
Zákon o športe
JUDr. Peter Sepeši



Filozofický koncept projektu zákona o športe 

PORIADOK a TRANSPARENTNOSŤ VZŤAHOV
pri DOBREJ SPRÁVE ŠPORTU

výmenou za

VIAC FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DO ŠPORTU



Výsledok projektu 
prípravy návrhu zákona o športe

Pracovná skupina UčPS + ministerstvo =

dosiahnutý výsledok v Národnej rade SR  

132 - 3 - 0



Metodika a prístup

● Odbornosť, slušnosť a primeranosť
● Nastavenie pravidiel spoločne s ich férovými adresátmi
● Snaha o systematizáciu a unifikáciu vzťahov, predpisov a 

iných dokumentov v športe, zníženie administratívnych i 
personálnych nákladov zväzov pri riadení a správe športu
(unifikácia procesov/dokumentov, IS športu, univerzalita 
funkcionárov)

● Minimalizovanie vplyvu subjektívneho faktora pri rozdeľovaní 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu do športu



Identifikované problémy

➢ Dlhodobá stagnácia podpory športu na centrálnej úrovni (cca 20 
rokov)

➢ Nedostatočná/chýbajúca/zastaralá športová infraštruktúra

➢ Naštartovanie zdravého životného štýlu detí

➢ Odchod kvalitných trénerov mládeže a vrcholových športovcov 
do iných oblastí života 



6

§ 2 
Verejný záujem v športe

● podpora a rozvoj športu mládeže
● zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie 

Slovenskej republiky na významnej súťaži
● ochrana integrity športu
● podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva



Dôležité myšlienky v zákone 

Presun zodpovednosti za šport zo štátu na NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ ZVAZY

Podpora znalostného manažmentu v športe - KONTROLÓR

Základnou bunkou moci v športe je ŠPORTOVÝ KLUB

Zmena systému VZDELÁVANIA v ŠPORTE

Automatické delenie prostriedkov podľa VZORCA a PRAVIDIEL (92,5 %) 

Pri zistení nedostatku STRATA SPOSOBILOSTI PRIJÍMATEĽA 
VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV do jeho odstránenia



Dôležité myšlienky v zákone 

PROFESIONÁLNY ŠPORTOVEC - dorovnanie európskeho štandardu
DUÁLNA KARIÉRA ŠPORTOVCA - stredná športová škola a zmluva o 
príprave talentovaného športovca
ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA SR = iný úkon vo všeobecnom záujme
REZORTNÉ ŠPORTOVÉ STREDISKÁ - projekt optimalizácie
HODNOTOVÝ ROZMER ŠPORTU = oceňovanie športovcov a športových 
odborníkov
NEGATÍVNE JAVY V ŠPORTE = štandardizácia úprav disciplinárnych 
predpisov vo vzťahu k dopingu a manipulácii športových súťaží



Dôležité finančné nástroje

● Dotácie (7,5 %)

● Národné športové projekty vlády (osobitné zdroje) a ministerstva (7,5 %)

● Príspevok uznanému športu - nárokovateľný príspevok pre šport (92,5%)

● Príspevok na športový poukaz - podpora športu detí od 5 do 14 rokov (zdroje?)

● Príjem športovca a športového odborníka zo súkromných zdrojov na základe:
○ Zmluvy o sponzorstve v športe
○ Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v športe
○ Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu



Kde pocítime nárast financovania športu

● Príjmy z odvodu lotérií = 33 mil ročne = 1 mld Sk 
(nárast oproti súčasnému stavu cca 100%)
(postupný nárast o +25% ročne a od roku 2019 100%)

● Minimálne 10% zo vzorca rozdeliť pre športové kluby
● Sponzorské poskytnuté športovému klubu na základe zmluvy o sponzorstva 

v športe
● Náhrada za stratu času dobrovoľníka v športe do 500 eur ročne oslobodená 

od dane (administratívne menej náročné ako dohodári)



