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zákon o organizovaní verejných športových podujatí prostredníctvom v om obsiahnutých legislatívnych 
nástrojov a opatrení. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
The aim of this article is to analyse some of the anticipated effects the Act on the organisation of sports event is 
to bring about through various instruments contained in it.  
  

 
„AK SA SÚSTREDÍTE NA VÝSLEDKY, NIKDY NI  NEZMENÍTE.  
AK SA ZAMERIATE NA ZMENY, VÝSLEDKY DOSIAHNETE.“  

/JACK DIXON/ 

Problematika diváckeho násilia na verejných športových podujatiach je z h adiska svojho 
prierezového charakteru predmetom záujmu nielen športovej sféry, ale aj orgánov ochrany práva, i 
širokej verejnosti. Nemožno opomenú  ani nemalú pozornos  sústredenú na túto problematiku zo 
strany médií. 
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Rozvášnení fanúšikovia demonštrujúci priaze  k športovým klubom a ich tímom, vzájomná 
neznášanlivos , nasledovanie a napodob ovanie negatívnych zahrani ných trendov vyústili 
v minulosti, resp. vyús ujú do takých incidentov, ktoré zatriasli Slovenskom, obzvláš  ke  sú/boli 
postihnuté bezbranné deti. Nebezpe né delobuchy, nepríjemný dym, svetlice, i bengálske ohne na 
štadiónoch, ma etové útoky, vytrhané seda ky hádzané do usporiadate ov a policajtov a alšie 
podobné násilné incidenty spravidla vždy okorenené vulgarizmami najhrubšieho zrna, ako aj 
finan né náklady vynaložené na bezpe nostné opatrenia na rizikových zápasoch jednozna ne 
apelujú, že je nevyhnutná zmena skôr, ako aj na Slovensku príde prvá udská obe , za ktorú budeme 
nepriamo zodpovední my všetci. Zmena, ktorou sa v prvej fáze dosiahne vy lenenie agresívnych 
fanúšikov z h adísk verejných športových podujatí, aby v druhej fáze bolo zo strany organizátorov 
týchto podujatí možné zvyšova  kvalitu služieb, pohodlia a zážitku slušných ú astníkov podujatí, 
ktorých by v aka tomu mohlo výraznejšie pribudnú . Zárove  by sa tým mali všetci pasívni ú astníci 
športových podujatí ešte viac motivova , obzvláš  mládež, k ich vlastnej športovej aktivite 
(napodobeniu svojich vzorov), ktorá je tak potrebná pre to, aby sa „slovenské národné zdravie“ 
dlhodobo udržiavalo v dobrej kondícii, aby sa nezhoršovala nábehová krivka civiliza ných chorôb 
slovenského obyvate stva, s ím sú priamo úmerne spojené výdavky na zdravotnú starostlivos  
a sociálnu pomoc tým, ktorí v dôsledku toho majú vážne zdravotné problémy, i dokonca 
v niektorých prípadoch môžu strati  spôsobilos  pracova .  

V roku 2008 bolo reakciou na stup ujúce sa napätie, násilie a prejavy extrémizmu na športových 
podujatiach prijatie zákona . 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, 
športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon 
bol akousi prvou lastovi kou v boji proti diváckemu násiliu. Situácia na našich štadiónoch, pre ktorú 
je prízna ný rozmáhajúci sa fenomén diváckeho násilia, však jednozna ne preukázala, že tento 
zákon, ktorého prijatie bolo významne urýchlené v dôsledku udalostí na futbalovom stretnutí 
Dunajská Streda – Slovan Bratislava1 konanom d a 1.11.2008, nepriniesol o akávané výsledky, pokoj 
a príjemné prostredie prinášajúce potešenie zo športového zážitku a stretnutia s priate mi na 
športovom podujatí. 

Neefektívna právna úprava, resp. jej neuspokojivá aplikácia, neposta ujúce sú asné právne inštitúty 
a oraz vä šmi sa deformujúce prostredie demonštrované protiprávnymi aktmi problémových 
fanúšikov na športových podujatiach, boli ve mi silným impulzom pre zmenu tohto nežiaduceho 
stavu v prospech slušnej ml iacej vä šiny. 

Základným poslaním novej právnej úpravy je preto predovšetkým prinies  silný impulz na zmenu. 
Zmenu v myslení, v prístupe, v poznaní a aplikácii novej právnej úpravy, ktorá tomu má pomôc . 
Impulz na zmenu, ktorá prinesie na naše štadióny pokojné a príjemné prostredie prinášajúce 
pozitívnu emóciu. Po posledných udalostiach, ktoré otriasli Slovenskom, sa potreba tejto zmeny ešte 
viac zvýraznila a vytvorilo sa spolo nos ou prajné prostredie pre vdýchnutie života novému zákonu. 

Primárny dôraz na interdisciplinárny prístup k diváckemu násiliu a snaha vytvori  právnu normu, 
ktorá bude všeobecne akceptovate ná a spolo ensky prijate ná, si vyžiadali komplexnú pozornos  
a spoluprácu širokej komunity právnickej i športovej ako aj bezpe nostných zložiek. Návrh zákona 
bol preto vypracovaný medzirezortnou pracovnou skupinou, zloženou zo zástupcov Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Generálnej prokuratúry, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva 
spravodlivosti, Slovenského futbalového zväzu, Slovenského zväzu adového hokeja, Združenia miest 
a obcí Slovenska a alších zástupcov športovej, právnickej a akademickej sféry. Predložený návrh 

                                                            
1) „Kritický zápas si vyžiadal desiatky zranených“; Sport.sme.sk 01.11.2008; dostupné na internete: 
http://sport.sme.sk/c/4154358/kriticky-zapas-si-vyziadal-desiatky-zranenych.html 
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zákona však nie je len výsledkom spolupráce uvedených zástupcov, pretože vo všetkých fázach 
prípravy bol ako celok, ako aj jeho jednotlivé asti, konzultovaný s alšími odborníkmi 
špecializujúcimi sa na príslušnú oblas , ktorá je obsahom jeho úpravy. 

Výsledkom tejto spolupráce je návrh zákona, ktorý vznikol komplexnou a podrobnou analýzou 
problémov na športových podujatiach v súvislosti s aplikáciou existujúceho zákona, na základe 
komparácie so zahrani nou právnou úpravou a jej inštitútmi sledujúcimi prevenciu diváckeho násilia, 
širokých odborných vecných diskusií. Jednotlivé problémové situácie, i udalosti, prejavy rizikových 
fanúšikov a vzniknuté dôsledky boli hlavným podnetom, predmetom úvah a diskusií, analýzy 
aktuálneho stavu a jeho prí in, ktorých výsledky boli následne sformulované do paragrafového 
znenia. Právne nástroje, ktoré sú obsahom návrhu zákona, boli na základe ich posudzovania vecnými, 
ale aj právnymi odborníkmi nieko kokrát precizované, dop ané a prispôsobované tak, aby sa v o 
najvä šej miere dosiahol ú el a duch zákona. Nový zákon je tak výsledkom dlhodobého snaženia, 
podrobnej analýzy problémov na športových podujatiach, komparácie riešení v iných európskych 
krajinách, kompilácie rôznych názorov a v neposlednom rade h adania dobrých kompromisných 
riešení. 

Hlavnými ideami, ktoré udávali smer prác na zákone, boli 
• vymedzenie spolo nej zodpovednosti zainteresovaných subjektov za vytvorenie 

podmienok pre bezproblémový výkon zhromaž ovacieho práva na verejnom športovom 
podujatí,  

• venova  vä šiu pozornos  starostlivosti o slušného diváka (hos a na podujatí), aby v zákone 
nedominoval „boj“ proti diváckemu násiliu ale snaha o zabezpe enie štandardných 
podmienok a služieb pre slušných ú astníkov,  

• vymedzenie oprávnení, povinností a zodpovednosti za ich porušenie pre jednotlivé 
zainteresované subjekty (organizátor, usporiadate , športový zväz, obec, polícia, ú astník), 

• preventívne pôsobenie právnych inštitútov, technicko-organiza ných opatrení 
vykonaných/existujúcich na základe zákona i hroziacich sankcií, 

• eliminácia prejavov diváckeho násilia,  
• riešenie konfliktov bez násilia, izolácia agresorov a iniciátorov násilia, 
• kultivácia problémových fanúšikov i celkového prostredia na verejných športových 

podujatiach, 
• podnietenie spolo nosti k vä šiemu záujmu o prevenciu diváckeho násilia, 
• zavedenie efektívnych právnych nástrojov,  
• posilnenie autority právneho štátu. 

Spolo ným cie om bolo vytvori  obsahovo a hodnotovo kvalitnú právnu normu, rešpektujúcu 
a zdôraz ujúcu princípy zákonnosti, odbornosti, slušnosti a primeranosti, ktorá zabezpe í 
efektívnos  právnych nástrojov a inštitútov, ktoré sú v nej implementované, a to vo vz ahu 
k legitímnemu cie u sledovanému zákonom, ako aj súlad s demokratickými princípmi spolo nosti 
i tzv. zdravým sedliackym rozumom.  

Efektívnos  pôsobenia a uplatnite nos  každej právnej normy sa vždy preukáže až jej každodenným 
životom v konkrétnej spolo nosti, jej aplikáciou v konkrétnych spolo enských vz ahoch a situáciách. 
Našim zámerom preto nie je idealisticky presadzova  myšlienku, že všetky negatívne prejavy, divácke 
násilie a všetky alšie nežiaduce javy súvisiace s organizáciou športových podujatí sa okamihom 
ú innosti zákona vyriešia.  



14

WWW.UCPS.SKPETER SEPEŠI, ŽANETA SURMAJOVÁ 

 

 

Ambíciou zákona je na základe právnej regulácie jednotlivých aspektov tejto problematiky vytvori  
komplex reálnych preventívnych, výchovných, restoratívnych, represívnych a iných opatrení, ktoré 
môžu by  aktivátorom pozitívnych zmien k lepšiemu, dosta  ich z papiera do každodennej praxe. 

Základným predpokladom úspešnosti procesu zavedenia právnej normy do bežného života 
spolo nosti je poznanie a uznanie navrhovanej právnej normy jej adresátmi tzv. interiorizácia, ktorá 
je jedným z cie ov aj tohto príspevku. 

LEGISLATÍVNY PROCES NÁVRHU ZÁKONA 
asový harmonogram legislatívneho procesu prípravy návrhu zákona: 

1. Návrh zákona bol dvakrát predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Najprv 
sa vypracovala novela pôvodného zákona . 479/2008 Z. z., ku ktorej sa uskuto nilo 
medzirezortné pripomienkové konanie, pri om v záujme veci bola ur ená až 30 d ová 
lehota na pripomienkovanie. Na základe vecných i odborných diskusií, ktoré prebiehali 
sú asne v priebehu medzirezortného pripomienkového konania i po jeho ukon ení 
a taktiež na základe množstva navrhovaných zmien, ke že sa novelou vstupovalo do 
takmer každého ustanovenia pôvodného zákona, ako aj množstva vznesených 
pripomienok sa napokon pristúpilo k vypracovaniu úplne nového znenia návrhu zákona. 
Tento nový návrh zákona bol opätovne predmetom medzirezortného pripomienkového 
konania. 

2. Po ukon ení medzirezortného pripomienkového konania k návrhu nového zákona sa 
jednotlivé pripomienky vyhodnotili a k zásadným pripomienkam sa uskuto nili rozporové 
konania s rezortmi, resp. subjektmi, ktoré tieto zásadné pripomienky k návrhu zákona 
uplatnili. Návrh zákona bol následne prerokovaný v poradných orgánoch vlády, a to 
v Hospodárskej a sociálnej rady SR – z poh adu hospodárskych a sociálnych záujmov, a tiež 
v Legislatívnej rady vlády, ktorá posudzovala návrh zákona po právnej a legislatívnej 
stránke, ako aj z poh adu zlu ite nosti návrhu zákona s právom Európskej únie. 

3. D a 26. septembra 2013 bol návrh zákona prerokovaný a schválený vládou SR a následne, 
d a 27. septembra 2013, bol predložený do alšieho štádia legislatívneho procesu – na 
jeho prerokovanie na úrovni Národnej rady SR. 

4. Prvé ítanie návrhu zákona v pléne Národnej rady SR sa uskuto nilo d a 23. októbra 2013. 
Ú elom prvého ítania je najmä posúdenie, i predložený návrh zákona z h adiska svojho 
vecného zamerania a spôsobu navrhovanej právnej úpravy je potrebný alebo nie. Jeho 
ú elom teda nie je posúdenie jednotlivých ustanovení návrhu zákona, ale poh ad na návrh 
zákona ako celku, jeho koncepcie, filozofie a významu pre štát a spolo nos . Poslanci 
Národnej rady SR hlasovaním rozhodli, že sa návrh zákona prerokuje v druhom ítaní. 
Spolu hlasovalo 139 poslancov, za hlasovalo 98 poslancov, proti 0 a 41 poslancov sa zdržalo 
hlasovania. 

5. Ke že bol návrh zákona postúpený do druhého ítania, nasleduje jeho prerokovanie vo 
výboroch Národnej rady SR a následne na schôdzi Národnej rady SR. Návrh zákona bol 
pridelený na prerokovanie týmto výborom: 
• Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky 
• Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpo et 
• Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj 
• Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpe nos  a 
• Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, 

ktorý bol zárove  ur ený ako gestorský výbor. 
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V druhom ítaní budú už prerokovávané a posudzované jednotlivé ustanovenia návrhu 
zákona a poslanci majú právomoc prednies  pozme ujúce a dopl ujúce návrhy k textu 
návrhu zákona.  

6. Druhé ítanie v pléne Národnej rady a tretie ítanie prebehlo na schôdzi Národnej rady SR 
so za iatkom 26. novembra 2013, konkrétne bol návrh zákona prerokovaný a schválený 
d a 4. decembra 2013 aj s pozme ujúcim návrhom predloženým poslancom Dušanom 
Galisom.2 

7. Po schválení návrhu zákona prebiehala promulga ná etapa, teda podpis prezidenta, ku 
ktorému došlo 23. decembra 2013 a publikácia zákona v Zbierke zákonov SR, ktorá je 
zárove  okamihom nadobudnutia platnosti zákona. 

8. Predpokladaný dátum nadobudnutia ú innosti zákona je 1. február 2014. 

V alšom texte poukážeme na niektoré dôležité o akávane ú inky navrhovanej právnej úpravy.  

PREVENTÍVNY Ú INOK 
Na základe doterajších skúsenosti sa ukázalo, že významným nedostatkom doterajšej právnej úpravy 
sú chýbajúce prvky efektívnej prevencie, preto návrh zákona venuje ve kú pozornos  inštitútom 
preventívnej povahy. Táto prevencia sa prejavuje v rôznych rovinách, najvýraznejšie v rovine 
úderných zákonných opatrení, spo ívajúcich v ochranných opatreniach a sankciách, ktoré by mali 
vyvola  ich interiorizáciu, teda uznanie a rešpekt pravidiel správania sa na športovom podujatí 
v samotnom vnútri každého problémového fanúšika. 

Preventívne by mal pôsobi  už samotný prepracovaný systém právnej regulácie organizovania 
a ú asti na verejnom športovom podujatí pozostávajúci z opatrení a inštitútov nielen právnej povahy 
ako napr. vymedzenie povinností organizátora, zákazov a povinností ú astníka ale i organiza no-
technickej povahy ako napr. informa ný systém o bezpe nosti na športových podujatiach, 
oprávnenos  používaní kamier a kamerových systémov a ich využívanie. 

Ve mi dôležitý však bude prístup všetkých subjektov, ktorí sa podie ajú na príprave a organizácii 
podujatia, a to v tom zmysle, že budú dba  na dodržiavanie zákonných opatrení, budú využíva  všetky 
možnosti zákonnej úpravy a tak svojim konaním významne ovplyvnia a vlastne aj rozhodnú, i na 
podujatí nastanú problémy, alebo sa naplno prejaví a dosiahne preventívny ú inok právnej úpravy. 

Aby bol tento stav dosiahnute ný, nová právna úprava prináša dôležité preventívne prvky, 
predovšetkým precizovanie preven ných povinností organizátora podujatia. Ve mi dôležitou 
preven nou povinnos ou organizátora podujatia s osobitným režimom je predovšetkým 
zabezpe enie zodpovedajúceho po tu lenov usporiadate skej služby, a to pod a podmienok 
konkrétneho podujatia a predpokladaného po tu divákov.  

Ak ide o podujatie, ktoré je rizikové, alebo je bezpe nostné riziko dané predpokladanou 
prítomnos ou vä šieho po tu osôb na podujatí alebo zaplnením kapacity štadióna, organizátor 
zabezpe í aj sú innos  bezpe nostného manažéra, ako nového prvku, ktorý bude zodpoveda  za 
bezpe nostné opatrenia súvisiacich s organizáciou podujatia. 

Využívaním údajov v informa nom systéme o bezpe nosti na športových podujatiach organizátor 
podujatia rozhodne o tom, kto bude, alebo kto nebude chodi  na slovenské štadióny. 

                                                            
2) as  legislatívneho procesu popísaná v bode 6 a 7 prebiehala až po konferencii „Šport a právo“. 
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Už známou proklamovanou skuto nos ou sú vstupenky na meno a priezvisko do sektorov hostí pri 
rizikových zápasoch, ke že štatisticky je najviac incidentov práve tam, pri om organizátor podujatia, 
národný športový zväz alebo obec môže povinnos  distribúcie vstupeniek na meno rozšíri  pri 
rizikových podujatiach aj na alšie sektory štadióna alebo aj na celý štadión. 

Ve kým dielom k prevencii môžu prispie  taktiež kvalifikovaní usporiadatelia, a to svojim 
profesionálnym správaním a prístupom k fanúšikom, výkonom dôslednej kontroly pri vstupe na 
podujatie, ktorá zabráni vniknutiu zakázaných predmetov na podujatie, i vstupu osôb, ktoré sú 
zjavne pod vplyvom alkoholu alebo už známych výtržníkov a agresorov. 

Pokia  ide o samotných fanúšikov, významný preventívny vplyv môžu prinies  také inštitúty ako je 
predbežný zákaz ú asti na verejných športových podujatiach, ktorým sa osobe, ktorá sa na podujatí 
dopustila deliktuálneho konania, ihne  po podujatí, do asne, do ukon enia priestupkového konania, 
zakáže ú as  na ur ených športových podujatiach (policajt v rozhodnutí ur í šport, klub, sú až, 
kategória, na ktorú sa predbežný zákaz vz ahuje). Tým sa zabezpe í, aby sa osoba dôvodne podozrivá 
zo spáchania deliktu nemohla ako „úspešný“ negatívny vzor prezentova  pred svojou komunitou už 
na najbližšom športovom podujatí „svojho“ klubu/družstva.  

Možnos  uloženia zákazu ú asti na verejných (športových) podujatiach ako trestu alebo ochranného 
opatrenia v trestnom konaní by mala pôsobi  na problémového fanúšika preventívne v tom zmysle, 
že takýto fanúšik si musí uvedomi , že za jeho protiprávne konanie mu tento zákaz môže by  uložený, 
ím bude vylú ený z možnosti kontaktu a prežitia športového zážitku so svojou komunitou, s ktorou 

sa stretáva na športových podujatiach. 

Odrádza  od deliktuálneho správania by mala aj povinnos  fanúšika refundova  náklady klubu, ktoré 
musel tento klub uhradi  v prí innej súvislosti s protiprávnym konaním fanúšika. 

Imanentnou sú as ou prevencie je taktiež postupné sprís ovanie sankcií v prípade opakovaného 
deliktuálneho správania fanúšika. 

VÝCHOVNÝ Ú INOK 
Vyššie uvedené legislatívne nástroje, ktoré postihujú problémových fanúšikov, by mohli prispie  k ich 
výchove k prijate nému správaniu na verejných podujatiach, k vyššej úrovni kultúry správania 
ú astníkov verejných podujatí, ktorá by už neodrádzala od návštevy športových podujatí ženy 
(matky) a ich deti ale aj mnohých mužov, i osoby vyššieho veku, ktorí majú oprávnene inú predstavu 
o príjemnom spolo enskom prostredí ako ponúkajú h adiská sú asných najmä futbalových 
a hokejových štadiónov, i ihrísk. 

Okrem uloženia už uvedeného predbežného zákazu, sankcií, ochranných opatrení, menej závažné 
priestupky možno vybavi  výchovným napomenutím alebo uložením pokarhania. Napomenutie 
alebo pokarhanie možno uloži , ak je možné predpoklada , že takéto vybavenie je posta ujúce, 
najmä ak sa páchate  k spáchaniu priestupku priznal, jeho spáchanie o utoval, prejavil snahu 
o nápravu a zaviazal sa nahradi  škodu. 

Ak bola vo i problémovému fanúšikovi uplatnená už raz sankcia alebo iné opatrenie sank nej alebo 
preventívnej povahy, na základe tejto predchádzajúcej skúsenosti sa môže pou i  a vyvarova  sa do 
budúcnosti správania, ktorým sa dopustil deliktu. 

Ohrozenou skupinou je predovšetkým mládež. Je ve mi dôležité, aby maloletý fanúšik pochopil 
rozdiel medzi slušným správaním, emotívnym povzbudzovaním, prirodzenou športovou rivalitou 
klubov a deliktuálnym správaním. Výchova by mala smerova  predovšetkým k tomu, že prílišná 
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fixácia na ví azstvo družstva, neviazané správanie, atmosféra davu, pyrotechnika, vulgarizmy, 
alkohol, urážky, provokácie, i iné násilné alebo negatívne prejavy nie sú (nesmú by ) dôvodom 
návštevy športových podujatí.  

Športové podujatie má prinies  divákom v h adisku spolo ne prežitú emóciu zo športového príbehu, 
ktorého výsledok ktorého nie je vopred známy a ktorého základnou aktívnou sú as ou je okrem 
športovca aj divák v h adisku. Športové podujatie je potrebné vníma  ako stretnutie s priate mi 
v osobitom príjemnom prostredí, ktorých spája spolupatri nos  ku svojmu športovému klubu, 
športovcovi a športu ako takému. Základnou zásadou, na ktorej sú historicky vystavané všetky športy 
a ich písané i nepísané pravidlá, ako aj myšlienka olympizmu je zásada FAIR PLAY, ktorá musí plati  
nielen na športovisku ale aj v h adisku. A je vo verejnom záujme, aby právny systém pre to vytvoril 
právne nástroje, ak samoregulácia športového prostredia nedokáže túto zásadu v h adisku 
zabezpe i  vlastnými prostriedkami.  

Na dosiahnutie tohto cie a by mala slúži  hlavne osveta, propagácia a zvyšovanie právneho 
povedomia týkajúceho sa diváckeho násilia, napríklad aj prostredníctvom fan projektov. 

Významné poslanie práve v tejto oblasti budú zohráva  kluby, ktoré musia po vzore západných 
klubov pomôc  v prvom rade o isti  svoje fankluby od patologických prejavov a ich nosite ov a vo 
vzájomnej komunikácii budova  vz ah fanúšikov s klubom, vies  ich cestou osvety a pozitívnej 
stimulácie smerom k správnej kultúre fanúšikovania v duchu FAIR PLAY a vytváraniu slušnej 
športovej atmosféry na športovom podujatí. Pre budovanie zdravého športového prostredia 
i pozitívnych vz ahov je prospešnejšie, ke  kluby za dohodnutých podmienok podporia legálne 
aktivity svojich fanklubov, ako ke  majú tie isté prostriedky uhradi  na pokutách za neslušné, i 
dokonca násilné správanie svojich fanúšikov.  

Nová právna úprava prináša okrem iného aj zriadenie prevádzkového ú tu informa ného systému 
o bezpe nosti na športových podujatiach, príjmom ktorého budú výnosy z pokút za nešportové 
(protiprávne) správanie divákov, i nezvládnutie príslušných povinností zo strany organizátora 
(klubu), vrátane pokút uložených v disciplinárnom konaní športového zväzu. Prostriedky na tomto 
ú te zákon umož uje použi  aj na rozvoj vzdelávacích aktivít v tejto oblasti. 

RESTORATÍVNY Ú INOK 
Pri tvorbe zákona sa kládol dôraz na pochopenie súvislostí a h adanie prí in incidentov diváckeho 
násilia. Cie om právnej úpravy je uprednostni  obnovenie narušených hodnôt a vz ahov pred 
samotným potrestaním páchate a a aby sa páchate  stal aktívnym subjektom pri odstra ovaní 
následkov, ktoré spôsobil svojím protiprávnym konaním nielen vo vz ahu k ostatným ú astníkom 
podujatia, i športovému klubu, ale aj vo vz ahu k sebe samému. 

Efektívne pôsobenie represívneho ú inku v spojení s výchovným ú inkom spo ívajúcom v pôsobení 
klubu na svojich fanúšikov, môže prispie  k zmene hodnotového rebrí ka páchate a.  

Samotné prejednanie protiprávneho konania fanúšika by malo by  vedené tak, aby tento fanúšik 
pochopil svoje protiprávne konanie a navrhol spôsob realizácie nápravy. 

Restoratívny ú inok by mala prinies  aj povinnos  problémového fanúšika uhradi  organizátorovi 
podujatia náhradu, ktorú organizátor uhradil za vykonanie zásahu Policajným zborom alebo obecnou 
políciou, ak si tento zásah vyžiadalo práve jeho konanie.  

Sprievodným cie om naplnenia restoratívneho ú inku je zníženie recidívy problémového fanúšika. 
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REPRESÍVNY Ú INOK 
Nová právna úprava prináša celý rad legislatívnych opatrení s represívnym ú inkom. 

Ak sa neprejaví preventívny ú inok a výchovný ú inok, v prípade protiprávneho konania fanúšika 
nasledujú represívne opatrenia.   

Novým nástrojom represie je už spomínaný predbežný zákaz ú asti na vytypovaných športových 
podujatiach.  

Po ukon ení priestupkového konania sa menej závažné formy deliktuálneho správania môžu vybavi  
napomenutím alebo pokarhaním. 

Návrh zákon upravuje výšku pokút za priestupky diváckeho násilia. Ak sa týchto priestupkov dopustí 
ú astník nerizikového podujatia bude možné uloži  mu pokutu až do výšky 1 500 eur. Ak sa takéhoto 
priestupku dopustí ú astník podujatia v rámci rizikového podujatia, môže mu by  uložená pokuta až 
do 3 000 eur.  

Pod a závažnosti protiprávneho konania fanúšika – páchate a bude možné uloži  aj obmedzujúce 
opatrenie spo ívajúce v zákaze ú asti na ur ených podujatiach až na pä  rokov. Pri uložení 
obmedzujúceho opatrenia sa presne ur í rozsah zakázaných podujatí, a to presným ozna ením 
druhu podujatí, športového klubu alebo jeho družstva, sú aže alebo športu, na ktoré sa toto 
obmedzujúce opatrenie vz ahuje. 

V prípade priestupkovej recidívy návrh zákona umož uje postupné sprís ovanie sankcií. Ak fanúšik 
spáchal v priebehu jedného roka alší priestupok, pri om už bol postihnutý za obdobný priestupok, 
je možné, aby pokuta a obmedzujúce opatrenie spo ívajúce v zákaze ú asti na ur ených podujatiach 
boli uložené až do výšky dvojnásobku ustanovenej sadzby za prejednávaný priestupok.  

Za ú elom postihnutia najzávažnejších foriem násilného správania fanúšika v súvislosti s jeho 
ú as ou na športovom podujatí návrh zákona v rámci trestného konania prináša nový alternatívny 
trest – trest zákazu ú asti na verejných podujatiach. Cie om tohto trestu je postihnú  práve tú oblas  
života odsúdeného, v ktorej sa dopustil protiprávneho konania. Deliktuálny fanúšik tak bude 
postihnutý tým, že bude vylú ená možnos  jeho kontaktu s komunitou, s ktorou sa stretáva na 
konkrétnom štadióne, i možnos  zú ast ova  sa na stretnutiach priaznivcov športového klubu, 
ktorý podporuje. 

Na posilnenie represívneho ú inku trestu zákazu ú asti na športových podujatiach môže by  
odsúdenému uložená aj povinnos  dostavi  sa v ur itom ase na ur ený útvar Policajného zboru 
príslušný pod a miesta bydliska odsúdeného. To znamená, že v ase konania podujatia, na ktoré sa 
uložený zákaz vz ahuje, sa odsúdený fanúšik bude musie  dostavi  na ur ený útvar Policajného 
zboru, aby sa zabránilo jeho pokusom dosta  sa aj napriek zákazu na športové podujatie. 

Cie om novej právnej úpravy je predovšetkým posilnenie zodpovednosti subjektov zainteresovaných 
na príprave, organizácii a priebehu športového podujatia. Nová právna úprava preto prináša aj 
represívne nástroje v prípade porušenia povinnosti organizátora podujatia a lena usporiadate skej 
služby spo ívajúce v sprísnení sankcií oproti pôvodnej právnej úprave.  

Pokuty za jednotlivé porušenia povinností sú odstup ované pod a charakteru konkrétneho 
podujatia, na ktorom k porušeniu povinnosti došlo, pri om pri rizikových podujatiach môže by  
uložená pokuta až do výšky 50.000 eur. 
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V prípade hrubého zanedbania povinností organizátora podujatia je možné uloži  aj zákaz innosti 
až na pä  rokov. Tento zákaz bude spo íva  v tom, že sa postihnutému organizátorovi podujatia po as 
ur enej doby zakáže vykonáva  innos  organizátora podujatí ur ených presným ozna ením druhu 
podujatí, športového klubu alebo jeho družstva, sú aže alebo športu, na ktoré sa tento zákaz 
vz ahuje. 

Represívnym nástrojom je aj povinnos  organizátora podujatia uhradi  Policajnému zboru alebo 
obecnej polícii primeranú náhradu ú elne vynaložených nákladov na zásah v prípadoch, ke  nutnos  
tohto zásahu bola dôsledkom jeho hrubého porušenia povinnosti. 

V prípade porušenia zákonných povinnosti hlavného usporiadate a, bezpe nostného manažéra 
alebo usporiadate a je takéto konanie klasifikované ako priestupok a môže mu by  uložená pokuta 
a zákaz vykonávania innosti hlavného usporiadate a, bezpe nostného manažéra alebo 
usporiadate a až na pä  rokov. 

MOBILIZA NÝ Ú INOK 
Základným poslaním obsahového rámca návrhu zákona je vytvori  komplexný systém, v ktorom na 
seba logicky nadväzujú jednotlivé oprávnenia, povinnosti a zodpovednos  všetkých subjektov 
zainteresovaných na organizácii športového podujatia, preventívne, kontrolné a sank né 
mechanizmy tak, aby bola zabezpe ená starostlivos  o pohodlie a komfort slušného diváka. 

Návrh zákona teda prináša kompaktný prepracovaný systém, v ktorom všetky subjekty, ktoré sa 
podie ajú na príprave a organizácii športového podujatia, postupujú vo vzájomnej koordinácii 
a spolupráci tak, že tento ich postup prinesie vyváženos  medzi dosiahnutím ú elu podujatia 
a výkonom zhromaž ovacieho práva na jednej strane a vykonávaním opatrení na zachovanie 
verejného poriadku, bezpe nosti, ochrany zdravia na strane druhej.  

Deklarovanou vzájomnou spoluprácou a koordináciou zú astnených subjektov sa prejaví synergický 
efekt. Všetky prvky systému sa aktivizujú v rovnakom priestore a ase. Proces riešenia vzniknutého 
problému (incidentu diváckeho násilia) sa bude navonok javi  tak, že ho zabezpe uje fungujúci 
systém jednotne na celom území SR, a nie iba niektorí uvedomelí jedinci. Rovnaké konanie musí 
vyvola  rovnaký/obdobný právny následok. 

Návrh zákona je pre zú astnené subjekty impulzom pre prevzatie iniciatívy, plnenie úloh vo 
vzájomnej sú innosti a využívanie všetkých ponúkaných legislatívnych nástrojov a opatrení. Cie om 
je predchádza  neskoršiemu posúvaniu viny za incident z jedného na druhého. 

Kompaktnos  a prepracovanos  systému ponúkaného novou právnou úpravou sa prejavuje aj 
v jednozna nom definovaní systematických pravidiel organizácie športových podujatí spojených 
s kontrolnými mechanizmami, následným vyvodením zodpovedností a ukladaním zodpovedajúcich 
sankcií. 

Nemalou mierou v tomto smere prispeje aj profesionálne správanie a pripravenos  lenov 
usporiadate skej služby. Na dosiahnutie tohto ú elu sa ažisko vzdelávania lenov usporiadate skej 
služby presúva do priestoru športovej autonómie. 

EKONOMICKÝ Ú INOK 
Dôležitým ú inkom dôsledného dodržiavania zákonných opatrení a využívania legislatívnych 
nástrojov bude zníženie výdavkov štátneho rozpo tu v dôsledku zníženia po tu rizikových podujatí 
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a zníženia po tu príslušníkov Policajného zboru, ktorí budú musie  by  v pohotovosti, alebo nasadení 
v prípade zásahov na problémových podujatiach, kde došlo k incidentom.  

Pokojné športové podujatia podmie ujú aj menej zatvorených prevádzok služieb v ase konania 
podujatia. 

Ak budeme ma  slušné štadióny so slušnou športovou komunitou a atmosférou športového zážitku, 
je na mieste dôvodne o akáva , že na takéto pokojné štadióny príde viac divákov, ím sa zvýšia 
príjmy klubov z predaja vstupeniek. 

Už spomínaným inštitútom s ekonomickým ú inkom bude oprávnenie Policajného zboru uplatni  si 
náklady vynaložené na zásah, ktorý bol nevyhnutný z dôvodu, že organizátor podujatia hrubo 
zanedbal svoje povinnosti. 

Z ekonomického h adiska je tiež dôležitá možnos  klubu uplatni  regres pokuty od vinníka, v dôsledku 
konania ktorého mu bola táto pokuta uložená. 

Zárove  sa návrhom zákona zria uje osobitný prevádzkový ú et, pri om polovica z každej finan nej 
sankcie uloženej za správny delikt, priestupok, alebo za disciplinárne previnenie súvisiace 
s organizovaním alebo ú as ou na športovom podujatí by mala by  poukázaná na tento ú et. 

Finan ným prilepšením pre Policajný zbor a obec je tiež možnos  poskytova  sú innos  pri plnení 
úloh usporiadate skej služby za odmenu na základe vzájomnej dohody s organizátorom podujatia. 

KULTIVA NÝ Ú INOK 
Impulz novej legislatívy s jasne vymedzenými pravidlami organizácie športových podujatí môže 
výrazne prispie  k eliminácii incidentov diváckeho násilia a bezpe nostných incidentov.  

Prioritou zákona je kultivova  prostredie na slovenských štadiónoch, architektúru, vzh ad, 
organiza no-technické zabezpe enie, ako aj atmosféru, ktorú okrem športovcov vytvárajú v prvom 
rade diváci svojim správaním v h adisku po as fandenia, ako aj pri kúpe vstupeniek, i pri bufetoch 
alebo pri vstupných kontrolách, na o má významný vplyv aj profesionálny výkon práce lenov 
usporiadate skej služby. Cie om je slušné a príjemné prostredie na slovenských štadiónoch, slušní 
fanúšikovia, slušná športová komunita, rodiny s de mi na štadióne, silné emotívne športové zážitky 
a návrat k tradi ným hodnotám. Sprievodným prínosom bude aj zvýšenie motivácie detí, mládeže 
a dospelých k športovej innosti. 

Aby sme to však dosiahli, musia priloži  ruku k dielu predovšetkým organizátori podujatí a kluby, 
ktorí poskytnú ú astníkovi podujatia starostlivos  napríklad aj tak, že zabezpe ia slušné 
a zodpovedajúce podmienky na štadiónoch, s rovnakým štandardom služieb (bufety a toalety) pre 
sektory domácich, aj pre sektory hostí. Tak predídeme situáciám, ke  k problémom na štadióne 
došlo v dôsledku nedôstojných podmienok pre fanúšikov hostí, ktorí svoju nespokojnos , i hnev 
prezentujú nepriate ským až agresívnym správaním. 

Nemožno opomenú  tiež dôležitos  profesionálneho a uvedomelého prístupu lenov 
usporiadate skej služby, ktorých úlohou je zabezpe i  pohodlie a komfort slušných fanúšikov. 

Prvotným impulzom je teda zmena spo ívajúca v novej právnej úprave. Uskuto nenie tejto zmeny je 
však nevyhnutne podmienené jej akceptáciou zo strany ob ianskej spolo nosti, zmenou hodnôt, 
myslenia a prístupu všetkých, ktorí sa akýmko vek spôsobom zú ast ujú na športovom podujatí. 
Každý štadión je miestom stretávania sa ur itej komunity udí, a práve od týchto udí závisí, aký 
štandard správania sa na tomto konkrétnom štadióne nastaví.  



21

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKPETER SEPEŠI, ŽANETA SURMAJOVÁ 

 

 

My sami rozhodneme o tom, i vôbec, kedy a do akej miery sa tento cie  podarí naplni , my sami 
rozhodneme o tom, ako budú naše štadióny, naša spolo nos , vyzera  a aké pravidlá správania na 
nich budú plati . 

CITÁT NA ZÁVER: 
PROBLEME KANN MAN NIEMALS MIT DER SELBEN DENKWEISE LÖSEN, DURCH DIE SIE ENTSTANDEN SIND. 
PROBLÉMY NIKDY NEMÔŽU BY  VYRIEŠENÉ TÝM SPÔSOBOM MYSLENIA, V DÔSLEDKU KTORÉHO VZNIKLI. 

/ALBERT EINSTEIN/ 
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ABSTRAKT: 
P ísp vek se zabývá tématem ochrany lidských práv mezi nestátními subjekty v oblasti sportu a prezentuje tuto 
problematiku zahrani ními zkušenostmi ve sv tle judikatury Evropského soudu pro lidská práva, judikatury v USA 
a švýcarské kauzy Matuzalem. Jde o to, zda je to spravedlivé, aby nebylo možné využít ve sportovním prost edí 
ochrany lidských práv sm rem k subjekt m sportovních asociací, aniž by šlo o jednání státu. Sportovní asociace 
p itom regulují adu aspekt  zasahujících nad rámec pouhých pravidel hry na sportovišti, to znamená, pokud jde 
o zásahy do postavení sportovce a ochrany jeho osobnostních a ekonomických práv.  

ABSTRACT/SUMMARY: 
The article deals with the issue of human rights protection in relation to non-state actors in sport. It offers foreign 
experiences stemming from the case-law of the European Court of Human Rights, cases in the USA and the Swiss 
case of Matuzalem. The core of the topic is if it is indeed just not to use human rights protection in relation to 
non state-actors when state action is not present. Sporting associations do regulate many areas beyond pure 
rules of the game, they affect also individual and economic rights of sportsmen. 
 

1. ÚVOD 
Tento p ísp vek p ináší n které zahrani ní zkušenosti s aplikací ochrany lidských práv mezi 
soukromými subjekty v rámci sportovního odv tví, tedy situace, kdy nejde o dovolávání se lidských 
práv sm rem ke státu. Jak samoz ejm  se n kdy argumentuje tím, že kroky sportovních asociací jsou 
v rozporu s n kterými základními svobodami, ale v n kterých jurisdikcích to tak jednoduché s touto 
argumentací není. D vod  je více. T eba práv  proto, že pokud je lidsko-právní ochrana i kontrola 
namí ena proti jednání soukromého subjektu, toto nutn  ovlivní sou asn  na druhou stranu i jiné 
soukromé subjekty a jejich práva („while protecting the rights of some persons, unavoidably restricts 
the rights of other persons“1). Na druhou stranu je to „fair“2, aby nap . antidopingová agentura 

                                                            
1) Soudce Garlicky v Pla and Puncernau v Andorra, no. 69498/01, ECHR 2004-VIII (odkaz v SPIELMANN, D.: European Convention 
on Human Rights, in: Oliver, D. – Fedtke J. (eds.): Human Rights and the Private Sphere, A Comparative Study, Routledge-
Cavendish, Taylor and Francis Group, London and New York, 2007. ISBN 978-0415-42301-4, s. 439. 
2) V duchu motta konference Šport a právo 2013 konané v Poprad : „Fair Play nielen na ihrisku“. 
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nejednala v duchu ur itých ústavních garancí, protože nejde o p ímou aktivitu státu? P íklady 
v tomto p ísp vku uvedené jsou produktem judikatury Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) 
a Nejvyššího soudu USA (soudy, které na sebe ob as p ekvapiv  odkazují3) a dopl kov  kauza 
Matuzalem ve sv tle rozhodnutí Švýcarského federálního tribunálu.  

