
VPLYV NOVÝCH LEGISLATÍVNYCH 
NORIEM

na účtovníctvo, dane a odvody

Alica Fisterová



Profesionálne 
vykonávanie športu

Alica Fisterová

zmluvy o 
profesionálno
m vykonávaní 

športu

pracovnopráv
neho vzťahu

ako 
samostatne 
zárobkovo 

činná osoba

Na základe 



POROVNANIE ODVODOVÉHO 
ZAŤAŽENIA ŠPORTOVCA A ŠPORTOVEJ 

ORGANIZÁCIE

Podľa 
zákonník
a práce

Zmluva o 
PvŠ SZČO

Sociálne
poistenie

-prihlásenie SP

- Odvody ŠO 
25,2% 

- Odvody zam. 
9,4%

Od 1.1.2016 
do 

31.12.2008 sa 
nepovažuje 

za 
zamestnanca

28,40% z VZ 

(1,486 
koeficient)

DzP 
fyzických 

osôb

§ 5 ods. 1 
písm. a)

- nárok na 
nezdaniteľné 

časti

§ 5 ods. 1 
písm. m)

- nárok na 
nezdaniteľné 

časti

§ 6 os. 2 písm. 
e)

- nárok na 
nezdaniteľné 

časti

- Skutočné 
alebo paušálne 

výdavky

Zdravotn
é 

poistenie

- Prihlásenie 
ZP

- Odvody ŠO 
10%

- Odvody zam. 
4%

Nepovažuje 
sa za 

zamestnanca

14% z VZ 
minimálne 

60,06 €

Alica Fisterová



Zákonník 
práce

Zmluva 
o PvŠ

SZČO

čistý príjem 

športovca 

2119,61

Zdravotné poistenie 

120,00

Sociálne poistenie 

282,00

Daň z príjmov 

FO 478,39

čistý príjem 

športovca 

2430,16

Daň z príjmov 

FO

509,75

Zdravotné poistenie = 

60,06 Sociálne 

poistenie 

športovec =

545,75

čistý príjem 

športovca 

1854,40

Daň z príjmov FO

252,42

Zdravotné poistenie = 

60,06

3000 € 3 000 € 3000 €

4056 € 3 000 € 3 000 €

Alica Fisterová



Povinnosti športovej 
organizácie

Vedie evidenciu 
odpracovaných hodín a dní 

odpočinku

Zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia

Zákon o BOZP

Alica Fisterová



Amatérske 
vykonávanie športu

zmluva o 
amatérskom 
vykonávaní 
športu

DAŇ Z 
PRÍJMOV
■§ 6 ods.2 

písm. e)
■Paušálne 

alebo 
skutočné 
výdavky

Zdravotné 
poistenie
■14% z VZ

Sociálne 
poistenie
■28,40% z 

VZ 
■(1,486 

koeficient)

zmluva o 
príprave 

talentovaného 
športovca

DAŇ Z 
PRÍJMOV
■§ 6 ods.2 

písm. e)
■Paušálne 

alebo 
skutočné 
výdavky

Zdravotné 
poistenie
■14% z VZ

Sociálne 
poistenie
■28,40% z 

VZ 
■(1,486 

koeficient)

dohoda o práci 
vykonávanej 

mimo 
pracovného 
pomeru

DAŇ Z 
PRÍJMOV
■§ 5 ods.1 

písm. a)

Zdravotné 
poistenie
■Zamestnane

c 4%
■Organizácia 

10%
Sociálne 
poistenie
■Zamestnanec 

9,4%
■Organizácia 

25,2%

bez zmluvy

Alica Fisterová



ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Kontrolór (športovej 
organizácie)

Volený alebo inak ustanovený do 
funkcie najvyšším orgánom 
športovej organizácie

● Tréner a inštruktor 
športu

● FO vykonávajúca 
odbornú činnosť v 
športe na základe 
odbornej 
spôsobilosti 
získanej podľa 
osobitných 
predpisov

● FO vykonávajúca 
činnosť v športe na 
základe odbornej 
spôsobilosti určenej 
predpismi 
športového zväzu

