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ABSTRAKT:
Už celé desaƛroēia sa šport zaraěuje kvýznamným sociálnoͲkultúrnym javom. Okrem toho je však aj
hospodárskymfenoménomazdrojomvýznamnýchpríjmovprejednotlivésubjekty,ktorésaaktívnepodieűajú
na jeho fungovaní. Ekonomický rozmer sa dostal do popredia spostupnou profesionalizáciou športu, ktorá
neobišla ani Slovenskú republiku. Zákony regulujúce šport, anajmä jeho profesionálnu zložku, nie vždy
vdostatoēnej miere reflektujú stupeŸ spoloēenského ahospodárskeho vývoja športovej ēinnosti icelej
spoloēnosti. Medzi sporné témy môžeme zaradiƛ aj takú základnú vec, ktorou je právne postavenie
profesionálneho športovca vykonávajúceho športovú ēinnosƛ vkolektívnych športoch. Od toho sa odvíjajú
ěalšie vzƛahy spojené snežiaducim únikom zpôsobnosti predpisov pracovného práva významnej skupiny
ekonomickyēinnýchfyzickýchosôb–profesionálnychšportovcov.

ABSTRACT/SUMMARY:
Sport is important social and cultural phenomenon by the decades. It is also economic fact and source of
significant income of participating entities. Economic dimension has come to the fore with progressive
professionalisation of sport, which has not been avoided Slovak republic. Legal framework of sport, in
particular regulates part about professionalism, do not always sufficiently reflect the stage in the social and
economicdevelopmentofsportingactivityandwholesociety.Pointatissuesincludesbasicfact,whichislegal
status of aprofessional sportsman in collective sports. It determines negative aspects of exclusion from
protectionguaranteedbylabourlaw,whichincludesmajorgroupofeconomicallyactivepeople–professional
athletes.



NAMIESTOÚVODU–INMEDIASRES
Fungovanie športového sektora vinštitucionálnoͲorganizaēnej rovine sa podujala už vroku 1998
1
popísaƛ Európska komisia vkonzultaēnom dokumente nazvanom The European Model of Sport. 


1 Dokument pripravilo generálne riaditeűstvo DG X (DirectorateͲgeneral X), ktoré zodpovedá za informácie, komunikáciu,
kultúruaaudiovizuálnemédia.TheEuropeanModelofSport.ConsultationdocumentofDGX.
Dostupnénainternete:<http://ec.europa.eu/sport/library/doc/a/doc248_en.pdf>.
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Napriek tomu, že interpretácia Komisie nie je zprávneho hűadiska relevantná, vhodne slúži na
pochopenie historického vývoja amožného ěalšieho smerovania športu do budúcnosti. Musíme
všakbraƛdoúvahy,žeideskôrlenozjednodušenéznázornenierealitynežopresnýpopisštruktúry
športu,ktorájevnútornebohatorozēlenenáalensƛažkosƛamisadápopísaƛakvalifikovanezhrnúƛ
dojednéhocelku.Ajkeěmedzijednotlivýmišportovýmiodvetviamiaichfungovanímsúbadateűné
znaēné rozdiely, „stále existuje dosƛ spoloēných hodnôt aforiem organizácie, ktoré formujú
2
ozajstnýmodelvychádzajúcizniekoűkýchpreukázanýchprincípov“ .
PodkladompreTheEuropeanModelofSportjezápadnépoŸatiešportu,ktoréhohlavnýmrysomje
oddelenosƛšportovýchriadiacichorgánovodštátnejmoci.Vtomtotzv.zmiešanommodeliexistujú
popri sebe štátne amimovládne organizácie. Od konca druhej svetovej vojny sa však vEurópe
profilovala aj rozdielna platforma. Na východ od železnej opony bolo bežné, že športová politika
bola viac ēi menej pod patronátom štátu svýrazným odtlaēkom ideologickej peēate. Pred rokom
3
1989 neraz išlo osúēasƛ komunistickej propagandy.  Po rozpade totalitných režimov niekdajšie
sovietske satelity, vrátane bývalého eskoslovenska, prijali tradiēný západný typ organizácie
športu,ktorýsivšaknezriedkaprispôsobilivlastnýmpodmienkam.