2. JUDIKATURA ESLP DLE EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN  LIDSKÝCH PRÁV  
V kauze X v Netherlands4 fotbalový hrá  X argumentuje tím, že je podroben otrockým a nuceným 
pracím ve sv tle l. 4 odst. 2 Evropské úmluvy o ochran  lidských práv, když klub, za který chce hrát, 
nezaplatil odstupné stávajícímu klubu hrá e, který je tak údajn  omezován fotbalovým transferovým 
systémem v dalším p sobení. Tehdejší Komise p i Soudu pro lidská práva správn  dovodila, že po 
hrá i nebyla požadována práce pod pohr žkou a zárove  ji nevykonával nedobrovoln , když 
svobodn  vstoupil do smluvního vztahu s v domím, že bude muset dodržovat pravidla fotbalového 
sektoru o budoucím angažmá. Dále podle Komise tato práce nebyla nespravedlivá, tyranská 
a nep inášela hrá i nevyhnutelné strádání, resp. nebyl vystaven fyzickému a psychickému týrání.  

V meritu v ci tedy st žovatel neusp l, ale bylo sou asn  rozhodnuto o tom, že odpov dnost vlády 
Nizozemí je takovým závazkem, aby zajistila, že pravidla p ijatá soukromou asociací byla v souladu 
s právy dle ustanovení Evropské úmluvy. Zejména jde o situace, kdy nizozemské soudy mají jurisdikci 
k p ezkumu t chto pravidel. Uplatn ní takového pohledu umístilo stížnost fotbalisty do sféry 
Evropské úmluvy.5 Jde zde tedy o odpov dnost státu, aby pravidla nizozemského fotbalu (KNVB) 
neodporovala Evropské Úmluv  a soudy p i aplikaci pravidel typu KNVB mají dbát práv dle Evropské 
Úmluvy. Dá se íci, že tento aspekt odpov dnosti spo ívá také ve sv tle l. 1 Evropské Úmluvy dle 
kterého Vysoké smluvní strany p iznávají každému, kdo podléhá jejich jurisdikci, práva a svobody 
uvedené v Hlav  I této Úmluvy (Positive obligation). 

Zatím se zdá, že záleží na okolnostech p ípadu, kdy ESLP hodnotí jednotlivé zájmy protistran.6 ESLP 
užívá princip proporcionality v obráceném gardu: dle Drooghenbroecka v klasickém vertikálním 
vztahu státu a soukromého subjektu princip proporcionality spouští zákaz excesu v jednání státu, 
zatímco v horizontálním vztahu jde spíše o me ítko excesívní neaktivity ve ejných orgán  na zajišt ní 
dodržování práv Evropské úmluvy.7 Vedou se však polemiky o tomto p ístupu, zda již nejde o tém  
objektivní odpov dnost státu za dodržování práv dle Evropské úmluvy („a kind of objective 
responsibility“8). 
                                                            
3) ESLP v Appleby v United Kingdom, 6.5. 2003, odst. 46. 
4) Stížnost . 9322/81. 
5) CLAPHAM, A.: Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-928846-1, s. 382.  
6) St žovatel v kauze X v Netherlands by se asi za ervenal, když by znal p íb h nezákonného odsouzení len  eskoslovenského 
národního mužstva ledního hokeje v roce 1950, pro které byly p ipravené skute né nucené práce daleko za b žným limitem 
mimo definovatelný právní standard, tedy extrémn  utiskující. P vodní tresty pro hrá e byly šokující a to i pro tehdejší právní 
zástupce hokejist : Ing. Bohumil Modrý 15 let, Augustin Bubník 14 let, Stanislav Konopásek 12 let, Vladimír Kobranov 10 let, Josef 
Jirka 6 let, Zlatomír ervený 3 roky, Mojmír Uj ík 3 roky (hostinský z restaurace u Herclík , kde došlo k provokaci hokejist ), Ji í 
Macelis 2 roky, P emysl Hajný 1 rok, Antonín Španinger a Josef Stock 8 m síc . Více o tomto smutném p íb hu viz. ŠKUTINA V., 
BAKALÁ , R.: Ztracená léta, P íb h hokejového zlo inu, Pardubice, Helios, 1990, MACK , J.: Utajené stránky hokejové historie 
(I.), Praha, Typo JP, 2004. 
7) Drooghenbroecka takto cituje SPIELMANN, D. in: Oliver, D. – Fedtke J. (eds.), op. cit., s. 435-436, a na stejném míst  nabízí 
i Starmerovo do jisté míry velkorysé hledisko, jakou formu by mohla pozitivní povinnost mít, tedy 1/povinnost založit takové 
právní prost edí, aby byl zajišt n efektivní výkon práv dle Evropské úmluvy, 2/ povinnost zamezit protiprávnímu rušení práv 
Evropské úmluvy, 3/povinnost poskytnout informace a poradenství ve vztahu k práv m dle Evropské úmluvy, 4/ povinnost 
reagovat na porušení zmi ovaných práv a v neposlední ad  poskytnout prost edky jednotlivc m za ú elem zajišt ní t chto práv 
dle Evropské úmluvy, viz. STARMER, K.: Positive Obligations Under the Convention, in: Jowell, J. – Cooper, J. (eds.): Understanding 
Human Rights Principles, 2001, s. 146.  
8) Soudce Zagrebelsky ke kauze Craxi v Italy (No. 2), no. 25337/94, 17.7.2003.  
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Kauzy X v. Netherlands si všiml také Generální advokát Lenz ve svém názoru ke kauze Bosman9. 
Interpertuje ji ve sv tle základních svobod dle Smlouvy o Evropském spole enství. Cíle integrace 
Spole enství a základní svobody na kterých tyto cíle tehdejšího Spole enství stály nebyly sice 
typickými lidskými právy dle klasické definice, ale poskytují ob an m EU ur itá oprávn ní, která 
nemohou být ignorována.10 Také Soudní dv r EU byl v horizontalit  t chto práv progresívní ve vztahu 
ke sportu, když vztáhl povinnost respektovat pravidla volného pohybu osob (dnes l. 45 Smlouvy 
o fungování EU, d íve l. 39 Smlouvy o Evropském spole enství) také na soukromoprávní sportovní 
asociace, pokud kolektivn  regulují pracovn právní vztahy a dovodil, že tato povinnost neexistuje 
pouze pro lenské státy EU.11 Generální advokát Lenz s odkazem na kauzu X v Netherlands uvedl, že 
na jednu stranu transferový system není sice roven otrockým a nuceným pracím. Na druhou stranu 
ale podle n j výb r profese fotbalisty s akceptací kterýchkoliv omezení je diskutabilní a krom  práva 
EU odkázal také na n mecký judikát k této problematice, kde soud (Landesarbeitsgericht) rozhodl 
o tom, že fotbalový transferový systém omezuje výb r profese dle l. 12 Základního zákona 
(Grundgesetz) a tuto svobodu nemohou vylou it ani soukromé dohody.12  

3. JUDIKATURA V USA 
Zásahy jednotlivc  do práv jiných soukromých osob nejsou p edm tem Dodatk  Ústavy USA 
a odd luje se tak sféra soukromého života od sféry života ve ejného. Ospravedln ní této koncepce 
spo ívá v omezení moci soudní a jednání státu.13 Za jakých podmínek také jednání nestátního 
subjektu však m že být považované za jednání státu? Jde o prom nlivou záležitost, neexistuje jasné 
vymezení ani pravidly nebo specifickými kriterii a proto p íklady jsou nejlepšími u iteli (Examples are 
the best teachers).14 Nejjednodušším p íkladem jsou samoz ejm  situace, kdy jedná n jaký subjekt 
za stát na základ  jeho zmocn ní. Následují pak ovšem komplikovan jší situace, které vyústily 
v r zné okruhy test , kdy m že jít o jednání státu nebo nikoliv. Tzv. Symbiotic relationship test 
vychází z toho, že p jde o transformaci innosti soukromé osoby na úrove  jednání státu pokud je 
jednání této soukromé osoby výsledkem úzké spojitosti se státem, tzn. vychází ze spole ných jednání 
nebo vzájemn  závislého vztahu.15 Dále pak jde o tzv. Test ve ejné funkce (Public function test), kdy 
soukromá osoba iní aktivitu, která je tradi n  vykonávána státem a nakonec zbývá uvést tzv. Test 
státního nátlaku (State compulsion test), který p ichází na adu, když stát nutí soukromou osobu 
k n jaké innosti.16  

V duchu p íklad  lze odkázat na n které zajímavé judikáty. V kauze San Francisco Arts & Athletics17 
nevýd le ná korporace San Francisco Arts & Athletics (SFAA) propagovala the Gay Olympic Games 
a SFAA si st žovala na to, že je porušeno její právo dle I. Dodatku Ústavy USA, když Olympijský výbor 

                                                            
9) C-415/93 Union Royale Belge des Societés de Football Association and Others v Bosman [1995] ECR I-4921. 
10) RIGOZZI, A. – KAUFMANN-KOHLER, G. – MALINVERNI, G.: Doping and Fundamental Rights of Athletes: Comments in the Wake 
of the Adoption of the World Anti-doping Code, International Sports Law Review, . 3, 2003, s. 43. 
11) 36/74 Walrave and Koch v Union Cycliste Internationale [1974] ECR 1405, odst. 18. 
12) Odst. 211 jeho názoru s odkazem na Neue Juristische Wochenschrift 1979 na str. 2583. Obecn  holandský transferový system 
KNVB byl podobný transferovému systému UEFA, který následovala FIFA (WEGER, F.: The Jurisprudence of the FIFA Dispute 
Resolution Chamber, T.M.C. Asser Press, 2008. ISBN 978-90-6704-271-0, s. 3) a proto jsem zde uvedl tuto odbo ku k právu EU 
jak si vede transferový systém p i hodnocení jeho legality ve vice právních ádech v horizontálním pohledu. 
13) Viz. KOLLER, D.: Frozen in Time: The State Action Doctrine’s Application to Amateur Sports, St. John‘s Law Review, 2008, vol. 
82/1. 
14) Ibid., s. 188. 
15) MC CAFFREY, P.: Playing Fair: Why the United States Anti-Doping Agency’s Performance-Enhanced Adjudications Should be 
Treated as State Action, 22 WASH. U. J.L. & POL'Y, 2006, s. 664. 
16) Ibid, s. 664. 
17) San Francisco Arts & Athletics Inc v. US Olympic Committee, 483 U.S. 522 (1987). 
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USA (USOC) zakazuje užívání olympijské symboliky. Podle soudu detailní regulace USOC jej ješt  
ne iní subjektem jednajícím na státní úrovni. Státní podpora USOC také ne iní ústavn  odpov dným. 
Národní zájem na fungujícím Olympijském výboru USA také není tak silným.18 Zákon o amatérském 
sportu Amateur Sports Act of 1978 také dává USOC pravomoc právo omezit pro jiné osoby užití 
termínu „Olympic“ a další olympijské symboly. Olympijskému výboru USA nebyla soudem p idána 
nálepka státního jednání bez ohledu na to, že šlo o úzkou spojitost státu a soukromé osoby, která 
reprezentuje USA navenek, nap . v rámci bojkotu Olympijských her v Moskv  v roce 1980 se stal 
USOC nástrojem zahrani ní politiky o emž pojednává další níže uvedený p ípad DeFrantz. Obsah 
innosti USOC je skute n  atypický v porovnání s jinými subjekty. Bojkot Olympijských her v roce 

1980 v Moskv  spo íval v tom, že tam USOC odmítl vyslat sportovce na protest proti vpádu 
sov tských vojsk do Afghanistánu. V kauze DeFrantz v. United States Olympic Committee19 skupina 
sportovc  i jeden len vedení USOC toto považovali za narušení jejich práv. S podobnými argumenty 
jako výše op t nebyla soudem USOC p idána nálepka státního jednání. Vedení amerického sportu 
není údajn  tradi ní úlohou vlády. Nešlo o donucení ze strany státu, aby USOC sportovce nevyslal. 
Nesouhlasný názor tvrdí op t opak, když zde je evidentní symbiotický vztah mezi státem 
a Olympijským výborem USA.  

Typickým p íkladem kontroverzí je Americká antidopingová agentura (USADA). Založena byla v roce 
2000, resp. ur ena Kongresem jako oficielní antidopingová agentura. Tento soukromý nevýd le ný 
subjekt existuje na základ  kontraktu s USOC za ú elem výkonu dopingových kontrol. Od vlády 
dostává podporu skrze program National Drug Control Policy. USADA má za cíl dobré fungování 
sportu (well being of sport), integritu sout ží a zdraví sportovc . Pokud sportovci cht jí mít na své 
stran  zásady spravedlivého procesu a ústavní svobody dle Dodatk  Ústavy, pak musejí znovu 
prokázat, že jednání USADA je aktem na úrovni státu. P edtím, než byl p ijat Antidopingový kodex 
WADA, USADA aplikovala p i vyšet ování dopigových proh ešk  stejný standard, jako p i trestním 
ízení aplikují soudy USA, to znamená prokázat vinu sportovci nad veškerou pochybnost, což se 

zm nilo p ijetím Kodexu WADA a též Úmluvou UNESCO.20 Jak na tom budou sportovci ve srovnání 
s ostatními osobami. Typickým srovnáním jejich pozic je kauza mimo sportovní sektor, Skinner 
v. Railway Labor Executives’ Ass’n21, kde soud ešil, zda Federální železni ní správa, která ídila 
odb ry krve a mo i, je odnoží státu, aby se ústavní garance jednotlivc  mohly aplikovat. Do jaké míry 
p eváží ve ejný zájem nap . nad ochranou soukromí dle IV. Dodatku. Kontroverzní vztahy Senátu 
a USADA v p ípadu BALCO nahrávají úvahám o lepším zajišt ní práv sportovc . Stát skryt  vál il bez 
ústavních zásad, když výsledky federálního vyšet ování Senát p edal USADA a tím došlo ke zjišt ní, 
kte í sportovci porušili antidopingová pravidla, aniž by kdy vykázali pozitivní vzorek. Jinými slovy 
soukromá asociace USADA, nemajíc nálepku jednání státu, získala d kazy od státních institucí bez 
omezení ustanoveními Dodatk  Ústavy. To dokládá i vyjád ení jednoho z inovník , který popsal, že 
za dobu své praxe se ob as poda ilo dopingové h íšníky odhalit, ale když se do celé v ci vložila vláda 
se všemi nástroji typu odposlech , zajišt ní emailové korespondence: „I was Amazed“22. 

                                                            
18) Státní i federální vláda musí mít podstatný vliv na aktivity asociace a jejich jednání musí být v takové mí e „intertwined“, že 
jednání organizace je podporováno i postihováno vládou (WONG G., Essentials of Sports Law, Praeger, Santa Barbara, 
California/Denver, Colorado/Oxford, England, ISBN 978-0-313-35675-9, s. 216). Úsp ch s tímto testem slavili st žovatelé spíše 
v i asociacím st edoškolského sportu, viz. Brentwood Academy v. Tennessee School Athletic Ass’n, 531 U.S. 288 (2001). 
19) 492, F. Supp, 1181 (D.5.1. D.C. 1980). 
20) Viz. nap . STRAUBEL, M.: The International Convention Against Doping in Sport: is it the Missing Link to USADA Being a State 
Actor and WADC Coverage of U.S. Pro Athletes? Marquette Sports Law Review, vol. 19/1, 2008.  
21) 489 U.S. 602 (1989). 
22) STRAUBEL, M.: op. cit., s. 216 odkazující na SHIPLEY, A.: Wider Front in Doping Battle: Law Enforcement Takes the Lead in 
Sports Probes, Washington Post, 2.3. 2007, A01. 
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4. KAUZA MATUZALEM 
Hrá  Matuzalem uzav el smlouvu p vodn  s klubem FC Šach ar Don ck na období 2004-2009. 
Ovšem již 2007 smlouvu ukon il a upsal se klubu Real Zaragoza. S prvním výše uvedeným klubem 
smlouvu ukon il jednostrann  a bez tzv. oprávn ného d vodu. Podle l. 13 Na ízení FIFA o statutu 
a transferech hrá  smlouva mezi profesionálním hrá em a klubem m že skon it pouze jejím 
vypršením nebo na základ  vzájemné dohody. Dle l. 21 tohoto Na ízení hrá i hrozí sankce, když 
poruší jednostrann  smlouvu b hem prvních t í let od uzav ení smlouvy ve v ku do 28 let, resp. 
b hem prvních dvou let trvání smlouvy, když smlouvu podepsal po 28. roce v ku. Pokud dojde 
k porušení smlouvy z jiných, než sportovních d vod , tedy nikoliv v duchu just cause, pak je t eba 
vyhodnotit výši náhrady škody dle kritérií l. 17 téhož Na ízení (tj. s ohledem na vnitrostátní právo, 
specifika sportu a všech objektivních kritérií relevantních k danému sporu. Tato kritéria vznikla na 
základ  praxe sportu nap . o jak jedine ného nebo t žko nahraditelného hrá e jde apod). Don ck 
u inil podání ke kompetentnímu orgánu FIFA (Dispute Resolution Chamber), aby tak nárokoval 
náhradu škody, která mu vznikla. S rozhodnutím nebyl spokojen a proto se dál obrátil na Rozhod í 
soud pro sport v Lausanne (CAS), aby u inil verdikt o vzniklé škod  klubu. CAS v i povinnému 
rozhodl tak, že má zaplatit spole n  s klubem ze Zaragozy don ckému klubu ástku p es 11 milion  
Euro.23 Od CAS se lze ješt  odvolat k Švýcarskému federálnímu tribunálu (ŠFT) dle l. 192 Zákona 
o soukromém mezinárodním právu na základ  následujících d vod : 1) pokud rozhodce i panel 
rozhodc  nebyl ádn  jmenován, resp. ustanoven, 2) rozhod í orgán nesprávn  akceptoval svou 
jurisdikci nebo ji naopak neoprávn n  odmítl 3) rozhod í orgán ešil ve sporu otázky, které nem l 
nebo naopak opominul n které nároky ešit, 4) rovnost stran ízení byla porušena, resp. též právo 
na ádné slyšení a nález byl v rozporu s ve ejným zájmem. ŠFT m že zrušit rozhod í nález, resp. vrátit 
k CAS k novému rozhodnutí. ŠFT však v tomto svém prvním rozhodnutí v této kauze verdikt CAS 
potvrdil.24 Povinní ovšem verdiktu neuposlechli a neplatili. Pak nezbylo don ckému klubu nic jiného, 
než využít Disciplinárního ádu FIFA, l. 64, podle kterého každému, kdo nezaplatí jiné osob  
(nap íklad hrá i, trenérovi nebo klubu) nebo organizaci FIFA zcela nebo z ásti ástku pen z, p estože 
mu to tak bylo na ízeno kterýmkoliv orgánem, výborem nebo instancí FIFA nebo Rozhod ím soudem 
pro sport (rozhodnutí o pen zích), nebo každému kdo nedodrží jiné (nepen žní) rozhodnutí, p ijaté 
orgánem, výborem nebo instancí FIFA nebo Rozhod ím soudem pro sport, bude mj. a) uložena 
pokuta minimáln  5 000 CHF za nedodržení rozhodnutí; b) bude soudními orgány FIFA stanovena 
kone ná lh ta, ve které zaplatí dlužnou ástku nebo dodrží (nepen žité) rozhodnutí, resp. fyzickým 
osobám m že být rovn ž uložen zákaz výkonu innosti, spojené s fotbalem.25 Odvolání proti 
rozhodnutí, p ijatém v souladu s lánkem 64, lze okamžit  podat op t u CAS. Toto disciplinární ízení 
znovu nem lo úsp ch v i Matuzalemovi a Realu Zaragoza, kte í se opakovan  odvolali k CAS v i 
výsledku tohoto disciplinárního ízení. CAS však rozhodl v jejich neprosp ch.26 Hrá  se tak ocitl v moci 
v itele, dokud nezaplatí, FIFA mu nedovolí nikde na sv t  p sobit ve fotbale. Matuzalem tedy znovu 
putoval k ŠFT. Ve sv tle horizontality práv ŠFT uvedl, že narušení osobnostních práv není 
garantováno pouze ve vztahu ke státnímu jednání, ale ochrana osobnosti dle l. 27 odst. 2 Ústavy 
Švýcarska se aplikuje p i jednání soukromého subjektu. ŠFT sou asn  odkázal na l. 27 Ob anského 
zákoníku Švýcarska. Princip zakotvený v tomto ustanovení pat í ve Švýcarsku k obecn  závaznému 

                                                            
23) CAS 2008/A/1519-1520. 
24) 4A_320/2009, 2. 6. 2010. 
25) Pokud jde o kluby jako zde Real Zaragoza, tyto budou dle stejného lánku napomenuty a upozorn ny, že v p ípad  zanedbání 
nebo opomenutí dodržení rozhodnutí b hem stanovené lh ty, budou ode teny body nebo na ízen sestup do nižší sout že. M že 
být rovn ž vysloven zákaz p estup . Pokud klub ignoruje kone nou asovou lh tu, po relevantní asociaci bude vyžadováno, aby 
realizovala uložené postihy. Pokud jsou ode teny body, budou úm rné dlužné ástce. 
26) CAS 2010/A/2263. 
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po ádku hodnot, které jsou dle p evažujícího názoru ve Švýcarsku základem kteréhokoliv právního 
ádu.27 Odst. 4.3.3. rozhodnutí ŠFT uzavírá, že judikatura hodnotí vyváženost jednotlivých zájm  

u subjekt  ve sporu, jinými slovy zda ospravedlní zásah do svobody jednotlivce na soukromí zájem 
sportovní federace FIFA na tom, aby byla zaplacena náhrada škody zam stnancem, který porušil 
smlouvu se stávajícím klubem a nep ímý zájem na tom, aby byla respektována smluvní stabilita ve 
fotbale. The abstract goal of enforcing compliance by football players with their duties to their 
employees is clearly of less weight as the occupational ban against the Appellant, unlimited in time 
and worldwide for any activities in connexion with football. Navíc Matuzalem stejn  nebude schopný 
sankci zaplatit, když nebude moci hrát, podotknul soud (appellant rightly says that he cannot pay 
the whole amount anyway). Zákaz innosti uvalený v i n mu za výše popsaných podmínek je 
v rozporu s ve ejným po ádkem. 

5. ZÁV R  
Problematika horizontality lidských práv byla výše demonstrována na n kolika p ípadech uvnit  
sportu. Jde však o aktuální problém nejen v rámci sportovního odv tví28, ale tato problematika 
získává až filosofický nádech. Dle Teubnera trvání na tom, aby ochranu lidských práv spoušt la 
podmínka vázanosti na jednání státu, je jako zap áhnutí kon  za v z, resp. jde o špatné uchopení 
této otázky (it rather puts the cart before the horse).29 Nezbývá, než zatím jednat v duchu okolností 
p ípadu a hodnotit legalitu zájm , které proti sob  stojí. Je t eba si p iznat, že uznání práva subjektu 
X má vliv na jinou osobu. Typickou je práv  výše zmi ovaná kauza Matuzalem, kde horizontalita 
lidských práv nebyl pro ŠFT problém. Ovšem pro v itele v daném p ípad  to problém najednou je. 
Co mu zbývá. Snad jedin  domoci se práva jinou cestou. Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích 
rozhod ích nález  m že být užita v p ípad  kauz vy ešených u CAS, tzn. lze se obrátit na obecný soud 
v sídle povinného k výkonu rozhodnutí, v tomto p ípad  prvního výše zmi ovaného u CAS.30 
V sportovním prost edí je však prakti t jší výkon rozhodnutí skrze orgány sportovní asociace pod 
hrozbou disciplinárního ízení a ode tu bod  i jiných sankcí. Tato cesta se ovšem ukázala jako 
v rozporu s ochranou osobnosti dlužníka. Sága vy ešení této problematiky ješt  není u konce a rád 
bych se k ní vrátil s aktuálními novinkami v n kterém z dalších p ísp vk . 

                                                            
27) STEINGRUBER, A.: De facto Unlimited Prohibition to work as a Football Player as a Violation of Public Policy, International 
Sports Law Journal, 2012/3-4, s. 43.  
28) Viz. nap . Seminar on Sports Judiciary and Human Rights, 14.2. 2013, Štrasburk, dostupné informace na: 
http://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/Sports-Judiciary/Seminar-sports-judiciary default_EN.asp#TopOfPage.  
29) TEUBNER, G.: Constitutional Fragments, Societal Constitutionalism and Globalization, Oxford University Press, 2012. ISBN 
978-0-19-964467-4, s. 12. 
30) Viz. GARRAFFA, P: The „Matuzalem –Affaire“: Ending of the Sporting Justice? International Sports Law Journal, 2012/3-4. 
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ABSTRAKT: 
Predkladaný príspevok prináša zhrnutie autorových nosných myšlienok pre rozvoj športu na území SR 
v sú asnosti. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The presented article provides a summary of the author´s basic thoughts on the development of sports in 
Slovakia at present times. 
 

MOTTO:  
„O UMENÍ DOBRA A SPRAVODLIVOSTI V ŠPORTE, KTORÉHO CIE OM JE BY  LEPŠÍ,  

NIE ZVÍ AZI  POKORENÍM INÉHO.“ 

PRE O KALOKAGATHIA?! 
Hlavný dôvod je ten, že šport a pohybová aktivita vôbec, sa z našich životov zákerným spôsobom 
vytráca. lovek v sú asnosti, de  po dni, sa menej a menej pohybuje a stále viac a viac asu trávi pri 
televízore, po íta i, tablete i mobile.  

                                                            
1) Tento príspevok zachytáva základnú ideovú a hodnotovú ni  2 autorových vystúpení, ktoré boli prednesené na konferenciách 
„Šport a právo“ konaných v Poprade d a 13.9.2012 a 3.12.2013. 
2) Autor sa posledných cca desa  rokov zaoberá vzájomnými vz ahmi medzi štátom – spolo nos ou – športovým hnutím u nás, 
najmä posledné skoro 3 roky ve mi intenzívne i z poh adu verejne innej osoby a bol od 7.3.2011 do 15.4.2012 generálnym 
riadite om sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport SR. Nikdy nebol ani nie je lenom 
žiadnej politickej strany ani hnutia, ani ich nominantom v žiadnej funkcii. Príspevok vyjadruje výlu ne osobný názor autora 
a nezaväzuje MS SR ani žiadne iné právnické ani fyzické osoby, s ktorými spolupracuje v sú asnosti. 
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Štát – spolo nos  – športové hnutie dneška potom akoby ozna ovali pomyselný Bermudský 
trojuholník, v ktorom „ lovek hýbajúci sa“, pohybová aktivita i šport ako veci verejné, miznú za 
podivných okolností do neznáma.  

Národný program rozvoja športu v rokoch 2001 – 2010 ako základný strategický dokument štátnej 
politiky v oblasti športu v SR bol k 31.12.2010 minulos ou. Následne SR nemala základný strategický 
dokument štátnej politiky v oblasti športu skoro 2 roky. V Pláne práce vlády SR na rok 2012 bola 
úloha pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( alej najmä „MŠVVaŠ 
SR“) predloži  na rokovanie vlády SR v decembri 2012 nový základný strategický dokument štátnej 
politiky v oblasti športu, a v schválenom Rámcovom legislatívnom pláne na toto volebné obdobie až 
v závere roku 2015 i nový zákon o športe.  

1. as  sa stala realitou. 19.12.2012 bola nová koncepcia s názvom „Slovenský šport 2020“ schválená 
uznesením vlády . 726/2012 z 19.12.2012.  
2. as  nie je realitou do dnešného d a. Návrh zákona o športe, ktorý mal by  už Rámcovým plánom 
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VI. volebné obdobie, no najmä pod a úlohy B5 
uznesenia vlády . 726/2012 z 19.12.2012 platný a ú inný k 1.1.2014, platný a ú inný k 1.1.2014 
nebol.  

Tento zákon a i alšie na neho nadväzujúce zmeny v iných právnych predpisoch by mali by  po 
zhodnotení (výstupov) verejnej diskusie výsledkom širokej zhody dotknutých naprie  politickým 
a záujmovým spektrom. Ak sa totiž v nastávajúcich rokoch ekonomickej krízy po rokoch života 
komunít na dlh na úrovní obcí a miest, samosprávnych krajov, ale i štátov a nadštátnych útvarov 
nemajú športu dotknú  nevyhnutné úspory vo verejných financiách, jedinou cestou je jeho kone ne 
komplexná reforma naprie  nielen verejným sektorom po skuto ne vecnej, odbornej diskusii bez 
asových stresov. Výlu ný mandát, ktorý získala terajšia vláda jednej politickej strany od ob anov SR, 

je pre šport úžasnou príležitos ou, ktorá sa už nikdy nemusí zopakova . Jej výsledkom môže by  
a mala by by  aj ambícia o synergickú zmenu pri koali nej vláde vä šinou nezmenite ných vecí pre 
šport vo všetkých oblastiach štátu a spolo nosti zárove . Sú asná vláda má preto historickú 
zodpovednos  za vývoj nášho športu.  

Toto ve mi pozitívne východisko má jedno zásadné riziko.  

Od roku 1993 neprišiel v SR nikto so skuto ne komplexným a uceleným návrhom, ako by mohol a mal 
náš šport fungova  vzh adom na väzby na všetky sú asti spolo nosti, štátu, ale i EÚ, hoci viaceré 
nielen útržkovité a zaujímavé pokusy o ví azstvo, nie o to by  najmä lepší, tu už boli.  

Dlhodobý stav verejnej diskusie o našom športe u nás po roku 1989 definuje skôr neexistencia 
akýchko vek v spolo nosti verejne známych, ucelených odborných predstáv ako alej. O tom, ako by 
mal vyzera  slovenský šport v budúcnosti. O tom, akými cestami je možné sa k tejto predstave 
dopracova . O sú aži takýchto predstáv verejne vystupujúcich osôb potom nemôže by  ani re i.  

Jednoriadkové „šteky“ založené najmä na negatívnych emóciách a silných vyhláseniach ako 
racionálnych a ucelených úvahách s konkrétnymi návrhmi možných riešení, ktoré v milosti udelí pár 
spriaznených novinárov dlhoro ným športovým funkcionárom, nie sú odpove ou na dnešný stav 
myšlienkovej sterility. Médiám a akýmko vek výstupom v nich o športe dominuje v sú asnosti temer 
výlu ne výsledkový servis spojený s nemálo škandálmi v športe, z ktorých sa podstatná as  národa 
cíti poriadne frustrovaná. Verejné vyjadrovanie športových funkcionárov je navyše dlhodobo 
výrazne ovplyv ované nielen kultúrou závislosti na finan ných zdrojoch poskytovaných im a ich 
organizáciám zo strany štátu.  

Bohužia , akademická sféra v športe ml í verejne až na jednu – dve výnimky dlhodobo a neprišla 
verejne so žiadnou konštruktívnou komplexnou odpove ou tzv. „duchovnej aristokracie“ na tento 
sú asný stav.  
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Politické strany svoj (ne)záujem deklarujú nielen pred vo bami a po nich obsahom svojich 
pred(po)volebných programov v oblasti športu.  

Bežní udia, nielen tí inní v športovom hnutí svoj nezáujem tým, že nielen toto všetko, ale mnohé 
iné a ešte ove a horšie v športe nielen na celoštátnej, ale najmä na lokálnej úrovni obce i mesta, 
kde žijú, tolerujú a nie sú ochotní pre možnú zmenu asto ni  urobi . 

Asi je logickým vyústením tohto stavu, že sa bežne udom vraví: „Kto nemá v hlave, (ne)má (ani) 
v nohách“.  

Bytostne celým svojim ja a svedectvom svojho doterajšieho života s týmto tvrdením nesúhlasíme. 
Poznajúc inštitút „športovej ob ianskej neposlušnosti“, odmietame sa terajšiemu stavu biedy 
konformne poslúchajúcich podriadi .  

Nemáme iba jednoduché a najmä nie jediné možné odpovede, no na rozdiel od mnohých iných sa 
odmietame presta  pýta .  

Toto je pre všetky hore uvedené dôvody naša osobná predstava nosných ideí pre rozvoj športu na 
území SR.  

Táto predstava má by  impulzom k iniciatíve, ktorá rovnako ako šport je a má by  apolitická v zmysle 
príslušnosti k tej-ktorej politickej strane i hnutiu, no nie je a ani nemá by  bezhodnotová. Veríme, 
že na úplne základných, bazálnych pravidlách športu a jeho fungovania u nás, sa pri dobrej vôli 
a schopnosti sa po úva  navzájom dokáže zhodnú  avi iar i pravi iar, konzervatívec i sociálny 
demokrat, liberál i komunista a to práve preto, že šport majú všetci rovnako vášnivo radi. Osobné 
spory a vybíjanie v nich nesmú zabi  dobré idey bez oh adu na ich autora. Úspechy v adovom hokeji 
i Saganove posledné Tour znova dokázali, že náš šport udí spája ich záujmy, zá uby a pocity; 

nerozde uje ich. Šport ako jeden z mála posledných fenoménov dokáže vyvola  spolo nú, pozitívnu 
masovú emóciu našej inak výrazne polarizovanej spolo nosti. Slovensko je ale predsa krajina nás 
všetkých. Sme najskôr udia, potom ob ania a až potom iba 3 z 5 z nás pod a ú asti na posledných 
vo bách sú voli mi tej-ktorej politickej strany.  

Po verejnom predstavení tejto predstavy o budúcnosti nášho športu je ambíciou v prvej fáze neby  
a nezosta  obe ou dobovej herézy, ale združi  sa s podobne zmýš ajúcimi. I pre parafrázované slová 
eského filozofa Jana Pato ku, že udia, ktorí premýš ajú, sa musia schádza .  

Jeho osobný príklad je apolitické a so žiadnym náboženstvo nespojené, no silné udské posolstvo 
Charty 77, ktoré kon í jeho smr ou iba pár dní po 11-hodinovom policajnom výsluchu, na ktorom 
mal poveda : „Veci, pre ktoré sa zomiera, sú práve tie, pre ktoré sa oplatí ži .“  

Verejný intelektuál v športe sa zdá, že má na výber koncom roku 2013 iba tri možnosti.  

Vnútornú emigráciu ako Platón, cestu kompromisov ako sofisti alebo dôsledný život v pravde, možný 
konflikt s mocou štátnou i športovou a nie až tak nemožnú pomyselnú „športovú smr “ ako Socrates.  

Chceme veri , že v roku 2014 nám „športová smr “ (exkomunikovaním) nehrozí minimálne z tej 
lepšej asti športovej obce. Ak z tej horšej aj áno, sme presved ení, že môže a bude znamena  
reinkarnáciu v podobe narodenia zdravých zárodkov ob ianskej spolo nosti v tejto asti nášho 
športu, ktoré budú klí i  v rokoch nasledujúcich.  

Veríme, že myšlienkami uvedenými v tomto texte je možné ako prvých oslovi  tých udí zo 
športového hnutia, ktorí si zodpovednos  nášho športu za vlastnú zmenu zvnútra uvedomujú a sú 
s ou vnútorne stotožnení. U mnohých z nich sme rozhovormi za posledné obdobie zárove  
pobadali, že nemusia ma  a asto ani nemajú akúko vek, nie to ešte úplne jasnú predstavu, ako by 
táto zmena mohla/mala vyzera . Sú si však istí, že ak k nej nepríde, následky budú zrejme 
katastrofálne. Majú pravdu.  
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Veríme, že ich už je dostato né kritické množstvo, aby mohli vôbec nastúpi  na zápas a zárove  
i odohrali poctivých 90 minút s tými v om, ktorí hoci o hnisavých vredoch nášho športu asto vedia 
až prive mi dobre, no zo sú asného nedobrého stavu sebecky roky profitujú a i pre svoj vek 
a postavenie nemajú záujem na akýchko vek zmenách, ktoré by sú asný zákopový status quo asto 
i nevyhnutnou amputáciou lie ili.  

V druhej, paralelne prebiehajúcej fáze, by sme sa radi týmto spôsobom zárove  pokúsili získa  pre 
šport doteraz o  z rôznych dôvodov záujem nejaviace etické i odborné elity z rozdielnych oblastí 
spolo nosti a zárove  príslušníkov strednej generácie resp., mladých talentovaných 
a perspektívnych udí, ktorí jednoducho majú radi túto krajinu. Videli a zažili ako funguje šport 
v zahrani í nielen v televízií, ale i na vlastnej koži. Rozhodli sa však ži  tu a chcú v tejto krajine preži  
so svojimi rodinami a de mi lepší život ako ich rodi ia. Sme presved ení, že pri vhodnom mixe môžu 
by  obe tieto skupiny tak žiadanou odpove ou na hodnotovo a osobnostne sa pomaly vyprázd ujúci 
verejný priestor v športe, ktorý bol v minulosti tak dychtivo obsadzovaný / obsadený inými. Roky 
splácania i nimi urobených nielen finan ných, ale najmä morálnych dlhov dôveryhodnosti športu 
v o iach spolo nosti, ktoré nás akajú a doba žiadajúca uhrádza  ich vrátane vysokých úrokov 
a transak ných nákladov, ktoré prídu, nám totiž ešte len všetkým spolo ne vystavia a budú 
vystavova  ešte pekných pár rokov, nielen športovými výsledkami, trpký ú et za takto v našom 
športe tragicky premeškané posledné desa ro ia.  

Hoci riskujeme výsmech cynických udí 21. storo ia, nepoznáme iné východisko zo sú asného 
marazmu ako nad asový antický ideál kalokagathie ako harmonické spojenie udskej múdrosti, 
morálneho dobra, fyzickej krásy, ale i osobnej stato nosti. Bol preto zvolený ako ústredný symbol 
tohto textu z dôvodu odmietania relativizovania tých najzákladnejších a trvalých hodnôt športu 
a zárove  ako základný postoj k dobe, ktorá systémovo v športe diskvalifikuje fair play, filantropiu 
a dobrovo nícke odhodlanie by  užito ný iným, ako základné životné princípy.  

Bol zvolený preto, lebo ani náš šport nie je a nemôže by  mimo dobra a zla.  

SYSTÉM ŠPORTU, ŠPORTOVÁ LEGISLATÍVA A FINANCOVANIE ŠPORTU Z VEREJNÝCH 
ZDROJOV PO ROKU 1990: KO KO PREDSAVZATÍ, S UBOV A VE KÝCH AMBÍCIÍ BOLO NAOZAJ 
DO 31.12.2013 I SPLNENÝCH?  
Slušnos  a pravda v našom športe rovnako ako v spolo nosti i práve nezvyknú ani v sú asnosti 
ví azi .  

Pravda má však skvelú vlastnos  v tom, že ju nemožno upáli , po roku 1989 už u nás naš astie ani 
násilne strachom uml a . Ako hovoril Gandhí, pravda ostane pravdou, aj keby ju vyslovil iba jeden 
jediný lovek. Pravda zostáva, ke  všetko ostatné zlyhá/zlyháva. V slovenskom športe 
zlyhalo/zlyháva pod a všetkých dotknutých, inak asto na smr  názorovo a osobne nezmierite ných 
konkurentov a asto i úhlavných nepriate ov, zjavne ve mi, ve mi ve a.  

Dovolíme si toto postupné zlyhávanie pripomenú  v odraze najmä oficiálnych dokumentov štátu 
a verejnej správy verejne (ne)dostupných najmä na dobových vedeckých a odborných podujatiach. 
Spolu s nimi skúsime prida  poh ad na nich prezentovaných a následne publikovaných vedeckých, 
resp. odborných príspevkoch športového hnutia a akademickej sféry.  

