Slovenský tenisový zväz

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 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.
V súčasnosti živnostenské odbory okresných úradov vyzývajú trénerov a rozhodcov, ktorí
mali výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry uvedený v živnostenskom liste,
na doplnenie platného dokladu o získaní / predĺžení odbornej spôsobilosti. Po predložení
tohto dokladu trénerom / rozhodcom živnostenský odbor predĺži trvanie živnosti na dobu
platnosti dokladu o odbornej spôsobilosti, po uplynutí tejto doby živnosť zanikne. V prípade
nepredloženia dokladu bude vyznačený zánik živnosti na živnostenskom liste k 1.1.2016. Na
tieto účely už nie je možné predložiť doklady, vydané 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. ISŠ
je zatiaľ v štádiu prípravy, ešte nie je funkčný. Počas nefunkčnosti ISŠ ho nahradzuje
zverejnenie zoznamu trénerov a rozhodcov s platnou licenciou na www.stz.sk. Zápis trénerov
a rozhodcov do ISŠ bude vykonávať STZ. Tréner / rozhodca vyplní Žiadosť o trénerskú /
rozhodcovskú licenciu s požadovanými údajmi. V prípade, že tréner / rozhodca pracuje
s mládežou, prílohou žiadosti je aj originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Žiadosť o trénerskú / rozhodcovskú licenciu musí nanovo vyplniť a spolu s výpisom z registra
trestov zaslať na STZ aj tréner / rozhodca s platnou licenciou, keďže obsahuje aj údaje,
ktoré STZ doteraz nemal k dispozícii (najmä rodné číslo, bez ktorého nie je možný zápis
osoby do ISŠ).
To znamená, že staré živnostenské oprávnenia (vydané pred 1.1.2016) dobehnú, ale po
novom sa už činnosť športového odborníka nepovažuje za živnosť.
Športový odborník vykonáva svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
ak nie sú naplnené znaky závislej práce alebo ak sa so športovou organizáciou nedohodne
inak (napr. môže uzatvoriť aj pracovno-právny vzťah).
U fyzických osôb bude príjem trénera / rozhodcu stále príjmom zo SZČO, aj keď už nie zo
živnosti (podľa §6, ods.1, pís. b Zákona o dani z príjmov), ale z podnikania vykonávaného
podľa osobitných predpisov (podľa §6, ods.2, pís. e Zákona o dani z príjmov).
Ďalšie odpovede a príklady k otázkam k tejto problematike sú uvedené aj na portáli UčPS:
http://www.ucps.sk/FAQ_sportovi_odbornici
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