Zmluvy medzi športovou organizáciou a športovcom podľa Zákona o športe.
(Informácia o zmluvách, povinné náležitosti zmlúv, vzory zmlúv, evidencia zmlúv v STZ).
Nové zmluvné typy :

1)

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu 
(§35 až 46 Zákona o športe  ZoŠ).

Zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa 
športovec zaväzuje 
odplatne vykonávať
šport za športovú organizáciu. Ide o 
pracovnoprávny vzťah medzi športovou organizáciou
a športovcom, ak jeho činnosťspĺňa znaky závislej práce 1. Zákon o športe v tomto prípade vytvára
„malý zákonník práce“ pre športovcov. Je vhodná najmä pre športovcov v kolektívnych športoch.
Zmluva musí byťuzatvorená písomne.
Z príjmov na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa 
neplatí povinné
zdravotné a sociálne poistenie
, iba daň zo závislej činnosti. Športovec si môže platiťsám
dobrovoľné sociálne poistenie a je povinný si iným spôsobom zabezpečiťpoistenie v zdravotnej
poisťovni. 
Porovnanie odvodového zaťaženia profesionálneho športovca a športovej organizácie
podľa jednotlivých druhov zmlúv je uvedené 
v nasledovnom článku
autorky Ing. Alice Fisterovej.
Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu musí obsahovaťtieto 
podstatné náležitosti
:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo
obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca, b) názov športovej
organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra,
ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo
obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konaťv mene športovej organizácie, c) obdobie
trvania zmluvy, d) druh športu, ktorý má športovec vykonávať, e) mzdu a mzdové podmienky
športovca, f) používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca, g) výmeru dovolenky
a spôsob jej čerpania, h) deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byťskorší ako deň
nadobudnutia účinnosti zmluvy, i) deňnadobudnutia účinnosti zmluvy, j) miesto a dátum podpisu
zmluvy.
najmä:

V zmluve o profesionálnom vykonávaní športu možno dohodnúťaj 
ď
alšie podmienky
,

a) miesto pravidelného vykonávania športu na účel poskytovania cestovných náhrad podľa
osobitného predpisu, b) dĺžku výpovednej lehoty, c) výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri
vykonávaní športu a podmienky ich náhrady športovou organizáciou, d) pravidlá krátenia
dovolenky, e) zabezpečenie zmluvných práv a povinností, f) sankcie za porušenie zmluvných
povinností, g) rozhodné právo, h) rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch, i)
rozsah mlčanlivosti.

2)

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 
(§47 Zákona o športe).

Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu sa 
športovec zaväzuje vykonávaťšport za
športovú organizáciu. Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec
Závislá práca je práca vykonávaná : 1. vo vzť
ahu nadriadenosti zamestnávateľ
a a podriadenosti zamestnanca, 2.
osobne zamestnancom pre zamestnávateľ
a, 3. podľ
a pokynov zamestnávateľ
a, 4. v jeho mene, 5. v
pracovnom č
ase urč
enom zamestnávateľ
om.
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vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť. 
Výška odmeny športovca nesmie byť
vyššia ako je minimálna mzda. Zmluva musí byťuzatvorená písomne, maximálne na obdobie 2
rokov. Rozsah vykonávania športu počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v
týždni, päťdní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku.
Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí obsahovaťtieto 
podstatné náležitosti
:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo
obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca, b) názov športovej
organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra,
ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo
obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konaťv mene športovej organizácie, c) obdobie
trvania zmluvy, d) druh športu, ktorý má športovec vykonávať, e) výšku odmeny športovca
a podmienky jej uhradenia, ak je vykonávanie športu odplatné, f) deňzačatia vykonávania športu,
ktorý nesmie byťskorší ako deňnadobudnutia účinnosti zmluvy, g) deňnadobudnutia účinnosti
zmluvy, h) miesto a dátum podpisu zmluvy.
V zmluve o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúťaj 
ď
alšie podmienky
, najmä :
a) používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca, b) podmienky podľa § 35 ods. 4
písm. c) a e) až i) (výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu a podmienky ich
náhrady športovou organizáciou, pravidlá krátenia dovolenky, zabezpečenie zmluvných práv
a povinností, sankcie za porušenie zmluvných povinností, rozhodné právo, rozhodný jazyk, ak sa
zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch).
3)

Zmluva o príprave talentovaného športovca 
(§48 Zákona o športe).

Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa 
talentovaný športovec zaväzuje vykonávať
šport za športovú organizáciu a športová organizácia sa zaväzuje zabezpeč
iťprípravu a výchovu
talentovaného športovca. Zmluva musí byťuzatvorená písomne a uzatvára sa na dobu najviac do
konca súťažného obdobia, v ktorom športovec dovŕši vek 23 rokov.
Zmluva o príprave talentovaného športovca musí obsahovať
podstatné náležitosti podľa
§ 35 ods. 3 písm. a) až d), f), h) až j) :
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo
obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca, b) názov športovej
organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra,
ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo
obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konaťv mene športovej organizácie, c) obdobie
trvania zmluvy, d) druh športu, ktorý má športovec vykonávať, f) používanie a zhodnocovanie
osobnostných práv športovca, h) deňzačatia vykonávania športu, ktorý nesmie byťskorší ako deň
nadobudnutia účinnosti zmluvy, i) deňnadobudnutia účinnosti zmluvy, j) miesto a dátum podpisu
zmluvy.
Zmluva zároveň
musí obsahovaťzáväzok športovej organizácie
a) uhrádzaťnáklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu v športovej
organizácii, b) zabezpečiťzdravotnú starostlivosťa regeneráciu talentovaného športovca, c)
rešpektovať voľbu talentovaného športovca pri výbere strednej školy alebo vysokej školy
a prípravu na povolanie, d) organizovaťšportovú prípravu talentovaného športovca tak, aby bol
zabezpečený výchovnovzdelávací proces talentovaného športovca, e) monitorovaťindividuálne
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športové zruč
nosti a schopnosti talentovaného športovca, f) zostaviťindividuálny plán prípravy
zameraný na rozvoj športových zručností a schopností talentovaného športovca v nadväznosti na
monitorovanie podľa písmena e), g) zabezpečiťvýchovu talentovaného športovca v oblasti boja
proti negatívnym javom v športe.