Neh adáme týmto spôsobom spor ani konflikt a argumenty typu ad hominem v tomto príspevku 
nepoužívame v zmysle kto, kedy a o tvrdil s cie om v dnešných d och i v budúcnosti pokori  i 
zahanbi  autorov týchto výrokov. Cie om je sprostredkova  dnes tieto ich výroky takto i širšiemu 
publiku ako len pár jednotlivcom, ktorí majú slabos  pre zaprášené kúty bežne nedostupných knižníc. 
Nielen médiá a odborná verejnos  by ich mohli a mali bra  pod a m a dnes v úvahu. Po ich pre ítaní 
by výsledkom ich následnej úvahy mal by  ve mi triezvy a skôr konzervatívny manažment o akávaní, 
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koho a ktoré slová sú i dnes a ako ve mi (ne)reálne premenite né z (ne)reálnych s ubov dneška i na 
reálne skutky v budúcnosti. Je dôležité pozna  fakty. Konfrontova  dnes v roku 2014 s nimi ním/ ou 
s úbené i zamýš ané v minulosti so skuto ne dosiahnutým/presadeným/uskuto neným. Hovorí sa 
tomu zodpovednos  za výsledky a je základnou sú as ou moci i rozhodovacích právomocí.  

Ak má by  totiž snaha o prijatie návrhu dobrého a spravodlivého zákona o športe úspešná tak, aby 
bol platný a ú inný k 1.1.2015, je potrebné sa pou i  z chýb minulosti nielen pre údajný výrok Alberta 
Einsteina, ktorý považoval za šialenstvo o akáva  rôzne výsledky pri rovnakých postupoch.  

Prvá Koncepcia rozvoja telesnej kultúry v SR po roku 1989 bola schválená uznesením vlády SR . 84 
zo d a 5.marca 1991 ešte pred vznikom SR v roku 1993.3  

29. júna 1994 sa uskuto nila v Bratislave 1. celoslovenská konferencia o športe za ú asti vtedajšieho 
ministra školstva a vedy SR ubomíra Haracha, kde mal hlavný referát o športe a jeho budúcnosti 
Anton Zrubák.  

23. až 25. októbra 1996 sa po as prístupových rokovaní Slovenskej republiky do EÚ konal v Bratislave 
medzinárodný seminár o integra nom procese do EÚ a jeho dopade na šport. Editori zborníka, ktorý 
z neho vzišiel, zaznamenali v príspevku za slovenskú stranu reprezentovanú vysokými predstavite mi 
verejnej moci i nasledovné: „...v pláne našich legislatívnych úloh na nasledujúce obdobie zvažujeme 
z h adiska pripravovanej právnej úpravy novelu zákona o telesnej kultúre, ktorá by obsahovala 
relevantné ustanovenia z Európskej charty o športe, alej generálnu právnu úpravu týkajúcu sa 
profesionalizmu a športovcov, ktorí sa na om zú ast ujú.“4  

„Východiská programu rozvoja športu na Slovensku“, útly zborník vybraných príspevkov 
z Celoslovenského športového fóra 2000, podujatia zorganizovaného MŠ SR d a 5. decembra 2000, 
dnes obsahuje už len slová minulosti porovnate né dnes s už (ne)uskuto nenými skutkami vzh adom 
i na Národný program rozvoja športu, ktorý platil v období od 2001 do 31.12.2010.  

Príspevok od roku 1995 do roku 1999 vždy riadiaceho pracovníka rôzne pomenovávaných útvarov 
ministerstva školstva zodpovedných za oblas  športu (generálny riadite  alebo riadite  odboru) a od 
roku 1999 do dnešných dní stále prezidenta SOV Františka Chmelára, v om opisuje svoj vtedajší 
osobný sen takto: „A nakoniec v tom sne vidím zmysluplné a dôveryhodné združenia ob anov, od 
najmenších klubov až po celoštátne zoskupenia. Vznikli demokraticky, na základe vôle ob anov, 
rešpektujúc ich špecifické záujmy. Aj ke  sa zaoberajú „len“ športom, sú prejavom aktivity, 
spolo enskej angažovanosti tisícov dobrovo níkov vo veciach verejných. Napriek tomu, že sú 
rôznorodé a sú ich tisíce, žijú si v zhode a vo vzájomnom rešpekte. Každé z nich plní svoju 
nezastupite nú špecifickú funkciu v širokom spektre športových aktivít a organizácií. Všetci si ich 
vážia, lebo neklamú, nekradnú, nikomu neškodia, skôr naopak. Snažia im pomôc , lebo sú užito ní 
a bez nich by šport v spolo nosti nebol.“5  

Ladislav ambal, dlhodobo riadite  Štátneho fondu telesnej kultúry, de facto až do jeho zániku v roku 
2001, v ase publikovania príspevku v roku 2000 zárove  riadite  odboru športu, neskôr riadite  
odboru financovania športu na ministerstve školstva SR a dnes generálny riadite  sekcie štátnej 
starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo svojom príspevku popisuje 
budúcnos  financovania nášho športu po roku 2000. Pod a neho tzv. „IV. etapa rok 2006 

                                                            
3) POLLÁK, M: innos  Ministerstva školstva Slovenskej republiky vo vývoji a v rozvoji štátnej starostlivosti o telesnú výchovu 
a šport na Slovensku v rokoch 1990-2006. Bratislava: MŠ SR, Sekcia štátnej starostlivosti o šport. 2006. Verejne nepublikovaný 
materiál, s. 2. 
4) KOMADEL, ., TKÁ , M.: Integration Proces to the European Union – Impact on Sports (Proceedings of the international 
Seminar held in Bratislava, Slovakia, October 24-25, 1996.) Bratislava: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 1996, s. 26. 
5) CHMELÁR, F.: Organiza ná štruktúra spolkovej telovýchovy. In KOSORÍN, S. – GERHÁTOVÁ, B. – MIKULA, P.: Východiská 
programu rozvoja športu na Slovensku. Zborník vybraných príspevkov z Celoslovenského športového fóra 2000. Bratislava, 
5. december 2000. Bratislava: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Sekcia športu detí a mládeže. 2000, s. 14 – 15. 
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a nasledujúce“ bude vyzera  takto: „Etapa fungujúcej trhovej ekonomiky. Odvetvové financovanie 
v oblastiach osobitného štátneho záujmu, prednostná podpora komer ne neatraktívnych športov, 
fungujúce regionálne a miestne financovanie – podmienky pre športovanie širokej verejnosti, 
fungujúci sponzoring, televízne spolo nosti za prenosy budú plati  a nie inkasova , da ový systém 
porovnate ný s krajinami Európskej únie. Je zrejmé, že najdôležitejšie pre slovenský šport budú roky 
2001 a 2002, zámery v alších rokoch majú skôr deklaratívny charakter, hovoria len o ur itej vízií, 
ktorá by v ur itých modifikáciách mohla nasta .“6  

História však zaznamenala na tomto podujatí i vystúpenie Branislava Stre anského, v tom ase 
generálneho sekretára Slovenskej baseballovej federácie, dnes pracovníka sekcie štátnej 
starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR, ktorý pomenoval vtedajší stav cez slovné spojenia ako: „ne itate ná 
koncepcia štátu v oblasti športu, nepreh adné financovanie z verejných zdrojov,“, ktoré navrhoval 
okrem iného rieši  napr. nasledovne: „všetky verejné zdroje sú zhrnuté do jedného balíka, princíp 
verejné zdroje= verejné informácie, povinné zverej ovanie výro ných správ operátorov na internete, 
vedenie ú tovníctva operátorov na internete.“7  

Rok od vydania predchádzajúceho zborníka, v roku 2001: „Na základe objednávky MŠ SR autorský 
tím pod vedením Mgr. Jozefa Tokoša vypracoval Koncepciu profesionálneho športu ( alej Koncepcia), 
ktorú ponúkol MŠ SR ako príspevok do Koncepcie rozvoja športu za oblas  profesionálneho športu.“8 
Tá obsahovala prvé ucelenejšie odbornejšie myšlienky v SR, ako sa možno vyporiada  s dedi stvom 
tzv. „štátnych amatérov“ najmä v kolektívnych športových hrách u nás i vzh adom na rozhodnutie 
ESD v prípade Bosman z roku 1995.  

V septembri 2001 vláda SR schva uje Národný program rozvoja športu do roku 2010.  

V septembri roku 2003 pod gesciou Inštitútu pre verejné otázky vypracovali viacerí autori materiál 
s názvom Financovanie športu v Slovenskej republike.9 V om spolu s profesorom športovej 
historiografie Jánom Grexom analytici ob ianskeho združenia M.E.S.A. 10 Marek Jakoby a Karol 
Morvay prinášajú návrhy zmien vo financovaní nášho športu nedeformované zvnútra vlastnými 
záujmami športového hnutia. Ako ve mi sú pravdivé ešte v roku 2014 vety ako „Transformácia 
spolkovej sféry prebehla úspešne len potia , že boli deštruované predošlé mechanizmy, avšak nebol 
vybudovaný dobre fungujúci model, takže sa zatia  bez významných úspechov transformuje 
dodnes.“10 i „Základným problémom je skuto nos , že SZTK nevzniklo na základe aktivity zdola.“11?! 
Vznik Štátneho fondu telesnej kultúry v roku 1993 a jeho zrušenie a zánik schválený Uznesením vlády 
SR . 904/2001 zo d a 26.9.2001, ktoré so sebou prinieslo od 1.1.2002 transformáciu jeho zdrojov 
do kapitoly MŠ SR od 1.1.2002, sú dôkazom týchto slov. Ich alšie vtedajšie konštatovania sú tiež 
ve avravné: „Jedným zo základných praktických dosahov zrušenia fondu bola strata možnosti 
športových a telovýchovných organizácií ovplyv ova  rozdelenie verejných zdrojov do oblasti športu. 
Na druhej strane, vytvára sa tým pozitívny tlak na vznik jednej strešnej organizácie, ktorá by bola 
výhradným partnerom vlády, o prinajmenšom obmedzí hrozbu pretlá ania partikulárnych záujmov 

                                                            
6) AMBAL, L.: Základné tézy nového smerovania spôsobu financovania športu na Slovensku v období rokov 2001 až 2010. In 
KOSORÍN, S. – GERHÁTOVÁ, B. – MIKULA, P.: Východiská programu rozvoja športu na Slovensku. Zborník vybraných príspevkov 
z Celoslovenského športového fóra 2000. Bratislava, 5. december 2000. Bratislava: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 
Sekcia športu detí a mládeže. 2000, s. 14 – 15. 
7) STRE ANSKÝ, B.: Vízia vz ahu štát – šport. In KOSORÍN, S. – GERHÁTOVÁ, B. – MIKULA, P.: Východiská programu rozvoja športu 
na Slovensku. Zborník vybraných príspevkov z Celoslovenského športového fóra 2000. Bratislava, 5. december 2000. Bratislava: 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Sekcia športu detí a mládeže. 2000, s. 29. 
8) TOKOŠ, J. ET AL.: Koncepcia profesionálneho športu. Interný materiál vypracovaný pre potreby MŠ SR. Nepublikovaný. 
Bratislava, 2001, 32 s. 
9) JAKOBY, M. – MORVAY, K. – GREXA, J.: Financovanie športu v Slovenskej republike. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, 
september 2003, s. 8. 
10) Tamtiež s. 9. 
11) Tamtiež s. 10. 
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zväzov a asociácií.“12 Najvážnejší problém, ktorý však materiál konštatuje je nasledovný: „Hne  na 
úvod analýzy zdrojov a finan ných tokov je potrebné pripomenú , že nie sú k dispozícii 
porovnate né a spo ahlivé komplexné asové rady výdavkov, smerujúcich do oblasti športu v SR 
od za iatku transformácie, o je obzvláš  zarážajúce v oblasti verejných výdavkov. V podstate 
jediný ucelenejší dostupný asový rad zahr uje výdavky rôznych kapitol štátneho rozpo tu od roku 
1997 (tabu ka 1). Poukazujeme tiež na neúplnos , rozporuplnos  a nepreh adnos  existujúcich 
súborov dát o financovaní oblasti športu, vrátane finan ných tokov z verejných zdrojov.“13  

V októbri roku 2004 sekciou štátnej starostlivosti o šport MŠ SR vydaná oficiálna Správa o stave 
športu v SR14 však vtedajší stav financovania športu u nás najprv hodnotila diametrálne odlišne, hoci 
sama následne priznala mnohé do sú asnosti trvajúce nedostatky: „Ministerstvo školstva, ako 
garant štátnej starostlivosti o šport, má vysoko progresívny model financovania športu, ktoré ocenili 
aj mnohí zahrani ní experti. Nemôže však žia  nahrádza  nedostatky tých vstupov do systému, ktoré 
sú mimo rámca jeho kompetencií. Nemôže priamo ovplyvni  niektoré legislatívne procesy, súvisiace 
predovšetkým z tzv. viaczdrojovým financovaním a nemôže garantova  ani viac finan ných 
prostriedkov. Taktiež len ve mi ažko tiež môže ovplyvni  „nedostatky, ktoré súvisia aj so samotným 
programovým rozpo tovaním (založenom na princípe už vyššie uvedených merate ných ukazovate ov 
a cie ov), avšak na alej postavenom predovšetkým na princípe „potrieb“ a napr. vôbec 
nezoh ad ujúcom plnenie cie ov a merate ných ukazovate ov v predchádzajúcom roku. Konkrétne 
v oblasti športu bol rok 2002 najúspešnejším rokom, pokia  ide o výsledky našich reprezentantov na 
medzinárodnej scéne a vôbec v histórií športu na Slovensku. Napriek tomu, v tomto roku, slovenský 
šport na návrh FNM prišiel o 300 mil. Sk, pôvodne ur ených na rozvojový projekt „Vrá me šport do 
škôl“ z prostriedkov FNM. Obdobne v tomto roku naši športovci dosiahli historický úspech na OH 
v Aténach. Napriek tomu v rozpo te výdavkov zo štátneho rozpo tu tento moment premietnutý nie 
je a prijatím nového zákona o hazardných hrách zanikne aj spomínaná garancia 50% vý ažkov 
z lotérií.“15  

Projekt Viktória vtedajšieho predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu, ktorého verejnou tvárou bol jeho 
osobný poradca Jozef Tokoš, v roku 2006 nebol i pre vtedajšie pred asné vo by zrealizovaný, rovnako 
ako v tomto volebnom období viaceré návrhy zákona o športe pripravované na MŠVVaŠ SR, resp. 
Úrade Vlády SR neboli schválené NR SR. 

V roku 2008 na Národnej konferencií s názvom „Ako alej slovenský vrcholový šport?“, ktorá sa 
konala v Starom Smokovci 5. až 7.12.2008, tak mohol profesor športovej histórie Ján Grexa pri 
porovnaní jeho ve mi kritického, no pravdivého hodnotenia športového hnutia z roku 199916 iba 
smutne konštatova : „Od roku 1999 sa však ve a nezmenilo.“ Rezignáciu na zásadné systémové 
zmeny v tomto období skôr predznamenali i jeho nasledovné slová: „Na rokovaní gremiálnej porady 
ministra d a 10.7.2007 bolo rozhodnuté, že koncepcia športu bude zakomponovaná do 
Legislatívneho zámeru zákona o športe. Návrh na zrušenie tejto úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 
2007 (september 2007) bol schválený d a 3.10.2007 uznesením vlády SR . 843. Inak povedané, 
„štátna“ koncepcia športu chýba, lebo sa stále na jej novej verzii pracuje.“17  

2.7.2008 prišlo v NR SR v 3. ítaní k v slovenskom športovom hnutí dlho a ako na spasenie 
o akávanému a úspešnému hlasovaniu o vládou navrhovanom znení zákona NR SR . 300/2008 Z. z. 

                                                            
12) Tamtiež, s. 15. 
13) Tamtiež, s. 14. 
14) SEKCIA ŠTÁTNEJ STAROSTLIVOSTI O ŠPORT MŠ SR: Správa o stave športu v SR. Bratislava: Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky, 2004. 
15) Tamtiež, s. 21-22. 
16) GREXA, J.: Šport v Slovenskej republike – sú asnos  a možné východiská. In: Telesná výchova a šport, 9, 1999, . 3-4, s. 2-5. 
17) GREXA, J.: Ako alej, slovenský vrcholový šport? In: MALÍKOVÁ, E. (Zost.): Národná konferencia o športe. Ako alej slovenský 
vrcholový šport? 5.-7.novembra 2008, Starý Smokovec. Bratislava: SOV a MŠ SR, 2008, s. 46. 
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o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý následne nadobudol 
ú innos  d a 1. septembra 2008.18 

Národná konferencia o školskom športe19 v roku 2009 nadviazala na Konferenciu organizovanú NŠC 
o športovo talentovanej mládeži z roku 200620 a priniesla znovu viaceré zaujímavé podnety najmä 
z akademickej sféry. Ko ko z nich sa uskuto nilo v praxi? 

Rok 2010 a najmä jeho záver bol pre šport hektický. Dôvod bol prostý – dotácie a ohrozenie ich 
pride ovania športovému hnutiu z MŠVVaŠ SR pre rok 2011. 

Uznesením vlády SR . 351 z 28. mája 2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dop a zákon 
. 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vláda SR uložila ministrom v úlohe B. 1 legislatívne upravi  
poskytovanie dotácií vo svojej vecnej pôsobnosti pod a návrhu zákona do 31. decembra 2010. 
Vtedajšie vedenie ministerstva školstva a následne aj jeho sekcie štátnej starostlivosti o šport 
neurobilo pri riešení tejto úlohy pri procese ude ovania dotácií v oblasti športu po as viac než dvoch 
rokov žiadny zásadný úkon a problém sa za al rieši  až po nástupe nového vedenia ministerstva 
v priebehu jesene roku 2010.  

Zákon NR SR . 528/2010 Z. z., ktorým sa mení a dop a zákon NR SR . 300/2008 Z. z. o organizácií 
a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa 
upravuje poskytovanie dotácií v oblasti športu, bol následne v NR SR schválený až 10. decembra 
2010.  

Jeho schváleniu de  pred tým, d a 9. decembra 2010, predchádzalo schválenie zákona . 546/2010 
Z. z., ktorým sa dop a zákon . 40/1964 Zb. Ob iansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dop ajú niektoré zákony. Ten okrem iného zavádza povinnos  zverej ova  
zmluvy upravujúce poskytovanie dotácií v oblasti športu medzi ministerstvom školstva a úspešnými 
žiadate mi o dotáciu.  

Všetky hore uvedené fakty ve mi zásadne ovplyvnili celý proces ude ovania dotácií v oblasti športu 
už pre rok 2011. Nielen ministerstvo, ale i samotní žiadatelia o poskytnutie dotácie v oblasti športu, 
boli totiž po prvýkrát v histórii tohto každoro ne sa opakujúceho procesu konfrontovaní s výrazne 
vyššou administratívnou zá ažou už pre obdobie roku 2011. To logicky ovplyvnilo a i spomalilo 
priebeh celého procesu, ktorý navyše negatívne ovplyvnilo i nevyhnutné zníženie výdavkov v celej 
verejnej správe v roku 2011.  

Naše, ur ite ve mi subjektívne vnímanie obdobia zhruba jedného roka (od 7.3.2011 do 15.4.2012), 
ke  sme pracovali v pozícii generálneho riadite a sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR je 
možné nájs  i dnes na webe21. Rovnako na webe v Centrálnom registri zmlúv je možné nájs  i znenia 
dota ných zmlúv uzavretých medzi MŠVVaŠ SR a subjektmi športového hnutia z obdobia január až 
marec 2012 i ich dodatky uzavreté po 15. apríli 2012, ktorým nové vedenie MŠVVaŠ SR zrušilo 
prvýkrát v roku 2012 v športe týmito dota nými zmluvami zo za iatku roka 2012 zakotveného, no 
ešte v tom ase nespusteného zverej ovania zmlúv, objednávok a faktúr prijímate ov dotácií v športe 
na webe, ktoré malo za a  od leta 2012.  

                                                            
18) Pozri komplexnejšie KRIŽAN, L.: Analýza vybraných ustanovení zákona NR SR . 300/2008 Z..z. o organizácii a podpore športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In: BRO ANI, J. – MIŠKOLCI, M. (Eds.): Medzinárodná vedecká konferencia Atletika 
2008. Nitra: KTVS PF UKF. s. 17-23. 
19) MALÍKOVÁ, E. – GERHÁTOVÁ, B.(Zost.): Národná konferencia o školskom športe. Slovenský školský šport. Podmienky – 
prognózy – rozvoj. 5. – 6.novembra 2009, Štrbské Pleso.Bratislava: SAUŠ a MŠ SR, 2009, s. 256. 
20) BU EK, R. – KOVÁ , I.(Zost.): Konferencia o športovo talentovanej mládeži. Bratislava, 25.-26.5.2006. Bratislava: SOV a NŠC, 
2006, s. 98. 
21) KRIŽAN, L.: Právo v športe: nie zví azi , ale by  lepší. In: ŠPORT EXTRA – PARALYMPIONIK, íslo 1/2012, s.12-13. Dostupné 
i online na: www.spv.sk/library/files/2012_01.pdf.  
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Rovnako na webe je možné nájs  dnes i zborník so závermi po roku 2000 menom síce identického, 
no stále s prívlastkom v poradí prvého, hoci už bolo de facto druhé, takto uskuto neného podujatia 
– 1. slovenského športového fóra, ktoré zorganizoval SOV v apríli 2012. Ke že mnohí ú astníci boli 
prítomní na prvom a rovnako i na druhom podujatí, poukazuje to na železné pravidlá zabúdania 
nášho športového hnutia a jeho elných predstavite ov. Ko ko z jeho 35 záverov je dnes, takmer 
2 roky od jeho konania, realitou? 

Po zrušení zverej ovania zmlúv a faktúr v športe boli následne zrušené „cez m tvoly“ presadené 
povinné 3 hodiny telesnej a telesnej a športovej výchovy v rámci štátneho vzdelávacieho programu 
na všetkých základných a stredných školách a uvedené v uznesení z . 576 z 31. augusta 2011 ku 
koncepcii rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže. Je poctivé zdôrazni , že pre stredné odborné 
školstvo to bolo skuto ne ve mi ažko vykonate né uznesenie vlády SR . 328 z 6. júla 2012, no jeho 
plošným zrušením bez napr. jeho zmeny úpravou jeho formulácie, sa od 1.9.2012 tak 3 hodiny TV 
stali minulos ou bez akejko vek náhrady.  

Kruh sa politicky pre šport opä  raz uzavrel a za ínalo sa znovu od za iatku.  

as však nikto nemôže zastavi .  

Na záver roka 2013 i preto prišlo k 3 nie bežným udalostiam v právnej úprave športu v SR. 

2 zákony – zákon z 5. decembra 2013, ktorým sa mení a dop a zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky . 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom 
výbore v znení neskorších predpisov a zákon z 29. októbra 2013 o používaní a ochrane 
paraolympijskej symboliky a o Slovenskom paraolympijskom výbore iniciované orgánmi SOV, resp. 
SPV cez poslanecké návrhy, podpísal na záver roka 2013 prezident SR. 

Kde však môže by  skuto ný za iatok a koniec športového kruhu, ktorý má zaslúžene prívlastok 
bludný, však ukázal as. Niekedy sa dokonca urobí skoro až zázrakom nie krok, ale skok vpred 
i v našom športe. Naprie  politickým spektrom. 115 hlasmi. Ako prednedávnom, ke  proti nebol 
nikto z ostatných poslancov NR SR pri schva ovaní návrhu zákona o organizovaní verejných 
športových podujatí pred pár d ami pri hlasovaní, ktorým sa menili i iné ve mi dôležité predpisy 
vrátane Trestného zákona, Trestného poriadku a Priestupkového zákona.22 Je to skvelá správa. 
Primeranos , odbornos , vecnos  a kvalitu je možné spomali , ale nie zastavi . A boje, ktoré stoja za 
to, sa nevyhrávajú rýchlo a ani ahko, rovnako ako ten, ktorý má dnes magické íslo v Zbierke zákonov 
1/2014.  

NÁŠMU ŠPORTU DOCHÁDZA DYCH A POTREBUJE PRE ZÍSKANIE DÔVERY SPOLO NOSTI 
HODNOTOVÚ RESUSCITÁCIU – DÁ SA TO VÔBEC DOSIAHNU  ZÁKONOM O ŠPORTE?! 
Aký je teda náš dobový šport na úvod roku 2014?  

Je taký ako sú asná spolo nos  a sú asný štát. Ani lepší, ani horší, lebo je iba jednou z ich mnohých 
sú astí.  

Najlepším dôkazom tohto tvrdenia a kvalít a charakteristík nášho športu je dejinný príbeh rokov 
sporov štátu a športového hnutia súdne sa datujúcich od roku 1999 a dodnes právoplatne 
neskon ených, všeobecne známy ako Tipos vs. Športka, ktorý je tiež jedným z dôvodov dlhodobo 
zlyhávajúceho spolo ného súžitia.  

                                                            
22) Pozri množstvo publikácii Petra Sepešiho resp. Žanety Surmajovej ako hlavných garantov pri tvorbe zákona na webe ucps.sk 
mapujúcich vývoj pri jeho tvorbe a prijímaní.  
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Právny poriadok upravujúci šport je jedným jednoduchým slovom hrozný a financovanie športu 
z verejných zdrojov je bludiskom iba pár udí a ich parciálnych záujmov, ktorí sa v om aspo  ako-
tak orientujú.  

Hore na zväzoch sa naoko robí celoštátna športová politika, no asto za paravánom sú to v nahote 
v horšom prípade obézne, m andravé, chor avé telá, asto jednoosobových esero iek, nie 
neziskoviek s vertikálnou a horizontálnou de bou moci i iba v lepšom prípade domovy dôchodcov 
udsky po rokoch sklamaní pochopite ne vyhorených nadšencov. SOV je slonovinová veža, v ktorej 

majú skvelú kávu, a z ktorej radi cestujú. SPV zase príbeh o asto prelomenom ade hraníc medzi 
filantropiou a lúpiacim obchodom s udským utrpením. SZTK vylúpená pokladnica slovenského 
športu pred zánikom, ktorú drží pokope iba zostávajúcich cca 10 ním vlastnených nehnute ností 
roztrúsených po celej SR. Z pe azí na vysokoškolský šport i šport policajtov sa platí dnes najmä 
všetko ostatné okrem pohybových aktivít týchto skôr ekonomicky neracionálne zvýhodnených 
skupín obyvate stva.  

V športových kluboch ako i v ich strešnej organizácií ATJK SR až na stále rastúci po et výnimiek zastal 
zvy ajne as a najmä rodi ia svojim de om ešte vôbec umožnia robi  šport za cenu obety prázdnych 
pe aženiek, hodín prejazdených vlastným autom a rezignácie na vlastné záujmy mimo rodiny 
a práce.  

Kritické množstvo udí sa s vyplazeným jazykom popri všetkom zhone d a na športovisko nemá kedy 
z tretej práce dosta , na šport live pre nekultúru nepôjde a ak si chce aspo  ve er pozrie  
reprezentáciu i vôbec sú aženie vo svojom ob úbenom športe v televízii, nejde to bu  vôbec, alebo 
len za cenu osobitného (špeciálneho) poplatku.  

Z výsledkov, príbehov a pod kožu frustráciu vbodávajúcich zážitkov ako nás ako ud v našom športe 
podviedli/okradli/oklamali alebo sa o to aspo  pokúsili, máme temer každý nedôveru k nemu 
vytetovanú po celom trupe ako naši futbaloví reprezentanti.  

V našom športe napriek tomuto všetkému už dlhý as po roku 1989 funguje taká ve mi zvláštna 
spolo enská zmluva – bezvládny a o šport sa nezaujímajúci štát, ktorý nestíha/nevie rieši  jeho 
dlhodobé problémy súvisiace s jeho nutnou transformáciou po roku 1989 celkovo nezrátanou, no 
nie malou sumou, ktorú vyberie od udu, nekoordinovane a systémovo netvoriac synergie cez 
dota né mafie podporuje silnú hodnotovú a personálnu kontinuitu spred roka 1989, ktorej tváre sú 
roky iba z verejných celý život platení funkcionári športu asto už v starobnom i výsluhovom 
dôchodku, ktorí vymenili riziko nepohodlia a zodpovednos  za zmenu športu zdola za pasivitu 
a záruky svojich individuálnych materiálnych potrieb.  

Roky verejne kvílivo naše športové hnutie najmä ich plnými ústami kri í, ako má strašne málo pe azí, 
no ke  má zauja  spolo ný verejný hodnotový, nie politický postoj k faktickému rozkrádaniu jeho 
spolo ných zdrojov, tak servilne so strachom z represií akejko vek politickej i športovej 
reprezentácie, vždy zaryto ml alo a ml í, ím de facto iba podporuje nezmenite nos  status quo, 
v ktorom sa jeho vrcholní funkcionári nau ili preži  živorením. 

Z h adiska modrej i ervenej farby je a aj bolo irelevantné, i to bola miliónová dotácia obci Štrba 
na spätnú kúpu skokanských mostíkov v Tatrách od firmy majúcej ú et v J&T Banke alebo v roku 
2012 krátko po marcových parlamentných vo bách nieko kými desa  tisícmi euro TIPOSOM 
„natipovaná“ práve erstvo založená Cibulkovej neziskovka, ktorá sa rozhodla pomáha  športovcom 
v ich živote po športovej kariére.  

A je to jedno napokon i z poh adu športu i zväzu. Futbalová „ufo zmluva s UFA“ a „africké odmeny 
po MS 2010“. SZ H, ktorý dnes sídli v budove ved ajšieho hotela, a ktorý musel zaplati  mestu 
Bratislava do 30.6.2012 sumu 155 081 €, o ktorú sa zvýšili pod a správy NKÚ náklady rekonštrukcie 
ZŠ O. Nepelu v dôsledku nesprávnych stanovísk SZ H k návrhu rozmerov adovej plochy. 
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Medzinárodná hanba z neuskuto nenej deaflympiády v roku 2011. Tunelovanie SBA v posledných 
rokoch. Megalomanský projekt biatlonového Osrblia a korupcia s ním spojená v roku 2011. Vodáci 
na suchu pred domácimi MS 2011 v u ove. Ak sa na tieto skuto nosti pozrieme posunom od 
nárokov k povinnostiam, otázka znie, komu a ako boli morálne alebo finan ne zosobnené tieto škody 
na spolo nom mene športového hnutia?!  

Ml ia pritom v týchto chví ach už roky tí zvolení, ktorí práve majú mandát verejne hovori . Dôvodom 
je, že zvolení asto žijú nielen pre šport, ale najmä zo športu. Niektorí celý svoj produktívny život 
a iba zo štátnych. Inštitucionalizovaní v športovom hnutí. Nie je to však iba a ich výlu né udské 
a morálne zlyhanie, ako by sa na prvý poh ad zdalo.  

Súvisí to i s ich vysokoškolským vzdelávaním, resp. vôbec s ich existenciou a dlhodobým fungovaním 
v našom športe, ktorý najmä po roku 1968 ovládla normaliza ná idea v zmysle hesla: „Ordnung muss 
sein!“ v podobe najmä brannej výchovy. Jej produkty, v mladých asoch asto šéfovia i lenovia 
fakultných SZM, dnes zhruba pä desiatnici a starší v k ú ových funkciách v našom športe nikdy 
v mladosti nezažili slobodnú, polemickú, no slušnú diskusiu bez princípu servilnej subordinácie v nej. 
Nikto ich neu il, že je prejavom slobodnej ob ianskej spolo nosti, príležitos ou argumentáciou 
v dialógu h ada  pravdu, vecným sporom. Že nie je a nemá by  osobným konfliktom.  

Náš šport a jeho kultúra od pä desiatych rokov 20. storo ia nie je vyvreninou potrieb udu zdola, ale 
produktom diktátu moci zhora. Predchádzajúcich 25 rokov na tom až tak ve a nestihlo zmeni .  

Hnutie zložené z takýchto udí každú kritiku preto prirodzene vníma ako prejav osobného ohrozenia, 
na ktorý sa reaguje krikom a urážkami, na ktorý sa nezabúda, a ktorý sa hlavne nikdy neodpúš a. Po 
vecnom, no verejne vyslovenom slobodnom názore si nemusí kriticky mysliaci jednotlivec v takomto 
prostredí nájs  pracovnú pozíciu. Takýto in sa totiž považuje za nelojálny ku klanu. Ako nás môžeš 
takto verejne hanobi  a kazi  nám meno? Ve  hovorím pravdu. No práve... 

„Dáš pokoj, máš pokoj“ platí dvojnásobne, ak prechod do inej sféry spolo nosti ako športu je pre 
as  udí v športe pre ich kvality finan ne ve mi bolestivý, ak nie nemožný.  

Kto z nás v športe o sebe môže poveda , že hore uvedené na ho neplatí? Ktorí zo športových 
funkcionárov sú vzormi pre mladších? Ktorým udia veria a považujú ich za celospolo enské elity? 
Ko ko petícií o športe nimi iniciovaných bolo od roku 1993 na changenet.sk? Ko ko hromadných 
pripomienok k legislatívnym predpisom podalo športové hnutie za toto obdobie? Ko ko športových 
schém je podporených z ich iniciatívy v rámci ludialudom.sk? Kedy bude téma šport po 
spravodlivosti, oblasti sociálnych vecí a rodiny, financovaní, životnom prostredí, regionálnom rozvoji 
a vzdelávaní samostatnou, 7. témou už roky pravidelných stretnutí tretieho sektora na konferenciách 
organizovaných naj astejšie v Stupave (v roku 2013 bolo v Bratislave v ŠD Družba)? Pre o sa športové 
hnutie a najmä predstavitelia národných športových zväzov tak urputne roky stráni užšiemu 
kontaktu a spolupráci s ostatným u mi z neziskovej sféry? 

Dôvody prezrádza i nasledovný obrázok. Ani po týžd och úmornej roboty si netrúfam poveda , že 
ide o úplný výpo et, ale už ve mi solídny ná rt sú asne existujúceho systému telesnej výchovy 
a športu v SR, dokonca nie vždy tvoreného subjektmi práva, na ktorom šípky ukazujú toky 
financovania z verejných zdrojov.  

Jedna z najhorších druhov rakoviny je rakovina kostnej drene.  

Nepoznám jednoduchší, plastickejší a najmä pravdivejší spôsob ako obnaži  rakovinu kostnej drene 
vo vzájomných vz ahoch štát – športové hnutie – spolo nos  na Slovensku v roku 2013.  
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Takto vyzerajú jej metastázy. 

 
Obrázok . 1: Nie úplný výpo et, ale iba solídny ná rt sú asne existujúceho systému telesnej 
výchovy a športu v SR tvorený nie vždy dokonca zo subjektov práva, na ktorom šípky ukazujú 

toky financovania z verejných zdrojov 
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Výsledok sú asného stavu v ažko vyvrátite ných tvrdeniach po vytvorení a analýze hore uvedenej 
schémy možno opísa  i nasledovne: 

1. Naša spolo nos  a nikto v nej dnes viac ako už 20 rokov nedisponuje informáciou, akou 
celkovou sumou je náš šport podporovaný z rôznych verejných zdrojov. 

2. Naša spolo nos  a nikto v nej z toho dôvodu dnes viac ako 20 rokov nedisponuje 
informáciou, akou sumou sú podporované konkrétny šport/športovec bez oh adu z akého 
subjektu práva a na aký subjekt práva spolo né zdroje plynú.  

3. Naša spolo nos  a nikto v nej z toho dôvodu dnes viac ako 20 rokov nedisponuje 
komplexnými informáciami, aby mohla objektívne posúdi  a rozhodnú , ktorý 
šport/športovec vzh adom na jeho prínos a dôležitos  pre spolo nos  je podporovaný 
neefektívne alebo prive kým množstvom spolo ných zdrojov – má zbyto ne prive a alebo 
absolútne nedostato ným množstvom spolo ných zdrojov – má žalostne primálo.  

4. Zdroje našej spolo nosti = zdroje nás všetkých plynúce do športu preto nie sú dnes viac 
ako 20 rokov premyslene, koordinovane a systémovo tvoriac synergie, do športu 
rozde ované, nemerajú sa efektívne ú inky už poskytnutých dotácií vzh adom na 
dosiahnuté výsledky pre spolo nos  a nevieme efektívne kontrolova  zákonnos  ani 
hospodárnos  používania ani len asti týchto zdrojov v rámci Národného programu rozvoja 
športu, tak ako to skonštatovali i závery kontrol NKÚ v rokoch 2008 i 2012.  

Pozrite sa teraz ešte raz na obrázok a športovými lídrami asto uvádzané tvrdenia. Pre ítajte si ešte 
raz pozorne tie vyššie. Zamyslite sa, kto vravel, vraví a bude vravie  v roku 2014 pri diskusii o návrhu 
zákona o športu, z akej funkcie/stoli ky a o. Rozmýš ajte nad jeho/ich motiváciou. Zamyslite sa kto 
a ako dlho nesie zodpovednos /povinnos  zmeni  sú asný stav a o sa mu za as kým bol zodpovedný 
(ne)podarilo.  

Kým sa pôjde reforma (u)robi , odpovedzme si najprv otázku – kto a v akej miere je zodpovedný za 
sú asný stav a až potom na otázku kto reformu má/môže/vie urobi ?!  

Zamyslite sa, o robili a robia udia v športe v plynúcom ase s mocou a o urobila moc s nimi... 

Ke  to urobíte, nerezignujte. 

Každý vek, každé obdobie v živote je na nie o ur ené. Niektorý vek by mal by  ur ený najmä na 
tešenia sa z narodenia a starostlivosti o vnú atá, niektorý vek na idealistické snahy, že sociálne 
systémy, ktoré majú úžasnú zotrva nos , je možné pozitívne pozmeni  a vychýli  z ich Titanic kurzu 
aspo  s asti svojím enormným nasadením. 

Každá generácia má právo sa bi  o svoje š astie a meni  spolo nos , v ktorej žije i pre naše ešte 
nenarodené deti, ktoré majú právo, aby u nás vyrastali v budúcnosti v lepšom športe ako sme 
vyrastali my sami ako ich rodi ia. 

Chceme teda zmenu. Zásadnú zmenu nášho športu.  

Vieme, že potrebujem pohyb, lebo iba ten znamená život.  

Vieme, že chceme práve z tohto hlavného dôvodu „pohnú “ naším športom.  

Náš subjektívny, bohužia  dnes iba odhad, založený viac na viere ako faktoch je, že náš šport je v roku 
2014 vzh adom pre jeho všetky možné pozitívne prínosy pre spolo nos  vrátane priamych príjmov 
pre štátny rozpo et dlhodobo podfinancovaný z h adiska akýchko vek priamych i nepriamych 
subvencií.  

Ak má existova  šanca na zmenu, obzvláš  v perspektíve blízkej budúcnosti, je pre u potrebné urobi  
naozaj ve mi ve a.  
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Po skúsenostiach v našom športe za posledných 20 rokov, pod a nášho názoru musí by  základné 
východisko pozitívnej zmeny založené na nasledovnom:  

Za prvé, na triezvych a ve mi opatrných s uboch síce menej poskytujúceho, ale zásadne 
kompetentnejšieho štátu v oblasti základného servisu v športe.  

Za druhé, na transparentnom a verejnej kontrole i cez transparentné ú ty hospodáriacom 
a otvorenom športovom hnutí, ktorého lídri pochopia, že sú najmä iba do asnými a iba správcami 
organizácií, ktoré vlastníme my všetci a slúžia nám všetkým. Oni neboli, nie sú a ani nikdy nebudú 
ich vlastníkmi, majite mi, ale iba (ne)platenými slúžiacimi, zvolenými a odvolávanými najmä 
športovými dobrovo níkmi.  

Možná zmena v športe a športu u nás musí by  založená na dôvere, ktorú si potom štát a športové 
hnutie v takejto zlepšenej kondícii pokúsia od spolo nosti pokorne na kolenách vypýta  spä . Tá 
dôvera nie je iba o výsledkoch športového sú aženia. Dokázali to aj výsledkovo neúspešné domáce 
MS 2011 v adovom hokeji. Našim hokejistom okolo Mira Šatana udia veria dlhodobo. Nemusia 
vyhra , aby boli lepší. I tak sú naši. 

Šport žije a nepohne sa dopredu bez dôvery bežných udí. Tí síce môžu by  nevzdelaní v detailoch 
jeho fungovania, no nie sú slepí, neveria a nebudú veri , ak im ako momentálne budú káza  zo svojho 
luxusu a celý život s cigaretou v ruke o olympizme a fair play a o tom ako by mal šport fungova  tí, 
ktorí ho roky riadia a sú preto ako prví spoluzodpovední za jeho sú asný stav.  

