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ABSTRAKT:
Autor odborného príspevku predkladá výklad pojmu „biometria“ a biometrických údajov z poh adu samostatnej

vedy – kriminalistiky. Venuje pozornos kriminalistickým metódam na identifikáciu osôb, ktoré sa využívajú

v kriminalistickej praktickej innosti. V závere ponúka možnosti využitia jednotlivých metód pri identifikácii,

resp. verifikácii chuligánov na futbalových zápasoch.

ABSTRACT/SUMMARY:
The autor of the article introduces commentary on basic concepts in separate degree in criminology. He pays

attention to criminalistics methods for identification and authentification of persons, which are used in field

proceeding. In the conclusion of the article the author suggests possibility of using the criminalistic methods for

identification and verification persons for example hooligans and rowdies in sport arenas.

1. PRVÁ BIOMETRICKÁ METÓDA

V minulosti mala identifikácia páchate ov trestných inov a ute encov z väznice skôr význam
vizuálneho odlíšenia, odstrašenia alebo prevencie. V rôznych kultúrach a dobách boli zlo inci
ozna ovaní rozmanitými spôsobmi – odstra ovanie prstov, rúk, uší a znetvorenie tváre. Využívali sa
i metódy vypa ovania a tetovania ur itých znakov, najvýhodnejšie na vidite né asti tela.

Popisom osoby (portrait parlé) sa ako prvý zaoberal Aphonse Bertillon (1853 – 1914), francúzsky
policajný úradník. Pracoval v archíve a navrhol svoj spôsob identifikácie zlo incov – tzv. bertilonáž.
Antropometrická metóda zaznamenávala 11 telesných rozmerov, ktoré boli zaregistrované na
kartách zlo incov1. Metódu prakticky po Francúzoch za ali používa v cárskom Rusku, neskoršie i
v USA.

1) N mec, B. a kol.: U ebnice kriminalistiky I/1. Praha: MV, Hlavní správa VB, 1959, s. 34.

P!-&. K/0%!
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Na území iech a Slovenska sa od r. 1900 za al antropometrii venova František Protiwenski. Do
roku 1908 bolo na kartách zaregistrovaných 4 252 antropometrických popisov. Potom sa za ala éra
daktyloskopických kariet.

2. ZÁKLADNÉ POJMY

V poslednom období dos asto výrazne vzrastali požiadavky na spo ahlivejšiu a rýchlu metódu
identifikácie osôb. Možnosti využívania tradi ných technológií a technických postupov pri
identifikácii osôb sú postupne nahradzované novými metódami. Jednou z nich je aj využívanie
biometrickej identifikácie.

Biometria predstavuje súbor vedeckých odborov, ktorý skúma loveka a iné živé organizmy pod a
jedine ných merate ných charakteristík, a to bu pod a anatomicko fyziologických, alebo
behaviorálnych (zaoberajúcich sa správaním, pohybom jednotlivých astí tela, týkajúcich sa
správania) charakteristík. Biometria využíva jedine né, merate né fyzikálne a fyziologické znaky,
resp. markanty alebo prejavy loveka na jednozna né zistenie identity.

Identita, lat. „identitas – presná zhoda, totožnos osoby“ znamená by sám sebou a nie niekto iný;
ide o totožnos niekoho s niekým alebo so sebou samým.

Identifikácia je proces porovnávania jednej osoby vo i viacerým; je typická pre policajnú
kriminalistickú prax. O identifikácii hovoríme, napr. ak páchate , ktorý zanechal na mieste
trestného inu daktyloskopickú upotrebite nú stopu, ktorá bola individuálne stotožnená pomocou
systému AFIS s odtla kom v zbierke známych páchate ov. Individuálna identifikácia sa potvrdí
v znaleckom posudku. Kriminalistická identifikácia odpovedá na otázku Kto to je?

Verifikácia úzko súvisí s identifikáciou. Verifikácia je overenie, potvrdenie pravdivosti alebo
správnosti. Ide o autentizáciu jedného s jedným, príp. s viacerými, ale len s okruhom udí,
patriacich do rodiny, na pracovisko a pod. Cie om je zisti , i preverovaná osoba je naozaj osobou,
ktorá sa za u vydáva. Verifikácia je typická pre komer no bezpe nostnú sféru. Takýmto spôsobom
sa uskuto uje kontrola vstupu lena rodiny do bytu, zamestnanca na pracovisko a pod.

Medzi základné podmienky realizácie kriminalistickej identifikácie nielen osôb, ale aj vecí patrí :

 stálos objektov v závislosti od asu za pôsobenia bežných podmienok; ide o relatívnu
stálos ,

 individuálnos objektov – ur ité osoby, ale aj veci a zvieratá vo svojej vnútornej
a vonkajšej štruktúre sú individuálne, jedine né, neopakovate né a priestorovo
ohrani ené,

 schopnos objektov odráža svoje vlastnosti na ostatných objektoch, ale aj naopak,
 proces zobrazenia znakov v stopách je podmienený vzájomným pôsobením odrážaného

objektu na odrážaný, resp. na okolité prostredie; ide o stopový kontakt – vytvorenie
stopy.

Najvyšší stupe kriminalistickej identifikácie osôb je zistenie individuálnej zhody. Hovoríme, že
v procese identifikácie bol dosiahnutý vrchol.

3. BIOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Biometrická identifikácia je založená na skúmaní anatomicko fyziologických a behaviorálnych
charakteristík každého udského jedinca. Pod a toho ich rozde ujeme do dvoch skupín:

P!-&. K/0%!
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1. skupina predstavuje charakteristiky udského jedinca, vyzna ujúce sa stabilnos ou
charakteristík a údajov,

2. skupina s menším po tom biometrických prvkov sa vyzna uje nestabilnos ou údajov
alebo dynamických a statických charakteristík správania sa, príp. pohybom astí tela.

3.1. ANATOMICKO FYZIOLOGICKÉ BIOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY – PRVKY:

 daktyloskopické odtla ky prstov, dlaní a chodidiel,
 tvár,
 ucho – vonkajší tvar,
 pach udského tela,
 geometria prstov a ruky,
 topografia žíl zápästia,
 oko – dúhovka a sietnica,
 obsah solí v udskom tele,
 analýza DNA,
 rozmery a hmotnosti udského tela.

Uvedené charakteristiky nachádzame na jednotlivých astiach udského tela – oko, hlava
kon atiny, ako i na celom tele.

3.2. BEHAVIORÁLNE BIOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY – PRVKY:

 udský hlas,
 podpis,
 písmo,
 lokomócia – chôdza,
 stopy zubov, chrupu a iných astí tela,
 dynamika písania na klávesnici.2

Kriminalistická prax v sú asnom období nevyužíva všetky anatomicko fyziologické a behaviorálne
charakteristiky. Orgány inné v trestnom konaní v dokazovaní a pracovníci kriminálnej polície na
potreby operatívneho pátrania po osobách kriminálnou políciou využívajú tieto biometrické
charakteristiky: daktyloskopické odtla ky, tvár, ucho, analýzu DNA, rozmery a hmotnosti udského
tela, udský hlas, podpis, písmo, lokomóciu a stopy zubov, chrupu a iných astí tela, napr. pier,
lak ov.

V systéme kriminalistiky zara ujeme jednotlivé biometrické charakteristiky do viacerých
kriminalisticko technických metód, ktoré sa zaoberajú identifikáciou osoby.

4. KRIMINALISTICKO–TECHNICKÉ METÓDY NA IDENTIFIKÁCIU OSOBY

Kriminalistika využíva v praktickej innosti tieto kriminalisticko technické metódy na identifikáciu
osoby:

4.1. DAKTYLOSKOPIA

Názov daktyloskopia je zložený z gréckych slov daktylos – prst a skopeo – pozera . Kriminalistická
daktyloskopia je metóda kriminalistickej techniky, ktorá u udí skúma obrazce papilárnych línií,

2) Rak, R., Matyáš, V., íha, Z. a kol.: Biometrie a identita lov ka. Praha: Grada, 2008, s. 104.

P!-&. K/0%!
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vytvárané na vnútornej strane posledných lánkov prstov rúk, papilárne línie na alších lánkoch
prstov rúk z vnútornej strany, na dlaniach (cheiroskopia) a spodnej asti chodidiel prstov nôh
(podoskopia). Vznik a existencia obrazcov papilárnych línií na prstoch, dlaniach a chodidlách sa
riadi daktyloskopickými zákonitos ami: individuálnos , nemennos a neodstránite nos .
Daktyloskopia alej skúma vznik daktyloskopických stôp ako odrazu papilárnych línií na vhodnom
nosi i stôp, zaoberá sa vyh adávaním, zais ovaním a porovnávaním týchto stôp navzájom alebo ich
porovnáva s odobratými kontrolnými odtla kami s cie om individuálne identifikova osobu, ktorá
daktyloskopické stopy vytvorila.

Na Slovensku, ale aj v echách sa využíva automatizovaný daktyloskopický informa ný systém AFIS
(Automated Fingerprint Identification System). Daktyloskopický systém obsahuje dve databázy –
databázu daktyloskopických kariet známych páchate ov a databázu odtla kov prstov a dlaní
neznámych osôb, zaistených na mieste trestného inu. Po naskenovaní daktyloskopickej stopy
z miesta inu systém AFIS porovnáva túto stopu s odtla kami na daktyloskopických kartách
známych páchate ov a taktiež so stopami v databáze odtla kov neznámych osôb. Pri zistení
individuálnej zhody stopy z miesta inu a odtla ku od konkrétnej osoby systém AFIS na obrazovej
prílohe vyzna í jednotlivé markanty, minimálne 10, v tomto prípade 14 individuálnych znakov.

Obrázok . 1: Individuálna zhoda daktyloskopickej stopy a odtla ku od podozrivej osoby
s vyzna ením individuálnych znakov3

Systém je schopný pod a konfigurácie uchova 800 000 daktyloskopických kariet a 20 000
daktyloskopických stôp. Odtla ky známych páchate ov sa uchovávajú v zbierke AFIS do dosiahnutia
70 rokov fyzického veku. Na Slovensku sú na tento systém napojené všetky pracoviská
Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave, Košiciach a Slovenskej
up i.

Nariadením Rady ES . 2 725/2000 na základe tzv. Dublinského dohovoru bola aj na Slovensku
zriadená národná centrála EURODAC, ktorá slúži na identifikáciu a porovnávanie odtla kov prstov
žiadate ov o azyl a osôb zadržaných pri nezákonnom prekro ení vonkajšej hranice EU. Systém
EURODAC je európska databáza odtla kov s centrom v Luxemburgu.

3) Šimov ek, I., Kypta, P. a kol.: Kriminalistika. Plze : Aleš en k, 2011, s. 94.

P!-&. K/0%!
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4.2. PORTRÉTNA IDENTIFIKÁCIA

Portrétna identifikácia je vedný odbor kriminalistickej techniky, zaoberajúci sa skúmaním
zákonitostí vonkajších znakov osoby a rozpracovaním metód a prostriedkov na zis ovanie
totožnosti osôb pod a ich vonkajších znakov pre potreby kriminalisticko bezpe nostnej praxe. Je to
najstaršia identifika ná metóda, ktorej základy položil už uvedený Alphonse Bertillon.

Každý lovek je z antropologického h adiska charakterizovaný mnohými relatívne stálymi
morfologickými a metrickými znakmi, ktorých komplex sa nevyskytuje u žiadnej inej osoby.
Súhrnne ich možno ozna i vonkajšie znaky. Delia sa na statické (anatomické) a dynamické
(funk né) znaky.

Statické (anatomické) znaky sú dané stavbou jednotlivých astí tela, najmä tváre; možno ich
zis ova a opisova , aj ke je osoba v statickej situácii, v pokoji. Dynamické (funk né) znaky sa
hodnotia pri pohybe osoby a sú prejavom dynamického stereotypu (gestikulácia, chôdza, spôsob
re i a pod.)

Vonkajšie znaky tváre možno rozdeli do kategórií pod a rôznych h adísk.

Znaky z h adiska spôsobu hodnotenia (nemetrické a metrické):

 morfologické – t. j. kvalitatívne (tvar o nej štrbiny, priebeh chrbta nosa a pod.),
 metrické – t. j. kvantitatívne (výška tváre, vzdialenos o ných štrbín a pod.).

Znaky z h adiska výpovednej hodnoty:

 všeobecné (skupinové, typové), t. j. znaky, ktoré sa v populácii bežne vyskytujú. Ich
frekvencia v rámci ur itej populácie sa uvádza v odbornej literatúre (frekven né tabu ky).
Hodnotí sa tvarová charakteristika, relatívna miera vyvinutia,

 špecifické (individuálne, osobitné), t. j. znaky z h adiska svojho prejavu alebo zastúpenia
v populácii ve mi málo frekventované. Pravdepodobnos ich výskytu pri dvoch i
viacerých jedincoch v populácii je nízka. alej sa delia na znaky vrodené (rázštep
podnebia a pod.), alebo získané (jazvy, vrásky, tetovanie a pod.).

Znaky z h adiska relatívnej premenlivosti:

 vekom zanedbate ne premenlivé, t. j. v priebehu vývoja jedinca pri nich nedochádza
k významným zmenám (reliéf ušnice s výnimkou lalô ika a pod.),

 vekom premenlivé, t. j. najmä vplyvom procesu starnutia (oblas e ustí v dôsledku straty
zubov, pokles vie ok.

Pod a spôsobu, akým sa uskuto uje innos , ktorej následkom je vznik opisu osoby, rozoznávame
úradný opis a laický opis.

Úradný opis vyhotovuje úradná osoba, spravidla kriminalistický technik špeciálne na to vyškolený.
Táto innos vyžaduje schopnos cie avedomého sústredeného pozorovania a vnímania
jednotlivých charakteristických znakov a podrobnú znalos terminológie na o najpresnejšie
a úplne jednozna né vystihnutie jednotlivých charakteristických znakov. Obsahom úradného opisu
je telesná výška, telesná hmotnos , postava, zdanlivý vek, tvar lebky, tvár, vlasy, elo, obo ie, uši,
nos, ústa a zvláštne znamenia a tetovanie.

Laický opis získava odborne školený pracovník polície výsluchom osoby – laika (spravidla svedka
alebo poškodeného) na opis inej osoby (páchate a). Vypo úvajúci sa musí snaži o získanie o
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najpresnejšieho opisu všetkých vonkajších znakov a zvláštnych znamení a údaje svedka potom
previes do terminológie úradného opisu. Na kvalitu získaného opisu majú vplyv rôzne – objektívne
a subjektívne okolnosti.

Grafické znázornenie laického opisu osoby na potreby pátrania možno zostavi nieko kými
spôsobmi:

 grafickou metódou,
 plastickou metódou,
 fotomontážou,
 metódou skladaného portrétu (IDENTIKIT, MIMIC),
 využitím informa ných a komunika ných technológií (PORIDOS).

V sú asnej dobe sa na zostavenie portrétu využíva po íta ová technika – systém PORIDOS, ktorý
využíva metódy fotomontáže a skladaného grafického portrétu. Prínosom po íta ových metód je
podstatné zrýchlenie procesu vytvorenia portrétu, ahké a preh adné uchovávanie obrazových
súborov, jednoduché rozmnožovanie obrazov a ich distribúcia. Portrét je zostavený pomocou
špeciálneho softvéru a fotografickej databázy vybraných tvárových partií.

4.3. ANTROPOLÓGIA

Kriminalistická antropológia sa zaoberá identifikáciou kostrových pozostatkov, morfologickým
skúmaním trichologického materiálu a identifikáciou osôb na snímkach. Pod a skúmaného
materiálu leníme antropológiu na osteologickú, trichologickú a somatoskopickú expertízu.

Somatoskopické komparatívne skúmanie sa vykonáva, ak je potrebné preveri totožnos osoby,
ktorá sa vydáva za niekoho iného, má pri sebe doklady rôznych osôb a pod. Somatickou
a deskriptívne aspektívnou morfologickou metódou preukazuje zhodnos , resp. preukazujeme
vylú enie zhodnosti osôb na skúmaných fotografiách, snímkach vyhotovených zo záberov
bezpe nostných kamier, snímkach vyhotovených z videonahrávok a pod. V prípade požiadavky
identifikácie podozrivej osoby zo záznamov z bezpe nostných kamier je potrebné predloži CD
nosi , príp. videokazetu s ozna ením názvu, miesta, asu a ísla stopy. Osoba, ktorá vystupuje ako
podozrivá musí by lokalizovaná, príp. ur ený as na záznamovej stope výskytu osoby.

4.4. ANALÝZA DEOXIRIBONUKLEOVEJ KYSELINY

Genetická analýza DNA patrí medzi biometrické metódy na identifikáciu osoby. Objavením DNA (v
niektorej literatúre ozna ená ako DNK, DNA daktyloskopia alebo genetický odtla ok) ako
materiálového nosi a dedi ných a nededi ných znakov živých organizmov a loveka, odhalením jej
chemickej štruktúry, jej stavby sa dokázalo, že štruktúra molekuly DNA je u každého udského
jedinca jedine ná, s výnimkou jednovaje ných dvoj iat. Jednovaje né dvoji ky rozlišujeme na
základe odtla kov prstov, ktoré nemajú zhodné do všetkých podrobností.

Metóda analýzy DNA zavedená do forenznej praxe koncom 80. rokov sa osved ila ako vhodný
nástroj na individuálnu identifikáciu osôb a v podstate nahradila konven né sérologické skúmanie.
V roku 1995 krajiny ako Anglicko, Francúzsko, Holandsko a Nemecko oficiálne proklamovali na
rôznych fórach (1. Európske sympózium udskej identifikácie v Toulouse, 11. sympózium Interpolu
o forenzných vedách v Lyone at .) svoje rozhodnutie o komplexnom prechode od konven ných
metód sérologického skúmania k metódam analýzy DNA.

Analýzu DNA využívame v kriminalistike na identifikáciu
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 páchate a trestného inu, ktorý zanechal na mieste inu biologické stopy,
 páchate a trestného inu v prípade, že sa na jeho tele alebo odeve nachádzajú biologické

stopy,
 obetí katastrof, živelných a hromadných dopravných nehôd v prípade, že ostali

upotrebite né zvyšky tkanív alebo kosti udského tela,
 ur enia otcovstva,
 ur enia rodi ky usmrteného novorodenca,
 udského tela alebo na ur enie pohlavia.

Na analýzu DNA sa zais ujú biologické materiály:

 krv vo všetkých formách,
 sliny na pohári, cigaretový ohorok, žuva ka,
 udské kosti a nechty,
 spermie,
 vlasy a chlpy,
 mäkké tkanivá,
 zuby.4

Cie om analýzy DNA je individuálna identifikácia osôb na ú ely trestného konania, príp. na potreby
súkromného práva na ur enie otcovstva.

Odoberanie vzoriek na vykonanie DNA analýza sa vykonáva z dôvodu

 identifikácie osôb na ú ely trestného konania,
 pátrania po nezvestných osobách,
 identifikácie osôb neznámej totožnosti.

Osoby sú povinné podstúpi odber vzorky; to aj tie osoby, ktoré sú vo výkone trestu od atia
slobody.

V súvislosti s identifikáciou nezvestnej osoby a neznámej totožnosti sa odber vykonáva
u prvostup ových príbuzných len z ich súhlasom.

Odber vzorky DNA sa vykonáva

 sterom bukálnej sliznice (vnútornej strany líc),
 vytrhnutím 10 kusov vlasov s korienkami.

Každá vzorka má pridelený íselný kód. Vykonávate analýzy (oprávnená fyzická alebo právnická
osoba) musí oznámi výsledok analýzy DNA správcovi databázy do siedmich dní od jej vykonania za
ú elom založenia profilu a s ním súvisiacich údajov do databázy. Pri poskytovaní údajov z DNA
databázy sa postupuje pod a príslušných ustanovení zákona o Policajnom zbore, pretože DNA
databáza tvorí sú as informa ného systému polície.

Úprava podmienok odoberania vzoriek na analýzu DNA, príslušnos na vykonávanie analýzy
a zriadenie národnej databázy profilov DNA je predmetom Zákona . 417/2002 Z. z. o používaní
analýzy deoxiribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb.

4) Šimov ek, I., Kypta, P. a kol.: Kriminalistika. Plze : Aleš en k, 2011, s. 135.
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4.5. TRASOLÓGIA

Trasológia je metóda kriminalistickej techniky, ktorá sa zaoberá aj identifikáciou osoby, t. j.
vyh adaním, zais ovaním, skúmaním bosých nôh, udskej lokomócie, chrupu, zubov a iných astí
tela, napr. ucha.

Stopy bosých nôh bez zistenia papilárnych línií sú predmetom skúmania trasologickej expertízy.
V prípade zistenia papilárnych línií v stope bosých nôh sa expertíza vykonáva na daktyloskopii.

Stopy udskej lokomócie sa vyskytujú zriedkavo na miestach trestných inov. Vyh adané stopy
v podobe cesti ky môžu by vytvorené chôdzou, behom, príp. skokom. Meriame d žku a šírku stopy
– odtla ky pravej a avej obuvi alebo bosej nohy, d žku kroku a dvojkroku, šírku chôdze, uhol osí
chodidiel k osi chôdze. Získané údaje porovnávame s údajmi z kontrolnej vzorky chôdze.

Chrup, príp. jednotlivé zuby sú predmetom skúmania v kriminalistickej praxi pri pohryzení
poškodenej osoby alebo predmetu páchate om a pri zis ovaní totožnosti neznámej m tvoly.

Odtla ok ucha ako stopa sa naj astejšie vyskytuje pri krádežiach vlámaním do bytov. Páchate pred
vlámaním pritla í ucho na vchodové dvere a po úva, i sa z bytu ozývajú zvuky a pod a toho alej
postupuje. Vonkajší tvar ucha poskytuje dostato ný po et znakov na individuálnu identifikáciu
stopy ucha z miesta inu s kontrolným odtla kom ucha získaného od podozrivej osoby.

4.6. ODOROLÓGIA

Kriminalistická odorológia (franc. odor – zápach, vô a, pach) vychádza zo skuto ností, že všetky
látky majú za ur itých podmienok schopnos uvo ova molekuly, príp. atómy, ktoré tvoria
podstatu najrôznejších pachov – prírodných alebo umelých. Kriminalistická odorológia je metóda
kriminalistického objas ovania, ktorá sa zaoberá vlastnos ami pachov, zákonitos ami vzniku,
uchovávania a využívania pachov.

Zdroje udského pachu môžu pochádza zo živých a neživých objektov loveka. Nosite om pachu sú
aj biologické materiály pochádzajúce z jeho organizmu – vlasy, sliny, ejakulát, asti udských tkanín,
m tvola a asti m tveho tela ako neživé objekty.

Pach, ktorého nosite om je lovek, je komplexný a tvorí ho nieko ko zložiek:

 individuálny pach je ovplyv ovaný vekom, rasou, pohlavím, spôsobom života (napr.
pôvodom, stavom a skladbou prijímanej potravy),

 pach predmetov, ktoré lovek používa (kozmetika, lieky, tabak, drogy),
 pach obydlia, pracovného prostredia.5

Individuálna zložka pachu je pre daného loveka charakteristická. Jej zdrojom je pot, ktorý je
nepretržite vylu ovaný potnými ž azami, rozmiestnenými po celom povrchu tela. Potenie prebieha
nepozorovate ným únikom vodnej pary cez póry pokožky a vidite ným potením pri fyzickej
námahe, príp. strese.

Metódou pachových konzerv sa zais ujú nielen pachové stopy na mieste inu, ale aj porovnávacie
vzorky pachov od osôb dôvodne podozrivých zo spáchania konkrétneho trestného inu. Na ú ely
skúmania a vyhodnocovania pachových stôp slúži subjektívna metóda, pri ktorej sa využíva vysoko
citlivý uchový orgán psa. Požiadavkám na skúmanie pachovej stopy loveka sa najviac približuje
plynová chromatografia s vysoko citlivými detektormi v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou.

5) Straus, J.: Kriminalistická technika. Plze : Aleš en k, 2007, s. 172.
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4.7. FONOSKOPIA

Kriminalistická fonoskopia je metóda kriminalistického objas ovania, zaoberajúca sa identifikáciou
osôb alebo typovaním osôb na základe analýzy re i a identifikáciou alebo typovaním technických
zariadení a ostatných prvkov, ktoré vystupujú v procese záznamu zvuku.

Identifikácia osoby pod a hlasu je známa už z dávnej minulosti. Toto poznávanie bolo založené len
na subjekte, ktorý osobu po ul, avšak ju nevidel. Moderná kriminalistika však využíva poznatky
vedy, pomocou ktorých je možná identifikácia osoby skúmaním udského hlasu na základe využitia
objektívnych metód.

Individuálnos udského hlasu je teda daná jedine nos ou celého komplexu všetkých orgánov
udského organizmu, ktoré sa na vytváraní udského hlasu podie ajú. udský hlas sa v priebehu
života mení, ale jestvujú obdobia, po as ktorých je relatívne nemenný.

Význam kriminalistickej fonoskopie spo íva hlavne v jej využití pri objas ovaní trestných inov,
v ktorých bol zvukový záznam prostriedkom na spáchanie trestného inu (napr. zvukové záznamy
obsahujúce vyhrážky rôzneho charakteru, ohovárania a iné nezákonné prejavy), alebo môže inak
prispie k pátraniu i k dokazovaniu objasnením niektorých dôležitých okolností, ktoré obsahujú
zvukové záznamy.

Predmetom skúmania fonoskopickej expertízy môžu by zvukové nahrávky najrôznejšieho
charakteru. V prípade, ak je k dispozícii porovnávací materiál, možno vykona individuálnu
identifikáciu osoby. Vyhodnotením rôznych zvukov, ktoré nahrávka obsahuje, môžeme získa
poznatky napr. o mieste, na ktorom vznikol zvukový záznam.

Objekty skúmania vo fonoskopii možno vo všeobecnosti rozdeli na

 sporné záznamy zvuku,
 porovnávacie záznamy zvuku.

Sporné záznamy zvuku sú nahrávky hovorených prejavov, ktoré sú v prí innej súvislosti
s objas ovanou udalos ou. Naj astejšie to môžu by anonymné telefonáty vydiera ského alebo
výhražného charakteru. Zaznamenávajú sa na linkách ties ového volania, dispe erských
pracoviskách, súkromných telefónnych odkazova och alebo sú priamo zasielané na záznamových
médiách. Ich pôvodca nie je známy, je potrebné ho identifikova alebo treba dokáza jeho ú as na
nahrávke.