● FO vykonavájúca 
činnosť v športe, na 
ktorú sa v súlade s 
pravidlami súťaže a 
predpismi 
športového zväzu 
nevyžaduje odborná 
spôsobilosť

● Funkcionár ŠO

● Dopingový komisár

VYKONÁVA
JÚ 

ČINNOSŤ

V pracovnom 
pomere

Na základe 
dohody o 

vykonávaní 
práce

Podľa 
Obchodného 

zákonníka

Podľa 
Občianskeho 

zákonníka

Na základe 
Zmluvy o 

dobrovoľníckej 
činnosti v 

športe

VZNIK 
OPRÁVNENIA 
DŇOM ZÁPISU 
ŠPORTOVÉHO 
ODBORNÍKA DO 
REGISTRA FO

Alica Fisterová



ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Odborná spôsobilosť

● Na vyzvanie je povinný (komukoľvek, napr. aj rodičom športovca) 
preukázať doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti 
športového odborníka.

● Nepreukázaná odborná spôsobilosť – závažné porušenie povinnosti

Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za:
a) obzvlášť závažný zločin
b) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, rodine a 

mládeži, všeobecne nebezpečný čin, proti republike, proti poriadku vo verejných veciach, 
proti iným právam a slobodám

c) iný trestný čin spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou 
inej ťažkej umy alebo použitím nátlaku

Alica Fisterová



Pracovný pomer, Dohoda o 
VP

•Daň z príjmov

• § 5 ods. 1 písm. a); Odpočítateľné 
položky

•Zdravotné poistenie

• Zamestnanec 4%, Zamestnávateľ 
10%

•Sociálne poistenie
• Zamestnanec 9,4%, Zamestnávateľ 

25,2%

Obchodný zákonník
Daň z príjmov
•§ 6 ods. 2 písm. e); 

Odpočítateľné položky
Zdravotné poistenie
•14%
Sociálne poistenie
•28,40% z VZ (1,486 koeficient)

Občiansky zákonník
•Daň z príjmov
•§ 8 ods. 1 písm. a
•§ 9 ods. 1 písm. g (§ 9 ods. 1 

písm.i)
•Zdravotné poistenie
•14%

•Sociálne poistenie
•Nespadá pod sociálne poistenie

Dobrovoľnícka činnosť
Daň z príjmov
•§ 8 ods.1 písm. r)
•§ 9 ods. 1 písm. m) oslobodenie 

do 500 €
Zdravotné poistenie
•Do VZ sa zahrňuje suma 

prevyšujúca oslobodených 500 €
Sociálne poistenie
• Nespadá pod sociálne poistenie

ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Zákon o dobrovoľníctve 
- doplnený o § 6 ods. 2 písm. d) -

náhrada za stratu času dobrovoľníka 
zapísaného v IS Š do výšky 

minimálnej hodinovej mzdy (do 
2,328 €) 

KONTROLÓR
volená funkcia

Daň z príjmov - § 5 ods. 1 ods. d) 
ZoDP

Alica Fisterová Alica Fisterová



Porušenie:
Uvedenie nepravdivých údajov v ČV = správny 
delikt so sankciou od 300 do 30.000 € + strata 
daňového benefitu

§ 50 ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE z 
pohľadu ŠO

PRIJÍMATEĽ
(sponzorovaný)

POSKYTOVATEĽ
(sponzor)

ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA
Fyzická 
osoba -

podnikateľ

Právnická 
osoba

POVINNOSTI:
Čestné vyhlásenie (ČV) sponzora, že nie je 
dlžníkom (dane,  sociálna poisťovňa, 
zdravotné poisťovne), a nie je v konkurze

PORUŠENIE ustanovení ZÁKONA = následok:
Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie:
a) SPONZOR – neuznanie sponzorského ako 
daňovo uznateľných nákladov
b) SPONZOROVANÝ – zahrnutie príjmov zo 
sponzorského do zdaniteľných príjmov, resp. 
povinnosť vrátiť sponzorské

