Informácie pre športové kluby v zmysle Zákona o športe
Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj práva a povinnosti športových klubov a ich
postavenie v hierarchii Ministerstvo školstva – národný športový zväz – športový klub –
športovec.
Kluby sú športovými organizáciami, základné práva a povinnosti športových klubov ako
športových organizácií (ŠO) sú definované v §8 až 14 a osobitne pre športové kluby (ŠK) aj v
§15 Zákona.
Športový klub ako ŠO je právnická osoba, ktorej predmetom alebo cieľom činnosti je
športová činnosť. Športový klub sa zapisuje do registra právnických osôb v športe.
ŠK vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a
účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži.
ŠK je povinný zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho
príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, najmenej raz ročne
podrobil lekárskej prehliadke podľa § 5 ods. 8 na účely posúdenia ich zdravotnej
spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu.
Povinnosti športových klubov (§8):
1. ŠK vedie zdrojovú evidenciu osôb s jeho príslušnosťou. O fyzických osobách sa v zdrojovej
evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

meno, priezvisko, titul
dátum narodenia,
jedinečný identifikátor osoby,
rodné číslo,
štátna príslušnosť,
adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
adresa na doručovanie,
adresa elektronickej pošty,
číslo bankového účtu na príjem a použitie
1. dotácie,
2. sponzorského,
druh športu,
druh vykonávanej odbornej činnosti v športe,
právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú
organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy,
športové výsledky na významných súťažiach,
čestné štátne tituly a ocenenia,
príslušnosť k športovým organizáciám,
dátum poslednej účasti na súťaži,
dátum úhrady členského príspevku, ak sa uhrádza,

Ods. 4. O profesionálnom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje
o

a. overení zdravotnej spôsobilosti,
b. športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.
Ods. 5. O amatérskom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o
a. overení zdravotnej spôsobilosti,
b. športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.
Ods. 6. O športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj tieto
údaje:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

druh odbornej činnosti v športe,
číslo dokladu o odbornej spôsobilosti,
dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená,
označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka,
označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti,
údaj o overení bezúhonnosti,
údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie,
ak ide o športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g).

Ods. 7. Ak osoba podľa odseku 1 písm. c) (športový odborník) vykonáva športovú činnosť ako
dobrovoľník, do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú aj tieto údaje:
a.
b.
c.
d.
e.

označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
označenie vysielajúcej organizácie,
miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.

2. ŠK, ktorý uzavrel so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu
o amatérskom vykonávaní športu alebo zmluvu o príprave talentovaného športovca, je
povinný do 30 dní od uzavretia zmluvy predložiť zmluvu na účely jej vedenia v evidencii
zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej
je členom.
3. Zo zasadnutia najvyššieho orgánu ŠK a konania volieb do orgánov ŠK sa vyhotovuje
zápisnica, ktorú ŠK uchováva po čas určený zakladajúcim dokumentom, ktorý nesmie byť
kratší ako šesť rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na
zasadnutí.
4. ŠK je povinný :
a. zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového
programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti
negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a
b. upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy podľa písmena a) ako závažné disciplinárne
previnenia.
5. Ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť, ŠK je povinný zabezpečiť
vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilým športovým odborníkom.

