
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slove nskej republiky  
 

Smernica č. 44/2011 
o organizovaní, riadení a finan čnom zabezpe čení  športových 

súťaží detí a žiakov škôl 

 
Gestorský útvar: Sekcia štátnej starostlivosti o šport 02/5937 4146  číslo: 2011-854/22686:59-10    
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa 
ustanovenia § 11 ods. 8 a 9 a § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vydáva túto smernicu: 

Čl. 1  

Predmet úpravy 

Táto smernica upravuje organizovanie, riadenie a finančné zabezpečenie  
športových súťaží detí a žiakov  škôl1)  (ďalej len „súťaží“). 

Čl. 2  
Úvodné ustanovenie 

(1) Súťaže sú organizované formou celoštátnych postupových súťaží alebo 
dlhodobých líg. 

(2) Účasť na súťažiach je pre deti a žiakov dobrovoľná. Súťaže a príprava na ne sa 
organizujú v čase vyučovacieho procesu, ako aj mimo neho. V športových súťažiach 
žiakov môžu štartovať bez obmedzenia deti materských škôl, žiaci základných škôl 
a žiaci denného štúdia stredných škôl. V kategórii žiakov základných škôl môžu 
štartovať aj žiaci prvého až štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím 
programom. Zúčastnené družstvá a jednotlivci spĺňajú vekovú kategóriu uvedenú 
v propozíciách súťaže. 

(3) Poslaním súťaží je najmä 

a) motivovať deti a žiakov k pravidelnej pohybovej aktivite, 

b) viesť deti a žiakov k samostatnej pohybovej činnosti a podporovať ich záujem 
o sebavzdelávanie v oblasti športu a pohybových aktivít,  

c) vytvárať pre deti, žiakov, pedagogických zamestnancov (ďalej len „pedagóg“) 
a jednotlivé školy konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie 
schopností, zručností, vedomostí a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, 

d) vyhľadávať športovo nadané deti a žiakov a podporovať ďalšie rozvíjanie ich 
nadania, 

e) zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných 
súťažiach. 

                                                 
1)  § 27 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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(4) Činnosť pedagógov spojenú so súťažami, prípravou na súťaže a organizovanie 
súťaží riaditeľ školy  posudzuje ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-
vzdelávacím procesom. Školy, školské zariadenia a ich zriaďovatelia vytvárajú 
podmienky pre športové súťaže, organizujú ich, podporujú zapojenie detí a žiakov a 
účasť pedagógov na súťažiach. Riaditeľom škôl a ich zriaďovateľom sa odporúča 
zohľadňovať pri hodnotení pedagógov prácu pri príprave detí a žiakov na súťaže, ich 
aktívnu účasť na súťažiach, výsledky žiakov v súťažiach a  primerane ich morálne 
a finančne oceňovať.  

Čl. 3  
Rozdelenie sú ťaží 

Súťaže sa delia na 

a) školské postupové jednokolové súťaže, 

b) školské postupové viackolové súťaže – ligy, 

c) iné súťaže regionálneho, nie celoštátneho charakteru. 

Čl. 4  
Rozdelenie sú ťaží na kategórie 

V rámci súťaží sa tieto zaraďujú do kategórií:  

(1) Kategória „A“ – postupové jednokolové športové súťaže celoštátneho charakteru, 
ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 
len „ministerstvo“) v spolupráci s národnými športovými zväzmi a asociáciami, ktoré 
spĺňajú tieto kritéria 

a) nadväzujú na vzdelávanie v materských školách, na vzdelávanie vo 
vyučovacom predmete telesná výchova na prvom stupni základných škôl, 
v predmete telesná a športová výchova na druhom stupni základných škôl 
a stredných škôl a v športovej príprave v športových školách, 

b) majú celoštátny postupový charakter, od školských, obvodných, krajských kôl 
a školské majstrovstvá Slovenskej republiky, 

c) majú vysokú účasť detí alebo žiakov  v súťažiach na nižších úrovniach, 

d) v školách sú personálne a materiálne podmienky pre daný druh športu alebo 
pohybovú aktivitu, 

e) majú zabezpečené športové pravidlá daného športu alebo pohybovej aktivity a 
garancia príslušného národného športového zväzu alebo asociácie,  

f) pre daný druh športu a vekovú kategóriu sa organizuje len jedna súťaž 
minimálne v šiestich krajoch,  

