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Návrh na rozhodnutie Rady SPF 

formou písomného hlasovania 
č. SPF/2022/R/U1/P 

1. Predkladateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

2. Navrhovateľ: Ivan Šulek, prezident SPF 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia Rady SPF má byť zrušenie uzesenia č. SPF/2021/R/U257/P 

v plnom znení,  z dôvodu nevykonateľnosti a zmeny v prechodnom ustanovení o odvodových prázdninách 

profesionálnych športovcov. 

Zdôvodnenie:  

Pracovná zmluva na základe navrhovanej Smernice SPF o programe podpory profesionálnych    športovcov 

sa stáva príjmom zo závislej činnosti športovcov a je definovaná v § 1 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zá-

konníka práce v znení neskorších predpisov. Doterajšie uplatňovanie odvodových prázdnin bolo platné od 

1.1. 2016 do 31.12.2021. Od 1.1.2022 prestalo platiť prechodné ustanovenie o odvodových prázdninách, čím 

by sa športovcom znížil čistý príjem zhruba o štvrtinu oproti predchádzajúcemu obdobiu do 31.12.2021.  

  

Vyjadrené v číslach:  

a) superhrubá mzda pri hrubom príjme 1000 Eur ako náklad SPF  je vo výške 1352 Eur/mesiac,  kým športovec 

by dostal mesačne v čistom iba 772,89 Eur. b) Odmena  vo výške 200 Eur, resp. 100 Eur nespĺňa  výšku 

minimálnej mzdy 646 Eur, ktorá je povinná v zmysle zákona o športe č.440/2015 Z.z. „Mzda športovca vy-

konávajúceho šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa   považuje za mzdu podľa 

Zákonníka práce. Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu. Na splatnosť, 

výplatu mzdy a zrážky zo mzdy sa primerane vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.“ 

 

4. Návrh textu rozhodnutia: 

Návrh uznesenia 

Rada SPF ruší z dôvodu nevykonateľnosti a zmeny v prechodnom ustanovení o odvodových prázdninách 
profesionálnych športovcov uznesenie č . SPF/2021/R/U257/P v plnom znení ...na uzatvorenie pracovných 
zmlúv na základe Smernice SPF o programe podpory profesionálnych športovcov SPF  od 1.1.2022 do 
31.12.2022: 
  
1.           Matej Duša – 1000,- eur brutto za 11. miesto z MS v Abu Dhabí (50 m VS) 
2.           Nikoleta Trníková - 1000,- eur brutto za 9. miesto z ME v Kazani (400 m PP) 
3.           Adam Halas  - 200,- eur brutto za 13. miesto z ME v Kazani (100 m PP) 
4.           Tamara Potocká - 200,- eur brutto za 13. miesto z ME v Kazani (200 m VS) 
5.           Laura Benková - 200,- eur brutto za 16. miesto z ME v Kazani (200 m VS) 
6.           Bence Dikács - 200,- eur brutto za  10. miesto z MEJ v Ríme (400 m PP) 
7.           Lillian Slušná - 100,- eur brutto za  13. miesto z MEJ v Ríme (50 m VS) 
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Rada SPF bude hľadať iné riešenie finančného ocenenia vysokej výkonnosti a práce športovcov tak, aby 
finančné prostriedky vyčlenené na odmenu športovca boli využité bez vysokých odvodov pre športovca i 
federáciu a v súlade so zákonom.  
 

Úloha z rozhodnutia: 
Rada SPF ukladá úlohu sekcii plávania SPF  pripraviť nový návrh a kritériá na finančné ocenenie práce 
športovcov.  
 
Termín: bez zbytočného odkladu    
 
           
Zodpovedný/í: p. Lange, p. Havrlant, p. Šulek  

 

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  

e-mail rada.spf@swimmsvk.sk , kópia na: prezident@swimmsvk.sk. 

8. V prípade, ak sa v stanovenej lehote nevyjadríte, platí, že odpoveď sa nezapočítava do kvóra 

stanoveného na platné rozhodnutie o návrhu. 

 

 

V Bratislave, dňa 04.01.2022 

         Mgr. Ivan Šulek 

         prezident SPF, v.r.  
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