KALOKAGATHIA: IDEOVÝ NÁVRH NOVEJ SPOLO ENSKEJ ZMLUVY V ŠPORTE V SLOVENSKEJ 
REPUBLIKE 
Doleuvedený ná rt je náš ideový návrh novej spolo enskej zmluvy v športe v Slovenskej republike 
pomenovaný ako Kalokagathia, ktorý by sa ako o svoje piliere mal opiera  o týchto 5 k ú ových ideí 
možnej zmeny:  

1. Mobilizácia dobrovo níkov v športe, 
2. Dekoncentrácia moci platených športových funkcionárov športových zväzov a ich vo ba 

a kontrola dobrovo níkmi zdola, 
3. Športové kluby ako lokálne centrá bonum commune (obecného, spolo ného blaha) 

v športe, 
4. Súdržné športové hnutie rovnoprávnych, nie rovnakých národných športových zväzov 

odvodzujúcich svoju legitimitu od štátom pre všetkých rovnako definovaného statusu 
a po tu lenov – fyzických osôb, 

5. Synergicky prajný štát odstra ujúci prí iny nerovnakých príležitostí, nie nerovnakého úsilia 
v športe a podporujúci v rámci športového hnutia prirodzenú solidaritu a súdržnos . 
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Obrázok . 2: Kalokagathia /farebný obrázok .2 – vi  Príloha/  
(rozdielne farby ukazujú rozdielny zdroj (legitimity) moci a pôvod zdrojov, mieru 

vlastníctva/(finan ného) vplyvu/manažérskej kontroly na entitu a šípky ukazujú toky verejných 
zdrojov plynúcich do športu, ierna farba je zvä ša ud SR, zelená sú športové kluby, hnedá je 
samospráva, modrá sú športové zväzy, ervená je MŠVVaŠ SR a zlatá je EÚ resp. TIPOS a.s.) 
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Pre o najvä šiu šancu, aby sa dobrý a spravodlivý návrh zákona o športe mohol sta  úspešne 
sú as ou právneho poriadku v SR s predpokladom jeho platnosti a ú innosti najneskôr k najbližšiemu 
termínu nového fiškálneho roka – k 1.1.2015, je preto potrebné bra  v úvahu pri asovej príprave 
tvorby návrhu, potrebu doru enia tohto návrhu zákona o športe do NR SR pod a harmonogramu 
NR SR na rok 2014 najneskôr do 6.6.2014.  

Doru enie po 6.6.2014 až v alšom termíne – 22.8.2014 a následná diskusia o om popri diskusii 
o návrhu zákona o štátnom rozpo te 2015, je pre šport viac ako kontraproduktívna, ak zákon nemá 
by  rozpo tovo neutrálny, ale má ma  kladné dopady na financovanie športu z verejných zdrojov 
a zárove  negatívne dopady na rozpo et verejnej správy. 

Je však potrebné bra  v úvahu i volebný rok 2014, prezidentské vo by konané v marci 2014 a už 
potvrdenú ú as  premiéra SR Róberta Fica v nich ako jedného z hlavných favoritov a pracova  
zárove  i s možnos ou ví azstva premiéra SR Róberta Fica v nich, následnej rekonštrukcie vlády, 
tvorby nového programového vyhlásenia vlády SR vrátane vyslovovania jej dôvery NR SR vrátane 
dopadov, ktoré na to má platné a ú inné znenie zákona Ústavný zákon . 493/2011 o rozpo tovej 
zodpovednosti (o dlhovej brzde).  

V tomto prípade je potrebné zváži  i možnú úpravu vládou SR na záver roka 2013 schváleného Plánu 
legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014, ktorý by mohla/mala schva ova  vláda SR po apríli 2014, 
aby v nej ako riešenie bola stanovená spolo ná úloha pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR (hlavný predkladate  zákona) a Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, 
Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva 
spravodlivosti SR (spolupredkladatelia zákona), predloži  na rokovanie vlády SR ideálne najneskôr do 
30. júna 2014 „návrh zákona o športe“.  

Rozsah úpravy zákona by mal by  skôr široký (interven ný model) a bude predmetom príspevkov 
ostatných kolegov nielen z tejto konferencie. Ja sa preto zameriam teraz iba na malú as .  

Z poh adu možného zvýšenia disponibilných zdrojov pre šport z rozpo tu verejnej správy by sa mal 
návrh zákona najprv zamera  na efektívnejšie využívania tých existujúcich:  

• ide najmä o opodstatnenos  existencie a efektivitu športových gymnázií a športových tried 
financovaných zo zdrojov regionálneho školstva, v ktorých je v mnohých prípadoch až do 
veku 19! rokov bez akéhoko vek!, a už vôbec nie každoro ne obnovovaného súhlasu 
príslušného národného športového zväzu subvencovaná z rozpo tu verejnej správy 
športová výchova a vzdelávanie žiakov a študentov napriek zrejmému faktu, že sa 
v procese plynúceho asu ukázalo, že doty ná fyzická osoba – beneficient nie je a ani nemá 
predpoklady by  ani v dospelosti seniorským športovým reprezentantom SR,  

• opodstatnenos  existencie a adresnos  dotácií na športové kluby združené v UNITOP z MV 
SR a dotácií na športové kluby združené v SAUŠ (akademický šport) z MŠVVaŠ SR, ktorých 
beneficientmi sú športové kluby, v ktorých nie sú združené a nesú ažia prevažne fyzické 
osoby s prirodzeným vz ahom k daným prostrediam – lenovia akademickej obce resp. 
(štátni) zamestnanci tzv. silových rezortov.  

• celkové plnenia Tipos, a.s. vo forme darovacích zmlúv i zmlúv o reklame plynúce nielen do 
národných športových zväzov,  

• racionalizácia verejnej správy a projekt ESO i vo vz ahu k NŠC, DUKLA, SŠŠR MV SR v zmysle 
akú jedine nú pridanú hodnotu má dáva  NŠC, DUKLA alebo SŠŠR MV SR, ktorú im nemôžu 
da  ich národné športové zväzy, pre úspech našich 136 vrcholových a štátom 
podporovaných temer výlu ne individuálnych športovcov, ktorí sú v sú asnosti 
podporovaní v rôznych režimoch a paradoxne v niektorých prípadoch napriek identickej 
výkonnosti i odlišnými spôsobmi v týchto 3 vrcholových štátnych športových strediskách 
(jeden príklad úspechu napriek, nie v aka systému – pod a vlastných slov z denníka Šport 
z 15.2.2014 má Adam Žampa, 5.na ZOH 2014, hrubý plat 600 euro v Dukle a dostal finan nú 
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podporu od Slovenskej lyžiarskej asociácie v minulej sezóne 8699 euro, pri om tá ho stála 
celkovo 107 357 euro).  

• zásadná reforma telesnej výchovy od materských po vysoké školy rovnako ako podpora 
istých druhov pravidelnej pohybovej aktivity ako lieku spolufinancovaním asti s ou 
spojených nákladov z verejného zdravotného poistenia sú v sú asnej dobe a pre potreby 
zákona nerealizovate né, no je potrebné, aby sa stali postupnou sú as ou verejného 
diskurzu. 

V boji proti viacerým negatívnym javom – najmä boj proti korupcii v športe – by mal návrh zákona 
o športe okrem základných myšlienok obsiahnutých v obrázku a texte vyššie, okrem iného 
obsahova :  
1. Novelizáciu zákona o hazardných hrách s nasledovnými cie mi:  

A) Zákaz zahrani ných pobo iek a povinný tuzemský domicil prevádzkovate ov on-
line stávkových hier na šport – požiadavka predstavuje možné diskrimina né 
obmedzenie, ktoré bude ve mi podrobne odôvodnené nasledovnými dôvodmi – 
ochranou verejného poriadku, bezpe nosti verejnosti alebo jej zdravia 
v kontexte sú asného stavu kriminality v tejto oblasti v SR, pri om je potrebné 
pripomenú , že z ustálenej judikatúry vyplýva, že pojem verejný poriadok jednak 
predpokladá skuto né a dostato ne závažné ohrozenie základného záujmu 
spolo nosti a jednak tento pojem musí by  ako odôvodnenie výnimky zo 
základnej zásady Zmluvy vykladaný reštriktívne.  
Bude prináleža  pravdepodobne v prípade vzniku sporu slovenskému 
vnútroštátnemu súdu, aby ur il (s i bez zodpovedaním i predbežnej otázky 
SDEÚ) po prvé, i ciele uvádzané slovenskou vládou môžu patri  pod tento 
pojem, a prípadne po druhé, i predmetná povinnos  týkajúca sa sídla sp a 
kritériá nevyhnutnosti a proporcionality stanovené v judikatúre Súdneho dvora 
EÚ. Vnútroštátny súd bude musie  navyše následne najmä preveri , i existujú 
iné, menej obmedzujúce prostriedky na zabezpe enie úrovne kontroly inností 
prevádzkovate ov usadených na území iných lenských štátov, než je SR, 
rovnocennej s úrov ou kontroly, ktorú možno dosiahnu  vo i prevádzkovate om 
so sídlom na území SR.  

B) Kriminalizácia nielen aktérov tzv. športového podvodu, ale i obchodných 
spolo ností, ktoré prevádzkujú z množiny hazardných hier ich podmnožinu – 
stávkové hry na športové podujatia v SR bez licencie od MF SR a zárove  
blokovanie ich webov po vzore napr. Francúzska, pri om ide o opatrenie, 
zlu ite né s právom EÚ, ke že viac ako téma EÚ práva, je to téma vnútroštátneho 
ústavnoprávneho rozmeru, s tým, že as  následne takto získaných zdrojov 
(nielen dane a odvody, ale i náklady na reklamu v športe v SR) bude použitých na 
boj proti match-fixingu vrátane podpory výchovy a vzdelávania mladých 
športovcov v SR (problematika dvojitých kariér) v bode 4.A a 4.B 

2. Úpravu statusu a zmluvných vz ahov – štátna športová reprezentácia/športový klub 
a profesionálny športovec, ktorý predpokladá Zákonník práce, pri om sa predpokladá 
nevyhnutnos  novelizácie Zákonníka práce, zákonov o sociálnom poistení, zákonov 
o zdravotnom poistení, zákonov o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákona 
o štátnej službe vrátane obdobných právnych predpisov upravujúcich status a zmluvné vz ahy 
profesionálnych športovcoch, ktorí sú zamestnanci SR v rámci rozpo tovej organizácie MO SR 
s názvom Dukla, rozpo tovej organizácie MV SR s názvom Stredisko štátnej športovej 
reprezentácie MV SR a rozpo tovej organizácie MŠVVaŠ SR s názvom Národné športové 
centrum.  
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3. Zriadenie Športového rozhodcovského súdu priamo zo zákona na rýchle, lacné a spravodlivé 

riešenie sporov v športe medzi subjektmi uvedenými v bode 1., pri ktorom bude nevyhnutné 
bra  v úvahu Ústavou SR garantované právo na súdnu ochranu.  

4. Zahrnú  boj proti match-fixingu vrátane podpory výchovy a vzdelávania mladých športovcov 
v SR v tejto oblasti (problematika tzv. dvojitých kariér) do návrhu zákonov:  

A) Zákona MŠVVaŠ SR . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  

B) Zákona o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,  
C) Podzákonných predpisov vrátane vyhlášky, ktorá nahradí vyhlášku Ministerstva 

školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky . 65/1988 
Zb. o športových školách a stredných odborných u ilištiach s triedami s vrcholovou 
športovou prípravou, ktorá bola zrušená k 1.9.2008 a viac ako 5 rokov nebola 
nahradená iným predpisom, hoci to § 106 ods. 6 zákona . 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov predpokladá, ke  
ustanovuje: „Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym 
predpisom podrobnosti o diagnostike, výchove a vzdelávaní detí s nadaním žiakov 
s nadaním, organizáciu, prijímanie, priebeh a ukon ovanie ich vzdelávania.“ 

ZÁVER: ZÁKONY ŠPORT NEZMENIA, UDIA HO VŠAK ZMENI  MÔŽU 
Pri o akávaniach, o by mohol i po prijatí zákon v športe a ako rýchlo zmeni , treba zosta  ve mi 
triezvy. Radšej ve mi konzervatívny v o akávaniach. Zákony udí nemenia. Ak sú však dobré 
a spravodlivé, môžu pomôc .  

Receptom ako zmeni  náš šport, by mohol by  najmä jemný posun vpred, také to „postr enie“. 
V aka zákonu by malo by  možné vtiahnu  do rozhodovacích pozícií verejného priestoru v športe 
udí, ktorí žijú pre šport, nie iba zo športu skôr ako iba úmrtím/odchodom do dôchodku predchodcu. 

Genera ná obmena má prinies  nie iba novodobých udí moci, ale udí robiacich šport najprv 
s láskou, dlhé roky a bezodplatne ako neplatení dobrovo níci. Hádza  ich dnes všetkých do jedného 
vreca s neslušnými, ktorí boli, sú a budú v športe takisto ako kdeko vek inde v spolo nosti, je ve mi 
nespravodlivé. Da  však práve im pocit spolupatri nosti, že náš ponovembrový šport je ich spolo né 
die a, ktoré môže ma  šancu by  slušne vychovávané a reformne vzdelávané, má by  víziou a misiou 
projektu. Podmienkou je však ich vzájomne súdržná ú as  na tomto procese zmeny. Nie zmeny 
nadiktovanej širokým štátom kmotrami cez funkcionárov zhora nadol, ale skôr dobrovo níkmi zdola 
nahor. Mobilizácia týchto udí na úkor dekoncentrácie moci pár k ú ových, celý život iba de facto 
štátnymi športovými peniazmi platených funkcionárov, ktorí dnes rozhodujú o slovenskom športe, 
by priniesla vä ší vplyv ako majú dnes práve u om, ktorí šport u nás majú reálne vlastni , ak zo 
stanov mnohých roky tými istými fyzickými osoba vedených celonárodných športových spolkov, nie 
je asto ani len jasné, kto sú ich lenovia (žia  niekedy ani kto sú ich štatutárne orgány, i boli riadne 
vykreované, resp. kto a v akom rozsahu je oprávnení za ne kona ) a ako im toto lenstvo vzniká i 
zaniká, o dopadá i na úrove  zastupite skej demokracie v športe i pasívne i aktívne volebné právo 
v om.  

Som presved ený, že dobrý a spravodlivý návrh zákona o športe sa môže sta  úspešne sú as ou 
právneho poriadku v SR s predpokladom jeho platnosti a ú innosti najneskôr k najbližšiemu termínu 
nového fiškálneho roka – k 1.1.2015 – iba ve mi podobným spôsobom, ako bol NR SR prijatý zákon 
o organizovaní verejných športových podujatiach na záver roka 2013.  

Bude to však násobne náro nejší projekt, pretože ak má športu skuto ne pomôc , sú potrebné 
zmeny okrem špeciálnej športovej legislatívy, i iných právnych predpisov v násobne vä šom 
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množstve. Tie sú navyše pod gesciou rôznych ministerstiev, ako tomu bolo pri zákone o organizovaní 
verejných športových podujatí, iže h adanie dohôd bude náro nejšie.  

Za nime ma  preto i pri možných a plánovaných zmenách v športe v roku 2014 a nasledujúcich najprv 
vä šie o akávania vo vz ahu k sebe samému a menšie od iných.  

Presta me sa identifikova  na základe toho, kto koho volil vo všeobecných vo bách. Vo bách do SOV. 
Kto a s kým sa osobne a najmä bez predsudkov plynúcich z úlisných klebiet (ne)pozná.  

Je tu nový rok 2014: osobne v om chcem viac k návrhom riešení v návrhu zákona o športe po úva  
a menej bez rozmýš ania hovori . A zamera  sa v debate viac na obsah, než formu, proces a osoby. 
Agresivitou, nezáujmom o vecnú diskusiu a osobnými invektívami sa nepohneme alej ani 
v konkrétnych nastolených otázkach, ani ako krajina a spolo nos  v športe. Posúvame sa nimi iba do 
kr my stále nižšej cenovej skupiny.  

Vý itka, „Ako chcete robi  reformu s tými (dopl te si oko vek štbák, zlodej, dôchodca, neschopný 
multifunkcionár, sopliak, ervený, modrý at .), o sú za sú asný stav nášho športu prví roky 
(spolu)zodpovední?“, je štandardný obrat, ktorý možno použi  proti každému, kto za ostatných 20 
rokov za akejko vek politickej reprezentácie pracoval vo verejnej/štátnej službe v našom športe 
a/alebo na decíznej pozícii v národnom športovom zväze. A to sú v princípe všetky fyzické osoby, 
ktoré boli, sú a ešte mnohí i dlho budú vtedy i dnes na športovej šachovnici, lebo dlhovekos  v našom 
funkcionárskom športe je podporovaná princípom seniority. Z funkcií sa odchádza asto až v truhle. 
Pokia  preto nechceme by  takto konzistentne radikálni vo i každému a všetkým v športe, 
posudzujme kontext, ciele, skuto ný výkon po as výkonu verejnej funkcie, pridanú hodnotu a najmä 
výsledky. Najprv u seba a až potom aj u iných.  

A nie, pre vrahov i s nimi by sme už robi  nemali – sú asná situácia síce prináša stále etické dilemy 
širokých kmotrov, ale o mnoho radov menej jednozna né ako v asoch angažovanosti Duckého, 
Slobodu, ongrádyho i Pašeka v našom športe, ktorí sú dnes všetci m tvi po ich násilnej smrti...  

Ak sa nám v našom živote a našej krajine teda nepá i, skúste/skúsme to – sami a spolu – zmeni . 
Mentálne skratky, hnev a apatiu, ktoré z frustrácie zo sú asného stavu v športe cíti  roky všade, 
preme me na pozitívnu energiu. Na konkrétne aktivity možnej zmeny. Vystúpme zo zóny osobného 
komfortu, zo status quo, síce s rizikom možnej straty, no ak tak iba zahanbujúceho živorenia nášho 
športu a h adajme so vztý enou hlavou spolu fair play riešenia. Plány A až XYZ. Nadáva  alebo 
kritizova  na internete, konferencii i v zborníku nesta í. Mám preto už iba jednoduchú otázku – kto 
sa pridá?! 
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ABSTRAKT: 
Autor obsahom lánku poukazuje na problematiku využívania právneho inštitútu novácie v športovo – 
obchodnoprávnych vz ahoch, ktoré sa nachádzajú a realizujú v oblasti športu. Novácia, teda dohoda zmluvných 
strán o zániku záväzku (záväzkov) a jeho nahradení novým sa môže na jednej strane javi  ako jasná možnos  daná 
kontrahentom právnym poriadkom, no ak sa jej využívaním sleduje cie , ktorý právny poriadok i iný normatívny 
systém obchádza alebo sa mu prie i, môže takéto konanie nies  vlastnosti zneužívania práva. Príspevok 
zameriava pozornos  predovšetkým na obchodné spolo nosti nachádzajúce sa a tvoriace športovú obec1, no 
taktiež na fyzické osoby – športovcov v postavení ich zmluvných partnerov. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
In the presented arcticle the autor points out the issue of using the legal institute of „novatio“ – an institute in 
sports-commercial relationships, which are realized in the sphere of sport. „Novatio“ an agreement of the parties 
about extinction of the existing obligation/obligations and their replacement by new ones, can on the one side 
appear as a clear opportunity given to the parties by the legal system(order), but if there is a purpose to 
circumvent the legal system or some other normative system, then it can be considered abuse of right(s). The 
arcticle focuses primarily on corporations in the sphere of sports, nevertheless it deals also individuals – 
sportsmen in the position of contractual parties. 
 

1. NAMIESTO ÚVODU: NIEKO KO ÚVAH NAD OBCHODNÝMI VZ AHMI V ŠPORTE 
Platný právny poriadok, zmluvná sloboda a z toho plynúca existencia zmluvných vz ahov, obchodné 
spolo nosti v športovej obci v podobe športových klubov, zväzov i asociácií a kvalitatívne stanovené 

                                                            
1) Prirodzene, autor nepopiera aj existenciu iných typov právnických osôb v športovom odvetví (napr. ob ianske združenia), no 
z poh adu zamerania a cie ov príspevku sa nosnými stanú úvahy o právnom živote obchodných spolo ností v športe – teda úvahy 
o právnom živote športových klubov. Je nesporným, že dominancia obchodných spolo ností v športe vo vz ahu k po etnosti 
ob ianskych združení i iných foriem právnických osôb je viac ako jasná. Bližšie pozri: UPJŠ.Košice, Športové kluby ako sú ažitelia 
v športovej sú aži [diplomová práca] / Jaroslav ollák. – Košice, 2013. – 85. 
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podmienky športových sú aží2 vytvárajú kvalitný predpoklad pre odborné skúmanie špecifík, ktoré 
sa v obchodno – športovo – právnom odvetví nachádzajú. Predkladaný príspevok sa zaoberá 
inštitútom novácie v prepojení s obchodnými spolo nos ami pôsobiacimi v športovom odvetví, 
ktorú ako možnos  právneho jednania zakladá právny poriadok Slovenskej republiky. Zaoberá sa 

ou jednak z poh adu otázky, kde je tento právny inštitút ustanovený, akým spôsobom ho 
zákonodarca legálne uchopil, akým spôsobom a rozsahom mení dojednaný zmluvný vz ah a akým 
spôsobom sa vyskytuje v zmluvných vz ahoch športovej obce. Najpodstatnejším presahom 
a povestnou axiómou príspevku musí by  vedomos  o tom, že športovec je v zmluvnom dojednaní 
slabšou stranou, a predovšetkým praktický poznatok, že športovec sa v športovej obci stáva 
mnohokrát figúrkou v rukách športových klubov, od priazne ktorých závisí jeho športová, aj 
mimošportová kariéra. Uvedené je podstatné najmä z dôvodu, že športovec nepožíva status 
zamestnanca.3, ktorý by mu garantoval ochranu stanovenú pracovnoprávnymi predpismi právneho 
poriadku Slovenskej republiky, i Európskej únie. 

Z doposia  uvedených vzájomne závislých vz ahoch sa vytvára predpoklad pre otázku, i využívanie 
novácie športovými klubmi – obchodnými spolo nos ami nezakladá možné zneužívanie práva. Ak sa 
v rovine úvah posúvame do oblasti právnej teórie zistíme, že možné zneužívanie práva v sebe 
prezumuje konkrétne subjektívne právo patriace subjektu jeho výkonu, ktoré sa pod prizmou cie a 
jeho výkonu v kone nom dôsledku zneužije.  

Príspevok sa okrem iného snaží nájs  riešenia asto vznikajúcej situácie, ke  obchodné spolo nosti 
– športové kluby využívajú práve nováciu svojich záväzkov vo i športovcom za ú elom splnenia 
stanovených licen ných (v tomto prípade ekonomických) podmienok pri om svojím dominantným 
postavením v konkrétnom zmluvnom vz ahu ukracujú športovcov o možnos  s týmito právnymi 
úkonmi nesúhlasi . 

Postavenie profesionálneho športovca je na území Slovenskej republiky „systematicky“ zaradené do 
vz ahov, ktoré vznikajú na základe zmluvnej slobody a ustanovení právneho poriadku, ktoré sú jej 
dôkazom. Status športovca v podmienkach dneška nepožíva ochranu Zákonníka práce, ergo 
športovec nie je na Slovensku zamestnancom. Z toho plynú mnohé dôsledky už spomínanej slabšej 
ochrany fyzickej osoby – športovca i už vo vz ahu k sociálnym, odvodovým i zdravotným 
poplatkovým povinnostiam, nechránia ho ochranné inštitúty pracovného práva. Športovec je 
zmluvným partnerom športového klubu. Stáva sa ním na základe § 269 ods. 2 zákon . 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ( alej len „ObZ“), alebo na základe § 51 
zákon . 40/1964 Zb. Ob ianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ( alej len „OZ“). Takto 
založený zmluvný vz ah je astokrát dop aný tzv. „dodatkami“ k zmluvám. V týchto tzv. „hrá skych 
zmluvách“, i v „zmluvách o výkone športovej innosti“ sú mnohokrát formulované ustanovenia, 
ktoré by z h adiska práva mohli nadobúda  problematické rozmery. 

Hore opísaný vz ah je založený zmluvou, teda dvojstranným právnym úkonom medzi klubom 
a profesionálnym športovcom. Typickými prejavmi nerovnovážneho postavenia zmluvných strán je 
znenie týchto zmlúv; v konkrétnostiach – i už je to špecifikácia vzájomných práv a povinností4, alebo 
napr. „pokutovanie slabšej strany“ – hrá a za nedodržanie dojednaných podmienok, nevykonávanie 
požadovanej športovej výkonnosti5 i „nevhodný prístup k tréningovým i zápasovým jednotkám“. 
Potrebné je uvedomi  si, že mnohé z týchto oprávnení sú dané iba jednej zmluvnej strane, a to 

                                                            
2) astokrát sú tieto pravidlá národnými i nadnárodnými športovými zväzmi nazývané licen né podmienky, podmienky ú asti 
v sú aži, sú ažné podmienky a pod. 
3) DOLOBÁ , M.: Právne postavenie športovca; IN: Justi ná revue, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, [ .6-7/10, 
strana 796] 
4) K otázke zmluvného vz ahu športovca a klubu bližšie pozri: GÁBRIŠ, T.: Športové právo. 1.vyd., Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 
2011, s. 544, ISBN: 978-80-89447-52-7, str.259 a nasl. 
5) Zvláš  toto možné opatrenie športových klubov sa v poslednom ase stáva prostriedkom k zníženiu dlžných a splatných 
poh adávok športovcov vo i klubom, a to na základe vzájomného zapo ítania týchto položiek. 
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športovému klubu. Takouto praxou sa narúša jedna zo základných zásad súkromného práva, 
konkrétne zásada rovnosti strán, a v mnohých oh adoch aj zásada ekvivalencie plnení.6  

2. AKTUÁLNY STAV 
Profesionálny športovec vykonáva športovú innos  pre športový klub, s ktorým má naj astejšie 
podpísanú zmluvu o výkone športovej innosti7 za odplatu, teda mzdu. Problematika (ne)vyplácania 
odplát za vykonávanie profesionálnej športovej innosti však nadobúda v posledných rokoch 
obludné rozmery, nako ko sa bežnou realitou stávajú situácie, v ktorých kluby dlhujú profesionálnym 
športovcom viac ako dve, i dokonca tri mesa né odmeny. Ak by bol status športovca zaradený pod 
zákon . 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ( alej len „ZP“), tento by mohol 
vzniknutú situáciu vyrieši  výpove ou, alebo dokonca okamžitým skon ením pracovného pomeru, 
a to na základe § 698. Je potrebné si uvedomi , že uvedené riešenia by bol športovec schopný použi  
v prípade nevyplatenia mzdy za výkon športovej innosti už po 15 d och od splatnosti dlžnej 
mesa nej mzdy.  

Navyše, v tejto situácii si je potrebné uvedomi , že športový klub sa ako právnická osoba 
nevyplatením mzdy môže dokonca dopúš a  páchania trestného inu, nako ko zákon . 300/2005 
Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ustanovuje vo svojom § 214 trestný in 
„Nevyplatenia mzdy a odstupného“9. Zodpovedným za spáchanie tohto trestného inu by niesol 
vzh adom na znenie Trestného zákona štatutárny orgán konkrétneho športového klubu.  

Prirodzene, nesmieme zabúda  na špecifickos  športu a na skuto nos , že by bolo problematické ak 
by sa na zmluvný vz ah medzi hrá om a športovým klubom vz ahovali všetky ustanovenia zákonníka 
práce. Niektoré ustanovenia ZP, ako napr. § 6710 by mohol v športových – zmluvných vz ahoch 
spôsobova  narušenie právnej istoty. Práve na tomto mieste treba bra  zrete  na špecifickos  športu, 
ktorú spomína aj samotnú Európska únia v Zmluve o fungovaní Európskej únii v l.165.11 

Otázka, ktorú je potrebné si položi  znie, i je takáto prax nevyplácania miezd hrá om zo strany 
športových klubov v poriadku. Reaguje na túto situáciu „normotvorná innos “ národných 
športových zväzov aktívne, a hlavne prejavuje snahu o vyriešenie tohto problému? Alebo je pravdou 
opak a zväzy chcú riešenie tejto situácie odsúva  (až) na koniec sezóny cestou ustanovenia licen ných 
podmienok upravujúcich podmienky ú asti v športových sú ažiach?  
                                                            
6) Bližšie pozri aj: ORBA,J.: Nevyváženos  zmluvných plnení a jej následky, dostupné na: 
http://www.upjs.sk/files/ba0dcbd4aae3dae6762f69e4f9822f04.pdf (navštívené d a 24.9 2013). 
7) Ozna enie tohto právneho úkonu nehrá podstatnú rolu, my sme sa však naj astejšie stretli s takýmto názvom. 
8) § 69 (1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skon i , ak 
a) pod a lekárskeho posudku nemôže alej vykonáva  prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávate  ho 
nepreradil do 15 dní odo d a predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,  
b) zamestnávate  mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovos , náhradu príjmu pri 
do asnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich as  do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,  
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. 
9) § 214, Nevyplatenie mzdy a odstupného 
(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávate om, alebo ich prokurista nevyplatí 
svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má 
zamestnanec nárok, v de  ich splatnosti, hoci v tento de  mal pe ažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne 
nepotreboval na zabezpe enie innosti právnickej osoby alebo innosti zamestnávate a, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná 
opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto pe ažných prostriedkov, potrestá sa od atím slobody až na tri roky. 
10) § 67, Výpove  daná zamestnancom 
„Zamestnanec môže da  zamestnávate ovi výpove  z akéhoko vek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.“ 
11) lánok 165, (pôvodný lánok 149 ZES):   
1. Únia prispieva k rozvoju kvalitného vzdelávania podporovaním spolupráce medzi lenskými štátmi a, ak je to potrebné, 
podporovaním a dopl ovaním innosti lenských štátov pri plnom rešpektovaní ich zodpovednosti za obsah výu by a organizácie 
vzdelávacích systémov a za ich kultúrnu a jazykovú rozmanitos . Únia prispieva k podpore európskych záležitostí týkajúcich sa 
športu, pri om zoh ad uje jeho osobitnú povahu, jeho štruktúry založené na dobrovo nosti, ako aj jeho spolo enskú a vzdelávaciu 
úlohu. 
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Musíme už vopred konštatova , že tieto licen né podmienky sú bežnou právnou praxou odsúvané 
do role neú inných, nako ko ich športové kluby právne – ú elovo obchádzajú dohodami s hrá mi 
o nahradení starého záväzku novým, ktorý je splatný až v novej sezóne (novácia). V súvislosti 
s možnými úvahami nad zneužívaním práva sa práve ú el týchto právnych úkonov javí ako 
najpodstatnejší moment z h adiska právneho posudzovania súladnosti s právnym poriadkom. 

Prax nám ukazuje, že ak sa vyššie opísaná situácia stane reálnou, poškodeným je v tomto prípade 
profesionálny hrá . Ke že, ako už bolo poukázané, profesionálni športovci v podmienkach 
Slovenskej republiky nepožívajú status zamestnancov12, skuto nos , že im ich zmluvný partner – 
športový klub13 nevyplatil odmenu za vykonávanie športovej innosti ostáva smutnou skuto nos ou, 
ktorá ostáva v rovine nesplnenia zmluvného dojednania jednou zo zmluvných strán. Paralelu 
spomínanej ochrany osoby proti nevyplateniu odplaty za vykonanú prácu, ktorá požíva status 
zamestnanca by sme v športovo – právnej oblasti h adali márne. Preto a práve preto je namieste 
uvažova  o skuto nosti, i by do tohto stavu nemohli zasahova  národné športové zväzy14 
a poskytova  spomenutú ochranu z pozície garanta a organizátora fair play podmienok danej 
športovej sú aže. Je taktiež otázne, i by do tu rozoberaného stavu nemal vstúpi  štát v záujme 
ochrany slabšej zmluvnej strany tak, ako to napríklad robí v prípade „spotrebite ského práva“ 
mnohými opatreniami, ktoré vz ahovú asymetriu spotrebite ských vz ahov kompenzujú v prospech 
spotrebite a. 

Je na mieste upozorni , že v priestore európskeho futbalu na základe iniciatívy UEFA ako európskeho 
predstavite a futbalu, a FIFPro ako predstavite a „hrá skych odborov“ v profesionálnom futbale 
vznikol ve mi zaujímavý dokument. Je ním „European professional player contract minimum 
requirements“, ktorý je sú as ou „Memoranda o porozumení“ medzi UEFA a FIFPro Europe15, 
podpísanom na Kongrese UEFA v roku 2012. Subjektmi tohto dokumentu sa stali UEFA The Union 
des Associations Européennes de Football, ECA The European Club Association, EPFL The European 
Professional Footabll Leagues, FIFPro The Federation Internationale de Footballeurs Professionels – 
DIVISION EUROPE. Tento svojím obsahom ustanovuje minimálne kvalitatívne požiadavky, ktoré musí 
hrá ska zmluva profesionálneho športovca obsahova . Hrá ska zmluva pod a tejto „dohody“ musí 
sp a  napríklad tieto minimálne štandardy 

− musí ma  písomnú formu, 
− musí definova  základné práva a povinnosti klubu a hrá a, 
− hrá ska zmluva musí obsahova  taktiež aj povinnos  hrá a zú ast ova  sa tréningového 

procesu, dodržiava  životosprávu a podriadi  sa príslušnému disciplinárnemu poriadku, 
− musí obsahova  základné náležitosti ako mzda, zdravotné a sociálne poistenie, platená 

dovolenka a podobne, 
− musí obsahova  ustanovenia o riešení sporov a ur ení práva, pod a ktorého sa bude riadi . 

                                                            
12) DOLOBÁ , M.: Právne postavenie športovca; IN: Justi ná revue, ro ník 2012, íslo 6-7 strana 796., Taktiež: OLLÁK, J.: 
Profesionálna športová innos  ako závislá práca?; IN: Justi ná revue, ro ník 2012, íslo 10, strana 1400 a nasl. 
13) Zákon . 300/2008 Z.z o organizácii a podpore športu, § 9 Športový klub: (1) Športový klub je právnická osoba založená na 
vykonávanie športu a na ú as  v športových sú ažiach organizovaných národným športovým zväzom, ktorého je lenom, alebo 
medzinárodným športovým zväzom. (2) Športový klub môže by  založený ako ob ianske združenie alebo ako obchodná 
spolo nos  založená na iný ú el ako na ú el podnikania.4) Na ú el ú asti v športovej sú aži môžu právnu formu športového klubu 
ur i  stanovy národného športového zväzu, ktorého je športový klub lenom, alebo podmienky ú asti športových klubov 
v športovej sú aži vyhlásenej pod a § 8 ods. 3. 
14) Kvalitatívne požiadavky pre takýto národný športový zväz ustanovuje zákon . 300/2008 Z.z zákon o organizácii a podpore 
športu vo svojom § 8. 
15) FIFPro is the worldwide representative organization for all professional players; more than 50,000 footballers in total. FIFPro 
exists since 1965 and currently has 46 members, 9 candidate members and 9 observers. On this page the World Players’ Union 
portraits itself; its idea, its history and its organisation. Zdroj: http://www.fifpro.org/about (navštívené d a 8.11.2013). 
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Dohoda o minimálnych štandardoch hrá skych zmlúv z dielne UEFA je bez debát prínosným 
po inom, avšak v podmienkach Slovenskej republiky môže narazi  (naráža) na platný právny stav 
športovo – právnej oblasti.16 

Žiada sa uvies , že v tomto stave – v stave, kedy športovcovi nie je vyplatená mzda – je možné 
z pozície hrá a obráti  sa na národný športový zväz, a ten vie vzniknutú situáciu rieši  cestou 
rozhodcovského konania, ak má zriadený rozhodcovský súd (v podmienkach Slovenskej republiky je 
to napr. SFZ, alej len „RS“). Rozhodnutie takéhoto RS je exeku ným titulom v súlade so 
zákon . 233/1995 Z. z.; o súdnych exekútoroch a exeku nej innosti v znení neskorších predpisov.17 
To znamená pre hrá a jediné a podstatné; ak športovú klub nesplní povinnos  ustanovenú mu 
v rozhodnutí takéhoto orgánu, má v dispozícii exeku ný titul pre ú ely za atia exeku ného konania.  

„JANUSOVSKÁ“ TVÁR ROZHODCOVSKÝCH SÚDOV NÁRODNÝCH ŠPORTOVÝCH ZVÄZOV? 

Na tomto mieste by sme radi upozornili taktiež na skuto nos , že právomoc a pôsobnos , i agendu 
takto zriadeného RS treba (možno?) chápa  v dvoch rovinách. Prvou rovinou je právomoc 
rozhodcovského súdu vo veciach, v ktorých bude jeho rozhodnutie ponímané ako exeku ný titul. 
V ostatných, nazvali by sme ich „vnútrozväzových“ otázkach, kde je rozhodnutie RS len podkladom 
pre napr. disciplinárne i iné sankcie vykonávané zväzovými orgánmi, myslíme si, že napr. charakter 
rozhodnutí a predovšetkým rozhodcovská doložka zakladajúca jeho pôsobnos  nemusia ma  všetky 
znaky kladené právnym poriadkom pre tieto inštitúty.18 

Prirodzene, že právomoc rozhodcovského súdu rozhodnú  spor in concreto, zakladá možnos  
v prípade nesplnenia judikovanej povinnosti vyvodi  vo i konkrétnemu klubu, i inému subjektu aj 
iný druh zodpovednosti, napr. disciplinárnu zodpovednos  (naj astejšie iným orgánom zväzu). 

3. LICEN NÉ PODMIENKY NÁRODNÝCH ŠPORTOVÝCH ZVÄZOV NA PRÍKLADE FUTBALU: 
Licen né podmienky viacerých národných športových zväzov síce ustanovujú povinnos  klubu pred 
vstupom do novej sezóny ma  vysporiadané všetky finan né záväzky vo i svojim verite om19, no 
otázka, i je toto opatrenie dostato ne efektívne je pod a nášho názoru zodpovedate ná skôr 
v negatívnom slova zmysle práve pod váhou praxe klubov a hrá ov, pod prizmou novácie svojich 
záväzkov. 

Tak napríklad Slovenský futbalový zväz ( alej „SFZ“) vo svojich Licen ných kritériách (sú sú as ou 
Smernice klubového licen ného systému SFZ 201220) ustanovuje v bode X (finan né kritériá pre 
udelenie licencie) v l. 59 a nasl. nasledovné: 

• lánok 59: Žiadne záväzky po splatnosti vo i futbalovým klubom 

                                                            
16) Bližšie pozri: OLLÁK, J.: Netešme sa pred asne: dohoda o minimálnych štandardoch hrá skych zmlúv UEFA  
http://www.ucps.sk/dohoda_o_minimalnych_standardoch_hracskych_zmluv_uefa_netesme_sa_predcasne_jaroslav_collak 
(navštívené d a 8.11.2013). 
17) § 41 ods.2 písmeno d. 
18) V tejto oblasti sa zaujímavými javia diskusie, i rozhodcovská doložka zakladajúca právomoc rozhodcovského súdu národného 
športového zväzu musí, alebo nemusí by  v konkrétnej zmluve medzi športovcom a športovým klubom. Ak sa prikloníme k názoru 
že nemusí, budeme zastáva  tvrdenie, že sta í, ak sa táto nachádza v stanovách daného národného športového zväzu bez oh adu 
na jeho právnu formu. Uvedené platí z dôvodu, že stanovy zväzu vä šinou zakotvujú povinnos  rieši  všetky vzájomné spory 
svojich lenov pred rozhodcovským súdom, ak je tento zriadený. Stanovy sú prirodzene, záväzné pre všetkých svojich lenov. Ak 
sa prikloníme k opa nému myšlienkovému konštruktu tak uvedieme, že každá „hrá ska“ zmluva musí v svojom obsahu obsahova  
rozhodcovskú doložku v súlade s platným zákonom o rozhodcovskom konaní. 
19) Napríklad Slovenský futbalový zväz ( alej SFZ) ustanovuje súbor kritérií, ktorých požiadavky musia futbalové kluby – riadni 
lenovia SFZ – pre udelenie licencie splni , je opísaný v „Smernici klubového licen ného systému SFZ 2012. “ 

20) http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Licencny_system/2012-
2013/20121206_Licencna_smernica_SFZ__2012.pdf  



53

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKJAROSLAV ČOLLÁK 

 
o Žiadate  o licenciu musí preukáza , že k 31.3. roka, v ktorom za ína licen nej 

sezóna, nemá vo i iným futbalovým klubom záväzky po splatnosti (vi  aj Prílohu 
4) z transferových aktivít, realizovaných do 31.12. predchádzajúceho roku. 

