Vzdelávací program športovej diplomacie
Program je určený nielen športovcom, ktorí zvažujú ďalšie uplatnenie v športovom prostredí, ale aj
ľuďom už pôsobiacim v športovom prostredí, ktorí majú záujem o nadobudnutie nových znalostí
a schopností. Tento program bude prebiehať v spolupráci s Českým olympijským výborom. Účastníci
sa vzdelávajú v oblastiach ako sú organizácia a financovanie športu, manažment a marketing, športová
diplomacia a ďalšie oblasti potrebné pre činnosť v športových organizáciách.

1. Ciele vzdelávacieho programu
Hlavným cieľom programu je posilnenie zastúpenia slovenského a českého športu v medzinárodných
športových organizáciách a uspieť pri presadzovaní jeho záujmov a záujmov našich krajín vo
všeobecnosti v týchto štruktúrach. Zámerom programu je tiež formovať účastníkov tak, aby boli
schopní prispieť k rozvoju vlastnej organizácie a boli kvalitnými a efektívnymi zástupcami svojich
organizácií v rámci medzinárodných štruktúr.

2.

Formy vzdelávacieho programu
a. S akreditáciou MPA
Vzdelávací program Športová diplomacia je akreditovaný ako program typu Master of Public
Administration (MPA), ktorý je postgraduálnym medzinárodným manažérskym programom zameraným
na prápravu pracovníkov vo verejnej správe a v rámci neziskového sektoru. Cena programu pre
účastníkov nominovaných športovými zväzmi je 12 000 CZK za rok štúdia (zimný + letný semester).
(program bez MPA je hradený SOŠV na základe trojstrannej zmluvy – SOŠV, športový zväz, študent).
b.

Bez akreditácie MPA
Pre záujemcov o štúdium, ktorí nemajú ukončené vysokoškolské vzdelanie (minimálne 1. stupňa) alebo
nemajú záujem o štúdium MPA, ponúkame program bez akreditácie MPA – s menšími nárokmi na
záverečnú prácu. Táto forma vzdelávacieho je pre účastníkov nominovaných športovými zväzmi
zadarmo.

3. Profil absolventa
Absolvent programu získa:
- Ucelený prehľad o organizácii a financovaní športových organizácií.
- Základné znalosti a schopnosti strategického riadenia a marketingu športových organizácií.
- Prehľad o medzinárodnom právnom rámci športového prostredia.
Absolvent programu bude schopný:
-

Efektívne sa pohybovať v medzinárodnom prostredí.

Jasne sprostredkúvať svoje nápady a poznatky, diskutovať o nich a presadzovať záujmy svojich
organizácií a slovenského športového prostredia vo všeobecnosti.
- Komunikovať s médiami.
Absolvent bude:
-

-

Mať vytvorenú sieť kontaktov, z ktorej bude čerpať.
Strategicky implementovať zručnosti a znalosti vo svojej vlastnej organizácii.

4. Štruktúra programu
- Špecializovaný program v rámci celoživotného vzdelávania (účastníci nebudú mať zákonný
štatút študenta).
- Vzdelávací program Športová diplomacia je koncipovaný ako dvojsemestrálny program
celoživotného vzdelávania. Štúdium je realizované v trojdňových moduloch (piatok popoludní,
sobota celý deň, nedeľa celý deň) v priestoroch ČOV v Prahe. Súčasťou štúdia je ďalej
zahraničná študijná cesta realizovaná v spolupráci sa SOŠV a ďalšími partnermi programu a
spracovanie a obhajoba záverečnej práce.
- V rámci programu účastník absolvuje 10 predmetov realizovaných v 8 víkendových
sústredeniach (208 vyučovacích hodín formou prednášok a seminárov), študijnú cestu a
spracuje, obháji a verejne prezentuje záverečnú prácu. Nároky na túto prácu sa líšia medzi
programom s titulom MPA a programom bez neho.
- Detailné informácie k jednotlivým predmetom nájdete na: https://fmv.vse.cz/dalsimoznosti-studia/sportovni-diplomacie/

Spolupráca na príprave a organizácii programu:
• Vysoké školy - Vysoká škola ekonomická v Prahe (hlavný akademický partner),
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Russian Olympic University
• Štátne inštitúcie v Českej republike - Ministerstvo zahraničních věcí ČR a jeho
Diplomatická akademie
• Český olympijský výbor (hlavný organizátor)
• Ďalšie inštitúcie a odborníci z praxe
Výuka formou víkendových modulov
• 8 víkendových modulov (Pia-So-Ne) v priebehu školského roka 2019/2020.
• Výučba bude prebiehať v Prahe
• Modelová ukážka(cca):
▪ Piatok - 3,5 hodiny

