
Zákon 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 

Dôvodová správa 

A. Všeobecná časť 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 1995 predložilo v 
októbri 1995 na rokovanie vlády návrh zákona NR SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 198/1990 Zb. o 
telesnej kultúre. Tento návrh novely zákona o telesnej kultúre prerokovala v apríli v roku 1996 legislatívna rada 
vlády. K predmetnému návrhu zákona prijala záver, že vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien ako aj s 
ohľadom na uplatnené pripomienky, je potrebné vypracovať novú zákonnú úpravu telesnej kultúry. 

Nové znenie návrhu zákona akceptuje pripomienky Legislatívnej rady vlády SR zo dňa 26. 3. 1997, ako i 
stanovisko Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. 

Pri vypracovaní navrhovanej právnej úpravy sa vychádzalo najmä z poznatkov pri uplatňovaní platnej právnej 
úpravy v praxi, podkladov a pripomienok subjektov pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry a záverov legislatívnej 
rady vlády k spomenutej novele platného zákona. 

Cieľom návrhu zákona je vymedzenie kompetencií orgánov štátnej správy na úseku telesnej kultúry a rámcové 
ustanovenie úloh obcí, občianskych združení a ďalších subjektov pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry. Na rozdiel 
od platnej právnej úpravy sa v návrhu zákona ustanovuje pôsobnosti orgánov miestnej štátnej správy (krajských 
úradov a okresných úradov), ktorá je v súčasnosti iba veľmi všeobecne upravená v zákone SNR č. 198/1990 Zb. o 
telesnej kultúre a v zákone NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Predložený návrh obsahuje aj novelu zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá reaguje na zmeny v činnostiach, v ktorých sa môže 
podnikať na úseku telesnej kultúry a vypúšťa koncesované živnosti, ktoré majú charakter viazaných živností a sú 
zahrnuté do novo formulovaných viazaných živností. 

Predložený návrh zákona ďalej ustanovuje zriadenie akreditačnej komisie ako poradného orgánu ministerstva, 
ktorá bude na základe podmienok určených zákonom odporúčať ministerstvu vydanie potvrdenia o akreditácii 
jednotlivým vzdelávacím zariadeniam v oblasti telesnej kultúry. 

Problematika telesnej kultúry je vo väčšine vyspelých štátov upravená samostatným právnym aktom. Pri 
spracovaní návrhu zákona však nebolo možné ani vhodné vychádzať z konkrétnej zahraničnej právnej úpravy, 
avšak boli využité niektoré inštitúty z týchto právnych predpisov, napríklad z fínskej a dánskej právnej úpravy o 
športe. Návrh zákona tiež zohľadňuje medzinárodné dokumenty o športe predovšetkým Európsku chartu o športe, 
Dohovor Rady Európy o boji proti dopingu a Dohovor Rady Európy o bezpečnosti na štadiónoch. 

Návrh zákona neuplatňuje nároky na pracovné sily, na organizačné zabezpečenie a nemá dopad na štátny 
rozpočet a na rozpočet obcí. 

Znenie navrhovaného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nie je v rozpore s medzinárodnými 
zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky s predloženým návrhom zákona vyslovilo súhlas. 

Doložka zlúčiteľnosti návrhu zákona o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie. 

1. Navrhovateľ zákona: vláda Slovenskej republiky 

2. Názov návrhu zákona: Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov. 

3. V práve Európskej únie nie je upravená problematika návrhu zákona. 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=13761


4. Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 

Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčaní v Bielej knihe. 

5. Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, nemožno ju 
charakterizovali so žiadnou právnou normou Európskej únie. 

6. Stupeň kompatibility s právnou normou Európskej únie sa neskúmal, pretože problematika návrhu zákona nie 
je upravená v práve Európskej únie. 

 


