
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, členovia Slovenskej spoločnosti telovýchovného 

lekárstva! 

 

V prvom rade Vám prajem v novom roku dobré zdravie, veľa životných úspechov a radosti 

z rodiny a práce. 

V uplynulom roku sme ako výbor spoločnosti vykonali pre nás veľké množstvo práce. 

Konečne sme zadefinovali aktívnych lekárov, ktorí sa venujú odboru telovýchovné lekárstvo 

a sú v odbore atestovaní. Vyšpecifikovali sme aj pracoviská telovýchovného lekárstva, ktoré 

vykazujú svoju činnosť. To všetko uverejňujeme priebežne aj na našej web stránke, ktorá zase 

„ožila“. Najpodstatnejším úspechom je to, že aj našim pričinením sa podarilo dotiahnuť do 

úspešného konca nový Zákon o športe (Zákon 440/2015 Z.z.). V tomto zákone je definovaná 

povinnosť pre vrcholových športovcov a talentovanú mládež vykonávať jedenkrát ročne 

preventívnu telovýchovnolekársku prehliadku. To by malo zase „priniesť“ prácu našim 

pracoviskám a tak oživiť odbor telovýchovné lekárstvo. SSTL má na základe Koncepcie 

rozvoja športu v r. 2014 – 2020 povinnosť zadefinovať akreditované pracoviská TVL, kde sa 

budú môcť vykonávať tieto preventívne prehliadky. Výbor spoločnosti vypracoval podmienky 

pre akreditáciu pracovísk a určil komisie pre vykonávanie akreditácií. Žiadame Vás, pokiaľ 

chcete vykonávať na Vašom pracovisku preventívne prehliadky v zmysle nového 

zákona, aby ste požiadali SSTL o akreditáciu najneskôr do 29. 2. 2016. Všetky pracoviská 

potom navštívi naša komisia a najneskôr do 30. 4. 2016 ukončíme akreditácie s tým, že 

akreditovanému pracovisku bude vydaný certifikát o akreditácii a bude uvedené do zoznamu 

akreditovaných pracovísk. Všetky tieto úkony pre Vás urobíme bezplatne! Prosím Vás, aby 

ste sledovali našu web stránku (www.sstl.sk), kde Vás o všetkých novinkách budeme 

priebežne informovať. Len prehliadky z akreditovaných pracovísk budú akceptovateľné pre 

športové organizácie, preto je aj vo Vašom záujme, aby Vaše pracovisko bolo akreditované 

a uverejnené v zozname akreditovaných pracovísk. Prvou podmienkou akreditácie bude, aby 

na pracovisku pracoval lekár s atestáciou z telovýchovného lekárstva a bol členom našej 

Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva. 

Členovia našej spoločnosti budú aj naďalej dostávať odborný časopis Medicina Sportiva 

Bohemica and Slovaca. Dohodli sme sa aj na spolupráci s Českou spoločnosťou 

telovýchovného lekárstva, s ktorými budeme organizovať spoločné odborné kongresy. 

Po voľbách (niekedy v apríli) chceme vstúpiť do jednania s Ministerstvom zdravotníctva, aby 

náš odbor bol zase zaradený medzi odbory, ktorých liečebná činnosť je hradená 

z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, teda aby sme mohli vykonávať našu 

ambulantnú činnosť plnohodnotne s platením z poisťovní. 

Verím, že každý z Vás ocení aktivity novozvoleného výboru a jeho činnosť a podporí našu 

prácu aj svojou aktivitou. Iba tak postavíme náš odbor „na nohy“ a rozbehneme činnosť 

našich ambulancií a pracovísk. 

Ako dodatok uvádzam citácie z nového Zákona o športe a uverejňujem vyhlášku, ktorá je 

súčasťou Zákona o športe a ktorá definuje rozsah vykonávaných prehliadok. Zákon má 95 

strán ale nižšie sú uvedené citácie z paragrafov, ktoré sa týkajú nás. 

Vopred Vám ďakujem za ďalšiu spoluprácu! 

 

Bratislava, 13. 1. 2016 

 

 

Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH.                                          

Predseda Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva 

 

 

http://www.sstl.sk/


Zákon o športe (Zákon 440/2015 Z.z.) 

§3  
(1) b) vrcholovým športom sústavná príprava športovca s cieľom dosiahnuť vrcholový 

športový 

výsledok v súťaži a jeho účasť v medzinárodnej súťaži alebo v najvyššej národnej súťaži, 

e) športom pre všetkých šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný organizovane alebo 

neorganizovane na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu, 

 

§ 4 

(1) Športovec vykonáva šport ako profesionálny športovec, amatérsky športovec alebo ako 

neorganizovaný športovec. 

(2) Profesionálny športovec a amatérsky športovec vykonáva šport v športovej organizácii, za 

ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii. 

(3) Profesionálny športovec vykonáva šport 

a) na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak výkon jeho činnosti spĺňa 

znaky 

závislej práce,3) 

b) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa 

osobitného 

predpisu4) v rezortnom športovom stredisku alebo 

c) ako samostatne zárobkovo činná osoba. 

(4) Amatérsky športovec vykonáva šport 

a) na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak 

1. rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho 

roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku, 

2. zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo 

3. vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v 

krátkom 

časovom období, 

b) na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca, 

c) na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo 

d) bez zmluvy. 

(5) Talentovaným športovcom je športovec do 18 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň 

talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu 

talentovaných 

športovcov; predpis národného športového zväzu môže určiť vyššiu hranicu veku 

talentovaného 

športovca, najviac do 23 rokov veku. 

 

 

§ 5 

(8) Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie 

príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné 

lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal. Amatérsky športovec, ktorý nie je 

vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, a športovec športu pre všetkých 

vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť. Národný športový zväz, národná športová 

organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako 



podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie 

príslušného športu. 

(9) Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a 

talentovaného športovca, sa neuhrádzajú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia; to 

neplatí, ak ide o zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou preventívnej prehliadky podľa 

osobitného 

predpisu.5) 

 

§ 15 

(3) Športový klub je povinný zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec 

s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, najmenej raz 

ročne podrobil lekárskej prehliadke podľa § 5 ods. 8 na účely posúdenia ich zdravotnej 

spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu. Športový klub je povinný zabezpečiť, aby sa 

športovec s jeho príslušnosťou podrobil lekárskej prehliadke aj vtedy, ak preukázanie 

zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu určil predpisom alebo v pravidlách 

súťaže národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže ako 

podmienku účasti športovca na súťaži za športový klub. 
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51 
V YHLÁŠKA 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
z 21.decembra2015, 
ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej 
prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods.2 zákona č. 
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Ministerstvom 
zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje: 
§ 1 
Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a 
talentovaného športovca, sú uvedené v prílohe. 
§ 2 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 
Juraj Draxler v. r. 
 
 
Príloha k vyhláške č.51/2016Z.z. 
 
A. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca 
1. anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická) 
2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov 
3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži) 
4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku) 



5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych) 
6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové 
7. vyšetrenie krvi–sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, 
vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, 
kreatinkinázu, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa) 
8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci)alebo 
spiroergometria 
9. vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu 
 
B. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky talentovaného športovca 
1. anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická) 
2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov 
3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži) 
4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku) 
5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych) 
6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové 
7. vyšetrenie krvi–sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, 
vyšetrenie moču chemicky a sediment 
8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci) 
9. vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu 
 