DAŇOVO UZNATEĽNÝ NÁKLAD 
● po zaplatení
● vytvorenie kladného základu dane

Fyzická osoba 
- prenajímateľ

PODMIENKY:
● ŠO musí byť členom národného 

športového zväzu, národnej 
športovej organizácie alebo 
medzinárodnej športovej 
organizácie

● Spôsobilosť prijímateľa verejných 
prostriedkov

● Oznámenie adresu webového 
sídla, kde budú údaje o čerpaní 
zobrazené

Alica Fisterová

POVINNOSTI:
● Zverejnenie v IS Športu do 30 dní 

od podpisu
● Čerpanie priebežne zverejňovať 

do 25.dňa nasledujúceho 
mesiaca alebo použiť 
transparentný účet



§ 50 ZMLUVA O SPONZORSTVE V 
ŠPORTE

- podstatné náležitosti

Identifikačné 
údaje 

zmluvných 
strán

● Najviac do konca štvrtého 
roku nasledujúceho po roku, v 
kt. bola poskytnutá prvá časť

Obdobie trvania 
zmluvy

● Napr. odstúpenie, dohoda, 
výpoveď ...

Spôsob zániku 
zmluvy

● Iba na dohodnutý účel 
súvisiaci so športovou 
činnosťou vykonávanou 
sponzorovaným

● Hmotný majetok, nájomné, 
prevádzkové náklady.

Účel 
sponzorského

● Vrátane časového rozvrhnutia, 
spôsobu jeho poskytnutia a 
použitia

Rozsah 
sponzorského

● ktoré musí sponzorovaný plniť 
na poskytnutie sponzorského 
vrátane lehoty na oznámenie 
ich splnenia

Podmienky 
sponzorovaného

Prílohy
Výpis z IS v športe o 

spôsobilosti 
prijímateľa verejných 

prostriedkov

Čestné vyhlásenie 
štatutárneho 

orgánu sponzora o 
vysporiadaní

všetkých záväzkov 
so štátnym 

rozpočtom, so 
zdravotnými 
poisťovňami, 

sociálnou 
poisťovňou a nie je 

voči nemu 
vyhlásený konkurz, 
reštrukturalizácia, 

alebo nebol 
zamietnutý konkurz

Alica Fisterová



§ 50 ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE

Právnická 
osoba

Fyzická 
osoba -

prenajímateľ

Fyzická 
osoba -

podnikateľ

PODMIENKY:
● Úhrada sponzorského
● Použitie 

sponzorovaným
● Vytvorenie kladného 

základu dane

SPONZOROVANÝ:
● Športová organizácia
● Amatérsky reprezentant 

SR
● Talentovaný športovec 

so zmluvou o príprave 
talentovaného 
športovca

● Profesionálny športovec
● Inštruktor športu, tréner

Alica Fisterová



§ 50 ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE

Inštruktor 
športu,
tréner

Športová organizácia

Zmluva o 
prof.vyk.športu

Prac.pomer v RŠS

SZČO

Zmluva o 
amat.vyk.športu

Zml. o príprave 
talentovaného 

športovca

Dohoda o vykonaní 
práce

Bez zmluvy

Reprezentant

Prac.pomer

Ostatné formy

Príjem zo 
ZoS

§ 8 ods. 1 
písm. p)

Použitie S
§ 8 ods. 14

Príjem zo 
ZoS 

§ 6 ods. 2 
písm. e)

Použitie S
§ 17 ods. 3 
písm. k) a 

písm. l)

§ 8 iné
§ 8 ods. 2 prvá 

veta

§ 17 ods. 3 
písm. k) a l)

Alica Fisterová



SPONZORSKÁ ZMLUVA VS. ZMLUVA 
O REKLAME

Sponzorská 
zmluva

Sponzor sa zaväzuje poskytnúť priame alebo 
nepriame peňažné alebo nepeňažné plnenie a 
sponzorovaný sa zaväzuje umožniť sponzorovi 

spájať obchodné meno s ním a použiť sponzorské 
na dohodnutý účel spojený so športovou činnosťou