Porovnávacie záznamy zvuku sú nahrávky hovorených prejavov známych (podozrivých) osôb,
nahrávky rôznych známych zvukov alebo samotné objekty, ktoré sa na nahrávke podie ali
(magnetofón, mikrofón, páska, diktafón). Pod a spôsobu ich získania možno porovnávacie
materiály rozdeli na

 ukážky re i a rôznych zvukov,
 skúšky re i a hlasu a skúšky rôznych zvukov.6

Vzájomné porovnávanie a skúmanie sporných a porovnávacích materiálov je možné subjektívnou
a objektívnou metódou. Subjektívna metóda (sluchová analýza) nemá dôkazovú hodnotu. Je
využite ná v prvej fáze skúmania, ke sa s jej pomocou dajú napr. vylú i výrazne odlišné vzorky. Je
však významnou sú as ou hodnotenia. V alšom podrobnejšom skúmaní sa pristupuje k využitiu

6) Šimov ek, I., Kypta, P. a kol.: Kriminalistika. Plze : Aleš en k, 2011, s. 145.
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objektívnych metód (analýza za pomoci rôznych špeciálnych prístrojov a výpo tovej techniky),
ktoré slúžia na detailné vyhodnocovanie všetkých vzoriek a na získanie maximálneho množstva
informácií. Ich vyhodnotením možno typova alebo identifikova osoby.

Cie om fonoskopickej expertízy je dosiahnu o najvä šiu objektívnos výsledkov najmä v analýze
udského hlasu. Preto je potrebné využíva najnovšie poznatky z oblasti zvukovej techniky, hlavne
snímania, spracovania a záznamu zvuku. I sem v sú asnej dobe stále viac prenikajú informa né
a komunika né technológie.

Nové perspektívy sa rtajú v možnostiach zautomatizovania niektorých astí takejto analýzy, napr.
ur enie veku skúmanej osoby, automatická analýza sporného a porovnávacieho záznamu,
automatický výber možných páchate ov z archívu a pod.

4.8. PÍSMOZNALECTVO, RU NÉ PÍSMO

Písmoznalecká expertíza ru ného písma je jedna z kriminalistických expertíz, používaných vo
vyšetrovate skej a súdnej praxi. Úlohou expertízy je zisti pisate a rukou písaného textu alebo
pôvodcu podpisu.

Základ kriminalistického skúmania písomného prejavu tvoria metódy

 grafologická – vychádza z predpokladu, že zvláštnos a osobitos písomného prejavu
osoby nie je len výsledkom mechanických pochodov, ale sa snaží ur i vz ah medzi
písomným prejavom a inými osobnými dispozíciami loveka,

 patografická – jej obsahom je štúdium telesných a psychických porúch, ktoré pôsobia na
písanie,

 porovnávacia – je založená na analogickom úsudku. Porovnanie písem je možné vykona
vo viacerých kombináciách, napr. porovnanie s normou písma, s ukážkou písma známej
osoby a pod.

Rukou písaný prejav, rukopis má grafickú a jazykovú stránku. Znaky grafického prejavu sú
identifika nými znakmi pisate a. Grafosynkritická analýza a znaky jazykového prejavu, ktoré skúma
logosynkritická analýza, charakterizujú autora.

Na tvorbu rukopisu má vplyv celý rad faktorov, ktoré možno rozdeli na

 vnútorné – sú dané stavom organizmu a vlastnos ami pisate a; ovplyv ujú grafickú, ale aj
vyjadrovaciu, jazykovú stránku prejavu,

 vonkajšie – sú ur ené prostredím, v ktorom pisate písal, jeho polohou pri písaní, ako aj
stavom použitých písacích prostriedkov a materiálov.

Sporné materiály sú písomnosti, ktoré majú aspo as napísanú rukopisom. V praktickej
kriminalistickej expertíznej innosti ide o písomnosti, ktorých obsah má vz ah k vyšetrovanému
prípadu, pseudonymné a anonymné listy, písomnosti s pozme ovanými a dopisovanými as ami
s podpismi, pri ktorých nie je možné inými dôkaznými prostriedkami preukáza pravos .

Porovnávacie materiály leníme na skúšky a ukážky písma.

Za skúšky písma a podpisov sa považujú písomnosti, ktoré obsahujú ru ne písaný prejav známeho
autora a ktorých napísanie bolo vyžiadané na potreby expertízy. Vykonávajú sa po výskyte
sporného materiálu. Aby bola skúška úspešná, je potrebné venova pozornos jej príprave. Je
nevyhnutné dôkladne preštudova sporný materiál a okolnosti, v ktorých vznikol, a celú prípravu
na skúšku rozdeli na úvodný rozhovor, prípravu materiálov a miestnosti.
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Skúšky písaných prejavov sa dajú získa

 diktátom – ide o hovorený prejav jednej osoby zaznamenaný do písaného prejavu druhej
osoby – podozrivej; podozrivej osobe sa diktuje vopred pripravený text podobný ako
sporný,

 odpisom – nikdy sa však nepredkladá na odpisovanie priamo sporná písomnos ;
predkladá sa podobný text pripravený na písacom stroji alebo rovnaký text, taktiež
napísaný na písacom stroji,

 obrázkovou metódou, t. j. predkladaním obrázkov, fotografií a kresieb podobného
obsahu ako je obsah spornej písomnosti; od podozrivého sa vyžaduje popis týchto
obrázkov,

 kombináciou popisu diktátu a odpisu.

Ukážky písma a podpisov sú písomnosti, ktoré boli napísané na potreby expertízy spravidla
napísané skôr než sporná písomnos . Ukážky písma a podpisov je možné získa z úradných zdrojov,
t. j. získaním písomností, ktoré sa nachádzajú na príslušných úradoch, personálnych oddeleniach
a školách, príp. alších inštitúciách.

Z h adiska ucelenosti grafického prejavu sa materiály delia na súvislé prejavy, napr. listy referáty,
a izolované zápisy, t. j. podpisy, parafy, íslice, skratky, zna ky. Z h adiska druhu písma sa delia na
materiály písané kurzívovým písmom, perli kovým a pali kovým písmom. Z h adiska jazykových
aspektov, resp. štýlu sa materiály delia na podpisy, listy a odkazy, referáty a správy.

Rýchly vývoj písmoznaleckej expertízy vyvrátil mnohé názory o tom, o je a o nie je možné
spracova a s akým výsledkom. Spracovate nos sporného materiálu je závislá od charakteru
a rozsahu materiálu.

Medzi objekty kriminalistického skúmania považujeme

 rukopisy malého, stredného a ve kého rozsahu,
 podpisy textové, nacvi ené, pravé, napodobnené,
 íslice,
 skratky,
 nesúvislé heslovité poznámky.

Medzi náro ne spracovate né objekty skúmania patria

 parafy,
 primitívne písmo,
 písomnos malého rozsahu,
 písmo písané hrubými písacími prostriedkami,
 písmo reprodukované kopírovaním alebo fotograficky,
 písmo písané na hrubých podložkách,
 písmo a podpisy iasto ne rozte ené a rozmazané, obtiahnuté,
 kreslené prejavy.

Rukopis ako celok delíme na písmo prirodzené a neprirodzené. Prirodzeným písmom je bežný
spontánny rukopis, príp. podpisy. Neprirodzeným písmom nazývame písmo perli kové a pali kové.
Je to preto, že tento druh písma sa u nás bežne nepoužíva alebo ani nevyhovuje bežnej pisárskej
praxi. Rukopis alej delíme na nemenený a menený. O nemenenom rukopise sa nemusíme zvláš
vyjadrova ; menený rukopis je také písmo, pri ktorom sa pisate pokúša akýmko vek spôsobom
o zmenu jeho osobitného vzh adu.
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Prí inou rozdielu vo vzh ade písma písaného avou rukou a písmom pravej ruky je len v menšej
pohybovej zru nosti avej ruky, ktorá sa dá odstráni ur itým návykom a cvikom. Písanie ústami
a nohou je raritou, s ktorou sa stretávame iba výnimo ne.

ZÁVER

Nie všetky kriminalisticko technické metódy uznávané a používané v praktickej innosti sa môžu
využi pri identifikácii, resp. verifikácii páchate ov vandalizmu na futbalových štadiónoch.

Daktyloskopický systém AFIS využívaný políciou má v digitálnej forme v jednej z dvoch databáz
zaregistrovaných páchate ov trestnej innosti.

Na identifikáciu výtržníkov by sa systém mohol využi len v prípade, ak osoba výtržníka už bola
v predchádzajúcej dobe daktyloskopovaná a daktyloskopická karta je uložená v systéme AFIS e
a pri obhliadke miesta výtržníctva by boli zaistené daktyloskopické stopy.

Na miestach výtržností na štadiónoch sa nevykonáva vyh adávanie a zais ovanie daktyloskopických
stôp. Kriminalistická prax nepozná, že by pri výtržnostiach na štadiónoch boli zaistené
daktyloskopické stopy a následne zaslané, archivované a využívané na daktyloskopickú
identifikáciu výtržníka systémom AFIS. Preto je nutné vytvára vlastnú zbierku daktyloskopických
odtla kov od osôb potencionálnych výtržníkov.

Jedna z možností ako získa odtla ok do daktyloskopickej zbierky je získa aspo jeden odtla ok
prsta napr. ukazováka pri registrácii lenov fanklubov. Pomocou live skenera, ktorý by bol
umiestnený pri vstupoch na štadióny, odtla ok elektronicky a šifrovane prenies do aplikácie AFIS
a identifikova osobu.

Pri medzinárodných futbalových zápasoch na identifikáciu výtržníka je možné využi aj systém
EURODAC. Je to európska databáza odtla kov, ktorá slúži na identifikáciu a porovnávanie odtla kov
prstov žiadate ov o azyl a osôb zadržaných pri nezákonnom prekro ení vonkajšej hranice EU.

Zákon .479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných, športových, turistických podujatí
ukladá organizátorom futbalových a hokejových podujatí dvoch najvyšších celoštátnych sú aží
s kapacitou štadióna nad 2000 ú astníkov povinnos používa kamerové zabezpe ovacie systémy.

Kamerové systémy okrem priameho sledovania jednotlivých scén s negatívnym javom sú schopné
záznam uklada , archivova , detekova a analyzova . IP kamerové systémy používajú na prenos
obrazu bežne po íta ovú sie . Snímanie scény príp. osoby aj na ve kú vzdialenos sa vykonáva
bezkontaktne pri om pozorované, kontrolované a sledované osoby si neuvedomujú, že sa o nich
niekto zaujíma.

Skúmanie záznamov z bezpe nostných kamier sa vykonáva v dvoch etapách. Prvá sa venuje
detekcii a lokalizácii tváre, druhá rozpoznávaniu. Cie om rozpoznávania je nájdenie rozdielov na
každej tvári na scéne. Tieto odlišnosti sú využívané pri verifikácii príp. identifikácii osoby. Pre
identifikáciu resp. verifikáciu sa využívajú pod a formy spracovaného obrazu 2D – dvojrozmerné
a 3D – trojrozmerné snímky tváre. Obraz 3D nám poskytuje viacej informácii. Obraz vo forme 2D je
ahšie prispôsobite ný pre po íta ové spracovanie. Biometrické systémy rozpoznávania tvári
pracujú na základe troch princípov – verifikácia, identifikácia a porovnávanie.

Digitálna identifikácia tváre s použitím IP kamier a aj infra ervených kamier je ur ite najvhodnejšou
metódou na identifikáciu osoby chuligána na futbalových štadiónoch. Táto síce neposkytuje až takú
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vysokú individuálnu identifika nú jednozna nos ako daktyloskopia, ale na verifikáciu osôb na ú ely
následného zákazu vstupu na futbalové štadióny posta uje.

Kriminalisticko technické metódy analýza DNA, trasológia, odorológia, fonoskopia, písmoznalectvo
– ru né písmo je možné využi len v prípadoch, ak na miestach výtržností na štadiónoch boli
zaistené príslušné upotrebite né stopy vhodné na identifikáciu osoby páchate a.
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ORGANIZÁCIA A FINANCOVANIE POHYBOVÝCH AKTIVÍT DETÍ A MLÁDEŽE NA SLOVENSKU
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ABSTRAKT:
lánok je sú as ou dlhodobého výskumu zis ovania organiza nej štruktúry záujmovej telesnej výchovy

a školského športu na Slovensku, h adania riešení na ich skvalitnenie a zvýšenie verejného záujmu o túto oblas .

Cie om je identifikova systém organizácie a financovania subjektov, ktoré zabezpe ujú telovýchovné

a športové aktivity pre deti a mládež. Kvalitatívnymi a kvantitatívnymi metódami chceme zisti a následne

popísa aktuálny stav systému v sledovanej oblasti a navrhnú odporú ania pre alší výskum.

ABSTRACT/SUMMARY:
That work is a part of longterm reaserch detecting effectiveness of leisure physical education and school sport

in Slovakia. We want to raise a transparency of organization and financial processes in children and youth

physical activities, also to raise public interest in this area. The aim is definition subjects and their activities,

which are participated on field of children and youth physical activities and to formulate the recommendations

for next research.

METODIKA

Ú elom je na rtnú organiza nú štruktúru tohto systému, ktorú použijeme ako východisko pre
kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie jednotlivých kanálov (štruktúr) organizácie a financovania.
lánok využíva stratégiu zmiešaného výskumu. Analyzovali sme formálne a úradné dokumenty,

zákony a oficiálne i neoficiálne štatistiky, dostupné v printových prame och i na internete.
Kvantitatívne vyjadrenie stavu a po tu zapojenia detí a mládeže sme použili frekven ný výskyt
a aritmetický priemer.

Nosnou metódou interpretácie údajov je ná rt štruktúry entít, ktoré sa podie ajú na procese
organizácie a financovania pohybových aktivít detí a mládeže v SR. Jednotlivé subjekty sme sa
snažili stru ne no komplexne charakterizova v ich predmetnej pôsobnosti.
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CHARAKTERISTIKA SUBJEKTOV

ŠTÁT

Status štátu v oblasti športu definuje najmä zákon 300/2008 Z. z. Gábriš (2011) spomína, že zákon
ur uje najmä kompetencie v oblasti financovania športu, antidopingového programu a zria ovania
organizácií na plnenie úloh v oblasti športu. Štát sa v oblasti športu zameriava najmä na finan nú
a koncep nú innos a ur uje kompetencie aj pre samosprávu a najmä pre športové hnutie. Štátna
správa môže poskytova finan né prostriedky formou dotácií a rozpo tových opatrení. Šport je
v pôsobnosti úradu vlády, ministerstiev vnútra, obrany a najmä rezortu školstva, vedy výskumu
a športu (obr. 1), ( alej ministerstvo).

Legenda:
NŠC – Národné športové centrum
KŠÚ – Krajský školský úrad
CV – Centrum vo ného asu
VÚC – vyšší územnosprávny celok
PO – právnická osoba

finan ný vz ah

Obr. 1 Zjednodušený ná rt entít, ktoré sa podie ajú na procese organizácie a financovania
pohybových aktivít detí a mládeže
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Problematikou záujmovej telesnej výchovy a školského športu detí a mládeže sa na ministerstve
zaoberá sekcia regionálneho školstva, sekcia štátnej starostlivosti o šport, odbor mládeže a sekcia
alšieho vzdelávania. V agende pohybových aktivít detí a mládeže štát využíva nieko ko kanálov

finan nej podpory. Podpora telesnej a športovej výchovy ako povinného vyu ovacieho predmetu
na všetkých stup och a typoch škôl je realizovaná normatívnym spôsobom. Pohybová aktivita
každého žiaka je finan ne zabezpe ená kanálom štátny rozpo et – zria ovate – škola sumou,
ur enou ministerstvom (zákon 597/2003 Z. z.), z oho ur itý podiel pripadá na realizáciu hodín
školskej telesnej výchovy. Identifikácia týchto financií je najmä v mzdových nákladoch u ite ov
a nákladov na prevádzku telovýchovných priestorov. Formou normatívu sú podporované aj školské
strediská záujmovej innosti, vrátane telovýchovných aktivít, ktoré sa realizujú v podmienkach
školy.

Záujmové pohybové aktivity v školských zariadeniach štát podporuje aj systémom vzdelávacích
poukazov (v roku 2011 boli v hodnote 28 Eur/žiaka/rok) v celkovej hodnote cca 18 miliónov Eur.
Takýmto spôsobom môžu by financované len nepovinné predmety telesnej výchovy, telovýchovné
útvary školských stredísk záujmovej innosti a centier vo ného asu. Podiel využívania týchto
prostriedkov na pohybové aktivity nie je doteraz preukazovaný. Aplikovaný systém neumož uje
analýzu dát tohto charakteru. Myslíme si, že je možné ho preukáza len výskumom konkrétnej
oblasti.

Systém školských športových sú aží je v sú asnosti riadený a financovaný prostredníctvom
internetového portálu www.skolskysport.sk. Podpora pri obvodných a krajských kolách je
realizovaná kanálom: štátny rozpo et – KŠÚ – organizátor, alebo pri celoslovenských školských
majstrovstvách formou dotácie priamo organizátorom. Šport detí a mládeže je podporovaný aj
pod a zákona 300/2008 Z. z. a to najmä organizáciami v športovom hnutí. Rozvojové projekty
v oblasti pohybových aktivít detí a mládeže sú podporované formou rozpo tových opatrení pre
NŠC a dotácií pre športové zväzy, iné ob ianske združenia a zria ovate ov škôl a školských
zariadení. V jednotlivých rokoch zo štátneho rozpo tu sa použili finan né prostriedky na túto oblas
pod a tab. 1.

Tab. 1 Financovanie podprogramu šport na školách a rekrea ný šport zo štátneho rozpo tu:

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Eur 88 262 96 749 85 042 76 797 62 110 1 826 026 1 009 641 512 804

Pozn.: údaje boli porovnané s Mikolajovou, 2009 a doplnené o roky 2009 a 2010.

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM (NŠC)

Je priamo riadená organizácia ministerstva pôsobiaca vo verejnom záujme najmä v oblasti podpory
elitných športovcov Slovenskej republiky. Najdôležitejšími funkciami NŠC je všestranná starostlivos
o vybraných športových reprezentantov Slovenskej republiky a vybraných športovo talentovaných
športovcov, správa informa ných systémov v športe a vykonávanie vzdelávacích aktivít v športe.
Jeho pôsobnos je daná Kontraktom ministerstva a NŠC a innos podlieha aj zákonu 523/2004 Z.z.
V oblasti pohybových aktivít detí a mládeže spolupracuje NŠC na realizácií rozvojových projektov
a spravuje informa né systémy v športe.

P&%&' M&.&1



24

WWW.UCPS.SKM!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012

KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD (KŠÚ)

Je priamo riadenou rozpo tovou organizáciou ministerstva. Zabezpe uje úlohy vyplývajúce zo
zákona 596/2003 Z. z. Je zriadený na plnenie výkonu špecializovanej miestnej štátnej správy
v oblasti školstva (www.ksu ba.sk).

KŠÚ má dôležitú funkciu pri organizácií a finan nom zabezpe ení školských športových sú aží na
základných a stredných školách. Poveruje organizátorov a dohliada na plnenie podmienok pri
realizácií sú aží. Rovnako sa podie a na realizácií rozvojových projektov v oblasti pohybových aktivít
žiakov škôl. Pre tieto ú ely bola zriadená celoštátna komisia školských športových sú aží v ktorej
má zastúpenie každý KŠÚ na Slovensku.

Tab. 2 Po et zapojených škôl do školských športových sú aží cez portál školského športu v roku
2011/2012

Kraj BA BB KE NR PO TN TT ZA SPOLU

Školy 1345 1110 2376 3766 1943 2991 1220 3202 17953

Pozn.: Ako zapojená škola sa rozumie prihlásenie jednej školy do jednej sú aže k 1. 3.2012.

V roku 2011/2012 bolo ministerstvom vyhlásených 60 sú aží. Na základe nízkej dostupnosti
analytických informácií o školských športových sú ažiach a zna nej nehomogénnosti údajov
jednotlivých krajov, je vhodné realizova kvalitnú evidenciu, a preto odporú ame realizova
dlhodobú a h bkovú analýzu školských športových sú aží na preukázanie efektívnosti tejto
organiza nej formy a pripravi adekvátny eviden ný systém.

ŠPORTOVÉ HNUTIE

Predstavuje organizácie mimovládneho a súkromného sektora, pôsobiace v oblasti športu. Zákon
. 300/2008 Z.z. športovým organizáciám garantuje možnos vytvára si základný rámec ich

fungovania napr. stanovy, na základe ktorých sa môžu vnútorne spravova a dokonca môžu aj
rozhodova svoje spory. Organizácie v športovom hnutí podliehajú zákonnému rámcu a je im
garantovaná ú as na tvorbe a realizácií politiky v oblasti športu. Vzh adom na súkromnoprávny
charakter niektorých organizácií združených v športovom hnutí, je preskúmate nos nakladania so
štátnymi dotáciami zna ne obmedzená (Gábriš, 2011).

Prostriedky zo štátneho rozpo tu prijímajú športové organizácie najmä prostredníctvom dotácií
pod a aktuálneho zákona. V sú asnom stave chápeme pod športovým hnutím aj organizácie,
zria ované pod a iných kritérií ako je športové odvetvie resp. športová disciplína. Ide najmä
o ob ianske združenia realizujúce innosti v oblasti športu na základe výkonnostných, vekových
a zdravotných kritérií. Vz ahy a umiestnenie jednotlivých organizácií športového hnutia v štruktúre
pohybových aktivít je potrebné z dôvodu rôznorodosti interpretácií ich definícií a nerovnakého
právneho režimu prehodnoti a stabilizova . Ukazuje sa potreba bližšie identifikova zaradenie
i innos týchto organizácií v systéme organizácie pohybových aktivít detí a mládeže. Efektívnos
týchto subjektov preukazuje výstup na základe výzvy na predkladanie žiadostí ministerstva (vi .
tab. 3.).
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Tab. 3 Efektívnos financovania aktivít pohybových detí a mládeže formou výzvy:

Názov požiadavky žiakov Dotácia v Eur E

Školská liga SBA 1 700 15 500,00 9,1

Školské majstrovstvá SR v malom futbale žiakov ZŠ 160 15 000,00 93,8

Školské majstrovstvá SR v minifutbale žiakov 1. stup a 80 7 500,00 93,8

Školské majstrovstvá SR vo futbale študentov SŠ 120 7 500,00 62,5

Školské majstrovstvá SR vo futbale žia ok ZŠ 120 7 500,00 62,5

Školské majstrovstvá SR vo futbale žiakov ZŠ 120 7 500,00 62,5

Festivaly minihádzanej 2 000 6 600,00 3,3

Majstrovstvá SR žiactva a dorastu 768 7 500,00 9,8

MIDIMAX Volley – sú až v minivolejbale pre 7. 9.ro . ZŠ 3 696 12 300,00 3,3

MINIMAX Volley – sú až v minivolejbale pre 5. 6.ro . ZŠ 3 032 7 900,00 2,6

Školské majstrovstvá Slovenska žiakov a žia ok stredných škôl 360 4 600,00 12,8

Zo školských lavíc do atletickej haly Elán 500 20 000,00 40,0

Národná cyklistická sú až o pohár Antona Tká a 4 000 28 200,00 7,1

Národná kampa BU F!T s gymnastikou – projekt GYM F!T 6 500 26 000,00 4,0

Majstrovstva SR škôl v plávaní 180 4 400,00 24,4

Organizácia postupových a iných sú aží na úrovni SŠ 3000 5 700,00 1,9

Street Hockey školská liga – celoslovenské kolo 2 000 15 500,00 7,8

Liga školských družstiev v orienta nom behu 2011 200 2 200,00 11,0

Majstrovstvá SR školskej mládeže v orienta nom behu 2011 150 3 500,00 23,3

Celoro ný program aktivít pre deti a mládež 6 700 23 800,00 3,6

Slovensko v pohybe 2011 120 000 5 000,00 0,0

M SR vo vybíjanej žia ok základných škôl 112 5 600,00 50,0

Univerzitné podujatia VŠTJ, VŠK a ZŠK 20 000 45 000,00 2,3

Olympijské festivaly deti a mládeže Slovenska 35 000 99 600,00 2,8

Na kolesách proti obezite 50 000 8 800,00 0,2

Regionálne halové viacboje všestrannosti 1 200 2 400,00 2,0

Regionálne letné viacboje všestrannosti 1 100 2 400,00 2,2

H adáme nového Jozefa Plachého 15 000 6 700,00 0,4
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Streetball tour '11 3 000 2 900,00 1,0

Juniors Streetball Cup 800 1 300,00 1,6

Streetball Cup ZŠ 1100 1 900,00 1,7

Univerzitné hry 2011 1 200 2 400,00 2,0

Údaje pod a www.minedu.sk z 1.4.2012 283 898 412 700,00 1,5
Efektivita (E) = dotácia/po et žiakov

Ú as jedného žiaka na podujatiach pohybových aktivít, ktoré je podporované priamou formou
dotácie inilo v roku 2011 zo štátneho rozpo tu 1,50 Eur. Podujatia boli organizované výhradne
organizáciami tretieho sektora. Jednotlivé podujatia majú zna ne rozdielnu efektivitu. Údaje
preukazujú zámer organizátora, nie reálnu pohybovú innos v praxi. Je vhodné identifikova tento
rozdiel a preto odporú ame preukáza rozsah a formu spolupráce medzi subjektmi športového
hnutia a poskytovate mi pohybových aktivít detí a mládeže, spojenú s analýzou efektívnosti tohto
vz ahu a identifikáciou mechanizmov brániacich ich rozvoju.

SAMOSPRÁVA

Zna ná as tiaže organizácie, riadenia a financovania športu sa na základe zmeny právnych
predpisov mala presunú do kompetencií samosprávnych územných celkov. Oblas športu je teda
podporovaná aj z rozpo tu týchto orgánov verejnej správy, ktoré tvorí pod a zákona 583/2004 Z.z.:
výnosy miestnych daní a poplatkov, sankcie, dary, podiely na daniach, dotácie, a iné. Z prostriedkov
rozpo tu sa realizujú innosti na výkon samosprávnych pôsobností obce pod a osobitných
predpisov a poskytujú dotácie aj na športové aktivity. V kompetencii obcí a samospráv je najmä
koncep ná innos v oblasti športu v podmienkach obce, výber športových talentov, podpora
športových podujatí, rozvoj podmienok športu pre všetkých, podpora športu zdravotne
postihnutých a spolupráca s inými inštitúciami v oblasti športu (Chlebovová, Lorencová 2005).

Samosprávy sú zria ovate mi verejných základných a materských škôl a obce aj niektorých
školských zariadení pôsobiacich v sledovanej oblasti. Kvalita a rozsah výu by predmetov školskej
telesnej výchovy je podmienená ich riadením, pretože sú kontrolným lánkom prenosu
normatívneho financovania škôl a niektorých školských zariadení. Centrá vo ného asu, ako jedno
zo školských zariadení, sú priamo riadené obcami a financované z podielových daní ob anov danej
lokality o prispieva k ich decentralizácií a optimalizácií podpory pre regióny. Do procesu
poskytovania štátneho príspevku (vzdelávací poukaz) na záujmovú innos , zria ovate od
školského roku 2011/2012 nezasahuje. Samosprávy a obce sú podporovate mi a organizátormi
sú aží a iných aktivít na rozvoj športu mladých udí.

