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Dňa:   

 

NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ ZVÄZ A JEHO ÚLOHY   

§ 16 ods. 2 
písm. d) 

Národný športový zväz uznaný Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky vedie a každoročne 
zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje 
údaje  v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n), až q).   

  

§ 59/5  
zrušenie 

osvedčenia 
NŠZ 

 

 

§ 17 ods. 1 
Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom 
systéme športu  

X 
 

§ 67/3/a 
 

písm. b) 

zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu 
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu 
a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne 
zastupujú 

nie je stanovený 
termín X  § 67/3/a 

 

 

písm. e) 
zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s 
rozhodovacou právomocou 

viď § 82/2/f X  § 67/3/a 
 

 

písm. j) 
počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých 
orgánov národného športového zväzu a počet hlasov potrebných na 
dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny 

nie je stanovený 
termín X  § 67/3/a 

 

 

písm. l) informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu 
nie je stanovený 
termín X 

§ 82/2/j/4. 
Športový 

portál 
§ 67/3/a 

 

 

§ 19 Orgány národného športového zväzu  

§ 19 ods. 5 

štatutárny orgán a členovia orgánov národného športového zväzu 
sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri 
rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných 
orgánov národného športového zväzu; ak sa od ich stanoviska 
odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť 
spolu s príslušným stanoviskom 

nie je stanovený termín ani povinná osoba 

 

 

§ 45 Kolektívne vzťahy pri vykonávaní športu  

§ 45 ods. 4 Kolektívna zmluva a jej zmeny sa zverejnia; zároveň sa zverejnia aj 
na mieste prístupnom pre športovcov  

 
§ 82/2/b 
Športový 

portál 
 

 

 

§ 80 REGISTER FYZICKÝCH OSÔB V ŠPORTE  

§ 80 ods. 2 
O každej fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe 
zapisujú tieto údaje:  

do 10 dní od zapísania v zdrojovej 
evidencii 

§ 67/5 
 

písm. a) meno, priezvisko, titul    § 67/5  

písm. b) dátum narodenia    § 67/5  

písm. c) 
identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú 
osobu 

   § 67/5 
 

písm. d) jedinečný identifikátor osoby    § 67/5  

písm. e) rodné číslo - nezverejňuje sa    § 67/5  
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písm. f) štátna príslušnosť    § 67/5  

písm. g) adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu - nezverejňuje sa    § 67/5  

písm. h) 
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - 
podnikateľa 

   § 67/5 
 

písm. i) adresa doručovania    § 67/5  

písm. j) adresa elektronickej pošty    § 67/5  

písm. k) číslo bankového účtu na príjem a použite     § 67/5  

bod 1. dotácie   
  § 67/5  

bod 2. sponzorského  
  § 67/5  

písm. l) druh športu    § 67/5  

písm. m) druh vykonávanej odbornej činnosti v športe     § 67/5  

písm. n) 
právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú 
činnosť za športovú organizáciu, pri zmluvnom vzťahu uvedie údaj o 
období trvania zmluvy 

   § 67/5 
 

písm. o) športové výsledky na významných súťažiach    § 67/5  

písm. p) čestné štátne tituly a ocenenia    § 67/5  

písm. q) príslušnosť k športovým organizáciám    § 67/5  

písm. r) dátum poslednej účasti na súťaži    § 67/5  

písm. s) 
dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského 
príspevku 

   § 67/5 
 

písm. t) označenie zdrojovej evidencie    § 67/5  

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

do 10 dní od zapísania v zdrojovej 
evidencii  

§ 67/5 
 

písm. a) overení zdravotnej spôsobilosti,     § 67/5  

písm. b) športovej reprezentácii     § 67/5  

§ 80 ods. 5 
O amatréskom športovci sa do registra fyzických osôb v športe 
zapisujú aj údaje o   

do 10 dní od zapísania v zdrojovej 
evidencii  

§ 67/5 

 

písm. a) overení zdravotnej spôsobilosti    § 67/5  

písm. b) športovej reprezentácii vrátane nýzvu štátu, ktorý reprezentuje    § 67/5  

