
Novelizované znenie ustanovení  Zákona o športe č. 440/2015 Z.z., platné od 1.1.2017, ktoré sa 
týka športových odborníkov : 
 
Úplné znenie zákona o športe po 1.1.2017 : 
http://www.ucps.sk/uplne_znenie_zakona_440_2015_Z_z_o_sporte_s_novelou 
 
Zmeny sú vyznačené farebne, (platný text od 1.1.2017, platný text do 31.12.2016 ) 

§ 6  

Športový odborník 

1. Športovým odborníkom je 
a. tréner a inštruktor športu, 
b. fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej 

spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,[6] 
c. fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej 

spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu, 
d. fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže 

a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť, 
e. kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“), 
f. funkcionár športovej organizácie, 
g. dopingový komisár. 

2. Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká 
dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. 

3. Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až e) vykonáva činnosť športového odborníka ako 
samostatne zárobkovo činná osoba, ak 
a) nie sú naplnené znaky závislej práce. 2) alebo 
b) sa so športovou organizáciou nedohodne inak. 

(3) Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva činnosť športového odborníka 

a) ako podnikanie, 
b) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, 
c) ako dobrovoľník6a) alebo 
d) bez zmluvy. 

(4)  Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom zápisu 
oprávnenia na podnikanie do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Športový 
odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže 
písomne požiadať ministerstvo školstva o zápis oprávnenia na podnikanie. Žiadosť o zápis oprávnenia 
na podnikanie možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného 
kontaktného miesta.6b) Súčasťou žiadosti podanej prostredníctvom jednotného kontaktného miesta 
je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11. 
Jednotné kontaktné miesto doručí žiadosť ministerstvu školstva.  

(5) Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie športového odborníka na podnikanie do registra 
fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva 
bezodkladne oznámi športovému odborníkovi alebo jednotnému kontaktnému miestu, ak bola 
žiadosť podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. 
 

http://www.ucps.sk/uplne_znenie_zakona_440_2015_Z_z_o_sporte_s_novelou
http://www.ucps.sk/admin/index.php?id=mod_sys_clanky&action=module&action2=edit_content_new&content_id=2907&content_template=default


(6) Športový odborník môže oznámiť ministerstvu školstva alebo jednotnému kontaktnému miestu 
pozastavenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe 
pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu. Účinky pozastavenia podnikania 
športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania ministerstvu 
školstva, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom. 
 
(7) Po pozastavení podnikania športový odborník nadobudne oprávnenie na podnikanie uplynutím 
obdobia pozastavenia podnikania alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene obdobia pozastavenia 
podnikania. Pozastavenie podnikania nemôže trvať kratšie ako tri mesiace a dlhšie ako tri roky; 
pozastavenie podnikania je možné aj opakovane. 
 
(8) Oprávnenie športového odborníka podnikať zaniká 
 
a) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 
b) stratou odbornej spôsobilosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka, 
c) stratou bezúhonnosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka, 
d) oznámením športového odborníka o ukončení podnikania. 
 
(9) Športový odborník môže oznámiť ministerstvu školstva alebo jednotnému kontaktnému miestu 
ukončenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie 
podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu. Účinky ukončenia podnikania športového 
odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania ministerstvu školstva, alebo 
ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom. 
 
(10) Za odbornú činnosť v športe sa nepovažuje záchrana života a špecializované činnosti v oblasti 
záchrany života. 

Poznámka pod čiarou k odkazom 6a a 6b znie: 
„6a) § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 440/2015 Z. z. 
6b) § 66b ods. 2 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 
znení neskorších predpisov." 

 

§ 83 

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner 

1. Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo 
amatérsky športovec vykonáva šport, alebo pod vedením ktorého športovec vykonáva 
šport pre všetkých alebo šport zdravotne postihnutých. 

2. Tréner vedie vykonávanie športu v kategórii tréner 
a. I. kvalifikačného stupňa, 
b. II. kvalifikačného stupňa, 
c. III. kvalifikačného stupňa, 
d. IV. kvalifikačného stupňa alebo 
e. V. kvalifikačného stupňa. 

3. Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner 
poskytuje 



a. vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy 
prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore 

1. šport alebo 
2. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, 

b. stredná športová škola, 
c. národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá 

uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v 
študijnom odbore šport. 

4. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa a II. 
kvalifikačného stupňa sa nadobúda 

a. získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej 
športovej školy, 

b. absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej 
športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú 
prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa 
odseku 3 písm. a) prvého bodu, 

c. absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; 
túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou 
podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu, alebo 

d. absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. 
a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania, 

e. úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje 
na príslušný šport, ak 
1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport 
a 
2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného 
študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu 
vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) alebo. 

f. získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore 
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 
1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného 
študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu 
vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a 
2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa 
vzťahuje na príslušný šport. 

5. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa sa 
nadobúda 
a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej 
športovej školy, 
b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej 
organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje 
národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu, 
c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto 
odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa 
odseku 3 písm. a) prvého bodu, 
d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) 
prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania, 
e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na 
príslušný šport, ak 
    1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a 



    2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného 
študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu 
vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d), 
f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 
    1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného 
študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu 
vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a 
    2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport , 
g) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 
    1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného 
študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu 
vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a 
    2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje 
na príslušný šport alebo 
h) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo 
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak 
    1. záverečná práca absolventa sa nevzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre 
všetkých a 
    2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného 
študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport alebo na šport pre všetkých, 
zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d). 

6. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa sa 
nadobúda 

a. získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej 
športovej školy, 

b. získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných predmetov, ak v rámci štúdia príslušného 
študijného programu fyzická osoba úspešne vykonala štátnu skúšku alebo 
skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, 
získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore 
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 
1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného 
študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu 
vzdelávania podľa písmena c), d) alebo písmena e) a 
2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný 
šport, 

c. absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej 
športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú 
prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa 
odseku 3 písm. a) prvého bodu, 

d. absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; 
túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou 
podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu alebo 

e. absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. 
a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania. 

7. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa pre 
príslušný šport alebo pre šport pre všetkých sa nadobúda získaním vysokoškolského 



vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport, ak absolvent úspešne obhájil 
záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých. 

8. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa pre 
príslušný šport alebo pre šport pre všetkých sa nadobúda získaním vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak absolvent úspešne obhájil 
záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých. 

9. O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vydáva 
osvedčenie, ktoré obsahuje 

a. názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala; ak ide o vysokú školu, uvádza sa 
aj názov fakulty, 

b. údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno, 
priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-
pedagogický titul, vedecká hodnosť a dátum narodenia, 

c. číslo osvedčenia, 
d. označenie kvalifikačného stupňa, 
e. označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť, 
f. dátum a miesto vydania osvedčenia, 
g. meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu organizácie, ktorá osvedčenie 

vydala alebo ním poverenej osoby, 
h. pečiatka organizácie, ktorá osvedčenie vydala. 

10. Ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner nadobudnutá získaním 
úplného stredného odborného vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie 
podľa odseku 9 8 sa vydáva popri doklade o príslušnom vzdelaní. Ak bola odborná 
spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, II. 
kvalifikačného stupňa alebo III. kvalifikačného stupňa nadobudnutá podľa odseku 4 
písm. e), f), odseku 5 písm. e) až h) alebo odseku 6 písm. b), osvedčenie sa vydáva na 
žiadosť fyzickej osoby. Ak ide o odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti 
tréner IV. kvalifikačného stupňa a V. kvalifikačného stupňa a dodatok k diplomu 
obsahuje údaje podľa odseku 9 písm. d) a e), dodatok k diplomu sa považuje za 
osvedčenie. 

11. Národný športový zväz môže vo svojich predpisoch určiť, 
a. ktorý kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti 

tréner sa vyžaduje pre príslušnú úroveň súťaženia, 
b. podmienky, ktoré musí spĺňať tréner v jednotlivých úrovniach a kategóriách 

súťaženia v príslušnom športe. 

 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017 

§ 106b 

1. Športový odborník, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa predpisov 
účinných do 31. decembra 2016, sa považuje za podnikateľa podľa predpisov 
účinných od 1. januára 2017. Športový odborník podnikateľ písomne oznámi 
ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017. 

2. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry v 
kategórii diplomovaný tréner, tréner I. triedy, tréner II. triedy a tréner III. triedy 
nadobudnutá podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008 zostáva 
zachovaná a oprávnenia z nej vyplývajúce sa posudzujú podľa právnych predpisov 



účinných do 31. augusta 2008. To platí aj ak takto nadobudnutá odborná spôsobilosť 
bola v roku 2016 upravená na niektorý z kvalifikačných stupňov a posudzovanie 
podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008 je pre športového odborníka 
priaznivejšie. 

3. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa, 
tréner IV. kvalifikačného stupňa a tréner V. kvalifikačného stupňa nadobudnutá podľa 
právnych predpisov účinných od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 zostáva 
zachovaná. 
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