Tab. 4 Podpora športu z rozpo tov slovenských VÚC za rok 2009 (Športinform, 2009):

Kraj BA BB KE NR PO TN TT ZA SPOLU

Eur 124 814 223 362 297 811 42 442 24 910 33 194 704 130 214 018 1 664 681

Pozn. Údaje krajov TT a NR predstavujú športové i kultúrne aktivity.
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V podpore pohybových aktivít VÚC v SR registrujeme zna né rozdiely. Formy podpory a najmä
povinnosti obcí v oblasti pohybových aktivít sú v pôsobnosti jednotlivých krajov rozdielne vnímané
a realizované.

Škola je vo všeobecnosti výchovno vzdelávacie zariadenie. V problematike organizácie
a financovania je najvä ším poskytovate om pohybových aktivít pre deti a mládež. Pôsobnos ,
kompetencie a úlohy škôl sú definované najmä v zákone 596/2003 Z.z. a 245/2008 Z.z.. Školy sú
financované pod a zákona 597/2003 Z.z. najmä zo štátneho rozpo tu a rozpo tov obcí a VÚC. Môžu
taktiež podnika , prijíma dary i príspevky.

Organiza nými jednotkami, ktoré škola realizuje sú povinné predmety telesná výchova, zdravotná
telesná výchova a telesná a športová výchova (zo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb), nepovinný
predmet pohybová príprava a pohybová a športová výchova, iné organiza né formy ako kurzy,
exkurzie, diskusie, prázdninové dvory a pod. Školská telesná výchova je považovaná odborníkmi za
dlhodobo stagnujúcu organiza nú formu (Slezák 2009, HEPA 2008). Impulz, ktorý by vyvolal reálny
pozitívny efekt v praxi, je dlhodobo vyžadovaný v tejto oblasti nielen na Slovensku. Odporú ame
kvantifikova ekonomickú náro nos predmetov vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb a identifikova
efektívnos realizácie nepovinných vyu ovacích foriem.

VO NO ASOVÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Centrum vo ného asu (CV ) je školské zariadenie, ktoré v súlade s výchovným programom
zabezpe uje výchovno vzdelávaciu, záujmovú a rekrea nú innos detí, ich rodi ov a iných osôb do
veku 30 rokov (mládež) v ich vo nom ase (Vývoj ukazovate ov pravidelnej záujmovej innosti CV
a ŠSZ v rokoch 2001 – 2010).

Školské stredisko záujmovej innosti (ŠSZŠ) je stredisko záujmových aktivít, tvorené pri školách
s jednotlivými útvarmi. Pôsobnos ŠSZ je užšia ako pôsobnos CV , je ur ené pre deti, ktorým
zabezpe uje oddychové a záujmové innosti upravené prostredníctvom výchovného programu.
V jednom útvare môže by najviac dvadsa dva detí a v prípade detí so zdravotným postihnutím je
ich po et v jednom útvare obmedzený na desa .

Oba subjekty sú oprávnené využíva štátny príspevok (formou vzdelávacieho poukazu). Rozdiel je
v prijímaní normatívneho financovania. Zatia o CV je oprávneným prijímate om normatívneho
financovania z podielových daní, ŠSZ prijíma normatív z rozpo tu kapitoly regionálneho školstva.
Výška normatívu pre CV má výrazne klesajúcu tendenciu a v ostatnom období predstavuje
približne 60 Eur/žiak/rok. Normatív ŠSZ bol upravený v školskom roku 2011/2012
(www.minedu.sk) na hodnotu 158 Eur/žiak/rok. Oba subjekty ŠSZ a CV sú financované
z viacerých kanálov finan nej podpory (tab. 5).
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Tab. 5 Vývoj po tu vo no asových zariadení na Slovensku

rok SPOLU CV ŠSZ

2001 146 128 18

2002 151 133 18

2003 155 134 21

2004 164 135 29

2005 213 141 72

2006 253 152 101

2007 305 173 132

2008 339 182 157

2009 407 206 201

2010 424 211 213

Z analýzy útvarov vo no asových zariadení vieme, že z celkového po tu všetkých typov útvarov
16 523 je 6336 so zameraním na pohybové aktivity o tvorí 38 % (Preh ad vybraných ukazovate ov
CV a ŠŠZ , 2010). Odporú ame vykona podrobnú analýzu efektívnosti telovýchovných útvarov
vo no asových zariadení a následnú komparáciu s inými organiza nými formami.

Športové kluby sú poskytovate om telovýchovných a športových aktivít s bohatou históriou
a tradíciou. Tieto útvary sú vo všeobecnosti orientované skôr na výkonnostný a vrcholový šport. Sú
napojené na štruktúry zväzov, ktoré ich združujú a organizujú sú aže rôznych úrovní. Existuje ich
spolupráca so školami a sú zvä ša zria ované pod a komunálnych požiadaviek.

Snahu štátu o zistenie stavu športových klubov v oblasti pohybových aktivít detí a mládeže
preukazuje projekt informa ného systému o športe. Tieto útvary môžu by finan ne podporované
z rozpo tov samospráv a obcí, darov a príspevkov právnických i fyzických osôb. Myslíme si, že
v sú asnosti chýba evidencia foriem spolupráce športových klubov a ich zastrešujúcich organizácii.
Tento vz ah je možné preukáza najmä vo vybraných štruktúrach starostlivosti o športovo
talentovanú mládež ako centrá talentovanej mládeže, centrá olympijskej prípravy a tréningové
strediská mládeže. Odporú ame zisti jednak formy podpory športových klubov zastrešujúcimi
organizáciami, ako aj zloženie príjmov a výdavkov športových klubov a porovna efektívnos s inými
organiza nými formami.

Živnostníci a podnikatelia (PO) v oblasti športu sú fyzické alebo právnické osoby alebo ich skupiny
poskytujúce aktivity v oblasti športu. Ide zvä ša o fyzické osoby, živnostníkov a ob ianske združenia
so živnostenským oprávnením, ktorých hlavnými príjmami sú platby za služby. Okrajovými
príjmami môžu by štátne podporné systémy podnikania. V ostatných rokoch sledujeme rozmach
tejto formy realizácie pohybových aktivít z dôvodov, ktoré je vhodné preukáza .
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ZÁVERY A ODPORÚ ANIA

Identifikovali sme entity pôsobiace v oblasti športu v problematike pohybových aktivít detí
a mládeže. Poukázali sme na vz ahy medzi nimi a definovali sme ich. Z uvedenej analýzy sa ukázalo,
že je potrebné:

 realizova dlhodobú a h bkovú analýzu jednotlivých organiza ných foriem na preukázanie
ich ekonomickej, sociálnej a vzdelávacej efektívnosti,

 preukáza výhody a nevýhody jednotlivých organiza ných foriem pohybových aktivít detí
a mládeže z h adiska ich organizácie a financovania a vzájomnej spolupráce tvoriacej
synergie kvantifikova ich a porovnáva ,

 preukáza rozsah a formu spolupráce medzi subjektmi športového hnutia
a poskytovate mi pohybových aktivít detí a mládeže, spojenú s analýzou efektívnosti
tohto vz ahu a identifikáciou mechanizmov brániacich ich rozvoju.

 rozvíja odbornú a vedeckú innos v problematike organizácie a financovania
pohybových aktivít detí a mládeže a prispie tak k rozvoju tejto oblasti.

Veríme, že táto aj tento lánok prispeje k zvyšovaniu transparentnosti a znižovaniu informa nej
nerovnosti v tejto oblasti, o pokladáme za podstatnú aktivitu pre naplnenie cie a a efektívnejšej
podpory pohybových aktivít detí a mládeže.
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ABSTRAKT:
V tomto p ísp vku je v nována pozornost vztahu sportu a práva. Autorka se snaží analyzovat sportovní vztahy

z hlediska legislativy eské i zahrani ní. Poukazuje na to, jak judikatura Soudního dvora Evropské unie a dalších

zemí ovlivnila legislativu v eské republice. V záv ru vyvozuje, že sport se stává stále více oblíbenou inností a,

že stát se této problematice musí v novat v daleko v tší mí e než dosud.

ABSTRACT/SUMMARY:
In this contribution attention is paid to the relationship of sport and law. The author tries to analyze sports

relations in terms of both Czech and foreign laws. It shows how the case law of the Court of Justice of the

European Union and other countries influenced legislation in the Czech Republic. In conclusion, concludes that

the sport is becoming increasingly popular activity, and that the state must address this issue in far greater

importance than before.

ÚVOD:

V dnešní dob se sport stal velmi oblíbenou inností v tšiny lidí, a proto se otázkám sportu v nuje
i právo. Právo reguluje vztahy ve spole nosti a je tedy nezbytné vymezit, jakým zp sobem reguluje
i ovliv uje i sportovní vztahy. Již v minulosti se p edstavitelé praxe i teorie snažili tyto otázky ešit

a v novali se vztahu sportu a práva a vztahu sportovních a právních norem. P edevším se zabývali
otázkou, jaká má být míra ingerence práva do specifických oblastí sportu, které jsou upraveny
primárn sportovními pravidly.

LEGISLATIVA V ESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

V eské republice je právní úprava sportu na pom rn nízké úrovni. Ústava a ústavní normy se této
oblasti nev nují v bec a ostatní legislativa je nedostate ná. Sportovní organizace, které mají
p evážn formu ob anských sdružení, odvozují svá práva od ústavn zakotvené svobody
sdružování, která je obsažena v l. 20 Listiny základních práva svobod (zákon . 2/1993 Sb., Listina
základních práva svobod, ve zn ní pozd jších p edpis .). K ur ité zm n legislativy došlo až
vstupem eské republiky do Evropské unie. lánek o sportu je také obsažen ve Smlouv
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o fungování Evropské unie. V sou asné dob klade Evropská unie d raz p edevším na ochranu
sociálních a výchovných funkcí sportu, nebo v tšina sportovních odv tví podléhá velké
komercionalizaci a medializaci. Na základ Lisabonské smlouvy je ochrana výše uvedených funkcí
podložena primárním právem EU. Otázce aplikace evropského práva na oblast sportu se zabýval
mnohokrát ve své judikatu e i Soudní dv r Evropské unie.

Pokud jde o vymezení pojmu „sport“, neexistuje jednotná a všeobecn uznávaná definice. Je velmi
složité vymezit sport nejen v obecném pojetí z pohledu sportovní v dy, ale také ve smyslu právním.
V každém p ípad se jedná o spole enský jev, který m že být charakterizován r znými obory. Je
t eba také poznamenat, že v oblasti sportu se m žeme setkat s profesionály, poloprofesionály,
amatéry a rekrea ními sportovci. Profesionální sportovci jsou osoby provozující sport na vysoké
úrovni, za ú elem dosažení zisku. Sport je pro n hlavním zdrojem obživy a obživy jejich rodiny.
Ostatní mají vedle p íjm ze sportovní innosti ješt další p íjmy (poloprofesionálové) nebo
sportovní innost provozují jako zábavu (amaté i nebo rekrea ní sportovci). Existovaly i názory,
které innost profesionálních sportovc považovali za podnikatelskou innost ve smyslu
živnostenského zákona. Sportovní innost však nespl uje základní požadavky kladené na živnost
a na nezávislou innost. Jedná se sice o samostatnou výd le nou innost, která má ale jiný
charakter.

Sport je ve smyslu sportovní v dy charakterizován jako složka t lesné kultury, vedle t lesné
výchovy a pohybové rekreace.1V sou asnosti se klade d raz i na jiné specifické znaky sportu, které
se mohou r znit podle sportovních odv tví.2 Definici sportu obsahuje Evropská charta sportu
z roku 1992, která sport definuje následovn “ Sportem se rozumí všechny formy t lesné innosti,
které a již prost ednictvím organizované ú asti i nikoliv, si kladou za cíl projevení nebo
zdokonalení t lesné i psychické kondice, rozvoj spole enských vztah nebo dosažení výsledk
v sout žích na všech úrovních.3

Evropskou chartou sportu se následn inspirovala i legislativa v eské republice, kdy výše uvedená
definice sportu byla p evzata do zákona . 115/2001 Sb., o podpo e sportu, ve zn ní pozd jších
p edpis . Podle jmenovaného zákona je sport ve ejn prosp šnou inností.4

Na úrovni Evropské unie, jak již bylo výše zmín no, charakterizuje sport „Smlouva o fungování
Evropské unie“. Dle tohoto pojetí je d ležitá p edevším spole enská a výchovná funkce sportu.

Je t eba si uv domit, že specifické vztahy, které vznikají v oblasti sportu, jsou zejména regulovány
sportovními normami. Jedná se o sportovní pravidla, která na jedné stran regulují vnit ní
organizaci, právní postavení sportovce, p edpisy o dopingu a sponzoringu nebo organiza ní ády
a na druhé stran upravují pravidla provozování vlastní sportovní innosti.5

Sportovní pravidla nesmí odporovat zákonu. Pokud by tyto sportovní p edpisy nebyly v souladu
s normami právními, vedl by nutn tento nesoulad k autoritativnímu pop ení sportovních pravidel.
Oblast sportu jako ur itý systém nem že fungovat bez vn jšího ovliv ování jinými systémy,
p edevším právem. Volba ovliv ování závisí na mnoha aspektech. Je nezbytné zkoumat také
problémy, které vznikají v praxi a na jejich základ použít právní normu, jejíž použití bude
od vodn no ve ejným zájmem. Ve ejný zájem jako neur itý právní pojem je t eba vysv tlovat vždy

1) DOVALIL, J. Malá encyklopedie sportovního tréninku. Praha. Olympia, 19821, s. 11.
2) KRÁLÍK. M. Právo a sport. Praha. C:H:Beck. 2001. s. 52.
3) Evropská charta sportu. http:// www.msmt.cz/sport/evropska charta sportu
4) srov. zák. . 115/2001 Sb., o podpo e sportu, ve zn ní pozd jších p edpis .
5) KRUMPERA. V., NOVÁK F., NOVOTNÝ, J. Otázky sportovního práva. Praha: Ústav státu a práva, 2008. s. 18.

K.2'! H*'3#41*-2



33

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKM!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012

ve vztahu ke konkrétním pot ebám a požadavk m zvláštního zákona. P i posuzování ve ejného
zájmu se v poslední dob klade d raz na korup ní jednání, oblast dopingu nebo násilí p i
sportovních zápasech. To jsou p edevším oblasti, které vyžadují legislativní úpravu. Regulování
sportovních otázek musí také odpovídat specifickým podmínkám daného státu. Zp sob regulace
sportovních vztah se v jednotlivých státech zna n liší.6 Z t chto d vod není možné p ebírat
bezmyšlenkovit koncepce z jiných právních ád bez ohledu na místní podmínky na daném území.

Jednotlivé státy se úprav sportu v nují r zným zp sobem. Právní úprava sportovních vztah m že
být obsažena v obecných právních p edpisech nebo existuje speciální sportovní legislativa. Vedle
legislativy v jednotlivých státech má stále v tší význam právní úprava sportu v evropském právu
a v mezinárodních dokumentech. Mnoho stát již p istoupilo k mezinárodním dokument m nebo
se otázkami sportu zabývá jejich Ústava nebo ústavní zákony.

V oblasti sportovních vztah dle mého názoru, nem žeme hovo it o samostatném právním
odv tví, nebo v této oblasti se aplikují ur ité právní normy práva ob anského, pracovního,
trestního, obchodního a další právní normy. Aby se jednalo o samostatné právní odv tví, musela by
být spln na ur itá kritéria nebo podmínky. V p ípad sportovního práva nejsou spln na kritéria,
která jsou nezbytná, aby se tyto právní normy osamostatnily. Neexistuje samotný p edm t
právního odv tví, samotná metoda právní regulace a spole enská akceptace tohoto odv tví.
Vzhledem k tomu se spíše dá hovo it o právu ve sportu nebo se používá spojení sport a právo.

V eské republice zpo átku neexistoval žádný zákon, který by n jakým zp sobem vymezoval
kompetence státu v oblasti sportu. Zm na v této oblasti p išla až sou asn s p ijetím zákona
o podpo e sportu (zákon . 115/2001 Sb., o podpo e sportu, ve zn ní pozd jších p edpis ).
Jmenovaný zákon definuje sport takto: “Pro ú ely tohoto zákona pojem sport p edstavuje všechny
formy t lesné innosti, které prost ednictvím organizované i neorganizované ú asti si kladou za cíl
harmonický rozvoj t lesné i psychické kondice, upev ování zdraví a dosahování sportovních výkon
v sout žích všech úrovní“. Uvedená definice byla p evzata z Evropské charty sportu, což
p edstavuje vliv mezinárodních dokument na legislativu v eské republice.

Dle uvedeného zákona je sport ve ejn prosp šnou inností, dále zákon vymezuje p sobnost
orgán státní správy a územní samosprávy, náhradu za vyvlastn ní sportovního za ízení, povinnosti
provozovatele sportovního za ízení, které souvisejí se zajišt ním bezpe nosti osob a majetku
v tomto za ízení. Kompetence v oblasti sportu jsou sv eny Ministerstvu školství, mládeže
a t lovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu obrany a Ministerstvu zdravotnictví. Uvedená
ministerstva se zabývají oblastí státní sportovní reprezentace sportovními talenty. Kompetence
kraj a obcí je zam ena na tzv. sport pro všechny, v etn zdravotn postižených ob an , pé i
o sportovní za ízení v jejich správ a finan ní podporou sportu z jejich rozpo t . Nikde nejsou blíže
specifikovány úkoly jmenovaných subjekt ani se nedo teme o jakékoliv kontrole jejich innosti.

V d sledku rostoucího násilí fanoušk na sportovních zápasech, bylo pot eba tento problém
n jakým zp sobem ešit. V souvislosti s p ijetím zákona . 274/2008 Sb., kterým se m ní n které
zákony v souvislosti s p ijetím zákona o Policii eské Republiky, ve zn ní pozd jších p edpis , došlo
k novelizaci výše jmenovaného zákona, která uložila majiteli sportovního za ízení vypracovat
návšt vní ád. Návšt vní ád stanoví pravidla pro vstup návšt vník do sportovního za ízení
a pravidla chování návšt vník a osob bezprost edn vykonávající po adatelskou innost ve
sportovním za ízení. Jmenovaná právní úprava se inspirovala jednak doporu eními Rady Evropy
o diváckém násilí a neslušném chování p i sportovních událostech a zvlášt p i fotbalových

6) KRÁLÍK. M. Právo ve sportu. Praha: C:H.Beck, 2001.s. 100.
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zápasech7 a jednak legislativní úpravou v jiných zemích. Smyslem právní úpravy je zajistit
bezpe nost osob a majetku ve sportovních za ízeních. Divácké násilí je problémem, který ovšem
danou právní úpravou není zcela vy ešen a je pot eba i nadále o této problematice diskutovat
a p ijímat adekvátní nástroje.

Na základ analýzy, která byla vypracována Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy ve
spolupráci s eským olympijským výborem, vznikla nová koncepce státní podpory sportu v eské
republice, kde se p edpokládá, že bude zpracován nový zákon o sportu vycházející ze zásad
stanovených a realizovaných evropským právem.

Orgány Evropské unie vytvá ejí sportovní politiku ve spolupráci se všemi lenskými státy.
Problematikou vztahu sportu a práva v Evropské unii se v noval zpo átku Soudní dv r Evropské
unie. V roce 1991 byl vydán obecný dokument „Evropská unie a sport“. V tomto období za íná také
rozvoj innosti Evropské komise v oblasti sportu (dále jen“ Komise“) a bylo uspo ádáno první
Evropské sportovní fórum, kde se každoro n schází zástupci institucí EU, lenských stát ,
mezinárodních sportovních federací a další p edstavitelé sportu.

Zájem Evropské unie o oblast sportu se neustále zvyšuje. Doložit je to možné také adou judikát
Soudního dvora EU. Zpo átku se spory v oblasti sportu týkaly pouze ekonomických problém .
Následn se ovšem za ala projevovat zm na v tom, že se kladl d raz na sociální funkce sportu
a jeho specifika. Rozhodování Soudního dvora v mnoha kauzách, kde se ešila tzv. p edb žná
otázka8, m lo význam p i ur ování míry ingerence evropského práva do sportovních norem.
Docházelo k ovliv ování sportovních pravidel evropským právem. Jedním ze známých rozsudk ,
které m ly vliv na vývoj sportovních pravidel, byl nap . známý rozsudek ve v ci Bosman.9 Na druhé
stran m l i sport vliv na vývoj evropského práva.10 Soudní judikatura postupn dosp la k záv ru,
že kompatibilita každého sportovního pravidla se sout žním právem EU by m la být posuzována
p ípad od p ípadu, aby se stanovilo, zda tato pravidla porušují sout žní právo EU nebo ne.11

Pro problematiku sportu a ešení jeho problém byl d ležitý tzv. Dokument o sportu, který tvo il
p ílohu Amsterdamské smlouvy v roce 1997 a další obdobné dokumenty byly p ijaty v roce 1999
a v roce 2000. S p ijetím Lisabonské smlouvy za al stále více projevovat svoji innost Evropský
parlament a Rada, které jsou zmocn ny p ijímat opat ení a doporu ení.

V sou asné dob pro oblast sportu je zejména d ležitá Lisabonská smlouva, která obsahuje
samostatný lánek o sportu. Uvedený lánek o sportu zmoc uje instituce k p ijímání sportovní
legislativy v rámci tzv. podporující, a koordina ní pravomoci Unie. Legislativní návrhy v oblasti
sportu m že Evropskému parlamentu a Rad p edkládat Komise. Komise m že také podávat Rad
návrhy doporu ení, které jsou zam eny p edevším na rozvoj sportu, jeho podporu a spolupráci
mezi subjekty odpov dnými za sport. Cílem legislativy by m la být podpora evropských hledisek
sportu a rozvoj jeho evropského rozm ru.

Konkrétní podoba budoucí politiky v oblasti sportu se bude stále vyvíjet a budou probíhat
konzultace se zástupci lenských stát . Evropská unie je významným místem pro diskusi mezi
lenskými státy, orgány Evropské unie a p edstavitele sportu na evropské i celosv tové úrovni.

7) srov. sd lení Ministerstva zahrani ních v cí .118/1996 Sb.
8) V p ípad interpreta ní nejasnosti ur itého výkladu zakládacích smluv EU mají možnost národní soudy p i aplikaci
evropského práva obrátit se na Soudní dv r, aby o této otázce rozhodl v ízení o p edb žné otázce.
9) Rozsudek Soudního dvora ze dne 15.12.1995,sp.zn. C 415/93.
10) srov. Nap . Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. 10.1987, sp. zn. 222/86.
11) http:// ec.europa.eu /sport/competition /sectorsúsports /overview en html
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Sport nyní v legislativ Evropské unie zaujímá d ležité místo a postupn se vyjas ují problémy
související s financováním sportovních aktivit z rozpo tu Unie.

ZÁV R

Spole nost si stále více uv domuje d ležitost sportovních aktivit v život každého jedince. Stát
dosp l p i ešení vztah v oblasti sportu k záv ru, že je nezbytné sport podporovat a vytvo it lepší
podmínky pro p ijetí legislativy v této oblasti a následné realizace p ijatých norem. Stát také musí
zvýšit státní finan ní podporu sportu tak, aby byl zajišt n sport pro všechny. Pod vlivem
zahrani ních koncepcí a Evropské unie bude nadále eská republika usilovat o to, aby sport hrál
významnou roli také ve výchov a vzd lávání mládeže a plnil i další funkce ve spole nosti.
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ABSTRAKT:
Autor sa v lánku venuje rozhodovacej innosti Súdneho dvora Európskej únie v oblasti športu, resp.

športového práva. V jeho rámci rozoberá a analyzuje niektoré z najdôležitejších judikátov Súdneho dvora

Európskej únie v tejto oblasti.

ABSTRACT/SUMMARY:
Within the article, the author studies the Case Law of the Court of Justice of the European Union in the area of

sport, respectively the Sport Law. In this framework, the Author discusses and analyzes some of the most

important Case Law of the Court of Justice of the European Union in this field.

Súdny dvor Európskej únie ( alej aj len „Súdny dvor EÚ“) vo svojich prvých rozhodnutiach
zdôraz uje, že pod pôsobnos európskeho práva patrí len šport v po atí ekonomickej aktivity.
Komisia vnáša do tejto problematiky naopak sociálny aspekt zdôraz ujúci neekonomický charakter
športových aktivít. S prijatím Lisabonskej reformnej zmluvy v roku 2009 za ala nadobúda na
význame aj innos Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré sú nanovo lánkom 165 Zmluvy
o fungovaní EÚ ( alej aj len „ZFEÚ“) splnomocnené na prijímanie podporných opatrení
a odporú aní. My sa však budeme v nasledujúcom venova len rozhodovacej innosti Súdneho
dvora Európskej únie v oblasti športu.

Do prijatia Lisabonskej zmluvy nebol šport zakotvený v zakladajúcich zmluvách EÚ a Únia tak
nemala žiadne právomoci v tejto oblasti. Napriek tomu sa za ali ob ania Európskej únie domáha
svojich práv na základe tzv. priameho ú inku1 niektorých ustanovení týchto zmlúv vo i športovým
organizáciám. Jednalo sa o športovcov, ktorí poukazovali na rozpor medzi pravidlami športových

1) Princíp priameho ú inku, ktorý bol deklarovaný v rozsudku Súdneho dvora z 5. 2. 1963, sp. zn 26 62 vo veci Van Gend en
Loos, priznáva fyzickým a právnickým osobám právo dovola sa svojich práv z ustanovení európskeho práva (teda aj
zakladajúcich zmlúv) pred národným súdom lenského štátu. Musí sa jedna o ustanovenia, ktoré sú dostato ne presné, ur ité,
jasné a zrozumite né. Priamy ú inok rozlišujeme vertikálny, t.j. ke sa jednotlivec môže dovola ur itého ustanovenia vo i
štátnemu orgánu, a horizontálny, t.j. ke sa jednotlivec môže dovola ur itého ustanovenia vo i inému jednotlivcovi.
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asociácií a ustanoveniami zakladajúcich zmlúv o vo nom pohybe osôb2 alebo o hospodárskej
sú aži.3 Obracali sa teda na vnútroštátne súdy, ktoré majú povinnos aplikova európske právo.
V prípade interpreta nej nejasnosti ur itého výkladu zakladajúcich zmlúv EÚ majú tieto súdy
možnos , v poslednej inštancii dokonca povinnos , poda Súdnemu dvoru EÚ tzv. predbežnú
otázku.4 Súdny dvor potom o tejto otázke rozhoduje v prejudiciálnom konaní pod a lánku 267
ZFEÚ. Práve v aka konaniu o predbežných otázkach mal Súdny dvor Európskej únie k ú ovú úlohu
pri ur ovaní miery ingerencie európskeho práva do športových noriem. Jednalo sa o napríklad
o rozsudky Walrave a Koch, Dona versus Mantero alebo Bosman, ale aj mnohé alšie.

