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ZMLUVA 
o amatérskom vykonávaní športu 

 
uzatvorená v  zmysle § 47 zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami  
(ďalej len „zmluva“) 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. MŠK Púchov s.r.o. 

Prevádzka: púchovský futbalový klub MŠK Púchov 
Sídlo: Ul. 1. mája 834/29, 020 01 Púchov  
IČO: 36 332 500 
DIČ: 2021774557, IČ DPH: SK2021774557 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. – pobočka Púchov 
Č. účtu: SK14 1100 0000 0026 2270 3033 
Zápis v OR Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č.:14302/R 
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Ondrička - konateľ spoločnosti 
 
(ďalej len „Klub“) 

 
2. Matej Vápeník 

Bytom: Hliny 1422, 017 07 Považská Bystrica 
Dátum narodenia: 21.08.2001 
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
DIČ:  
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s 
Č. účtu: SK87 1100 0000 0029 3008 5601 
Číslo registračného preukazu: 1270866 
Číslo občianskeho preukazu: HC 083334 
 
(ďalej len „Hráč“) 
 
(Klub a Hráč ďalej aj len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Táto amatérska zmluva sa uzatvára medzi MŠK Púchov s.r.o. a hráčom futbalu, na 

základe ktorej vykonáva hráč pre MŠK Púchov s.r.o. futbalovú športovú činnosť pod 
hlavičkou MŠK Púchov s.r.o. Hráč ako športovec vykonáva šport ako inú samostatnú 
zárobkovú činnosť v zmysle § 47 bodu 6 zákona o športe. Kópiu dokladu prideleného 
DIČ je povinný doložiť Hráč. 

2. Športovou činnosťou sa pre účely tejto zmluvy rozumie hranie futbalu hráčom v klube 
za klub, poskytovanie fyzického, morálneho a  psychického potenciálu hráča 
v prospech klubu k dosahovaniu čo najlepších výsledkov a poskytovanie ďalších 
služieb súvisiacich s hraním futbalu a to v súlade s touto zmluvou. 

3. Deň začatia vykonávania športu podľa tejto zmluvy: 28.07.2020. 
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4. Miestom výkonu športovej činnosti je areál klubu a ďalšie športoviská v Slovenskej 
republike a v zahraničí podľa pokynov klubu. Hráč je povinný riadne klub 
reprezentovať po celú dobu trvania tejto zmluvy i mimo miest uvedených 
v predchádzajúcej vete v súlade so záujmami klubu a podľa jeho pokynov. 

5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 28.07.2020 do 31.12.2020. 
 
 

Čl. III. 
Povinnosti zmluvných strán 

 
A. Klub sa zaväzuje: 

1. V rámci svojich finančných a materiálnych možností vytvárať hráčovi priaznivé 
podmienky, aby hráč mohol vykonávať športovú činnosť za účelom dosiahnutia 
úspešného účinkovania a reprezentácie klubu. 

2. Zabezpečiť v rámci svojich finančných a materiálových možností pre tréningový 
proces a futbalové stretnutia kvalifikovaného trénera, vyhovujúce tréningové a hracie 
plochy a príslušné materiálne vybavenie vrátane športového výstroja. 

3. Plniť si záväzky voči hráčovi v zmysle čl. V. tejto zmluvy. 
4. Ak hráč nebude spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoje zmluvné 

povinnosti, je povinný podrobiť sa lekárskej prehliadke a liečbe u lekára alebo 
v zdravotníckom zariadení, ktoré mu klub vyberie. 

5. Akékoľvek spory o charaktere zranenia, zdravotnej spôsobilosti a schopnosti hráča 
budú rozhodované klubovým lekárom a ošetrujúcim lekárom hráča. Pokiaľ je hráč 
lekárom uznaný za spôsobilého a schopného hrať futbal, ale odmieta ho hrať 
a zúčastňovať sa tréningov, môže byť hráčovi okamžite pozastavená činnosť bez 
nároku na finančné plnenie za dobu pozastavenia. 

6. Zabezpečiť podmienky pre regeneráciu a oddych v termínoch určených trénerom 
alebo lekárom klubu. 

7. Uvoľňovať hráča na sústredenie a medzinárodné akcie reprezentácie v súlade 
s plánom reprezentačného družstva. 

8. Pri majstrovských stretnutiach, turnajoch a sústredeniach mimo sídla klubu, ako aj 
doma, poskytnúť hráčovi stravu a ubytovanie podľa možností klubu. 