6. ŠK má právo udeľovať súhlas na použitie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových
prenosov a záznamov zo súťaží a iných podujatí, ktoré organizuje.
7. ŠK, ktorý organizuje súťaž, má výlučné právo na označenie súťaže názvom,
nezameniteľným obrazovým symbolom, nezameniteľným zvukovým signálom a výlučné
právo využívať toto označenie.
8. ŠK je povinný umožniť osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii.
Hospodárenie športového klubu (§9):
1. ŠK, ktorý má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných
prostriedkov, vyberá od svojich členov ročný členský príspevok na svoju činnosť.
2. ŠK môže v súvislosti so svojou športovou činnosťou vykonávať aj inú činnosť, ktorou sa
dosahuje príjem alebo ktorou možno dosiahnuť príjem.
3. ŠK má účtovné obdobie kalendárny rok.
4. ŠK, ktorý má právnu formu občianskeho združenia, a je prijímateľom verejných
prostriedkov, je povinný mať riadnu účtovná závierku a výročnú správu overenú
audítorom, ak
a. príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka
zostavená, presiahne 100 000 eur, alebo
b. všetky príjmy ŠK v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená,
presiahnu 400 000 eur.
Kontrola v športovom klube (§10):
1. ŠK, ktorý je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinný vytvárať podmienky na
nezávislý výkon vnútornej kontroly. Ak ŠK má dve bezprostredne po sebe nasledujúce
účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne,
je povinný zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
2. ŠK, ktorý má funkciu kontrolóra podľa odseku 1, je povinný mať zriadenú a obsadenú
funkciu kontrolóra počas obdobia, v ktorom je prijímateľom prostriedkov zo štátneho
rozpočtu.
Za verejné prostriedky (prostriedky zo štátneho rozpočtu) sa v tomto prípade okrem
bezprostredných príspevkov pre ŠK zo strany orgánov štátnej správy a samosprávy
(ministerstvo, iná štátna organizácia, VÚC, mesto, obec) považujú aj príspevku od národného
športového zväzu (SZS) pre ŠK, vyplatené z týchto zdrojov.
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov (§66):
Aby mohol klub dostávať od SZS verejné prostriedky, musí mať spôsobilosť prijímateľa
verejných prostriedkov. Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa podľa §66, ods
3) ZoŠ predpokladá u každej športovej organizácie (ŠK), 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 (ŠK) 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.
Metodické usmernenie k spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov:
http://www.minedu.sk/zakon-o-sporte-otazky-odpovede-a-informacie/
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia (§ 67 ods. 2),
ktorá :
a) nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť,
odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7,
b) neumožní osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii podľa § 8 ods. 10,
c) ako prijímateľ verejných prostriedkov nevyberá ročný členský príspevok od osôb s jej
príslušnosťou podľa § 9 ods. 1,
d) nemá riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom podľa § 9 ods. 4,
e) nesplní povinnosť zverejniť výročnú správu podľa § 9 ods. 7 s obsahom podľa § 9 ods. 5
a 6,
f) nevytvára podmienky na nezávislý výkon kontroly podľa § 10 ods. 1,
g) nezriadi alebo neobsadí funkciu kontrolóra podľa § 10 ods. 1 a 2.
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa nevyžaduje u ŠK, ktorý má príjem iba z
rozpočtu územnej samosprávy (VÚC, mestá a obce).
Zápis do registra právnických osôb v športe (§81) :
(1) O každej právnickej osobe v športe sa do registra zapisujú tieto údaje:
a) názov alebo obchodné meno,
b) adresa sídla,
c) právna forma,
d) identifikačné číslo organizácie,
e) jedinečný identifikátor osoby,
f) číslo bankového účtu a príjem a použitie
1. príspevku uznanému športu,
2. dotácie,
3. príspevku na národný športový projekt,
4. príspevku na športové poukazy,
5. sponzorského,
g) adresa elektronickej pošty,
h) druh športovej organizácie,
i) druh športu,
j) druh vykonávanej športovej činnosti,
k) meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
l) adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu,
m) meno a priezvisko kontrolóra,
n) adresa elektronickej pošty kontrolóra,
o) zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno,
priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej
organizácii,

p) zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo
obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul
a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii,
q) výška členského príspevku, ak sa uhrádza,
r) dátum úhrady členského príspevku, ak sa uhrádza,
s) príslušnosť k športovým organizáciám,
t) zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom
kalendárnom roku,
u) spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,
v) označenie zdrojovej evidencie.
(2) O právnickej osobe sa do registra právnických osôb v športe okrem údajov podľa odseku
1 zapisujú aj údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98. Údaje do registra
právnických osôb o ŠK zapisuje samotný ŠK.
Prístup do informačného systému športu za účelom naplnenia vyššie uvedených ustanovení
zákona získa ŠK prostredníctvom príslušného národného športového zväzu na základe jeho
pravidiel. Register právnických osôb v športe nie je aktuálne funkčný, stále sa pripravuje. V
prechodnom období počas nefunkčnosti Registra zverejňuje tieto údaje na svojom
webovom sídle do 31.3.2016 priamo športová organizácia (ŠK). Po oznámení o funkčnosti
registra je ŠK povinný doplniť svoje údaje do príslušného registra do 3 mesiacov od
oznámenia.
Ďalšie informácie:
Národné športové zväzy a kluby - povinnosti podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
http://www.ucps.sk/Narodne_sportove_zvazy_a_kluby__povinnosti_podla_ZoS
Športové kluby v novom "zákone o športe" - krátky pohľad na ich postavenie, povinnosti a
práva
http://www.ucps.sk/sportove_kluby_v_zakone_o_sporte_resers_novej_upravy_jaroslav_col
lak