Okrem tejto varianty, využili niektorí športovci aj alšie cesty k dosiahnutiu svojich práv, a to
žalobu na neplatnos aktu orgánu Európskej únie pod a lánku 263 ZFEÚ. Touto žalobou je možné
napadnú smernicu, nariadenie alebo rozhodnutie. Aktívne legitimovaná môže by za ur itých
okolností5 aj právnická alebo fyzická osoba, ako tzv. neprivilegovaný žalobca.6 Touto cestou sa
vydal hrá sky agent pán Piau7 aj plavci Meca – Medina a Majcen,8 ke sa ako adresáti rozhodnutia
Komisie v oblasti hospodárskej sú aže snažili zvráti platnos jej aktu najprv pred Tribunálom
a následne sa odvolali pred Súdny dvor.9

Na základe výsledkov konania o predbežnej otázke v kauzách týkajúcich sa športu dochádzalo
v prvom rade k ovplyv ovaniu športových pravidiel európskym právom. Môžeme však zaznamena
aj vplyv športu na vývoj európskeho práva, dokladom toho je rozhodnutie Súdneho dvora vo veci
Heylens z roku 1987.10 S vo ným pohybom osôb a možností pracova v inom lenskom štáte Únie
súvisí ur ite porovnate nos diplomov a iných dokladov o kvalifikácii. Prípad Heylens sa týkal
odmietnutia francúzskeho ministra pre mládež a šport uzna rovnocennos belgického diplomu
futbalového trénera, pri om toto odmietnutie nebolo ani odôvodnené a ani neumožnilo právo
odvolania. Belgi an sa teda obrátil na francúzsky súd a ten položil otázku Súdnemu dvoru, i zásada
vo ného pohybu osôb vyžaduje, aby rozhodnutie o odmietnutí uznania platnosti diplomu bolo
odôvodnené a umož ovalo podanie s ažnosti.11 Súdny dvor odpovedal na obidve otázky kladne.12

Na toto rozhodnutie nasledovala v roku 1989 ve mi dôležitá legislatívna odozva v podobe
Smernice Rady . 89/48/EHS zo d a 21.decembra 1988, o všeobecnom systéme uznávania
diplomov vyššieho vzdelania, týkajúca sa študijných programov trvajúcich najmenej tri roky, ktorá
je okrem iného aplikovaná na všetky štúdia z odboru športu.13 V aka tejto smernici a tzv.
Dopl ujúcej Smernici Rady . 92/51/EHS z 18. júna 1992 môžu absolventi ur itého štúdia

2) Horizontálny priamy ú inok l. 45 ZFEÚ o vo nom pohybe osôb je deklarovaný v rozsudku Súdneho dvora z 12.12.1974, sp. zn
36 74, ods 17, vo veci Walrave a Koch.
3) Horizontálny priamy ú inok lánkov 101 a 103 ZFEÚ o hospodárskej sú aži vyplýva z Nariadenia Rady . 1/2003/ES zo d a
16.12.2002, o vykonávaní pravidiel hospodárskej sú aže stanovených v lánkoch 81 a 82 Zmluvy.
4) Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2008 / C 115/01) – Zmluva o fungovaní
Európskej únie. l. 267.
5) Týmito okolnos ami sú skuto nos , že žalobca je adresátom aktu (rozhodnutia) alebo že sa ho akt priamo a individuálne
dotýka.
6) TÝ , V.: Základy práva Európskej únie pre ekonómov. 5. aktualizované vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2009. s 114 115.
7) Rozsudok Tribunálu zo d a 26.01.2005, sp. zn T 193/02.
8) Rozsudok Súdneho dvora zo d a 18.07.2006, sp. zn C 519/06 P.
9) Hamerník, P.: Športové právo s medzinárodným prvkom. Praha: Auditorium, 2007. s 34.
10) Rozsudok Súdneho dvora z 15.10.1987, sp. zn 222/86.
11) Rozsudok Súdneho dvora z 15.10.1987, sp. zn 222/86. odsek 4 a 5 [online]. EUR – Lex Prístup k právu Európskej únie, 2010.
Dostupné na: http://eurlex. europa.eu / LexUriServ / LexUriServ.do? uri = CELEX: 61986J0222: EN: HTML.
12) KRÁLIK, M.: Právo v športe. Praha: C. H. Beck, 2001. s 237 238.
13) Tamtiež. s 238.
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vykonáva svoje povolanie aj v inej lenskej krajine EÚ a to bez toho, aby museli podstupova dlhý
proces uznávania diplomov.14

Z h adiska opa ného smeru ovplyv ovanie týchto dvoch systémov noriem, t.j. z h adiska vplyvu
európskeho práva na vývoj športových pravidiel, nemôžeme nespomenú rozhodnutie vo veci
Bosman.15 Okolnosti prípadu Bosman sú jednak ve mi obsiahle, ako aj už boli mnohokrát
rozobrané v rôznych publikáciách, preto sa im nebudem na tomto mieste podrobne venova . Toto
rozhodnutie malo každopádne alekosiahle dôsledky do prestupového systému európskeho
futbalu a v aka nemu došlo tiež k rozšíreniu zamestnaneckých práv profesionálnych futbalistov.16

Pod a Súdneho dvora „sú v rozpore s vo ným pohybom osôb pravidlá profesionálneho futbalu
o odstupnom za prestup profesionálneho hrá a, ob ana EÚ, do klubu v inom lenskom štáte EÚ, po
tom, o mu už vypršala jeho zmluva. Rovnako tak odporujú slobode pohybu kvóty ur ujúce po et
hrá ov z iného lenského štátu EÚ.“17 Európska liga UEFA bola tak na základe tohto rozhodnutia
nútená zmeni prestupové pravidlá, ktoré v roku 1996 najprv priniesli nerovnaké postavenie
hrá ov z lenských krajín EÚ oproti ostatným hrá om.

alšou novelizáciou v roku 1997 došlo k zrovnoprávneniu hrá ov pôsobiacich v krajinách EÚ, bez
oh adu na to, akého sú štátneho ob ianstva.18 Od vynesenia tohto rozsudku si športové
organizácie ove a viac uvedomujú autoritu Súdneho dvora Európskej únie a nutnos zoh ad ova
pri tvorbe športových noriem nielen národné právo, ale aj právo EÚ. Na tomto mieste by sme si
ako príklad v tejto súvislosti dovolili uvies Stanovy Slovenského futbalového zväzu, kde sa napr.
v lánkoch 9 a 19 upravuje záväznos predpisov Slovenského futbalového zväzu a aj ich vz ah
k právnemu poriadku Európskej únie ako aj rešpektovanie rozhodnutí Súdneho dvora Európskej
únie.19

Na záver tejto asti by sme sa chceli zamera na vývoj posudzovania Súdneho dvora, i šport
spadá pod pôsobnos európskeho práva. V spomenutých kauzách v oblasti športu – Walrave
a Koch a Dona versus Mantero – súd rozlišoval medzi ekonomickými a neekonomickými
športovými pravidlami. Pod a tejto judikatúry podliehajú pôsobnosti európskeho práva, respektíve
ustanoveniam o vo nom pohybe osôb, iba športové pravidlá i aktivity s ekonomickými
dôsledkami. Súd nimi ozna il innosti profesionálnych a poloprofesionálnych športovcov, za ktoré
dostáva športovec mzdu alebo ktorými poskytuje službu za odmenu. Zárove sú výslovne vylú ené
pravidlá s isto športovým záujmom, ako je zostavovanie národných reprezenta ných tímov, ktoré

14) Smernica Rady 92/51/EHS z 18. júna 1992, o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelávania a prípravy,
ktorou sa dop a smernica 89/48/EHS.
15) Rozsudok Súdneho dvora z 15.12.1995, sp. zn C 415/93.
16) Informa né centrum – asový preh ad [online]. Európska komisia – Šport, 2009. Dostupné na:
http://ec.europa.eu/sport/information center/information center141_en.htm.
17) HAMERNÍK, P.: Športové právo s medzinárodným prvkom. Praha: Auditorium, 2007. s 39.
18) KRÁLIK, M.: Právo v športe. Praha: C. H. Beck, 2001. s 233 234.
19) lánok 9 Stanov SFZ – Záväznos predpisov SFZ a ich vz ah k predpisom FIFA, UEFA, právnemu poriadku a judikatúre:

1. Stanovy a ostatné predpisy vydávané orgánmi SFZ ( alej len “predpisy SFZ”) musia by v súlade s právnym poriadkom

SR a EÚ, ako aj s publikovanou ustálenou judikatúrou Európskeho súdu pre udské práva, Súdneho dvora EÚ, Ústavného
súdu SR a Najvyššieho súdu SR.

2. Stanovy a ostatné predpisy SFZ musia by v súlade s predpismi FIFA a UEFA, záväznými pre ich lenov. Výnimkou sú
prípady, v ktorých by súlad s predpismi FIFA a/alebo UEFA znamenal rozpor s právnym poriadkom SR alebo EÚ.

lánok 19 Stanov SFZ – Hrá i:
5. SFZ rešpektuje rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veciach prestupov hrá ov, odstupného a výchovného a ich princípy

zakotví vo svojich predpisoch aj pre výlu ne vnútroštátne vz ahy.
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nemajú ni spolo né s ekonomickou aktivitou.20 Práve táto nejasná formulácia pôsobí zmäto ne.
Domnievam sa, že v zásade každá športová aktivita, vrátane amatérskeho športu alebo organizácia
medzinárodných sú aží, má ekonomické dôsledky. Hoci zámer týchto rozhodnutí bol správny, a to
vylú i z dosahu európskeho práva pravidlá, ktoré sú pre fungovanie športu potrebné, cesta, akou
sa Súdny dvor vydal, je problematická a spochyb ovaná. Napriek týmto nejasnostiam bola aj
v kauze Bosman použitá rovnaká metóda ur enia, ktoré športové pravidlá podliehajú právu EÚ
a ktoré nie. Na druhú stranu môžeme v tomto rozhodnutí vysledova náznaky tzv. „metódy
ospravedlnenia a proporcionality“ používanej v neskoršej judikatúre. Súd tu totiž skúmal, i
prestupové pravidlá futbalu, ktoré predstavujú športové pravidlá s ekonomickými dôsledkami
a tvoria prekážku vo ného pohybu osôb, môžu by ospravedlnené vo i lánku 39 Zmluvy o ES.21 Aj
z alších rozhodnutí Súdneho dvora je zrejmý vývoj metódy použitej v rozsudku Walrave, ktorá sa
zdá by neudržate ná, a postupne smeruje k svojmu zániku. Jedná sa o rozsudok Súdneho dvora zo
d a 11.04.2000, sp. zn. C 51/96 a C 191/97, známy pod ozna ením Deliege, v ktorom súd
interpretuje ekonomickú aktivitu rozširujúcim spôsobom tak, že športové aktivity amatérskeho
športovca na vrcholnej sú aži môžu zah a poskytovanie oddelených služieb súvisiacich s touto
športovou akciou. Napríklad môže ís o prezentáciu loga sponzorov pred divákmi alebo
prostredníctvom televízneho prenosu.22 Z toho možno vyvodi , že môže ís , okrem športu
profesionálov a poloprofesionálov, aj o športovú a ekonomickú aktivitu amatérskeho športovca,
ktorá spadá pod ustanovenia lánku 49 Zmluvy o ES o slobode poskytovania služieb.23 V tomto
i alšom rozhodnutí vo veci Lehtonen24 vychádza síce Súdny dvor z testu zavedeného rozsudkom
Walrave a rozlišuje medzi ekonomickými pravidlami a pravidlami s isto športovým záujmom,
napriek tomu v nich už uznáva, že športové pravidlo nemôže by postavené mimo pôsobnos
Zmluvy o ES len v aka „zaklínacej formulácii“ isto športového záujmu. Súd sa nimi v týchto
rozhodnutiach zaoberá, vstupuje tak do oblasti športovej autonómie a posudzuje ich z h adiska
rozporu s ustanoveniami o vo nom pohybe osôb. Na záver ich ale rešpektuje a ospravedl uje ich –
a to špecifickým charakterom nutným pre existenciu športového odvetvia.25 Tieto náznaky tzv.
testu proporcionality vyústili v roku 2006 do rozsudku Súdneho dvora z 18.07.2006, sp. zn. C
519/04 P vo veci David Meca – Medina a Igor Majcen versus Európska komisia, kde súd pristupuje
k novej metóde posudzovania všetkých športových pravidiel, i už ekonomických alebo
neekonomických, s oh adom na ich súlad s právom EÚ. V prípade rozporu s európskym právom
ospravedl uje tie pravidlá, ktoré sú proporcionálne vzh adom k zachovaniu niektorých
mimoekonomických cie ov daného športu.26 Tento test proporcionality vychádza z rozsudku
Wouters,27 ktorý, hoci sa netýka oblasti športu, je mu šitý na mieru. Obidva prípady spadajú do
práva hospodárskej sú aže EÚ, ktoré reguluje kartely pod a lánku 101 ZFEÚ, zneužitie
dominantného postavenia pod a lánku 102 ZFEÚ a štátnej pomoci pod a lánku 107 ZFEÚ.

20) Rozsudok Súdneho dvora z 12.12.1974, sp. zn 36 74. odsek 4, 5 a 8 [online]. EUR – Lex Prístup k právu Európskej únie, 2010.
Dostupné na:
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi! celexplus!prod!CELEXnumdoc & lg = en & numdoc = 61974J0 036.
21) Rozsudok Súdneho dvora z 15.12.1995, sp. zn C 415/93. odsek 121 [online]. EUR – Lex Prístup k právu Európskej únie, 2010.
Dostupné na:
http://eurlex.europa.eu /smartapi /cgi /sga_doc?smartapi!celexplus!prod! CELEXnumdoc & lg = en & numdoc = 61993J0415.
22) Rozsudok Súdneho dvora z 11.04.2000, sp.zn. 36 74. odsek 56 a 57 [online]. EUR – Lex Prístup k právu Európskej únie, 2010.
Dostupné na:
http://eurlex.europa.eu / smartapi / cgi / sga_doc? smartapi! celexplus! prod! CELEXnumdoc & numdoc = 61996J0051 & lg= En.
23) HAMERNÍK, P.: Športové právo s medzinárodným prvkom. Praha: Auditorium, 2007. s 70.
24) Rozsudok Súdneho dvora z 13.04.2000, sp. zn. C 176/96.
25) HAMERNÍK, P.: Športové právo s medzinárodným prvkom. Praha: Auditorium, 2007. s 73 75.
26) Tamtiež. s 72 73 a 84 85.
27) Rozsudok Súdneho dvora z 19.02.2002, sp. zn. C 309/99.
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V prípade Wouters sa posudzovalo porušenie lánku 101, odsek 1 ZFEÚ, išlo o prepojenie
holandských advokátov a ú tovníkov formou partnerskej spolo nosti, ktoré obmedzovalo
hospodársku sú až na vnútornom trhu Únie.28 Súd tu prvýkrát postupoval tak, že najprv zvážil
kontext a ciele holandskej úpravy, ktorá bola v rozpore s európskym právom. Potom posudzoval, i
následné efekty týchto cie ov obmedzujúcich sú až sú nevyhnutné, alebo proporcionálne.29

Rovnako tak bolo postupované v judikátoch Meca Medina a Majcen, ktorý sa týkal vz ahu
antidopingových pravidiel k sú ažnému právu. Meca Medina a Majcen boli plavci, ktorých výsledok
dopingovej kontroly bol pozitívny a bolo im tak zakázané nastupova k alším pretekom.
Antidopingové pravidlá, ktoré sú stanovené Medzinárodným olympijským výborom
a Medzinárodnou federáciou plávania, sú založené na objektívnej zodpovednosti. Plavci najprv
napadli tieto dve organizácie pred Európskou komisiou, neskôr napadli rozhodnutie Komisie pred
Tribunálom a na záver sa odvolali na Súdny dvor. Až Súdny dvor použil test pod a rozsudku
Wouters a prerušil tak neš astné aplikovanie metódy z judikátu Walrave.30 Pod a súdu sú
antidopingové pravidlá považovaná za rozhodnutie združenia podnikov pod a lánku 101, odsek 1
ZFEÚ a limitujú slobodu plavcov k pretekárskej innosti, napriek tomu ale nezakladajú obmedzenia
sú aže vnútorného trhu Únie, pretože sú ospravedlnené legitímnym cie om. Obmedzenie je nutné
k riadnemu priebehu športovej sú aže, pretože zabezpe uje športovú rivalitu.31 Súdny dvor
v tomto rozsudku teda nanovo uviedol, že „kompatibilita každého športového pravidla so
sú ažným právom EÚ by mala by posudzovaná prípad od prípadu, aby sa stanovilo, i tieto
pravidlá porušujú sú ažné právo EÚ alebo nie.“32

Záverom by sme si dovolili uvies , že v lánku bol len v skratke na rtnutý vývoj vz ahu Súdneho
dvora Európskej únie k športu v práve Európskej únie, ktoré vyvrcholilo prijatím samostatného
lánku o športe v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Lisabonskou reformnou zmluvou prišlo

s ú innos ou k 1. decembru 2009 k vytvoreniu nových kompetencií Európskej únie v oblasti športu,
ktorých cie om je podporova európske h adiská športu a rozvoj jeho európskeho rozmeru.

V sú asnej dobe prebiehajú rokovania o ich konkrétnej podobe, na o by mali by zamerané a akou
formou aplikované (tzv. Prípravné akcie v oblasti športu, zavedenie tzv. Európskeho športového
programu s vlastnou kapitolou v rozpo te Únie, a pod.).

Domnievame sa, že táto pridaná hodnota EÚ bude spo íva na troch skuto nostiach. Po prvé,
Európska únia predstavuje ideálnu platformu pre diskusiu medzi lenskými štátmi, inštitúciami
Únie a predstavite mi športu na európskej aj celosvetovej úrovni. alším prínosom nového lánku
o športe je právne nespochybnite né postavenie športu v európskom práve. Do prijatia Lisabonskej
zmluvy neexistoval právny základ postoja Európskej únie k športu, o spôsobovalo komplikácie
Európskej komisii aj Súdnemu dvoru Európskej únie pri aplikácii ustanovení o vo nom pohybe osôb
a hospodárskej sú aži. Každý vnímal špecifické postavenie športu medzi ostatnými odvetviami
priemyslu, ale nebolo ho o o podloži . Dnes už je jasne dané v lánku 165 ZFEÚ, že má Európska
únia bra do úvahy osobitnú povahu športu a chráni ju. Tretím pilierom, významným hlavne pre

28) HAMERNÍK, P.: Športové právo s medzinárodným prvkom. Praha: Auditorium, 2007. s 84 85.
29) Rozsudok Súdneho dvora z 19.02.2002, sp. zn. C 309/99. odsek 97 [online]. EUR – Lex Prístup k právu Európskej únie, 2010.
Dostupné na: http://eurlex.europa.eu / LexUriServ / LexUriServ.do? uri = CELEX: 61999J0309: EN: HTML.
30) HAMERNÍK, P.: Športové právo s medzinárodným prvkom. Praha: Auditorium, 2007. s 104 113.
31) Rozsudok Súdneho dvora z 18.07.2006, sp. zn. C 519/04 P. ods 45 [online]. EUR – Lex Prístup k právu Európskej únie, 2010.
Dostupné na: http://eurlex. europa.eu / LexUriServ / LexUriServ.do? uri = CELEX: 62004J0519: EN: NOT.
32) Šport – preh ad [online]. Európska komisia – Sú až, 2007. Dostupné na:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/sports/overview_en.html.
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športový ob iansky sektor, je postupné zavedenie programov EÚ v športe, s ktorými súvisí aj
spolufinancovanie športových aktivít z rozpo tu Únie.

V tejto chvíli je pre nás k ú ové, že na vnútroštátnej úrovni, tak i na úrovni únijnej došlo
k uvedomeniu si dôležitosti športu v živote každého z nás v súvislosti so sú asným „sedavým
spôsobom života“, s jeho významnou rolou vo výchove a vzdelávaní mládeže a s jeho integra nými,
zdravotnými a alšími funkciami v spolo nosti. Isté je, že as verejných autorít má vô u viac
podporova šport, spolupracova so športovým hnutím, hoci je zatia nie vždy úplne jasné, aké
konkrétne právne inštitúty k realizácii týchto zámerov sa použijú. Z vyššie uvedených dôvodov si
myslíme, že by bolo vhodné v budúcnosti zhodnoti predpokladané dôsledky pod a sú asného
stavu s tými reálnymi.

Zárove by sme chceli upozorni na skuto nos , že predmet tohto lánku, resp. štúdie nie je možné
poja vy erpávajúcim spôsobom a to predovšetkým s oh adom na požadovaný obmedzený rozsah
(napr. ve mi zaujímavé otázky vznikajú pri vz ahu športu a vnútroštátneho a únijného práva
hospodárskej sú aže).

V súvislosti s aktuálnym vývojom športového práva v Slovenskej republike môže by prínosom aj
sú asný pozitívny vývoj v Európskej únii, ktorý bude ma vplyv aj na slovenskú športovú koncepciu
a športové právo a ktorý bude ma sám o sebe priamy ú inok aj na ob anov Slovenskej republiky.
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ABSTRAKT:
V predmetnom príspevku sa venujeme už dlhšie pertraktovanej problematike i možnosti legislatívneho

uchopenia tzv. „športového trestného inu“. Príspevok reaguje na reakcie, poznatky, postrehy i výhrady

širokej odbornej verejnosti k obsahu nami navrhnutej skutkovej podstaty trestného inu ublíženia na zdraví pri

výkone športovej innosti, ktorú sme na portáli www.ucps.sk prezentovali už skôr. Tento príspevok však vo

vecnej diskusii pokra uje, pri om zoh ad uje viaceré postrehy, pod ich prizmou mení obsah a znenie návrhu

samotnej skutkovej podstaty. V príspevku sú asne špecifikujeme obsah a rozsah už skôr vymedzenej definície

športu ako takého, ako aj jednotlivé asti samotnej skutkovej podstaty, ktoré si pravdepodobne vyžadujú

vysvetlenie a bližšiu špecifikáciu.

ABSTRACT/SUMMARY:  
In the given article we deal with the long discussed problem or possibility of legislative grasping of so called

“sports crime”. The article responds to reactions, knowledge, observations or objections of wide professional

public to the content of by us suggested facts of crime of bodily harm at performance of sports activity which

we have already earlier presented on portal www.ucps.sk. This article, however continues in factual discussion

while it considers several observations and under their prism changes the content and wording of proposal of

the merit of case itself. In the article we simultaneously specify the content and scope of already earlier

determined definition of sport as such, as well as the individual parts of the merit of case itself which probably

require explanation and more detailed specification.

ÚVOD:

Tak, ako bolo cie om už zverejnených príspevkov1 ozrejmujúcich podstatu myšlienky a jej možného
cie a – zavedenia špeciálnej skutkovej podstaty „športového trestného inu“ na pozadí historického

1) OLLÁK, J.: Zodpovednos športovca za (ne)úmyselne ublíženie na zdraví; in: Justi ná revue, [ .11/11, strana 1558], OLLÁK,
J.: Skutková podstata trestného inu ublíženia na zdraví pri výkone športovej innosti (štúdia de lege ferenda); in.: Justi ná
revue [ .4/12, strana 610].
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a aktuálneho vnímania zodpovednosti športovca za úraz spôsobený inému športovci pri hre, pri
športe – tak po istom asovom odstupe prichádzame k o akávanej a ako sa ukázalo, aj potrebnej
modifikácii jej navrhovaného znenia.

O možnostiach jej zavedenia, prínosoch i naopak „právnych“ škodách sa diskutovalo okrem
internetových diskusií2 aj na odbornej konferencii „Šport a právo“ konanej 12. 13. septembra
v Poprade3. Vzh adom na to, že v týchto diskusiách boli vyjadrené isté výhrady, za o sme ich
autorom nesmierne v a ní – as, kedy je potrebné navrhovanú skutkovú podstatu s asti aj pod
prizmou týchto pripomienok a postrehov potrebné modifikova , nastal. Ako sme sa nechali po u
aj v pôvodných príspevkoch, znenie návrhu skutkovej podstaty trestného inu ublíženia na zdraví
pri výkone športovej innosti si neprivlast ovalo monopol, že prezentované znenie a obsah bude
jediné správne, ale bolo iba akýmsi „nástrelom – návrhom“ do problematiky. K definitívnemu
zneniu sa mala za cie dosta práve po prebehnutej diskusii. Samozrejme, nie všetky pripomienky
budú zoh adnené, nako ko sa k niektorým nie celkom korektným dedukciám a postrehom v týchto
„diskusiách“ v predkladanom príspevku vyjadríme taktiež.

1. POJEM ŠPORT:

Snahou o formuláciu definície športu sa už v histórii zaoberali mnohí autori. Skuto nos , že ani
jedna z týchto definícii nezískala plošné pozitívne ohlasy širokej jednak laickej a jednak odbornej
verejnosti, sa dá odôvod ova rozli ným vnímaním a chápaním športu ako celosvetového
fenoménu. Na základe uvedeného dodajme, že konkrétne definície športu boli vždy iba akýmsi
prejavom spomenutého vnímania a chápania športu daným spolo ensko ekonomickým zriadením
tej – ktorej doby.

Odzrkadlením uvedeného je skuto nos , že v minulosti prezentované definície športu zoh ad ovali
najmä jeho amatérsky, vo no asový charakter. Hovorili o športe ako o fyzickej aktivite vykonávanej
dobrovo ne, na erstvom vzduchu, za ú elom zvyšovania kondície alebo za ú elom zlepšovania
zdravia ako takého. V podobnom zmysle bol chápaný aj športovec, ktorý bol považovaný za fyzickú
osobu, ktorá športuje. Postupom asu sa však amatérsky charakter športu menil na profesionálny,
pri om napr. Jozef orba na túto tému poznamenáva, že v športovom hnutí nastal proces
transformácie zo „skrytého amaterizmu“ na profesionálne podmienky – no v podmienkach
Slovenskej republiky sa však niekedy hodí použitie výrazu „ zdanlivý profesionalizmus.4 Prerod
športu do formátu profesionalizmu sa samozrejme odzrkadlil jednak v zmene vnímania statusu
športovca5, ako aj v defini ných snahách športu. Práve tento moment mal na svedomí, že sa
postupne za ala objavova aj snaha o zachytenie prvku profesionalizmu v definíciách športu. Máme
však za to, že tento bol v zásade okrajovou záležitos ou vä šiny defini ných snáh. Aj aktuálne
legálne vymedzenia športu obsahujú snahu o vymedzenie týchto prvkov športu, avšak zvä ša ide
o samostatné vymedzenie profesionálneho športu, a samostatné vymedzenie amatérskeho športu.
Zastávame taktiež názor, že pre podmienky dneška je potrebné zhodnú sa na definícii športu,
ktorá bude v komplexnosti a v svojom znení obsahova oba tieto prvky výkonu športovej innosti,
bez nutnosti defini nej diferenciácie.

