ŠKOLIACE CENTRUM AEROBIKU

SPORT CLUB POHODA
ŠKOLIACE CENTRUM AEROBIKU SPORT CLUB POHODA je akreditovaným školiacim
centrom na základe Jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe Slovenskej
republiky, schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Potvrdenie o akreditácii vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, dňa
08.12.2014 pod číslom: 2014-13711/61623:10-30AA
Potvrdenie o akreditácii vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, dňa
31.12.2015 pod číslom: 2015-22563/67024:18-30AA
Potvrdenie o akreditácii vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, dňa
31.12.2015 pod číslom: 2015-22563/67025:19-30AA
Potvrdenie o akreditácii vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, dňa
13.01.2016 pod číslom: 2016-6434/891:2-30AA
Na základe vydanej akreditácie sme oprávnený vydávať osvedčenia o odbornej
spôsobilosti v uvedených špecializáciách, ktoré sú potrebné k zápisu do registra fyzických
osôb v športe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako športový odborník
(informačný systém športu).

AKO SA ZAPÍSAŤ DO REGISTRA FYZICKÝCH OSÔB V ŠPORTE:
Na základe zákona č.440/2015 Z.z. o športe všeobecne od 1.1.2016 platí:
a) Podľa § 3 ods. 1 písm. e) živnostenského zákona živnosťou NIE JE činnosť
športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu
b) Podľa § 6 ods. 2 zákona o športe: „Oprávnenie vykonávať činnosť športového
odborníka vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických
osôb v športe“
c) Podľa § 6 ods. 3 zákona o športe: „Športový odborník vykonáva činnosť
športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba“
POSTUP KROKOV NA ZÁPIS DO REGISTRA FYZICKÝCH OSÔB V ŠPORTE
1. Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR si nájdete „Žiadosť
o vykonanie zápisu údajov v registri fyzických osôb v športe“:
http://www.minedu.sk/register-fyzickych-osob-v-sporte/
2. Tlačivo vyplníte elektronicky (podľa vysvetliviek) a odošlete prostredníctvom elektronickej
pošty na adresu: ziadosti.sport@minedu.sk
3. Zároveň si tlačivo vytlačíte a rukou dopíšete dátum a čas odoslania
4. Vytlačené tlačivo zoberiete notárke a necháte si overiť podpis
5. Takto overené tlačivo spolu s „Osvedčením o odbornej spôsobilosti“ (ktoré sme Vám
vydali) pošlete na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
6. Do 30 dní Ministerstvo vykoná zápis do „Registra fyzických osôb v športe“
7. Následne môžete vykonávať činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo

činná osoba

VŠEOBECNE OD 1. 1. 2016 VŠAK PLATÍ:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka vydané podľa doterajších
predpisov zostáva platné do uplynutia platnosti osvedčenia.
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:
1. 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.
2. ak športový odborník má na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané
živnostenské oprávnenie, a chce naďalej svoju činnosť vykonávať ako živnosť, 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.
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.
Športoví odborníci absolvujúci vzdelávanie podľa § 103 zákona o športe:
Prechodné ustanovenie § 103 ods. 4 zákona o športe rieši skupinu športových odborníkov, ktorí
začali svoje vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom zariadení pred 1. 1. 2016, ale toto
vzdelávanie ukončia po 1. 1. 2016 a tiež skupinu športových odborníkov, ktorí začnú svoje
vzdelávanie po 1. 1. 2016 v akreditovanom vzdelávacom zariadení, ktoré v zmysle
prechodného ustanovenia má dočasne platné oprávnenie na poskytovanie vzdelávania.
Športový odborník, ktorý získal odbornú spôsobilosť vyššie uvedeným spôsobom a má vydané
osvedčenie o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti najdlhšie do 31. decembra 2021, sa
považuje za športového odborníka v zmysle zákona o športe.
To znamená, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti je dokladom oprávňujúcim ho na výkon
činnosti športového odborníka.
Keďže činnosť športového odborníka od 1. 1. 2016 už nie je živnosťou, takýto športový
odborník sa bude považovať za samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle § 6 ods. 2
písm. e) zákona o dani z príjmov.
V súlade s § 6 ods. 3 zákona o športe sa však na tieto účely musí táto skupina športových
odborníkov zapísať v informačnom systéme športu.
Následne môžu začať vykonávať svoju činnosť športového odborníka.

To znamená, že športový odborník, na ktorého sa vzťahuje prechodné ustanovenie § 103 ods.
3 zákona o športe:
1. získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti po 1. januári 2016
2. zapíše sa v informačnom systéme športu.
Športový odborník, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 103 ods. 3 zákona o športe a
1. nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše v informačnom systéme športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 80 ods. 10 zákona o
športe, na základe jeho žiadosti
2. má príslušnosť k športovej organizácii, zapíše v informačnom systéme športu športová
organizácia.
V súlade s § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov následne športovému odborníkovi vznikne
povinnosť zaregistrovať sa na miestne príslušnom daňovom úrade najneskôr do konca
nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bol zapísaný v informačnom systéme
športu.