AKOSAVYVÍJALVZeAH(PROFESIONÁLNEHO)ŠPORTOVCAAKLUBU
Na území dnešnej Slovenskej republiky bol profesionalizmus zaznávaný pojem ašportovci boli
oznaēovaní za amatérov, ēo vskutoēnosti bolo vostrom kontraste spôvodným obsahom tohto
pojmu. Vrcholoví športovci reprezentovali štátne podniky, prostredníctvom ktorých štát štedro
podporoval ich prípravu. Stým býval veűakrát aj spojený zvyk chodiƛ raz mesaēne po mzdu do
fabriky, pod ktorou družstvo formálne pôsobilo a vktorej boli športovci oficiálne zamestnaní.
Verejným tajomstvom bolo, že hráēi netrávili svoj ēas vpriestoroch závodu, ale pripravovali sa
spoloēne na zápasy. Vdobovej terminológii sa pre to zaužívalo oznaēenie duplicitný status
4
športovca. 
MedzistupŸomkprofesionalizmubolozavedenieprogresívnehoinštitútutzv.‘štatutárnychzmlúv‘.
Uznesením vlády SSR ē.361 z19. decembra 1985 sa uznala športová ēinnosƛ hráēov za ēinnosƛ
vykonávanú vo všeobecnom záujme. Štatutárna zmluva, upravujúca dojednania ovzájomných
právach apovinnostiach, poskytovala zamestnávateűským organizáciám možnosƛ dlhodobého
uvoűŸovaniasvojichzamestnancov–športovcovnavýkonšportovejēinnosti.5Tietodohodynavyše
obsahovalivýslovnévzdaniesaprávanasúdnuochranu,apreto„ichvýskytvsúēasnostibyužbol
6
šokujúcizhűadiskaprávnehoštátu“. 
Na povahu právneho vzƛahu medzi hráēom aklubom obrátil výraznejšie pozornosƛ prvýkrát Ján
Mazákvosvojomēlánkuužviacakopredakodvomadesaƛroēiami.Zvažoval,ēitakýtopomermá
základ vpracovnom alebo inom spoloēenskom vzƛahu. Podűa neho ide oprirodzený dôsledok
rozvoja výrobných síl, špecializácie adeűby práce, priēom dochádza kužitoēnému vynakladaniu
pracovnej sily za urēitý ekvivalent. Bez väēších pochybností tituloval právny vzƛah medzi
športovcom aklubom ako pracovný vzƛah, ateda že športová ēinnosƛ sa vykonáva na úrovni