2) www.lexforum.sk, www.pravnelisty.sk (http://www.pravnelisty.sk/clanky/a154 skutocne potrebujeme novu skutkovu
podstatu trestneho cinu ublizenia na zdravi pri vykone sportovej cinnosti), navštívené d a 12.10 2012.
3) http://www.ucps.sk/Sport_a_Pravo_program, Závery z konferencie a jej nosné myšlienky prístupné na:
http://www.ucps.sk/Zavery_z_konferencie_Sport_a_pravo (navštívené d a 12.10 2012.)
4) ORBA,J.: Terra incognita: Zmluvný vz ah medzi športovým klubom a sponzorom. IN: Sú asnos a perspektívy právnej
regulácie obchodných zmlúv. Zborník príspevkov ú astníkov vedeckej konferencie konanej v d och 24. 26 októbra 2007 v Starej
Lesnej. Košice, UPJŠ v Košiciach, 2008. Str.29.
5) Bližšie pozri: DOLOBÁ ,M.: Právne postavenie športovca, Justi ná revue,62, 2010, .6 7, s 796 – 801.
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Povestnou ervenou ni ou, ktorá sa musí v akýchko vek defini ných úvahách a snahách
nachádza je vedomos o skuto nosti, že šport ako taký nemožno deli na profesionálny
a amatérsky. Pre lepšie pochopenie uve me, že šport je taký istý, ak je vykonávaný
profesionálne, ako ke je vykonávaný amatérsky – vo no asovo. Toto delenie však prichádza do
úvahy v prípade výkonu športovej innosti, ktorá na základe svojich kvalitatívnych znakov nesie
charakter bu profesionálny, alebo amatérsky (pripúš ame dokonca formát poloprofesionálneho
výkonu športovej innosti).

Definíciu športu, ktorú sme v súvislosti (ale nielen) s pertraktovaným návrhom skutkovej podstaty
ublíženia na zdraví pri výkone športovej innosti predostreli, má isté kvalitatívne znaky, ktoré
pravdepodobne potrebujú vysvetlenie, ke že z obsahu reakcií na u sme túto skuto nos intuitívne
vytušili hne po ich zverejnení.

Úvodom sná povedzme, že odbremenenie sa od vnímania „právnych inštitútov“ spôsobom
„všetko v legislatíve, alebo ni “ sú pod a nášho názoru prekonané a vnímanie akýchko vek definícií,
pojmov i akýchko vek iných sú astí právneho poriadku by sa malo dia na pozadí existencie
metodológie, ich výkladu vzh adom k predmetu, ktorého sú legislatívnym, právnym a pojmovým
priemetom. Nezabúdajme ani na skuto nos , že isté právne inštitúty vedia by dop ané aj
samotnou súdnou praxou – o sa v prípade „športového práva“ deje vo svete viac ako asto,
pri om dokonca tvorcovia týchto „športových“ predpisov sa na túto skuto nos mnohokrát aj
(ml ky) spoliehajú.

Návratom k meritu veci uve me, že sme športovo právnej obci pred asom predostreli definíciu
športu v nasledujúcom znení:

"Za šport sa považuje akáko vek fyzická aktivita jednej alebo viacerých fyzických osôb, spojená
a podmienená procesom „tvorby myšlienky zhmotnenej6 v pohybe“ bez oh adu na jeho charakter,
vykonávaná za ú elom dosiahnutia ur itého špecifického cie a i už v podobe ur itého bodového
zisku do „bodovej tabu ky“ referujúcej postavenie aktívneho subjektu v legitímne organizovanej
sú aži v jej najrôznejších podobách, alebo v podobe zvyšovania fyzickej kondície bez ú elu
získavania spomenutého bodového zisku.

Spornými sa v prebehnutých diskusiách na rôznych miestach7 stali najmä jej nasledujúce asti,
pri om okrem ich v nasledujúcom texte poskytnutého výkladu i „vysvetleniu“, si treba uvedomi
aj ich sekundárne presahy.

1.1 POTREBA VÝKLADU A OZREJMENIA ASTI DEFINÍCIE: „TVORBA MYŠLIENKY ZHMOTNENÁ V POHYBE“:

Ke že je v modernom ponímaní športu ako takého v celosvetovom meradle trend zara ova medzi
klasické športy8 aj napr. kartové hry, stolové hry (inak povedané a nazvané – tzv. „mentálne
športy“) – snažili sme sa zahrnú do znenia nami vymedzenej definície športu aj akúsi subjektívnu
formuláciu podstaty týchto športov. Prirodzene, definícia športu by mohla by aj bez tejto
formulácie9, avšak možnos (potrebu!?) zahrnú do nej aj túto as sme vyjadrili v jej samotnom

6) Uve me, že pod váhou konzultácií a rozhovorov s viacerými lenmi ob ianskeho združenia U ená právnická spolo nos by
bolo možné uvažova aj formulácii „ .. tvorby myšlienky prejavenej v pohybe“.
7) Bližšie pozri napr.: http://www.lexforum.sk/416 – komentáre. (navštívené d a 12.10 2012).
8) Cháp futbal, hokej, hádzaná, atletika, vodné športy at . (pozn.aut.)
9) "Za šport sa považuje akáko vek fyzická aktivita jednej alebo viacerých fyzických osôb bez oh adu na jeho charakter,
vykonávaná za ú elom dosiahnutia ur itého špecifického cie a i už v podobe ur itého bodového zisku do „bodovej tabu ky“
referujúcej postavenie aktívneho subjektu v legitímne organizovanej sú aži v jej najrôznejších podobách, alebo v podobe
zvyšovania fyzickej kondície bez ú elu získavania spomenutého bodového zisku.
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znení ú elovo. Je to jednak preto, lebo zastávame subjektívny názor, že tento trend zara ova
prezentované „mentálne športy“ medzi športy klasické je neodvratný a aktuálny, jednak pre
potreby akademického vyjasnenia si možnosti a reálnosti zara ovania týchto športov medzi športy
klasické, a jednak ako „výkop do debaty“ o forme legálneho vyjadrenia obsahu a podstaty týchto
športov. Navyše, skuto ne sme presved ení, že akáko vek športová aktivita je skuto ne "tvorba10

myšlienky zhmotnená11 v pohybe", pri om privítame akéko vek logické, skutkové i iné argumenty,
ktoré toto tvrdenie vyvrátia.

1.2 POTREBA VÝKLADU ASTI DEFINÍCIE ŠPORTU: “ŠPECIFICKÝ CIE “

Radi by sme upozornili na skuto nos , že aj napriek v skutku širokému vymedzeniu “športu“ a jeho
rozsahu, si na rozdiel od niektorých prezentovaných názorov myslíme, že bežnú aktivitu ako
napríklad „kopanie zemiakov“ i iné agrárne innosti12 pod rozsah tejto definície zaradi nemožno.
Súhlasíme, že v akýchko vek „športových“ defini ných snahách sa spomína a asto sa odkazuje na
špecifickos športu i špecifickos jeho jednotlivých diel ích sú astí. Práve na tomto mieste
a v prípade nami poskytnutej definície je však nanajvýš potrebné pri jej výklade prihliada na túto
spomenutú špecifickos športu, a taktiež na jeho špecifický cie .

Nami prezentovaná definícia športu hovorí o „aktivite, ktorá sleduje ur itý cie .“ Z h adiska
metodológie, výkladu jej obsahu, kazuistiky a na základe aktivít a skuto ností, ktorých sa stala
priemetom tvrdíme, že musí ís o špecifický cie – teda športový cie 13, ktorý spomenutá aktivita
musí sledova a by s ním v skutkovom súlade.

Máme za to, že každý druh športu má iný, špecifický cie , ku ktorému sa pohybová aktivita toho –
ktorého športu viaže a ktorého je prejavom. Každá fyzická aktivita tvoriaca obsahovú nápl toho
ktorého športuje je pritom pre ten – ktorý šport charakteristická. Inak povedané, v každom
športe je tento cie iný, na základe oho je determinovaná aj fyzická aktivita, ktorá k nemu vedie.
Dôsledkom uvedeného je aj stav hovoriaci o rôznorodosti športov, na om sa zhodujeme súhlasne
aj s inými autormi.14

Okrem iného, na základe uvedeného nie je objektívne korektné tvrdi , že systematika športu
(všetkých športov v súhrne) ako takého má plošný a vždy platiaci cie – zví azi . Takéto vnímanie
je v skutku nepresné a vágne. Samozrejme, musíme pripusti , že snaženie akéhoko vek športovca i
kolektívu je determinované snahou zví azi , avšak myslíme si, že cie om konkrétnych športov nie je
iba samotné ví azenie. Myslíme si, že sa tu cie ktoréhoko vek športu práve pod vplyvom
špecifickosti fyzickej aktivity toho ktorého športu musí chápa akosi „kaskádovito“.15 Ak by sme

10) Ide o proces formovania myšlienky o fyzickej aktivite mentálnym pozadím športovca, ktorá je prejavená samotným
výkonom fyzickej aktivity športovcom, pri om táto aktivita je podstatou výkonu toho ktorého športu.
11) Pozri poznámku pod iarou .4.
12) K autorom a obsahu týchto pripomienok a debaty bližšie pozri: http://www.lexforum.sk/416 – komentáre.
13) Teda aktivita, ktorá nadobúda športový charakter, aktivita, ktorá je nevyhnutná na „výkon športu“ ako takého. Teda,
absurdne vzaté – kopanie zemiakov ani v najmenšom možnom význame neobsahuje športový cie , športový charakter. Aktivita
vykonávaná za ú elom „vykopania zemiakov“ nie je obsahovo ani formálne príbuzná žiadnej športovej aktivite, ktorá tvorí
obsahovú nápl akéhoko vek dnes známeho športu. Uvedená konštrukcia vytvára stav, že prejavom tejto športovej aktivity je
snaha o dosiahnutie „športového úspechu.“
14) PORUBAN, A.: Historicko – geografický poh ad na vz ah profesionálneho športovca a klubu, IN: Magister Officiorum, ro ník
II., íslo 2/2012, ISSN: 1338 5569, str.9.
15) Príkladom krátky exkurz kazuistikou: napr. cie om futbalu je dosta loptu do bránky, o má za následok strelenie gólu – no
docielenie umiestnenia lopty do bránky nemusí automaticky prezumova ví azstvo v zápase (platí to iba vtedy a len vtedy, ak
súper nedá gól, ktorým dosiahne remízu, prípadne viac gólov, ktorými dosiahne ví azstvo). Cie daného športu je tu teda pod a
nášho názoru diverzifikovaný na tri iasto né procesy, ktoré tvoria v súhrne celkový cie daného športu. Je to za prvé
nevyhnutný výkon/praktizovanie športovej aktivity (Uvedená konštrukcia vytvára stav, že prejavom tejto športovej aktivity je
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aj pripustili jediný cie športu – ví azenie, tak toto ví azenie musí by dosiahnuté aktivitou, ktorá
nesie charakter aktivity športovej, determinovanej špecifickým cie om toho ktorého druhu športu.
Predpokladom ví azenia je teda praktizovanie fyzickej aktivity, a teda aj táto samotná aktivita
môže by považovaná za ( iastkový) cie športu ako takého.

Taktiež tvrdi , že cie om športu je len a len ví azenie dáva do úzadia jeho vplyv na zdravie
obyvate stva, športujúcej populácie a to bez oh adu na profesionálny alebo rekrea ný – amatérsky
rozmer tejto innosti, o nie je celkom korektné.16

1.3 (NE)JASNÝ OBSAH NA RTNUTEJ DEFINÍCIE?

Uvedená definícia športu v jej aktuálnom znení svojim rozsahom a najmä svojím obsahom v sebe
zah a viaceré oblasti, prejavy i formy športu samotného, o sa na prvý poh ad zda jasným
nemusí. V nasledujúcich riadkoch by sme preto chceli pre lepšiu preh adnos , komunikatívnos
a jasnos danej definície priblíži , vyjasni najmä nasledujúce oblasti:

a) definícia „športu“ rozlišuje kolektívne a individuálne športy:

 definícia tak robí formuláciou: „ ... za šport sa považuje akáko vek fyzická aktivita jednej
alebo viacerých fyzických osôb“

b) definícia pojmu „šport“ rozlišuje profesionálny a amatérsky výkon tejto športovej innosti:

 profesionálny: "Za šport sa považuje akáko vek fyzická aktivita jednej alebo viacerých
fyzických osôb, spojená a podmienená procesom „tvorby myšlienky zhmotnenej17 v pohybe“
bez oh adu na jeho charakter, vykonávaná za ú elom dosiahnutia ur itého špecifického
cie a i už v podobe ur itého bodového zisku do „bodovej tabu ky“ referujúcej postavenie
aktívneho subjektu v legitímne organizovanej sú aži v jej najrôznejších podobách",

 Na tomto mieste považujeme za potrebné upozorni taktiež na formuláciu „v legitímne
organizovanej sú aži v jej najrôznejších podobách“. Táto as definície „športu“ hovorí
o legitímne organizovanej sú aži. Výkon profesionálnej športovej innosti teda
definícia viaže a podmiene ne spája na jej výkon v tejto sú aži, ím odlišuje
profesionálny výkon športovej innosti od iných druhov športovej innosti. Kladie teda
pre jej „výskyt a existenciu“ alšiu nevyhnutnú podmienku – už spomenutú športovú
sú až.

 Nepôjde však o akúko vek športovú sú až, ale o „legitímne organizovanú“, tzn.
organizovanú subjektom, ktorý je na jej organizáciu splnomocnený, oprávnený a patrí
to do jeho právomoci.18

snaha o dosiahnutie „športového úspechu.“), za druhé dosiahnutie cie a (podstata športu), a za tretie ví azstvo. Celú
problematiku však nemôžeme sumarizova iba chcením a formulovaním cie a „vyhra “. Takýto prístup v kone nom dôsledku
vylu uje možnos pod spomenutú definíciu zahrnú akúko vek fyzickú aktivitu, bez takéhoto cie a – napr. vo no asová športová
aktivita ako napríklad beh (logicky, cie om tu nie je výhra pri om to, že ide o šport je nesporné). Navyše, je viac ako jasné, že
k dosiahnutiu úspechu sú niekedy posta ujúce (dokonca potrebné) aj remízové výsledky – teda v tomto prípade ide o iastkový
cie (napr. remíza) majúci za následok celkový cie – výhra v turnaji, pohári alebo inej sú aži. (pre ten – ktorý tím). Uvedomi si
treba taktiež prípady napríklad profesionálnej kulturistiky i fitnes – kde cie tejto aktivity môže by chápaný ako „zví azi sám
nad sebou“, prezentova svoju muskulatúru v najlepšej možnej forme a podobne.
16) Formulova cie zví azi ako jediný cie fyzických aktivít napr. na všetky vo no asové športové aktivity by bolo nepresným.
17) Pozri aj pozn.pod. iarou .4.
18) Cháp národný športový zväz, asociácia, športové i ob ianske združenie.
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 amatérsky / vo no asový: „ ... alebo v podobe zvyšovania fyzickej kondície bez ú elu
získavania spomenutého bodového zisku.“

1.4 VŠEOBECNOS DEFINÍCIE?

V prebehnutých debatách sa vyskytli aj názory rôznych autorov, ktoré vytýkali nami prezentovanej
definícii všeobecnos . Na margo týchto názorov uve me v nasledujúcom texte prierezom len
niektoré definície iných autorov i inštitúcií, pri om posúdenie, i nami predložená definícia pojmu
šport je alebo nie je (vo vzájomnej komparácii) všeobecná nechajme na samotného itate a i
adresáta tohto príspevku.

eská teória športu sa pravidelne venovala snahám o definíciu športu. Tak napríklad V. Fiala
definoval šport ako „pohybovou hru, zábavu p vodn rekrea ního charakteru, provozovanou na
erstvém vzduchu, nyní pohybovou innost jednak za ú elem rekrea n – zdravotním

a výchovným, jednak vysloven za ú elem sout žním, závodním. Tato innost se vyzna uje snahou
po nejvyšším t lesném výkonu a po vít zství nad sportovním soupe em podle pevných
mezinárodn platných pravidel a záznam o výsledcích“.

J.Titl ako alší autor zaoberajúci sa touto problematikou definuje šport, ktorý chápe ako „formu
t lesné výchovy, jejímiž specifickými rysy jsou snaha po dosažení maximálního výkonu,
specializace, sout žení, závod ní, trénink apod. Nelze však samotná cvi ení pokládat za sport,
stejn jako nelze gymnastická cvi ení pokládat za gymnastiku“.19 20

V eskom právnom poriadku nájdeme definíciu pojmu šport v jedinom zákone. Je ním zákon
. 115/2001 Sb., o podpo e sportu, v znení neskorších predpisov, no aj tu je šport definovaný len

pre ú ely tohto zákona a to nasledovne: „všetky formy telesnej innosti, ktoré prostredníctvom
organizovanej aj neorganizovanej ú asti si kladú za cie harmonický rozvoj telesnej aj psychickej
kondície, upev ovanie zdravia a dosahovanie športových výkonov v sú ažiach všetkých úrovní“21.
Treba kriticky poveda , že táto definícia neobstojí z dôvodu nedostato ného pokrytia i zahrnutia
všetkých druhov fyzických aktivít, ktoré sa ako šport chápa ur ite dajú. Dodajme, že táto vychádza
z Európskej charty športu, Európske j ant idop ingove j zmluvy a z Kódexu športove j
et iky 22.

Napokon uve me aj „slovenské (legislatívne) vnímanie“ tohto pojmu“:

Zákon . 28/2009 Z. z., o telesnej kultúre, v znení neskorších predpisov definuje šport pomocou
dvoch samostatných úrovní – najprv ako „šport pre všetkých“, ktorý je definovaný ako „rekrea ná
aktivita uskuto ovaná rôznymi formami telesných cvi ení a alšími záujmovými pohybovými
innos ami“23, potom ako „výkonnostný a vrcholový šport“ definované ako „ innosti vymedzené
pravidlami, osvojené v tréningovom procese, uskuto ované v sú ažiach a organizované na
zásadách dobrovo nosti“.

Európska únia/ Rada Európy:

Vplyv Európskej únie a celkovej europeizácie právnych poriadkov môže v prípade pojmového
podchytenia i definovania pojmu šport nájs oporu v dokumente Rady Európy. Rada Európy

19) Bližšie pozri: Králik, M.: Právo ve sportu, ISBN: 8071795321, C.H.Beck, 2001, str.31, 304s.
20) Bližšie k alším defini ným snahám športu pozri: Králik, M.: Právo ve sportu, ISBN: 8071795321, C.H.Beck, 2001, 304s.
21) Zákon . 115/2001 Sb., o podpo e sportu, v znení neskorších predpisov.
22) Dôvodová správa k zákonu . 115/2001 Sb., o podpo e sportu.
23) Zákon . 28/2009 Z. z., o telesnej kultúre, v znení neskorších predpisov.
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vymedzila pojem šport, a v súlade s jeho obsahom sa pojem šport vyskytuje aj v Bielej knihe. Jeho
obsah Rada Európy vymedzila nasledovne: „všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom
príležitostnej alebo organizovanej ú asti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej
zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umož ujú dosahova výsledky
v sú ažiach na všetkých úrovniach24“. S touto „definíciou športu“ sa dá vo vä šej miere súhlasi ,
no prirodzene, jej široké vymedzenie nájde aj po etných odporcov spochyb ujúcich pojmové znaky
z tejto definície plynúce. V tomto smere je však jednozna ne možné akúko vek snahu o pojmové
vymedzenie športu akouko vek organizáciou privíta a oceni . Dodatkom, spomenutú definíciu
športu prebrali aj naši eskí kolegovia v zákone . 115/2001 Sb., Zákon o podpo e sportu, v znení
neskorších predpisov.

Po zhliadnutí obsahu týchto definícií máme za to, že všeobecnos týchto definícií je viac ako
zrejmá. Zárove podotýkame, že tieto definície v sebe nezoh ad ujú ani všetky tie atribúty „výkonu
i praktizovania“ športu a športovej innosti, ktoré sú obsiahnuté a ktoré zah a nami vymedzená

definícia športu. Naša evidentná a zrete ná snaha o rozlišovanie kolektívnych a individuálnych
športov, ako aj snaha o rozlišovanie profesionálneho a amatérskeho výkonu športovej innosti25

musí by premietnutá do samotného znenia navrhovanej definície športu ako celku. Samozrejme,
táto skuto nos môže by považovaná ako problémový aspekt nami prezentovanej definície.
S prihliadnutím na kvalitatívny vývoj športu ako celku a súvisiacej legislatívy však máme za to, že
jeho definícia, ktorá by tieto aspekty nezahr ovala by nemohla nadobudnú prínosný, moderný
a aktuálny, na prax reagujúci charakter.

2. NÁVRH SKUTKOVEJ PODSTATY TRESTNÉHO INU UBLÍŽENIA NA ZDRAVÍ PRI VÝKONE

ŠPORTOVEJ INNOSTI:

V asti, obsahu a rozsahu pripomienok ku navrhovanému zneniu skutkovej podstaty sme dospeli
k záveru, že tieto v istej asti racionálny základ majú a preto sme pristúpili k ich zoh adneniu a
k samotnej modifikácii predkladaného návrhu skutkovej podstaty. Samozrejme, s niektorými
nesúhlasíme, oho prejavom bude reakcia v nasledujúcich riadkoch. K ozrejmeniu znakov danej
skutkovej podstaty odkazujeme na súvisiaci príspevok.26

2.1 PÔVODNÉ ZNENIE NÁVRHU SKUTKOVEJ PODSTATY:

„Kto inému pri športe aj pri prípadnom dodržaní športových pravidiel odvetvia športu, pri ktorého
zápase i súboji k zraneniu došlo, a to mimo záujmu dosiahnu športový úspech úmyselne
a dokázate ne spôsobí ujmu na zdraví, potrestá sa pe ažným trestom od 3000 eur alebo od atím
slobody na ... až ... roky/rokov“

„Pe ažným trestom od 15 000 eur alebo od atím slobody na ... až ... roky/rokov sa páchate
potrestá, ak spácha in uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania za použitia
akéhoko vek predmetu, ktorý má potenciál urobi útok silnejším“

2.2 ZOH ADNENÉ A NEZOH ADNENÉ PRIPOMIENKY:

Obsah pripomienok JUDr. Petra Šamka27 o negatívnych dopadoch umiestnenia slova „dokázate ne“
do uvedeného znenia návrhu tejto skutkovej podstaty pripúš ame, priznávame jeho obsolentnos

24) Brusel, 11.7.2007. KOM(2007) 391 v kone nom znení, Biela kniha o športe.
25) Potreba uvedomenia si, že je tu zásadná potreba rozlišova medzi športom a vykonávaním/výkonom športovej innosti.
26) Tamtiež: pozn. pod. . .1, druhý citovaný odborný príspevok(internetový odkaz).
27) Adresa pripomienok: pozri pozn. pod iarou .2
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a problematickos . Preto by vzh adom na cie snahy – formulácie uspokojivého návrhu skutkovej
podstaty „športového trestného inu“ – bolo spomenuté slovo z jeho znenia dôvodne vypustené.

Z h adiska pripomienky JUDr. Petra Šamka o definovaní následku daného trestného inu –
navrhovaná skutková podstata by mala ma silu postihova známe „likvida né“ fauly, ktoré sa dejú
pri športe na športoviskách. Je skuto ne pravda, že Trestný zákon vo svojom paragrafe §123
definuje ujmu na zdraví, ako aj ublíženie na zdraví. Nami prezentovaný „návrh“ riešenia
problematiky možnosti zavedenia danej skutkovej podstaty úmyselne do jej znenia formuloval
ujmu na zdraví, pri om mal za cie odbornou debatou dôjs ku plošnej zhode, i by následok
konania mal ma znaky už ujmy na zdraví (akejko vek), alebo až ublíženia na zdraví, i ažkého
ublíženia na zdraví. Po mnohých diskusiách, ktoré sme absolvovali jednak osobne, jednak na
internetových portáloch, ako aj na už spomenutej historicky prvej konferencii Šport a právo
v Poprade28 sme dospeli k názoru, že ideálnym stavom by bolo zavedenie ublíženia na zdraví29 do
navrhovanej skutkovej podstaty, nie „už“ ujmy na zdraví, ke že stotož ova opisované
"likvida né fauly" s akouko vek ujmou na zdraví by nebolo korektné. Na už spomínanej
konferencii „Šport a právo“ zaznela vhodná, prínosná a pre nás potešite ná pripomienka z úst doc.
JUDr. Jozefa entéša PhD., ktorý pripomenul, že v prípade tohto „športového trestného inu“
nemusí ís až o ažké ublíženie na zdraví.

S týmito pripomienkovanými názormi sa v kone nom dôsledku stotož ujeme a zoh ad ujeme ich
v samotnom modifikovanom znení skutkovej podstaty, ktoré bude uvedené na konci tohto
príspevku. Výsledkom je, že predkladaná navrhovaná skutková podstata predpokladá ako
následok minimálne ublíženie na zdraví.

Vypustenie pojmu „zranenie“ sme v návrhu skutkovej podstaty taktiež uznali za vhodné
a potrebné, nako ko skuto ne vytváralo "terminologický neporiadok."

Vzh adom na znenie § 17 TZ z navrhovaného znenia skutkovej podstaty vypúš ame aj explicitnú
formuláciu úmyslu.

K rozsahu pripomienky JUDr. Petra Šamka na tému „závažnejším spôsobom konania“
s prednesenými pripomienkami z ve kej asti súhlasíme. Závažnejší spôsob konania definuje
Trestný zákon istým spôsobom30, pri om však máme za to a myslíme si, že konanie športovca,
ktorým tento spôsobí inému športovcovi ublíženie na zdraví (likvida ným faulom), môže
v niektorých prípadoch nadobúda obzvláš závažný a intenzívny charakter, o je v kone nom
dôsledku v súlade so samotným §138 odsek c (surovým alebo trýznivým spôsobom), prípadne aj
s odsekom h.