Účel: podpora športovej činnosti športovcov, 
trénerov a inštruktorov športu a športových 

odborníkov

§ 17/19/h výdavky (náklady) na sponzorské u 
sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v 

športe poskytnuté počas obdobia trvania 
zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa 

jeho skutočného použitia v príslušnom 
zdaňovacom období, ak v príslušnom 

zdaňovacom období sponzor vykáže kladný 
základ dane; za výdavky (náklady) na 

sponzorské sa nepovažuje poskytnutie 
sponzorského pre športovca  okrem športového 

reprezentanta 

Povinnosť zverejňovania

Zmluva o 
reklame

reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné 
oznámenie v každej podobe súvisiace s 
obchodnou, podnikateľskou alebo inou 
zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť 

produkty na trhu,

Bežná obchodná činnosť

§ 19/2/k DzP = výdavky na reklamu vynaložené 
na účel prezentácie podnikateľskej činnosti 
daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, 

obchodného mena, ochrannej známky, 
obchodného označenia výrobkov a iných práv a 
záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so 
zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania 

alebo zvýšenia príjmov daňovníka,

Alica 
Fisterová



VEREJNÉ PROSTRIEDKY

V súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„rozpočtové pravidlá verejnej správy“) sa za verejné prostriedky 
považujú všetky finančné prostriedky, s ktorými hospodária 

všetky subjekty verejnej správy

Granty z 
iných 
štátov

Dotácie 
a 

príspevk
y

Alica 
Fisterová



SPÔSOBILOSŤ PRIJÍMATEĽA VEREJNÝCH 
PROSTRIEDKOV

Fyzická osoba

Zapísaná údaje v registri 
FO v športe

Nebola jej 6 mesiacov pred 
podaním žiadosti uložená 

sankcia za závažné 
porušenie povinností § 98 

ods. 1

Zriadený osobitný účet na 
príjem verejných 

prostriedkov

Športová 
organizácia

Zapísaná údaje v registri 
PO v športe

Nebola jej 6 mesiacov pred 
podaním žiadosti uložená 

sankcia za závažné 
porušenie povinností § 98 

ods. 1

Zriadený osobitný účet na 
príjem verejných 

prostriedkov

Činnosť v súlade s § 19 až 
23

Alica Fisterová



STRATA SPÔSOBILOSTI PRIJÍMATEĽA VEREJNÝCH 
PROSTRIEDKOV – závažné porušenie povinností

Keď prestane 
spĺňať základné 

podmienky

Dňom nadobudnutia 
právoplatnosti o 

uložení sankcie pri 
spáchaní priestupku 

(neoprávnená 
manipulácia so 

zakázanými látkami)

Dňom skončenia 
kontroly vykonanej 

hlavným 
kontrolórom športu, 

v ktorom boli 
zistené nedostatky 
v oblasti boja proti 

dopingu

Dňom 
nadobudnutia 
právoplatnosti 
rozhodnutia o 
porušení 

pravidiel súťaže 
(§ 88/3) 

Dňom 
nadobudnutia 
právoplatnosti 
rozhodnutia k 
porušeniu 

antidopingových 
pravidiel

V prípade 
nepreukázania 

úplnosti, pravdivosti 
údajov zapísaných v 
IS športe (na žiadosť 
hlavného kontrolóra 

v športe, Min. 
školstva)

Nepreukázaním, 
že nastali 
skutočnosti, 
ktoré viedli ku 
spáchaniu 
SPRÁVNEHO 
DELIKTU 
§ 98

