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ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a m ládeže  
Mestského zastupite ľstva v Komárne zo d ňa 1. marca  201 201 201 2016666 

 
 
Prítomní:  
- členovia: Ing. Konštantín Glič, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Ipóth Szilárd, MUDr. Anton Marek, 

Bak Norbert, Broczky Ladislav, Mgr. Igor Horváth, Ing. Szilárd Kovács, Szayka 
Róbert, Ing. Ferencz Ladislav  

- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia: MUDr. Ipóth Szilárd 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: - 
- vedúci OŠK MsÚ: Mgr. János Bajkai 
- zapisovateľ: Melinda Szénásyová 
- hosť: Szász Marek 
 
Program:   1/ Informácia o športovom zákone 

2/ Plnenie uznesení 
3/ Koncepcia odme ňovania najlepších športovcov  
D/ Rôzne  

 
 
 
 OTVORENIE 
 

Ing. Konštantín Glič, predseda komisie privítal členov a zástupcov jednotlivých klubov. 
Konštatoval, že z desiatich členov je prítomných deväť. 

Predseda komisie uviedol programové body zasadnutia komisie. Bodmi boli: 
                   1/ Informácia o športovom zákone  

2/ Plnenie uznesení 
3/ Koncepcia odme ňovania najlepších športovcov  
4/ Rôzne  

 
 

 
 
 
1. Informácia o športovom zákone  
 
Predseda športovej komisie p. Ing.Glič predstavil p. Mareka Szásza , ktorý bol pozvaný, aby 
nás oboznámil  s novým zákonom o športe  a v krátkosti nám priblížil tie body zákona, ktoré sa 
budú týkať klubov . 
 
Slova sa ujal p. Marek Szász :    
 
Tento zákon upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť 
orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym 
javom v športe. 
Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a 
účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky  na významnej súťaži, ochrana integrity 



športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. 
Zápis údajov v informačnom systéme športu je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo 
svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia. 
 
Ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe podľa § 6, nemá príslušnosť k 
športovej organizácii, zapíše údaje do informačného systému v športe na základe jej žiadosti 
ministerstvo školstva.  
Do konca apríla 2016 má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doterajší športový 
register prebudovať. 
Ak nie je možné zverejnenie údajov v informačnom systéme, povinná osoba informáciu zverejní 
na svojom webovom sídle. 
Športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť 
ich do 31. marca 2016. 
Následne, podľa § 104 ods. 3 zákona o športe povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle 
športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných 
registroch informačného systému športu. 
Podľa § 104 ods. 4 zákona o športe športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do 
informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch 
mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra. 
To znamená, že do času, kým nie je funkčný informačný systém športu, športová organizácia by 
mala zverejniť údaje o športových odborníkoch, ktorí pre ňu vykonávajú odbornú činnosť, na 
svojom webovom sídle, najneskôr do 31. marca 2016. Zverejnenie je možné aj inou formou, 
napríklad ak športová organizácia má funkčný vlastný informačný systém, prostredníctvom 
ktorého budú verejne prístupné údaje o športovom odborníkovi v zákonom predpísanom 
rozsahu . 
Športoví odborníci, ktorí nemajú príslušnosť k športovej organizácii a nevykonávajú činnosť pre 
športovú organizáciu, požiadajú v zmysle § 80 ods. 10 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR o zápis údajov do informačného systému športu.  
Ak z dôvodu nefunkčnosti a nepripravenosti informačného systému športu nie je možné údaje o 
športovom odborníkovi do informačného systému športu zapísať, považuje sa dočasne na účely 
umožnenia výkonu činnosti športového odborníka táto podmienka za splnenú preukázateľným 
podaním žiadosti o zápis ministerstvu školstva obsahujúcej všetky povinne zverejňované údaje.  
Z uvedeného vyplýva, že ak nebude možné zverejnenie v IS športu, povinnosť zverejňovania 
budú môcť povinné osoby splniť na svojom webovom sídle. Pri sponzorstve bude prichádzať do 
úvahy splnenie povinnosti verejného vykazovania použitia sponzorského využitím 
transparentného bankového účtu. 
 
Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať 
podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly. Ak športová organizácia má dve 
bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
presahujúci 50 000 eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. 
júna nasledujúceho roka. 
Športová organizácia, ktorá má funkciu kontrolóra  je povinná mať zriadenú a obsadenú funkciu 
kontrolóra počas obdobia, v ktorom je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 
Výkladom tohto ustanovenia sa dá dospieť k záveru, že športové organizácie by si mali 
ustanoviť/zvoliť kontrolóra, ktorý spĺňa všetky zákonné požiadavky, do 30. júna 2016 a do 3 
mesiacov od ustanovenia/zvolenia musí kontrolór zložiť skúšky. 
Pre športových odborníkov, (ktorí sú k 31.12.2015 držiteľmi živnostenského oprávnenia na 
vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, ktoré podľa prechodného 
ustanovenia zostávajú zachované) z uvedeného vyplýva nasledovné: 
-ak športový odborník má v platnosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti a má v úmysle 
vykonávať činnosť ako športový odborník pre športovú organizáciu, alebo samostatne vo 
vlastnom mene, postačuje mu registrácia v informačnom systéme športu. V takom prípade 
oznámi živnostenskému úradu ukončenie podnikania, jeho živnosť zanikne a daňovo sa bude 
posudzovať ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z 
príjmov. 



