
Usmernenie 
k zaradeniu príjmu profesionálneho športovca, ktorý vykonáva šport 

v kolektívnych športoch 
 
 
Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenia jednotného výkladu pri zatriedení príjmu 
plynúceho profesionálnemu športovcovi, ktorý vykonáva šport v kolektívnych športoch.  
 

1. Úvod 
 
Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“)  
sa v článku XI s účinnosťou od 01.01.2016 zmenil a doplnil zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). 
 
Úprava postavenia športovca v zákone o športe je legislatívnym odzrkadlením skutočnosti, že v súčasnosti je 
možné rozoznať kolektívne a individuálne športy. Ak športovú činnosť vykonáva fyzická osoba samostatne,  
vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, jedná sa o športovca, jednotlivca pôsobiaceho predovšetkým  
v individuálnych športoch. Opak uvedenej situácie vzniká v prípade, ak športovec vykonáva športovú činnosť  
pre športovú organizáciu v kolektívnych športoch, t. j. športovec vykonáva šport v tíme, základom čoho je 
vzájomná spolupráca jednotlivých členov tímu, pričom je športovec povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy 
športovej organizácie. V prípade kolektívnych športov, športovci vždy vykonávajú športovú činnosť za športový 
klub, t. j. vždy vystupujú pod menom klubu a nemôže nastať situácia, že športovú činnosť vykonávajú vo svojom 
mene. V Svetovom antidopingovom kódexe v Prílohe 1, je kolektívny šport špecifikovaný ako šport, v ktorom je 
povolené vystriedať hráčov v priebehu súťaže.  
 

2. Právny základ 
 
V súlade s § 5 ods. 1 písm. a) ZDP príjmom zo závislej činnosti sú príjmy zo súčasného alebo predchádzajúceho 
pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo  
obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo 
príkazy platiteľa príjmu.  
  
V § 5 ods. 1 ZDP sa s účinnosťou od 01.01.2016 doplnilo nové písmeno m), v súlade s ktorým, príjmami  
zo závislej činnosti sú príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu  
podľa § 35 zákona o športe.   
 
V súlade s § 4 ods. 2 zákona o športe profesionálny športovec a amatérsky športovec vykonáva šport v športovej 
organizácii, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii. 
 
V súlade s § 4 ods. 3 zákona o športe profesionálny športovec vykonáva šport 
a) na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak výkon jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce,1 
b) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu2

  

v rezortnom športovom stredisku alebo   
c) ako samostatne zárobkovo činná osoba.  
 
Základné povinnosti športovca, ktorý vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sú 
ustanovené v § 32 zákona o športe a základné povinnosti športovej organizácie, pre ktorú športovec vykonáva 
šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, sú ustanovené v § 33 zákona o športe. 

                                                 
1 § 1 ods. 2 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 
2 Napríklad § 16 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej 
a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 201/2004 Z. z., § 18 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej 
službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe 
profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 
V súlade s prechodným ustanovením § 102 ods. 4 zákona o športe športové kluby, v ktorých športovci  
do 31.12.2015 vykonávajú šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, upravia svoje zmluvné vzťahy  
so športovcami v súlade s týmto zákonom do 31.12.2018. Po uplynutí tejto lehoty sa zmluva medzi športovcom  
a športovým klubom vykonávajúcim šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce bude považovať za zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona. Vznik právnych vzťahov a nároky a práva z nich 
vyplývajúce, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, sa spravujú podľa doterajších predpisov  
(§ 102 ods. 5 zákona o športe). 
 
V súlade s § 1 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník 
práce“) závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti 
zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene,  
v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. 
 
Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo 
výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca 
nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu 
podľa osobitných predpisov (§ 1 ods. 3 Zákonníka práce). 
 

3. Zaradenie príjmu profesionálneho športovca, ktorý vykonáva šport v kolektívnych športoch 
 
Pre športovcov a športové organizácie je dôležité, aby sami posúdili, či výkon športovej činnosti vykonávaný 
profesionálnym športovcom, spĺňa znaky závislej práce. Závislá práca musí byť vykonávaná v mene 
zamestnávateľa, t. j. v mene športovej organizácie. Profesionálny športovec, ktorý vykonáva šport v kolektívnych 
športoch podlieha príkazom športovej organizácie, kde platí princíp podriadenosti a nadriadenosti, ktorý najviac 
vystihuje pracovnoprávny vzťah a odlišuje ho od občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov.  
 
Príjem z činnosti profesionálneho športovca, ktorý vykonáva šport pre športovú organizáciu v kolektívnych 
športoch na základe: 
 

- pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu podľa osobitného predpisu v rezortnom 
športovom stredisku [§ 4 ods. 3 písm. b) zákona o športe], patrí medzi príjmy zo závislej činnosti  
podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP, 
 

- zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, patrí medzi príjmy zo závislej činnosti  
podľa § 5 ods. 1 písm. m) ZDP,    
 

- iného právneho vzťahu, v ktorom športovec vykonáva šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej 
práce, bude po 31.12.2018 patriť medzi príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. m) ZDP,  
a to v nadväznosti na ustanovenie § 102 ods. 4 zákona o športe (prechodné ustanovenie § 102 ods. 4 
zákona o športe sa nepoužije pri zaradení takéhoto príjmu plynúceho profesionálnemu športovcovi 
v období od 01.01.2016 do 31.12.2018, ale bude sa vychádzať z podmienok dohodnutých v zmluve).  
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