V obsahu pripomienok a postrehov JUDr. Petra Šamka o prípadoch, ktoré sa v histórii riešili (prípad
„Pecko“ a prípad „Mráz“) poukazoval na to, že „aj tieto príklady ilustrujú, že aj už existujúce
skutkové podstaty trestných inov sú plne použite né aj na závažné excesy pri výkone športovej

28) http://www.ta3.com/clanok/1005801/tvori sa sportove pravo.html (navštívené d a 16.9 2012)
29) §123 odsek 2 TZ: „Ublížením na zdraví sa na ú ely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne
vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo lie enie, po as ktorého bol nie iba na krátky as s ažený obvyklý spôsob života
poškodeného.“
30) § 138 Závažnejší spôsob konania: Závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného inu
a) so zbra ou okrem trestných inov úkladnej vraždy pod a § 144, vraždy pod a § 145, zabitia pod a § 147 a § 148, usmrtenia
pod a § 149, ublíženia na zdraví pod a § 155, § 156 a § 157, b) po dlhší as, c) surovým alebo trýznivým spôsobom, d) násilím,
hrozbou bezprostredného násilia alebo hrozbou inej ažkej ujmy, e) vlámaním, f) s ou, g) využitím tiesne, neskúsenosti,
odkázanosti alebo podriadenosti, h) porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchate ovho zamestnania, postavenia
alebo funkcie alebo uloženej mu pod a zákona, i) organizovanou skupinou, alebo j) na viacerých osobách.
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innosti a dokonca sa pod a nich aj postupuje, pri om je bez významu, i sa tak stane priamo po as
zápasu alebo na tréningu, prípade bezpros tredne po skon ení zápasu, respektíve, i predmetom
útoku je spoluhrá , protihrá , i dokonca rozhodca, prípadne aj divák.“

Obsah týchto pripomienok chápeme ako podstatné nepochopenie diskutovanej problematiky.
Podotýkame a upozor ujeme, že v týchto prípadoch nejde o „športové trestné iny“. Nami
prezentovaný návrh skutkovej podstaty je aplikovate ný na zákroky v hre, pri súbojoch, po as
zápasu – a nie v ase jeho prerušení, po as prestávok i po zápase, prípadne na tréningu „mimo
výkonu športovej aktivity“.31 Laicky povedané, zákrok, kedy pri sklze futbalista úmyselne ublíži na
zdraví inému v ase zápasu spadá pod aplikáciu nami prezentovaného trestného inu, avšak
napríklad inzultovanie rozhodcu po zápase už pod aplikáciu nami navrhovaného trestného inu
nespadá. Logika veci navyše hovorí, že trestný in „výtržníctva“ (prípad „Mráz“) je logicky nemožný
pri výkone športovej innosti – po as hry. V týchto prípadoch sa jedná o klasické ublíženie na zdraví
i iné trestné iny a súhlasíme, že v týchto prípadoch aj aktuálna úprava posta uje nako ko tieto

nekvalifikujeme ako „športové“. V prípade nami prezentovaného trestného inu však musí ís
o konanie (zákrok, ktorého následkom je ublíženie na zdraví) pri hre, pri fyzickej aktivite, ktorá tvorí
obsah a podstatu daného športu.

2.3 UPRAVENÉ ZNENIE:

Po úpravách vykonaných v obsahu návrhu skutkovej podstaty trestného inu ublíženia na zdraví pri
výkone športovej innosti tento znie:

„Kto inému pri športe aj pri prípadnom dodržaní športových pravidiel odvetvia športu, pri ktorého
zápase i súboji k ublíženiu na zdraví došlo, a to mimo záujmu dosiahnu športový úspech spôsobí
ublíženie na zdraví, potrestá sa od atím slobody na ... až ... roky/ rokov.

„Od atím slobody na ... až ... roky/ rokov sa páchate potrestá, ak spácha in uvedený v odseku 1
závažnejším spôsobom konania“

2.3.1. NEDODRŽANIE ŠPORTOVÝCH PRAVIDIEL AKO PODMIENKA MOŽNOSTI VYVODZOVANIA

ZODPOVEDNOSTI?

Nevyhnutným výkladovým dodatkom obsahu návrhu skutkovej podstaty trestného inu je
skuto nos , že práve as definície v znení: „aj pri prípadnom dodržaní športových pravidiel
odvetvia športu, pri ktorého zápase i súboji k ublíženiu na zdraví došlo“ je jedna z jej
dominantných a podstatných.

Táto vyjadruje postoj autora (a systematiku návrhu skutkovej podstaty trestného inu) k téme –
možnosti vyvodenia zodpovednosti športovca za spôsobené zranenie aj pri prípadnom dodržaní
športových pravidiel daného športu. V odbornej športovoprávnej vede sa o tejto problematike
vedú siahodlhé diskusie, pri om možnos vyvodzovania zodpovednosti iba za sú asného porušenia
športových pravidiel je obsahovým opakom na rtnutej definície. Treba si však uvedomi , že takýto
prístup zo športových pravidiel robí prame práv a povinností, ktoré vylu ujú zodpovednos
športovca ako takú. Dodajme, že s prihliadnutím na platný právny poriadok de lege latta tieto
pravidlá sú asne nepatria medzi skuto nosti vylu ujúce zodpovednos . S týmto postojom

31) To, že má hokejový hrá na sebe dres a nachádza sa na ade v ase prerušenia zápasu neznamená, že ak v tomto momente
napadne protihrá a, že tak urobil pri športe, pri výkone športovej innosti. Práve naopak, urobil tak mimo výkonu športovej
innosti. Pri športe by napadol protihrá a vtedy, ak by v ase zákroku bežal as zápasu, a to iba za splnenia podmienok, že išlo

o súboj mimo hry, mimo snahy dosiahnu športový úspech at .
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nesúhlasíme, o je koniec koncov prejavom aj samotnej definície ktorej obsah hovorí o tom, že
vyvodzovanie zodpovednosti si vo i športovcovi vieme predstavi aj pri zákroku, ktorým športové
pravidlo porušené nebolo.

2.3.2 ŠPORTOVÝ ÚSPECH?

alšia z významných astí návrhu znenia skutkovej podstaty je pojem športový úspech. Športový
úspech je snaha športovca dosiahnu pozi nú alebo inú výhodu za ú elom vyhratia konkrétneho
fyzického i iného súboja, a to za ú elom získa loptu, puk, i inú hraciu potrebu. Ak sa však
fyzický kontakt medzi hrá mi (s cie om zrani súpera a ublíži mu na zdraví) uskuto ní mimo
faktickej možnosti o dosiahnutie športového úspechu, môžeme vyhodnocova tento fyzický
kontakt ako kontakt, v ktorom športovcovi nešlo o dosiahnutie športového úspechu. Touto
konštrukciou mienime pokry všetky súboje, ktoré prebiehajú napr. mimo " ažiska hry", mimo
súbojov o loptu, puk i iný predmet samotného športu – skrátka tie súboje a kontakty, ktorých
obsah tvorí iný cie , ako športový úspech.

Športový úspech, pojem šport a možnos vyvodzovania športovcovej zodpovednosti aj za
sú asného dodržania športových pravidiel vyjadrujú v súhrne jedine nos obsahu tejto
navrhovanej skutkovej podstaty trestného inu, ktorý zoh ad uje viaceré športovo – právne
poznatky a východiská teórii vnímania možnosti vyvodzovania športovcovej zodpovednosti.
Práve jeho prezentované znenie z neho robí obsahovo zásadne iný, na „likvida né zákroky“ ahko
aplikovate ný, kvalitatívne odlišný trestný in v porovnaní s trestným inom vyjadreným v §156
„TZ“.

2.4 DOPLNENIA A PRESAHY NASTOLENEJ TÉMY:

2.4.1 SYSTEMATIKA SANKCIÍ

V pôvodnom návrhu skutkovej podstaty sa vyskytovala tak možnos od atia slobody, ako aj
možnos finan ného postihu. Chceli sme touto formuláciou poukáza na možnos a druhy represie,
ktoré si pri danom trestnom ine vieme predstavi aj napriek skuto nosti, že vieme, že predložené
riešenie nebolo v súlade §34 ods.2 Trestného zákona. Nami prezentovaný návrh skutkovej
podstata trestného inu ublíženia na zdraví pri výkone športovej innosti sa dá kedyko vek
v rozsahu sankcie modifikova iba na od atie slobody tak, ako to robíme aj v jej upravenom znení,
ím by teda problém sankcie a represie za predmetné konanie bol odstránený.

Samozrejme, ak niektorý z iných autorov poskytne a navrhne systematiku iného postihovania
páchate a – športovca za predmetné konanie v kvalitnejšom rozmere32, budeme radi, ke že by
takýto prístup posunul debatu o možnosti zavedenia tejto skutkovej podstaty na kvalitatívne vyššiu
úrove . Ako bolo povedané, uvedené platí pri chápaní cie a formulácie tohto trestného inu –
"návrh" legislatívneho riešenia danej problematiky.

Sme však toho názoru, že by taktiež (ke že sa finan ný trest z jej obsahu pod prizmou nesúladu
jeho výskytu v nej s už spomenutým paragrafom Trestného zákona odstránil), mohla by ex lege
známa výška sumy pe ažného trestu, ktorý by mohol predmetné od atie slobody nahradi .
Myslíme si, že možnos zváženia súdu o výške tohto fakultatívneho trestu by mala ustúpi jej
zákonnému (základnej hodnote pe ažného trestu k odseku 1, exemplárnej hodnote pe ažného
trestu k odseku 2) stanoveniu, pretože posúdenie závisí aj na vedomosti o význame športových

32)Mimo disciplinárneho konania a potrestania. (pozn. autora)
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pravidiel, závažnosti ich porušenia at .33 Tak ako tvrdíme v jednej z poznámok pod iarou, jej
výšku nechávame na širšie odborné posúdenie športovo – právnej, legislatívnej a predovšetkým
trestnoprávnej vedy, pri om svoju predstavu o jej možnej výške sme prezentovali v pôvodnom
znení návrhu skutkovej podstaty.

2.4.2 Rozhodcovský orgán vs. súd – 1:0 alebo procesné doplnenie na rtnutého problému:

Prax športovo právnej obce nám ukazuje prípady, v ktorých predmetný zákrok športovca, ktorý by
mal potenciál by považovaný za ublíženie na zdraví súpera je posudzovaný disciplinárnym
orgánom daného národného športového zväzu. Uvedomenie si konzekvencií, že národný športový
zväz je súkromnoprávny subjekt naberá na vážnosti. Táto právomoc samozrejme tomuto
disciplinárnemu orgánu prináleží, pri om medzi možnosti potrestania hrá a za takéto konanie patrí
jednak zastavenie innosti, alebo prípadne aj uloženie finan nej pokuty, i iné tresty. Ak by sme
v tomto okamihu sú asne pripustili aj za até trestné stíhanie predstavite om Policajného zboru
Slovenskej republiky alebo prokuratúry za možný trestný in ublíženia na zdraví, prokurátor by
následne s najvä šou pravdepodobnos ou pred podaním obžaloby postupoval v súlade
s paragrafom Trestného poriadku34, ktorý mu umož uje predmetné trestné stíhanie zastavi , ak to
považuje za dostato né.35 Legitímne oprávnenie prokurátora zastavi trestné stíhanie, ak už bolo
o skutku osoby rozhodnuté v disciplinárnom konaní, o konanie pred orgánom národného
športového zväzu samozrejme sp a, tu nadobúda reálnu možnos výskytu.

Ak si uvedomíme, že rozhodnutie disciplinárneho orgánu národného športového zväzu príde
spravidla do nieko kých dní po previnení sa športovca, tak je jasné, že toto rozhodnutie bude via
facti predbieha rozhodnutie prokurátora o podaní obžaloby, o bude ma procesný dopad
v konaní prokurátora v súlade s hore ozrejmeným stavom.

Je tu otázne, i je dobrým stav hovoriaci o tom, že skutok, ktorý by prípadne mohol nies znaky
ublíženia na zdraví sa ani nedostane pred „zákonného sudcu“, a to z titulu jeho „skoršieho
prejednania“ a postihnutia súkromnoprávnym orgánom národného športového zväzu. Nie je to
procesne možný postup hovoriaci v skutku o tom, že ak bol športovec „potrestaný“ disciplinárnym
orgánom národného športového zväzu, skutok už predstavite súdnej moci v osobe sudcu nebude
prejednáva , lebo prokurátor (a máme za to, že spravidla) bude zastavova trestné stíhanie?
O skutku tu rozhoduje ekipa rozhodcovských sudcov, ktorých kvalitatívne podmienky pre
ustanovenie do funkcie stanovuje národný športový zväz. Táto problematika má minimálne
rozporuplné konzekvencie a máme za to, že majú potenciál na rozvinutie diskusie o správnosti
tohto stavu.

Spornos a možnú problematickos tohto stavu pod iarkol na spomínanej konferencii aj doc. JUDr.
Jozef entéš PhD., ktorý uvažoval o tom, i rozhodnutie disciplinárneho orgánu Slovenského
futbalového zväzu ( alej „SFZ“) vytvára prekážku „ne bis in idem“ z h adiska alšieho možného
trestania páchate a súdnou mocou. Jeho uvažovanie v danej problematike smerovalo skôr
k negatívnemu zodpovedaniu nastolenej otázky na základe tvrdenia, že disciplinárny orgán SFZ nie

33) Prichádza tu do úvahy aj možnos zavedenia znalca na posudzovanie týchto faulov, o om sa taktiež na spomínanej
konferencii „Šport a právo“ diskutovalo. Problémom však boli kvalitatívne požiadavky nevyhnutné potrebné pre osobu
takéhoto znalca.
34) §215 odsek 2 písm.b.
35) Bližšie pozri komentár Petra Sepešiho, prístupné na:
http://www.ucps.sk/Znaky_trestneho_cinu_ublizenia_na_zdravi_pri_vykone_sportovej_cinnosti_jaroslav_collak (navštívené
12.10 2012).
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je orgánom štátnym, no zodpovedanie tejto otázky si samozrejme zasluhuje kvalitatívnejší právny
a logický rozbor.

NAMIESTO ZÁVERU KRÁTKA ÚVAHA:

Presved enie o tom, že v niektorých prípadoch nemusí sta i potrestanie športovca za spôsobené
úmyselné ublíženie na zdraví iného športovca rozhodcovským orgánom daného národného
športového zväzu (formou napr. zastavenia športovej innosti, uloženia pe ažného trestu i iného
postihu), ako aj presved enie o tom, že v istých prípadoch musí do týchto vz ahov vstúpi
všeobecné súdnictvo36 nás doviedla ku snahe o formuláciu hore uvedeného návrhu znenia
"športového trestného inu" – inštitútu, ktorý svojím obsahom poníma viaceré východiská
a postoje športovo – právnej vedy posledných rokov.

Kriticky zhodno me, že existencia mnohých nadbyto ných, nefungujúcich a neefektívnych
skutkových podstát v už platnom a ú innom Trestnom zákone, dokonca existencia zákonov
zavádzajúcich niektoré – možno poveda – nie asto sa vyskytujúce zodpovednosti (napr. tzv.
"atómový zákon"37) sú predzves ou toho, že tvrdenia o nadbyto nosti takejto skutkovej podstaty
nemusia by úplne vhodné. Opä dodávame, že táto si nerobí nádej na absolútnu presnos
a správnos , jej kone né znenie by mohlo by výsledkom jednak akademických "online, ako aj
offline" debát, diskusií i odborných príspevkov, pod prizmou oho aj vznikla.

V podmienkach Slovenskej republiky sme sa stretli s po tom prípadov, ktoré spo ítame na prstoch
jednej ruky, kedy sa vo i športovcovi vyvodila trestnoprávna zodpovednos za ublíženie na zdraví
iného športovca. Záverom sa môžeme básnicky opýta , i je to prejav toho, že slovenské
športoviská sú imúnne vo i týmto likvida ným zákrokom v priebehu hry a vôbec sa nevyskytujú,
alebo na Slovensku nedisponujeme skutkovou podstatou v týchto prípadoch bez problémov
aplikovate ného trestného inu – právnou úpravou, ktorou by sme predmetné konanie dokázali
postihova . Máme za to, že prvá as nastolenej otázky nadobúda doslova „sarkastický“ rozmer, o
dáva v kone nom dôsledku odpove aj na jej druhú as .

Samozrejme, ak sa podstatná as právnickej, legislatívnej a „športovej“ obce zhodne na tom, že
takúto skutkovú podstatu trestného inu ublíženia na zdraví pri výkone športovej innosti
nepotrebujeme, že na vyvodzovanie zodpovednosti športovca za úraz spôsobený inému posta ujú
aktuálne skutkové podstaty trestných inov obsiahnuté v Trestnom zákone – tento stav budeme
akceptova . Celú štúdiu o zavedení „športového trestného inu“ budeme pod prizmou uvedeného
poklada ako za iatok úvah o problematike, ktorá v skutku a v kone nom dôsledku po prebehnutej
debate nenašla plošnú zhodu o potrebe jej zavedenia a legislatívneho uchopenia.

Pozitívom však ostáva, že táto dišputa prebieha, o je v kone nom dôsledku prejavom formovania
„športovoprávnej doktríny“ na Slovensku, ako aj prejavom formovania ekipy osôb, ktoré na
kultivovanej, kvalitatívne a odborne vysokej, polemike prajnej úrovni vedia diskutova o športe,
jeho aktuálnych problémoch, o jeho sú asnosti a budúcnosti.

36) Bližšie pozri zhodný postoj Michala Králika o legitímnom subjekte pri rozhodovaní o náhrade škody za spôsobený športový
faul, zvláš ak sa jedná o prípadný trestnoprávny postih – Králik, M.: Právo ve sportu, ISBN: 8071795321, C.H.Beck, 2001,
str.156, 304s.)
37) Z. 541/2004 Z.z, §1 písmeno h).
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – INFORMA NÝ SYSTÉM O BEZPE NOSTI NA ŠPORTOVÝCH

PODUJATIACH, ZÁKLADNÝ NÁSTROJ PREVENCIE DIVÁCKEHO NÁSILIA, ALEBO
PRÍSPEVOK SFZ K DOSIAHNUTIU SPOLO NÉHO CIE A

IV. RO NÍKMEMORIÁLUMILANAHANZELA

17.XI.2012, BRATISLAVA, HANT ARÉNA (ŠPORTOVÁ HALA NA PASIENKOCH)

VYBRANÉ VEDECKO TEORETICKÉ PODUJATIA (NOVEMBER – DECEMBER 2012)
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – INFORMA NÝ SYSTÉM O BEZPE NOSTI NA ŠPORTOVÝCH

PODUJATIACH, ZÁKLADNÝ NÁSTROJ PREVENCIE DIVÁCKEHO NÁSILIA, ALEBO

PRÍSPEVOK SFZ K DOSIAHNUTIU SPOLO NÉHO CIE A

JUDR. PETER SEPEŠI – len výkonného výboru SFZ pre legislatívne otázky, prokurátor

ING. JÁN LETKO – Slovenský futbalový zväz, vedúci oddelenia IT

Divácke násilie vníma slovenská spolo nos už dlhšie obdobie ako reálny problém a to nielen
z televíznych obrazoviek, tla ených alebo elektronických médií, ale najmä prostredníctvom
konkrétnych negatívnych zážitkov fanúšikov, hrá ov, funkcionárov, policajtov, usporiadate ov, i
okolo idúcich ob anov, mladých udí, žien, detí po as rizikových športových podujatí. Vä šinou
alebo takmer vždy (zatia ) sa jedná o futbalové stretnutia, no skúsenosti z iných krajín hovoria, že
fenomén diváckeho násilia sa môže objavi aj na iných verejných podujatiach športových alebo aj
kultúrnych (koncerty, festivaly) alebo sa môže pres ahova na verejné zhromaždenia ob anov.

Stav fenoménu diváckeho násilia na Slovensku vnímajú udia rôzne, aj tu nájdeme pomerne
široké spektrum názorov. Niektorí tento problém ignorujú (máme aj iné spolo enské
problémy, možno aj vážnejšie), niektorí ho nahlas, i polohlasne bagatelizujú (jedná sa iba
o nieko ko desiatok chuligánov), alší deklarujú, že majú záujem ho rieši ale akajú na riešenie,
ktoré prinesie systém (štát ako verejná autorita v spolupráci so SFZ). alšia skupina pracuje na
príprave konkrétnych návrhov riešení zdola, ktorých prerokovanie a implementácia si však bude
vyžadova pomerne intenzívnu komunikáciu a sú innos zainteresovaných subjektov. Takýto stav,
resp. pomalý postupný vývoj (pomalší ako by mohol/mal by ), pretrváva už dlhší as, avšak bude to
tak zrejme iba dovtedy, kým sa na niektorom slovenskom štadióne neprihodí nie o skuto ne
ve mi vážne. Nie o, o nás všetkých bude ve mi mrzie . Potom zrejme logicky prídu zmeny a prídu
ve mi rýchlo – zhora, a aj preto je potrebné ma pripravené dobré vecné riešenia, aby sme ich
mohli ponúknu , ke príde ten as.

Najlepšia alternatíva, ktorú si želáme je, aby sa nám podarilo prija a implementova do života
vhodné opatrenia na riešenie problematiky diváckeho násilia skôr ako dôjde k vážnemu incidentu
s nenapravite nými následkami na niektorom slovenskom futbalovom štadióne.

Tí, ktorí vidia narastajúci trend a potenciál diváckeho násilia, vnímajú sú asný stav ako problém,
ktorého prejavy sú de facto len mementom pred hroziacimi ove a vážnejšími následkami, ktoré
môže prinies možno už alšie ligové kolo.

Je potrebné uvies , že obdobným procesom vývoja a vnímania problematiky diváckeho násilia zo
strany ob ana – fanúšika, klubu, futbalového zväzu, orgánov verejnej moci, i politikov, aký
v sú asnosti prebieha na Slovensku, už prešlo viac, i menej úspešne, množstvo vyspelých
európskych krajín.

Slovensko tiež krá a po svojej ceste poznania tejto problematiky, na ktorej si však musíme
pomôc my sami. Máme však ve kú výhodu. Vieme/môžeme využi poznatky, skúsenosti a pomoc
iných krajín, z ktorých niektoré za svoj progres v tejto oblasti, na rozdiel od nás (zatia ), zaplatili
životmi fanúšikov, svojich spoluob anov, synov, otcov, i detí. Pomocnú ruku nám podávajú aj
medzinárodní bezpe nostní experti z UEFA, FIFA alebo aj iných medzinárodných organizácií. No
a máme aj vlastných expertov z radov policajtov, pracovníkov bezpe nostných služieb,
bezpe nostných manažérov športových klubov a športových zväzov, ktorí majú vlastné poznanie
a skúsenosti z domácich i zahrani ných športových podujatí.
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K diváckemu násiliu je potrebné pristúpi tak, ako ku každému inému spolo enskému problému,
s ktorým sa chce majoritná as udského spolo enstva vysporiada , s primeraným rešpektom. Je
potrebné zhromaždi poznatky o tejto problematike a pozrie sa na u z perspektívy všetkých
dotknutých, i zainteresovaných subjektov, vrátane perspektívy slušného fanúšika, žien a detí,
ktoré by sa tiež možno radi zú astnili futbalového stretnutia ako spolo enského podujatia.

Zdarné riešenie problematiky diváckeho násilia si vyžaduje synergiu, spolo ný poh ad na
problematiku, dobrú vzájomnú komunikáciu a spolo ný postup všetkých zainteresovaných
subjektov (v tom istom priestore a ase).

Je potrebné opusti vý itky, i kritizovanie „tých ostatných“ na vybranom exemplárnom pochybení,
ktoré spravidla vyplýva z nedostatku poznania/informácií. Každý sa môže pomýli , každý má na
chybu právo, chyby sú dobré na to, aby sme sa na nich dokázali u i . Každý má právo na slušnos ,
úctu a dôstojnos , aj ke sa pomýli alebo má iný názor. No a všetci vieme, že ove a ahšie sa
analyzujú postupy a udalosti s odstupom asu na základe videozáznamov a komplexného
poznania situácie po konzultáciách s právnymi i bezpe nostnými expertmi, ako v reálnom ase,
ke sa musí policajt, bezpe nostný manažér, hlavný usporiadate , organizátor podujatia, i
zástupca obce vyjadri , rozhodnú , i reagova v priebehu pár minút, i niekedy až sekúnd
v stresovej situácii. Cez túto prizmu je potrebné vníma všetky nedostatky a pochybenia,
samozrejme ak sa nejedná o hrubé flagrantné pochybenia.

Na Slovensku existuje aktívna skupina zanietených odborníkov z radov polície, prokuratúry,
súkromných bezpe nostných služieb, SFZ, ÚLK, SZ H i športových klubov, ktorá sa snaží
problematikou diváckeho násilia seriózne zaobera . S odbornou znalos ou problematiky
podloženou praktickými skúsenos ami má ambíciu pripravi návrhy organiza no technických
i legislatívnych opatrení de lege ferenda na riešenie problematiky diváckeho násilia. Návrhy riešení
po dosiahnutí potrebnej zhody budú ponúknuté športovému hnutiu a ob anovi (slušnému
fanúšikovi), no a samozrejme aj orgánom verejnej moci a politikom – poslancom, ministrom,
ktorých podpora je v kone nom dôsledku rozhodujúca.

Cie om a úlohou tohto príspevku – diskusného stimulu je predstavi odbornej športovej
a právnickej verejnosti návrh asti riešenia, ktoré pripravuje Slovenský futbalový zväz v spolupráci
s a komunikácii s ostatnými zainteresovanými subjektmi ako svoj vklad do spolo ného postupu pri
riešení problematiky diváckeho násilia.

Slovenský futbalový zväz pripravuje návrh interného predpisu – Smernice o vytvorení
a prevádzkovaní informa ného systému o bezpe nosti pri športových podujatiach, ktorý je
v sú asnosti v štádiu pripomienkového konania (do 10.12.2012). Na tvorbe návrhu predmetnej
smernice a informaticko technického riešenia sa na základe analýzy požiadaviek, procesov, právnej
úpravy ako aj technických možností informa ného systému SFZ, podie ajú právnici pôsobiaci v SFZ
a MŠK Žilina a informatik/analytik SFZ a SZ H, ktorí sa ve a pýtajú a po úvajú, aby o najlepšie
vystihli potreby, záujmy a možnosti jednotlivých zainteresovaných subjektov, ktoré sú v súlade so
sledovaným ú elom/cie om – vytvori efektívny pracovný nástroj k riešeniu problematiky
diváckeho násilia. Výsledný návrh by mal by vyváženým kompromisom personálnych,
znalostných, organiza no technických, právnych i ekonomických možností zainteresovaných
subjektov.

Napriek tomu, že existenciu informa ného systému predpokladá platná právna úprava SR už od
1.12.2008, kedy nadobudol ú innos zákon . 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných
telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov ( alej len „zákon . 479/2008 Z.z.“), koncept, ktorý je v tomto príspevku
na rtnutý predpokladá viaceré legislatívne zmeny pôvodnej právnej úpravy.

