
 
S M E R N I C A 

Slovenského lukostreleckého zväzu 
o spôsobe posudzovania zdravotnej spôsobilosti športovcov 

 
1. Táto smernica upravuje spôsob posudzovania zdravotnej spôsobilosti športovcov a 

podmienky preplatenia nákladov na tento úkon zo strany SLZ. 
a) V zmysle §15 zákona č 440/2015 Zz. O športe (ďalej len „Zákon“) je športový klub 

povinný zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho 
príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, minimálne 
jedenkrát ročne podrobil lekárskej prehliadke podľa § 5 ods. 8 zákona, na účely 
posúdenia jeho zdravotnej spôsobilosti na aktívne vykonávanie príslušného športu. 

b) Zdravotnú spôsobilosť športovca na vykonávanie príslušného športu posudzuje lekár so 
špecializáciou v špeciálnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej 
prehliadky, ktorú vykonal. Vo vybraných prípadoch lekár zo špecializáciou pediater. 
Zoznam akreditovaných pracovísk telovýchovného lekárstva pre roky 2016 – 2021 je 
uvedený v prílohe č.2.  

c) Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky športovca, ustanovil 
všeobecný právny predpis – Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky č. 51/2016 Zz. z 21. decembra 2015, ktorou sa ustanovujú 
zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky športovca, ktorá je uvedená v 
prílohe č.1 . 

 
2. Preukázanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu sa vzťahuje na 

všetkých športovcov: 
a) Vrcholový športovec, je športovec zaradený do reprezentácie v reprezentačných 

kategóriách kadeti, kadetky, juniori a juniorky, muži a ženy.  Zoznam športovcov 
zaradených do reprezentácie je zverejnený na webovej stránke SLZ. 
Vrcholový športovec preukazuje zdravotnú spôsobilosť absolvovaním prehliadky 
u telovýchovného lekára. 

b) Talentovaný športovec, je športovec  zaradený do CTM pre príslušný rok, zoznam 
športovcov je zverejnený na webovej stránke SLZ. Talentovaný športovec preukazuje 
zdravotnú spôsobilosť absolvovaním prehliadky u telovýchovného lekára alebo u lekára 
so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria. 

c) Športovec, je aktívny účastník súťaží v kalendári SLZ alebo medzinárodných súťaží. Pre 
účasť na medzinárodných súťažiach uvedených v zozname výjazdov na vlastné náklady 
v iných kategóriách ako  v bode a) preukazuje športovec zdravotnú spôsobilosť čestným 
prehlásením. 
  
Športovec vykonáva svoju činnosť na vlastnú zodpovednosť, usporiadateľ súťaže môže 
požadovať čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti od účastníka súťaže prípadne od 
jeho právneho zástupcu.  

 
3. SLZ vedie evidenciu vykonaných lekárskych prehliadok športovcov za príslušný kalendárny 

rok na základe doručených potvrdení v IS športu SLZ.  
 

4. SLZ uhrádza lekárske prehliadky reprezentantom s platným reprezentačným A limitom 
a športovcom zaradeným do CTM,  vykonávané u zmluvného partnera SLZ. 



 
SLZ organizačne zabezpečuje lekárske prehliadky športovcom zaradeným do CTM 
a športovcom zaradeným do NŠC. 
Ostatní športovci absolvujú lekárske prehliadky na vlastné náklady alebo na náklady 
príslušného Klubu SLZ. 
 
 

5. Športovec je povinný absolvovať prehliadku minimálne raz ročne.  
Športovec po zaradení do reprezentácie je povinný absolvovať prehliadku do 30 dní od 
okamihu, kedy bol o tejto skutočnosti informovaný.  
Termíny prehliadok športovcov zaradených do CTM sú v kompetencii SLZ. 
 
Schválilo Predsedníctvo SLZ dňa 21.02.2018 s účinnosťou od 22. februára 2018. 
 

 
 
  



 
Príloha č. 1 

 
Zoznam lekárov s atestáciou v telovýchovnom lekárstve, ktorí vykonávajú preventívne lekárske 

prehliadky športovcov. 
 

 http://www.sstl.sk/index.php?stranka=faq 


