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Zákon o športe č.440/2015 Z.z.

Upravuje  a definuje :
• šport 
• osoby v športe
• právne vzťahy pri športovej činnosti• právne vzťahy pri športovej činnosti
• pôsobnosť orgánov štátu a samosprávy
• opatrenia proti negatívnym javom v športe



§ 6 ZoŠ - Športový odborník
Športovým odborníkom je :

a) tréner a inštruktor športu,
b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe 

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



§ 6 ZoŠ - Športový odborník
Vznik oprávnenia - dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických 

osôb v športe. 
Na výkon činnosti športového odborníka sa vyžaduje bezúhonnosť.

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za:
a) obzvlášť závažný zločina) 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

Nedbanlivostné trestné činy nemajú vplyv na bezúhonnosť podľa ZoŠ.
Pri obnove licencie trénera a rozhodcu je potrebný výpis z registra trestov.



§ 6 ZoŠ - Športový odborník
Športový odborník vykonáva činnosť ako samostatne zárobkovo činná 

osoba : 
1) ak nie sú naplnené znaky závislej práce,
2) alebo sa so športovou organizáciou nedohodne inak 

Závislá práca je práca vykonávaná (podľa § 1, ods. 2. Zákonníka práce) :
1) vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti 1) vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti 

zamestnanca, 
2) osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, 
3) podľa pokynov zamestnávateľa, 
4) v jeho mene, 
5) v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Podmienka závislej práce – súčasné splnenie všetkých 5 bodov.



§ 6 ZoŠ - Športový odborník

Právny vzťah so športovou organizáciou (resp. 
financujúcim subjektom):

1) Podľa Zák.práce (prac.zmluva, dohoda)
2) Podľa Obch. a obč.zákonníka (SZČO alebo 2) Podľa Obch. a obč.zákonníka (SZČO alebo 

s.r.o.)
3) Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
4) Zmluva o sponzorstve v športe



Povinnosť klubov, zväzov a iných športových 
organizácií - § 8 ods. 7 ZoŠ

Ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná 
spôsobilosť, športová organizácia je povinná 
zabezpečiť vykonávanie tejto športovej činnosti 
odborne spôsobilým športovým odborníkom.odborne spôsobilým športovým odborníkom.

- Závažné porušenie povinnosti
- Správny delikt – pokuta pokuta od 300 eur do 

30.000 eur
- Strata spôsobilosti prijímateľa verejných -

prostriedkov



Výkon činnosti trénera a rozhodcu po 1.1.2016.

Od 1.1.2016 už nie je výkon funkcie rozhodcu a trénera 
živnosťou pod živnostenského zákona, športoví odborníci 
(tréneri, rozhodcovia) budú vykonávať činnosť podľa 
Zákona o športe č. 440/2015 Z.z.

Živnostenské oprávnenia na túto činnosť, vydané podľa 
predpisov platných do 31.12.2015 na základe dokladu o 
získaní odbornej spôsobilosti, získané na základe získaní odbornej spôsobilosti, získané na základe 
vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom zariadení, 
vydaného tiež do 31.12.2015, ostávajú v platnosti do 
doby uplynutia platnosti dokladu o získaní odbornej 
spôsobilosti. 

Živnostenské oprávnenia vydané len na základe dokladu o 
štúdiu zanikajú k 1.1.2016.



Výkon činnosti trénera a rozhodcu po 1.1.2016.

• Vykonávať činnosť rozhodcu a trénera po 1.1.2016 (alebo po 
uplynutí platnosti pôvodného dokladu o získaní odbornej 
spôsobilosti) bude môcť takáto osoba naďalej až po zápise do 
registra fyzických osôb v informačnom systéme športu (ISŠ) ako 
športového odborníka  http://sport.iedu.sk/

• Počas nefunkčnosti ISŠ ho nahradzuje zverejnenie zoznamu • Počas nefunkčnosti ISŠ ho nahradzuje zverejnenie zoznamu 
trénerov a rozhodcov s platnou licenciou na : 
http://www.stz.sk/metodika-treneri/aktualne-zoznamy-trenerov

Staré živnostenské oprávnenia (vydané pred 1.1.2016) dobehnú, ale 
po novom sa už činnosť športového odborníka nepovažuje za 
živnosť.



Výkon činnosti trénera a rozhodcu po 1.1.2016.

Pôvodné na živnosť (SZČO):
• Príjem podľa §6, ods.1, pís.b) Zákona o dani z príjmov
• Uvedenie evidencie na faktúre : Zapísaný v 

živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, 
číslo živn.registra 103-45678

Podľa ZoŠ (SZČO):
• Príjem podľa §6, ods.2, pís.e) Zákona o dani z príjmov
• Uvedenie evidencie na faktúre : Zapísaný ako športový 

odborník (tréner) v Registri fyzických osôb 
Informačného systému športu (ISŠ)



Výkon činnosti trénera a rozhodcu po 1.1.2016.
Vznik oprávnenia po 1.1.2016 :
1. Registrácia na Daňovom úrade - pridelenie DIČ a OÚD
2. Prihláška do zdravotnej poisťovne ako SZČO, poistné z 

minimálneho vymeriavacieho základu (od 1.1.2016 do 31.12.2016 
to je suma 60,06 eur).

3. Prihláška do Sociálnej poisťovne, zatiaľ bez platby poistného. 3. Prihláška do Sociálnej poisťovne, zatiaľ bez platby poistného. 
Podľa daňového priznania, podľa príjmu SZČO mu k 30.6. 
nasledujúceho roku Sociálna poisťovňa vyrubí preddavky 
poistného na ďalšie obdobie, ak dosiahol hrubý príjem SZČO 
hranicu, po dosiahnutí ktorej je SZČO povinná platiť sociálne 
odvody. (od 1.7.2016 do 30.6.2017 je táto hranica 5148 eur a berie 
sa z daňového priznania za rok 2015).



