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Poprvé v novém složení zasedla Národní rada pro sport
V pondělí 25. října 2021 se poprvé v novém složení osobně sešli členové Národní rady pro
sport. V čele s předsedou Národní sportovní agentury i poradního orgánu Národní rady pro
sport Filipem Neusserem se v kongresovém sále hotelu Courtyard Prague City sešlo osobně
více než polovina členů rady, další členové včetně zástupců expertních skupin byli připojeni
online.
Nejzásadnějším bodem setkání bylo schválení prioritizace sportu skupinou Reprezentace.
V rámci tohoto bodu také došlo k rozdělení sportovních disciplín na olympijské či neolympijské
a kolektivní nebo individuální. Součástí prioritizace padla v Národní radě shoda, že Národní
sportovní agentura nebude v oblastech podpory Talent a Reprezentace podporovat svazy, které
nepředložily dlouhodobou koncepci.
„Bylo také stanovilo procento, které bude vstupovat do programu reprezentace. V rámci
prioritizace sportu by neměly vzniknout větší rozdíly oproti loňským dotacím. NSA bude
pracovat se škálou 80-120 % tak, aby se některý svaz zásadně v podpoře nepropadl, a naopak
se jeho podpora nenavýšila o více než 20 procent,“ uvedl po jednání rady její předseda Filip
Neusser.
U programu Můj klub byly specifikována jasná kritéria tak, že agentura chce podporovat
všechen pohyb včetně nesportovních dětí a mládeže. V horizontu dvou až tří let chce však NSA
prosazovat zejména soutěžní mládež, aby se kluby zapojily do soutěží pořádaných národními
svazy.
V rámci univerzitního sportu se Národní rada shodla na dlouhodobé podpoře projektu
univerzitních lig a vytvoření metodiky ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Agentura cílí k vytvoření
jednotné metodiky a definice sportovních trenérů.
Zástupci jednotlivých skupin budou v následujících týdnech pokračovat v pravidelných
jednáních, aby došlo k projednání bodů ze zasedání Národní rady i vytvoření programu na příští
setkání.
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