9. Prostredníctvom trénera hodnotiť v stanovených termínoch športovú výkonnosť hráča 
ako aj celého družstva, ako podklad pre plnenie zmluvy a odmeňovanie. 

10. Poskytnúť hráčovi základnú mesačnú odmenu za predpokladu, že práceneschopnosť 
bola zapríčinená majstrovskými, priateľskými, turnajovými stretnutiami a v tréningoch 
plánovaných klubom.  

 
B. Hráč sa zaväzuje: 

1. Zúčastňovať sa tréningov, sústredení, súťažných, medzinárodných, priateľských 
a prípravných zápasov mužstva klubu, do ktorých bol nominovaný, v tejto činnosti 
vynakladať podľa svojich možností a schopností potrebné úsilie k dosiahnutiu cieľov 
športového kolektívu a klubu, v zápasoch súťažiť čestne, poznať a dodržiavať pravidlá 
SFZ, dbať aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a na majetku. Pri prípadných 
zdravotných problémoch, ktoré by mohli jeho športovú výkonnosť ovplyvniť, 
informovať pred tréningom alebo zápasom trénera. 

2. Podriadiť sa stanovenému časovému a organizačnému režimu vyplývajúcemu z účasti 
mužstva v súťažiach a z prípravy na súťaže. 

3. Neprestúpiť počas trvania zmluvy do iného klubu. 
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4. Dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu, pomáhať im udržiavať 
morálku v mužstve, vystupovať na verejnosti a správať sa v duchu morálnych zásad, 
upevňovať dobré meno a povesť klubu. 

5. V dobe platnosti tejto zmluvy bez súhlasu klubu nevykonávať žiadne iné športy a inú 
činnosť, ktorá svojím charakterom ohrozuje zdravie, fyzickú a psychickú odolnosť 
a pripravenosť hráča. 

6. Starať sa o zverený materiál a po ukončení svojej hráčskej činnosti v klube, na základe 
písomnej evidencie ho vrátiť klubu. Chrániť zverený majetok klubu, starať sa oň, 
uhradiť škodu klubu, pokiaľ túto spôsobí porušením právnej povinnosti. 

7. Dbať o svoje zdravie a fyzickú kondíciu, dodržiavať zásady správnej výživy 
a životosprávy športovca, regenerácie a rehabilitácie, podrobovať sa všetkým 
stanoveným liečebným procedúram a vyvarovať sa používaniu alkoholu, omamných 
a psychotropných látok a dopingu v každej forme. 

8. Pri výkone činnosti používať výstroj poskytnutú klubom. 
9. Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s jeho činnosťou v klube 

i o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa činnosti klubu. 
10. Uznávať poriadky klubu, konať v súlade s nimi a podriaďovať sa rozhodnutiam 

orgánov klubu a príslušných jednotlivcov, ako i disciplinárnej kompetencii klubu 
vyplývajúcej z jeho predpisov a z predpisov SFZ. V tejto súvislosti hráč súhlasí, aby 
v prípade porušenia záväzkov tejto zmluvy bol postihnutý sankciami spočívajúcimi 
v možnosti zníženia základnej mesačnej odmeny až o sumu 50 % základnej mesačnej 
odmeny uvedenej v čl. V. odstav. 1 tejto zmluvy. O znížení rozhoduje konateľ MŠK 
Púchov s.r.o. na základe návrhu trénera a športového manažéra klubu. 

11. Nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom inej osoby stávok, hier a súťaží 
súvisiacich s výsledkami stretnutí jeho mužstva. Ak sa porušenie tejto povinnosti zistí 
a dokázateľne preukáže, klub je oprávnený okamžite túto zmluvu vypovedať. 

12. V prípade prestupu, hosťovania, resp. ukončenia zmluvného vzťahu ako aj v prípade 
nariadenia klubu okamžite vrátiť klubu zapožičané športové potreby pre tréning, 
zápasy alebo pobyt na verejnosti a to primerane opotrebované. V prípade nesplnenia 
tejto povinnosti je povinný nahradiť klubu spôsobenú škodu. 

13. Hráč je povinný sústavne dodržiavať platné interné smernice a zásady vydané 
prevádzkovateľom pre prevádzku futbalového štadióna a športového areálu.  

