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Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022  

týkajúce sa športu / športových organizácií 
 

Zákon č. 440/2015 o športe 

sa v roku 2022 menil 1x  plus dve novely z roku 2021 nadobudli účinnosť v r. 2022 

 

1)  Zákonom č. 271/2021  účinnosť od 1.1.2022 

• V § 97 ods. 4 prvá veta znie: „Priestupky prejednáva a rozhoduje o nich regionálny úrad 

školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“), ktorý je zároveň správcom pohľadávky štátu z 

uložených sankcií.“. 

 

• Slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 97 

ods. 4 nahrádzajú slovami „regionálny úrad“ v príslušnom tvare. 

 

2) zákonom č. 215/2021  o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov        (týka sa novinky zavedenia kurzarbeit)  účinnosť od 1.3.2022 

• V § 37 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 

„(5) Na účely poskytnutia podpory v čase skrátenej práce podľa osobitného predpisu19a) sa za 

ustanovený týždenný pracovný čas športovca považuje rozdiel medzi číslom 168 a počtom hodín 

nepretržitého odpočinku podľa odsekov 3 a 4.“. 

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie: 

„19a) Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.“. 

 

• V § 44 ods. 14 sa za slovo „športovca“ vkladajú slová „alebo športovej organizácie“ a slovo 

„zamestnanca.22)“ sa nahrádza slovami „zamestnanca alebo o prekážkach v práci na strane 

zamestnávateľa.22)“. 

 

• V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa za slová „§ 141a,“ vkladajú slová „§ 142 ods. 5, § 

142a,“. 

 

 

3) Zákonom č. 177/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 o Fonde na podporu športu 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 

440/2015 o športe...   účinnosť o d 15. 6. 2022 

1. V § 80 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).  (držiteľ športového poukazu podľa osobitného 

predpisu) 

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a sa vypúšťa. 

 

2. V § 82a ods. 1 sa vypúšťa písmeno h). (zoznam poskytovateľov športových poukazov) 

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h). 

3. V § 82a ods. 2 sa slová „d), f) až h)“ nahrádzajú slovami „d), f) a g)“. 

4.  § 82a ods. 5 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“. 

5. V § 88 odsek 2 znie: 

„(2)  Doping sa zakazuje.“. 
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---- 

Zákon 86/2022 Z. z. 

Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Dátum účinnosti: 25. 03. 2022 

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2022/86/vyhlasene_znenie.html 

Zákon 395-2021 - Veľká novela v kocke (link na pdf ) 

Prehľad krokov a postupov vo verejnom obstarávaní – v nadväznosti na nové finančné limity 

platné od 31. marca 2022 / linky na pdf : 

Prehľad krokov a postupov č. 1     - pre subjekty podľa § 7b) až § 7e) ZVO  

Prehľad krokov a postupov č. 2     - pre subjekty podľa § 7 a dotované osoby podľa § 8 ZVO  

---- 

Opatrenie 116/2022 Z. z. 

Názov predpisu: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o 

sumách stravného 

Dátum účinnosti: 01. 05. 2022 

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2022/116/vyhlasene_znenie.html 

Sumy stravného pre časové pásma sú 

a)  6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 

b) 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 

c) 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. 

---- 

Opatrenie 117/2022 Z. z. 

Názov predpisu: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o 

sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 

Dátum účinnosti: 01. 05. 2022 

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2022/117/vyhlasene_znenie.html 

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre 

a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 eura, 

b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 eura. 

 

---- 
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---- 

Zákon 170/2022 Z. z. 

Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných 

športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Dátum účinnosti: 01. 06. 2022 

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2022/170/vyhlasene_znenie.html 

---- 

 

Zákon 177/2022 Z. z. 

Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 

440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Dátum účinnosti: 15. 06. 2022 

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2022/177/vyhlasene_znenie.html 

 

Z toho vyberáme najmä:  

V § 1 odsek 1 znie: 

Zriaďuje sa Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na účel 

a) podpory výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu a 

športovej infraštruktúry a 

b) podpory významných súťaží 1) organizovaných na území Slovenskej republiky.“. 

V § 4 ods. 3 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú: 

„d) schvaľuje poskytnutie príspevku na projekt bez výzvy, 

e) schvaľuje poskytnutie príspevku na projekt výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej 

infraštruktúry národného významu, ak ide o poskytnutie príspevku na projekt v sume najviac 5 000 000 

eur, 

f) navrhuje poskytnutie príspevku na projekt výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej 

infraštruktúry národného významu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ak 

ide o poskytnutie príspevku na projekt v sume viac ako 5 000 000 eur,“. 

 

---- 
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31.12.2022 končí platnosť čipov v občianskych preukazoch vydaných do 21. 6. 2021 

Nakoľko športové organizácie majú povinnosť komunikovať elektronicky prostredníctvom UPVS 

(www.slovensko.sk) odporúčame osobám, ktoré zastupujú tieto športové organizácie, aby si pozreli 

dátum vydania OP. 

Ak máte na občianskom v kolónke „Dátum vydania“ práve tento alebo akýkoľvek skorší dátum 

a chcete/musíte aj na budúci rok komunikovať so štátom elektronicky, je potrebné zájsť na klientske 

centrum alebo policajné oddelenie dokladov a občiansky si nechať vymeniť do 31.12.2022 

https://spravy.rtvs.sk/2022/07/konci-sa-platnost-cipov-v-obcianskych-preukazoch/ 

---- 

Predpisy súvisiace so športom a sú v legislatívnom konaním 

 

• Materiál Návrh zákona zo dňa 22.02.2022 11:27:21 - LP/2022/102 je v medzirezortnom 

pripomienkovacom konaní. 

Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 

 

• Materiál Nariadenie vlády zo dňa 06.06.2022 14:35:15 - LP/2022/332 je v medzirezortnom 

pripomienkovacom konaní. 

Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného 

športu na rok 2023 

 

• Materiál Návrh zákona zo dňa 14.06.2022 15:23:09 - LP/2022/345 je v medzirezortnom 

pripomienkovacom konaní. 

Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony 

---- 

ANTIDOPING 

V zmysle § 8 ods. 6 písm. d) Zákona o športe je potrebné zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie 

v oblasti boja proti dopingu. Na toto ustanovenie nadväzuje ust. § 86 ods. 4 písm. i) Zákona o športe, 

ktoré stanovuje novú povinnosť v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR vypracúvať ročný plán 

vzdelávania v oblasti boja proti dopingu. 

  

 

        Ing. Mariana Dvorščíková 

             Hlavný kontrolór športu 
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