§ 80 ods. 6 
O športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v 
športe zapisujú aj tieto údaje:  

do 10 dní od zapísania v zdrojovej 
evidencii  

§ 67/5 

 

písm. a) druh odbornej činnosti v športe    § 67/5  

písm. b) číslo dokladu o odbornej spôsobilosti    § 67/5  

písm. c) dátum vzniku odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená    § 67/5  

 dátum skončenia odbornej spôsobilosti     § 67/5  

písm. d) 
označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového 
odborníka 

   § 67/5 
 

písm. e) označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti    § 67/5  

písm. f) údaj o overení bezúhonnosti    § 67/5  
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písm. g) 
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  

  § 67/5 
 

písm. h) údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi     § 67/5  

bod 1. dátum vzniku oprávnenia na podnikanie    § 67/5  

bod 2. dátum ukončenia podnikania    § 67/5  

bod 3. obdobie pozastavenia podnikania    § 67/5  

§ 80 ods. 7 
Ak osoba podľa odseku 1 písm. c)  vykonáva športovú činnosť 
ako dobrovoľník, do registra fyzických osôb v športe sa 
zapisujú aj tieto údaje:  

do 10 dní od zapísania v zdrojovej 
evidencii  

§ 67/5 

 

písm. a) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti    § 67/5  

písm. b) označenie vysielajúcej organizácie    § 67/5  

písm. c) miesto, obsah, trvanie dobrovoľníckej činnosti    § 67/5  

písm. d) 
súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná 
dobrovoľnícka činnosť 

   § 67/5 
 

písm. e) poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady     § 67/5  

§ 81  REGISTER PRÁVNICKÝCH OSÔB V ŠPORTE  

§ 81 ods.1 
O každej právnickej osobe v športe sa do registra zapisujú tieto 
údaje  

do 10 dní od zapísania v zdrojovej 
evidencii  

§ 67/5 

 

písm. a) názov alebo obchodné meno    § 67/5  

písm. b) adresa sídla    § 67/5  

písm. c)  právna forma    § 67/5  

písm. d) identifikačné číslo organizácie    § 67/5  

písm. e) jedinečný identifikátor osoby    § 67/5  

písm. f) číslo bankového účtu a príjem a použitie    § 67/5  

bod 1. príspevku uznanému športu    § 67/5  

bod 2. dotácie    § 67/5  

bod 3. príspevku na národný športový projekt    § 67/5  

bod 4. príspevku na športové poukazy    § 67/5  

bod 5. sponzorského    § 67/5  

písm. g) adresa elektronickej pošty    § 67/5  

písm. h) druh športovej organizácie    § 67/5  

písm. i) druh športu    § 67/5  

písm. j) druh vykonávanej športovej činnosti    § 67/5  

písm. k) meno a priezvisko štatutárneho orgánu    § 67/5  

písm. l) adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu    § 67/5  

písm. m) meno a priezvisko kontrolóra    § 67/5  

písm. n) adresa elektronickej pošty kontrolóra    § 67/5  

písm. 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 

   § 67/5 
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písm. 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 

   § 67/5 

 

písm. q) výška ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku    § 67/5  

písm. r) 
dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 alebo členského 
príspevku 

   § 67/5 
 

písm. s) príslušnosť k športovým organizáciám    § 67/5  

písm. t) 
zoznam športových súťaží alebo športových podujatí 
organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku 

   § 67/5 
 

písm. u) spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov    § 67/5  

písm. v) označenie zdrojovej evidencie.     § 67/5  

§ 81 ods. 3 
O národnom športovom zväze a národnej športovej organizácii 
sa do registra právnických osôb v športe okrem údajov podľa 
odseku 1 zapisuje aj 

do 10 dní od zapísania v zdrojovej 
evidencii 

§ 67/5 

 

písm. a) údaj o príslušnosti k medzinárodnej športovej organizácii s 
celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport  

   
 

písm. b) 
meno a priezvisko členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov a 
údaj o tom, koho podľa zakladajúceho dokumentu v najvyššom 
orgáne zastupujú  