ŠPORTOVÉ 
ORGANIZÁCIE

Nezabezpečenie 
odborne 

spôsobilého  
športového 
odborníka

Neumožní účasť 
na športovej 
reprezentácii

Nevyberá ročný 
príspevok od 

osôb s jej 
príslušnosťou

Neoverená 
účtovná závierka 
a výročná správa 

audítorom

Nezverejnenie 
výročnej správy

Nevytvorí 
podmienky na 

nezávislý výkon 
kontroly

Nezriadi alebo 
neobsadí funkciu 

kontróra

Alica Fisterová



STRATA SPÔSOBILOSTI PRIJÍMATEĽA VEREJNÝCH 
PROSTRIEDKOV

Správne delikty a priestupky

● Nezabezpečenie 
športového odborníka s 
odbornou spôsobilosťou

● Opatrenia proti 
negatívnym javov v 
športe

● Nepozastaví 
vykonávanie športovej 
činnosti osobe 
odsúdenej za trestný čin 
športovej korupcie

● Nezakáže vykonávanie 
športovej činnosti osobe 
odsúdenej za trestný čin 
športovej korupcie

sankcia 
300 – 30.000 €

● Neoverí UZ a VS 
audítorom

● Nevypracuje VS
● Výročná správa bez 

náležitostí
● Neposkytne súčinnosť 

kontrolórovi alebo hl. 
kontrolórovi športu

● Nezabezpečí prístup 
kontrolóra k podkladom

Sankcia 
100 – 10.000 €

● Nepredloženie zmlúv na evidenciu zmlúv a 
dohôd

● Neuchová zápisnicu
● Uplatní obmedzenie voči športovému 

odborníkovi alebo športovcovi
● Neoboznámi športovca o jeho právach a 

povinnostiach
● Poruší zásadu rovnakého zaobchádzania
● Vykonávanie športovej činnosti bez zapísania 

v IS športu

Sankcia

50 – 3.000€

Alica 
Fisterová



PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Prostriedky 
zo štátneho 

rozpočtu

Príspevok 
uznanému 

športu

dotácie

Príspevok 
na národný 

športový 
projekt

Príspevok 
na športový 

poukaz

POSKYTOVATEĽ

Povinnosť byť 
zapísaný v IS 
športu do 
REGISTRA 
PRÁVNICKÝCH 
OSÔB V ŠPORTE

Ministerstvo 
školstva 

zverejní zoznam 
poskytovateľov 
prostriedkov zo 

štátneho 
rozpočtu na 
športovú 
činnosť

Alica Fisterová



Dotácie

Príspevok 
uznanému športu

Príspevok na národný 
športový projekt

Príspevok na športový poukaz

Prostriedky EÚ, granty z iných štátov

Alica 
Fisterová



PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO 
ROZPOČTU

Povinnosti prijímateľa 
prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu

Priebežne zverejňovať 
informácie o prijatí a 
spôsobe použitia 
prostriedkov zo ŠR

Oznámenie adresy 
webového sídla, na ktorom 

sú údaje zobrazené

Do 25. dňa 
nasledujúceho  
kalendárneho 

mesiaca

Alica 
Fisterová



ZMENY VPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA 
O ŠPORTE PRE OBČIANSKE 

ZDRUŽENIA
na účtovníctvo, dane a odvody

Alica 
Fisterová



Definícia športovej 
organizácie

Je právnická osoba, ktorej 
predmetom alebo cieľom 
činnosti je športová činnosť

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ –
vykonávanie, organizovanie, 
riadenie, správa, podpora alebo 
rozvoj športu

Alica 
Fisterová



ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE

Občianske 
združenie

Neziskové 
organizácie 
poskytujúce 
všeobecne 
prospešné 

služby

Spoločnosť s 
ručením 

obmedzeným

Akciová 
spoločnosť

NEZISKOVÁ 
SFÉRA

PODNIKATEĽSKÁ 
SFÉRA

Alica Fisterová



ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE

ŠPORTOVÉ 
KLUBY

ŠPORTOVÁ 
ORGANIZÁCIA

NÁRODNÁ 
ORGANIZÁCIA

MEDZINÁRODNÁ 
ORGANIZÁCIA

IIHF SZĽH

Profesionálna 
liga - Extraliga

Obchodné 
spoločnosti (11)

1 liga, 2 liga

Obchodné 
spoločnosti (7)

Neziskový 
sektor (20)

Amatérska liga 
– deti, žiaci, 
dorast, ženy

Obchodné 
spoločnosti (2)

