
1 
 

Otázky na rigoróznu skúšku  
 

Študijný odbor:         Vedy o športe 

 

Študijný program: Organizácia a riadenie športu 

 

Výberový predmet: Organizácia a riadenie športových subjektov 

 

 

1a. Športová činnosť a jej realizácia 

Športová činnosť a jej realizácia. Sféry (oblasti) aktívnej športovej činnosti. Druhy športov 

(športových odvetví) – klasifikácia, športový aspekt, rôznorodosť, podmienky realizácie, 

trojstupňovitosť organizácie športových odvetví – kluby, asociácie, konfederácie. 

1b. Organizácia verejných podujatí I. 
Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí. 

Jeho úloha a zameranie. Charakteristika podujatia – verejné, domáce, medzinárodné, malé, 

komunitné, rizikové, s osobitným režimom. Účastník podujatia, rizikový účastník podujatia, 

miesto a čas konania podujatia, športové zariadenie, športovisko. 

 

2a. Štruktúra športových subjektov 

Systematika športových subjektov a ich charakteristika – športovec, klub, národné športové 

organizácie – asociácie, zväzy..., nadnárodné športové organizácie, organizačná forma. 

Dokumenty a právne formy riadenia športových subjektov. 

2b. Organizácia verejných podujatí II. 
Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí. 

Organizátor podujatia a jeho povinnosti, usporiadateľská služba, hlavný usporiadateľ, 

usporiadateľ, bezpečnostný manažér, delegát zväzu, oprávnenia a povinnosti člena 

usporiadateľskej služby, povinnosti a zákazy účastníka podujatia, kamerový systém. 

 

3a. Organizácia telesnej výchovy a športu  

Zákon č. 187/1949 o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport. 

Zákon č. 71/1952 o organizácii telesnej výchovy a športu. 

Zákon č. 68/1956 o organizácii telesnej výchovy. 

Orgány a organizátori telesnej výchovy a športu. Dobrovoľná telesná výchova a šport. 

3b. Štruktúra športových podujatí a súťaží 
Jednorazové, dlhodobé, miestne, regionálne, celorepublikové, medzinárodné, európske, 

celosvetové, prípravné, súťažné, jednotlivci, štafety, družstvá, kluby, štátne a iné 

reprezentácie, športové tábory (kempy). 

 

4a. Organizácia telesnej kultúry 

Zákon č. 288/1997 o telesnej kultúre. Charakteristika telesnej kultúry. Úlohy na úseku telesnej 

kultúry. Úlohy Ministerstva školstva Slovenskej republiky, úlohy samosprávneho kraja, úlohy 

obce. Akreditačná komisia pre oblasť telesnej kultúry, financovanie telesnej kultúry. 

4b. Národné športové centrum (NŠC) 

Charakteristika, formovanie a poslanie. Organizačná štruktúra – riaditeľ, útvary, oddelenia. 

Činnosti riaditeľa NŠC. Úlohy NŠC v oblasti športovej prípravy, zdravotného zabezpečenia, 

diagnostiky trénovanosti a vzdelávania. Ďalšie činnosti NŠC. 
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5a. Organizácia a podpora športu 

Zákon č. 300/2008 a zákon č. 528/2010 o organizácii a podpore športu. Úlohy štátu v oblasti 

športu. Úlohy ministerstva školstva ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti športu. 

Zacielenie financovania športu (oblasti). Zdroje financovania športu. Smerovanie použitia 

dotácii v športe. 

5b. Akademický šport 

Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ), jej zaradenie a členstvo v medzinárodných 

štruktúrach. Vznik, poslanie a orgány SAUŠ. Vrcholové športové súťaže vysokoškolákov. 

Komisie SAUŠ. 

 

6a. Zákon o športe č. 440/2015 I. 

Šport, športová činnosť, vrcholový šport, uznaný šport, šport pre všetkých, športová 

organizácia, národná športová organizácia, športový zväz, národný športový zväz, športový 

klub. 

6b. Slovenský olympijský výbor (SOV) I. 

Vývoj vzniku, prvý SOV, ČSOV, Olympijská spoločnosť Slovenska (OSS), SOV. Prezidenti 

SOV, Valné zhromaždenie (plénum SOV) – zloženie. Organizačná štruktúra SOV – Výkonný 

výbor, rady, orgány, komisie.  

 

7a. Zákon o športe č. 440/2015 II. 

Súťaž, významná súťaž, pravidlá súťaže, zoznam športovcov TOP tímu, rezortné športové 

stredisko, športová infraštruktúra, športová infraštruktúra národného významu, integrita 

športu, zdrojová evidencia.  

7b. Slovenský olympijský výbor (SOV) II. 

Úlohy, prioritné úlohy od r. 2017. Olympijská symbolika. Organizačná štruktúra –

organizačné zložky SOV, Slovenská olympijská marketingová, a.s., Nadácia SOV. Generálny 

sekretár SOV, výkonný riaditeľ SOV. 

 

8a. Športové subjekty – zákon o športe č. 440/2015 – I  

Športovec – status športovca, profesionálny, amatérsky, neorganizovaný, aktívny talentovaný. 

Monitorovanie športovca. 

8b. Organizácia a riadenie športu v SR I. 

Od 90-tych rokov 20. storočia – Československý zväz telesnej výchovy, Slovenské združenie 

telesnej kultúry – štruktúra. Oblasti, organizácia telesnej kultúry a športu, orgány 

organizujúce telesnú kultúru a šport. Riadenie športu na úrovni rezortov – vládne športové 

inštitúcie. 

 

9a. Športové subjekty – zákon o športe č. 440/2015 – II 

Športový odborník – klasifikácia, odborná spôsobilosť, formy vykonávania odbornej 

športovej činnosti športovými odborníkmi. 

9b. Organizácia a riadenie športu v SR II. 

Riadenie športu v Slovenskej republike – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, národné 

športové organizácie. Riadenie športu na úrovni ministerstva školstva. Rôznorodosť 

organizačnej štruktúry športu – národné športové zväzy, vládne športové inštitúcie, 

mimovládne športové organizácie, mimovládne špeciálne organizácie, fakulty pripravujúce 

odborníkov v športe.  

 

10a. Športové subjekty – zákon o športe č. 440/2015 – III  

Športový klub (ŠK) ako športová organizácia, typy ŠK, obsahová náplň ŠK – predmet, 

povinnosti ŠK, zmena klubovej príslušnosti. Národné športové organizácie. 
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10b. Školský šport 

Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ), jej zaradenie a členstvo v medzinárodných 

štruktúrach. Organizačná štruktúra. Cieľ a poslanie SAŠŠ. Kalendár školských športových 

súťaží. Časopis školského športu. Projekty SAŠŠ. 
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