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Podnikanie športových odborníkov od 1.1.2020 ZMENA
Zákon č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od
1.1.2020 novelizoval aj ustanovenia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ktoré sa týkajú oprávnenia vykonávať
činnosť športového odborníka (ŠO) - trénera, rozhodcu, ako podnikanie.
V § 6 odseky 4 až 6 znejú:
• „(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na
podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku
2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného
kontaktného miesta.6b) Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických
osôb v športe podľa § 80 ods. 11.
• (5) Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi
ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na
podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie
zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi.
• (6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné
kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o pozastavení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo
školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho
bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky pozastavenia podnikania športového
odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu,
alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.
V § 6 odsek 9 znie:
• „(9) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné
kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o ukončení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo
školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého
bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky ukončenia podnikania športového
odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu,
alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.
Oprávnenie vykonávať činnosť ŠO ako podnikanie (vrátanie pozastavenia a ukončenia podnikania) s účinnosťou
od 1.1.2020 už budú vydávať len Jednotné kontaktné miesta (JKM) na okresných úradoch, pričom účinky
takéhoto oznámenia nastávajú bezodkladne /dňom oznámenia). Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise ŠO do
Informačného systému športu (ISŠ), ktoré trénerovi a rozhodcovi s platnou licenciou STZ na požiadanie vydá
športovo-technický úsek STZ. JKM následne vydá ŠO oprávnenie na podnikanie a oznámi ministerstvu školstva
vydanie oprávnenia. MŠ zapíše oprávnenie do ISŠ a vykonanie zápisu bezodkladne oznámi ŠO. Podobný postup platí
aj pre pozastavenie alebo ukončenie podnikania.
Vyhľadávanie v Registri fyzických osôb ISŠ je možné tu.
Pre vykonávanie činnosti ŠO ako podnikania prostredníctvom právnickej osoby naďalej platí postup uvedený na
stránke MŠ: https://www.minedu.sk/podnikanie-sportoveho-odbornika-prostrednictvom-pravnickej-osoby/
Výkon činností ŠO ako podnikanie je len jednou z možností, ako môže športový odborník v tenise (po získaní
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oprávnenia – trénerskej alebo rozhodcovskej licencie STZ) vykonávať svoju činnosť. ŠO môže vykonávať činnosť :
a) ako podnikanie,
b) na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka (závislá činnosť),
c) základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (závislá činnosť),
d) bez zmluvy.
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