g) športová súťaž má tradíciu najmenej troch ročníkov organizovaných 
v minimálne troch krajoch, 

h) športové súťaže sa organizujú v druhoch športu, na ktoré môže nadväzovať 
medzinárodná súťaž, pri medzinárodnej súťaži majú zabezpečenú gesciu 
niektorej medzinárodnej organizácie, ktorá združuje zástupcov najmenej 10 
štátov. 
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(2) Kategória „B“ – viackolové, dlhodobé športové súťaže – ligy a športové súťaže 
s finančnou podporou ministerstva, organizujú ich národné športové zväzy, asociácie 
alebo iné právnické osoby, ktorým ministerstvo schválilo dotáciu zo štátneho 
rozpočtu na daný kalendárny rok. Tieto subjekty sú spoluvyhlasovateľmi. Na 
výdavkoch spojených s takýmito súťažami sa podieľajú všetci spoluvyhlasovatelia 
vopred dohodnutými podielmi. Tieto súťaže spĺňajú kritéria 

a) majú zabezpečené športové pravidlá daného športu alebo pohybovej aktivity a 
garancia príslušného národného športového zväzu alebo asociácie,  

b) majú celoštátne kolo, ktorého sa zúčastňujú deti alebo žiaci najmenej šiestich 
krajov a ktorému predchádzajú nižšie postupové kolá alebo ligy najmenej v 
šiestich krajoch, 
 

c) športová súťaž má tradíciu najmenej troch ročníkov organizovaných 
v minimálne troch krajoch, 

d) pre daný druh športu a vekovú kategóriu sa organizuje len jedna súťaž 
minimálne v šiestich krajoch. 

(3) Kategória „C“ – športové súťaže podľa záujmu detí a žiakov v regiónoch, ktoré 
ministerstvo  na základe žiadosti žiadateľa eviduje. Ministerstvo nie je 
vyhlasovateľom ani spoluvyhlasovateľom týchto súťaží a nepodieľa sa na úhrade 
nákladov spojených s ich realizáciou. 

(4) Jednotlivé súťaže finančne podporené ministerstvom (kategórie A a B) nemajú 
totožné športové pravidlá a vekové kategórie. 

Čl. 5  
Vyhlásenie sú ťaže 

(1) Vyhlasovateľom súťaží v kategórii A je ministerstvo. Ostatní partneri sú 
spoluvyhlasovatelia. V kategórii B je vyhlasovateľom občianske združenie alebo iná 
právnická osoba, ministerstvo je podporovateľom súťaže a poskytuje štátnu dotáciu 
na súťaž. V kategórii C ministerstvo súťaž iba registruje. 

(2) Na vyhlásenie novej súťaže je potrebné, aby žiadateľ predložil ministerstvu 
písomnú žiadosť o schválenie súťaže, návrh športových pravidiel súťaže, návrh 
propozícií a podrobnú klasifikáciu výdavkov spojených so súťažou na rozpočtový rok. 

(3) Ministerstvo každoročne na základe zverejnených kritérií prehodnocuje zoznam 
súťaží na nasledujúci rok, ktorý zverejňuje do 30. júna na svojom webovom sídle. 

Čl. 6  
Zrušenie sú ťaže 

(1) Ministerstvo vykonáva monitoring súťaží. Ak nie sú organizované v súlade 
s kritériami, so športovými pravidlami, právnymi predpismi alebo pridelené finančné 
prostriedky boli neefektívne vynakladané, môže súťaž v nasledujúcom kalendárnom 
roku zrušiť.  

(2) Súťaž možno zrušiť ak o daný druh športu alebo pohybovú aktivitu klesne 
záujem detí a žiakov a v predošlom roku sa neuskutočnili krajské kolá minimálne 
v štyroch krajoch.  
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(3) O zrušení súťaže rozhodne generálny riaditeľ príslušnej sekcie. Informáciu 
o zrušení súťaže zašle ministerstvo na krajské školské úrady a príslušný národný 
športový zväz. Informáciu ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle a portáli 
školského športu. 

Čl. 7  
 Štruktúra a riadenie sú ťaží 

(1) Súťaže majú spravidla niekoľko  postupových kôl: školské, obvodné, regionálne, 
krajské kolo, školské majstrovstvá Slovenskej republiky a medzinárodnú súťaž. 
Súťaže môžu byť organizované aj formou dlhodobých líg na obvodnej, krajskej 
a celoštátnej úrovni. 

