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SMERNICA 

Slovenskej plaveckej federácie  
  

o programe podpory profesionálnych športovcov SPF  
    

 

Čl. I Základné 

ustanovenie  

1. Táto smernica stanovuje rozhodujúce kritériá pre zaradenie vybraných športovcov 

do programu podpory profesionálnych športovcov Slovenskej plaveckej federácie 

(ďalej len “SPF”)  a podmienky ich podpory.  

2. Základným východiskom a účelom tejto smernice je v nadväznosti na zabezpečenie 

vhodných podmienok na vykonávanie športu, ktoré sú upravené inými predpismi 

SPF, určenie výšky a podmienok vyplácania mzdy športovcom zaradených  do 

programu podpory profesionálnych športovcov SPF.   

3. Účelom a zmyslom zriadenia programu podpory profesionálnych športovcov SPF 

je vytvorenie obdobných podmienok pre športovcov SPF, ktorí nie sú poberateľom 

mzdy alebo funkčného platu od rezortných športových stredísk, do ktorých boli 

zaradení iní športovci SPF na návrh a na základe rozhodnutia príslušných orgánov 

SPF.  

  

Čl. II Kritériá pre zaradenie   

do programu podpory profesionálnych športovcov SPF   

1. Do programu podpory profesionálnych športovcov SPF sa zaraďujú športovci, 

ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:  

1.1. štátne občianstvo SR,  

1.2. športovec, ktorý sa zúčastnil ostatných letných olympijských hier, 

letných olympijských hier mládeže, majstrovstiev sveta, majstrovstiev 

Európy, juniorských majstrovstiev sveta, juniorských majstrovstiev 

Európy  

1.3. športovec, ktorý je reprezentantom SR,  

1.4. športovec, ktorý pokračuje vo vykonávaní športu a je v príprave na ďalšie 

letné olympijské hry, letné olympijské hry mládeže, majstrovstvá sveta, 
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majstrovstvá Európy, juniorské majstrovstvá sveta, juniorské 

majstrovstvá Európy a súčasne,  

1.5. nie je zaradený do rezortného športového strediska, na základe ktorého 

zaradenia, poberá mzdu alebo funkčný plat za vykonávanie športu.  

2. Do programu podpory profesionálnych športovcov SPF sa športovci na 12 

mesiacov vždy k 1.1. alebo 1.9. príslušného kalendárneho roka na základe 

rozhodnutia Rady SPF prijatom najneskôr v poslednom mesiaci pred termínom 

zaradenia do programu podpory. 

 

  

Čl. III Právny základ a podmienky vykonávania športu  

profesionálnym športovcom SPF  

  

1. Profesionálny športovec SPF vykonáva šport na základe:  

1.1. zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo   

1.2. inej zmluvy ako samostatne zárobkovo činná osoba.  

2. Práva a povinnosti a vykonávanie športu profesionálnym športovcom SPF sa riadia 

touto smernicou, ustanoveniami príslušnej zmluvy podľa ods. 1 a ustanoveniami 

Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení.  

3. Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa  

považuje za iný pracovnoprávny vzťah.1)  

4. Oprávnenie profesionálneho športovca SPF vykonávať šport na základe zmluvy o 

profesionálnom vykonávaní športu vzniká dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o profesionálnom vykonávaní športu.  

5. Oprávnenie profesionálneho športovca SPF vykonávať šport ako samostatne 

zárobkovo činná osoba vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra 

fyzických osôb v športe.  

Čl. IV  

Výška mzdy, odplaty  profesionálneho športovca SPF  

                                                   

1 ) § 1 ods. 3 Zákonníka práce  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/#paragraf-1.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/#paragraf-1.odsek-3
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1. Športovcovi patrí za vykonávanie športu základná mesačná mzda, resp. odplata v 

prípade, ak vykonáva šport ako samostatne zárobkovo činná osoba, vo výške: 

1.1. násobku 2 ) minimálnej mesačnej mzdy platnej ku dňu obvyklého 

vyplácania miezd, alebo 

1.2. podľa kritérií stanovených pre plávanie za umiestnenie v súťaži pre 

jednotlivcov nasledovne:  