X  § 67/5 

 

písm. c)  kľúč delegátov najvyššieho orgánu  X  § 67/5  

písm. d) zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov 
volených orgánov a ich náhradníkov (§ 17/1/g ZoŠ)  

X  § 67/3/a, § 
67/5 

 

písm. e) pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej 
na prijatie rozhodnutia. (§ 17/1/i ZoŠ)  

X  § 67/3/a, § 
67/5 

 

§ 82 ŠPORTOVÝ PORTÁL § 67/5  

§ 82 ods. 2 Na športovom portáli sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňuje aj: § 67/5  

písm. a) zakladajúci dokument 15 dní odo dňa 
schválenia 

X 
§ 17/1/a) 

ZoŠ 
§ 67/3/a, § 

67/5 

 

 

písm. b) 
predpisy, ktorými sa riadi vykonávanie športu alebo športovej 
činnosti (NŠO & NŠZ) 

15 dní odo dňa 
schválenia 

X 
§ 17/1/a) 
ZoŠ 

§ 67/3/a, 
§ 67/5 

 

 

písm. c)  rozpočty (NŠO & NŠZ)  § 67/5  

 

 výročné správy (NŠO & NŠZ) § 9 ods. 7 
zoŠ 

§ 67/2/e;  § 
67/5 

 

 

 účtovné závierky (NŠO & NŠZ)  § 67/5 
 

 

 správy audítora (NŠO & NŠZ) 
 

  § 67/5 
 

 
PÍSM. D) KONTROLÓR (NŠO & NŠZ)  

  správy nie je stanovený termín § 67/5  
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  upozornenia  nie je stanovený termín § 67/5  

 

  návrhy nie je stanovený termín § 67/5  

 

  podnety nie je stanovený termín § 67/5  

 

písm. e) Výročné správy kontrolóra (NŠO & NŠZ) nie je stanovený termín § 67/5 
 

 

písm. f) ZVEREJNENIE ZO ZASADNUTÍ:  

BOD 1. NAJVYŠŠÍ ORGÁN  

 informácia o konaní zasadania najvyššieho orgánu (§ 17/1/b ZoŠ) 
15 dní predo 
dňom konania 
zasadnutia 

X  
 

§ 67/3/a; § 
67/5 

 

 

 pozvánka (§ 17/1/d ZoŠ) 
7 dní predo 
dňom konania 
zasadnutia 

X  
 

§ 67/3/a; § 
67/5 

 

 

 program (§ 17/1/d ZoŠ) 
7 dní predo 
dňom konania 
zasadnutia 

X  
 

§ 67/3/a; § 
67/5 

 

 

 prezenčná listina (§ 17/1/e ZoŠ) 
do 25 dní odo 
dňa zasadania 

X  
 

§ 67/3/a; § 
67/5 

 

 

 zápisnica (§ 17/1/e ZoŠ) 
do 25 dní odo 
dňa zasadania 

X  § 67/3/a; § 
67/5 

 

 

BOD 2. NAJVYŠŠÍ VÝKONNÝ ORGÁN  

 pozvánka nie je stanovený termín § 67/5  

 

 program nie je stanovený termín § 67/5  

 

 prezenčná listina 
do 25 dní odo 
dňa zasadania 

X  § 67/3/a; § 
67/5 

 

 

 zápisnica 
do 25 dní odo 
dňa zasadania 

X  § 67/3/a; § 
67/5 
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BOD 3. KONTROLNÉ ORGÁNY  

 pozvánka nie je stanovený termín § 67/5 
 

 

 program nie je stanovený termín § 67/5 
 

 

 prezenčná listina 
do 25 dní odo 
dňa zasadania 

X  § 67/3/a; § 
67/5 

 

 

 zápisnica 
do 25 dní odo 
dňa zasadania 

X  § 67/3/a; § 
67/5 

 

 

BOD 4. ORGÁNY RIEŠENIA SPOROV  

 pozvánka nie je stanovený termín § 67/5 
 

 

 program nie je stanovený termín § 67/5 
 

 

 prezenčná listina 
do 25 dní odo 
dňa zasadania 

X  § 67/3/a; § 
67/5 

 

 

 zápisnica 
do 25 dní odo 
dňa zasadania 

X  § 67/3/a; § 
67/5 

 