(2) Nevyhnutnou podmienkou účasti vo vyššom kole postupovej súťaže je úspešná 
účasť v nižších kolách súťaže.  

(3) Súťaže sa môžu členiť na kategórie podľa veku a pohlavia alebo stupňa 
dosiahnutého vzdelania. Podmienky účasti detí a žiakov v súťaži v príslušnej 
kategórii určujú športové pravidlá a propozície súťaže.  

(4) Prihlasovanie do súťaží sa uskutočňuje prostredníctvom portálu školského 
športu. Krajské školské úrady zabezpečia pre školy a školské zariadenia prístupové 
heslá do portálu školského športu a zaškoľujú pedagógov škôl vo svojej pôsobnosti 
pre prácu s portálom. Administráciu a aktualizáciu portálu školského športu 
zabezpečuje priamo riadená organizácia ministerstva. 

(5) Školské kolá súťaží organizačne i finančne zabezpečuje príslušná škola  a riadi  
školská odborná komisia, ktorú vymenuje riaditeľ školy. 

(6) Obvodné a krajské kolá súťaží organizačne i finančne  zabezpečuje  a  
koordinuje  príslušný krajský školský úrad (kategória A) alebo národný športový zväz  
(kategória B). Po odbornej stránke riadia športové súťaže v krajoch odborné komisie. 
Predsedu a členov týchto odborných komisií vymenúva prednosta krajského 
školského úradu (kategória A) alebo národný športový zväz (kategória B).  

(7) Členmi príslušných odborných komisií sú zväčša  pedagógovia škôl, 
zamestnanci školských zariadení, zástupcovia krajských školských úradov, 
národných športových zväzov a asociácií a územnej samosprávy. Členstvo v 
komisiách je nezastupiteľné. 

(8) Celoštátne kolo súťaže organizačne a finančne zabezpečuje organizátor súťaže. 
V súlade s propozíciami a športovými pravidlami odborne riadi celoštátne kolo súťaže 
organizátor súťaže v spolupráci s Celoštátnou komisiou športových súťaží žiakov 
(ďalej len „CKŠSŽ“) podľa článku 8 ods. 1. 

(9) CKŠSŽ je poradný orgán generálneho riaditeľa príslušnej sekcie. Úlohou CKŠSŽ 
je pripraviť Program športových súťaží žiakov na príslušný školský rok a každoročne 
ho hodnotiť. Predsedu a členov CKŠSŽ do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva 
minister na základe návrhu príslušnej sekcie ministerstva. Podrobnosti o činnosti 
CKŠSŽ upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo. 

. 
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Čl. 8  

Organizácia sú ťaží  

(1) Organizátorom súťaže môže byť národný športový zväz alebo asociácia, priamo 
riadená organizácia ministerstva, krajský školský úrad, orgán územnej samosprávy, 
škola, školské zariadenie, iná právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len 
„organizátor“).  

(2) Organizátor sa riadi platnými právnymi predpismi, pokynmi ministerstva, 
podmienkami pridelenia finančných prostriedkov, športovými pravidlami 
a propozíciami súťaže.  

(3) Organizátor  súťaže pripravuje návrh rozpočtu, propozície, zabezpečuje športové 
objekty a rozhodcov, spracovanie výsledkov a ich zverejnenie na internetovom portáli 
školského športu, zabezpečuje kvalitný a nerušený priebeh súťaže a jej zhodnotenie 
a vyúčtovanie. 

Čl. 9  

Propozície sú ťaže a športové pravidlá 

(1) Základnými dokumentmi, ktorými sa súťaž riadi sú športové pravidlá a propozície 
súťaže.  Propozície školských majstrovstiev športovej Slovenskej republiky (ďalej len 
„ŠM-SR“), na základe návrhu CKŠSŽ, schvaľuje generálny riaditeľ príslušnej sekcie.  

(2) Schválené propozície ŠM – SR sa zverejňujú na portáli školského športu 
a zasielajú sa minimálne jeden mesiac pred uskutočnením celoštátneho kola 
krajským školským úradom, príslušnému národnému športovému zväzu alebo 
asociácii a organizátorovi súťaže. 

