
Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

Dôvodová správa  

A. Všeobecná časť 

V súčasnosti normy európskeho komunitárneho práva neupravujú problematiku vrcholového a výkonnostného 
športu ani ostatných súčastí telesnej kultúry. Jeho riadenie a financovanie je plne v kompetencii jednotlivých 
členských štátov ako súčasť národnej identity. V zmluvách o Európskej únii z roku 1997 (Amsterdam) a z roku 
2000 (Nice) sa však v Deklarácii o športe bližšie špecifikujú jeho aspekty a zdôrazňuje sa potreba súčinnosti 
inštitúcií Európskej únie so sektorom športu, hlavne s medzinárodnými športovými organizáciami a s orgánmi 
členských štátov. Najnovšie, 19. októbra 2007, bol v Lisabone schválený návrh reformnej zmluvy Európskej únie, 
ktorá v článku 149 upravuje sociálnu a výchovnú funkciu športu a jeho štruktúru založenú na dobrovoľnej činnosti 

Európska komisia 11. júla 2007 prijala svoju prvú ucelenú iniciatívu v oblasti športu – Bielu knihu o športe. Jej 
prijatie je výsledkom procesu, ktorý začal vyhlásením Európskej rady v roku 2000, v ktorom boli členské štáty 
vyzvané, aby zohľadňovali špecifické črty a spoločenskú, vzdelávaciu a kultúrnu funkciu športu. Na ňu 
nadväzovalo vyhlásenie č. 29, ktoré je prílohou Amsterdamskej zmluvy.  

Po zmene spoločensko-politických podmienok v roku 1989 prišlo v slovenskom vrcholovom a výkonnostnom 
športe k rozpadu veľkých športových organizácií, ktoré boli dlhoročnými a silnými partnermi štátu v realizácii 
štátnej politiky v oblasti športu. Namiesto nich iniciatívne vznikli „strešné“ združenia, ktoré však nenesú konkrétnu 
zodpovednosť za rozvoj športu, a preto z hľadiska financovania vrcholového a výkonnostného športu z rozpočtu 
verejnej správy nemôžu byť partnerom ministerstva. Financovanie vrcholového a výkonnostného športu 
prostredníctvom takýchto „strešných“ združení je neprehľadné a aj málo efektívne. Štát teraz nemá jedného 
zodpovedného partnera za celú mimovládnu športovú sféru, ktorý by zastupoval jeho záujmy v celom rozsahu 
a podieľal by sa aj na príprave strategických a dlhodobých zámerov v oblasti športu. 

V celosvetovom meradle sa z vrcholového športu v mnohých športových odvetviach a druhoch športu stal 
významný komerčný, marketingový a mediálny fenomén, v ktorom sa narába s veľkým objemom finančných 
prostriedkov. Slovenský šport pociťuje nedostatok finančných prostriedkov a chýba mu vyhovujúce legislatívne 
a ekonomické prostredie pre rozvoj. Nedostatok finančných prostriedkov sa prejavuje vo všetkých oblastiach 
športu i v celej telesnej kultúre na všetkých úrovniach od rekreačných aktivít na miestnej úrovni až po vrcholový 
šport a športovú reprezentáciu. Športová infraštruktúra je zastaraná, nevyhovujúca a v mnohých prípadoch 
nespĺňa medzinárodné štandardy. 

Zámerom navrhovaného zákona je ustanoviť priority štátnej politiky vo vrcholovom a výkonnostnom športe 
a financovanie zo štátneho rozpočtu a v nadväznosti na to ustanoviť úlohy a zodpovednosť orgánov štátnej 
správy a iných právnických osôb v oblasti športovej reprezentácie a starostlivosti o športové talenty. 

Navrhovaný zákon preto neupravuje celú problematiku telesnej kultúry. Doterajšie pokusy v rokoch 2005 a 2006 
stroskotali práve na koncepcii všeobsiahlosti zákona. Dôvodom je veľmi rôznorodý súbor právnych vzťahov, ktorý 
zasahuje do viacerých právnych odvetví súkromného práva i verejného práva. Preto sa navrhuje v súlade 
s legislatívnym zámerom vlády 

– zachovať a v článku III aj novelizovať právnu úpravu telesnej kultúry, ako všeobecnú a všezahŕňajúcu právnu 
úpravu (zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre), z ktorej sa navrhovaným zákonom vyníma problematika 
organizácie a štátnej podpory vrcholového a výkonnostného športu, vrátane financovania športovej reprezentácie 
a starostlivosti o športové talenty a o športovanie detí mimo vyučovania; v zákone č. 288/1997 Z.z. tak zostáva 
telesná kultúra v rovine tzv. športu pre všetkých, úprava turistiky, aerobiku, športového tanca a iných obdobných 
pohybových aktivít, akreditačná činnosť vzdelávacích zariadení a vzdelávanie športových odborníkov (trénerov, 
rozhodcov, cvičiteľov, a pod.), čím bude vo vzťahu k navrhovanému zákonu v postavení lex generalis; 
– zachovať právnu úpravu pravidiel organizovania verejných kultúrnych a športových podujatí (zákon č. 315/1992 
Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach), ktorej novelizáciu týkajúcu sa bezpečnosti 
na športových podujatiach v súčasnosti pripravuje Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo vnútra SR, 
– vyňať právnu úpravu problematiky zmluvných vzťahov medzi športovcami a športovými klubmi na samostatnú 
úpravu, pretože jej riešenie sa ukazuje zložitejšie a vyžiada si dlhšiu prípravu. 
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Predkladaný návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, Medzinárodnými 

zmluvami a Dohovormi a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.  

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť a 
podnikateľské prostredie 

1. Návrh zákona zakladá nároky na rozpočet verejnej správy, resp. jeho úpravu. 
Ministerstvo školstva SR z prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2007 poskytlo na plnenie úloh v oblasti 
regionálneho športu, na úrovni samosprávnych krajov a obcí, dotácie krajským športovým centrám (regionálnym 
športovým občianskym združeniam) vo výške 20 000 tis. Sk. Tieto dotácie boli použité na zabezpečenie 
športových aktivít detí, mládeže a dospelých v jednotlivých samosprávnych krajoch, na mzdy administratívnych 
pracovníkov a prevádzkové náklady príslušných krajských športových centier. Úlohy samosprávnych krajov a obcí 
na úseku telesnej kultúry sú originálnou kompetenciou – podľa zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 416/2001 Z. z., zákonom č. 553/2001 Z. 
z., zákonom č. 5/2005 Z. z. a týmto zákonom. V tejto súvislosti je zodpovednosťou samosprávnych krajov a obcí 
zabezpečovať príslušné úlohy v oblasti telesnej kultúry z vlastných rozpočtov podľa skutočných možností 
a potrieb.  

2. Návrh zákona je v súlade s prioritami a cieľmi hospodárskej politiky a Programovým vyhlásením vlády SR.  

3. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie.  

4. Návrh zákona si nevyžiada zvýšenie počtu verejných zamestnancov. 

5. Návrh zákona si nevyžiada zmeny na podnikateľské prostredie.  

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI 
právneho predpisu 
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie 

1. Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

3. Problematika návrhu právneho predpisu 
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev:   
– primárnom 
– sekundárnom, 
b) nie je upravená v práve Európskej únie:         
– primárnom 
– sekundárnom, 
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa európskych 
spoločenstiev.                              

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 
4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti. 

 