Neziskový 
sektor

Športoví 
odborníci -

rozhodcovia

Alica Fisterová



ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE –
občianske združenia

⦿ Ročný členský príspevok na svoju činnosť, ak je 
prijímateľ verejných prostriedkov

⦿ Možnosť vykonávať aj inú činnosť
⦿ Účtovným obdobím môže byť iba KALENDÁRNY 

ROK

Zákon o účtovníctve

● § 3 ods. 6 písm. b) 
Písomné oznámenie 
najmenej 15 dní pred 
zmenou ÚO

● § 3 ods. 7 Ak oznámenie 
nie je DU doručené v 
stanovenej lehote, UJ 
nesmie uplatniť zmenu.

Zákon o dani z príjmov

● § 41 ods. 10 - Ak daňovník 
mení zdaňovacie obdobie je 
povinný podať daňové 
priznanie za zdaňovacie 
obdobie ukončené dňom 
predchádzajúcim dňu zmeny 
v lehote podľa § 49 ods. 2.

● § 41 ods. 11
● § 49 ods. 2 sa podáva do 3 

kalendárnych mesiacov po 
uplynutí zdaňovacieho 
obdobia, v tomto období je 
daň aj splatná. 

● § 49 ods. 3 možnosť 
odloženia podania DP a 
splatnosti dane o ďalšie 3 
mesiace

Alica 
Fisterová



ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA JE POVINNÁ DO 
30.JÚNA 2016

● Dodržiavanie pravidiel Svetového 
antidopingového programu

● Opatrenia proti manipulácii priebehu a 
výsledkov súťaží

● Opatrenia proti negatívnym javom v športe

Zabezpečiť vo svojej pôsobnosti

● Negatívne javy podľa predchádzajúceho 
bodu ako DISCIPLINÁRNE PREVINENIE

Upraviť vo svojich predpisoch

● Zo zasadania a konania volieb do orgánov 
športovej organizácie sa vyhotovuje 
zápisnica

● Obsah zápisnice: meno, priezvisko a 
funkciu osôb zúčastnených na zasadaní

● Uchovávanie zápisnice minimálne 6 rokov, 
alebo podľa zakladajúceho dokumentu ak 
stanovuje dlhšiu dobu

Zasadania najvyššieho orgánu

Alica Fisterová



OVERENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
AUDÍTOROM

ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE

a) OBCHODNÁ 
SPOLOČNOSŤ

Majetok > 1.000.000 €
Čistý obrat > 
2.000.000 €
Priem.počet zamest. 
> 30

b) AKCIOVÁ 
SPOLOČNOSŤ 

- ak má akcie na 
regulovanom trhu

c) PRÍJEMCOVIA 
ASIGNAČNEJ DANE –
ak hodnota prijatej dane 
je > 35.000 €; a to za 
každé účtovné obdobie, 
v ktorom boli 
prostriedky použité

ZÁKON O ŠPORTE

OBČIANSKE 
ZDRUŽENIE, 
ktoré je prijímateľom 
verejných prostriedkov, 
ak

a) Príjem verejných 
prostriedkov > 100.000 
€

alebo

b) Všetky príjmy > 
400.000 €

OSOBITNÉ PREDPISY

a) Nadácie

b) Banky

Alica 
Fisterová



VÝROČNÁ SPRÁVA - obsah

Zákon o 
účtovníctve

Informácie o:

● Vývoji ÚJ, 
● významné riziká a 

neistoty, 
● prognózy vývoja, 
● finančné ukazovatele, 

● Vplyv na životné 
prostredie

● Udalostiach 
osobitného významu, 
ktoré nastali po 
skončení UO

● Nákladoch na výskum 
a vývoj

● O nadobúdaní 
vlastných akcií, 
obchodných podielov

● O návrhu na 
rozdelenie zisku alebo 
vyrovnania straty

● Organizačných 
zložkách v zahraničí

SPRACOVANIE:

PREROKOVANIE:

ZVEREJNENIE A 
ULOŽENIE DO REGISTRA 
UZ: 