Niektoré ustanovenia návrhu smernice uvedenej nižšie si budú vyžadova legislatívne zmeny
v právnej úprave SR. Ú innos týchto ustanovení, v prípade schválenia tohto konceptu (smernice)
výkonným výborom SFZ, bude odložená do zmeny právnej úpravy.

Autori príspevku považujú za potrebné uvies , že sú presved ení o tom, že informa ný systém
o bezpe nosti pri športových podujatiach, vzh adom na povahu a ú el databázy, ktorú obsahuje,
by mal by vedený pod ministerstvom vnútra, a nie na národnom športovom zväze, jednom
z mnohých, ktoré by tento systém mali ma možnos využíva . Smernica SFZ je záväzná pre lenov
SFZ, nebolo by primerané ani vhodné regulova smernicou SFZ pravidlá pre iné zväzy, ktoré majú
vlastný systém interných predpisov. V tomto smere bude potrebná úprava všeobecne záväzným
právnymi predpisom.

Informa ný systém je aj z uvedených dôvodov projektovaný ako oddelite ný modul, ktorý
v budúcnosti bude možné presunú pod administráciu ministerstva vnútra, prípadne iného
orgánu verejnej moci. V takom prípade by bolo primerané, aby mala navrhovaná smernica podobu
vyhlášky vydanej príslušným ministerstvom na základe zmoc ovacieho ustanovenia doplneného
do zákona . 479/2008 Z.z. (napr. do ust. § 11 ods. 1 uvedeného zákona), resp. niektoré asti
smernice/vyhlášky, by mohli/mali by doplnené priamo do zákona . 479/2008 Z.z., najmä tie,
ktoré stanovujú právne povinnosti, za nesplnenie ktorých bude možné uklada sankcie.

Návrhy legislatívnych zmien, ktoré by mali spolu s vytvorením informa ného systému
o bezpe nosti pri športových podujatiach významne na pomôc pri riešení problematiky diváckeho
násilia Vám prinesieme v nasledujúcom ísle asopisu MagOff.

Zákon . 479/2008 Z.z. stanovuje v ust. § 11 ods. 1 povinnos pre futbalový zväz a hokejový zväz,
ktoré sú lenmi medzinárodnej športovej organizácie, t.j. SFZ a SZ H, “vytvori a prevádzkova
informa ný systém o bezpe nosti pri športových podujatiach” obsahujúci evidenciu divákov, ktorý
sa dopustili protiprávneho konania v súvislosti s ú as ou na športovom podujatí. Doposia však
takýto informa ný systém neprevádzkuje ani futbalový a ani hokejový zväz.

Pozna športovú deliktuálnu históriu fanúšika (pozn. zákon v § 11 ods. 5 predpokladá evidovanie
údajov o osobe tohto typu po dobu 5 rokov) je dôležitým predpokladom toho, aby sa vo vz ahu ku
každému jednotlivému delikventovi použili primerané preventívne a v prípade, ak je to dôvodné,
aj represívne opatrenia. Inak sa páchate deliktu bude z právneho h adiska na alej javi ako riadny
bezúhonný ob an, ktorý nemal nikdy konflikt so zákonom a pritom sa môže jedna o osobu, ktorá
bola opakovane vyvedená zo športového podujatia pre protiprávne konanie alebo administratívne
vyhostená z územia SR.

Na ú ely riešenia problematiky diváckeho násilia potrebujeme ma preh ad o špeciálnej oblasti
správania a konania jednotlivca, ktorou je jeho správanie a konanie v rámci jeho ú asti na
verejných športových podujatiach.

SFZ ako národný športový zväz zastrešujúci šport, v ktorom sa divácke násilie prejavuje najviac, si
je vedomý svojej spoluzodpovednosti pri riešení tohto fenoménu a preto je jeho snahou
v súvislosti s implementáciou projektu vytvorenia a prevádzkovania informa ného systému
slovenského futbalu (ISSF), využi jeho potenciál a zapracova do tohto projektu aj vytvorenie
informa ného systému bezpe nosti na športových podujatiach ( alej „informa ný systém BSP“).
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Vzh adom k tomu, že vytvorenie a prevádzkovanie informa ného systému BSP predpokladá
nakladanie s osobnými údajmi, je potrebné internou normou SFZ presne vymedzi práva
a povinnosti subjektov, ktoré sa budú podie a na tvorbe, prevádzkovaní a využívaní tohto systému
v súlade s ú elom zákona . 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a so zásadou primeranosti.

Informácie o športovej deliktuálnej minulosti osôb slúžia na identifikáciu jedincov, ktorým bol
uložený v priestupkovom alebo trestnom konaní “zákaz” ú asti na verejnom športovom
podujatí, resp. jedincov, ktorí sa v minulosti dopustili protiprávneho konania v súvislosti s ú as ou
na verejnom športovom podujatí. Tieto informácie sú dôležité z h adiska zabezpe enia verejného
poriadku, bezpe nosti a ochrany osôb a majetku na verejnom športovom podujatí jednak pre
organizátora podujatia, ktorý zabezpe uje bezpe nostnú stránku podujatia prostredníctvom
bezpe nostného manažéra, usporiadate ov, pracovníkov SBS, ako aj pre orgány verejnej moci
najmä pre políciu.

Ak sa delikt ú astníka podujatia alebo inej osoby v súvislosti s verejným športovým podujatím
stane predmetom priestupkového konania alebo trestného konania, sú údaje z informa ného
systému BSP dôležité aj pre prokurátora a sudcu, ktorí sa budú zaobera právnym posúdením
skutku, hodnotením osoby páchate a, aby následne mohli vo i páchate ovi vyvodi primeranú
právnu zodpovednos a v prípade existencie zákonných podmienok rozhodli o primeraných
preventívnych, resp. represívnych opatreniach (vzatie do väzby, zákaz návštevy športového
podujatia).

Platný zákon predpokladá tri hlavné skupiny zápisov do evidencie:

1. zápisy na základe procesného konania a rozhodnutia orgánov verejnej moci

a. rozhodnutia v priestupkovom konaní,
b. rozhodnutia v trestnom konaní preventívne (opatrenia),
c. rozhodnutia v trestnom konaní meritórne (kone né rozhodnutia),
d. rozhodnutia o administratívnom vyhostení,
e. rozhodnutia orgánov iných štátov o deliktoch divákov s prihláseným trvalým

pobytom na území SR, ktoré sú doru ované SFZ z cudziny.

2. zápisy na základe procesného konania a rozhodnutia disciplinárnych orgánov národného
športového zväzu (SFZ)

3. zápisy bez procesného konania a rozhodnutia orgánov verejnej moci na základe
podmienok stanovených v zákone (porušenie návštevného poriadku, neuposlúchnutie
výzvy usporiadate a a pod.)

Z uvedeného vyplýva, že zapisovanie údajov do evidencie, ak má by efektívne, bude sa
uskuto ova nielen v centre prevádzkovania informa ného systému na SFZ, ale aj priamo
u organizátorov podujatí s prideleným aktívnym prístupom (na zapisovanie), o budú zrejme
všetky ligové kluby – ich bezpe nostní manažéri, prípadne aj alšie subjekty z poh adu futbalového
hnutia interné (futbal, futsal) alebo externé (iné športy). Za futbalové kluby v nižších sú ažiach by
mohli by editormi informa ného systému interní zamestnanci SFZ pôsobiaci na regionálnych
a oblastných futbalových zväzoch.

V súlade so zákonom bude potrebné umožni prístup do informa nému systému pre políciu a SIS,
osobitne pre jednotlivé útvary Policajného zboru a SIS. V budúcnosti, ako bolo už aj vyššie
uvedené, by však bolo vhodné zváži presunutie informa ného systému pod správu Ministerstva
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vnútra SR, ktoré zastrešuje oblas bezpe nosti a verejného poriadku, vrátane problematiky
diváckeho násilia.

Zákon v ust. § 11 ods. 5 opráv uje športový zväz aj organizátora podujatia k tomu, aby pri
spracúvaní údajov v informa nom systéme požiadal o pomoc Policajný zbor. Môže sa jedna
napr. o pomoc pri zabezpe ení fotografie delikventa z registra obyvate ov, odstra ovanie
nedostatkov/nepresností v evidencii a pod. Vzh adom k tomu, že sa jedná o prístup do databázy,
v ktorej sú osobné dáta, tento prístup musí by pod a presne stanovených pravidiel kontrolovaný,
primeraný a ú elný.

Bude preto vhodné a potrebné každý prístup do databázy (tzv. log). zaznamena elektronicky, aby
bolo možné spätne vyhodnoti dôvodnos /zákonnos prístupu do databázy, resp. pri každom
prístupe by osoba mohla/mala uvies ú el prístupu (napr. bezpe nostná príprava stretnutia X proti
Y, overenie deliktuálnej minulosti osoby, vybavovanie s ažnosti proti zápisu a pod.).

Z databázy zrejme bude potrebné vedie v súvislosti s konkrétnym stretnutím
vyselektova /filtrova fanúšikov/delikventov konkrétneho (spravidla hos ujúceho) družstva
a prípadne aj spriaznených fanúšikov z iných klubov (aj zahrani ných). Vlastných problémových
fanúšikov/delikventov spravidla každý domáci klub menovite alebo aspo z videnia pozná, t.j. pri
organizácii domáceho stretnutia bude potrebova najmä údaje o problémových fanúšikoch, ktorí sa
hlásia k fanúšikom hos ujúceho družstva. Možnos selekcie/filtrovania fanúšikov rôznymi spôsobmi
je základná funk ná požiadavka na informa ný systém, ktorá umožní na každé stretnutie
vytvori /vytla i pre usporiadate ov a pracovníkov SBS príslušný menný zoznam s fotografiami
problémových osôb (výpis z evidencie BSP), aby ho mohli využi pri kontrole vstupu ú astníkov do
priestoru podujatia, ako aj po as podujatia na monitorovanie/vyh adávanie problémových divákov
v priestoroch podujatia. Výpis z evidencie BSP v elektronickej forme bude využite ný aj pri kontrole
vstupu (obzvláš do sektorov hostí) s využitím kamerového systému na štadiónoch, ktorý by sa mal
postupne na vstupoch na štadión skvalitni inštaláciou kvalitných kamier s vyššou rozoznávacou
schopnos ou a dobrou kvalitou obrazu aj v horších svetelných podmienkach. Kontrola vstupov
fanúšikov pomocou kamerového systému by na ligových štadiónoch mala v budúcnosti postupne
nahradi kontrolu pomocou tla ených výpisov z evidencie BSP.

V evidencii budú záznamy vedené v osobitných registroch pod a právneho dôvodu zápisu do
registra. Osobitne budú vedené osoby, ktoré majú platný zákaz ú asti na danom športovom
podujatí, ktorý im bol uložený v priestupkovom alebo trestnom konaní, pri om týmto osobám by
nemal by umožnený vstup na štadión a osobitne budú vedené osoby, ktoré sú považované za
problémové, vzh adom na ich predchádzajúce protiprávne konanie zaznamenané v informa nom
systéme BSP.

Zákaz ú asti na športovom podujatí (obmedzenie, obmedzujúce opatrenie), môže by stanovený
v priestupkovom alebo trestnom konaní v rozhodnutí príslušného orgánu úplne všeobecne, t.j. ako
“zákaz (návštevy) ú asti na všetkých športových podujatiach v období od do” alebo môže by tento
zákaz špecifikovaný úplne presne na “športové podujatia futbalového klubu X v období od do”,
prípadne na “športové podujatia na území príslušnej obce v období od do” (toto je aktuálne
v prípadoch, ke o obmedzujúcom opatrení rozhoduje obec, ktorá môže vyda zákaz iba v rozsahu
svojej teritoriálnej pôsobnosti, t.j. nemôže vyda zákaz ú asti na športových podujatiach
s platnos ou pre celé územie SR), alebo aj na jednotlivé/konkrétne športové podujatie. To všetko
bude zoh adnené v rámci projektovania informa ného systému BSP.
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Je však potrebné zabezpe i , aby výpisy z evidencie delikventov, obsahujúce osobné údaje,
vrátane fotografie tváre, boli po celý as využívané v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov . 428/2002 Z.z., ako aj so zásadou primeranosti výhradne na ú el, na ktorý boli vytvorené.

Usporiadatelia budú pod hrozbou disciplinárneho postihu klubu i osoby usporiadate a, event. aj
pod hrozbou postihu pod a noriem verejného práva, ak svojim protiprávnym konaním porušia
všeobecne záväzný právny predpis, povinní výpis z evidencie po športovom podujatí (stretnutí)
riadne vráti hlavnému usporiadate ovi alebo priamo bezpe nostnému manažérovi, aby tieto
výpisy boli následne skartované/znehodnotené. Vygenerovaný výpis z evidencie by mal
v elektronickej forme zosta zaznamenaný v “elektronickej histórii” k danému podujatiu pre
prípadnú budúcu potrebu/kontrolu.

Vygenerovanie výpisu z evidencie aj s fotografiami delikventov na konkrétne podujatie a jeho
odovzdanie vybratým usporiadate om, ktorý absolvoval zákonom stanovenú osobitnú
prípravu1, by malo by zaznamenané formou unifikovaného bezpe nostného protokolu, ktorý
spracuje bezpe nostný manažér, hlavný usporiadate alebo iná osoba poverená organizátorom
podujatia. Do tohto protokolu by mali by pri vrátení výpisu po podujatí uvedené incidenty, ktoré
boli usporiadate mi zaznamenané po as podujatia, aj s uvedením osôb, ktoré sa ich dopustili,
a tieto údaje by mali by následne bezpe nostným manažérom zapísané do evidencie
informa ného systému BSP. Nezistená totožnos delikventa nie je dôvodom na nezapísanie
deliktu/incidentu do BSP protokolu.

Taktiež je potrebné myslie na to, že môže dôjs k mylným, i neopodstatneným zápisom do
evidencie, ktoré budú musie by preskúmate né. Osobu, ktorá bude zapísaná do evidencie, bude
potrebné o zápise vždy upovedomi (ústne) pri zaznamenaní incidentu/deliktu, aby bola
uzrozumená s tým, že v súlade so zákonom bude uvedená v informa nom systéme. Ak dotknutá
osoba alebo jej zákonný zástupca (pri maloletých) bude zápis namieta (ústna alebo písomná
námietka) musí by v systéme ur ený subjekt nezávislý od toho subjektu, ktorý zápis vykonal,
a tento nezávislý subjekt/orgán preskúma dôvodnos zápisu do evidencie informa ného systému
BSP.

V prípade tejto evidencie za daného právneho stavu sp a všetky predpoklady pre plnenie tejto
funkcie vo i organizátorom podujatia (futbalovým klubom) SFZ. V smernici sa navrhuje stanovi ,
ktorý konkrétny útvar SFZ bude túto agendu vybavova . Vzh adom k tomu, že sa jedná o agendu
bezpe nostnú s významnými právnymi aspektmi, bude prichádza do úvahy najmä oddelenie, ktoré
má v pôsobnosti bezpe nos na štadiónoch (medzinárodné a organiza né oddelenie SFZ), ktorému
v prípade potreby riešenia právnych problémov, poskytne odbornú sú innos právny útvar SFZ.

V prípade, ak sa deliktu násilia a neviazanosti divákov dopustí cudzí štátny príslušník, ktorý nemá
trvalý ani prechodný pobyt na území SR, takýto delikt bude zaklada dôvod na konanie
o administratívnom vyhostení delikventa pod a § 82 ods. 1 písmeno a/, b/, d/, event. n/ alebo q/
zákona . 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak bude delikt cudzinca príslušnými orgánmi posúdený ako trestný in, bude
prichádza do úvahy zadržanie páchate a, vzatie obvineného do väzby, resp. vybavenie trestnej

1) Podmienku osobitnej prípravy usporiadate ov stanovuje § 5 odsek 1 zákona . 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných
telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Akreditáciu na
osobitnú prípravu (vzdelávanie) usporiadate ov na 5 rokov má iba SFZ (od 21.4.2011) a spolo nos vAm Slovakia, s.r.o., so
sídlom v Prešove (od 19.4.2011).
Zdroj informácie: http://www.minedu.sk/data/files/1948_zoznam_akreditovanych_vzdelavacich_zariadeni.pdf
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veci v zrýchlenom skrátenom vyšetrovaní postupom pod a § 204 Tr. poriadku a následne aj
administratívne vyhostenie pod a § 82 ods. 1 písmeno c/ zákona . 404/2011 Z.z., ak páchate ovi
nebude uložený trest vyhostenia.

Technické riešenie informa ného systému BSP je koncipované ako modulárna sú as existujúceho
systému pre riadenie slovenského futbalu ISSF s prihliadnutím na budúce oddelenie aplikácie ako
samostatnej web aplikácie pre celoplošné nasadenie aj na iné športové a kultúrne podujatia, pre
iné zväzy (organizácie).

Katalógy podujatí a delikventov (a ich osobných údajov ako sú fotografie a iné osobné údaje) sú
vedené v samostatných matrikách pre prípad oddelenia informa ného systému BSP ako
samostatného riešenia.

Procesne je používaná osved ená forma podaní a uznesení s rôznymi typmi týchto objektov.
Delikty sú povinne previazané s podujatiami (možné previaza viac deliktov k jednému podujatiu)
a osobami z katalógu delikventov. K deliktom sa môžu prijíma priamo uznesenia, prípadne
pomocou podania je možné požiada , alebo upozorni na nutnos prijatia uznesenia príslušný
orgán.

Ku každému deliktu je možné prida neobmedzený po et uznesení a tiež k podaniu
(previazanému k deliktu, alebo uzneseniu) je možné prija neobmedzené množstvo uznesení.
Špeciálnym typom podania je námietka, ktorú môže poda aj samotný delikvent (písomnou
formou, oprávnená osoba ju zaregistruje v informa nom systéme BSP).

Uznesenia sú povinne evidované v jednotlivých registroch, do ktorých môžu aktívne vstupova len
subjekty s príslušnými prístupovými oprávneniami. Systém používa riadenie prístupu jednotlivých
osôb pod a špecifikovaných rolí v informa nom systéme BSP pod a organizácií (zväzov), registrov
a tiež sa prístup delí aj na aktívny (edita ný mód) a pasívny (len na ítanie).

Systém automaticky tvorí databázu fotografií nad katalógom delikventov aj s technickými
informáciami (metadáta) pre použitie v identifika ných kamerových systémoch cez IPTC2 a EXIF3

informácie uložených v samotných fotografiách (možnos editácie týchto informácií oprávneným
osobám).

Ani tá najlepšie vymyslená/naprojektovaná databáza však nemá žiadnu hodnotu, ak sa nenap a
a nepoužíva, preto bude k ú ové to, aby SFZ, no najmä futbalové kluby ako organizátori
podujatia a polícia od prvého d a za ali v súlade so zákonom databázu nap a a využíva ju na
ú el, na ktorý bola vytvorená.

2) IPTC (IPTC NAA Standard) slúži k ukladaniu textových informácií do obrazových súborov (napr. formátu JPEG alebo TIFF).
Prostredníctvom IPTC je možné priamo do obrazových súborov zapísa údaje ako autorské práva, meno autora, titulok
fotografie nebo k ú ové slová pre vyh adávanie.
3) EXIF je špecifikácia pre formát metadát, vkladaných do súborov digitálnymi fotoaparátmi. Informácie sa vkladajú do
existujúcich súborových formátov ako je JPEG, TIFF a RIFF WAVE.
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SMERNICA
o vytvorení a prevádzkovaní informa ného systému

o bezpe nosti pri športových podujatiach

lánok 1
Predmet úpravy

1. Slovenský futbalový zväz ( alej len “SFZ”) je na základe § 11 zákona . 479/2008 Z.z.
o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný vytvori a prevádzkova
informa ný systém o bezpe nosti pri športových podujatiach ( alej aj “informa ný systém”).

2. Predmetom úpravy tejto smernice je úprava pravidiel vytvorenia, prevádzkovania
a používania informa ného systému, ako aj práv a povinností osôb zú astnených na
vytvorení, prevádzkovaní a využívaní evidencie vedenej v informa nom systéme s cie om
posilni ochranu a pohodlie slušných divákov pred aktmi násilia a neviazanosti divákov.

lánok 2
Vymedzenie pojmov

Na ú ely tejto smernice sa rozumie pod pojmom:

a) administrátor systému – osoba, ktorá je v rámci organiza nej štruktúry aparátu SFZ
poverená výkonom technickej a funk nej správy informa ného systému SFZ o bezpe nosti na
športových podujatiach, ktorá spravuje chod systému, jednotlivých používate ov systému
a ur uje rozsah ich oprávnení pri práci so systémom v súlade s touto smernicou,

b) bezpe nostný manažér – osoba poverená zabezpe ením bezpe nosti podujatia registrovaná
ako bezpe nostný manažér na SFZ,

c) delikt – protiprávne konanie osoby, spravidla úmyselné, spo ívajúce v porušení
organiza ného (návštevného) poriadku alebo v porušení všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktorého sa osoba dopustila v súvislosti s ú as ou na podujatí, alebo v súvislosti
s podujatím,

d) delikvent – osoba, ktorá sa v súvislosti s ú as ou na podujatí alebo v súvislosti so podujatím
dopustila protiprávneho konania, ktoré je porušením organiza ného (návštevného) poriadku,
disciplinárnym previnením, priestupkom alebo trestným inom,

e) hlavný usporiadate – osoba ozna ená za hlavného usporiadate a v oznámení podujatia obci
pod a § 3 zákona, zodpovedná za riadenie innosti usporiadate skej služby a spoluprácu
s Policajným zborom, obcou, so súkromnou bezpe nostnou službou a s inými orgánmi,

f) informa ný systém o bezpe nosti pri športových podujatiach – informa ný systém pre
evidenciu delikventov a ich deliktov, ktorých sa dopustili na verejných športových
podujatiach, implementovaný do modulu BSP v rámci informa ného systému slovenského
futbalu (ISSF),

g) orgán verejnej moci – policajt, mestský policajt, prokurátor a iná osoba vykonávajúca
právomoc na základe zákona v orgáne verejnej moci v súvislosti s organizáciou športového
podujatia,

h) organizátor podujatia – právnická alebo fyzická osoba, ktorá oznámila zámer zorganizova
podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie uskuto ni ,

i) orgány doh adu – útvary SFZ, ktoré preskúmavajú dôvodnos a správnos zápisov osôb do
informa ného systému z vlastného podnetu alebo na základe podnetu dotknutej osoby
(námietka) a delegát,
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j) správca systému – osoba, ktorá je v rámci organiza nej štruktúry aparátu SFZ poverená
zápisom a úpravou údajov o delikventoch a ich deliktoch a iných súvisiacich informácií
v informa nom systéme,

k) usporiadate – fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorú za usporiadate a podujatia ur il
organizátor, ktorá absolvovala osobitnú prípravu alebo pou enie o právach a povinnostiach
v súvislosti s plnením úloh usporiadate a,

l) verejné športové podujatie – športové podujatie prístupné verejnosti ( alej len “podujatie”
organizované pod a zákona . 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných
podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ( alej len “zákon”), ur ené miestom a asom konania podujatia,

m) výpis z evidencie – zoznam delikventov zostavený výberom jednotlivcov z evidencie
delikventov pod a registrov, u ktorých je dôvodné predpoklada ich záujem o ú as na
konkrétnom podujatí, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografiu
delikventa, vz ah ku klubu/klubom a za aký druh deliktu bol postihnutý.

lánok 3
Osoby podie ajúce sa na prevádzke a využívaní systému

1. Na prevádzkovaní informa ného systému sa zú ast ujú osoby s nasledovným rozsahom
oprávnení:

a) administrátor systému (IT oddelenie SFZ) – aktívny prístup
b) správca systému (medzinárodné a organiza né oddelenie SFZ) – aktívny prístup
c) bezpe nostný manažér (organizátor podujatia, klub) – aktívny prístup
d) zástupca orgánu verejnej moci (polícia, prokuratúra) – aktívny prístup

2. Za organizátora podujatia je oprávnený na prístup do informa ného systému bezpe nostný
manažér, ktorý zabezpe uje a koordinuje prípravu a priebeh športového podujatia z h adiska
bezpe nosti a verejného poriadku. Osobu bezpe nostného manažéra ustanovuje organizátor
podujatia, ktorý zabezpe í jeho registráciu do informa ného systému cez osobu klubového
ISSF manažéra, najdlhšie na jeden sú ažný ro ník. Jeden klub môže ma pod a potreby
v informa nom systéme registrovaného aj viac ako jedného bezpe nostného manažéra.

3. Bezpe nostný manažér je oprávnený za ú elom zabezpe enia poriadku a bezpe nosti
podujatia oznámi aktuálne informácie z informa ného systému hlavnému usporiadate ovi,
ostatným usporiadate om podujatia, lenom SBS a iným osobám podie ajúcim sa na
zabezpe ení poriadku a bezpe nosti podujatia, vrátane zapoži ania výpisu z evidencie na
nevyhnutne potrebný as oprávneným osobám.

4. Bezpe nostný manažér odovzdá pred podujatím hlavnému usporiadate ovi výpisy z evidencie
v po te dohodnutom s hlavným usporiadate om. Výpis z evidencie môže by odovzdaný aj
v elektronickej forme s využitím zariadení PDA alebo iných podobných mobilných zariadení.

5. Hlavný usporiadate je zodpovedný za odovzdanie výpisov usporiadate om povereným
monitorovaním a kontrolou ú astníkov podujatia najmä na vstupe s cie om identifikova
osoby vedené v informa nom systéme, a za riadne vrátenie všetkých výpisov bezodkladne po
ukon ení podujatia bezpe nostnému manažérovi. Kontrola oprávnenosti vstupu ú astníkov
do priestorov konania podujatia môže by vykonávaná aj s využitím kamerových systémov
organizátora podujatia alebo vlastníka/správcu štadiónu.

6. Usporiadate je povinný ihne po podujatí odovzda výpis z evidencie delikventov hlavnému
usporiadate ovi alebo ním poverenej osobe.

7. Usporiadate om povereným pod a ods. 5 môže by iba osoba, ktorá úspešne absolvovala
osobitnú prípravu stanovenú zákonom1.
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8. Usporiadate plní úlohy pod a pokynov organizátora podujatia, Policajného zboru alebo iných
oprávnených orgánov.4 Usporiadate má po as celého trvania podujatia povinne oble enú
reflexnú vestu s výrazným nápisom "USPORIADATE " (“STEWARD”) a íslom na prednom
a zadnom diele vesty. Do informa ného systému má zriadený prístup5 aj národné futbalové
informa né stredisko6.

lánok 4
Povinnosti zú astnených osôb

1. Ak usporiadate , pracovník bezpe nostnej služby alebo iná oprávnená osoba identifikuje
v priestore športového podujatia osobu, ktorá je zapísaná v informa nom systéme (spravidla
pôjde o osobu uvedenú aj vo výpise pre konkrétne podujatie), oznámi túto skuto nos
bezodkladne hlavnému usporiadate ovi alebo bezpe nostnému manažérovi, ktorý pod a
toho, v ktorom registri je osoba zapísaná, stanoví alší postup.