• lánok 60: Žiadne záväzky po splatnosti vo i zamestnancom, sociálnym a da ovým 
úradom 

o Žiadate  o licenciu musí preukáza , že k 31.3. roka, v ktorom za ína licen ná 
sezóna, nemá záväzky po splatnosti (vi  aj Prílohu 4) vo i vlastným 
zamestnancom, ako aj sociálnym a da ovým úradom, ktoré vzh adom na jeho 
zákonné a zmluvné povinnosti vznikli do 31.12. predchádzajúceho roka. 

o Záväzkami po splatnosti sa rozumejú nevyplatené platby zamestnancom, 
sociálnym a da ovým úradom, vyplývajúce žiadate ovi o licenciu z jeho 
zákonných a zmluvných povinností. Záväzky vo i osobám, ktoré z rôznych 
dôvodov už nie sú zamestnancami sem spadajú taktiež a musia by  vyriešené 
v termíne uvedenom v zmluve alebo stanovenom zákonom, bez oh adu na 
spôsob ich prezentovania vo finan ných výkazoch. 

o Termín „zamestnanec“ ozna uje nasledovné osoby: 
a) profesionálnych hrá ov klubu pod a Pravidiel FIFA upravujúcich štatút 

a prestupy hrá ov; 
b) administratívny, technický, zdravotnícky a bezpe nostný personál žiadate a 

o licenciu, uvedený v lánkoch 38 – 47, 49(2) a 50 tejto smernice. 
o FIFA pravidlá upravujúce štatút a prestup hrá ov: 

 Kapitola II, l. 2, ods.1 a 2: 
• Hrá i, ktorí sa zú ast ujú na organizovanom futbale, sú bu  

amatéri alebo profesionáli 
• Profesionál je hrá , ktorý má písomnú zmluvu s klubom a za 

svoju futbalovú innos  poberá viac ako sú efektívne náklady 
na neho. Všetci ostatní hrá i sa považujú za amatérov. 

NEVIEME PREKLADA ?  

Podstatným sa v tejto súvislosti javí názor Majtána, ktorý dlhodobo upozor uje na skuto nos , že 
tento slovenský preklad FIFA pravidiel obsahuje množstvo chýb.  

Citované ustanovenie „profesionál je hrá , ktorý má písomnú zmluvu s klubom a za svoju futbalovú 
innos  poberá viac ako sú efektívne náklady na neho. Všetci ostatní hrá i sa považujú za 

amatérov.“ Uvedené znenie preloženého textu je jedným z príkladov chybného prekladu, o 
spôsobuje, že as  odbornej verejnosti sa snaží mylne definova  náklady klubu na hrá a v súvislosti 
s ur ením statusu hrá a. 

Ustanovenie v originálnom znení znie: „A professional is a player who has a written contract with 
a club and is paid more for his footballing activity than the expenses he effectively incurs. All other 
players are considered to be amateur.“ 

Správny preklad by teda mal znie  „Profesionál je hrá , ktorý má písomnú zmluvu s klubom a za 
svoju futbalovú innos  poberá viac, ako sú jeho reálne vynaložené náklady. Všetci ostatní hrá i 
sa považujú za amatérov.“ 

Pri ur ení statusu hrá a teda ide o pomer medzi odmenou hrá a a vlastnými nákladmi hrá a reálne 
vynaloženými na jeho futbalovú innos  a nie o pomer medzi odmenou hrá a a nákladmi klubu na 
hrá a. Zárove  je potrebné navrhnú , aby bol tento zmäto ný preklad zo stránky SFZ stiahnutý 
a nahradený profesionálnym prekladom. 

Na tomto mieste je potrebné sa v krátkosti zamyslie  aj nad dopadmi uvedených konštrukcií. Musíme 
upozorni , že klubový licen ný systém ide pojmologicky nad rámec zákonov, ke že po íta s hrá om 
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ako zamestnancom, o je vo výkladovom rozpore s ustanoveniami právneho poriadku.21 Treba však 
tento trend privíta , nako ko sa zo smernice klubového licen ného systému stáva moderný 
dokument reagujúci na vývoj právneho postavenia športovca v ostatných krajinách Európskej únie, 
i ostatného sveta. Navyše, je potrebné upozorni  na to, že s hrá om po íta klubový licen ný systém 

ako so zamestnancom len pre potreby udelenia licencie klubu uchádzajúceho sa o ú as  v športovej 
sú aži. 

Ak športové kluby nesplnia licen né podmienky v astiach o nemožnosti existencie záväzkov po 
splatnosti, nebude im udelená licencia na štart do novej sezóny. Právne vzdelaný jedinec však nad 
touto situáciou mávne rukou, ke že si je vedomý, že uvedený stav sa dá „právnou cestou“ ahko 
obís .  

Športový klub sa s predmetnými verite mi – profesionálnymi hrá mi dohodne o vyrovnaní dlhu, a to 
za ú elom splnenia licen ných podmienok. Prax nám ukazuje situáciu, že sú medzi športovými klubmi 
a hrá mi uzatvárané dodatky k zmluvám, prípadne osobitné dohody, v ktorých si športový klub 
a športovec dohodnú „splátkové kalendáre“ vyrovnania existujúcich dlhov, prípadne tieto staré dlhy 
nahradia novým s inou (neskoršou) splatnos ou, teda so splatnos ou v alšej sezóne22.  

Profesionálny hrá  tu vzh adom na svoju pozíciu de facto s takouto dohodou nemôže nesúhlasi  – 
jeho športová kariéra závisí od skuto nosti, i v predmetnom športovom klube bude alebo nebude 
dostáva  príležitos  na výkon športovej innosti v konkrétnej ligovej sú aži. o do rozsahu 
a podstaty – zo strany klubu ide o „uznanie dlhu“, zo strany hrá a ide o prejav vôle vyjadrujúci súhlas 
so splácaním predmetného dlhu formou postupného uspokojenia jeho poh adávky klubom v alšom 
asovom horizonte, prípadne o súhlas s nahradením starého dlhu novým, a to všetko pod prizmou 

slabšej zmluvnej pozície, ktorá bola v skoršom texte spomínaná už viackrát. 

Summa summárum, povedzme to laicky – tla íme pred sebou dlhy z minulých sezón, pri om právne 
(licen ne) sme istí. Z h adiska práva ide o nováciu23, teda o nahradenie starého záväzku novým. 

Problematika, ktorej sa tento príspevok snaží venova  je obsiahnutá v otázke, i je tento stav 
v poriadku, i týmto úmyslom aktivovaná novácia nesp a podmienky zneužívania práva a i 
prípadne disponujú národné športové zväzy systematickými opatreniami, ktorými by boli schopné 
prostredníctvom vnútroorganiza ných aktov (stanovy, licen né podmienky, smernice), ktoré sú 
kluby povinné rešpektova 24 zabráni  tomuto stavu a prispie  k ochrane slabšej zmluvnej strany – 
v tomto prípade profesionálneho športovca. 

                                                            
21) Aj napriek existencii § 3 ods. 2 Zákonníka práce ((2) Pracovnoprávne vz ahy zamestnancov, ktorí sú povinní zabezpe i  súlad 
pod a osobitného predpisu, a zamestnancov pracujúcich v prevádzke, údržbe a rozvoji plynárenskej prepravnej siete, ktorí sú 
v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovate a plynárenskej prepravnej siete, zamestnancov v doprave, 
zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie, lenov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky, 
zamestnancov súkromných bezpe nostných služieb a profesionálnych športovcov sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný 
predpis neustanovuje inak.) musíme konštatova , že praxou a znením § 1 ods.3 ZP (Závislá práca môže by  vykonávaná výlu ne 
v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vz ahu alebo výnimo ne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom 
pracovnoprávnom vz ahu. Závislá práca nemôže by  vykonávaná v zmluvnom ob ianskoprávnom vz ahu alebo v zmluvnom 
obchodnoprávnom vz ahu pod a osobitných predpisov.) je vz ah športovca a športového klubu odsúvaný z pôsobnosti ZP do 
roviny ob ianskoprávnych a obchodnoprávnych záväzkov nedefinovaných ako zamestnanecký pomer. 
22) K inštitútu novácie bližšie pozri: Peter Voj ík a kolektív; Ob iansky zákonník, stru ný komentár, tretie doplnené 
a prepracované vydanie, IURA EDITION, ISBN: 978-80-8078-363-6, str. 1032. 
23) Novácia je nahradenie existujúceho, teda doterajšieho záväzku novým záväzkom. Ak sa verite  dohodne s dlžníkom, že 
doterajší záväzok sa nahrádza novým záväzkom, doterajší záväzok zaniká a dlžník je povinný plni  nový záväzok. Ak sa nahrádza 
záväzok zriadený písomnou formou, musí sa dohoda o zriadení nového záväzku uzavrie  písomne. To isté platí, ak sa nahrádza 
preml aný záväzok. 
24) http://www.ucps.sk/Systematika_organizacie_sportoveho_odvetvia_jaroslav_collak (navštívené d a 13.10 2012). 
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4. DOPAD „PRÁVNEJ NEEXISTENCIE SPLATNÝCH POH ADÁVOK“ VYUŽITÍM NOVÁCIE 
Uvedené situácie majú na svedomí skuto nos , že športové kluby splnia licen né podmienky, 
nako ko právne svoje podlžnosti vo i profesionálnym hrá om vysporiadajú (uznanie dlhu, dohoda 
o splatení dlhu v splátkach, splátkové kalendáre s neskorším dátumom splatnosti; /cháp v novej 
sezóne, pozn. aut./). Splnenie licen ných podmienok má za následok skuto nos , že športový klub 
od národného športového zväzu dostane povolenie – licenciu – na alšiu sezónu.  

Aký má uvedená situácia dopad? Klub dlhoval, dlhuje a pritom na poli športovej existencie pôsobí 
alej. Úvahy o možnosti profesionálneho hrá a odmietnu  uzatvorenie takejto dohody i dodatku už 

pri zárodku zme me zo stola. Ak by tak konkrétny hrá  u inil, jeho „športové pôsobenie“ v danom 
klube by nabralo zápornú tendenciu a to z dôvodov, ktoré sú športovej obci zrejmé. Udialo by sa tak 
bez oh adu na stav a moment jeho zmluvnej viazanosti vykonáva  innos  pre daný klub, a tak by sa 
mohlo ve mi reálne sta , že si zvyšné sezóny v ktorých je hrá om daného klubu, povedzme to 
športovým slengom – posedí. Toto nie je želanie žiadneho profesionála. Treba si uvedomi , že aj ke  
právna množina predpisov upravujúca šport ako odvetvie nesp a podmienku hovoriacu 
o „športovom práve ako odvetví“, iné odvetvia právneho poriadku (obchodné právo, ob ianske 
právo) sa pomalými krokmi posúvajú z liberalistického modelu, k modelu ochranárskemu. 
Liberalistický model týchto právnych odvetví hovorí o velebení zmluvnej slobody, zatia  o 
ochranársky model posúva do popredia ochranu slabšej strany, naj astejšie stelesnenej vo forme 
spotrebite a.  

V našom prípade je profesionálny športovec práve tou slabšou stranou zmluvného dojednania medzi 
ním a športovým klubom. Tvrdíme, že národné športové zväzy musia prís  s iniciatívou (najmä 
„legislatívnou“ stelesnenou prijímaním noriem v rámci súkromnej autonómie), ktorá do tohto 
vz ahu vstúpi a zabezpe í ochranu profesionálnemu športovcovi. Ani jeden subjekt aktívne 
pôsobiaci na poli športu nemôže pripusti  stav, v ktorom si športové kluby budú vynucova  plnenie 
nimi nadiktovaných požiadaviek od samotných hrá ov, o sa v tomto konkrétnom prípade 
uzatváraním dodatkov a dohôd o postupnom vyrovnaní dlhov deje, a to iba za ú elom „právneho 
vysporiadania záväzkov minulých sezón“ pre ú ely získania licencie na sezónu alšiu. Ak o tomto 
stave všetci vieme a je aktuálny, pre o ho teda neriešime?25 Máme za to, že prostriedky na jeho 
vyriešenie sú viac ako jednoduché, o len potvrdzuje staré známe, že najkomplikovanejšie nielen 
právne problémy majú jediné – jednoduché riešenie.  

5. ZNEUŽÍVANIE PRÁVA? 
Subjektívne a absolútne práva, ktorými obchodná spolo nos  – v našom prípade športový klub 
disponuje vytvárajú komplex možného konania tejto obchodnej spolo nosti. Podstatným sa v tomto 
prípade javí poznatok, že každý je pri výkone svojho práva povinný dba  aj na to, aby neznemožnil i 
nerušil výkon práv iných subjektov, aby výkonom práva neporušoval zákon. Z uvedeného plynie 
zistenie, že práva nemožno vykonáva  neobmedzene. Za zákaz zneužitia subjektívnych práv sa 
zvä ša považuje typ protiprávneho chovania, ktoré formálne nepresahuje hranice subjektívneho 
i absolútneho práva, ale prekra uje hranicu jeho zneužitia, ktorá môže nadobúda  kvalitatívne 

odlišné predpoklady a vymedzenia s prihliadnutím na kvalitu právnych poriadkov. Ak by pri 
konkrétnom konaní subjektu, pri konkrétnom konaní obchodnej spolo nosti došlo k zneužitiu práva, 
mohlo by sa uvažova  aj o porušení zásady prevencie, ktorá plynie z § 3 odseku 2 „OZ“ pre celú oblas  
súkromného práva.26 V nadväznosti na § 3 odsek 1 „OZ“ je potrebné upozorni , že ochranu 

                                                            
25) Licen ná komisia SFZ sa s týmito situáciami stretáva viac menej každý rok, no uvádza , o ktoré športové kluby sa jedná by pre 
akademický a odborný ú el tohto príspevku nebolo korektné. 
26) (2) Fyzické a právnické osoby, štátne orgány a orgány miestnej samosprávy dbajú o to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu 
a porušovaniu práv z ob ianskoprávnych vz ahov a aby sa prípadné rozpory medzi ú astníkmi odstránili predovšetkým ich 
dohodou. 
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poskytnutú vz ahom v tomto ustanovení je možné použi  len na výkon už existujúcich práv 
a povinností.  

Skuto nos ami zakladajúcimi možnos  úvah o zneužívaní práva môže by  napríklad úmysel škodi  
inému bez vlastného priameho úžitku i inej výhody27, poškodenie oprávneného záujmu alebo 
práva iného subjektu, rozpor so spolo enským významom a ur ením konkrétneho práva, šikanózny 
výkon práva – tzv. abusus iuris, konanie poškodzujúce verite a, poškodzovanie majetkových práv 
tretích osôb (majúce snahu napr. zníženia vymáhate nosti záväzku), alebo úmyselné zbavovanie sa 
majetku za ú elom zníženia platobnej schopnosti dlžníka – konkrétnej obchodnej spolo nosti. 
Podstatným sa v tejto spojitosti javí obchádzanie zákona, tzv. konanie in fraudem legis. Za 
obchádzanie zákona sa považuje také konanie resp. použitie takých prostriedkov, ktoré sami osebe 
neodporujú výslovnému zákazu zákona, ale svojimi dôsledkami odporujú zákonu.28 Iné prístupy 
považujú konanie in fraudem legis za taký postup i konanie, kedy sa niekto (subjekt výkonu práva, 
pozn. aut.) správa síce pod a práva, avšak tak, aby zámerne dosiahol výsledok, ktorý právna norma 
nepredvída a ktorý je nežiaduci.29 Iné prístupy hovoria o tom, že konanie in fraudem legis je možné 
postavi  na úrove  konania contra legem (prípadne contra bonos mores).30 

Zákaz zneužitia práva sa uplat uje pri realizácii konkrétnych práv. V detailoch sa uvedené premietne 
do situácie, že všeobecne vymedzené a ustanovené subjektívne i absolútne právo nie je možné 
vykona , jeho výkon nepožíva právnu ochranu a jeho výkon je sankcionovaný neplatnos ou konania, 
právneho úkonu, i inou sankciou. Prirodzene, výpo et týchto typov konaní majúceho znaky 
zneužitia práva nie je možné vymedzi  rámcovo a s kone nou platnos ou. 

Všeobecným postulátom, ktorý je aktuálny pri obrane vo i výkonu práva, ktorý v sebe môže nies  
znaky zneužitia práva je tvrdenie, že proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáha  
ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené nie o iné, je týmto 
orgánom súd.31 Ak k obrane konkrétneho práva subjektom dôjde, súd musí rozhodnú , pri om 
nemôže dôjs  k odmietnutiu spravodlivosti (denegatio iustititiae). Platný právny poriadok je v tomto 
oh ade v otázkach zákazu zneužitia práva skromný, preto sa bremeno vyriešenia konkrétnej kauzy in 
concreto presúva na sudcu ako zákonom splnomocnenú osobu rozhodovania ob ianskoprávnych, 
obchodnoprávnych i iných sporov. Hanuš dodáva, že „sudca právo, aj ke  primárne pre individuálnu 
kauzu spoluvytvára prednostne vtedy, pokia  právny systém vo svojich prame och práva výslovnú i 
implicitnú odpove  na riešenú otázku nedáva (medzery v práve).32“ Z uvedeným argumentom 
musíme jednozna ne súhlasi , potreba sudcovského aktivizmu vzh adom na nedostato né legálne 
uchopenie daného problému je viac ako aktuálna. 

Otázka, ktorá z doposia  uvedeného vyvstáva znie, i využívanie novácie v právnych vz ahoch medzi 
športovým klubom a športovcom nenesie znaky zneužívania práva. Ako bolo vysvetlené, zneužívanie 
práva je od výkonu práva odlíšené tým, za akým ú elom sa dané – i už objektívne alebo 
subjektívne právo využíva. Ak je týmto cie om dosiahnutie výsledku, ktorý napr. právna norma 
nepredpokladá, alebo ak je ním dôsledok, ktorý odporuje zákonu, môžeme vykonávanie práva 
považova  za jeho zneužívanie33. V tu rozoberaných prípadoch snahy o splnenie licen ných 
podmienok je takýmto ú elom pravdepodobne zastretie skuto nosti, že klub má podlžnosti vo i 
hrá om po splatnosti. Toto zistenie sa pri vyhodnocovaní celej situácie javí ako podstatné. 

                                                            
27) Napr. výhody da ovej, rozhodnutie NSSR vo veci 5Sžf/66/2011. 
28) NSSR . 2MCDo 2/2006. 
29) NSSR . 6 Sžo 163/2008). 
30) SALA , J.: Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 2000., str. 8. 
31) § 4 OZ. 
32) HANUŠ, L. Právni argumentace nebo svévole, Úvahy o právu, srpavedlnosti a etice.Praha: C. H. Beck, s.222, str. 123. 
33) Pozri pozn. pod . . 20 a 21. 
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Prirodzene, uvedeným myšlienkovým konštruktom sa pohybujeme medzi právne súladnými 
tvrdeniami, i) že novácia zmluvných záväzkov zákonom dovolená je, ii) že novácia je výkonom 
subjektívneho práva, iii) že novácia záväzkov zmluvných dojednaní internými predpismi národných 
športových zväzov zakázaná nie je, iii) že z h adiska práva s ou vyjadrili súhlas obe zmluvné strany. 
Uvedené je síce relevantným, no zárove  nesmieme zabúda  práve na ú el tejto novácie záväzkov 
najmä na pozadí vedomosti o obchádzaní licen ných podmienok, na pozadí vedomosti o dôsledkoch 
využívania novácie a na pozadí vedomosti o tom, o sa takto uvedenou nováciou sleduje.  

Krátko sa vrá me a venujme sa tvrdeniu ii), ktoré hovorí, že novácia vz ahu je subjektívne právo. 
Knapp však v súvislosti so subjektívnym právom spomína, že „subjektívne právo je pojem párový. 
Povinnosti, ktorá subjektívnemu právu zodpovedá vždy a zárove  prinajmenšom, je povinnos  
neminem laedere, tj. všeobecná povinnos  (povinnos  každého) neruši  práva druhého.“34 Pod a 
nášho názoru, za druhého tu môžeme považova  aj tretie strany, nielen druhého i druhých 
ú astníkov nováciou zaniknutého vz ahu, ale napr. aj ostatných ú astníkov danej športovej sú aže, 
ktorí majú právo na fair play sú až, na garancie, že všetci ú astníci sú aže sp ajú jej podmienky 
stanovené licen nou cestou. Ak sú však tieto podmienky nováciou obchádzané, tým sú uvádzané do 
omylu tretie strany – ostatní ú astníci športovej sú aže, je na mieste tvrdenie o narušení regulérnosti 
sú aže.  

Dovolíme si tvrdi , že novácia v obchodnoprávnych vz ahoch i ob ianskoprávnych vz ahoch 
medzi športovými klubmi a hrá mi praktizovaná za hore opísaným ú elom obchádzania licen ných 
podmienok v sebe nesie znaky zneužívania práva.  

To, že v športovom odvetví sa odohrávajú viaceré prípady, v ktorých je využívanie práva hrani iace 
s jeho zneužívaním sved í napr. aj situácia, ktorá sa v poslednom období stáva smutnou realitou. 
Športové kluby pred koncom športovej sezóny udelia hrá om pokuty na základe ustanovení zmlúv, 
ktoré im to dovo ujú, a následne sa výška tejto pokuty stane prostriedkom na zapo ítanie vo i dlžnej 
sume nevyplatenej mzdy, ktorú športový klub konkrétnemu hrá ovi dlhuje. Je nesporné, že športový 
klub právny základ a právny dôvod udelenia pokuty konkrétnemu hrá ovi má, a že udelenie pokuty 
aj patri ne odôvodní.35 Je však otázkou na právnu, obchodnoprávnu a teoretickoprávnu diskusiu, i 
aj v tomto prípade nemôžeme vo výkone daného „práva pokutovania hrá a“, ak sa pokuta 
následne použije na vzájomné zapo ítanie poh adávok klubu vo i hrá ovi, vidie  zneužívanie 
práva. Uvedená otázka naberá na opodstatnenosti zvláš  v prípadoch, ak je asový úsek medzi 
udelením pokuty a zapo ítaním oboch poh adávok ve mi krátky. Prirodzene, uvedené zapo ítanie je 
možné len v prípade, ak sa v danej hrá skej zmluve nachádza klauzula umož ujúca športovému klubu 
zapo íta  vo i vyplácanej mzde pokuty udelené športovcovi. Musíme však kriticky zhodnoti , že dnes 
používané zmluvné dojednania medzi hrá mi a športovými klubmi tieto ustanovenia obsahujú 
štandardne. 

6. RIEŠENIA: TRI CESTY ZA DOKONALÝM ŠPORTOM? 
V tomto príspevku neostaneme teda iba v rovine teórie, ale ponúkneme aj konkrétne riešenia 
vyriešenia situácie, v ktorej sa hrá  ocitá. Neposkytneme na tomto mieste vyriešenie alebo 
elimináciu novácie v športe, avšak na rtneme možné riešenia, ktoré by zabra ovali základnému 
problému situácie v ktorej sa aktivuje spomínaná novácia – nevyplácaniu miezd hrá om športovými 
klubmi v trvaní aj nieko ko mesiacov. Inak budú hrá i a ich snahy o upozornenie iba bezvýznamným 
„vox clamantis in deserto“. Podotýkame, že iniciatívy a zastrešenia aktivít pre zmenu tohto stavu by 
sa mohla poduja  aj Asociácia profesionálnych futbalistov Slovenska.36 Samozrejme, nami 
poskytované riešenie nemusia by  vnímané plošne pozitívne, majú svoje negatívne aj pozitívne 

                                                            
34) KNAPP, V.; Teorie práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck 1995, ISBN 80-7179-028-1 (C.H.Beck, Praha). str. 195. 
35) Napr: „nedosahovanie požadovanej športovej výkonnosti.“ 
36) http://www.apfs.sk/?page=apfs (navštívené d a 13.10 2012). 
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stránky, no demonštrujú, že s opísaným stavom sa dá ur ite nie o robi , dá sa mu zabráni , a pritom 
osta  právne a vecne elegantný. 

Riešenia, ktoré pre odstránenie v príspevku opisovaných situácií navrhujme sa v skutku líšia typom, 
obsahom, presahmi ako aj procedúrou ich zavádzania. Zatia  o v prvom prípade je to systém 
zabezpe enia vyplácania mzdy/odmien za vykonanú športovú innos  zo strany športového klubu 
„hrozbou“ pre tento samotný klub, v druhom prípade je to systematika, ktorá je športovému sveta 
známa už dlhšiu dobu. Tretí spôsob riešenia danej situácie v spojitosti s licen ným systémom 
športových zväzov hovorí o „normatívnoprávnom“ riešení situácie, a to cestou prijatia zákazu 
novácie kvalitatívne vyšpecifikovaných vz ahov vrámci súkromnej autonómie športového odvetvia.  

1. VIACNÁSOBNÉ NEZAPLATENIE MESA NEJ ODMENY HRÁ OVI: DOPAD NA PRÁVNY STATUS 
ŠPORTOVCA: 

Riešenie, ktoré by pod a nášho názoru plošne vyriešilo túto vz ahovú problematiku porušovania 
zmluvy zo strany klubu je hrozba, že sa po nezaplatení viac ako 2 mesa ných odmien hrá ovi klubom 
tento hrá  stane vo ným hrá om, teda jeho zmluvné dojednanie so športovým klubom stratí 
platnos  a ú innos .  

Samozrejme pripúš ame, že po et nevyplatených odmien majúcich za následok zánik zmluvného 
vz ahu medzi športovcom a športovým klubom by ešte mohol by  v rámci akademických, 
športovoprávnych a praktických dišpút vyšpecifikovaný odlišne. Máme však za to, že ideálnym 
stavom by bolo, ak by na základe uvedených skuto ností zmluva medzi profesionálnym 
športovcom a športovým klubom strácala platnos  a ú innos  ku poslednému d u mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nebola športovcovi vyplatená v poradí druhá odmena za 
výkon športovej innosti. 

Áno, je to závažný zásah do zmluvných vz ahov, no ak si uvedomíme, že športové – národné zväzy 
už dnes v niektorých oblastiach podstatne zasahujú do „obsahu zmlúv“ medzi hrá mi a športovými 
klubmi [uvedomme si, že hrá om je „umelo nadiktuvávaný spôsob a forma riešenia zmluvných 
sporov (rozhodcovská cesta), vo i ktorej hrá  de facto a de iure nemá možnos  poveda  nie“, pri om 
táto požiadavka má navyše legitímne ciele, je pod a nášho názoru možné o tejto alternatívne 
uvažova . Uvedomme si navyše, že tak, ako už bolo v tomto príspevku dôvodené a dokázané, ak by 
športovec požíval status zamestnanca, mohol by túto situáciu rieši  výpove ou.37 

Ustanovenie takéhoto opatrenia do stanov i iných predpisov národných športových zväzov by bolo 
z h adiska procesu jeho zavedenia naj ahšia cesta. Máme za to, že by sa tak dokonca národné 
športové zväzy dostali do úlohy garanta stability športových vz ahov medzi profesionálnymi hrá mi 
a klubmi, nako ko by v procese garancie práv nahradili zákonník práce (ak si uvedomíme, že 
podobné, ochranné inštitúty v zamestnaneckých vz ahoch garantuje práve tento kódex pracovného 
práva). 

2. ZLOŽENIE MINIMÁLNEJ SUMY NA BANKOVÝ Ú ET PRED SEZÓNOU (ŠPECIFICKOS  ŠPORTU): 

alším, a pod a nášho názoru taktiež efektívnym opatrením zabezpe ujúcim nároky profesionálnych 
hrá ov vo i klubom je opatrenie /ustanovenie stanov i pravidiel sú aže/ športových poriadkov 
národných športových zväzov, ktoré by hovorilo o povinnosti športového klubu pred štartom do 
novej sezóny zloži  na bankový ú et istú nominálnu hodnotu pe ažného kapitálu, z ktorého sa 
budú uhrádza  záväzky športového klubu bez oh adu na jeho ochotu vyplati  tieto prostriedky.  

                                                            
37) Aj v rovine pracovnoprávnej vedy je výpove  nabúraním zmluvnej stability a právnej istoty, avšak je potrebné si uvedomi , 
že musíme pomerova  medzi zmluvnou stabilitou a ochranou slabšieho. 
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Samozrejme, vieme a uvedomujeme si, že v podmienkach Slovenskej republiky je tento postup 
minimálne problematický, pretože zhodnú  sa na plošne akceptovate nej hranici a výške 
„zložite nej sumy“ je a bude problém. Všetci, ktorý sa športovým dianím na Slovensku zaoberáme 
vieme, že kluby sú v daných športových sú ažiach v rôznej finan nej kondícii, teda požadova  od 
klubu, ktorý vzh adom na svoje finan né pomery má cie  v novej sezóne „nevypadnú  z ligy“ nebude 
môc  zloži  takú pe ažnú záruku, ako bude vedie  zloži  športový klub ašpirujúci na získanie 
majstrovského titulu. Trefným sa môže javi  zloženie tejto „sumy garancie“ na ú et v banke vo výške 
povedzme, 15% deklarovaného rozpo tu na nasledujúcu sezónu. 

Uvažova  sa dá a mohlo by by  vhodné navrhnú  systematiku „nahlasovania zmluvných nárokov 
hrá ov vo i klubu“ v istom asovom horizonte pred sezónou, nako ko by následne športový zväz 
tieto pe ažné nároky vyhodnotil („spo ítal“) a na základe toho by ustanovil konkrétnemu klubu 
konkrétnu výšku „povinne zložite ných finan ných prostriedkov“. Týmto postupom však 
obchádzame možnos  plošného ustanovenia takéhoto finan ného krytia, pri om taktiež zasahujeme 
do inštitútu „obchodného tajomstva“ medzi športovým klubom a športovcom o výške odmeny za 
výkon športovej innosti športovcom. SFZ by však mohol tieto údaje zhromaž ova  v evidencii 
neprístupnej tretím stranám previazanou na inštitút ml anlivosti o údajoch v nej. Je vysoko 
pravdepodobné, že ak by mali hrá i záruku, že klub im takto nahlásené poh adávky vo i klubu 
v prípade insolvencie i neochoty vyplácania uhradí, nahlasovali by svoje zmluvné nároky vo i 
klubom do takejto evidencie samostatne. 

alšou možnou cestou by bolo jednoducho ustanovi  minimálnu hranicu takejto povinnej finan nej 
záruky, a s chladným svedomím oznámi  športovej verejnosti, že klub, ktorý tieto nároky nie je 
schopný kry , v tejto sú aži nastúpi  jednoducho nemôže.38 

Treba si uvedomi , že tento spôsob zabezpe enia posil uje právnu istotu nielen profesionálnych 
hrá ov vo i klubu, ale všetkým jeho zamestnancov (aj ke  v týchto prípadoch poskytuje ochranu 
spomenutý Zákonník práce, nako ko vz ahy ostatných osôb mimo profesionálnych športovcov sú 
definované ako zamestnanecké bez vä ších problémov.) 

Uvedené riešenie podporuje aj znenie licen ných podmienok, ktoré vo svojom lánku 62 (Finan né 
informácie do budúcnosti) ustanovujú nasledovné:  

• Žiadate  o licenciu musí pripravi  a licenzorovi predloži  „Finan né informácie do 
budúcnosti“ ( alej len FIB), aby tak preukázal svoju schopnos  zachova  nepretržitú 
innos , minimálne do konca licen nej sezóny. 

3. ZÁKAZ NOVÁCIE KVALITATÍVNE VYMEDZENÝCH FINAN NÝCH ZÁVÄZKOV CESTOU JEJ USTANOVENIA 
(NIELEN) V LICEN NOM PORIADKU NÁRODNÝCH ŠPORTOVÝCH ZVÄZOV? 

Do uvedeného stavu by vedel, a pod a nášho názoru by aj mal vstúpi  daný národný športový zväz. 
Riešenie, ktoré v tomto bode prezentujeme sa dá chápa  ako opatrenie, ktoré má charakter 
obmedzovania zmluvnej slobody. Je to však opatrenie, ktoré sleduje legitímny cie  – a to ochranu 
slabšej zmluvnej strany, teda profesionálneho športovca. Vzh adom na povinnos  športových 
klubov rešpektova  vnútorné predpisy národného športového zväzu, v ktorého sú aži kluby pôsobia 
by športovému klubu neostávalo ni  iné, iba toto opatrenie rešpektova . Samozrejme, predmetné 
opatrenie by mohlo by  následne napadnuté cestou súdneho preskúmania na základe § 15 
zákon . 83/1990 Zb. zákona o združovaní ob anov39, avšak toto tvrdenie je predbiehaním ešte 
nevzniknutej situácie. 

                                                            
38) Príklad nadnárodnej hokejovej sú aže KHL, v ktorej je minimálna výška finan nej záruky zloženej v banke 10 000 000 ,-€. Táto 
tento inštitút prebrala od Národnej hokejovej ligy NHL. 
39) § 15: Súdna ochrana  
(1) Ak len združenia (športový klub, pozn. aut.) považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už nemožno 
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Ak by ktorýko vek národný športový zväz (SZ H, SFZ, SBA, SZH) do svojich stanov, i iných pre 
vlastných lenov záväzných dokumentov inkorporoval ustanovenie hovoriace o zákaze akýchko vek 
dohôd o odklade splatnosti, prípadne nahradení finan ných, mzdových – splatných záväzkov 
športového klubu vo i hrá om, situácia by bola vyriešená viac ako elegantne. Zmluvná sloboda síce 
hovorí nie o iné a to v rozsahu, že zmluvné dojednania medzi hrá om a športovým klubom by nemali 
by  ni ím obmedzované. Uvedené platí, ale zárove  musíme poukáza  na skuto nos , že v zmluvách 
sa asto vyskytujú národným športovým zväzom „nadiktované a povinné“ ustanovenia definujúce 
vzájomné povinnosti (napr. povinné riešenie sporov pred rozhodcovským orgánom SFZ – 
Rozhodcovským súdom SFZ, rozhodcovská doložka, ktorú via facti hrá  nemá možnos  
neakceptova ), ktoré majú z h adiska obmedzovania ústavných práv a slobôd40 dokonca závažnejší 
ústavnoprávny rozmer. Preto ak by sme z h adiska pomerovania daných opatrení zhodnotili ich 
vzájomný, právny dopad zistíme, že nami uvádzané opatrenie nemá ani z aleka takéto závažné 
konzekvencie.  

Predmetné opatrenie, ktorého presahy by nadobúdali významné rozmery by mohlo znie : 

„Zakazujú sa akéko vek písomné i ústne dohody medzi na jednej strane hrá mi, a na druhej strane 
športovými klubmi o zmene i odklade splatnosti finan ných – mzdových, splatných poh adávok 
športových klubov vo i hrá om plynúcich z ich zmluvného dojednania o výkone športovej innosti za 
odplatu. Zakazujú sa taktiež akéko vek dvojstranné písomné i ústne dohody o nahradení takýchto 
finan ných nárokov novými, v budúcnosti splatnými poh adávkami.“ 

Týmto opatrením by sa národné športové zväzy jasne prihlásili a postavili do role ochrancu slabších 
zmluvných strán – profesionálnych športovcov, ke že tento ochranca v podobe štátom prijatého 
zákonného opatrenia zakazujúceho tento stav absentuje. Splnenie licen ných podmienok by týmto 
opatrením nabralo na vážnosti, a známe situácie hovoriace o ich obchádzaní cestou spomenutej 
novácie týchto záväzkov by sa stali „temnou“ minulos ou jednotlivých odvetví športu na Slovenku. 

 „Kde je chu , tam je aj cesta“ hovorí sa v starých knihách, tak pre o sa z nich nepou i  a neurobi  
šport na Slovensku lepším, zdravším, právne istejším a v neposlednom rade, kvalitnejším?! 

7. ZÁVER 
Predložený príspevok mal prierezový charakter, zaoberal sa viacerými spornými i problematickými 
skuto nos ami vyskytujúcimi sa astokrát v množine športovo – právnych vz ahov Slovenskej 
republiky. Vedomos  o nich ešte nie je zaru eným receptom na ich odstránenie, treba vyvinú  ve kú 
snahu, nielen akademickú, ale aj konkrétnu, „legislatívnu“ v podobe opatrení i už zákonných, alebo 
na báze opatrení národných športových zväzov v rámci súkromnoprávnej autonómie, ktoré by jej 
zabránili.  

Nie je možné ne inne sa prizera  na stav, v ktorom sú hrá i rukojemníkmi športových klubov, a to 
pod prizmou skuto nosti, že ich vz ah neupravuje a neposkytuje im ochranu Zákonník práce. Ak by 
sa tak dialo, musíme si uvedomi , že títo profesionálni hrá i by mali možnos  po nevyplatení 
nieko kých mesa ných miezd da  z predmetného pracovnoprávneho vz ahu výpove . Samozrejme, 
toto opatrenie by športové odvetvie prevrátilo hore nohami, no existujú aj iné spôsoby riešenia 
danej problematiky.  

                                                            
pod a stanov poda  opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo d a, ke  sa o om 
dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiada  okresný súd o jeho preskúmanie. 
(2) Návrh na preskúmanie nemá odkladný ú inok. Súd však môže v odôvodnených prípadoch výkon napadnutého rozhodnutia 
pozastavi . 
40) Ústava Slovenskej republiky, z.  460/1992 Zb; Siedmy oddiel, PRÁVO NA SÚDNU A INÚ PRÁVNU OCHRANU 

l.46: (1) Každý sa môže domáha  zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde 
a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. 
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Máme za to, že riešenia, ktoré boli opísané v predošlých riadkoch idú pod povrch samotného 
problému, k jeho podstate a v neposlednom rade presahy z nich plynúce odsúvajú „jednotlivé 
nekalé a nemorálne praktiky športových klubov“ na druhú ko aj. Prirodzene, že nie sú jediným 
možným a jediným správnym vyriešením daného problému, priestor pre odbornú diskusiu i iné 
prostriedky nápravy je aktuálny. 

Kým si neuvedomíme, že športovci nie sú len stroje, ktoré produkujú športový výkon a to odplatne, 
ale že to sú aj konkrétne osoby so životnými príbehmi, rodinami, osudmi, záväzkami a potrebami, 
nebude šport na Slovensku profesionálnejší, kvalitatívne lepší a predovšetkým zodpovednejší. 
Takýto by mal by  v celej jeho každodennej funkcionárskej, zväzovej, klubovej a hrá skej šírke 
v rozsahu od prezidentov i predsedov národných športových zväzov, po posledného 
profesionálneho športovca na ihrisku, i mimo neho. 

 
 

 

 

 



62

WWW.UCPS.SKJÁN JURAN 
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ABSTRAKT: 
Na Slovensku nedávno prebehla intenzívna debata týkajúca sa výhod a nevýhod plánovaného spoluorganizovania 
Zimných olympijských hier 2022. Prvá as  eseje skúma vo všeobecnej rovine plusy a mínusy organizovania 
ve kých športových podujatí. Následne hodnotí slovenskú kandidatúru cez optiku ekonomických, 
environmentálnych a sociálnych dopadov a taktiež posudzuje procesnú stránku tejto kandidatúry. Hlavný cie om 
lánku je, aby bol hodnotným a užito ným príspevkom do verejnej debaty spätej s uchádzaním sa o organizovanie 

zimnej olympiády v roku 2022. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
In Slovakia, there has recently been an intense public debate on the advantages and disadvantages of the planned 
co-organization of Winter Olympic Games 2022. The first part of this paper examines the pros and cons of holding 
mega sporting events in general. It asseses the Slovak candidature through the lens of economic, enviromental 
and social impact and it also evaluates the whole bidding process. The main goal of this article is to be a valuable 
and useful contribution to the public debate dealing with bidding for the 2022 Winter Olympics. 
 

Práca získala ocenenie v sú aži esejí Šport a právo 2013, ktorá bola vyhlásená U enou právnickou 
spolo nos ou a Slovenským futbalovým zväzom. 