(3) Súťaže sa riadia športovými pravidlami pre daný druh športu alebo pohybovú 
aktivitu. Garantom športových pravidiel je národný športový zväz alebo asociácia. 
Športové pravidlá môžu byť prispôsobené primerane veku účastníkov súťaže alebo 
materiálnym podmienkam škôl. 

(4) Odvolacím orgánom pri porušení športových pravidiel a iných disciplinárnych 
priestupkov je v prvom stupni organizátor súťaže a v druhom národný športový zväz 
alebo asociácia a ministerstvo. 

Čl. 10  
Bezpečnos ť a ochrana zdravia ú častníkov sú ťaží 

(1) Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia 
(ďalej len „bezpečnosť“) všetkých účastníkov súťaže a sprievodných podujatí. 

(2) Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedajú organizátori a  
pedagógovia poverení riaditeľmi príslušných škôl a školských zariadení. 

(3) Do miesta konania súťaže a späť cestujú  deti a žiaci  v  sprievode  zamestnanca 
školy alebo inej plnoletej osoby, s ktorou sa dohodol riaditeľ školy. Na účasť detí a 
neplnoletých žiakov na súťaži mimo sídla školy  sa  vyžaduje súhlas ich zákonného 
zástupcu alebo  osoby poverenej ich zastupovaním. 

(4) Krajský školský úrad v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení sa môžu 
dohodnúť na spoločnom pedagogickom sprievode, ktorý sprevádza deti a žiakov do 
miesta konania vyššieho kola súťaže a späť, a zodpovedá za ich bezpečnosť. 
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(5) Organizátori súťaže zabezpečia počas súťaže a s ňou súvisiacich podujatí 
dodržiavanie príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné pre daný druh 
činnosti. 

Čl. 11  
Financovanie sú ťaží 

(1) Ministerstvo prispieva finančnými prostriedkami na účastníka súťaže. Výšku 
príspevku určuje ministerstvo v rámci svojich rozpočtových možností. 

(2) Finančné prostriedky sa poskytujú  

a) krajským školským úradom na zabezpečenie obvodných kôl a krajských kôl 
súťaží vo svojej územnej pôsobnosti podľa osobitného predpisu2), 

b) na základe žiadosti žiadateľa o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
národným športovým zväzom a iným právnickým osobám podľa osobitného 
predpisu3). 

(3) Organizátor súťaže vedie účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov 
v analytickom členení  tak, aby poskytovali prehľad o vynaložených finančných 
prostriedkoch na súťaže4). 

(4) Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov spojených s organizáciou 
obvodných kôl, krajských kôl a medzinárodných kôl súťaží.  

(5) Z finančných prostriedkov určených na zabezpečenie súťaže je možné uhradiť 
výdavky súvisiace s organizovaním súťaže: 

a) cestovné – účastníkom súťaží sa uhrádza cestovné v zmysle platného 
zákona5), 

b) stravovanie – účastníkom súťaží sa poskytne strava a pitný režim do výšky 
stravného v zmysle platného zákona5). Na súťaže sa prednostne využívajú 
služby účelových zariadení rezortu školstva – zariadení školského 
stravovania, 

c) ubytovanie5) – na súťaže sa prednostne využívajú ubytovacie zariadenia v 
rezorte školstva, školské internáty, školy v prírode, prípadne školské triedy. 
Osobitne sa môže zohľadňovať ubytovanie hostí a účastníkov súťaže zo 
zahraničia, 

d) materiálno-technické zabezpečenie – je možné kalkulovať nevyhnutné 
náklady spojené s prípravou súťaže, so zasadnutím príslušných odborných 
komisií, náklady na kancelárske potreby, drobný tovar, prenájom nevyhnutnej 
techniky, pomôcok, nákup tovarov potrebných na uskutočňovanie súťaží,  ako 
aj telekomunikačné výdavky, tlač, kopírovanie a výrobu potrebných materiálov 
na propagáciu súťaží, 

           _______________________ 
2)  §11 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3) §11 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
4) §4  ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších prepisov. 
5)  Zákon č. 283/2002 Z.. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
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e) prenájom priestorov – na súťaže sa prednostne  využívajú priestory objektov 
škôl a školských zariadení bezplatne, v odôvodnených  prípadoch na základe 
dohody s poskytovateľom priestorov za úhradu prevádzkových nákladov, 

f) odmeny za vykonané práce a vyplácanie odmien pre rozhodcov športových 
súťaží – podľa osobitného predpisu6). Odporúčanú výšku odmien pre 
rozhodcov športových súťaží upravuje príloha smernice, 

g) ceny na súťaže – odporúčaná výška ocenení 

postupové kolo 
jednotlivci na prvých 
troch miestach spolu 

do 

kolektívy na prvých  
troch miestach spolu 

    do 
obvodné   30 €    60 € 

krajské   40 €    80 € 
školské majstrovstvá 
SR 

             72 €              210 €  

 