2MUSSO,D.ContinuingtoBuildtheEuropeanModelofSport.InInternationalSportsLawJournal.2003,vol.4,no.3,p.22.
3 Bližšie kvývoji vzƛahu športu apráva vSlovenskej republike resp. veskoslovensku pozri KRIŽAN, L.: „Od hyperaktívneho
štátu kštátu nevládnemu“: história vzƛahu štátu – športu – práva na území SR. In Notitiae ex Academia Bratislavensi
Iurisprudentiae.2010,roē.4.ē.4,s.68Ͳ80.
4KRÁLÍK,M.:Zamyšlenínadtzv.sportovnímprávem.InPrávnírozhledy.roē.6,ē.10,s.491.
5 MAZÁK, J.: Právomoc aobsadenie súdu so zreteűom na tzv. štatutárne zmluvy vo vrcholovom športe. In Socialistická
zákonnost.1990,roē.38,ē.,s.95.
6SVÁK,J.:Rozhodovaniesporovprivýkonešportovejēinnosti.InJustiēnárevue.2003,roē.55,ē.8Ͳ9,s.748.
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pracovnýchvzƛahov.Svojnázoroprelodikciuustanoveniavykonávaciehopredpisuz15.decembra
roku 1988 vtedy úēinného Zákonníka práce, ktoré prezumovalo nároēnosƛ vrcholového
areprezentaēnéhošportu.7Oduverejneniavyššieuvedenéhonázoruuplynulodvadsaƛdvarokov.
Spoloēnosƛprešlazmenamizvnútornejivonkajšejstránky,ktoréotriasliajprávnymporiadkom.Za
všetky staēí spomenúƛ prechod zpríkazovej ekonomiky na trhovú. Ním prijaté závery však akosi
ostalivtieniinýchproblémov,ēiužnapoliprávnomalebošportovom.
Po skonēení studenej vojny športy zvýkladnej skrine socialistického zriadenia ako futbal, űadový
hokej,basketbal,volejbalēihádzanázažiliturbulentnéobdobie.Najlepšíšportovciahlavnekluby,
ktoré zrazu ostali bez výdatných dotácií zverejných prostriedkov, sa museli prispôsobiƛ
novovzniknutej situácii. AdministratívnoͲdirektívne hospodárstvo, ktoré hlboko deformovalo
spoloēnosƛ na našom území vrokoch 1948 až 1989, sa zaēalo radikálne meniƛ na trhovú
ekonomiku.AkotrefnepoznamenalJozeforba:všportovomhnutínastalprocestransformáciezo
‘skrytého amaterizmu‘ na profesionálne podmienky – pre stav vývoja vSlovenskej republike sa
8
všakniekedyskôrhodípoužitievýrazu‘zdanlivýprofesionalizmus‘. 
Športové kluby sa museli reorganizovaƛ na právnické osoby ašport sa stal ēoraz atraktívnejším
zdrojom stáleho, mnohokrát jediného príjmu fyzických osôb. Medzi profesionálnym športovcom
vkolektívnych športoch ašportovým klubom zaēali pri vykonávaní športovej ēinnosti postupne
vznikaƛnovézáväzkovévzƛahyosobitnejpovahy.
Vroku1996vsúvislostisprípravamivstupuSlovenskadoštruktúrEurópskychspoloēenstievresp.
Európskej únie (ěalej aj ako EÚ) bola Bratislava miestom stretnutia smedzinárodnou úēasƛou,
ktorejnosnoutémoubolintegraēnýprocesajehodopadnaoblasƛšportu.Vpríspevkuslovenskej
delegácieodznelzústzodpovednýchosôbzapolitikuštátuvtejtooblastiprísűubzvážiƛ„vnávrhu
plánulegislatívnychúlohnabudúceobdobia(...)zovšeobecnenieaprávnuúpravuprofesionalizmu
9
avŸomzaangažovanéhošportovca.“ 
Šestnásƛ rokov po deklarovaní snahy systémovým spôsobom upraviƛ právnu infraštruktúru
profesionálneho športu stále absentuje vprávnom poriadku vskutku univerzálna športová
legislatíva. Tendencie zmeniƛ nevyhovujúci stav ēastejšie badaƛ po roku 2004, keě sa Slovenská
republika stala rovnocenným partnerom ostatných európskych štátov zjednotených vEurópskej
únii. Jedným zcieűov niekoűkých legislatívnych podnetov bolo akceptovaƛ európsky pohűad na
právne postavenie profesionálneho športovca. Ideou impulzov bolo upraviƛ celú problematiku
telesnejkultúryašportu,vrátanezmluvnýchpomerov.