4)

Vykonávanie športu bez uzatvorenia písomnej zmluvy 
(§49 Zákona o športe).

Športovec môže vykonávaťza športovú organizáciu šport aj bez uzatvorenia písomnej
zmluvy. Športovec nemá za vykonávanie športu za športovú organizáciu nárok na odplatu, pričom
za odplatu sa nepovažuje náhrada preukázateľných účelne vynaložených nákladov spojených
s prípravou a súťažou športovca a s tým súvisiace vecné plnenia, a nepeňažná odmena za športový
výkon, najmä pohár, medaila alebo iná vecná cena.

Doteraz používané zmluvné typy :
5)

Nepomenované zmluvy podľa občianskeho a obchodného zákonníka

Tie je možné používaťaj naďalej, ak výkon činnosti športovca nespĺňa znaky (aspoňjeden
zo znakov) závislej práce.

6)

Pracovné zmluvy a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Z dôvodu výhodnejších odvodových povinností je jednoduchšie používať Zmluvu
o profesionálnom vykonávaní športu.

Profesionálny športovec (so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu alebo SZČO),
talentovaný športovec (zaradený zo zoznamu talentovaných športovcov) alebo športový
reprezentant môže uzavrieť
Zmluvu o sponzorstve v športe so sponzorom, pričom zo strany
sponzora ide v tomto prípade o daňovo uznaný výdavok.

Vzory nových typov zmlúv.
Učená právnická spoločnosť vypracovala vzory nových typov zmlúv v zmysle Zákona
o športe, uvádzame ich v prílohe k tomuto článku.
PREDMETNÉ ZMLUVY SÚ PRIPRAVOVANÉ FORMULÁROVO, PRETO VO ZVEREJNENEJ
PODOBE NESPĹŇAJÚ MINIMÁLNE POŽIADAVKY ZÁKONA O ŠPORTE, ALE JE POTREBNÉ ICH
DOPRACOVAŤV SÚLADE S POŽIADAVKAMI ZMLUVNÝCH STRÁN. Prípadné dopracovanie zmlúv do
konečnej a zákonne súladnej podoby musí zabezpečiťbudúce zmluvné strany. V prípade, ak by
mal akýkoľvek subjekt záujem o dopracovanie týchto zmlúv v súlade s konkrétnymi požiadavkami,
autor zmlúv ako člen Advokátskej kancelárie "Čollák  Weiczen  Vanko a partneri" poskytne
komerčné právne služby v súlade s dohodou so záujemcom. Autora je možné kontaktovaťna
emailovej adrese jaroslav.collak@gmail.com alebo na t.č. 0918440156. AUTOR NEZODPOVEDÁ ZA
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PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZVEREJNENÝCH A NEDOPRACOVANÝCH ZMLÚV V KONKRÉTNOM
PRÁVNOM VZŤAHU.
Ď
alšie informácie o zmluvách nájdete 
v tomto článku
UčPS.

Evidencia zmlúv v STZ.
STZ ako národný športový zväz je podľa §17, ods. 2, písm. c) ZoŠ povinný viesťevidenciu
zmlúv a dohôd podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 a ich zmien.
Ide o nasledovné zmluvy :
§35: Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu,
§39: Dohoda o skončení profesionálneho vykonávania športu,
§43: Dohoda o dočasnom hosťovaní športovca (len u športovcov s podpísanom zmluvou podľa
§ 35),
§47: Zmluva o amatérskom vykonávaní športu,
§48: Zmluva o príprave talentovaného športovca,
Športová organizácia
, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu podľa § 35, 39, 43, 47 a 48,
resp. uzavrela zmenu alebo dodatok k takejto zmluve, je v zmysle §8, ods.4 ZoŠ 
povinná do 30 dní
od uzavretia zmluvy 
predložiťzmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej
národným športovým zväzom
alebo športovou organizáciou, ktorej je členom.
Nepredloženie zmluvy na účely evidencie zmlúv a dohôd podľa § 8 ods. 4, 
je správnym
deliktom podľa §95, ods.1, pís. d) ZoŠ, za ktorý môže príslušný Okresný úrad uložiťpokutu od 50
eur do 3 000 eur. Osoba právoplatne postihnutá za správny delikt alebo priestupok 
stráca
spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov až do vykonania uloženej sankcie alebo
opatrenia.
Každá z uzavretých zmlúv by sa mala vyhotoviťminimálne v 3 rovnopisoch, pričom po
jednom obdrží každá zmluvná strana a tretie vyhotovenie bude slúžiťna evidenciu zmluvy v STZ.

Spracoval : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, 
ivan.greguska@stz.sk
30.6.2016
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