ÚVOD 
V októbri 2012 došlo k prvému formálnemu stretnutiu po skej a slovenskej delegácie, ktorého cie om 
bolo otvori  tému spolo nej kandidatúry na zimné olympijské hry v roku 2022. Každý zo štátov sa 
v minulosti uchádzal o možnos  usporiada  ZOH1, avšak bezúspešne, o bolo impulzom k spojeniu 
síl. V januári 2013 získala iniciatíva podporu všetkých zainteresovaných strán a následne bolo v marci 

                                                            
1) Olympijská Charta (2011, s. 31), pravidlo 32 bod 2 upravuje, že „cti a zodpovednosti usporiada  olympijské hry dostáva od 
MOV mestu, ktoré je zvolené za hostite ské mesto olympijských hier.“ Znamená to, že oficiálne nejde o kandidatúru štátov, hoci 
tie zohrávajú v rámci procesu významnú úlohu. Na niektorých miestach lánku, kde je potrebné zdôrazni  jeho sú innos , sa píše 
o kandidatúre štátu, vždy je však myslená kandidatúra mesta v zmysle uvedeného pravidla Olympijskej Charty.  
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prijaté uznesenie vlády Slovenskej republiky . 131/2013.2 Ke že ide o obrovský projekt, 
bezprostredne po medializácii zámeru došlo k ostrej polemike, i by malo Slovensko pomôc  
kandidatúre Krakova. Pri miernom zjednodušení sa dajú reakcie rozdeli  na dve skupiny a to na 
výrazne pozitívne a naopak, výrazne negatívne. Zástancovia opierajú svoju argumentáciu o pozitívny 
vplyv Hier na ekonomiku, zvidite nenie krajiny, rozvoj cestovného ruchu a pozitívny vplyv podobných 
podujatí na obyvate stvo štátu.3 Kritici slovenskej spolukandidatúry kontrujú tvrdeniami týkajúcimi 
sa stratovosti projektu4, možným ohrozením stavu životného prostredia5 a nízkou šancou 
kandidatúry na úspech.6  

Vzh adom na rozsah ve kých športových podujatí je potrebné bra  do úvahy všetky relevantné 
faktory – ekonomické, environmentálne a sociálne. Netreba však zabúda  ani na procesnú stánku 
prijatia rozhodnutia uchádza  sa o usporiadanie ZOH, ktorá musí v rámci liberálnej demokracie sp a  
ur ité parametre. Už nazna ené reakcie proponentov a oponentov ZOH 2022 na Slovensku sa zvä ša 
zameriavajú len na jeden aspekt a ak sa snažia po a  tému komplexnejšie, neskúmajú ju do detailov. 
Vzh adom na skuto nos , že ide o novinové lánky alebo blogy, nemožno z podstaty veci aka  
opa ný výsledok. Chceme ale podotknú , že v žiadnom prípade nejde o kritiku lánkov, naopak, tie 
slúžia ako dobrá ilustrácia hlavných bodov argumentácie oboch strán.  

Cie om tohto lánku je ponúknu  o najkompletnejší obraz výhod a nevýhod organizovania 
olympijských hier, so zameraním na dopady kandidatúry, resp. prípadného organizovania ZOH 2022 
na Slovensku. V práci sa preto zameriavame na hodnotenie štyroch k ú ových ukazovate ov: 
ekonomických, environmentálnych a sociálnych dopadov a napokon na skuto nos , i sa prijatie 
takéhoto rozhodnutia nevyzna uje deficitom demokratickej legitimity. Na konkrétne momenty zo 
slovenských reálií budeme nadväzova  poznatkami, ktoré boli zosumarizované v rámci sociálnych 
vied. V závere práce prezentujeme názor, i by niektoré javy mohli by  v našich podmienkach 
dominantnejšie, alebo menej markantné. Našou ambíciou je, aby sa tento text stal prínosom pre 
celospolo enskú debatu spojenú s plánom organizova  ZOH 2022 na Slovensku. 

EKONOMICKÉ DOPADY USPORIADANIA OLYMPIJSKÝCH HIER 
Najvä ší po et reakcií sa, nie ve mi prekvapivo, týka finan nej stránky usporiadania ZOH 2022. Zo 
strany slovenského predsedu vlády odznelo, že Hry by boli obrovskou reklamou pri podpore 
cestovného ruchu a zárove  šancou pre rozvoj regiónov7, Joanna Mucha, po ská ministerka športu 
a turizmu, uistila, že takéto podujatia majú aj ve ký ekonomický význam.8 Náklady slovenskej strany 
boli odhadnuté na sumu v rozmedzí 180 až 360 miliónov eur.9 Je potrebné zdôrazni , že prognóza 
bola uskuto nená v ase, ke  sa pripúš ala možnos , že by sa na Slovensku uskuto nili olympijské 
turnaje v adovom hokeji. Znamená to, že v rámci kvantifikácie nákladov, ktorá bude sú as ou 
komplexného materiálu kandidatúry a bude vypracovaná do 28. februára 2014, sa dá po íta  
s odhadom bližším nižšiemu íslu, prípadne pod jeho spodnou hranicou.10 Aká je však skúsenos  
ostatných štátov, prevládajú pozitíva alebo sú OH prí inou zadlženia?  

                                                            
2) Úrad vlády Slovenskej republiky (2013a). 
3) Pozri napr. Vrabcová, M. (2013), Fico, R. (2013) alebo Bán, A. – obejová, E. – Majchrák, J. (2013).  
4) urana, R. (2013). 
5) Huba, M. (2013b). 
6) Baranovi , M. (2013a). 
7) Úrad vlády Slovenskej republiky (2013b). 
8) Tamže. 
9) Úrad vlády Slovenskej republiky (2013a). Presnejšie, bolo uvedené, že náklady na usporiadanie zimných olympijských hier sú 
odhadované na 1,5 až 2 miliardy eur. 40% tejto sumy uhradí Medzinárodný olympijský výbor, po ská a slovenská strana si mali 
rozdeli  výdavky v pomere 7:3 alebo 8:2. 
10) Správa o stave prípravy kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluú asti 
Slovenskej republiky uvádza: „V období do 28. 2. 2014 bude prebieha  príprava a schva ovanie garancií jednotlivých ministerstiev 
a vlády SR v nadväznosti na schválenie týchto dokumentov po skou stranou. Vzh adom na tieto termíny a aktivity na po skej 
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Prezentovanie pozitívnych dopadov olympiády má dve hlavné prí iny – sú nimi ekonomicky úspešné 
OH v Los Angeles 1984 a OH v Barcelone 1992. Po rokoch 1964 – 1984, vyzna ujúcich sa malým 
záujmom organizova  OH, predstavovalo Los Angeles 1984 za iatok obdobia, ke  sa táto snaha 
zna ne zvýšila.11 Dôvodom bolo, že v aka týmto olympijským hrám bol dosiahnutý zisk vo výške 200 
miliónov amerických dolárov.12 Podobný výsledok sa podaril aj Barcelone, kde bol takisto 
zaznamenaný následný ekonomický rast.13 Za zmienku tiež stojí rozvoj, ktorý bol dosiahnutý v aka 
spojeniu organizácie Hier a urbanistických zmien mesta.14 Ako príklad, ktorý vystihuje situáciu, môže 
slúži  výrok bývalého prezidenta Brazílie, Lula da Silva, ktorý uviedol: „Vieme, že olympiáda zmenila 
Barcelonu a v Brazílii chceme dosiahnu  to isté. Okrem zlatých medailí získame výhody rozvoja 
mesta. Musíme všetkých presved i , že juhoamerický kontinent má právo usporiada  Hry.“15  

So závermi hovoriacimi o ekonomickom úspechu uvedených Hier nemožno nesúhlasi . Dôležitejšia 
je však odpove  na otázku, i boli podobné ukazovatele výsledkom všetkých olympijských hier, alebo 
i išlo o výnimky potvrdzujúce pravidlo. Bohužia , realita sa javí by  menej pozitívna, než je 

prezentovaná zo strany politikov, organizátorov a podnikate ov participujúcich na príprave Hier. 
Výhody organizácie olympijských hier sú totiž dlhodobo a výrazne zveli ované.16 

Ako ukázal výskum uskuto nený pod vedením Benta Flyvbjerga, náklady, ktoré boli odhadované 
organizátormi, sa za posledných 50 rokov zvýšili v priemere o 179% a odhadovaný rozpo et bol 
prekro ený v prípade všetkých olympijských hier po as tohto obdobia.17 Nesprávny odhad nákladov 
je typický pre všetky druhy verejných investícií, avšak v prípade olympiády ide o ísla omnoho vyššie, 
ako v prípade ostatných projektov.18 Pre o dochádza k takýmto výrazným predraženiam?  

Ako vysvetlenie problému sú prezentované tri hlavné prí iny: technické, psychologické a politicko-
ekonomické.19 Výskum ukázal, že technické a psychologické vysvetlenia slúžia na zakrytie skuto nej 
prí iny. Technické prí iny sú nepravdepodobné, pretože k podobným chybám (?) dochádza 
dlhodobo, z psychologického h adiska by bol sklon k optimizmu prirodzený jedine, ak by išlo o innos  
vykonanú bez skúseností z minulosti.20 Olympiáda sa líši napríklad od výstavby dia nice svojou 
unikátnos ou, je ale potrebné podotknú , že náklady na Hry sú vo ve kej miere tvorené položkami 
ur enými na dopravnú a športovú infraštruktúru. Navyše existuje možnos  konzultácie problémov i 
už s mestami, ktoré takéto podujatie organizovali, alebo s Medzinárodným olympijským výborom. 
Výsledkom je preto dominancia politicko-ekonomických dôvodov – vo všeobecnosti sa oplatí 
odhadnú  nižšiu cenu, lebo to znamená, že sa zvýši šanca na uskuto nenie projektu.  

Sú as ou vyššie na rtnutého problému je ignorovanie možných rizík, ktoré sa môžu vyskytnú  po as 
relatívne dlhého obdobia stavebných prác – takýto postup bol nazvaný Everythig-Goes-According-
to-Plan, o znamená, že na rozdiel od ostatných projektov, predovšetkým v súkromnom sektore, sa 
po íta s tým, že sa v budúcnosti nevyskytnú žiadne dodato né položky.21  

                                                            
strane, do konca októbra 2013 nebolo možné pripravi  na rokovanie vlády SR komplexný materiál kandidatúry, tak ako sa ukladá 
v bode B.1. uznesenia vlády SR . 131 z 13. marca 2013.“ 
11) Chalkley, B., Essex, S. (1999, s. 373-374.).  
12) Matheson, W.A., Baade, R.A. (2004 s. 1-2.). 
13) Edds, S. (2012. s. 52). 
14) Tomlinson, R. (2010, s. 146). 
15) Carey, M. – Mason, D.S. – Misener, L. (2011, s. 257-258). 
16) Pozri napr. Matheson, W.A., Baade, R.A. (2004. s. 19), Jennings, W. (2013, s. 2), McHugh, D. (2006, s. 61). 
17) Saïd Business School University of Oxford (2012). 
18) Pozri Flyvbjerg, B. – Holm, M.S. – Buhl, S. (2002. s. 9). Náklady na železni né projekty sa v priemere prekro ia o 44,7%, pevné 
mosty o 33,8% a cesty o 20,8% pôvodne predpokladaných nákladov. Rovnako to platí aj pre ostatné druhy verejných investícií 
(tamže, s. 13). 
19) Flyvbjerg, B. (2009, s. 349). 
20) Flyvbjerg, B. – Holm, M.S. – Buhl, S. (2002, s. 15 a 18). 
21) Tamže, s. 20.  
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Dôležitou je aj otázka da ového práva týkajúceho sa organizácie olympijských hier. Tento fakt je len 
málo známy a v aktuálnej spolo enskej debate na Slovensku mu doteraz nebola venovaná pozornos . 
Da ovníci sú preto neoficiálnymi sponzormi aj v tomto oh ade, pretože tieto výpadky príjmov musia 
by  ur itým spôsobom nahradené.22 Aká je doterajšia skúsenos  s využívaním tohto inštitútu, je 
právna úprava vo všetkých usporiadate ských krajinách rovnaká? 

V prípade Londýna išlo o široko koncipované da ové výnimky, ktoré sa mali vz ahova  aj na 
sponzorov Hier. Na základe tlaku verejnosti sa spolo nosti Coca-Cola, McDonald´s a Visa rozhodli 
zriec  tejto výhody.23 V princípe je na uvážení každej krajiny, ktorej mesto sa uchádza o možnos  
organizova  olympiádu, aké da ové výhody stanoví v rámci svojej kandidatúry. Tie sú následne 
sú as ou zmluvy medzi MOV na jednej strane a organizujúcim mestom a príslušným štátnym 
olympijským výborom na strane druhej.24 Na jeho základe je následne prijatá legislatíva, ktorou sú 
tieto da ové výnimky uvedené do praxe. Da ové otázky sú sú as ou prihlášky na organizovanie 
Hier,25pri kandidatúre preto v posledných rokoch každé mesto uviedlo spôsob da ového 
zvýhodnenia, v aka ktorému mohlo zvýši  svoju šancu na úspech.  

So i sa v rámci prihlášky zaviazalo, že všetky transakcie medzi MOV a Prípravným výborom budú 
predmetom da ovej výnimky. Sú as ou ponuky bolo aj ustanovenie týkajúce sa zahrani ných médií, 
na ktoré sa nebude vz ahova  ruské pracovné a da ové právo.26 Rio de Janeiro sa v tomto smere 
dostalo ešte alej a s úbilo da ovú výnimku na všetok tovar, ktorý bude dovezený, použitý alebo 
vyvezený v súvislosti s organizáciou Hier. Rio sa alej zaviazalo, že dôjde k legislatívnej úprave, v aka 
ktorej sa na zamestnancov médií nebude vz ahova  brazílska pracovnoprávna legislatíva.27 
Pjong ang, ktorý bude organizova  ZOH 2018 pris úbil, že bude, podobne ako v prípade So i, prijatá 
pracovnoprávna a da ová výnimka na vysielate ov.28 S uskuto nením opatrení v tejto sfére súhlasili 
aj mestá, ktoré sa uchádzali o organizovanie LOH 2020: Istanbul, Madrid a napokon ví azné Tokio, 
pri om išlo o da ové oslobodenie v pomerne ve kom rozsahu.29 Dá sa preto predpoklada , že 
v podobnom duchu, so zrete om na to, aby nebola ponuka horšia ako v prípade ostatných miest, 
resp. štátov, sa bude týmto smerom ubera  aj po ská a slovenská spolo ná kandidatúra. 

V súvislosti s kone nými nákladmi organizovania olympijských hier prináša nový poh ad na 
problematiku práca publikovaná v roku 2013. Markus Brückner a Evi Pappa v nej ukazujú, že doteraz 
bolo pri hodnotení ziskov brané do úvahy len obdobie samotného priebehu Hier a obdobie 
nieko kých rokov, ktoré po nich nasleduje. Zabúda sa však na obdobie, ktoré predchádza za iatku 
Hier. Pod a autorov je pozitívny efekt prítomný vo všetkých štátoch, ktoré sa uchádzajú o Hry a to 
od asu podania prihlášky až po ur enie ví azného mesta. V prípade úspešnej kandidatúry tento 
efekt pretrváva až do za iatku Hier.30 Ke že táto zaujímavá práca bola publikovaná len pred 
nieko kými mesiacmi, bude ešte potrebné po ka  na reakcie ekonómov, ktorí sa odborne zaoberajú 
danou problematikou.  

ENVIRONMENTÁLNE DOPADY USPORIADANIA OLYMPIJSKÝCH HIER 
alšou kontroverznou otázkou v prípade organizovania ZOH 2022 na Slovensku je ochrana životného 

prostredia. Na jednej strane je predstavite mi štátu a samosprávy tvrdené, že ZOH by 
nepredstavovali žiadne environmentálne riziko, pretože športoviská sú už vybudované a sú 

                                                            
22) Tet ak, K. (2013, s. 97), pozri tiež Birch, S (2012). 
23) The Guardian (2012). 
24) Pozri napríklad Host City Contract for the Games of the XXX Olympiad in 2012. 
25) Candidature File, s. 32. 
26) International Olympic Committee (2007, s. 16 a 27). 
27) International Olympic Committee (2009, s. 49 a 62). 
28) International Olympic Committee (2011, s. 101). 
29) International Olympic Committee (2013, s. 39, 69 a 100). 
30) Brückner, M., Pappa, E. (2013, s. 19). 
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v podobe, ktorá by vyžadovala len neve ké zmeny. To bolo potvrdené aj riadite om správy 
Tatranského Národného parku, Pavlom Majkom, ktorý sa vyjadril, že žiadne ve ké riziká pre prírodu 
nevidí.31 Opa ný názor majú predstavitelia lesoochranárskeho združenia VLK, ktorí sa obávajú, že 
pred ochranou životného prostredia budú uprednostnené záujmy podnikate ov. Obzvláš  sa 
zamerali na hrozbu spätú s prípadným vybudovaním tunela medzi Slovenskom a Po skom.32 

Medzinárodný olympijský výbor sa na problematiku životného prostredia intenzívnejšie sústredí od 
roku 1996, kedy bola zmenená Olympijská Charta, konkrétne tak, že Výbor bude „povzbudzova  
a podporova  zodpovedný prístup k problematike životného prostredia, podporova  udržate ný 
rozvoj v športe a požadova , aby sa olympijské hry konali v súlade s týmito zásadami.“33 Prí inou 
zmeny Charty boli najmä katastrofálne ekologické dopady Hier v Albertville v roku 1992. 

Mincyte, Casper a Cole uvádzajú, že od Sydney 2000 sa stal environmentalizmus neoddelite nou 
sú as ou olympijskej zna ky.34 Výsledkom je, že každá krajina, ktorá sa uchádza o organizovanie 
olympijských hier, musí v rámci prihlášky vyzna i  možné dopady Hier na životné prostredie. Dbanie 
na hodnotu trvalo udržate ného rozvoja preto nie je už „len“ ideálom, ale imperatívom.35 Dá sa preto 
ahko pochopi , že jednotlivé mestá sa snažia poskytnú  o najdokonalejší plán ochrany a rozvoja 

životného prostredia v danej lokalite a aj tým sa snažia získa  o najvýhodnejšie postavenie 
v porovnaní s ostatnými uchádza mi. Pokia  by mala niektorá kandidatúra v tomto aspekte vážny 
deficit, dá sa o akáva , že jej šanca na úspech by bola minimálna. 

V rámci priestoru Európskej únie zohráva dôležitú úlohu smernica . 2001/42/ES, ktorá bola na 
Slovensku implementovaná prostredníctvom zákona . 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cie om 
legislatívy je zhodnotenie ekologických dopadov ur itých plánov a programov po as ich prípravy 
a pred ich schválením. Tieto normy majú široký dopad a viažu sa na ve ký po et aktivít, medzi ktoré 
nepochybne patria aj podujatia najvä šieho rozsahu, akými sú aj ZOH. Na to, do akej miery boli tieto 
požiadavky splnené v tomto konkrétnom prípade, sa zameriame v kapitole týkajúcej sa 
demokratickej legitimity rozhodnutia organizova  ZOH 2022 a následne aj v závere nej asti práce, 
kde budeme na jednom mieste hodnoti  všetky podstatné dopady Hier. 

SOCIÁLNE DOPADY USPORIADANIA OLYMPIJSKÝCH HIER 
Pri usporiadaní ve kých športových podujatí je potrebné prihliada  aj na sociálne javy, ktoré sú 
s takýmito akciami spojené. Od kandidatúry Kapského mesta na usporiadanie LOH 2004 má MOV 
stále vyššie o akávania týkajúce sa tejto oblasti, podobne došlo k vyzdvihnutiu úlohy MOV a športu 
zo strany OSN.36 Rovnako ako v prípade ostatných aspektov, aj ten sociálny má svoje plusy a mínusy. 
Vo všeobecnej rovine patrí medzi mínusy napríklad divácke násilie, zvýšenie miery kriminality, 
prostitúcia alebo pres ahovanie asti miestneho obyvate stva. K pozitívnym sociálnym stránkam 
patrí dobrovo nícka innos , napríklad v prípade ZOH 2006 v Turíne bolo aktívnych až okolo 20 000 
dobrovo níkov, v aka ktorým bol zabezpe ený bezproblémový priebeh Hier.37 Zatia  o 
dobrovo níctvo sprevádza každé ve ké športové podujatie, negatívne javy nemusia by  prítomné bu  
vôbec, alebo len v malom rozsahu. 

Ve ké športové podujatia majú vplyv na úrove  národného povedomia v krajinách, kde sa 
uskuto nili. Ako výstižný príklad možno uvies  situáciu po Majstrovstvách sveta vo futbale v roku 

                                                            
31) Bán, A. – obejová, E. – Majchrák, J. (2013). 
32) Sme.sk (2013). 
33) Olympijská Charta (2011, s. 7), pravidlo 2, bod 13. 
34) Mincyte, D. – Casper, M.J. – Cole, C. (2009, s. 105). 
35) Samuel, S., Stubbs, W. (2013, s. 501). 
36) Carey, M. – Mason, D.S. – Misener, L. (2011, s. 250). 
37) Frey, M. – Iraldo, F. – Melis, M. (2008, s. 14). 
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2006 v Nemecku. Domáci tím sa umiestnil na tre om mieste a bezprostredne po skon ení 
šampionátu až takmer 70% Nemcov uviedlo, že cítili pozitívnu zmenu ich národného povedomia, 
ktorá vyplávala zo spôsobu, akým sa krajina navonok prezentovala.38 Dobrý pocit z usporiadania 
športového podujatia je do ve kej miery determinovaný výkonmi domácich športovcov. Podstatným 
je však nie len kone né umiestnenie, ale aj dojem, ktorý zanechal výkon športovcov – aj v prípade 
umiestnenia, ktoré nie je samo o sebe úspechom, môže by  tento nedostatok nahradený dojmom 
z atraktívneho herného štýlu alebo vysokej miery obetavosti. To je pozitívne zistenie, predovšetkým 
z poh adu menších štátov, ktoré organizujú športové podujatia.39 

Danému zisteniu ale nie je správne priklada  prehnane vysokú závažnos . Rozdiel medzi tým, i 
reprezentanti dosiahnu úspech na domácom podujatí, alebo i ho dosiahnu v zahrani í, nie je 
nato ko dôležitý, ako býva prezentované. i už z dôvodu nezáujmu o konkrétne podujatie alebo 
z kapacitných a finan ných dôvodov je zrejmé, že len ve mi malá as  obyvate ov mesta alebo krajiny 
sa ho môže priamo zú astni . Pre ostatných je takmer irelevantné, i sa napríklad hokejový zápas, 
ktorý pozerajú v televízii, hrá v meste vzdialenom nieko ko kilometrov, alebo i prebieha na opa nom 
konci sveta. Johnson, Groothuis a Whitehead sa vo svojom výskume zamerali na ur enie toho, akú 
má pre obyvate ov amerického Pittsburghu hodnotu skuto nos , že klub Pittsburgh Penguins sídli 
v ich meste. Dopracovali sa k íslu 5,77 amerického dolára ro ne na osobu a preto sa núka otázka, i 
sú v takomto prípade opodstatnené vysoké dotácie z verejných zdrojov.40 Isteže, zimné olympijské 
hry alebo iné ve ké podujatia, ktoré sú celosvetovo reflektované, sa svojou povahou odlišujú od 
umiestnenia športového klubu v danom meste. Na druhej strane, v prípade klubu ide o dlhodobú 
existenciu trvajúcu asto až dlhé desiatky rokov, predmetné podujatia trvajú len nieko ko dní alebo 
týžd ov. Ke že pod a našich vedomostí neexistuje práca, ktorej cie om by bolo kvantifikova , na 
ko ko si obyvatelia cenia možnos  usporiada  Hry, musíme vychádza  z hore uvedených výsledkov, 
ktoré majú orienta nú funkciu. Na základe predošlej úvahy predpokladáme, že v prípade 
organizovania zimných olympijských hier by nešlo o sumu, ktorá by bola výrazne vyššia.  

HODNOTENIE PROCESU OHLÁSENIA KANDIDATÚRY NA ZOH 2022 
Poslednou oblas ou, na ktorú sa zameriavame, je hodnotenie demokratickej legitimity rozhodnutia, 
aby Slovensko podporilo kandidatúru Krakova. Jednoducho povedané, išlo o rýchly postup, ktorého 
za iatok bol v októbri 2012 a k definitívnemu schváleniu došlo v marci nasledujúceho roku. 
Vzh adom na asový harmonogram sa otázka usporiadania asti ZOH 2022 nestala sú as ou 
volebného programu strany SMER-SD a nebola obsiahnutá ani v programovom vyhlásení vlády 
z mája 2012.41 Z tohto dôvodu bola pertraktovaná otázka vyhlásenia referenda, v ktorom by sa 
o tejto otázke rozhodlo. Diskusia bola ale ukon ená hne  v zárodku, premiér Slovenskej republiky sa 
vyjadril nasledovne: „Môže vzniknú  referendum aj na základe iniciatívy, petície, tomu nemôže nikto 
zabráni . Ale pokia  ide o vládu, nemá v úmysle ís  do referenda, pretože je to vec, ktorá stojí ve mi 
ve a pe azí.“42  

V zmysle platnej právnej úpravy môže by  referendum uskuto nené bu  obligatórne a to o vstupe 
do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku v zmysle l. 93 ods. 1 Ústavy 
alebo fakultatívne, na základe l. 93 ods. 2 Ústavy, kedy sa v referende rozhoduje o iných dôležitých 
otázkach verejného záujmu. Kandidatúra na ZOH 2022 by preto spadala do druhej kategórie. 
Referendum môže iniciova  minimálne 350 000 ob anov na základe petície alebo môže by  o jeho 

                                                            
38) Maennig, W., Porsche, M. (2008, s. 13-14). 
39) Tamže, s. 15. 
40) Johnson, B.K. – Groothuis, P.A. – Whitehead, J.C., s. 17 a 20. 
41) Pozri SMER – sociálna demokracia (2012) a Úrad vlády Slovenskej republiky (2012). Vzh adom na to, že vláda bola v roku 2012 
vytvorená jedinou politickou stranou, rozdiely medzi dvoma dokumentmi sú len minimálne. V kapitole športu je jediným novým 
prvkom záväzok participova  na projekte a viaczdrojovom financovaní výstavby Národného futbalového štadióna v Bratislave. 
42) Webnoviny.sk (2013). 
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vyhlásení rozhodnú  uznesením Národná rada Slovenskej republiky. Je pravdou, že naozaj existuje 
možnos , aby bolo referendum v tejto veci iniciované ob anmi, na druhej strane je ale potrebné 
zdôrazni , že vzh adom na povinnos  poda  prihlášku do pevne stanoveného dátumu, ktorým bol 
najneskôr 14. november 2013, išlo len o možnos  teoretickú. V prípade referenda v roku 2010 trvalo 
zozbieranie dostato ného po tu podpisov približne rok,43 mnoho potenciálnych signatárov by bolo 
odradených ani nie samotnou sumou vynaloženou na uskuto nenie referenda, približne 7 miliónov 
eur,44 ale nedôverou v reálnu šancu Krakova na úspech. V prípade, ak by mali by  olympijské hry 
uskuto nené, cena referenda by bola z h adiska celkového rozpo tu zanedbate ná, pokia  sa ale ráta 
s tým, že by kandidatúra neuspela, cena referenda by bola omnoho vyššia ako náklady na podanie 
prihlášky a s tým súvisiace výdavky. Aj v prípade získania dostato ného po tu signatárov by mohlo 
dôjs  k postupu prezidenta Slovenskej republiky v zmysle l. 95 ods. 2, kedy by sa pristúpilo 
k preskúmaniu súladu predmetu referenda s ústavou a ústavnými zákonmi a znamenalo by to alší 
asový sklz.  

Doteraz bol vo veci kandidatúry na ZOH 2022 uskuto nený len jeden prieskum verejnej mienky.45 Na 
vzorke 1028 respondentov ho v apríli vykonala agentúra FOCUS a otázka znela: „Ste za alebo proti, 
aby sa na Slovensku v r. 2022 uskuto nila as  ZOH v Tatrách?“ Spomedzi opýtaných bolo 20% 
rozhodne za, 35% skôr za, 20% skôr proti, 16% rozhodne proti a 9% sa nevedelo vyjadri . Výsledok 
55 oproti 36 percentám by mohol nazna ova , že verejnos  je takémuto zámeru naklonená, položená 
bola ale aj druhá otázka: „Ste za alebo proti, aby sa na Slovensku v r. 2022 uskuto nila as  ZOH 
v Tatrách, vrátane tatranských národných parkov a v ich prírodných rezerváciách?“ Rozhodne za bolo 
12%, skôr za 28%, skôr proti 24%, rozhodne proti 26% a nevedelo sa vyjadri  10% respondentov. Ako 
je zjavné, druhá otázka bola chytákom, pretože ZOH 2022 by sa v prípade úspechu kandidatúry 
uskuto nili práve v oblastiach, ktoré boli špecifikované v otázke íslo dva. Výsledky sú v tomto smere 
ve avravné a indikujú, že verejnos  nie je o tejto otázke dostato ne informovaná.  

Faktom, ktorý by mohol výrazne ovplyvni  postoj verejnosti, je organizácia olympijských hokejových 
turnajov na území Slovenska. Pôvodne bolo prezentované, že v prípade úspechu kandidatúry by sa 
na Slovensku mohli odohra  všetky zápasy mužského aj ženského turnaja. Na nesúlad plánu 
s aktuálnym znením Olympijskej Charty bolo upozornené v blogu Ladislava Križana.46 Pravidlo 34, 
bod 2 Charty znie: „V prípade zimných olympijských hier, ak nie je zo zemepisných alebo 
topografických dôvodov možné zorganizova  ur ité podujatia alebo športové disciplíny v štáte 
hos ujúceho mesta, MOV môže výnimo ne povoli  ich organizovanie v susednej krajine.“47 Pri 
štandardnom výklade ustanovení Charty by sa preto malo dôjs  k záveru, že na Slovensku by síce 
bolo možné uskuto ni  as  ZOH 2022, avšak v žiadnom prípade nie hokejové turnaje, ktorých 
usporiadanie je nezávislé od zemepisných alebo topografických dôvodov.  

Na uvedené zareagoval prezident Slovenského olympijského výboru František Chmelár. ktorého 
argumentácia bola zameraná na rovinu de lege ferenda. Upozornil, že sú asné pravidlá sú 
konzervatívne a diskriminujúce, znemož ujúce aspo  iasto ne participova  na organizácii Hier.48 

Svoje tvrdenie podporil tým, že viaceré krajiny spolo ne organizovali svetové alebo európske 
šampionáty vo futbale, hádzanej, adovom hokeji a vo volejbale.49 Pod a nášho názoru sú tieto 
skuto nosti dobrým podnetom na zamyslenie a prípadné prehodnotenie aktuálnej úpravy, avšak 
z h adiska ZOH 2022 nie sú relevantné. MOV totiž nieko ko týžd ov po publikovaní Chmelárovho 
lánku potvrdil, že nedôjde k zmene Charty a zárove , že Slovensko by v prípade úspechu 

                                                            
43) TVnoviny.sk (2010).  
44) Sme.sk (2010).  
45) Dianiška, I. (2013). 
46) Križan, L. (2013). 
47) Olympijská Charta, s. 31-32. 
48) Chmelár, F. (2013, s. 15). 
49) Tamže, s. 16. 
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kandidatúry Krakova nemohlo usporiada  turnaje v adovom hokeji.50 Možno preto predpoklada , že 
vzh adom na popularitu adového hokeja na Slovensku, by sa podpora kandidatúry znížila oproti 
výsledkom prieskumu, ktorý bol uskuto nený pred potvrdením tejto informácie.  

Zatia  o u nás došlo k rozhodnutiu o podpore na centrálnej úrovni, resp. len zo strany verejných 
predstavite ov, bez výslovného rozhodnutia alebo mandátu od voli ov, v zahrani í je bežný odlišný 
prístup. Po ekonomickej katastrofe, ktorá bola hlavným znakom olympiády v Montreale 1976, sa 
stali ostatné štáty v tejto oblasti opatrnejšími. Ekonomicky úspešná olympiáda v Los Angeles 1984 
sa uskuto nila v aka financovaniu súkromným sektorom, ke že obyvatelia odmietli hradi  výdavky 
na olympiádu z verejných zdrojov.51 Referendá sa konali aj v nedávnej minulosti. o sa týka ZOH 
2022, kandidatúra bola ob anmi tesne zamietnutá vo švaj iarskom kantóne Graubünden, o 
znamená, že Davos a St. Moritz sa nebudú uchádza  o organizáciu Hier.52 Predpokladá sa, že finan ná 
stránka zohrávala v rozhodovacom procese nemalú rolu, cena Hier bola odhadovaná na 2,6 miliardy 
amerických dolárov.53 V nórskom Osle sa hlasovalo 9. septembra a napokon sa 55,1% hlasujúcich 
vyjadrilo v prospech kandidatúry.54 Ob ania mali vo svojich rukách tiež kandidatúru v nemeckom 
Mníchove, kde sa referendum uskuto nilo 10. novembra. Dokopy sa konalo v štyroch mestách, kde 
sa mali uskuto ni  sú aže v jednotlivých disciplínach, vä šina zú astnených v každom meste sa ale 
vyjadrila v neprospech kandidatúry.55 V roku 2013 sa uskuto nilo hlasovanie vo Viedni, v ktorom sa 
rozhodlo o budúcnosti kandidatúry na organizáciu letných olympijských hier. Iniciatíva bola 
jednozna ne odmietnutá, proti sa vyjadrilo až 72% hlasujúcich.56 

Podpora verejnosti má význam aj z h adiska hodnotenia kandidatúry Medzinárodným olympijským 
výborom, pretože patrí medzi kritériá výberu.57 Aj to je zrejme jedným z podporných dôvodov, pre o 
sa v zahrani í rozhoduje prostredníctvom priameho hlasovania. Ako sa uvádza na stránke SOV, „do 
14. novembra 2013 by sa v regióne Liptovského Mikuláša a Demänovskej doliny i na po skej strane 
mal uskuto ni  prieskum verejnej mienky.“58 MOV vykonáva prieskum na miestnej a celoštátnej 
úrovni, prípadne tiež na regionálnej úrovni. Hore uvedené nazna uje, že celoštátna úrove  podpory 
sa bude z jeho strany zis ova  len v Po sku, ke že ide o kandidatúru Krakova za spoluú asti Slovenskej 
republiky.  

ZHODNOTENIE PLUSOV A MÍNUSOV 
Ako sme mohli vidie , organizovanie ve kých športových podujatí obsahuje viacero dimenzií 
a dôležitú úlohu zohráva aj príslušná právna úprava. Pri hodnotení závažnosti jednotlivých aspektov 
sa chceme zamera  na slovenské podmienky a zodpoveda  otázku, i môžu ma  vyššiu alebo nižšiu 
relevanciu, než vo všeobecnosti.  

Pri hodnotení ekonomickej roviny je v prípade organizácie ve kých športových podujatí a budovaní 
športovej infraštruktúry výstižný prístup verejných funkcionárov, ktorí chcú projekty zrealizova  aj 
za cenu prípadného predraženia.59 Zatia  o politici a podnikatelia sú zástancami ve kých športových 
podujatí a vyzdvihujú ich ekonomický prínos a rozvoj turizmu, vä šina ekonómov je v tejto otázke 
omnoho menej optimistická. Napriek tomu, že olympiáda v nieko kých prípadoch priniesla zisk 
a pomohla rozvoju regiónu, takéto tvrdenie nemožno generalizova . Naopak, vo viacerých prípadoch 

                                                            
50) Slovenský olympijský výbor (2013a). 
51) Chalkley, B., Essex, S. (1999, s. 384). 
52) Swissinfo.ch (2013). 
53) Bloomberg.com (2013). 
54) Insidethegames.biz (2013b). 
55) Slovenský olympijský výbor (2013c). 
56) Insidethegames.biz (2013a). 
57) Candidature File, s. 4. 
58) Slovenský olympijský výbor (2013b). 
59) Pozri napríklad Friedman, M.T., Andrews, D.L. (2011, s. 189). 
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boli ve ké športové podujatia prí inou finan ných ažkostí. Ak by sme chceli na základe jednotlivých 
skúsenosti dospie  k záveru, ten by bol taký, že olympijské hry sú podujatím, ktorého ekonomický 
výsledok je vždy otázny.  

Ako ukázali doterajšie Hry, rozhodne nie je dobré spolieha  sa na cenové odhady uskuto nené 
verejnými orgánmi po as procesu kandidatúry. Na druhej strane, mnohé tvrdenia týkajúce sa 
negatívneho dopadu ZOH 2022 na stav verejných financií sú prehnane pesimistické. Musíme si 
uvedomi , že zimné olympijské hry sú svojím rozsahom približne štyrikrát menšie ako letné 
olympijské hry.60 Ako bolo avizované, slovenská strana by v prípade úspechu Krakova uhradila 
náklady v pomere 2:8 alebo 3:7. Ke že tento návrh bol urobený ešte pred definitívnym zamietnutím 
možnosti usporiada  hokejové turnaje, dá sa racionálne predpoklada , že v sú asnosti platí menej 
nákladná možnos , prípadne by mohlo dôjs  k zníženiu tohto pomeru. Naopak, len iasto né 
organizovanie Hier by bez pochýb ovplyvnilo výhody týkajúce sa rozvoja cestovného ruchu – ke že 
by bolo Slovensko menej zvidite nené ako v prípade kompletnej prípravy olympiády, výsledný efekt 
by bol nižší. Odznel tiež názor, že z h adiska turizmu by mohla ma  podpora Krakova vyslovene 
negatívny rezultát – zvidite nilo by sa hlavne po ské mesto a to aj za pomoci pe azí slovenských 
da ovníkov.61 Úplne ignorovanou témou sú zmeny v da ových zákonoch, ktoré by sa vz ahovali na 
priebeh a obdobie nasledujúce po zimných olympijských hrách. Zo strany Ministerstva financií 
Slovenskej republiky sme dostali odpove , v ktorej bolo uvedené: „V prípade, že sekcia da ová 
a colná MF SR bude v danej veci oslovená, je pripravená spolupracova  v rámci stanovených 
kompetencií a príslušnej legislatívy.“62  

Odhadovanie environmentálnych konzekvencií je ešte náro nejšie. Zatia  o iniciátori kandidatúry 
nepovažujú Hry za nezvládnute né riziko pre životné prostredie, ochrancovia životného prostredia 
bijú na poplach. Na za iatku procesu oznámil minister životného prostredia, že nemôže poskytnú  
predmetné informácie, s poukázaním na fakt, že všetky konkrétne investi né zámery budú posúdené 
v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie.63 V priebehu mesiaca február sa uskuto nilo 
pracovné stretnutie na tému Zimné olympijské hry a príroda s podtitulom „Má ma  politika prednos  
pred odbornos ou?“, ktorého sa mal zú astni  aj minister životného prostredia, ten však napokon 
svoju ú as  zrušil.64 Možno preto bada  podstatný rozdiel oproti kandidatúre Londýna na letné 
olympijské hry 2012, kde došlo k precíznym konzultáciám environmentálnych otázok s neziskovými 
organizáciami.65  

Necelé dva mesiace pred najneskorším možným dátumom podania prihlášky nedisponoval týmito 
informáciami ani Mikuláš Huba, ktorý je predsedom parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo 
a životné prostredie.66 Zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sme dostali 
odpove , v ktorej sme boli uistení, že predmetom posúdenia je návrh strategického dokumentu 
a k jeho posúdeniu musí dôjs  pred schválením, avšak sú asne nám bolo povedané, že odbor 
environmentálneho posudzovania v sú asnosti nedisponuje žiadnymi informáciami o obsahu tohto 
posudzovania.67  

Viac svetla do tejto problematiky priniesli až podklady, ktoré boli v októbri zaevidované ako 
materiály nezaradené na rokovanie vlády. Bolo v nich zdôraznené zabezpe enie trvalo udržate ného 
rozvoja, zameranie sa na verejnú hromadnú dopravu na báze ekologických, bezexhalátových 
pohonných médií, s minimálnou hlu nos ou a vo všeobecnosti, na zabezpe enie tzv. 