7 § 41 ods.5 Nariadenie vlády eskoslovenskej socialistickej republiky ē.223/1988 Zb. ktorým sa vykonával Zákonník práce
„Nárok na náhradu škody vzniknutej pracovným úrazom majú športoví reprezentanti eskoslovenskej socialistickej republiky
ašportovci zaradení do systému vrcholového športu, ktorí utrpia úraz pri úēasti na športovej príprave, majstrovských
amedzinárodných súƛažiach; za škodu im zodpovedá organizácia alebo orgán, pre ktoré boli vēase úrazu športovo ēinní.“
Ustanoveniebolovnovelizovanomzneníúēinnéaždo1.apríla2002,kedyvstúpildoúēinnostinovýZákonníkpráce.Posledná
zrekonštruovanáverziaznela:„NároknanáhraduškodyvzniknutejpracovnýmúrazommajúšportovíreprezentantiSlovenskej
republikyašportovcizaradenídosystémuvrcholovéhošportu,ktoríutrpiaúrazpriúēastinašportovejpríprave,majstrovských
amedzinárodnýchsúƛažiach;zaškoduimzodpovedázamestnávateűaleboorgán,prektorébolivēaseúrazušportovoēinní.“
8 ORBA, J._ Terra incognita: Zmluvný vzƛah medzi športovým klubom asponzorom. In Súēasnosƛ aperspektívy právnej
regulácieobchodnýchzmlúv.ZborníkpríspevkovúēastníkovvedeckejkonferenciekonanejvdŸoch24.Ͳ26.októbra2007vStarej
Lesnej.Košice:UPJŠvKošiciach,2008.s.29.
9 DUBEG, B. – KOSORÍN, S. – LAURINEC, F. – WIRGHA, V.: Legislatíva vtelesnej výchove ašporte vslovenskej republike. In
Integraēný proces do Európskej únie – dopad na šport: Zborník zMedzinárodného seminára konaného vBratislave, 24.Ͳ25.
októbra1996.Bratislava:Ministerstvoškolstva,mládežeašportuSlovenskejrepubliky,1996.s.27.
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Do ostatného vládneho návrhu zákona oorganizácii apodpore športu10 sa zmienka oprávnych
vzƛahovvznikajúcichvsúvislostisošportommedzišportovcomaklubomprivýkonekolektívneho
športu nedostala. Vdôvodovej správe knávrhu predkladateű lakonicky skonštatoval, že vsúlade
slegislatívnymzámeromvládysanavrhuje„vyŸaƛprávnuúpravuproblematikyzmluvnýchvzƛahov
medzi športovcami ašportovými klubmi na samostatnú úpravu, pretože jej riešenie sa ukazuje
zložitejšie avyžiada si dlhšiu prípravu.“11 Iniciatíva tak stroskotala na všeobsiahlosti návrhov
afinálna podoba športového zákona nemá vsebe zakódovanú komplexnú reguláciu športu
asúvisiacichvzƛahov.
Vsúēasnostisanormatívneprávneaktyvovzƛahukšportuvyznaēujúviditeűnouroztrieštenosƛou.
Koncízny rozbor samostatnej športovej legislatívy neprináša uspokojivé zistenia. Absentuje vnej
špeciálna úprava statusu profesionálneho športovca. Jeho pozíciu príliš neupresŸujú ani
všeobecnejšiezákonyširšiehospektraprávnychpredpisov.Vystihnúƛpodstatudôvodov,preēo je
tomu tak, nie je nároēné. Všetky indikátory ukazujú na prístup štátu kēinnosti profesionálnych
športovcov, ktorý „zostal aj naěalej pasívny anesystematický, obmedzoval sa vpodstate iba na
riešenieaktuálnychproblémov“.12

ZMLUVNÁPRAXPROFESIONÁLNYCHŠPORTOVCOVVOVÝCHODNEJEURÓPE
Vnútroštátne právo ijudikatúra súdov vštátoch, vktorých je zaužívaný západoeurópsky model
športu akceptuje profesionálneho športovca štartujúceho vkolektívnych športoch ako
zamestnanca. Túto skutoēnosƛ potvrdil Ladislav Križan vo výsledkoch svojho komparatívneho
príspevku ktéme postavenia profesionálnych futbalistov hrajúcich vštátoch pôvodnej ēlenskej
pätnástky Únie. Ten istý autor tiež dodáva, že „úprava zmluvných vzƛahov pomocou zmlúv
obēianskoprávneho alebo obchodnoprávneho charakteru je vo väēšine vyspelých krajín EÚ
prekonaná“13. Odlišná situácia je vniektorých krajinách prijatých do Európskej únie vrámci
masívnej vlny rozširovaniazaēiatkom dvadsiateho prvého storoēia. Otázniky vznikajúce pri
oznaēovaní vzƛahu vznikajúceho pri vykonávaní športovej ēinnosti, dominujúce skôr vniektorých
postkomunistických krajinách, vktorých prevažovala ingerencia štátu do športu. Potvrdzuje to aj
štúdia, ktorá mala za cieű zmapovaƛ podmienky pre podporu sociálneho dialógu vsektore
profesionálnehofutbaluunovoprijatýchakandidátskychštátovEÚ.14
Na jej výsledkoch môžeme zhodnotiƛ, že právne postavenie profesionálnych športovcov vtejto
ēastiEurópyniejeúplnejednoznaēné.Aždesaƛzdvanástichanalyzovanýchštátovpatrilodosféry
vplyvu bývalého Sovietskeho zväzu abol vnich uplatŸovaný východoeurópsky športový model.
Sohűadomna viacͲmenejspoloēnú historickú skúsenosƛ,stojí za priblíženie porovnanie doakého
bodudospelazmluvnápraxmedzišportovcamiaklubmi.