Zákon o športe

OBČIANSKE ZDRUŽENIA

● Prehľad vykonávaných činností a projektov

● Prehľad dosiahnutých športových výsledkov
● Ročná účtovná závierka, zhodnotenie 

základných údajov, výrok audítora

● Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
● Zoznam príjemcov, ktorým poskytla ŠO z 

rozpočtu prostriedky 
v súhrnnej výške > 5.000 €

● Stav a pohyb majetku a záväzkov
● Návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie 

straty

● Zmeny vykonané v zakladajúcom 
dokumente a iných predpisoch

● Zmeny v zložení orgánov
● Ďalšie údaje podľa predpisov ŠO

SPRACOVANIE : do 6 mesiacov po skončení UO, 
ak nie je v interných dokumentoch stanovený skôr

PREROKOVANIE NAJVYŠŠÍM ORGÁNOM

ZVEREJNENIE A ULOŽENIE DO REGISTRA UZ: 
do 15 dní po prerokovaní, najneskôr však do 31.júla

Alica Fisterová



● písm. a) meno, priezvisko, titul

● písm. b) dátum narodenia

● písm. d) jedinečný identifikátor osoby

● písm. e) rodné číslo

● písm. f) štátna príslušnosť

● písm. g) adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu

● písm. h) obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú 
osobu podnikateľa

● písm. i) adresa na doručovanie

● písm. j) adresa elektronickej pošty

● písm. k) číslo bankového účtu na príjem a použitie dotácie a 
sponzorského

● písm. l) druh športu

● písm. m) druh vykonávanej odbornej činnosti v športe

● písm. n) právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva 
športovú činnosť za športovú organizácia, pri zmluvnom vzťahu 
sa uvedie údaj o období trvania zmluvy

● písm. o) športové výsledky na významných súťažiach

● písm. p) čestné tituly a ocenenia

● písm. q) príslušnosť k športovým organizáciám

● písm. r) dátum poslednej účasti na súťaži

§ 80 ods. 2

● Overenie zdravotnej spôsobilosti
● Údaje o športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý 

reprezentuje

§ 80 ods. 4 O profesionálnom športovcovi sa do 
registra FO zapisuje

ZDROJOVÁ EVIDENCIA OSÔB S 
PRÍSLUŠNOSŤOU K ŠPORTOVEJ 

ORGANIZÁCII

Alica Fisterová



● Údaje o overení zdravotnej spôsobilosti
● Údaje o športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý 

reprezentuje

§ 80 ods. 5 O amatérskom športovcovi sa 
zapisujú

● Druh odbornej činnosti v športe
● Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti
● Dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je 

časovo obmedzená
● Označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť 

športového odborníka
● Označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej 

spôsobilosti
● Údaj o overení bezúhonnosti
● Údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia o 

označenie vykonávanej 
funkcie u kontrolóra športovej organizácie, funkcionára 
športovej organizácie a dopingového komisára

§ 80 ods. 6 O športovom odborníkovi sa 
zapisujú

● Označenie prijímateľa dobrovoľnej činnosti
● Označenie vysielajúcej organizácie
● Miesto, obdah a trvanie dobrovoľníckej činnosti
● Súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola 

vykonávaná dobrovoľná činnosť
● Poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady

§ 80 ods. 7 o športovom odborníkovi, ktorý vykonáva 
činnosť ako dobrovoľník, sa zapisujú údaje

ZDROJOVÁ EVIDENCIA OSÔB S 
PRÍSLUŠNOSŤOU K ŠPORTOVEJ 

ORGANIZÁCII

Alica Fisterová



POVINNOSTI ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE

Zmluvy o 
profesionálnom 

vykonávaní 
športu

Zmluvy o 
amatérskom 
vykonávaní 

športu

Zmluvu o 
príprave 

talentovaného 
športovca

DO 30 DNÍ

Oznámenie NÁRODNÉMU ŠPORTOVÉMU ZVÄZU 
uzavretia

Alica Fisterová