                                                            
60) Matheson, W.A., Baade, R.A. (2004, s. 1). 
61) Baranovi , M. (2013b). 
62) Odpove  na žiados  o sprístupnenie informácií – Ministerstvo financií Slovenskej republiky (2013). 
63) Huba, M. (2013c). 
64) Huba, M. (2013a). 
65) Samuel, S., Stubbs, W. (2013, s. 495). 
66) Odpove  Ing. ubice Trubíniovej, asistentky poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (2013). 
67) Odpove  na žiados  o sprístupnenie informácií – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (2013). 
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environmentálne priate ského olympijského podujatia.68 Problém by však mohol vzniknú  
v súvislosti s vybudovaním novej zjazdovky. „Už v minulosti, pri kandidatúre ZOH Poprad – Tatry 
2002 a 2006, sa uvažovalo s realizáciou sú aží v alpských lyžiarskych disciplínach na území NAPANT-
u. Pre konanie sú aží v týchto disciplínach bolo v lokalite Demänovská Dolina – Jasná, ako jedna zo 
zásadných podmienok, požadované vybudovanie novej zjazdovky pod názvom FIS II. Návrh na 
vybudovanie tejto zjazdovky nebolo zo strany štátnej ochrany prírody odporú aný, nako ko 
zasahoval do lesných porastov v kategórii ochranný les, ako aj preto, že zasahoval resp. roz le oval 
jeden z posledných kompaktných lesných porastov odde ujúcich zjazdovku FIS I. a technické 
dopravné zariadenia.“69 Napriek tomu, že sa neskôr v danej oblasti uskuto nilo posudzovanie 
vplyvov zámerov spolo nosti Tatry mountain resort a.s. na životné prostredie a bolo vydané 
závere né stanovisko MŽP SR . 1712/2011-3.4/pl., zjazdovky FIS II sa toto konanie netýkalo.70 Preto 
bude posudzovanie prebieha  až po podaní prihlášky, o nemožno považova  za ideálne riešenie, 
ke že nejde o žiadnu formalitu.  

o sa týka sociálnych aspektov, nie je potrebné obáva  sa zvýšenej intenzity negatívnych 
spolo enských javov ako prostitúcia, kriminalita alebo násilie fanúšikov. Vzh adom na to, že by sa na 
Slovensku uskuto nila len malá as  Hier, riziká sú zanedbate né. Na spolupatri nos  miestneho 
obyvate stva by mohla ma  pozitívny ú inok predovšetkým dobrovo nícka innos , do ktorej by sa 
zapojilo nieko ko tisíc osôb. Samotný fakt, že by sa Hry uskuto nili aj na Slovensku, by mal ale nižší 
dopad, než odhadujú organizátori. Platí, že na tento ukazovateli majú ve ký podiel výsledky a úrove  
výkonov domácich športovcov. Samozrejme, teraz je nemožné predpoveda , i bude ma  Slovensko 
o devä  rokov zjazdových lyžiarov a lyžiarky na svetovej úrovni. Ke že ide o individuálne športy, 
nemožno vylú i  možnos , že by sme mali v lyžovaní niekoho podobne úspešného, ako je v sú asnosti 
cyklista Peter Sagan. Zárove  sa na to ale rozhodne nedá spolieha  a taktiež nemožno ráta  s vyššie 
uvedeným efektom divácky atraktívneho športového výkonu, ktorý je viac markantný pri 
kolektívnych športoch. 

Najvä ší problém vidíme v nedostatku demokratickej legitimity rozhodnutia podpori  kandidatúru 
Krakova. Politici na  pri extenzívnom výklade tohto pojmu nemajú mandát, referendum sa 
neuskuto nilo a prieskumy verejnej mienky sú nejednozna né.  

Tieto nedostatky vystupujú do popredia najmä pri porovnaní s procesmi, ktoré sa odohrávajú v iných 
mestách, ktoré zvažujú kandidatúru. Z objektívnych dôvodov nebol zámer sú as ou volebného 
programu ani programového vyhlásenia vlády, avšak zo strany vrcholných predstavite ov verejnej 
moci došlo nie len k odmietnutiu referenda, ale v podstate aj k znemožneniu spolo enskej diskusie 
kvôli tomu, že nieko ko týžd ov do podania prihlášky mala verejnos  len minimum informácií. Ve mi 
negatívne hodnotíme skuto nos , že príprava kandidatúry sa uskuto uje „na poslednú chví u“. 
Materiál kandidatúry mal by  vypracovaný do 31. októbra a prihlášky je potrebné odovzda  do 
14. novembra, preto neprichádzala do úvahy možnos  plnohodnotne reagova  na predložené plány. 
Materiál zaevidovaný na konci októbra priblížil ve kú as  plánov, avšak z ekonomického h adiska 
obsahuje len presné vy íslenie relatívne malej položky 481 tisíc eur ur enej na podanie prihlášky 
a náklady s tým súvisiace.71 

Spochybnite né sú aj tvrdenia o nákladnosti referenda. Samo o sebe by stálo približne sedem 
miliónov eur, avšak náklady by boli omnoho nižšie v prípade, ak by bolo spojené s inými vo bami. 
Táto možnos  sa javila ako reálna, pretože 9. novembra sa na Slovensku uskuto nili vo by do orgánov 

                                                            
68) Správa o stave prípravy kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluú asti 
Slovenskej republiky (2013). 
69) Tamže. 
70) Tamže. 
71) Správa o stave prípravy kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluú asti 
Slovenskej republiky (2013). 
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samosprávnych krajov. Bolo to pä  dní pred najneskorším termínom podania prihlášok, pri om 
v Mníchove sa referendum uskuto nilo ešte o de  neskôr. Sme toho názoru, že pravým dôvodom 
nie je cena, ale sú asná právna úprava referenda, ktorej výsledkom je, že doteraz bolo platné len 
referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Referendum by mohlo dosiahnu  
potrebnú ú as  jedine, ak by bolo spojené s vo bami do Národnej rady Slovenskej republiky alebo 
vo bou prezidenta Slovenskej republiky, ur ite nie v spojitosti s vo bami do orgánov územnej 
samosprávy. Výhrady proti referendu je ale možné vyslovi  aj z pozície odporcov Hier na Slovensku. 
Dôvod je prostý, nedôvera v šancu projektu na úspech. V takom prípade by boli náklady referenda 
ur ite vyššie, než náklady na podanie prihlášky a súvisiace výdaje a znamenalo by to, že 
z ekonomického h adiska by bolo referendum nerentabilné.  

Ak by sa iniciatíva organizova  ve ké športové podujatie objavila aj v budúcnosti, zrejme najlepším 
riešením by bolo, ak by sa politické strany jasne vyjadrili k takejto možnosti vo svojich programoch 
a na základe toho by bolo korektnejšie, ak by bolo neskôr uskuto nené takéto rozhodnutie. Dôležitou 
by bola tiež v asná konzultácia s odborníkmi na životné prostredie a najmä zabezpe enie súladu 
plánovanej výstavby s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany životného prostredia ešte pred 
podaním prihlášky.  
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ABSTRAKT: 
Príspevok sa zaoberá právnym postavením športových klubov de lege lata i de lege ferenda. Vychádza z právnej 
úpravy zákona . 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu v znení neskorších predpisov, ktorý v stru nosti 
reguluje postavenie športových klubov, ich možnú právnu formu i zdroje ich financovania. V príspevku sú 
vznesené ur ité kritické pripomienky k doterajšej právnej úprave a navrhnuté ur ité zmeny právnej úpravy po 
zoh adnení niektorých zahrani ných úprav v krajinách, ktoré v poslednom období prijali zákony o športe alebo 
iné obdobné predpisy upravujúce takéto otázky.  
ABSTRACT/SUMMARY:  
The article deals with the legal status of sport clubs de lege lata and also de lege ferenda. It is based on Act No. 
300/2008 Coll. On the organisation and support of sport as later amended, which is briefly regulating the legal 
status of sport clubs, their legal form or financial sources. In this contribution, some critical remarks about the 
current legal regulation are presented and some proposals for changes are drafted. The drafts have been 
proposed after checking the legal regulation of some other countries, which have adopted Acts on sports or 
similar Acts in recent history. 
 

ÚVOD 
Športové kluby sú jedným zo základných subjektov športovo-právnych vz ahov. Umož ujú 
vykonáva  športovú innos  najmä v kolektívnych športových odvetviach. V posledných desa ro iach 
je možné konštatova , že sa vytvárajú mnohé odlišnosti medzi športovými klubmi pôsobiacimi 
v amatérskych športových sú ažiach alebo venujúce sa rekrea nému športu a športové kluby 
pôsobiace vo vrcholovom a výkonnostnom športe v profesionálnych športových sú ažiach. 
Vzh adom na finan nú a organiza nú náro nos  pôsobenia vo vrcholových profesionálnych 
športových sú ažiach sa zvyšujú požiadavky na majetkové i personálne vybavenie takýchto 
športových klubov ako aj ich vnútornú organizáciu.  

Uvedené rozdiely medzi športovými klubmi so sebou prinášajú aj rozdielne požiadavky na právnu 
formu športových klubov, ako aj ich vnútorné právne pomery i vonkajšie vz ahy s tretími osobami 
týkajúce sa ich financovania, materiálneho zabezpe enia i iných otázok. V poslednom období sa 

                                                            
1) Tento príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA . 1/1042/11 „Premeny kapitálových obchodných spolo ností 
a družstiev“. 
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preto už aj medzi športovými klubmi za ali rozlišova  profesionálne a amatérske športové kluby. 
V nasledujúcich riadkoch sa zamyslíme nad právnou úpravou športových klubov tak, ako vyplýva 
z platného právneho poriadku Slovenskej republiky a následne na základe porovnania s právnymi 
úpravami niektorých iných krajín.  

I. PRÁVNE POSTAVENIE ŠPORTOVÝCH KLUBOV DE LEGE LATA 
V sú asnosti upravuje právne postavenie športových klubov § 9 zákona . 300/2008 Z. z. o organizácii 
a podpore športu v znení neskorších predpisov ( alej „ZOPŠ“), v zmysle ktorého je športový klub 
právnická osoba založená na vykonávanie športu a na ú as  v športových sú ažiach organizovaných 
národným športovým zväzom, ktorého je lenom, alebo medzinárodným športovým zväzom. 

Športový klub je spôsobilý subjekt právnych vz ahov, ke že je vždy právnickou osobou, pri om zákon 
bližšie ur uje v akej forme právnickej osobe môže by  športový klub vytvorený. Konkrétne môže ís  
o ob ianske združenie alebo o obchodnú spolo nos  založenú za iným ú elom než je ú el podnikania, 
pri om národné športové zväzy sú oprávnené v zmysle zákona uvies  vo svojich jednotlivých 
sú ažných poriadkoch požiadavky na právnu formu športových klubov, ktoré majú by  zaradené do 
sú aží organizovaných týmto zväzom. Okrem toho by mohol by  športový klub založený aj ako 
rozpo tová organizácia alebo príspevková organizácia. 

Nie je celkom zrejmé, pre o zákon ráta len s týmito možnými právnymi formami športových klubov. 
Otázkou je, i má zmysel obmedzova  možné právne formy športových klubov len na vymenované 
právne formy. Právny poriadok pozná aj iné subjekty súkromného práva, ktoré by mohli by  založené 
okrem iného aj za ú elom výkonu telovýchovnej innosti alebo športu, napr. neziskové organizácie, 
nadácie i neinvesti né fondy2. Pod a nášho názoru nie je celkom dôvod na to, aby možnos  
zakladania športových klubov v týchto právnych formách bola vylú ená. 

Sú asné znenie zákona je do istej miery rozporné v tom, že predpokladá, že športové kluby budú 
nepodnikate ské subjekty resp. ak aj budú založené ako obchodné spolo nosti, tak len za 
nepodnikate ským ú elom. Následne však v ustanovení § 9 ods. 3 ZOPŠ uvádza ako možné príjmy 
športových klubov napr. aj prenájom hnute ného majetku (písm. b) alebo marketingové aktivity 
a predaj suvenírov (písm. c) je potrebné považova  za podnikanie. Ide o živnostenské innosti aj 
v zmysle zoznamu odporú aných vo ných živností a ich bližšieho obsahového vymedzenia3. 

Ide o istú nekonzistenciu zákona, ak predpokladá založenie spolo nosti za iným ú elom než 
podnikanie a zárove  predpokladá, že táto spolo nos  bude vyvíja  i podnikate skú innos . Zrejme 
zákonodarca vychádzal z reálnej situácie slovenských športových klubov, pre ktoré príjmy 
z marketingových aktivít i prenájmu hnute ných vecí za ú elom umiestnenia reklamy nedokážu 
pokry  ani len náklady na zabezpe enie bežnej prevádzky klubu a vykonávanie jeho športovej 
innosti. Tieto podnikate ské aktivity tak predstavujú len ved ajšiu innos  športových klubov, ktorá 

slúži na zabezpe enie prostriedkov pre realizáciu hlavnej innosti.  

Napriek tomu nemožno vylú i , že by boli športové kluby nato ko úspešné, aby ich príjmy presiahli 
v ú tovnom roku výdavky, a dosiahli tak zisk. Stalo sa to nielen v prípadoch, že sa klubu podarilo 
kvalifikova  do medzinárodnej sú aže, kde získal vysoký príjem už za samotný štart v sú aži, ale 
následne aj podiel na príjmoch z predaja vysielacích práv, odmenu za získané body do celkového 
hodnotenia a podobne. Niektoré športové kluby sa špecializujú na trénovanie mladých športovcov, 
ktorí neskôr prestupujú do bohatých zahrani ných klubov a ich materské kluby tak profitujú na 
odplatách za prestupy svojich hrá ov, ktoré sú tiež asto ve mi zaujímavé z ekonomického h adiska. 

                                                            
2) Pozri GÁBRIŠ, T.: Športové právo. Bratislava. Eurokódex, 2011, s. 123-125, ISBN: 978-80-89447-52-7. 
3) Pozri položku 31.5. zoznamu odporú aných vo ných živností a ich bližšieho obsahového vymedzenia z marca 2012 na 
www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie&subor=40259. 
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V zmysle platnej právnej úpravy pod a nášho názoru neexistuje dôvod, ak by takýto športový klub, 
ktorý dosiahne zisk, hoc nebol založený za ú elom dosahovania zisku, nemohol zo ziskom naloži  
pod a vlastného uváženia, resp. pod a vôle spolo níkov a prípadne tento zisk rozdeli  medzi 
jednotlivých spolo níkov. Zákon neukladá športovým klubom žiadne povinnosti smerom 
k nakladaniu s dosiahnutým ziskom. 

II. PRÁVNE POSTAVENIE ŠPORTOVÝCH KLUBOV V NIEKTORÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH 
V posledných rokoch prijali nové právne úpravy týkajúce sa športu najmä niektoré krajiny tzv. 
východného bloku najmä na Balkánskom polostrove, zrejme v dôsledku toho, že sa snažili reagova  
na prechod k profesionalizmu v športe. 

Vo vä šine týchto právnych úprav sú športové kluby právnické osoby vykonávajúce športovú innos . 
Pokia  ide o športové kluby sú ažiace v profesionálnych športových sú ažiach, zákonná úprava 
vyžaduje, aby mali právnu formu obchodných spolo ností, predovšetkým akciovej spolo nosti. 
Takmer žiaden právny poriadok nezakazuje športovým klubom vykonáva  podnikate skú innos . 
V niektorých prípadoch právna úprava výslovne ráta s prevádzkovaním podnikate skej innosti i 
výkonom ekonomickej innosti. 

BULHARSKO 

Bulharský zákon o telesnej výchove a športe z roku 1996 uvádza v l. 11, že športové kluby sú 
dobrovo né ob ianske združenia a neziskové organizácie prevádzkujúce a rozvíjajúce telesnú 
výchovu a šport a trénovanie a sú aženie v jednom alebo viacerých športov. Pokia  vykonávajú 
športovú innos  v profesionálnych športových sú ažiach, môžu ma  právnu formu akciových 
spolo ností, pri om ich akcie musia by  zaknihované. Každý profesionálny športový klub musí ma  
v obchodnom mene uvedené, že sa jedná o profesionálny športový klub. 

Všetky premeny takýchto obchodných spolo ností vykonávajúcich športovú innos  sa uskuto ujú 
v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, pri om však nesmú vies  k zmene zaradenia 
športového klubu do inej ligy mimo športových klasifika ných kritérií. 

Každý športový klub sa musí najneskôr do jedného mesiaca od jeho vzniku uchádza  o lenstvo 
v licencovanom športovom zväze.  

Zákaz tzv. multiple ownership teda majetkového prepojenia športových klubov pôsobiacich 
v rovnakej športovej sú aži vyplýva priamo z ustanovenia l. 12 ods. 3 zákona. 

Bulharská právna úprava nezavádza žiadne obmedzenia športových klubov pri ich športovej i 
ekonomickej innosti, ale v zmysle l. 12 ods. 4 zákona športové štadióny a zariadenia vo vlastníctve 
štátu alebo obce nemôžu by  vložené do majetku obchodnej spolo nosti. 

CHORVÁTSKO 

V Chorvátsku bol zákon o športe prijatý v roku 2006 s pomerne rozsiahlym normatívnym textom. 
Postavenie športových klubov všeobecne upravujú l. 20 až 25 Zákona o športe, pri om pripúš ajú, 
že športové kluby môžu ma  aj právnu formu akciových spolo ností. Zákon v l. 28 a nasl. zavádza 
právnu formu športovej akciovej spolo nosti (skrátene „š. d. d.“), pri om odlišne od chorvátskeho 
obchodného zákonníka pomerne podrobne upravuje spôsob založenia, vzniku tejto športovej 
akciovej spolo nosti ako aj jej vnútorné právne pomery. 

Športové kluby, ktoré nie sú obchodné spolo nosti môžu na výkon niektorých inností (okrem ú asti 
v športových sú ažiach) založi  obchodnú spolo nos , pri om zo záväzkov vzniknutých z podnikania 
týchto spolo ností sú zaviazané spolo ne a nerozdielne.  
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Chorvátsky zákon rozlišuje amatérske a profesionálne športové kluby. Profesionálne športové kluby 
sú tie, ktoré sp ajú podmienky ur ené zákonom alebo národnými športovými zväzmi (napr. aspo  
50% športovcov v seniorskej kategórii s profesionálnymi zmluvami ako aj alšie podmienky) a musia 
by  registrované Ministerstvom športu, predklada  mu ú tovnú závierku, hospodárske výsledky i 
podnikate ský plán. Klub môže nadobudnú  profesionálny status bez oh adu na jeho právnu formu. 

Profesionálne športové kluby musia by  zapísané v registri profesionálnych športových klubov 
vedených Ministerstvom športu. Okrem registra klubov sa v Chorvátsku vedie aj register športových 
inností, pri om v om sú evidované všetky subjekty, ktoré prevádzkujú športovú innos . Tieto 

evidencie vedú orgány miestnej štátnej správy na úrovni okresov a mesto Záhreb. 

Zaujímavos ou je aj to, že zákon o športe obsahuje aj ustanovenie insolven ného charakteru, ktoré 
sa nevz ahujú len na športové akciové spolo nosti ale na všetky profesionálne športové kluby. Ide 
o ustanovenie l. 25 v zmysle ktorého iní veritelia klubov musia by  uspokojení skôr než „spriaznené 
osoby“ – veritelia, ktorí sú zárove  spolo níkmi, lenmi orgánov a pod. 

MACEDÓNSKO 

V zmysle macedónskeho zákona o športe, ktorý bol novelizovaný v roku 2008 môžu by  športové 
kluby založené tiež ako ob ianske združenia alebo obchodné spolo nosti prevádzkujúce športovú 
innos . Zákon upravuje aj otázky transformácie ob ianskych združení na športové obchodné 

spolo nosti. Rovnako platí, že športový klub, ktorý má právnu formu ob ianskeho združenia je 
oprávnený založi  spolo nos  s ru ením obmedzeným alebo akciovú spolo nos , a to aj za ú elom 
výkonu športovej innosti. 

Podobne ako v Bulharsku aj v Macedónsku existujú obmedzenia oh adne nadobúdania majetku 
tvoriaceho športovú infraštruktúru športovými klubmi. Konkrétne v zmysle § 9 macedónskeho 
zákona o športe platí, že majetok tvoriaci športovú infraštruktúru a patriaci štátu alebo jednotkám 
územnej samosprávy nemôže by  vložený do majetku obchodnej spolo nosti v súvislosti 
s transformáciou športového ob ianskeho združenia na obchodnú spolo nos . 

Zákon tiež rozlišuje amatérske a profesionálne športové kluby, pri om profesionálne športové kluby 
sú tie, ktoré pôsobia v najvyšších sú ažiach a majú aspo  s 50% svojimi športovcami v seniorskej 
kategórii. Profesionálne športové kluby musia by  zapísané do registra športových klubov vedených 
štátnymi orgánmi, pri om tie sú oprávnené kontrolova  innos  športového klubu na základe 
výro ných správ o hospodárení. 

Profesionálne športové kluby musia ma  zodpovedajúce materiálne vybavenie a personálne 
vybavenia na ú as  v profesionálnych sú ažiach. Zákon upravuje aj ustanovenia o nezlú ite nosti 
niektorých funkcií v rámci športových klubov a medzi rôznymi športovými klubmi, ktoré sú ažia 
v rovnakej sú aži, reagujúc na doktrínu zákazu prepojenia sú ažite ov. 

Na výkon športovej innosti v oblasti športu sa vyžaduje v Macedónsku povolenie štátneho orgánu. 

MALTA 

V zmysle maltského zákona . XXVI z roku 2002 o športe v znení neskorších zmien a doplnkov môže 
by  športovým klubom združenie osôb i už vo forme ob ianskeho združenia, obchodnej spolo nosti 
alebo v inej právnej forme, v ktorom sa jednotlivci združujú najmä za ú elom výkonu športovej 
innosti.  

Právne formy športových klubov teda nie sú nejako obmedzené, a zo slova „najmä“ obsiahnutého 
v definícii športového klubu možno usudzova , že športový klub nemusí vykonáva  len športovú ale 
aj nejakú inú innos . 
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Zákon zavádza register športových subjektov, ktorý vedie osobitne zriadený štátny orgán „Kunsill 
Malti ghal-Isport“, a v ktorom musia by  registrované všetky subjekty (bez oh adu na to, i ide 
o fyzické alebo právnické osoby), ktoré chcú ma  prístup alebo využíva  alebo nadobúda  do 
vlastníctva športové zariadenia a infraštruktúru. Zápis do registra zárove  potvrdzuje, že zapísané 
subjekty majú plnú právnu subjektivitu a môžu vstupova  do všetkých právnych vz ahov. 
Registrované subjekty potom podliehajú doh adu tohto orgánu, ktorý môže v prípade finan ných 
problémov i hroziaceho úpadku zavies  nie o ako nútenú správu nad týmto subjektom, za ú elom 
odvrátenia tejto negatívnej situácie a zachovania ich právnej i športovej kontinuity. 

Neziskovos  zákon vyžaduje výslovne od národných športových asociácií a federácií, túto požiadavku 
však nevz ahuje na športové kluby. 

IERNA HORA 

iernohorský zákon o športe z roku 2004 považuje šport za aktivitu verejného záujmu. Šport je 
vykonávaný okrem iného aj športovými klubmi, ktoré môžu ma  amatérsky alebo profesionálny 
status. V zmysle l. 12 tohto zákona sú všetky právnické osoby v oblasti športu okrem 
profesionálnych klubov sú neziskové právne subjekty. Z uvedeného na základe argumentum 
a contrario vyplýva, že profesionálne športové kluby môžu svoju innos  vykonáva  aj za ú elom 
dosahovania zisku. 

Amatérske športové kluby môžu založi  domáce i zahrani né fyzické alebo právnické osoby, avšak 
pokia  klub zakladajú fyzické osoby, musí ma  aspo  pä  zakladate ov. 

Profesionálne športové kluby môžu by  tiež založené domácimi i zahrani nými fyzickými i 
právnickými osobami, a to aj vo forme obchodných spolo ností. Zákon výslovne ráta s tým, že 
profesionálne športové kluby môžu okrem športovej innosti vykonáva  aj podnikate skú innos , 
ktorá s touto športovou innos ou súvisí. Sloboda podnikania športových klubov teda nie je 
obmedzená h adiskom dosahovania zisku, ale je obmedzovaná objektívne, a to predmetom 
podnikania, ktorý by mal súvisie  so športovou innos ou. 

PO SKO 

U našich severných susedov bol prijatý v roku 2010 pod . 127 nový zákon o športe, ktorý však 
obsahuje iba kusú úpravu právneho postavenia športových klubov. Priznáva športovým klubom 
právnu subjektivitu, bližšie však nevymedzuje v akej právnej forme môžu by  športové kluby založené 
a akú innos  môžu vykonáva . Osobitné ustanovenie je venované akurát študentským športovým 
klubom ( l. 4). 

Tým, že zákon právne postavenie športových klubov nevymedzuje, zárove  ani neobmedzuje 
zakladate ov športových klubov v rozhodovaní o vo be právnej formy i predmetu innosti 
športového klubu. 

RUMUNSKO 

V Rumunsku je šport predmetom úpravy zákona . 69 z roku 2000 o telesnej výchove a športe. 
V zmysle l. 26 tohto zákona môžu by  športovými klubmi právnické osoby súkromného práva, a to 
neziskové subjekty alebo akciové spolo nosti, ako aj právnické osoby verejného práva. 

Za pozornos  stojí ustanovenie l. 28 ods. 5 rumunského zákona o športe, v zmysle ktorého v prípade 
zrušenia (s likvidáciou) sa majú ich aktíva spe ažova  takým spôsobom, aby v prípade ich prevodu 
na inú osobu mohol by  alej zachovaný ú el ich využitia na športové innosti, pri om k predaju 
týchto aktív sa vyjadruje Ministerstvo mládeže a športu na návrh príslušného športového zväzu. 
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Športové kluby, ktoré sú obchodnými spolo nos ami, sú profesionálnymi športovými klubmi. 
Vznikajú za ú elom ú asti v profesionálnych športových sú ažiach, o je podmienené vznikom 
lenstva v národnom športovom zväze alebo inom združení riadiacom profesionálnu ligovú sú až. 

Profesionálne športové kluby môžu by  v Rumunsku založené iba ako kluby jedného športu, teda 
môžu pôsobi  iba v jednom športovom odvetví. 

Zákon zavádza aj niektoré obmedzenia týkajúce sa športových klubov, ktoré sú obchodnými 
spolo nos ami. Nemožno síce obmedzova  prevodite nos  obchodných podielov v týchto 
spolo nostiach, predsa však existuje obmedzenie týkajúce sa štátnej príslušnosti. Podiely v takýchto 
obchodných spolo nostiach totiž môžu nadobudnú  zahrani né fyzické alebo právnické osoby 
maximálne v rozsahu 49 % vo vz ahu k všetkým podielom. Zárove  platí, že žiadny subjekt nemôže 
disponova  majetkovou ú as ou na dvoch alebo viacerých športových obchodných spolo nostiach 
pôsobiacich v tom istom športovom odvetví. 

alšie ustanovenia tejto asti zákona majú za cie  dosiahnu  to, aby ani v súvislosti s nakladaním 
s majetkom športových klubov alebo ich majetkovým vysporiadaním nebolo možné zmeni  ú elové 
ur enie nehnute ností, zariadení i inej infraštruktúry slúžiacej na športové ú ely bez súhlasu 
ministerstva.  

III. NÁMETY DE LEGE FERENDA 
Vyššie v texte sme uviedli niektoré výhrady k sú asnej právnej úprave postavenia športových klubov 
obsiahnutej v zákone . 300/2008 Z. z. Analyzujúc právne úpravy v niektorých iných krajinách 
dospievame k názoru, že by bolo vhodné našu platnú právnu úpravu zmeni . 

Športové kluby by mali by  právnické osoby vykonávajúce športovú innos  s vlastnou právnou 
subjektivitou. Pri svojej innosti je totiž nevyhnutné, aby vstupovali do právnych vz ahov so 
športovými zväzmi, športovcami i organizáciami riadiacimi ligové sú aže, prípadne uchádzali sa 
o dotácie zo štátneho rozpo tu. Za týmto ú elom potrebujú by  vybavené spôsobilos ou ma  práva 
a povinnosti ako aj spôsobilos ou na právne úkony. 

Nevidíme však dôvod v zákone taxatívne ur ova  možné právne formy športových klubov ani 
vyžadova  ich neziskový ú el založenia. Pre športové kluby môžu by  vhodné rôzne právne formy 
právnických osôb súkromného práva, rovnako ako aj právne formy rozpo tových alebo 
príspevkových organizácií zapojených na verejnoprávne prostriedky v rámci realizácie úloh štátu 
v oblasti podpory športu. 

Dôvod nevidíme ani na obmedzovanie športových klubov v možnosti vykonáva  podnikate skú 
innos  alebo v prikázaní orientova  sa na neziskovú innos . Podnikate ská innos  spo ívajúca napr. 

v marketingových i merchandisingových aktivitách alebo prenájme hnute ného majetku je 
prirodzeným zdrojom získavania pe ažných prostriedkov na fungovanie športového klubu. Nie je 
potrebné vylu ova  športové kluby z možnosti vykonáva  aj iné podnikate ské innosti a získava  tak 

alšie prostriedky. 

Nie je pod a nás na mieste ani vyžadova  od športových klubov zameranie na neziskovos  v zmysle 
nemožnosti rozde ova  prípadný dosiahnutý zisk medzi lenov4. Možnos  rozdelenia zisku medzi 
lenov resp. spolo níkov športových klubov môže by  motivujúcim faktorom pre investovanie 

prostriedkov do športových klubov (najmä pokia  ide o kapitálové obchodné spolo nosti) a pre 
športové kluby to môže znamena  získanie externých zdrojov pre financovanie svojej innosti. 

                                                            
4) HURDÍK, J.: Právnické osoby a jejich typologie. Praha: C. H.Beck, 2003, s. 68, ISBN: 80-7179-790-1. 
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Podnikate ská innos  je síce rizikovou innos ou, ale to platí takisto pre samotnú ú as  v športových 
sú ažiach, ktorá je taktiež ve mi riziková, ekonomicky ve mi nákladná, pri om prípadná návratnos  
nákladov závisí aj od dosiahnutých športových výsledkov a od iných neistých okolností. 

Vhodným sa javí by  napr. iernohorský model, v rámci ktorého môžu športové kluby priamo 
vykonáva  takú podnikate skú innos , ktorá súvisí s ich športovou innos ou a inú podnikate skú 
innos  by mohli vykonáva  skrz dcérske obchodné spolo nosti, aby sa prípadný neúspech v tomto 

podnikaní nedotkol majetku športového klubu, ktorý slúži na jeho športovú innos . 

Za inšpirujúce považujeme aj ustanovenia rumunského zákona o športe vyžadujúce, aby sa pri 
zrušení športového klubu zoh ad oval záujem na zachovaní športového ú elu majetku, ktorý na 
takýto ú el slúži. De lege ferenda stojí pod a nášho názoru uvažova  aj nad tým, aby športová 
infraštruktúra v majetku štátu alebo samosprávy nemohla by  nadobudnutá do vlastníctva 
súkromnými subjektmi. V nedávnej minulosti sme už totiž boli svedkami toho, že takýto majetok 
neskôr zanikol a na plochách bývalých futbalových štadiónov vyrástli hypermarkety. 

Pod a nášho názoru nie je potrebné, aby samotný zákon predpisoval pre založenie športových klubov 
prísnejšie podmienky než Obchodný zákonník. Nastavenie finan ných, ekonomických, 
infraštrukturálnych, personálnych i iných kritérií na ú as  športových klubov v športových sú ažiach 
by malo by  ponechané skôr na orgány športovej samosprávy. V zmysle § 8 zákona . 300/2008 Z. z. 
sú národné športové zväzy oprávnené ur ova  podmienky ú asti v športových sú ažiach, ako aj 
preverova  ich plnenie a samozrejme následne aj rozhodova  o športových následkoch neplnenia 
týchto podmienok.  

ZÁVER 
Právna úprava postavenia športových klubov v sú asnosti nie je rozsiahla ale ani ideálna. Z h adiska 
prípadnej o akávanej zmeny právnej úpravy odporú ame liberalizova  možnosti vo by právnej formy 
jednotlivých športových klubov ako aj možnosti vykonáva  podnikate skú innos , a to prípadne aj 
v inom predmete, než je výslovne spomínaný v sú asnej právnej úprave. 

Naopak za uváženie stojí možnos  obmedzenia športových klubov nadobúda  zariadenia športovej 
infraštruktúry patriace štátu alebo samospráve do vlastného majetku. Takéto obmedzenie možno 
odôvodni  verejným záujmom na zachovaní existujúcej úrovne športovej infraštruktúry. Rovnakým 
verejným záujmom možno odôvodni  prípadné pravidlá o zachovaní športového ú elu takých 
športových zariadení, ktoré sú vo vlastníctve športových subjektov v prípade potreby scudzenia 
týchto statkov z dôvodu majetkového vysporiadania športového klubu ktorý je v likvidácii alebo 
v konkurze. 
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ABSTRAKT: 
Sta  je ur ená predovšetkým pre itate ov, ktorí majú záujem o kompletný preh ad o právnom vedomí ako faktora 
prevencie diváckeho násilia. V práci je rozobratý poh ad na význam prevencie kriminality u detí a mládeže. 
Konkrétne rozoberá jej interdisciplinárny a multidisciplinárny prínos pre trestné právo a kriminológiu. Obsah 
lánku sa snaží na rtnú  aj význam alternatívnych trestov v rámci diváckeho násilia. Táto forma anti-sociálneho 

správania sa v priebehu asu stáva fenoménom dnešnej doby. Je dôležité, aby sa prijali ú inné legislatívne 
opatrenia, ktoré by mali ma  predovšetkým preventívny ú inok.  
ABSTRACT/SUMMARY:  
The article is intended for readers who are interested in having a complete overview of legal awareness as a 
factor of prevention of spectator violence. In the paper, the importance of crime prevention especially in 
reference to children and the youth, is analysed. Specifically, legal and criminological aspects of the topic are 
inspected by the use of multidisciplinary approaches. The content of the article attempts to outline the 
importance of alternative punishment in the context of spectator violence. This form of anti-social behavior is 
becoming a phenomenon of our times. It is important to implement effective legislative measures that should 
primarily be preventive in nature.  
 

Práca bola vyhodnotená ako najlepšia v sú aži esejí Šport a právo 2013, ktorá bola vyhlásená 
U enou právnickou spolo nos ou a Slovenským futbalovým zväzom. 

ÚVODOM... 
Z môjho ve mi kladného vz ahu k športu a ako študentky práva i k samotnému právu vyplýva reálny 
záujem o šport v spätosti s právom. Nepíšem túto esej s ružovými okuliarmi nasadenými na nose 
a ve mi dobre viem aj z vlastných skúseností o defektoch, vágnosti, prípadnej úplnej absencie právnej 
regulácie v súvislosti so vznikajúcimi vz ahmi v športe. Okrem iného považujem za neuverite né, že 
športovci (v poslednej dobe najmä hokejisti, ktorí hrajú v našej hokejovej extralige) fungujú bežne aj 
polovicu sezóny bez mzdy napriek tomu, že ich výkon práce je plne subsumovate ný pod výkon 
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závislej práce upravený v Zákonníku práce.1 Nepokladám síce status zamestnanca za najvhodnejší 
vzh adom pre špecifickos  výkonu športovca, ale vždy lepšie ako ni ... Existuje samozrejme ešte 
mnoho „nevhodných zaujímavostí“ z danej problematiky, ktoré sa vyskytujú v súkromnom alebo 
verejnom práve. Avšak predmetnou témou následných úvah bude práve správanie udí (fanúšikov?) 
na športových podujatiach (štadiónoch). Nechcem to výslovne zaradi  pod verejnú, i súkromnú 
sféru práva, lebo samotné konanie zasahuje obe dimenzie, ale chcem poukáza  na 
multidisciplinárnos  tohto problému, vyzdvihnú  nevyhnutnos  spolupráce najmä v oblasti práva, 
psychológie, sociológie a pedagogiky pri riešení aj dnes aktuálneho diváckeho násilia. 
V neposlednom rade chcem poukáza  aj na základný cie , ktorým by mala by  prevencia a nie 
represia. 

DIVÁCKE NÁSILIE 
„Diváckym násilím sa rozumejú hromadné fyzické agresívne aktivity v súvislosti so spolo enským 
podujatím, ktoré spôsobujú fyzickú ujmu na zdraví osôb, škodu na majetku alebo narušujú verejný 
poriadok.“2 

Verejnos  ako taká spája chuligánstvo (divácke násilie) výlu ne s tým „najvyšším“ futbalom, teda 
futbalom v najvyššej celoštátnej sú aže. Áno, je pravdou, že pár rokov dozadu by takéto vnímanie 
bolo zaiste správne avšak skutok, ktorý sa odohral v auguste 2013 na stretnutí 2. kola majstrovstiev 
regiónu medzi Slovenským Grobom a Interom Bratislava, kde ma etou dobodal3 úto ník fanúšika 
Slovenského Grobu, je príkladom rozrastania sa takejto formy násilia i do nižších sú aži. Taká je 
dnešná realita – bohužia  pre spolo nos  ove a neprijate nejšia a pre šport ako taký i smutnejšia. 
Násilnícke prejavy sa presunuli aj do iných športov. Z hokeja spomeniem incident smerujúci vo i 
dorastencom. V októbri 2012 pri ceste zo zápasu l. ligy dorastu MŠHK Prievidza – ŠHK HOBA 
Bratislava na autobus Bratislav anov brutálne zaúto ila skupina asi tridsiatich zamaskovaných mužov 
v kuklách (skupina výtržníkov bola vyzbrojená kame mi, kovovými ty ami a bejzbalovými palicami). 
Dnes môže verejnos  i prostredníctvom médií vníma  takéto násilie už aj pri basketbalových, i 
hádzanárskych zápasoch...  

Je neš astím, že asociálne správanie „fanúšikov“ odrádza (samozrejme opodstatnene) tú vä šinu 
slušných divákov, ktorí si prišli pozrie  zápas, oddýchnu , stretnú  sa s priate mi a povzbudi  svoj tím. 
To znižuje návštevnos  a atraktivitu domácich športových podujatí. Ve  kto má chu  prís  v našich 
podmienkach ( es  výnimkám) na polorozpadnutý štadión sám osebe ohrozujúci zdravie nielen 
divákov, zaplati  si lístok, pozrie  si neraz nezáživný futbal ... a ešte k tomu sa bá , aby mu nevpálila 
svetlica do hlavy, nedostal od podnapitého fanúšika ultras za to, že má miesto erveného tri ka 
modré a pod.?... 

Pozitívami v problematike diváckeho násilia sú opatrenia navrhované v aktuálnom návrhu zákona4 

o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol 
vypracovaný v súlade s Koncepciou boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 – 2016. Považujem ich 

                                                            
1) Ich zamestnávatelia s nimi v praxi bežne uzatvárajú nepomenované zmluvy pod a ObchZ i OZ. V takomto prípade športovec 
nemá status zamestnanca a logicky u neho absentuje aj pracovno-právna ochrana takéhoto subjektu a bohužia  nemôže využi  
ani pomoc trestného práva vo forme možného aplikovania skutkovej podstaty trestného inu nevyplatenia mzdy a odstupného. 
2) Nariadenie ministra vnútra SR o postupe v oblasti boja s extrémizmom a úlohách monitorovacieho strediska rasizmu 
a xenofóbie, iastka 45/2004 Vestníka Ministerstva vnútra SR. 
3) V tomto prípade poverený príslušník PZ SR za al v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci pre inu ublíženia na zdraví v súbehu 
s pre inom výtržníctva formou spolupáchate stva. 
4) Návrh zákona bol vypracovaný v spolupráci s medzirezortnou pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov: Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej prokuratúry SR, 
Slovenského futbalového zväzu, Slovenského zväzu adového hokeja, Združenia miest a obcí Slovenska a alších subjektov 
z verejnej sféry, športovej sféry a akademickej sféry. Tomuto návrhu predchádzala analýza stavu problematiky v SR i v iných 
štátoch Európskej únie a široká vecná diskusia. 
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za modernejšie a predovšetkým ú innejšie nástroje eliminácie takéhoto správania, aké tu máme 
dnes. 