10300/2008Z.z.Zákonoorganizáciiapodporešportuaozmeneadoplneníniektorýchzákonov. 
11ísloparlamentnejtlaēe588,štvrtévolebnéobdobie.Dôvodovásprávakzákonuē.300/2008Z.z.oorganizáciiapodpore
športuaozmeneadoplneníniektorýchzákonov.Dostupnénainternete:
<http://www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=273051>.
12SLUKA,T.:Profesionálnísportovec:(právníaekonomickéaspekty).Praha:HavlíēekBrainTeam,2007.s.69.
13 KRIŽAN, L.: Právne postavenie profesionálnych futbalistov pôsobiacich vo vybraných krajinách EÚ zhűadiska ich
vnútroštátnejlegislatívy.InNotitiaeexAcademiaBratislavensiIurisprudentiae.2010,roē.4.ē.1,s.71.
14Projektbolvroku2004uskutoēnenýprestížnymholandskýmTMCAsserInstitutefinancovanýEurópskoukomisiou.Odborná
prácapodvedenímprofesoraRobertaSiekmannabolarealizovanávofutbalovomsegmente.Tovšakneznamená,žepomery
vinýchšportochsúodlišné.PromotingtheSocialDialogueinEuropeanProfessionalFootball(CandidateEUMemberStates).
Dostupnénainternete:<http://www.asser.nl/sportslawͲwebroot/cms/documents/cms_sports_49_1_SocialDialogueed.pdf>.
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skupina:Estónsko,Lotyšsko,Rumunsko

Profesionálni futbalisti, ateda aj ostatní športovci, sú zamestnancami amajú práva apovinnosti
vyplývajúce zpracovnoprávnej úpravy. Výnimku tvorí lotyšská právna regulácia, ktorej jadro má
základ najmä vnormách pracovného práva a vobmedzenej miere vychádza zobēianskoprávnych
predpisov.
2.

skupina:Bulharsko,Poűsko,Slovinsko

Hráēi uzatvárajú pracovné zmluvy, alebo kontrakty podűa obēianskeho ēi obchodného práva.
Právnaúpravavkaždejkrajinevšakvykazujemierneodlišnosti.
VBulharsku zvykli hráēi podpisovaƛ zmluvy, ktorých podstatné aspekty boli usmerŸované
všeobecným pracovným právom. No ešte pred vstupom do Európskej únie zaēalo postupné
prikláŸaniesakzmluvnýmtypomobēianskehopráva.
VPoűsku vstupujú hráēi do vzƛahov buě na základe pracovnej zmluvy aspravujú sa pracovným
právom, alebo komisionárskej zmluvy podűa obēianskeho práva. Napríklad vo futbale je
akceptovanoupraxou,žedochádzakpodpisudvochzmlúv.Prvousastanovujelenfixnáminimálna
mzdaadruhoutzv.‘športovouzmluvou‘–zmluvouoposkytovaníšportovejēinnostiuzatvorenou
podűa práva obchodných spoloēností upravujú osobné práva hráēa (reklama apod.). PeŸažné
vyjadrenie vdruhej zmluve je oveűa vyššie ako vpracovnej. Trik je vtom, že pravidlá Poűského
futbalovéhozväzuchrániahráēaibadorozsahujehopracovnejzmluvy.
VSlovinskusatradiēneuzatvárajúdvadruhyzmlúv.Prvýmtypomjezmluvapodűazákonníkapráce,
ktorámá povahu pracovnej zmluvy. Iný spôsob založenia vzƛahu je kontrakt podűa predpisu
obēianskehopráva–dohodanarealizáciuslužieb.Vpraxivšakklubyniesúprílišochotnéponúkaƛ
pracovnézmluvy,atakfaktickynútiahráēovvstupovaƛdoinéhoakopracovnoprávnehorežimu.
3.

skupina:eskárepublika,Maěarsko,Litva,Slovenskárepublika

Vtejto najpoēetnejšej skupine, do ktorej patrí aj Slovensko, sa používajú na úpravu vzƛahu
športovcov aklubov výsostne dohody obēianskoprávneho aobchodnoprávneho charakteru.
Odklony od tohto postupu nám nie sú známe aak jestvujú, tak ide odobre utajené výnimky
potvrdzujúcepravidlo.15
16