Zmluva o sponzorstve v športe

Príjemca sponzorského :
1) Športovec (profesionálny, talentovaný, 

reprezentant)
2) Športový odborník (tréner alebo inštruktor) 
3) Športová organizácia3) Športová organizácia

Viac info + vzor zmluvy na : 
http://www.stz.sk/zakon-o-sporte/zmluva-o-
sponzorstve-v-sporte-jej-pouzitie-vyhody-
zverejnenie



Zmluva o sponzorstve v športe
Podstatné náležitosti: 
• identifikačné údaje zmluvných strán, 
• obdobie trvania, najviac do konca 4. roka po roku, v ktorom bola poskytnutá 

1. časť, 
• spôsob zániku zmluvy, 
• účel a rozsah sponzorského, časový rozvrh a spôsob poskytnutia a použitia,
• podmienky na poskytnutie sponzorského, lehota na oznámenie ich splnenia,
• potvrdenie o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.• potvrdenie o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.

Záväzok sponzora : poskytnúť plnenie (sponzorské) športovcovi, trénerovi, 
inštruktorovi alebo športovej organizácii (sponzorovanému), ktorý má 
spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov

Záväzok sponzorovaného :  umožniť sponzorovi spájať svoju značku alebo svoj 
produkt so sponzorovaným a využiť sponzorské na dohodnutý účel (súvis so 
športovou činnosťou; pri FO účelom nesmie byť ich mzda alebo odmena)



Zmluva o sponzorstve v športe
Povinnosti sponzorovaného :
• uvádzať značku alebo produkt sponzora v spojení s účelom sponzorského; náklady 

na uvádzanie značky nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského.
• zverejniť zmluvu v ISŠ,
• poskytnúť sponzorovi informácie a doklady preukazujúce použitie sponzorského,
• vrátiť sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá 

v rozpore s dohodnutým účelom,
• priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 

25. dňa nasledujúceho kal.mesiaca v ISŠ, ak nemá transparentný bank.účet,

Daňový režim u sponzora  (PO a FO ): znižuje základ dane z príjmu
Daňový režim u sponzorovaného :
pri FO je príjem zo sponzorského príjmom zo samostatnej zárobkovej činnosti (§6 

ods.2 písm.e) z.595/2003 Z.z.), resp. ostatným príjmom (§8 ods. 1 písm. p) 
z.595/2003 Z.z.), pričom sa zahrnie do základu dane postupne v období čerpania 
príjmov  do výšky vynaložených výdavkov v príslušnom zdaňovacom období

- pri PO je sponzorské predmetom dane, nepodlieha oslobodeniu, príjmy sú 
zahrnované do základu dane postupne vo výške nákladov v období čerpania 
sponzorského 



Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

Nejde o pracovno-právny vzťah, klub ako 
prijímateľ dobrovoľníckej činnosti nemá 
povinnosť takéhoto dobrovoľníka prihlasovať 
do sociálnej a zdravotnej poisťovne a platiť za do sociálnej a zdravotnej poisťovne a platiť za 
neho poistné a daň zo závislej činnosti. 

Okrem úspory finančných nákladov tým klubu 
odpadávajú aj administratívne povinnosti.



Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
• Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov 

upravuje v §6, ods. 2, písm. e) náhradu za stratu času dobrovoľníka
zapísaného v informačnom systéme športu (ISŠ) za každú hodinu 
vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej 
minimálnej mzdy (§2, ods. 2 zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde), 
pre rok 2016 vo výške 2,328€ za každú hodinu (pre rok 2017 2,50€).

• Nejde o mzdu, ale o ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. r) Zákona o dani 
z príjmov. Náhrada je oslobodená od dane z príjmov v úhrnnej výške 500 
eur za celé zdaňovacie obdobie. Príjem dobrovoľníka bude evidovaný na eur za celé zdaňovacie obdobie. Príjem dobrovoľníka bude evidovaný na 
základe zápisov v ISŠ. Ak by bol úhrn vyplatených náhrad od všetkých 
prijímateľov dobrovoľníckej činnosti za zdaňovacie obdobie vyšší ako 500 
eur, zdaní sa v podanom daňovom priznaní dobrovoľníka – fyzickej osoby 
len suma prevyšujúca 500 eur. Rovnako sa musia krátiť výdavky k týmto 
príjmom tak, aby príjem zahŕňaný do základu dane znižoval len výdavok, 
zodpovedajúci pomernej časti príjmov zahŕňaných do základu dane. Zo 
základu dane z príjmov podľa §8, uvedeného v daňovom priznaní, vyrubí 
zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia poistné vo 
výške 14%.

• Zároveň je možné vyplatiť aj cestovné náhrady, ak sú dohodnuté v 
Dohode a zabezpečiť stravu, ubytovanie, náhrady iných výdavkov.



Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

Zápis do registra fyzických osôb v športe - údaje:
a) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, 
b) označenie vysielajúcej organizácie, 
c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
d) súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola d) súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola 

vykonávaná dobrovoľnícka činnosť, 
e) poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady. 

Výkaz o dobrovoľníckej činnosti.
Vzor zmluvy : http://www.stz.sk/zakon-o-

sporte/dobrovolnici-v-sporte



Ďalšie informácie : www.ucps.sk



Seminár trénerov STZ, 26.11.2016, 
NTC, Bratislava