-ak športový odborník má na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané živnostenské 
oprávnenie, a chce naďalej svoju činnosť vykonávať ako živnosť mimo oblasti športu a 
športovej organizácie, platí pre neho § 80ab ods. 2 živnostenského zákona. 
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry 
získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia 
platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti.  
Dokladom o získanej odbornej spôsobilosti je v zmysle prechodného ustanovenia osvedčenie o 
odbornej spôsobilosti získané na základe vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom zariadení 
(nie doklad o vzdelaní).  
To znamená, že staré živnostenské oprávnenia zostávajú zachované do uplynutia doby 
platnosti príslušného osvedčenia o odbornej spôsobilosti a až do uplynutia doby ich platnosti 
môžu športoví odborníci túto činnosť vykonávať ako živnosť. Ak teda doklad o získanej 
odbornej spôsobilosti platí napríklad do 31. decembra 2018, živnostenské oprávnenie mu platí 
rovnako do 31. decembra 2018 a až k 1. januáru 2019 živnostenský úrad vyznačí zánik 
živnostenského oprávnenia. 
Keďže činnosť športového odborníka od 1. 1. 2016 už nie je živnosťou, takýto športový 
odborník sa bude považovať za samostatne zárobkovo činnú osobu.  
 
Sponzorstvo v športe upravuje § 50 ods. 1 zákona o športe: "(1) Zmluvou o sponzorstve v 
športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo 
nepeňažné plnenie  športovcovi, športovému odborníkovi podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo 
športovej organizácii, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej 
organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie . T. j. ak má byť sponzorovaná športová 
organizácia (napr. klub) s možnosťou využitia daňového benefitu je dôležité, aby športová 
organizácia bola členom národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie. Pri 
sponzorstve bude prichádzať do úvahy splnenie povinnosti verejného vykazovania použitia 
sponzorského využitím transparentného bankového účtu. 
 
Výška sponzorského v podstate nie je limitovaná, sponzora však bude zaujímať, za akých 
podmienok bude oprávnený sponzorské dať v celej výške do svojich daňových výdavkov.  
 
 
Zákon o športe nevstupuje do pôsobností miest a obcí rozhodovať o podpore športu na svojom 
území. Zákon o športe upravuje financovanie športu na centrálnej úrovni. Financovanie športu 
na miestnej úrovni je naďalej v pôsobnosti územnej/obecnej samosprávy. Orgány územnej 
samosprávy v súlade s právnym poriadkom vrátane vlastných pravidiel pre šport schválených 
všeobecne záväzným nariadením obce/mesta naďalej nezávisle od štátu rozhodujú o tom, v 
akej výške a akým spôsobom bude podporovať šport na svojom území. 
 
To je v krátkosti  zhrnutie, ak budete mať konkrétne otázky ohľadne Vašich klubov,  môžete sa 
na mňa obrátiť. 
 
Ing. Glič  sa poďakoval p. M. Szászovi  za prednášku. 
 
 
2. Plnenie uznesení 
 
Ing. K. Glič oboznámil členov komisie o plnení uznesení  zo zasadnutia  I. a II. športovej 
komisie. 
 
       1.  Nový zákon o športe – zaslaný  každému členovi športovej komisie 
       2.  Fond primátora za rok 2015- zaslaný každému členovi komisie 

 3.  Žiadosť plaveckého oddielu KOMKO a Delta Komárno – spoločné tréningy,  
- dohoda do dnešného dňa nie je podpísaná  . 

       4.  Ocenenie – Cena primátora – Návrh na ocenenie p. Tomáša Priškina – návrh 
            predložený písomne p. primátorovi dňa 5.2.2016 



 
                                                       
3. Koncepcia odme ňovania najlepších športovcov 
 
Komisia sa rozhodla, že odmeňovanie športovcov bude realizované v kategóriách podľa 
nasledovnej tabuľky: 
 
                            

Anketový lístok   
    

najlepší športovec 
mládež - olympíjsky šport dospelí - olympíjsky špor t 

kolektív jednostlivci kolektív jednostlivci 

        

mládež - neolympíjsky šport dospelí - neolympíjsky šport 

    
senior - veterán 

  

tréner 

  

osobnos ť v športe 

  
 
Na základe návrhu Mgr. Bajkaiho a Ing. Gliča  sa komisia rozhodla, že odmeňovanie najlepších 
športovcov bude na základe rozoslaného anketového lístka , ktorý sa rozošle všetkým klubom 
a športovým novinárom komárňanských médií. Vyplnený anketový lístok treba zaslať do 
16.3.2016 a 22.3.2016 na riadnom zasadnutí športovej komisie  anketu vyhodnotí. 
Po vyhodnotení sa vyzvú najlepší športovci jednotlivých kategórií, aby zaslali o sebe údaje, 
fotky, resp. video záznam. 
 
 
 
4/ Rôzne  
 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 
 
 
Zapísal: Melinda Szénásyová 
V Komárne dňa 1.3.2016 
 
 

Ing. Konštantín Gli č 
   predseda komisie 