VLitve dokonca najvyšší súd vprípade basketbalistu Romanasa Safronovasa  výslovne judikoval,
žeprávnevzƛahyvšportevrátanetých,ktorévznikajúmedziprofesionálnymišportovcamiaklubmi
nie sú upravené podűa predpisov upravujúcich vzƛahy medzi zamestnávateűmi azamestnancami,
alespadajúpodosobitnépredpisy.Takýmjenajmäzákonotelesnejkultúreašportezaoberajúcisa
17
hlavneamatérskymšportomakospoloēenskyprospešnejaktivity. 
Výsledky,ktorévzišlizozberunárodnýchdát,neprekvapiliaodhaliliúzusšportovýchklubov,ktorý
je charakteristický konkurenciou zmluvných typov pracovného práva na jednej strane


15 Kuzatváraniu zmlúv medzi profesionálnymi športovcami aklubmi na Slovensku pozri napr. GÁBRIŠ, T. Zmluvné záväzy
azákladnéprávašportovcov.Prešov:VydavateűstvoMichalaVaška,2011.s.16.
16íslokonania3KͲ3Ͳ602/2000RomanasSafronovasv.Vilniaus‘Statybos‘krep_inioklubas.Hráēovazmluvasbasketbalovým
klubom bola predēasne ukonēená zo strany oddielu. Safronovas napadol jej ukonēenie na civilnom súde stvrdením, že jeho
zmluvajepracovnáabolaskonēenánezákonne.
17BližšiekprípadupozriJUREVICIUS,R.–VAIGAUSKAITÉ,D.:LegalRegulationoftheRelationshipbetweenFootballClubsand
ProfessionalPlayersinLithuania.InTheInternationalSportsLawJournal.2005,roē.6,ē.1Ͳ2,s.33Ͳ37.
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aobēianskeho resp. obchodného práva na strane druhej. Všetky štáty, ktoré stáli spoēiatku na
takmer identickej štartovacej ēiare, sa okrem Estónska aRumunska doteraz nevyrovnali
sakademickýmiipraktickýmiprúdmipríznaēnýmiprevyspelejšiuzápadnúēasƛEurópy.Potvrdilisa
takreáliecharakteristicképrezobrazenézemepisnéprostredieadobuminulúatiež,žesituáciana
Slovenskuniejeniēímmimoriadnaoprotiostatnýmkrajinámvýchodnéhobloku.18

DÔSLEDKY

NESPRÁVNEJ PRAXE PRI UZATVÁRANÍ ZMLÚV MEDZI PROFESIONÁLNYM

ŠPORTOVCOMAŠPORTOVÝMKLUBOM
Akoužbolovyššiespomenuté,postaveniešportovcaajehoúēasƛvzmluvnýchvzƛahochzreteűne
signalizujú vznik eventuálnych ƛažkostí. Jestvujúce právne vákuum je perspektívne schopné
spôsobiƛkontroverzie.Dopytpochýbajúcejkvalitnejnormotvorbesavšaknaplnoprejavujeažpri
vznikuskutoēnýchkomplikácií.Tojeajjednouzpríēinpreēosivodbornejliteratúreprofesionálni
športovcivyslúžilinálepkuproblémovejkategórieosôbspôsobujúcejnemaléƛažkostipriurēovaní
právnejpozícieprofesionálnychšportovcov.19
Nevhodné použitie úpravy obēianskeho alebo obchodného práva na zmluvné vzƛahy športovcov
znamenáichexklúziuzpredpisovpracovnéhopráva.Okremneaplikovaniainštitútovtypickýchpre
individuálne pracovné právo (napr. ustanovenia týkajúce sa skonēenia pracovného pomeru,
vylúēeniezabezpeēeniaminimálnejúrovnepríjmuzamestnancazavykonanúprácu,nelimitovanie
rozsahuaspôsobunáhradyškodyēiodbúraniekontrolnejēinnostiorgánovštátnejsprávyvoblasti
inšpekcie abezpeēnosti práce) je negatívnym efektom aj vyradenie spod ochrany garantovanej
kolektívnym pracovným právom, ktoré zvecného hűadiska zahrŸuje právo na koaliēnú slobodu,
kolektívnezmluvy,pracovnéhoboja–štrajkavýlukuarôzneformyparticipáciezamestnancovna
20
riadeníēinnostizamestnávateűa. 
Okremeliminovaniazákonomgarantovanejkvalityprávnehopostaveniašportovca–zamestnanca,
sú závažnými následkami aj fiškálne straty vo verejnom sektore, kedy sú športové kluby
oslobodené spod bremenapovinnosti voēi hráēom. Zamestnávateű má vpracovnom pomere voēi
každému zamestnancovi záväzky voblasti platenia preddavkov na dane afinanēných záväzkov
sociálnehozabezpeēenia.21