2. Zakazuje sa:

a) vyhotovova tla enú, elektronickú alebo inú kópiu výpisu,
b) sprístupni (ukáza , odovzda , zasla , zdie a ) výpis osobe, ktorá nie je oprávnená na jeho

sprístupnenie,
c) použi výpis iným spôsobom alebo na iný ú el ako je uvedený v tejto smernici.

3. Povinnosti hlavného usporiadate a sú:

a) pou i usporiadate ov i pracovníkov bezpe nostnej služby o postupoch pod a tejto
smernice,

b) prevzia výpisy z evidencie od bezpe nostného manažéra a po podujatí vráti
protokolárne výpisy bezpe nostnému manažérovi na ich uschovanie alebo zni enie,

c) pred podujatím rozda výpisy s fotografiami vybratým usporiadate om a zodpovednej
osobe za bezpe nostnú službu a po podujatí protokolárne prevzia výpisy spä ,

d) vyhotovi protokol o odovzdaní a vrátení výpisov z evidencie,
e) zapísa incidenty, ku ktorým došlo pri podujatí a osoby delikventov, do protokolu.

4. Povinnosti bezpe nostného manažéra:

a) pripravi výpis z evidencie na podujatie,

4) Napríklad pod a zákona . 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona . 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov, zákona . 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona . 543/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov, zákona . 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona . 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona .
125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona . 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) Znenie lánku 2 ods. 2 Rozhodnutia Rady 2002/348/SVV z 25.4.2002 týkajúce sa bezpe nosti v súvislosti s futbalovými
zápasmi s medzinárodným rozmerom v znení Rozhodnutia Rady 2007/412/SVV z 12.6.2007:
“2. Národné futbalové informa né strediská majú v súlade s uplatnite nými vnútroštátnymi a medzinárodnými pravidlami
prístup k informáciám, ktoré obsahujú osobné údaje o rizikových fanúšikoch.”

6) Národné futbalové informa né strediská (NFIS) boli zriadené na základe Rozhodnutie Rady z 25.4.2002 týkajúce sa

bezpe nosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (Ú. v. ES L 121, 8.5.2002, s. 1 – 3),
dostupnos na internete: http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0348:SK:NOT
národné futbalové informa né stredisko – ústredné a jediné kontaktné miesto na výmenu príslušných informácií, ktoré sa
týkajú futbalových zápasov s medzinárodným rozmerom, a na nadväzovanie a rozvoj medzinárodnej policajnej spolupráce
v súvislosti s futbalovými stretnutiami.
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b) zabezpe i potrebný po et vyhotovení výpisu,
c) odovzda výpisy z evidencie oprávneným osobám a po podujatí prevzia výpisy
d) zapísa incidenty a delikventov do N registra BSP
e) zabezpe i uschovanie alebo skartáciu výpisov z evidencie po podujatí.

5. Povinnosti pracovníkov bezpe nostnej služby:

a) prevzia výpisy z evidencie od hlavného usporiadate a a po podujatí vráti protokolárne
výpisy bezpe nostnému manažérovi na ich uschovanie alebo zni enie,

b) zaisti a odovzda osobu evidovanú v registri T, P alebo Z polícii,
c) postupova pod a pokynov bezpe nostného manažéra podujatia pri zistení prítomnosti

osoby evidovanej v registri N, D, C a X.
d) na požiadanie usporiadate a, organizátora alebo Policajného zboru vykona potrebné

úkony v súlade s ich oprávneniami.

lánok 5
Evidencia použitia výpisu z evidencie

1. prebratí a vrátení výpisu z evidencie delikventov sa vyhotovuje BSP protokol7, ktorý obsahuje
najmä:

a) identifikáciu bezpe nostného manažéra
b) identifikáciu hlavného usporiadate a
c) identifikáciu alších osôb, ktorým bol odovzdaný výpis z evidencie,
d) po et vyhotovených a odovzdaných výpisov z evidencie s uvedením preberajúcich

subjektov a po tu odovzdaných/prevzatých výpisov
e) po et vrátených výpisov od jednotlivých subjektov,
f) popis incidentu/deliktu riešeného v rámci podujatia s uvedením identity delikventa,

spôsobu jeho identifikácie a osoby, ktorá incident/delikt riešila

2. Za porušenie povinností pri nakladaní s výpisom z evidencie a vyhotovovaní BSP protokolu
zodpovedá organizátor podujatia, ktorý môže by postihnutý v disciplinárnom konaní.
Možnos vyvodenia zodpovednosti vo i osobe, ktorá sa dopustila protiprávneho konania,
tým nie je dotknutá.

Obsah evidencie

lánok 6
Registre evidencie

1. Informa ný systém o bezpe nosti pri športových podujatiach obsahuje evidenciu o fyzických
osobách – delikventoch, rozdelenú do registrov N (evidencia porušení návštevného
poriadku), T (trestná evidencia), P (priestupková evidencia), D (disciplinárna evidencia), Z
(evidencia predbežných zákazov a obmedzení), C (evidencia administratívnych vyhostení
a zákazov vstupu na územie SR), X (evidencia rozhodnutí orgánov cudzích štátov).

2. Do registra N sú zapisované osoby:

a) ktoré porušili zákaz vnáša na podujatie strelnú zbra , pyrotechnický výrobok alebo inú
vec, ktorou možno urobi útok proti telu dôraznejším,

7) vzor BSP protokolu tvorí prílohu 1 smernice.
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b) ktoré porušili zákaz vnáša alkoholické nápoje na podujatie, ak obec vydala zákaz predaja,
podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatiach, a vnáša drogy alebo
iné omamné látky na podujatie,

c) ktoré boli vyvedené z podujatia a ich alšia ú as bola zakázaná, ak neuposlúchli pokyn
na opustenie podujatia a pokra ovali v nevhodnom správaní po upozornení na
nevhodnos ich správania, ktoré porušovalo verejný poriadok alebo narušovalo pokojný
priebeh podujatia,

d) osoby, proti ktorým bolo za até konanie orgánov verejnej moci za ich protiprávne
konanie v súvislosti s ú as ou na športovom podujatí.

3. Do registra T sú zapisované osoby, ktorým súd uložil trest zákazu ú asti na športových,
kultúrnych alebo iných verejných podujatiach alebo obmedzenie8 v rámci proba ného
doh adu.

4. Do registra P sú zapisované osoby, ktorým príslušný orgán uložil obmedzujúce opatrenie
v priestupkovom konaní.

5. Do registra D sú zapisované osoby, ktorým príslušný disciplinárny orgán uložil disciplinárne
opatrenie zákazu ú asti na verejnom športovom podujatí.

6. Do registra Z sú zapisované

a) osoby, ktorým súd pri nevzatí do väzby uložil primerané obmedzenie9 spo ívajúce
v zákaze návštevy športových podujatí,

b) mladistvé osoby, ktorým súd alebo v prípravnom konaní prokurátor uložil výchovné
povinnosti a obmedzenia10 spo ívajúce v zákaze návštevy športových podujatí,

c) osoby, ktorým uložil príslušný orgán predbežný zákaz ú asti na verejných športových
podujatiach pod a osobitného zákona.

7. Do registra C sa zapisujú delikventi, ktorým bolo uložené administratívne vyhostenie11.

8) Obmedzenie pod a § 51 ods. 3 písm. a/ Tr. zákona) je možné uloži :

 popri treste od atia slobody pri podmiene nom odklade výkonu trestu (§ 50 ods. 2, ods. 4 písm. c/ Tr. zákona)
a pri podmiene nom prepustení z výkonu trestu od atia slobody (§ 68 ods. 1 Tr. zákona),

 popri treste povinnej práce (§ 55 ods. 1 Tr. zákona),

 popri treste zákazu pobytu (§ 62 ods. 3 Tr. zákona),

 pri podmiene nom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu innosti (§ 69 ods. 3 Tr. zákona),

 pri podmiene nom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu (§ 71 ods. 3 Tr. zákona)

 v rámci proba ného doh adu (§ 51 ods. 2; § 52 ods. 1 písm. b/ Tr. zákona),

 popri ochrannom doh ade (§ 77 ods. 3 Tr. zákona),

 pri podmiene nom upustení od potrestania mladistvého (§ 101 ods. 2 Tr. zákona),

 pri podmiene nom odložení výkonu pe ažného trestu mladistvému (§ 116 ods. 1 Tr. zákona).
9) § 82 ods. 1 Tr. poriadku
10) § 107 ods. 1 Tr. poriadku
11) Dôvody administratívneho vyhostenia a zákazu vstupu (§ 82 ods. 1 zákona . 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení zákonov)
„(1) Policajný útvar môže administratívne vyhosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ak
a) predstavuje vážnu hrozbu pre bezpe nos štátu alebo verejný poriadok,
b) ohrozuje bezpe nos štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný in a nebol mu uložený trest vyhostenia,
d) porušil predpisy o omamných látkach a psychotropných látkach,
n) odmieta hodnoverným spôsobom preukáza svoju totožnos ,
q) iným spôsobom závažne porušil alebo opakovane porušil všeobecne záväzné právne predpisy.“
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lánok 7
Údaje o delikventovi

1. Evidencia pod a lánku 6 ods. 2 až 8 obsahuje nasledovné údaje o delikventovi:

a) meno a priezvisko,
b) rodné íslo,
c) dátum narodenia,
d) pohlavie,
e) adresu trvalého pobytu,
f) štátna príslušnos ,
g) klubová príslušnos ,
h) fotografiu tváre,
i) iné údaje slúžiace na identifikáciu osoby,
j) as trvania obmedzenia v rámci proba ného doh adu alebo as trvania opatrenia,

obmedzujúceho opatrenia.

2. Evidencia môže obsahova aj alšie údaje, ktorých potreba je primeraná k dosiahnutiu ú elu
sledovaného zákonom a touto smernicou.

lánok 8
Údaje o delikte

1. Do evidencie sa uvádzajú nasledovné údaje o delikte:

a) ozna enie podujatia, v súvislosti s ktorým bol delikt spáchaný,
b) identifikácia osoby delikventa v zmysle lánku 7,
c) dátum a as spáchania deliktu,
d) miesto spáchania deliktu,
e) popis spôsobu vykonania deliktu (popis deliktu),
f) osoba, ktorá delikt zistila,
g) svedkovia deliktu, prípadne poškodení
h) vykonané opatrenia na základe zistenia deliktu,
i) osoba, ktorá delikt zapísala do systému,
j) alšie dôležité informácie o delikte.

2. K zápisu delikventa a jeho deliktu v evidencii sa pripája v elektronickej forme listina, z ktorej
vyplývajú údaje odôvod ujúce zápis do evidencie pod a lánku 6 ods. 2 až 8.

3. K zápisu delikventa a jeho deliktu v evidencii sa môže pripoji :

a) fotografia,
b) záznam z kamerového systému štadiónu,
c) záznam vyhotovený pod a § 69 ods. 2 zákona o Policajnom zbore slúžiaci k preukázaniu

identity delikventa a k preukázaniu spôsobu spáchania deliktu alebo

4. iný záznam vyhotovený/získaný zákonným spôsobom.

Obsah evidencie v zmysle zákona . 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov tvorí súbor údajov
o osobách, ktoré sa považujú za citlivé. Preto je potrebné s týmito údajmi pracova dôverne. Všetky
osoby, ktoré majú v súlade so smernicou a jej cie om tieto údaje využíva budú pred udelením
prístupových práv pou ené a musia podpísa prehlásenie o ml anlivosti k získaným informáciám.
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lánok 9
Zdroje údajov evidencie

1. Údaje do evidencií pod a lánku 6 ods. 2 písmeno a) až c) získava organizátor podujatia, ktorý
ich bezodkladne odovzdá na spracovanie do informa ného systému SFZ.

2. Údaje do evidencií pod a lánku 6 ods. 2 písmeno d) získava príslušný útvar policajného zboru
a SFZ od orgánov inných v trestnom konaní a od orgánov príslušných na prejednanie
priestupkov.

3. Údaje do evidencie pod a lánku 6 ods. 3 získava a bezodkladne spracúva SFZ. Uloženie
proba ného doh adu s obmedzením návštev športových podujatí oznamujú SFZ v súlade so
zákonom súdy.

4. Údaje do evidencie pod a lánku 6 ods. 4 získava a bezodkladne spracúva SFZ, ktorému obce
doru ujú právoplatné rozhodnutia o uložení obmedzujúceho opatrenia.

5. Údaje evidované v informa nom systéme o konkrétnej fyzickej osobe sa uchovávajú po dobu
piatich rokov od ich uloženia do informa ného systému, ak zákon nestanoví inak.

6. Údaje do evidencie sa získavajú aj zo:

a) zápisu o stretnutí, do ktorého delegát stretnutia alebo iná oprávnená osoba uvedie
všetky udalosti, pri ktorých bola ohrozená bezpe nos osôb alebo verejný poriadok, ku
ktorým došlo po as podujatia,

b) záznamu o zásahu12 uvedenom v knihe zásahov13 bezpe nostnej služby, ktorá po as
podujatia zabezpe ovala ochranu objektov a verejný poriadok v priestoroch a na
verejných priestranstvách, kde sa podujatie konalo, a v priestoroch a priestranstvách
bezprostredne k nim patriacim.

7. Údaje do príslušného registra evidencie informa ného systému BSP zapisuje oprávnená
osoba spravidla do 24 hodín od asu kedy sa dozvedela o skuto nosti odôvod ujúcej
vykonanie zápisu.

lánok 10
Zapisovanie rozhodnutí do informa ného systému

1. Právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktorými bol delikventovi uložený zákaz
ú asti na vymedzených verejných športových podujatiach, obmedzujúce opatrenie alebo
obmedzenie tohto druhu do informa ného systému zapíše správca systému (SFZ) ihne ako
sa hodnoverným spôsobom dozvie o takomto rozhodnutí.

12) Pozri znenie ust. § 56 (Povinnosti prevádzkovate a strážnej služby) zákona . 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpe nosti
„(1) Prevádzkovate strážnej služby je povinný
e) vies evidenciu zásahov uvedených v písmene f) a v § 50 ods. 4 písm. f), g) a i),
f) neodkladne oznámi miestne príslušnému útvaru Policajného zboru vykonanie každého zásahu pri výkone fyzickej ochrany,
pri ktorom bola použitá strelná zbra alebo vecný bezpe nostný prostriedok alebo pri ktorom došlo k zraneniu alebo
k usmrteniu osoby, alebo k obmedzeniu osobnej slobody osoby (§ 85 ods. 2 Tr. poriadku),
g) zabezpe i spracovanie záznamu o zásahu uvedenom v písmene f) a v § 50 ods. 4 písm. f), g) a i); záznam o zásahu vyhotoví
a vlastnoru ne podpíše zasahujúca osoba,
(8) Evidencie, záznam o zásahu a inšpek ná kniha dozoru uvedené v odseku 1 sa vedú po as celej doby prevádzkovania strážnej
služby a uschovávajú sa v sídle alebo v mieste innosti prevádzkovate a pä nasledujúcich rokov po vykonaní posledného
zápisu. Podrobnosti o vedení evidencií, zázname o zásahu a inšpek nej knihe dozoru uvedených v odseku 1 ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“
13) Pozri znenie ust. § 20 a § 22 ods. 1 vyhlášky MV SR . 634/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona .
473/2005 Z.z.
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2. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu, ktorým bol lenovi SFZ uložený zákaz ú asti na
vymedzených verejných športových podujatiach do systému zapíše príslušný útvar SFZ.

3. Rozhodnutie o predbežnom zákaze ú asti na vymedzených verejných športových podujatiach
zapíše do evidencie príslušný útvar PZ ihne po vydaní rozhodnutia.

4. Rozhodnutie o administratívnom vyhostení a uloženom zákaze vstupu, ak bol uložený, zapíše
do evidencie príslušný útvar PZ po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia a.

5. Ak je potrebné zápis zruši , opravi alebo zmeni , potrebný úkon vykoná orgán, ktorý vykonal
pôvodný zápis, alebo správca systému.

lánok 11
Zapisovanie deliktov bez konania orgánov verejnej moci

1. Pri zápise údajov o deliktoch pod a lánku 6 ods. 2 písmeno a/ až c/ sa do informa ného
systému sa uvedie okrem údajov uvedených v lánku 7 ods. 1 a lánku 8 ods. 1 aj právna
kvalifikácia protiprávneho konania delikventa v zmysle § 7 odsek 1, event. odsek 2 zákona
. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí

a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Pri maloletých delikventoch do 15 rokov sa do evidencie uvedie aj osoba, ktorá sprevádzala

maloletého delikventa na športovom podujatí, na ktorom sa dopustila deliktu a zákonný
zástupca maloletého.

3. zápise do informa ného systému vyhotoví bezpe nostný manažér písomné oznámenie, ktoré
musí obsahova náležitosti pod a ods. 1 tohto lánku. Oznámenie sa doru uje osobe, ktorá
delikt spáchala, odovzdaním ihne po jeho spáchaní, najneskôr však do 3 dní odo d a
spáchania deliktu.

4. Proti zápisu do informa ného systému je možné poda námietku v lehote do 15 dní odo d a
doru enia oznámenia osobe, ktorá delikt spáchala. Podané námietky nemá odkladný ú inok.

5. Námietka proti zápisu do informa ného systému sa podáva u subjektu (organizátor
podujatia), ktorý vykonal zápis do evidencie. Ak subjekt, ktorý vykonal zápis, námietke
nevyhovie sám, bezodkladne ju predloží príslušnému orgánu na rozhodnutie o námietke.

6. námietke proti zápisu do informa ného systému rozhoduje právny úsek SFZ do 15 dní od jej
podania. Námietka sa predkladá právnemu úseku SFZ v elektronickej forme.

lánok 12
Spracovanie a ochrana osobných údajov

1. Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov sa postupuje pod a zákona . 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Informácie o delikventoch a ich deliktoch z informa ného systému poskytne oprávnenej
osobe na ú ely trestného, priestupkového alebo iného konania správca systému na základe
žiadosti vo forme odpisu z evidencie alebo zriadením prístupu do systému.

lánok 13
Porušenie povinností

1. Porušenie povinností pod a tejto smernice sa považuje za disciplinárny delikt, za ktorý bude
len SFZ postihnutý disciplinárnou komisiou SFZ.

2. Za porušenie povinností vyplývajúcich z tejto smernice osobami, ktoré nie sú lenmi SFZ
disciplinárne zodpovedá riadny len SFZ, pre ktorého tieto osoby vykonávali innos na
základe poverenia, zmluvy alebo iného právneho titulu.
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3. Disciplinárny postih za porušenie smernice nevylu uje postih osoby zodpovednej za
protiprávne konanie aj zo strany príslušných orgánov verejnej moci za porušenie všeobecne
záväzných právnych predpisov.

lánok 14
Využívanie informa ného systému inými subjektmi

1. Využívanie informa ného systému iným národným športovým zväzom je možné po splnení
podmienok stanovených touto smernicou, ktorá môže by doplnená dohodou medzi SFZ
a iným národným športovým zväzom o podmienkach používania informa ného systému.

2. Podmienkou pre sprístupnenie informa ného systému inému národnému športovému zväzu
je schválenie dodržiavania tejto smernice príslušným orgánom iného národného športového
zväzu.

3. Pri opakovanom porušení podmienok využívania informa ného systému SFZ môže zruši
oprávnenie iného národného športového zväzu na využívanie informa ného systému.

lánok 15
Platnos a ú innos smernice

1. Smernica je platná odo d a jej schválenia výkonným výborom SFZ.
2. Smernica nadobúda ú innos od 1. marca 2013.

Pripomienky, návrhy úprav a zmien uvedenej smernice sú o akávané.

Cie om publikovania tohto pracovného návrhu, ktorý je v rámci SFZ v štádiu pripomienkového
konania, je podnietenie odbornej diskusie, ktorá prinesie nové argumenty a postrehy, alšie
poznanie potrebné ku kvalitnému dopracovaniu návrhu smernice, ako aj k tvorbe súvisiacich
legislatívnych návrhov, ktoré sú sú as ou pripravovaného návrhu riešenia.
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IV. RO NÍKMEMORIÁLUMILANAHANZELA

17.XI.2012, BRATISLAVA, HANT ARÉNA (ŠPORTOVÁ HALA NA PASIENKOCH)

PROGRAM:

ŠPORTOVÁ AS (FUTSALOVÝ TURNAJ ZA Ú ASTI 8 PRÁVNICKÝCH DRUŽSTIEV):

VYŽREBOVANIE SKUPÍN:
10.30 hod. – VYŽREBOVANIE družstiev do dvoch 4 lenných skupín: A | B
(minuloro ní finalisti budú do skupín nasadení tak, aby nehrali v tej istej skupine)

A skupina – družstvá: A1, A2, A3, A4
B skupina – družstvá: B1, B2, B3, B4

STRETNUTIA V SKUPINÁCH:

11.00 – 12.30 hod. – stretnutia v skupinách A a B (hrací as stretnutia 2x 10 minút)
 1. KOLO stretnutí v skupinách – poradie stretnutí: A1 : A2 | B1 : B2 | A3 : A4 | B3 : B4

12.30 12.50 hod.
 oficiálne otvorenie IV. ro níka Memoriálu Milana Hanzela (pozdravenie/privítanie

ú astníkov podujatia)
 krátke príhovory: Ladislav Tichý, prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej

republiky; zástupca Generálnej prokuratúry Ma arskej republiky; Peter Ha diak,
zástupca U enej právnickej spolo nosti

12.50 16.00 hod. pokra ovanie stretnutí v skupinách (2x 12 minút)
 2. KOLO stretnutí v skupinách – poradie stretnutí: A1 : A3 | B1 : B3 | A2 : A4 | B2 : B4
 3. KOLO stretnutí v skupinách – poradie stretnutí: A1 : A4 | B1 : B4 | A2 : A3 | B2 : B3

SÚ AŽ O PRÁVNICKÉHO KRÁ A STRELCOV PRE ROK 2012

16.00 16.20 hod.
 Sú až o „právnického krá a strelcov pre rok 2012“ (stre ba zo vzdialenosti 9 m)

paralelne so sú ažou o „detského krá a strelcov 2012“ (stre ba zo vzdialenosti 6 m)

STRETNUTIA O UMIESTNENIE:

16.25 16.50 hod. „finále cti“ zápas o 7. 8. miesto (4. A : 4. B | 2x 10 minút)
16.50 17.15 hod. „bronzové finále“ zápas o 5. 6. miesto (3. A : 3. B | 2x 10 minút)
17.15 17.40 hod. „strieborné finále" zápas o 3. 4. miesto (2. A : 2. B | 2x 10 minút)
17.45 18.30 hod. „zlaté finále“ zápas o 1. 2. miesto (1. A : 1. B | 2x 12 minút)
Poznámka: pri nerozhodnom výsledku stretnutia o umiestnenie nasleduje penaltový rozstrel (3 penalty zo vzdialenosti 7m)

SPOLO ENSKÁ AS

(PRIATE SKÉ STRETNUTIE LENOV DRUŽSTIEV, POZVANÝCH HOSTÍ A OSTATNÝCH PRIATE OV ŠPORTU A PRÁVA):

18.45 19.45 hod.
 vyhodnotenie turnaja a odovzdanie ocenení v upravených priestoroch HANT arény

20.00 23.00 hod. spolo enské posedenie
 ú astníkov turnaja ich priate ov a priateliek pri dobrej hudbe v reštaurácii Gremium

(Gorkého 11, Bratislava)
 krátke slávnostné príhovory: Ladislav Tichý, Ida Hanzelová, (prípadní alší re níci)
 vyhodnotenie športovej asti a malé ob erstvenie
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VYBRANÉ VEDECKO TEORETICKÉ PODUJATIA (NOVEMBER – DECEMBER 2012)

Téma:

Typ podujatia:

Dátum konania:

Miesto konania:

alšie informácie:

Medzinárodné, európske a vnútroštátne právne aspekty uznania a neuznania štátu

medzinárodná vedecká konferencia

05.11.2012

Trnava, Právnicka fakulta TU, Zasadacia miestnos Collegium Novum, poslucháre . 15

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne informacie/m zi archiv noviniek/36

pripravujeme/1083 tvt

Téma:

Typ podujatia:

Dátum konania:

Miesto konania:

alšie informácie:

Judikatúra medzinárodných súdnych a kvázi súdnych orgánov so zameraním na

medzinárodné trestné právo a jej interakcia s vnútroštátnym právnym poriadkom

medzinárodná vedecká konferencia

09.11.2012

Trnava, Právnicka fakulta TU, poslucháre . 10

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne informacie/m zi archiv noviniek/36

pripravujeme/1083 tvt

Téma:

Typ podujatia:

Dátum konania:

Miesto konania:

alšie informácie:

Days of Law 2012

medzinárodná vedecká konferencia

14.11.2012 – 15.11.2012

Czech Republic, Brno, Veveri 70, Faculty of Law, Masaryk University

http://www.hg.org/LEGAL EVENTS.ASP?ACTION=PAGE&PCOMP=8671

Téma:

Typ podujatia:

Dátum konania:

Miesto konania:

alšie informácie:

Dôsledky nepoloženia prejudiciálnej otázky pod a ustanovenia l. 267 tretieho odseku Zmluvy

o fungovaní EÚ

habilita ná prednáška JUDr. PhDr. Miroslava Slaš ana, PhD.

20.11.2012 o 9,00 hod.

Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva, Tomášikova 20, miestnos ODEON 2.01

http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta prava/bratislava slovakia/pre

studentov/aktuality/habilitacne konania fakulte prava pevs.html

Téma:

Typ podujatia:

Dátum konania:

Miesto konania:

alšie informácie:

Dispozi ný princíp a jeho obmedzenia v civilnom procese

habilita ná prednáška JUDr. Marka Štev eka, PhD.

20.11.2012 o 11,00 hod.

Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva, Tomášikova 20, miestnos ODEON 2.01

http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta prava/bratislava slovakia/pre

studentov/aktuality/habilitacne konania fakulte prava pevs.html

Téma:

Typ podujatia:

Dátum konania:

Miesto konania:

alšie informácie:

Preskúmate nos správnych aktov v európskom správnom priestore

habilita ná prednáška JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD.

21.11.2012 o 11,00 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, v IURIDICU

http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=186&tx_ttnews[tt_news]=1384&tx_ttnews[backPid]=7

&cHash=9bc7d585f0


