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VÝKON ČINNOSTI ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA STZ

Krok 1 : získanie kvalifikácie - odbornej spôsobilosti

Krok 2 : získanie rozhodcovskej licencie STZ 
a) Pri prvej žiadosti (do 2 rokov od absolvovania školenia, 

seminára), musí žiadateľ : i. uhradiť poplatok za príslušnú 
licenciu (platí 2 tenisové roky), ii. vyplniť žiadosť a iii. doložiť licenciu (platí 2 tenisové roky), ii. vyplniť žiadosť a iii. doložiť 
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (len pri 
prvej žiadosti)

b) Pri obnove žiadosti  musí žiadateľ : i. absolvovať seminár, ii. 
absolvovať test písomnou, resp. elektronickou formou a iii. 
uhradiť poplatok za príslušnú licenciu.



VÝKON ČINNOSTI ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA STZ

ŠO môže (po získaní oprávnenia –trénerskej alebo 
rozhodcovskej licencie STZ) vykonávať svoju 
činnosť : 

a) ako podnikanie,a) ako podnikanie,
b) na základe zmluvy o výkone činnosti 

športového odborníka (závislá činnosť),
c) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo 

obdobného pracovného vzťahu (závislá činnosť),
d) ako dobrovoľník,
e) bez zmluvy (aj bez odmeny).



PODNIKANIE ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA

Do 1.1.2016 (+prechodné obdobie) – voľná 
živnosť

Príjem z podnikania (§ 6 ods.1 ZoDP).

Od 1.1.2016: podnikanie podľa osobitného 
predpisu (Zákon o športe 440/2015 Z.z.)

Príjem z inej samostatne zárobkovej činnosti 
SZČO (§ 6 ods.2 ZoDP)



PODNIKANIE ŠO – FYZICKEJ OSOBY

Zápis oprávnenia na podnikanie vydáva okresný  úrad, 
ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM). 
(elektronicky cez slovensko.sk alebo osobne).

Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového 
odborníka do registra fyzických osôb v športe – vydáva odborníka do registra fyzických osôb v športe – vydáva 
na požiadanie ŠTÚ STZ.

JKM vydá oprávnenie na podnikanie a oznámi to 
Min.školstva. MŠ zapíše oprávnenie na podnikanie ŠO 
do registra fyzických osôb v športe (sport.iedu.sk) . 
Účinok dňom oznámenia.

(JKM rieši aj pozastavenie a ukončenie podnikania)



PODNIKANIE ŠO – FYZICKEJ OSOBY

Pozor pri neplatnej licencii k 31.10. – MŠVVaŠ
zruší k 31.10. automaticky oprávnenie na 
podnikanie, po obnove licencie je nutné 
opätovne oň požiadať.opätovne oň požiadať.

Odporúčanie – obnova licencie vždy do 31.10.



PODNIKANIE ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA

Povinnosť registrácie SZČO:

Daňový úrad (pred DPFO) : do konca 
kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v 
ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na 
podnikanie.

(ohlasuje JKM)

Pri tržbách v hotovosti eKasa nie je povinná.



PODNIKANIE ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA

Povinnosť registrácie SZČO :
Zdravotná poisťovňa – ohlasuje JKM

minimálne mesačné poistné (preddavkovo) 
79,31€ (od r.2022) - 14% z min.vymeriavacieho
základu (MVZ) 566,50€ (od r.2022)
79,31€ (od r.2022) - 14% z min.vymeriavacieho
základu (MVZ) 566,50€ (od r.2022)
(pre ZŤP len 7% z MVZ a min.39,65€ mesačne)
- Platí sa od začiatku podnikania.
- Ročné zúčtovanie ZP.
- Pri iných príjmoch bez MVZ.



PODNIKANIE ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA

Povinnosť registrácie SZČO :
Sociálna poisťovňa – bez registrácie pri začiatku 

podnikania.
Poistné sa platí až po dosiahnutí príjmov min. Poistné sa platí až po dosiahnutí príjmov min. 

6.798€ za rok 2021 od 1.7.2022 (alebo od 
1.10.2022)

Minimálne mesačné poistné 187,78€ (od r.2022) 
33,15% z min.vymeriavacieho základu 566,50€
(od r.2022)



PODNIKANIE ŠO – JEDNODUCHÝ PRÍKLAD



PODNIKANIE ŠO AKO PRÁVNICKEJ OSOBY

 Právnická osoba musí byť zapísaná v Obchodnom registri s 
nasledovným predmetom činnosti:
"športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o 
športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov"

 Zápis tejto činnosti nie je podmienený žiadnym osobitným dokladom. Zápis tejto činnosti nie je podmienený žiadnym osobitným dokladom.

 Právnická osoba sa NÁSLEDNE povinne zapisuje do registra 
právnických osôb v športe ako športová organizácia (požiada 
MŠVVaŚ)

 Právnická osoba ďalej povinne zapíše do registra fyzických osôb 
každého športového odborníka, ktorý v jej mene bude vykonávať 
činnosť.



PODNIKANIE ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV

Ďalšie informácie :

 www.podnikanievsporte.sk

 www.ucps.sk

www.podnikajte.sk www.podnikajte.sk

 www.stz.sk/zakon-o-sporte

 www.minedu.sk/zapis-do-is-sportu/