-

▪ Sobota - 8 hodín
▪ Nedeľa - 8 hodín
• Každý modul zameraný na jednu/dve témy.
• Kombinácia teórie a praktických cvičení.
• Záverečné hodnotenie na základe priebežného hodnotenia v rámci jednotlivých
modulov a záverečného projektu, na ktorom budú účastníci pracovať spolu s
odborníkmi na danú tému (vedúci / mentori) a vedúcim z VŠE počas celého programu.
Niekoľkodňová študijná cesta do zahraničia je povinnou súčasťou programu.
Obsah modulov a ďalšie informácie z predchádzajúcich ročníkov nájdete tu:
http://dualcareer.cz/sportovnidiplomacie

5. Požiadavky na záverečnú prácu
Pre študentov Športovej diplomacie bez MPA
- 20 – 30 strán (bez príloh) v slovenskom/českom/anglickom jazyku
- Akademický text, citačný a poznámkový aparát
- Vedúci z VŠE a z praxe
Pre študentov Športovej diplomacie s MPA
- 50 – 60 strán (bez príloh) v slovenskom/českom/anglickom jazyku
- Akademický text, citačný a poznámkový aparát
- Vedúci z VŠE a z praxe
- Obsahom by mala byť teoretická aj empirická časť ako aj metodológia
6. Požiadavky na kandidátov a výberové konania
Kandidáti budú nominovaní (strešnými) športovými organizáciami
-

Športové organizácie budú mať zodpovednosť za predvýber kandidátov a podanie prihlášok.
Budú mať úlohu "vysielajúcich organizácií".
Kandidáti musia spĺňať minimálne požiadavky na účasť v programe (pozri nižšie).
Športové organizácie a kandidáti určia spoločné priority (napríklad formou výberu témy
prípadových štúdií), aby ich účasť na programe mohla mať okamžitý praktický vplyv.

Minimálne požiadavky na výber kandidátov
-

Vzdelanie - minimálne stredoškolské ukončené maturitou a doložená skúsenosť z pôsobenia v
športovom prostredí.

-

V prípade MPA štúdia – ukončené vysokoškolské vzdelanie (minimálne bakalárske)

-

Skúsenosti a znalosti - základné znalosti štruktúry a organizácie športového systému.
Jazykové znalosti - schopnosť komunikovať v angličtine na úrovni B2.

Výberové konanie
-

-

-

Každá športová organizácia môže nominovať maximálne dvoch kandidátov o štúdium.
Športová organizácia musí vyplniť, podpísať a odoslať naskenovanú prihlášku spolu
so životopisom kandidáta a jeho prihláškou s návrhom záverečného projektu na e-mail
gantnerova@olympic.sk.
Uzávierka pre prihlášky 30. 7. 2021.
Prihlášky budú hodnotené výberovou komisiou stanovenou SOŠV.
Osobné pohovory s vybranými kandidátmi budú v termíne od 16.-25.82021
Zverejnenie mien prijatých kandidátov do 31. 8. 2021
Na základe vyhodnotenia bude vybraných 3 - 5 účastníkov programu zo Slovenska.
Účastníci programu si budú hradiť (sami alebo v spolupráci so športovou organizáciou) náklady
na študijnú cestu do relevantnej športovej inštitúcie mimo územia Slovenskej republiky, ktorej
absolvovanie je súčasťou podmienok na úspešné dokončenie vzdelávacieho programu.
Účastníci programu s MPA si budú hradiť 12 000 CZK
Náklady spojené s účasťou na jednotlivých moduloch (okrem študijnej cesty hradí SOŠV).
Účastníci programu budú podpisovať zmluvu o účasti na štúdiu.

Popis projektu
Popis projektu musí obsahovať:
- Provizórny názov projektu
- Stručný popis situácie/problému, ktorým sa projekt bude projekt zaoberať
- Dôvod, prečo si kandidát vybral danú tému
- Maximálny rozsah popisu je A4
- Téma projektu by mala byť v priamej súvislosti s pracovným zameraním kandidáta, prípadne
prínosom pre ďalší rozvoj zainteresovanej organizácie

