
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe

Legislatívne procesy v športových organizáciách 
(športové organizácie, športové zväzy a športové kluby)

Spracovala: Zuzana Zajíčková pre SZĽH a UčPS



Ako je to s účinnosťou a povinnosťami?
● zákon č. 440/2015 Z.z. je účinný od 1.1.2016, to však neznamená, že 

všetky jeho ustanovenia sú subjekty povinné mať zosúladené ihneď

● § 102 ods. 1 - Národný športový zväz je povinný zosúladiť svoje stanovy a 
predpisy upravujúce disciplinárne konanie a konanie o sporoch, ktoré 
uskutočňujú jeho orgány, a predpisy podľa § 5 ods. 3 a 4 (prestupový a 
registračný poriadok) s týmto zákonom najneskôr do 30. júna 2016

● § 102 ods. 2 - Športová organizácia splní povinnosť podľa § 8 ods. 6 písm. 
b) (dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení 
proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti 
negatívnym javom v športe) najneskôr do 30. júna 2016



Povinnosti účinné od 1.1.2016 - NŠZ
● určiť vyššiu hranicu veku talentovaného športovca, najviac do 23 rokov veku
● určiť, resp. vylúčiť, či, športovec môže vykonávať šport súčasne vo viacerých 

športových kluboch
● zákaz zrušiť registráciu športovca za športovú organizáciu bez súhlasu 

športovca - len z dôvodu určeného predpismi národného športového zväzu 
● určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti 

športovca na vykonávanie športu (oprávnenie NŠZ a organizátora súťaže)
● určiť, kto je športovým odborníkom, na ktorého výkon činnosti sa nevyžaduje 

odborná spôsobilosť
● určiť, aké podmienky musí spĺňať športový odborník, pre ktorého sa vyžaduje 

odborná spôsobilosť



Povinnosti účinné od 1.1.2016 - NŠZ
● zapísať športového odborníka do registra fyzických osôb v športe
● poskytnúť kontrolórovi a hlavnému kontrolórovi športu pri kontrolnej činnosti 

potrebnú súčinnosť 
● určiť výchovné do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie 

skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu
● určiť zoznam talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií 
● zapracovať do predpisov národného športového zväzu pravidlá Svetového 

antidopingového programu, opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov 
súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe 

● zverejňovať na svojom webovom sídle a v ISS údaje podľa zákona
● upraviť konflikt záujmov 



Povinnosti účinné od 1.1.2016 - NŠZ
● mať stanovy v súlade s § 19 až 23
● viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 ZoŠ a ich zmien
● použiť zisk obchodnej spoločnosti alebo podiel na zisku obchodnej spoločnosti 

podľa § 18 ods. 1 (podnikanie v súvislosti so športovou reprezentáciou), ods. 2 
(výstavba a prevádzka športovej infraštruktúry) výhradne na plnenie úloh NŠZ 
podľa § 16 ods. 1 písm. d) až f) a ods. 2 písm. l) ZoŠ. 

● poskytuje vzdelávanie športovým odborníkom
● na konanie o porušení antidopingových pravidiel zriadiť komisiu tak, aby v 

druhom stupni mal aspoň 1 člen právnické vzdelanie a 1 člen vzdelanie 
lekárske alebo farmaceutické

● doručiť kópiu spisu v prejednávanej veci ADA SR bezodkladne po rozhodnutí



Povinnosti účinné od 1.1.2016 - NŠZ
● prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne 

zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho 
rozpočtu prijaté alebo použité, ak nevedie príjmy a výdavky prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu na osobitnom bankovom účte (tzv. transparentný účet)

● rozdeliť najmenej 10 % prostriedkov z príspevku uznanému športu medzi 
športové kluby s jeho príslušnosťou pomerne podľa 
○ počtu súťažiacich športovcov v individuálnych športoch alebo 
○ počtu súťažiacich družstiev v kolektívnych športoch



Povinnosti účinné od 1.1.2016 - NŠZ
● povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do 

času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch 
informačného systému športu

● doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o 
funkčnosti príslušného registra



Ako je to s účinnosťou a povinnosťami pre kluby?

● kluby sú športovými organizáciami, t.j. platia pre nich aj všeobecné 
povinnosti športových organizácií

● športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport 
spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, upravia svoje zmluvné vzťahy so 
športovcami v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2018. Po uplynutí 
tejto lehoty sa zmluva medzi športovcom a športovým klubom vykonávajúcim 
šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce bude považovať za zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona

● vznik právnych vzťahov a nároky a práva z nich vyplývajúce, ktoré vznikli 
pred účinnosťou tohto zákona, sa spravujú podľa doterajších predpisov

● právne účinky úkonov, ktoré nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú 
zachované



Povinnosti účinné od 1.1.2016 - športová organizácia

● zapisuje sa do registra právnických osôb v športe
● vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou
● do 30 dní od uzavretia zmluvy so športovcom predložiť zmluvu na účely jej 

vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom 
● zo zasadnutia najvyššieho orgánu športovej organizácie a konania volieb do 

orgánov športovej organizácie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú športová 
organizácia uchováva po čas určený zakladajúcim dokumentom, ktorý nesmie 
byť kratší ako šesť rokov; zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu 
osôb zúčastnených na zasadnutí 



Povinnosti účinné od 1.1.2016 - športová organizácia

● zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového 
antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov 
súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe

● zabezpečiť vykonávanie športovej činnosti odborne spôsobilým športovým 
odborníkom

● umožniť osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii
● ak ide o o.z., vyberá od svojich členov ročný členský príspevok na svoju 

činnosť
● mať riadnu účtovná závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak 

príjem verejných prostriedkov v roku presiahne 100 000 eur alebo všetky 
príjmy športovej organizácie v roku presiahnu 400 000 eur



Povinnosti účinné od 1.1.2016 - športová organizácia

● športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná 
vytvárať podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly. 