   OH  MS  ME  OHM MSJ MEJ 

1.-3. miesto  3.000,-€ 2.500,-€ 1.500,-€ 1.200,-€ 1.000,-€ 800,-€ 

4.-6. miesto  2.500,-€ 2.000,-€ 1.200,-€ 1.000,-€ 800,-€ 500,-€ 

7.-9. miesto  2.000,-€ 1.500,-€ 1.000,-€ 800,-€ 500,-€ 300,-€ 

10.-12. miesto  1.500,-€ 1.000,-€ 800,-€ 500,-€ 300,-€ 200,-€ 

13.-16. miesto 1.000,-€ 800,-€ 400,-€ 300,-€ 200,-€ 100,-€ 

  

i  odmena prislúcha plavcovi na základe najlepšieho výsledku v danom 

kalendárnom roku v individuálnom štarte, 

ii odmena prislúcha plavcovi na 12 mesiacov, 

iii výška odmeny pre seniorov je polovičná, ak plavec nesplnil bodové 

kritérium na zaradenie do užšieho tímu seniorskej reprezentácie  

iv odmena uvedená za juniorské súťaže prislúcha plavcovi, ktorý je pre 

obdobie vyplácania odmeny zaradení do príslušnej reprezentácie, 

v v prípade, že je plavec poberateľom mzdy alebo funkčného platu od 

rezortných športových stredísk a výška jeho platu je nižšia ako 

uvedené kritériá, rozdiel sa mu v mesačnej mzde doplatí. 

2. Okrem základnej mesačnej mzdy, resp. odplaty, môže SPF poskytnúť športovcovi 

peňažné alebo iné plnenia vyplývajúce z vnútorných predpisov SPF platných v čase 

poskytnutia plnenia.  

                                                   

2 ) Konkrétnu výšku násobku minimálnej mesačnej mzdy stanovuje Rada SPF v rozhodnutí o zaradení 

športovcov do programu podpory profesionálnych športovcov SPF.  
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3. Základná mesačná mzda, resp. odplata podľa ods. 1 a prípadne plnenia podľa ods. 

2 sú uhrádzané zo strany SPF bankovým prevodom na bankový účet športovca 

najneskôr v desiaty deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 

mesiaci, za ktorý sa mzda, resp. odplata alebo plnenia vyplácajú.   

4. Základná mesačná mzda, resp. odplata podľa ods. 1 a prípadne plnenia podľa ods. 

2 sú uhrádzané:  

4.1. z vlastných zdrojov SPF kapitoly sekretariátu alebo  

4.2. v prípade možnosti uhrádzania mzdy, resp. odplaty ako oprávnených 

nákladov zo štátnych zdrojov príspevku uznanému športu, z príslušnej 

kapitoly účelov príspevku uznanému športu.   

  

Čl. IV  

Vyradenie z programu podpory profesionálnych športovcov SPF  

1. Z programu podpory profesionálnych športovcov môže byť športovec vyradený z 

nasledovných dôvodov:  

1.1. ukončil športovú činnosť počas kalendárneho roka 3),  

1.2. bol vyradený z reprezentačného družstva - zo športovej reprezentácie na 

základe rozhodnutia Disciplinárnej komisie,  

1.3. porušil antidopingovú reguláciu,  

1.4. opakovane porušil alebo závažným spôsobom porušil povinnosti 

reprezentanta upravené v Štatúte reprezentanta alebo v zmluve podľa čl. 

III. ods. 1.,  

1.5. neplní podmienky uzatvorenej zmluvy a povinnosti v nej uvedené, 

1.6. odmietol ako reprezentant bez primeraného dôvodu zúčastniť sa na 

medzinárodnej súťaži, na ktorú bol riadne nominovaný SPF alebo inou 

športovou organizáciou (SOŠV, SAUŠ),  

1.7. porušil zákaz uzatvárať stávky na súťaže, t.j. uzatvoril stávky priamo 

alebo prostredníctvom tretej osoby na súťaže, ktorých je účastníkom ako 

športovec, športový odborník alebo iná osoba, ktorá je svojím 

postavením, funkciou alebo činnosťou zapojená do súťaže.  

                                                   

3 ) Za ukončenie športovej činnosti sa považuje akýkoľvek nespochybniteľný prejav športovca o ukončení 

športovej činnosti   
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2. Vyradenie z programu podpory profesionálnych športovcov sa vykoná 

rozhodnutím Rady SPF, ktoré je základom a právnou skutočnosťou pre ukončenie 

zmluvného vzťahu založeného zmluvou podľa čl. III ods. 1.   

  
Čl. V  

Záverečné ustanovenie   
  

1 Táto smernica nadobúda platnosť schválením Radou SPF dňa 24.06.2020 s 

účinnosťou  od 01.07.2020.   

2 Smernica bola zmenená Radou SPF dňa 22.12.2018 s účinnosťou od kalendárneho 

roka 2021. 

  

  

Mgr. Ivan Šulek  

Prezident SPF  

v.r.  

  

  