14. Hráč je povinný reprezentovať klub z pohľadu materiálneho zabezpečenia vo veciach 
resp. značky (ako tepláky atď.) v značke, ktorú klub určil alebo zakúpil. 

15. Hráč sa zaväzuje, že v prípade, ak sa v období trvania zmluvy obmedzí alebo preruší 
bežná športová činnosť v súvislosti s koronavírusom COVID 19 a obmedzia 
sa možnosti vykonávať športovú činnosť obvyklým spôsobom, bude sa Hráč riadiť 
pokynmi a odporúčaniami Klubu a zväzu. 
 
 

IV. 
Osobnostné práva hráča 

 
1. Hráč dáva klubu súhlas na výkon práv týkajúcich sa osobnostných práv hráča. Súhlas 

sa týka najmä klubom uskutočneného alebo ním dovoleného šírenia vyobrazenia 
hráča, najmä fotografií hráča jednotlivo alebo s mužstvom, zachytenia herných 
situácií, zápasov mužstva verejnými alebo súkromnými televíznymi a filmovými 
spoločnosťami alebo inými audiovizuálnymi prostriedkami. 

2. Hráč poskytuje klubu možnosť spracovať originál svojho podpisu alebo faksimile vo 
forme tlače na propagačné účely alebo reprodukcie na klubom obstaraných suveníroch 
a predajných výrobkoch, prípadne i v spojení s reklamami tretích osôb. 
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3. Hráč súhlasí s tým, aby výťažok z propagačných činností a reklamy vyššie uvedených 
patril výlučne klubu. 

 
 

V. 
Platobné a iné dohodnuté formy plnenia zmluvy 

 
1. Klub sa zaväzuje vyplácať hráčovi odmenu vo výške 100,- Eur mesačne. Odmena je 

splatná do 20. dňa  nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom pre klub 
zabezpečoval výkon svojej činnosti. Za júl prináleží hráčovi odmena v plnej výške. 

2. Ak hráč vzhľadom na jeho slabšiu výkonnosť nebude viac ako jeden mesiac 
nominovaný za mužstvo, je možné mu znížiť v nasledujúcom mesiaci mesačnú 
odmenu maximálne o 50 % sumy základnej mesačnej odmeny uvedenej v článku V. 
ods. 1 tejto zmluvy. O uvedenom znížení rozhoduje konateľ MŠK Púchov s.r.o na 
základe návrhu trénera a manažéra futbalového klubu. 

3. Klub v súvislosti s obmedzením alebo prerušením bežnej športovej činnosti 
v súvislosti s koronavírusom COVID 19 môže automaticky o 50 % znížiť mesačnú 
odmenu Hráča za výkon športovej činnosti, ktorá bude obmedzená alebo prerušená, 
a to najmä na základe štátnych alebo zväzových opatrení (napr. rozhodnutie zväzu, 
hlavného hygienika, RÚVZ a podobne). O obmedzení alebo prerušení športovej 
činnosti bude Hráča informovať Klub prostredníctvom manažéra Púchovského 
futbalové klubu MŠK Púchov. 
 

 
VI. 

Skončenie zmluvného vzťahu 
 

1. Zmluvný vzťah založený zmluvou o amatérskom vykonávaní športu zaniká: 
 

a)  uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá, 
b)  smrťou športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, 
c)  zánikom športovej organizácie bez právneho nástupcu. 

 
2. Zmluvný vzťah založený zmluvou o amatérskom vykonávaní športu možno skončiť: 

 
a) dohodou, 
b) výpoveďou alebo 
c) okamžitým skončením. 

 
K bodu 2. a): Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou o amatérskom 
vykonávaní športu sa uzatvára písomne.  
 
K bodu 2. b): Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Ak je daná 
výpoveď, zmluvný vzťah založený zmluvou o amatérskom vykonávaní športu sa skončí 
uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je jeden mesiac. Výpovedná lehota 
začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 
a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výpoveď zo 
strany hráča ako aj klubu je možné doručiť druhej zmluvnej strane bez udania dôvodu.   
 