● ak má športová organizácia dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné 
obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur 
ročne, je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna 
nasledujúceho roka

● mať zriadenú a obsadenú funkciu kontrolóra počas obdobia, v ktorom je 
prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu

● povinná poskytnúť kontrolórovi pri kontrolnej činnosti potrebnú súčinnosť 
● zabezpečiť prístup kontrolóra k podkladom 



Povinnosti účinné od 1.1.2016 - športová organizácia

● zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec najmenej raz 
ročne podrobil zdravotnej prehliadke (telovýchovný lekár)

● nový športový klub uhrádza výchovné športovému klubu, v ktorom bol 
športovec naposledy registrovaný, ak tak určujú predpisy športového zväzu

● f.o. ani p.o. nesmie mať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých 
športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci 
pôsobia v tej istej súťaži, najmä nesmie súčasne byť spoločníkom, vykonávať 
funkciu v orgánoch alebo mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch v 
takých športových kluboch, a to ani prostredníctvom ovládanej alebo 
ovládajúcej osoby a ani prostredníctvom holdingovej spoločnosti alebo 
spriaznenej osoby 



Povinnosti účinné od 1.1.2016 - športová organizácia

● právne vzťahy so športovcami mať upravené podľa zákona o športe
● vykonáva v súlade s jej predpismi pôsobnosť na riešenie sporov v športe nad osobami 

s jej príslušnosťou, v súlade s pravidlami súťaže, predpismi športovej organizácie, ku 
ktorej má príslušnosť, medzinárodnými športovými pravidlami, predpismi a 
rozhodnutiami pri dodržiavaní zásad spravodlivého procesu

● disciplinárne konanie môžu viesť disciplinárne orgány športovej organizácie voči 
športovcovi, športovému odborníkovi, športovej organizácii alebo inej osobe, ktorá má 
príslušnosť k športovej organizácii, za porušenie pravidiel súťaže, predpisov športového 
zväzu alebo rozhodnutia športového zväzu, ktorého sa dopustila v čase, keď mala 
príslušnosť k športovej organizácii

● v disciplinárnom konaní možno uložiť iba takú sankciu a opatrenie, ktoré umožňujú 
uložiť predpisy športového zväzu



Povinnosti účinné od 1.1.2016 - športová organizácia

● hlavný kontrolór športu je pri vykonávaní odbornej kontroly v športe 
oprávnený vstupovať na pozemky, do budov a iných priestorov športovej 
organizácie, ak účel kontroly nemožno dosiahnuť inak a overovať totožnosť 
osoby s príslušnosťou k športovej organizácii

● prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať 
informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 
mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité, ak 
nevedie príjmy a výdavky prostriedkov zo štátneho rozpočtu na osobitnom 
bankovom účte



Povinnosti účinné od 1.1.2016 - športová organizácia

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa predpokladá u 
každej športovej organizácie, o ktorej sú v registri právnických osôb 
zapísané údaje v rozsahu podľa § 81 a spĺňa tieto podmienky:
a) má stanovy v súlade s § 19 až 23, ak ide o športový zväz alebo 

národnú športovú organizáciu,
b) činnosť športového zväzu alebo športovej organizácie s právnou formou 

občianskeho združenia je v súlade s § 19 až 23,
c) nebola jej v lehote šesť mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie 

verejných prostriedkov uložená sankcia za závažné porušenie 
povinnosti podľa § 98 ods. 1,

d) má zriadený osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov.



Povinnosti účinné od 1.1.2016 - športová organizácia

● môže získať dotáciu alebo príspevok na národný športový projekt a príspevok 
na základe športového poukazu

● zápis údajov do ISŠ podľa § 80 ods. 8 a § 81 ods. 4  je do desiatich dní od 
zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať 
príslušná športová organizácia

● vzťahuje sa na ňu pôsobnosť ADA SR
● povinnosť na účely ochrany integrity športu informovať národný športový zväz 

o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh súťaže alebo výsledky 
súťaže sú manipulované



Povinnosti účinné od 1.1.2016 - športová organizácia

● pozastaviť vykonávanie športovej činnosti osobe s jej príslušnosťou, na ktorú 
bola podaná obžaloba za trestný čin športovej korupcie až do skončenia 
trestného konania o tomto trestnom čine

● zakázať vykonávanie športovej činnosť takej osobe s, ktorá bola odsúdená za 
trestný čin športovej korupcie najmenej na dva roky; pri opakovanom 
odsúdení sa uloží doživotný zákaz vykonávania športovej činnosti

● povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do 
času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch 
informačného systému športu