(6) Organizátor súťaže môže na ocenenie víťazov získať aj iné dodatočné, 
mimorozpočtové zdroje, čím môže výšku ocenení pre víťazov súťaže zvýšiť. 

(7) Organizátorovi súťaže môže byť odsúhlasený bonus za propagáciu pozitívneho 
vplyvu športovania na zdravie detí a mládeže v médiách. Výšku bonusu stanoví 
ministerstvo. 

Čl. 12  
Vyhodnotenie sú ťaží 

(1) Organizátor obvodnej a krajskej súťaže vypracuje písomnú správu o priebehu 
a výsledkoch súťaže. Správu  spolu s výsledkovou listinou poskytne príslušnému 
krajskému školskému úradu (kategória A) alebo národnému športovému zväzu 
(kategória B). 

(2) Organizátor ŠM - SR vypracuje správu a výsledky súťaže. Správu spolu 
s výsledkovou listinou poskytne ministerstvu alebo priamo riadenej organizácii 
ministerstva. Správa obsahuje aj štatistické údaje o počte účastníkov súťaže. 

(3) CKŠSŽ zostaví hodnotiacu správu o priebehu celého ročníka súťaží, ktorú 
zostavuje spravidla na základe hodnotiacich správ odborných  komisií súťaží na 
nižších úrovniach a zašle ju príslušnému organizačnému útvaru ministerstva, ktorý je 
gestorom súťaží, najneskôr do 31. júla  každoročne.  

Čl. 13  
Účasť na medzinárodných sú ťažiach 

(1) Na medzinárodnú súťaž vysiela, schvaľuje školské reprezentačné družstvo  
a členov delegácie ministerstvo. 

(2) Medzinárodných súťaží sa zúčastňujú víťazi ŠM - SR, prípadne víťazi 
kvalifikačných turnajov, v súlade s pravidlami príslušnej medzinárodnej súťaže. 

_______________________ 
6) Zákon č. 311/2001 Z .z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
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(3) Za spôsob výberu účastníkov na medzinárodnú súťaž zodpovedá ministerstvo, 
prípadne ním poverená právnická osoba. Návrh na zloženie delegácie predkladá 
ministerstvu poverená právnická osoba, najneskôr do piatich dní po ukončení 
nominačnej súťaže. 

(4) Vycestovanie družstva na medzinárodnú súťaž administratívne a organizačne 
zabezpečuje ministerstvo v spolupráci s poverenou právnickou osobou. Výdavky 
spojené s účasťou družstva na medzinárodnú súťaž sú hradené z rozpočtu 
ministerstva a z mimorozpočtových zdrojov. 

(5) Organizovaním medzinárodnej súťaže v Slovenskej republike poveruje 
ministerstvo priamo riadenú organizáciu ministerstva, krajský školský úrad, školu, 
školské zariadenie, alebo inú právnickú osobu. Náklady na úhradu medzinárodnej 
súťaže, organizovanej v Slovenskej republike, sú hradené z rozpočtu ministerstva 
a z iných mimorozpočtových zdrojov. 

(6) Zoznam medzinárodných súťaží pre príslušný rok predkladá príslušná sekcia na 
schválenie vedeniu ministerstva. 

Čl. 14  
Spolo čné a prechodné ustanovenia 

(1) Súťaže organizované a financované podľa doterajších predpisov budú na 
základe zverejnených kritérií zaradené do programu súťaží s platnosťou od 
1. septembra 2011. 

(2) Zrušuje sa Organizačný poriadok športových súťaží žiakov základných škôl 
a stredných škôl č. MŠSR-2010-1019/4729-12:10, zo dňa 9. februára 2010. 

Čl. 15  
Účinnos ť 

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. augusta 2011. 

 
 
             

 minister  
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Zoznam príloh 

Príloha: Odporúčaná výška odmien pre rozhodcov športových súťaží 
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