Implementácia zákona 

● Unifikácia zmluvných vzťahov
○ uľahčenie sporovej agendy
○ zjednodušenie agendy matriku
○ prehľadnosť pre športovú i laickú verejnosť
○ univerzálnosť 

● Informačný systém športu
● Zhromaždenie a zdieľanie znalosti - odborné príspevky na www.ucps.sk
● Otázky a odpovede = Help desk offline, FB stránka “Nový zákon o športe 

a FB stránka “Učená právnická spoločnosť”.

http://www.ucps.sk


UčPS a jej odborníci - implementácia zákona 

Unifikácia a uľahčenie procesov a výstupov/dokumentov:

● Tabuľka zhody - stanovy vs. zákon o športe
● Jednotný disciplinárny poriadok
● Smernica o hlasovaní per rollam
● Vzorové stanovy
● Vzorové zmluvy
● Otázky a odpovede (Offline help desk)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1taYauT9jYwjjhX_CZe-PZwoejL6ITUeY6BLlXiCVLGs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1taYauT9jYwjjhX_CZe-PZwoejL6ITUeY6BLlXiCVLGs/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1MvsnsTVhZg4vyRJcMham6KP_mOMH8vdZmNS0ggSqMrQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1MvsnsTVhZg4vyRJcMham6KP_mOMH8vdZmNS0ggSqMrQ/edit
https://drive.google.com/drive/search?q=smernica%20o%20hlasovan%C3%AD
https://drive.google.com/drive/search?q=smernica%20o%20hlasovan%C3%AD
http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne
http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne


Spoločné výzvy do blízkej budúcnosti 

● transparentnosť = prehľad o finančných tokoch na centrálnej úrovni
mimorozpočtový účet (event. verejnoprávny fond) 

● systém výstavby športovej infraštruktúry 
(fond športovej infraštruktúry)

● systém financovania športových poukazov
● systém prepojenia školského a klubového športu
● motivácia súkromného sektora k podpore športu

(tzv. “superodpočet” pri zmluve o sponzorstva v športe)
● systém riešenia sporov v športe - Stály tribunál pre šport
● osobitná úprava zodpovednosti športovca za športový úraz



Implementácia zákona 

Ak si chce šport uchovať získanú dôveru spoločnosti a s tým spojené 
benefity a pokúsiť sa o získanie ďalších, ktoré sa mu nepodarilo získať, 

musí obstáť pri implementácii zákona do praxe, pri tisíckach 
každodenných procesov osvedčiť svoju životaschopnosť, pracovitosť, 
húževnatosť, ktorých základom nech sú princípy olympizmu a fair play.

!!! Fair play musíme nielen vyžadovať/očakávať od ostatných ale 
preukázať ho v konkrétnych skúškach aj sami.



Užitočné linky:

Zákon o športe na stránke UčPS (blogový výpis príspevkov):
http://www.ucps.sk/blog-375-1-default/827_Zakon_o_sporte.html
Zákon o športe s dôvodovou správou:
http://www.ucps.sk/Zakon_o_sporte_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov 
Zákon o športe OTÁZKY a ODPOVEDE:
http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne 
Zákon  č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí + DS: http:
//www.ucps.
sk/Zakon_o_organizovani_verejnych_sportovych_podujati_s_dovodovou_spravou2 
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http://www.ucps.sk/Zakon_o_sporte_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov
http://www.ucps.sk/Zakon_o_sporte_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov
http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne
http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne
http://www.ucps.sk/Zakon_o_organizovani_verejnych_sportovych_podujati_s_dovodovou_spravou2
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”Prístup je malá vec, ktorá robí 

veľké rozdiely.”

(Francis Bacon)

Kontakt: 
● JUDr. Peter Sepeši
● 0903 242 096
● peter.sepesi@gmail.com

Ďakujem 
za pozornosť

https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADstup
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rozdiel
https://sk.wikiquote.org/wiki/Francis_Bacon
mailto:peter.sepesi@gmail.com
mailto:peter.sepesi@gmail.com