 

 rozhodnutia orgánov na riešenie sporov (§ 17/1/k ZoŠ) 
 

X  § 67/3/a; § 
67/5 

 

 

BOD 5. DISCIPLINÁRNE ORGÁNY  

 pozvánka nie je stanovený termín § 67/5 
 

 

 program nie je stanovený termín § 67/5 
 

 

 prezenčná listina 
do 25 dní odo 
dňa zasadania 

X  § 67/3/a; § 
67/5 

 

 



Kontrolný zoznam plnenia povinností národných športových zväzov a národných športových zväzov  

pri zverejňovaní povinných informácií podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Ustanovenie 
ZoŠ 

Predmet TERMÍN 

povinnosť 
zverejnenia AJ 

na webovom 
sídle NŠZ 

odkaz 
Postih 

Zákon o 
športe 

Kontrola 
A/N 

 

Spracoval  

meno a podpis 

  

Dňa:   

 

 zápisnica 
do 25 dní odo 
dňa zasadania 

X  § 67/3/a; § 
67/5 

 

 
 ... rozhodnutia disciplinárny orgánov (§ 17/1/k ZoŠ) 

 
X  § 67/3/a; § 

67/5 
 

 

BOD 6. LICENČNÉ ORGÁNY  

 pozvánka nie je stanovený termín § 67/5 
 

 

 program nie je stanovený termín § 67/5 
 

 

 prezenčná listina 
do 25 dní odo 
dňa zasadania 

X  § 67/3/a; § 
67/5 

 

 

 zápisnica 
do 25 dní odo 
dňa zasadania 

X  § 67/3/a; § 
67/5 

 

 

PÍSM. G) SPRÁVY VOLEBNEJ KOMISIE (NŠO & NŠZ) - § 17/1/F ZOŠ 
do 25 dní odo 
dňa zasadania 

X  § 67/5 
 

 Zoznam kandidátov na členov orgánov vrátane ich 
navrhovateľa 

najneskôr 3 
dní predo 
dňom konania 
volieb 

X  § 67/3/a; § 
67/5 

 

 

písm. h) 
rozhodnutia orgánov národného športového zväzu a národnej 
športovej organizácie o spôsobe použitia verejných 
prostriedkov 

nie je stanovený termín   

 

PÍSM. I) ROZHODNUTIA O  

bod 1. 
začatí a ukončení konkurzného konania alebo reštrukturalizácie 
a zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku 

nie je stanovený termín § 67/5 
 

 

bod 2. začatí a ukončení výkonu rozhodnutia nie je stanovený termín § 67/5  

 

bod 3. vstupe do likvidácie a skončení likvidácie nie je stanovený termín § 67/5  

 

písm. j) ZMLUVY A PRIEBEŽNÉ FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO POUŽITIA  

bod 1. príspevku uznanému športu (§ 69/4 ZoŠ) X   § 67/5  

 

bod 2. dotácie(§ 65/5 ZoŠ)    § 67/5  
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pri zverejňovaní povinných informácií podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Ustanovenie 
ZoŠ 

Predmet TERMÍN 

povinnosť 
zverejnenia AJ 

na webovom 
sídle NŠZ 

odkaz 
Postih 

Zákon o 
športe 

Kontrola 
A/N 

 

Spracoval  

meno a podpis 

  

Dňa:   

 

bod 3. príspevku na národný športový projekt    § 67/5  

 

bod 4. príspevku na športový poukaz    § 67/5  

 

bod 5. sponzorského (§ 51/1,4 ZoŠ) 

ZVEREJNENIE:  
 ZMLUVA do 30 dní odo dňa 

podpisu oboch strán  
 SPÔSOB POUŽITIA do 25 dňa 

nasledujúceho mesiaca 

§ 67/5 

 

 

bod 6. 
finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak 
uskutočnenie projektu podľa prvého až piateho bodu bolo 
spolufinancované 

   § 67/5 
 

 

písm. k) evidencia športovej infraštruktúry 
 

  § 67/5  

 

písm. l) katalóg činností, tovarov a služieb. 
 

  § 67/5  

 

 