K bodu 2. c): Klub je oprávnený okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o 
amatérskom vykonávaní športu, ak hráč: 
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a)  porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. a) až d) zákona č. 440/2015 o športe, 
b)  zúčastnil sa bez súhlasu klubu na súťaži za inú športovú organizáciu, 
c) porušil závažne športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutie príslušného športového 
zväzu, 
d) porušil zákaz dopingu, 
e) manipuloval priebeh alebo výsledok súťaže alebo neoznámil manipuláciu priebehu 
alebo výsledku súťaže klubu poverenej riadením súťaže alebo orgánom činným v 
trestnom konaní alebo 
f) bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. 
g) opätovne nesplnil záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, hoci bol na jej plnenie písomne 
vyzvaný a na možnosť ukončenia zmluvného vzťahu upozornený. 
h) nie je schopný na základe objektívneho lekárskeho nálezu pre zdravotnú nespôsobilosť 
plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 1 mesiac. 
 
Hráč je oprávnený okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o amatérskom 
vykonávaní športu, ak 
 
a) klub neuhradil najmenej za tri jednotlivé mesiace počas 12 po sebe nasledujúcich 
mesiacov alebo počas obdobia trvania zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak je 
uzatvorená na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, riadne a včas športovcovi mzdu napriek 
predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany športovca, 
b) klub porušil závažne vo vzťahu k športovcovi športové pravidlá, predpisy alebo 
rozhodnutia príslušného športového zväzu alebo všeobecne záväzné právne predpisy 
alebo 
c) hráč dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o 
amatérskom vykonávaní športu alebo ak ďalšie vykonávanie športu vážne ohrozuje život 
alebo zdravie športovca; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym 
posudkom, podľa ktorého hráč nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy o 
amatérskom vykonávaní športu. 
d) sa rozhodne definitívne skončiť svoju športovú činnosť. Jeho eventuálne ďalšie 
neamatérske, resp. amatérske hráčske pôsobenie sa povoľuje na základe prestupových 
poriadkov SFZ, resp. FIFA. 
 
Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o amatérskom vykonávaní 
športu musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. 
 
Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o amatérskom vykonávaní 
športu musí obsahovať dôvod okamžitého skončenia. Dôvod okamžitého skončenia sa 
musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod 
nemožno dodatočne meniť. 
 
Hráč alebo klub môže okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o amatérskom 
vykonávaní športu v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité 
skončenie hráč alebo klub dozvedeli. 

 
 

VII. 
Ochrana osobných údajov 

 
1. Hráč udeľuje súhlas na spracúvanie, vrátane zverejnenia, nasledovných osobných 

údajov: meno a priezvisko, odmena a iné plnenia poskytované na základe Zmluvy, a 
štatistické údaje týkajúce sa vykonávania činnosti. Hráč udeľuje Klubu súhlas na 
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spracúvanie aj ďalších osobných údajov, ktorých spracúvanie je nevyhnuté pre účely 
plnenia práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

2. Zároveň Hráč dáva súhlas, aby Klub poskytol jeho osobné údaje Zväzu.  
3. Klub sa zaväzuje pri spracúvaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
4. Klub je oprávnený spracúvať osobné údaje Hráča za účelom zabezpečenia plnenia 

práv a povinností Klubu vyplývajúcich zo Zmluvy, plnenia práv a povinností 
zmluvných strán vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a za 
účelom vedenia evidencie. 

5. Klub sa zaväzuje zverejňovať osobné údaje o Hráčovi primeraným spôsobom 
a v primeranom rozsahu, pokiaľ takéto zverejnenie má spojitosť s vykonávaním 
činnosti Hráča podľa Zmluvy.  
 
 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať príslušné normy a predpisy SFZ 

a medzinárodných futbalových organizácií UEFA a FIFA a všeobecne platných 
nariadení a zákonov v Slovenskej republike. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ ohľadom niektorých ustanovení Zmluvy vznikne 
pochybnosť o ich platnosti alebo niektoré ustanovenia budú vyhlásené za neplatné, 
nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy alebo Zmluvy ako celku. V 
takých prípadoch sa pre úpravu práv a povinností takto neplatných ustanovení Zmluvy 
použijú všeobecne záväzné predpisy a pri nedostatku práv úpravy predpisy, ktoré sú 
svojou povahou najbližšie úprave práv a povinností, ktoré sú takto dotknuté. 

3. Doplnky a zmeny k tejto zmluve je možné uskutočniť len písomne, po vzájomnej 
dohode oboch zmluvných strán. 

4. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, 
jej obsahu porozumeli, na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpísali. Zmluva je 
vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden prevezme hráč a dva klub. Táto 
zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po 
zverejnení na webe spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. Zmluva bola zverejnená dňa 
.................... . 

  