ZÁVER
Aplikaēné problémy ukazujú potrebu jednoznaēne upraviƛ aspresniƛ postavenie profesionálnych
športovcov aich zmluvné vzƛahy na pracovnoprávnom základe. Profesionálnym športovcom je
nevyhnutnéprideliƛexlegestatuszamestnanca,odktoréhobysaodvíjalaichdôstojnejšiapozícia
voēi zmluvným partnerom. Nemuseli by sa tak cítiƛ ako menejcenní oproti svojim kolegom


18Preúplnosƛtrebadodaƛ,žeokremspomínanýchštátovsúodroku2004ēlenmiEurópskejúnieajCyprus,Malta–štátybez
skúsenosti svýchodoeurópskym modelom športu. Vzhűadom na malú populáciu amenší rozvoj profesionálneho športu na
Malteniesúdostupnéinformácieolegálnompostaveníšportovcovvkolektívnychšportoch.AlenaCyprejezákladomvzƛahu
medzi športovcom aklubom pracovná zmluva. Na druhej strane cyperské súdy však odmietli pripustiƛ, že profesionálny
basketbalista je zamestnanec za podmienok ukotvených vzákonníku práce. Preto štatút profesionálneho športovca je Cypre
nejasný.
19BARANCOVÁ,H.:Kpojmuzamestnanec.InPrávník.2004,roē.143,ē.3,s.251a253.
20PozriBARANCOVÁinBARANCOVÁ,H.–SCHRONK,R.:Pracovnéprávo.Bratislava:Sprintdva,2010,s.725.
21 Kde lege lata zdaŸovaniu aplateniu príspevkov do jednotlivých sociálnych fondov pozri bližšie DOLOBÁ, M. Právne
postaveniešportovca.InJustiēnárevue.2010,roē.62,ē.6Ͳ7,s.799.
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vštátochnazápadodnašichhraníc,ktorýmprávneprostredieumožŸujebojovaƛzasvojeprávaza
použitialegálnychnástrojov.22
Žiaű,smenúteníkonštatovaƛ,žežiadnaaktivitazposlednýchrokovneprinieslaviacsvetladotejto
oblasti. Komplexné riešenie problémov súvisiacich spostavením profesionálnych športovcov
vzamestnaneckých vzƛahoch sa pasívnymprístupom zainteresovaných osôb odložilo na neurēito.
DávamepretonazváženienajmänovejvládeSlovenskejrepubliky,Ministerstvupráce,sociálnych
vecí arodiny Slovenskej republiky iMinisterstvu kultúry Slovenskej republiky, aby si osvojili
predmetnú problematiku azapracovali ju do plánu legislatívnych úloh pre najbližšie volebné
obdobie.
Akmáštátprostredníctvomprávavspoloēnostiregulovaƛurēitétypykonania,takmusívychádzaƛ
zdôkladne preukázateűného poznania konkrétnej situácie. Pri dosahovaní požadovaného stavu
voblasti športu by ciele nemali byƛ iné. Vtejto súvislosti by bolo vhodné, keby sa pri prípadnom
konkretizovaní jestvujúcich pravidiel zohűadnili aj skúsenosti ztradiēných ēlenských štátov
Európskejúnie,vktorýchjepracovnéprávoesenciálnousúēasƛoukaždodennéhoživotašportovca
–zamestnanca.


22 Vhodným príkladom je najúspešnejšia futbalováveűmoc posledných rokovŠpanielsko, kdesa profesionálni futbalisti pred
zaēiatkomsezóny2011/2012spojiliaodmietlipodpísaƛnovúkolektívnudohodu,ēotakmervyústilodoodloženianovejsezóny.
Bližšieksporupozrilinknastránkecelosvetovejfederáciezastupujúcejzáujmyprofesionálnychfutbalistov–FIFPro(Fédération
Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels), ktorá je podporovaná silnou Európskou odborovou
konfederáciou ETUC (European Trade Union Confederation). FIFPro fully supports the Spanish football players. Dostupné na
internete:<http://www.fifpro.org/news/news_details/1669>.
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