Návrh zákona ustanovuje, napríklad aj: 
• podujatia s osobitným režimom, kde sa sprís uje forma štandardných pravidiel pre ich 

organizovanie: rizikové podujatia; futbalové stretnutie alebo hokejové stretnutie najvyššej 
celoštátnej sú aže alebo posledné štyri kolá pohárových sú aží vo futbale a hokeji 
v kategórii dospelých; podujatie, na ktorom sa predpokladá ú as  4 000 a viac divákov; 
podujatie, na ktorom sa predpokladá viac ako 90% obsadenia športového zariadenia 
s kapacitou 2 000 a viac divákov;  

• právne inštitúty preventívnej povahy: preven né povinností organizátora 
a usporiadate skej služby, možnos  uloži  zákaz ú asti na verejných podujatiach ako 
predbežné opatrenie ihne  po obvinení z priestupku, zriadenie a prevádzka informa ného 
systému o bezpe nosti na športových podujatiach;  

• preventívne pôsobenie sankcií: umož uje postupné sprís ovanie sankcií za priestupky 
v závislosti od druhu a závažnosti deliktu i osoby páchate a; 

• osobitnú úpravu opatrenia – zákaz ú asti na športových podujatiach až na dobu pä  
rokov; 

• sprís uje postih za priestupky diváckeho násilia a priestupkovú recidívu (rovnorodá 
recidíva najzávažnejších priestupkov), ktorá pri naplnení materiálneho znaku5, bude ma  
za následok vyvodenie trestnej zodpovednosti; 

• sprís uje režim organizácie rizikových podujatí, najmä vo vz ahu k futbalu a hokeju; 
• zvo uje režim organizovania bežných podujatí v sú ažiach tých športov, kde k aktom 

diváckeho násilia nedochádza a v nižších sú ažiach všetkých športov;  
• povinné vstupenky na meno a priezvisko pri rizikových podujatiach do sektoru priaznivcov 

hostí;  
• postavenie a úlohy bezpe nostného manažéra ako dôležitého odborného subjektu, ktorý 

plní na strane organizátora významné úlohy na úseku prípravy a riadenia bezpe nostných 
opatrení vykonávaných v súvislosti so športovým podujatím; 

• nový systém odbornej prípravy, vzdelávania a preskúšania hlavných usporiadate ov, 
bezpe nostných manažérov a usporiadate ov; 

• postavenie a úlohy osoby delegovanej športovým zväzom: delegát zväzu – odborný 
dozorný a hodnotiaci orgán; 

• agenda prejednávania správnych deliktov a priestupkov je presunutá na okresné úrady 
(správne delikty) a Policajný zbor (priestupky).6 

Vhodným opatrením sa javí aj predaj vstupeniek na meno a priezvisko pri rizikových stretnutiach do 
sektorov hostí, lepšia spolupráca organizátora (športového klubu) a orgánov inných v trestnom 
konaní, ú inné represívne opatrenia – posil uje sa režim postihu v správnom a priestupkovom 
konaní vrátane možnosti prísnejšieho postihu v prípade priestupkovej recidívy, o do ve kej miery 
eliminuje kriminalizáciu mladých udí a takisto nový alternatívny trest – zákaz ú asti na verejných 
podujatiach, ktorý bude postihova  tú oblas  života páchate a, v rámci ktorej sa dopustil trestného 
inu. Myslím, že koncepcia takéhoto trestu je ove a adresnejšia vo i fanúšikom a bude pôsobi  na 

konkrétny subjekt, a to i v rámci prevencie.  

Všetko to napreduje dobrým smerom. Najvä ší problém vidím však inde, a to v nízkom právnom 
vedomí „chybných fanúšikov“ a s tým súvisiaca biedna kultúra ich fanúšikovania. 

                                                            
5) § 10 ods. 2 z.  300/2005 Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
6) Dôvodová správa (Všeobecná as ) k návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
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MLADISTVÝ „CHULIGÁN“ 
Je všeobecne známe, že k problematickým skupinám na štadiónoch z vekového (kriminologického) 
h adiska zara ujeme mladistvých tvoriacich podstatnú as  subkultúry ultras, teda ide o špecifickú 
formu kriminality mladistvých. Práve subjekty v tejto vekovej hranici je potrebné podchyti  
a pracova  na zvyšovaní ich právneho vedomia. 

Pokia  ide o vymedzenie kategórie mladistvých, možno konštatova , že tento pojem je 
v trestnoprávnom i kriminologickom ponímaní totožný. Ide o fyzické osoby trestne zodpovedné, 
ktoré spáchali trestný in. O takú osobu ide odo d a, ktorý nasleduje po dni štrnástich narodenín do 
d a, kedy osoba dov ši osemnás  rokov svojho veku. Trestné právo s týmto vekom spája za iatok 
trestnej zodpovednosti7 a použitie osobitnej úpravy stíhania mladistvých. 

Kriminalita mládeže predstavuje poruchy správania mládeže, ktoré sa prejavujú v porušovaní 
trestnoprávnych noriem. Jedna as  autorov sem zara uje predovšetkým skutky, ktorých sa dopúš a 
kategória mladistvých (14 – 18 rokov) a maloletých (do 14 rokov)8. Druhá as  autorov považuje za 
kriminalitu mládeže: skutky mladistvých, detskú prekriminalitu9 a kriminalitu mladých dospelých.10 
V praxi disponujeme aj s pojmom mládež, sú to osoby vo veku od 6 do 18 rokov, pri om takéto 
vekové vymedzenie zah a maloleté osoby (6 – 14 rokov) a mladistvých (14 – 18 rokov), vyplýva to 
najmä z takticko-štatistického h adiska, o ktoré sa opiera Eviden no-štatistický systém kriminality 
(EŠSK) Policajného zboru, ktorý uvádza kriminalitu mládeže ako sú et trestných inov spáchaných 
mladistvými a inov inak trestných spáchaných maloletými osobami. 

V rámci spolo enských vied11 je pojem mládež spájaný s odlišnými vekovými skupinami. Pokia  ide 
o kriminológiu, tá do tejto kategórie zah a tri vekové skupiny osôb, a to maloletých, mladistvých 
a mladých dospelých12. V tomto prípade pokia  je spomínaná v obsahu eseje mládež/ mladistvý/ 
juvenilná kriminalita, pôjde o ponímanie kriminologické.  

PRÁVNE VEDOMIE: PREVENCIA PROTI DIVÁCKEMU NÁSILIU? 
Rizikové správanie mladistvých na štadiónoch ich asto dostáva do rozporu so zákonom. Štandardom 
je naplnenie skutkových podstát trestných inov obsiahnutých v zákone . 300/2005 Z. z. Trestný 
zákon v znení neskorších predpisov, akými sú napríklad útok na verejného inite a, páchanie násilia 
vo i skupine obyvate ov a jednotlivcovi, výtržníctvo, podnecovanie k národnostnej a rasovej 
neznášanlivosti, ublíženie na zdraví, poškodzovanie cudzej veci... V mnohých prípadoch si páchatelia 
s nižším vekom ani neuvedomujú dopady, následky svojho konania (obzvláš  mám na mysli následky 
v trestnoprávnej rovine a dôsledky v ich alšom živote). Prí inou je aj nedostato né právne vedomie, 
s ním súvisiaci jeho vnútorný prvok a to normatívna funkcia, ktorú by sme mohli ozna i  aj ako 
subjekt regulujúcu funkciu.  

                                                            
7) Výnimkou je trestný in sexuálneho zneužívania, pri ktorom je osoba trestne zodpovedná, ak dov šila pätnásty rok svojho veku. 
8) Zoubková, I. Kontrola kriminality mládeže. Plze : Aleš en k, 2002. s. 11. 
9) Prekriminalita – ozna ujú sa ou iny inak trestné, ktoré spáchali osoby trestne nezodpovedné pre nedostatok veku alebo pre 
neprí etnos . 
10) Porovnaj – Vráblová, M.: Kriminalita mládeže. In: Dianiška, G. et al.: Kriminológia. Plze : Aleš en k, 2010. s. 226. 
11) Pojem mládež je zaiste interdisciplinárnym pojmom a preto tento pojem nájdeme vymedzený odlišne v psychológii, sociológii, 
pedagogike, kriminológii a pod., pri om pri ur ovaní hraníc samotného vymedzenia pojmu sa vychádza najmä z prvkov 
biologických, psychických, anatomicko-fyziologických, kultúrnych. Bližšie pozri – Vráblová, M.: Kriminalita mládeže. In: Dianiška, 
G. et al.: Kriminológia. Plze : Aleš en k, 2010. s. 228. 
12) Mladý dospelý – s týmto pojmom pracuje kriminológia, v trestnom práve je mu blízky pojem – osoba blízka veku mladistvých, 
teda ide o kriminologickú vekovú kategóriu fyzických osôb, ktoré spáchali trestný in medzi osemnástym a dvadsiatym prvým 
rokom života. V kriminologickej literatúre však horná hranica nie je presne vymedzená, vzh adom na skuto nos , že nie je možné 
stanovi  hranicu dospelosti jednotne. Niekde sa uvádza, že táto hranica môže by  do 24 alebo aj do 30 rokov. 
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Predmetom právneho vedomia sú spolo enské vz ahy, ku ktorým pristupuje ich špecificky súvis s už 
prítomnou alebo v budúcnosti možnou právnou úpravou. Štruktúra právneho vedomia mladistvého 
a jeho vz ah k právnym normám tvorí podstatnú sú as  autoregulácie správania sa mladistvého. 
Možno poveda , že kvalitné právne vedomie funguje ako významný faktor pri prevencii juvenilnej 
kriminality, ale i kriminality vôbec. Je vhodné si uvedomi  niektoré dôležité prvky právneho vedomia 
a pracova  na ich zdokona ovaní, obzvláš  pri tejto vekovej hranici, kedy je ešte možné konkrétnu 
osobu usmerni  a ovplyvni  jej celkový vývin. Obmedzenie témy lánku neumož uje podrobnú 
analýzu pojmu, významu, štruktúry a dôležitosti právneho vedomia vo vz ahu k mladistvým, preto 
uvádzam nieko ko dôležitých aspektov právneho vedomia13 významných a aktuálnych aj 
v problematike diváckeho násilia, ktorými sú najmä: 

1. POZNANIE (GNOZEOLOGICKÝ ASPEKT) A HODNOTENIE (AXIOLOGICKÝ ASPEKT) PRÁVA MLADISTVÝMI 
− základným prvkom a predpokladom právneho vedomia je poznávanie spolo enských 

vz ahov a ich právnej úpravy.  

Samotné poznávanie týchto predpokladov je zárove  aj porovnávaním hodnotového vzorca jedinca 
a hodnotového vzorca spolo nosti, o v kone nom dôsledku poskytuje výpove  o stupni zhodnosti 
normatívneho sveta jedinca a jeho širšieho spolo enského okolia. Vnútorný proces odohrávajúci sa 
v právnom vedomí loveka predstavuje jeho subjektívny postoj k už v minulosti zaujatému postoju 
štátu k tomu istému objektu.14 

2. NORMATÍVNA A NORMOTVORNÁ FUNKCIA PRÁVNEHO VEDOMIA 
− ide o dve sná  najdôležitejšie funkcie právneho vedomia – vonkajšiu a vnútornú: 
a) normatívna funkcia – v tejto rovine právne vedomie vplýva regulujúcim a samoregulujúcim 

mechanizmom loveka/mladistvého, kedy právne vedomie pôsobí ako mechanizmus jeho 
vôle. 

b) normotvorná funkcia – tvorí vonkajší prvok, preto je to konštitutívna právotvorná funkcia. 
Právne vedomie tu vystupuje ako impulz pre zákonodarcu, ktorý signalizuje ur itú potrebu 
úpravy vz ahov ( i už pri absencii alebo nedostato nosti úpravy).15 Za takýto impulz možno 
považova  aktuálnu potrebu úpravy samostatnej skutkovej podstaty trestného inu 
diváckeho násilia. 

Samozrejme, pokia  má mladistvý páchate  oslabené právne vedomie je oslabený i jeho regulujúci 
mechanizmus. Otázne je, o zaprí i uje takýto stav? Jedna z možných prí in je nekvalitná právna 
norma. Jej znakmi sú napríklad nejednozna nos , nezrozumite nos , nesplnite nos , nesúladnos  
s právnym poriadkom, ale aj nedôslednos  v uplat ovaní právnej normy16, nerovnomernos  
a neprimeranos  uplat ovania normy. To môže ma  následok v podobe možného zárodku 
protikladného konania subjektu vo i právnej norme. 

3. VZ AH MLADISTVÉHO K PRÁVNEJ NORME A PREDSTAVITE OM PRÁVNEJ NORMY 
− pozitívny vz ah a interiorizácia (zvnútornenie) právnej normy sú predpokladmi uznania 

jedinca, že bez normatívnej regulácie by život v spolo nosti nebol možný a takúto reguláciu 
chápe ako potrebnú a samozrejmú. Základom rešpektovania a uznania právnej normy je 
uznanie a úcta k hodnote spolo enského vz ahu, ktorý upravuje.17 

                                                            
13) Vychádzam zo štúdie (Právne vedomie s juvenilná kriminalita) významného profesora trestného práva Vojtecha Hatalu. 
14) Hatala, V.: Kriminologické štúdie. Výber z diela 1973 – 1985. Bratislava: Kaligram, 2011. s. 77-78. 
15) Tamtiež. s. 79-82. 
16) „Hrozba trestom stráca svoju váhu pre loveka, ktorý vidí, že iní sa dopúš ajú trestných inov bez toho, aby za to boli 
potrestaní. Rovnaký vplyv má okolnos , že páchate  sám ujde trestu za svoj prvý alebo i alší trestný in, z ktorého nebol 
usved ený. Pravdepodobnos  trestu sa v jeho o iach znižuje. asto i prece uje svoju schopnos  vyhnú  sa pristihnutiu.“ – 
Van urová, E.: Prevence ve výchov  d tí pr dškolního v ku. In: Kalibán, V.: esko-slovenská defektologie: Obtížn  vychovatelná 
mládež. K pojmu, etiologii a prevencii. Univerzita Karlova, Praha 1969, s. 111. 
17) Hatala, V.: Kriminologické štúdie. Výber z diela 1973 – 1985. Bratislava: Kaligram, 2011. s. 85-88. 
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Ve mi dôležitý je i vz ah loveka k samotnému tvorcovi, ale i vykonávate ovi normy, pretože lovek 
si ove a ahšie vytvorí vz ah k zmyslami vnímate ným osobám, s ktorými môže normy identifikova , 
personifikova , ako by si vytvoril vz ah k nehmotnej norme. Ak sa zameriame na trestné právo, pôjde 
o zákonodarcov, orgány inné v trestnom konaní a súd (ich konkrétny predstavite ). Do ve kej miery 
je dôležité aj ich samotné správanie vo i subjektu, pretože aj na základe takejto interakcie si 
konkrétna osoba – mladistvý vytvára i úž pozitívny alebo negatívny vz ah k norme, o 
v neposlednom rade vytvára základ pre štruktúru jeho právneho vedomia.18 

4. INTERIORIZÁCIA PRÁVNEJ NORMY 
− poznanie a uznanie právnej normy je absolútny základ pre pozitívny vz ah k takejto 

veli ine, o však samo o sebe ešte nepredstavuje jej interiorizáciu. Interiorizácia znamená 
nie len jej aprobáciu, ale predovšetkým aj jej osvojenie, zvnútornenie a osobnostné 
stotožnenie s ou.19 Som zástanca myšlienky, že každá zmena musí prís  z vnútra (a nie len 
zvonku), preto považujem interiorizáciu za fundament samotnej zmeny, napríklad aj pri 
náprave už kriminalitou pozna eného mladistvého. Zaujímavý a významný je výrok 
profesora Hatalu: „Interiorizáciu trestnoprávnej normy ako organický komponent štruktúry 
zdravého právneho vedomia možno považova  za jeden z významných faktorov všeobecnej 
prevencie juvenilnej kriminality a tým i kriminality vôbec.“20  

Interiorizácia právnej normy je základom aj pre odstránenie jednej z kriminogénnych charakteristík 
chuligánov, ktorou je extrémizmus rôzneho charakteru, kedy názory/prejavy subjektov výrazne 
vybo ujú zo všeobecne uznávaných spolo enských i právnych noriem. Pod extrémizmom pri 
diváckom násilí treba rozumie  rôznu intoleranciu najmä rasovú a národnostnú, môžeme hovori  aj 
o netolerancii náboženskej alebo inej, ktoré úto ia proti demokratickým princípom, spolo enskému 
usporiadaniu, životu, zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku, pri om všetky tieto 
hodnoty/záujmy cháni aj Trestný zákon. 

5. VPLYV PRÁVNEHO VEDOMIA NA ZODPOVEDNOSTNÚ BÁZU MLADISTVÉHO: EX ANTE/ EX POST  
− správna a úplná interiorizácia právnej normy je základom pre zodpovednostnú bázu 

mladistvého v dvoch rovinách: 
a) zodpovednos  prítomná v subjekte ex ante, subjekt si vo svojom každodennom živote 

vyberie cestu sociálneho konania a zavrhne konanie antisociálne, 
b) zodpovednos  prítomná v subjekte ex post, prichádza do úvahy, ak si subjekt naopak 

vyberie cestu antisociálnu a spácha trestný in, pri om po jeho spáchaní sa prejaví jeho 
subjektívny pocit a vedomie viny, o môže by  úspešnou bariérou recidívy.21 

Zodpovednostná sféra subjektu je dôležitá pre normatívnu funkciu právneho vedomia a je základom 
pre vz ah k budúcim inom mladistvého. 

6. ÚLOHA PRÁVNEHO VEDOMIA PRI PREVENCII VŠEOBECNEJ A PRI PREVENCII RECIDÍVY 
− práve tento fakt je nesmierne dôležitý pre prevenciu diváckeho násilia v aka základnému 

elementu prevencie kriminality mladistvých, ktorým je výchova najmä mravná a právna. 
Takáto výchova má (pri výchove i prevýchove) mladistvému vštepi  základne normy 
a hodnoty platné v širokej spolo nosti. Pokia  u ho na základe takejto právnej výchovy 
vznikne zodpovednos  ex ante, vyberie si z možnosti aprobovaného a reprobovaného, 
možnos  aprobovaného – zna í to správnu cestu, ú innos  výchovy. Takýmto uvedomením 
mladistvý získava poh ad na to, ako sociálne nevhodným spôsobom narušil hodnotu 

                                                            
18) Tamtiež. 
19) Hatala, V.: Kriminologické štúdie. Výber z diela 1973 – 1985. Bratislava: Kaligram, 2011. s. 101-103. 
20) Tamtiež. 
21) Tamtiež. s. 94-95. 
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chránenú právom, a pokia  sa nau í rozlišova  medzi hodnotou a nehodnotou, nau í sa 
rozlišova  medzi dovoleným a zakázaným.22 

Ako bolo vyššie spomenuté, pozitívny vz ah a interiorizácia právnej normy sú predpokladmi uznania 
mladistvého, že bez normatívnej regulácie by život v spolo nosti nebol možný a takúto reguláciu 
chápe ako potrebnú a samozrejmú, avšak popretie tejto potreby možno nachádza  práve u osôb 
v období puberty, kedy je prízna ný protiautoritatívny postoj vo i svetu dospelých, ktorého sú as ou 
sú samozrejme aj právne normy vnímané takýmito osobami, ako nie o zbyto né a obmedzujúce ich 
život a slobodu. To je typickým znakom aj pri diváckom násilí, kedy sa vä šmi prejavuje ich prístup 
neakceptácie autority a vyzdvihuje sa u nich záporný vz ah k potrebe regulácie správania sa udí vo 
forme právnej úpravy, ktorá ich (pod a ich vnímania) obmedzuje v slobode, ba až šikanuje... 

Uplat ovanie právnej normy hrá tak isto významnú rolu. Mladistvý vníma právnu normu vážne, ak 
vníma, že sa ani norma sama a ani jej hrozba sankcie neuplatní zbyto ne vo i subjektu, ktorý si to 
nezaslúži, teda sa nepoužije neoprávnene a na druhej strane vníma, že právna norma sa použije vždy 
vo i osobe, ktorá si to za svoj skutok zaslúži. V prípade, ak dôjde k jej opaku, nedôslednému 
uplat ovaniu, má to za následok zníženie vážnosti23 až nevážnos  právnej normy.24 Jeden z mediálne 
známych (pro futuro nežiadúcich) prípadov nedôsledného aplikovania právanej normy a konania 
orgánov inných v trestnom konaní sa odohral napríklad (okrem iných) aj v septembri roku 2010. 
Aktérmi boli práve asi najpovestnejší fanúšikovia futbalistov z Trnavy pred derby s ve ným rivalom 
Slovanom Bratislava. Celý incident sa odohral priamo pred zrakmi policajtov, verejnosti a zárove  
celý priebeh bol zachytený aj televíznymi kamerami. „Fanúšikovia“ skandovali pri presune na 
štadión: „... na o kukáte, vy k***y židovské, na o kukáte?“25, 26 Trestný zákon také správanie 
ozna uje za pre in27 Hanobenie národa a rasy a presved enia28, za o hrozí trest od atia slobody 
jeden až tri roky v základnej skutkovej podstate (v kvalifikovanej skutkovej podstate sa trestná 
sadzba pohybuje v rozmedzí dva až pä  rokov). Samozrejme v tomto zápase viacej ako lietalo gólov 
do bránky, lietalo stoli iek po štadióne... Aj, ke  existovali detailné zábery tvárí chuligánov, polícii sa 
nepodarilo identifikova  žiadnu z osôb a na mieste v tejto veci nezasiahla.29 Je mnoho obdobných 

                                                            
22) Tamtiež. s.100-114. 
23) Takýto stav vyvoláva u mladistvého pocit poškodenia i zmätenosti pri om nedôsledné uplat ovanie právnej normy považuje 
za neférové a nevidí prekážku ak svoje ciele dosiahne inou cestu, hoci aj nelegálnou, ak mu je znemožnené dosiahnu  svoje 
oprávnené ciele legálnym spôsobom. 
24) Hatala, V.: Kriminologické štúdie. Výber z diela 1973 – 1985. Bratislava: Kaligram, 2011. s .108. 
25) Treba doda , že slovanisti vo i fanúšikom Spartaka zase pravidelne používajú ozna enie „po skí židi“ alebo „cigánska banda“... 
26) Odvysielali Televízne Noviny Televízie Markíza d a 13.9.2010, pre pripomenutie týchto momentov je video dostupné na: 
http://tvnoviny.sk/spravy/regiony/futbal-opiti-trnavski-fanusikovia-nadavali-
zidom_comment_p3_a27.html?&page=3&p_all_items=27. 
27) Samozrejme pre objektívnos  uvediem, že pri pre ine by sa ur ite zis ovala miera závažnosti a následná možnos  uplatnenia 
materiálneho kolektívu (§ 10 ods. 2 Trestného zákona). 
28) § 423 – Hanobenie národa, rasy a presved enia: 
(1) Kto verejne hanobí 
a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo 
b) jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnos  k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu 
rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,  
potrestá sa od atím slobody na jeden rok až tri roky. 
(2) Od atím slobody na dva až pä  rokov sa páchate  potrestá, ak spácha in uvedený v odseku 1 
a) najmenej s dvoma osobami,  
b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím inite om,  
c) ako verejný inite ,  
d) za krízovej situácie, alebo  
e) z osobitného motívu. 
29) Bližšie pozri informácie dostupné na: http://tvnoviny.sk/spravy/regiony/futbal-opiti-trnavski-fanusikovia-nadavali-
zidom_comment_p3_a27.html?&page=3&p_all_items=27; http://futbal.rasizmus.sk/2010/09/19/vulgarne-zobrazenie-zidov-
pouzivaju-ultras-spartaka-a-slovana-pokojne-nadalej/; http://sport.sme.sk/c/5545749/skalni-slovana-zapas-bojkotovali-
trnavcania-vytiahli-davidovu-hviezdu.html. 
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prípadov, kedy nielen naši, ale aj fanúšikovia zo zahrani ia vyšli bez postihu napriek tomu, že sa 
dopustili protiprávneho konania. Pokia  takýto prístup polície mladistvý subjekt vníma a chápe tak, 
že takéto konanie nie je hodné ani zásahu i trestu, netreba sa udova  vzrastu diváckeho násilia 
smerujúceho práve od mládeže. Preto je ve mi dôležité dôsledné uplat ovanie právnej normy, len 
takýmto uplatnením si mladistvý môže uvedomi  jej dôležitos , spolo enskú i vlastnú potrebu.30 

KADIA  VEDIE CESTA? 
Vízia, ktorá by mohla posilni  právne vedomie mladistvých a zárove  výrazne pomôc  k eliminácii 
diváckeho násilia, spo íva v zavedení samostatného predmetu právnej výchovy alebo rozšíri  
dimenziu predmetu telesnej výchovy a zamera  sa nielen na fyzickú športovú innos , ale 
oboznamova  študentov s problematikou športu v spätosti s právom, oboznámi  ich s fenoménom 
diváckeho násilia, ale aj problematikou dopingu, korupcie a podobných nežiadúcich javov v športe. 

Práve základná a stredná škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia zohráva dôležitú úlohu aj pri 
prevencii juvenilnej kriminality, v tomto prípade juvenilnej kriminality vo forme diváckeho násilia, 
preto je dôležitá najmä sociálna prevencia, ktorej nedelite nou sú as ou je sociálna politika. 
Prevencia je dôležitá pre celú kategóriu mladistvých odhliadajúc od toho, i ide o mládež kriminalitou 
pozna enú alebo nepozna enú.  

Myslím, že z komplexného h adiska je dôležité zavies  predovšetkým na školách povinný predmet 
právnej výchovy, ktorý by mal podpori  rozvoj právneho vedomia vo všeobecnosti. Treba dba  na to, 
aby takýto predmet viedol pedagogicky zdatný a erudovaný u ite , ktorý si bude vedie  vytvori  
korektný a dôverný vz ah so študentom, s ím súvisí i zabezpe enie systému vzdelávania u ite ov 
v oblasti posil ovania právneho vedomia v problematike prevencie. Tento vz ah je dôležitý najmä 
z dôvodu emo ného faktoru, ktorý vplýva na mladistvého. Ako bolo spomenuté, mladistvý si 
personifikuje právnu normu s osobou, ktorá pre ho právnu normu predstavuje v tomto prípade 
s osobou u ite a. 

ažiskom poznávania práva by malo by  najmä trestné právo a sním súvisiaca trestná zodpovednos , 
priestupkové právo, ale aj problematika ob ianskoprávnej zodpovednosti, ktorá vzniká pri diváckom 
násilí. Je potrebné umožni  študentovi pochopi  dopad protiprávneho konania na jeho následný 
život. Kreova  v om ur ité hodnotové systémy, etické a morálne zábrany, ktoré mu budú bráni  
v konaní reprobovaného. Takýto prístup by mal umožni  aktiváciu normatívnej funkcie právneho 
vedomia, zabezpe i  interiorizáciu právnej normy a v neposlednom rade zabezpe i  prítomnos  
zodpovednosti mladistvého ex ante, kedy si vyberie konanie sociálne a zavrhne konanie antisociálne. 
Je dôležité, aby mladistvý fanúšik pochopil rozdiel medzi sociálnym a antisociálnym správaním, aby 
si vybudoval svoje vnútorné normy prostredníctvom aj samotnej právnej úpravy, ktoré ho budú 
brzdi  v protizákonnom konaní. 

Zavedenie predmetu by samozrejme nezabezpe ilo absolútnu elimináciu juvenilnej kriminality. 
S ur itos ou by sa však zvýšilo právne vedomie mladistvého, s ím by súvisel i pokles kriminálnej 
innosti. V prvom rade by mal zastáva  úlohu preven no-výchovnej innosti vo vz ahu k trestnej 

a inej protispolo enskej innosti, ktorá sa vyskytuje i pri diváckom násilí. A tu tkvie gro celého 
problému diváckeho násilia – mládež treba vychováva , najlepšie už od prvého stup a na základnej 
škole k slušnému správaniu vo všeobecnosti, ale aj k slušnému správaniu pri športe. Vies  ich 
k správnej kultúre fanúšikovania, vysvetli  im základné hodnoty obsiahnuté a chránené samotným 
právom, ktoré si osvoja a ukáza  im správnu cestu. Nau i  ich, že šport má udí spája  a nie 
rozde ova . V tomto smere je zaujímavý príklad, ako u i  mladistvých (respektíve deti) ku správnej 
kultúre fanúšikovania projekt „Škola ide na Slovan“, kde približne 45 detí vždy z inej základnej alebo 
strednej školy z bratislavského regiónu Slovan pozve na zápas v rámci tohto projektu, ktorý 

                                                            
30) Hatala, V.: Kriminologické štúdie. Výber z diela 1973 – 1985. Bratislava: Kaligram, 2011. s .108. 
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podporuje aj Bratislavský samosprávny kraj. Žiakov vyzdvihne klubový autobus HC Slovan pred ich 
školou a opätovne privezie po zápase pred školu. Zápas si pozrú z vyhradeného sektoru detí v sektore 
A12 pri adovej ploche. Od klubu dostanú zaujímavé suveníry a tesne pred zápasom na nich aká 
prehliadka niektorých astí novej Slovnaft Arény, kde sa dozvedia aj ve a vecí z histórie a sú asného 
diania v klube.31 Deti sa na takýto zápas tešia, hlavne pre možnos  vychutna  si naozaj v posledných 
rokoch vynikajúcu, korektnú a slušnú športovú atmosféru pri zápasoch KHL. Je zaujímavé sledova  
ich nadšenie a rados , ke  ich tradi ný „kotol“ fanúšikov v sektore B6 víta na štadióne mohutným 
priate ským pokrikom... Ur ite to môžeme považova  za pozitívnu zážitkovú skúsenos , ktorá má po 
minulom roku naozaj ve mi dobré ohlasy zo všetkých strán. 

ZÁVER 
Na Slovensku celkové právne vedomie obyvate stva (nielen mladistvých) nie je ideálne, preto možno 
vidie  násilné správanie na štadiónoch aj u dospelých. „Vedomos  práva ob anmi je na nízkej úrovni, 
ktorí pri posudzovaní svojho konania nevedia, že prišli do rozporu s právnym poriadkom, hoci 
neznalos  práva neospravedl uje.“32 Je dos  možné, že vä šina „chybných“ fanúšikov nedisponuje 
vedomos ou, že sa svojim konaním dopúš a protiprávneho inu. Právna výchova na školách by dala 
základ pre kvalitnejšie právne vedomie, ktoré pomáha pri prevencii kriminality, budovanie 
morálnych hodnôt, lepšie ob ianske spolunažívanie…: „Najú innejším a najvýznamnejším 
prostriedkom je výchova a v jej rámci aj výchova k úcte k právu. Otázky zvyšovania právneho vedomia 
a právnej výchovy, najmä vo vz ahu k zákonnosti a dodržiavania práva v našej spolo nosti by mali 
by  neustále predmetom pozornosti demokratického právneho štátu.“33 V dnešnej rýchlej dobe, kedy 
rodi ia34 tak povediac nestíhajú (možno aj zabúdajú) vo všeobecnosti vychováva  svoje deti, bohužia  
ostáva táto úloha prevažne na u ite och pôsobiacich na školách, preto považujem zavedenie 
predmetu právnej výchovy za vhodné, potrebné a aktuálne.

                                                            
31) Bližšie pozri: http://www.hcslovan.sk/sk/skola-ide-na-slovan/ 
32) Strémy, T.: Kriminalita mládeže. In: Dianiška, G. et al.: Kriminológia. Plze : Aleš en k, 2010. s. 106. 
33) Pauli ková, A.: Právne vedomie verejnosti v sú asnej spolo nosti. In: Dudor, L.: Právne vedomie verejnosti v demokratickom 
štáte. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. 2011. s. 19. 
34) Na tomto mieste je vhodné spomenú  aj dôležitos  pôsobenia na mladú generáciu v rodine a na pracoviskách. Je nevyhnutné 
vytvára  u nich návyky a správne postoje k spoluob anom a ich právam, pôsobenie na vytváranie správneho systému hodnôt 
a pod. 
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ABSTRAKT: 
Autori sa v príspevku zaoberajú vybranými aktuálnymi otázkami transformácie futbalových klubov s dôrazom na 
mládežnícky futbal. Osobitnú pozornos  venujú predstaveniu návrh nového znenia Smernice o právno-
organiza ných zmenách v kluboch, ktorá v prostredí Slovenského futbalového zväzu reguluje problematiku 
riešenia finan ných problémov futbalových klubov v súlade so zákonom i predpismi SFZ, ale aj v súlade s etickými 
kritériami, na vypracovaní ktorej sa ako spoluautori podie ali. V rámci úvah de lege ferenda autori nazna ujú 
riešenie otvorených právnych otázok. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
The authors deal with selected and current issues of transformation of football clubs with emphasis on youth 
football. Special attention is given to the presentation of the of new draft of the directive on legal and 
organizational changes of football clubs, which was drawn up in co-operation with the authors of this article and 
manages some of the financial problems of football clubs in the Slovak Football Association in accordance with 
the Act and other regulations of the SFA. The authors also provide potential solutions to the existing legal 
problems relating to the issue. 
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1. POJEM ŠPORTOVÝ KLUB 
Legálna definícia pojmu športový klub1 je obsiahnutá v ust. § 9 zákona . 300/2008 Z. z. o organizácii 
a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len 
„Zákon o organizácii a podpore športu“).  

Športový klub je právnická osoba založená na vykonávanie športu a na ú as  v športových sú ažiach 
organizovaných národným športovým zväzom, ktorého je lenom, alebo medzinárodným športovým 
zväzom. Športový klub môže by  založený ako ob ianske združenie alebo ako obchodná spolo nos  
založená na iný ú el ako na ú el podnikania.2 Na ú el ú asti v športovej sú aži môžu právnu formu 
športového klubu ur i  stanovy národného športového zväzu, ktorého je športový klub lenom, 
alebo podmienky ú asti športových klubov v športovej sú aži vyhlásenej pod a ust. § 8 ods. 3 Zákona 
o organizácii a podpore športu. Športový klub môže založi  obchodnú spolo nos . Športový klub 
môže by  zriadený aj ako rozpo tová organizácia alebo príspevková organizácia; na jeho zriadenie 
a financovanie sa vz ahujú všeobecné predpisy o rozpo tových pravidlách. 

Športové kluby v prostredí Slovenského futbalového zväzu so sídlom Trnavská cesta 100/II, 821 01 
Bratislava, I O:00 687 308, registrovaného na Ministerstve vnútra SR pod . VVS/1-909/90-91 ( alej 
len „SFZ“) naj astejšie vystupujú v nižších sú ažiach vo forme ob ianskych združení a vo vyšších 
sú ažiach vo forme obchodných spolo ností. Ide o právnické osoby založené pod a ob ianskeho 
práva a na ich právne vz ahy, do ktorých vstupujú, sa vz ahuje ob ianskoprávna úprava. Ak nie sú 
zapísané do obchodného registra alebo nemajú podnikate ské (živnostenské) oprávnenie, nie sú 
podnikate mi, a na ich záväzkové vz ahy, ktoré uzatvárajú pri svojej innosti, sa nevz ahuje právna 
úprava Obchodného zákonníka.  

Ak substrát združený v právnickej osobe tvoria osoby, napr. viacero osôb sa združí s cie om 
vykonávania spolo nej innosti do právnej formy právnickej osoby (tzv. personálny substrát) ide 
o korporácie, právnické osoby korporátneho typu. Do kategórie korporácií patria aj ob ianske 
združenia.3 

Ob ianske združenia i v športe môžu vykonáva  akúko vek (inú) zárobkovú/hospodársku innos  
(i podnikanie), pri om však s dosiahnutým príjmom nemôžu naklada  ako so ziskom. Príjem 
ob ianskeho združenia je možné použi  iba v súlade so stanovami združenia na pokrytie nákladov na 
plnenie úloh v rámci predmetu innosti a cie ov združenia. Zárove  ob ianske združenia majú 
povinnos  pri vykonávaní zárobkovej innosti dodržiava  aj všetky pravidlá hospodárskej sú aže.4 

                                                            
1) V rámci jednotlivých štátov Európskej únie je snaha o vymedzenie legálnej definície športových subjektov. Táto snaha je vedená 
aj za ú elom zlepšenia finan ného postavenia jednotlivých športových subjektov. Napríklad v Španielsku bol prijatý zákon 
. 10/1990 z 15. 10. 1990, ktorý zaviedol právny pojem – športová obchodná spolo nos . K tomu pozri BELLÁS, P. Vývoj a sú asná 

právna forma futbalových klubov v Španielsku. In JÁNOŠÍKOVÁ, L., ORBA, J. (eds.). Športové právo: Zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie konanej d a 16. novembra 2011. 1. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. s. 8. ISBN 978-80-89447-62-6.  
2) Ust. § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Obchodná spolo nos  ( alej len „spolo nos “) je právnickou osobou založenou za 
ú elom podnikania. Spolo nos ami sú verejná obchodná spolo nos , komanditná spolo nos , spolo nos  s ru ením obmedzeným 
a akciová spolo nos . Spolo nos  s ru ením obmedzeným a akciová spolo nos  môžu by  založené aj za iným ú elom, pokia  to 
osobitný zákon nezakazuje.“ 
3) CIRÁK, J., FICOVÁ, S. a kol. Ob ianske právo: Všeobecná as . 1. vyd. Šamorín: Heuréka, 2008. s. 243, 249. ISBN 978-80-89122-
51-6. 
4) KRIŽAN, L. 2011. Podnikanie a (iná) zárobková innos  športového klubu – ob ianskeho združenia [online]. 2011 [cit. 2013-10-
30].  
Dostupné na internete: http://www.ucps.sk/clanok-0-1280/Podnikanie_a_%28ina%29_zarobkova_cinnost_sportoveho_klubu_-
_obcianskeho_zdruzenia.html. 
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Práve založenie spolo nosti za ú elom realizácie športu môže by  vnímané ako založenie spolo nosti 
za iným ú elom než na podnikanie, a teda založenie tzv. obchodnej spolo nosti pro forma, ktorá síce 
má právnu formu obchodnej spolo nosti a je z formálnej stránky podnikate om, z obsahovej stránky 
však jej innos  nie je podnikaním.5 Nepodnikate ský ú el založenia obchodnej spolo nosti ešte 
nevylu uje, že takáto spolo nos  nemôže vykonáva  aj nejakú podnikate skú innos . Výkon 
podnikate skej innosti by však nemal by  hlavným predmetom innosti takéhoto športového klubu, 
ale mal by ma  charakter ved ajšej innosti.6  

Pod a nášho názoru v prípade obchodných spolo ností založených za iným ú elom ako na ú el 
podnikania nie je potrebné rozlišova , i sa ich zmluvné vz ahy týkajú ich podnikate skej innosti 
alebo innosti nepodnikate skej. V prípade záväzkových vz ahov, ktoré sa týkajú ich podnikate skej 
innosti, sa budú spravova  ustanoveniami tretej asti Obchodného zákonníka.7 Vychádzame pritom 

z ust. § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka, ktoré je vybudované z pozície ochrany predstavy 
kontrahenta o tom, že uzatvára zmluvu s podnikate om v súvislosti s jeho podnikaním. K podobnému 
záveru dospeli aj niektorí predstavitelia právne vedy.8 

V tejto súvislosti si rovnako dovo ujeme poukáza  na znenie ust. § 9 ods. 3 Zákona o organizácii 
a podpore športu9, ktoré predpokladá, že športový klub bude ma  príjmy aj z podnikate ských aktivít, 
ale na strane druhej v ust. § 9 ods. 2 Zákona o organizácii a podpore športu úplne nelogicky 
a nesystematicky vyžaduje založenie športového klubu za nepodnikate ským ú elom.  

Je však zrejmé, že ú el dosiahnutia zisku nemusí zodpoveda  reálnemu výsledku, dosiahnutie zisku 
musí by  aspo  potencionálne možné.10 

Šport je v sú asnosti vnímaný aj ako ekonomická a hospodárska innos , o preukazuje aj judikatúra 
Súdneho dvora, napr. v prípade Bosman (C-415/93)11.  
                                                            
5) ORBA, J. Obchodnoprávne a ústavnoprávne aspekty športu. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. 
s. 52-53. ISBN 978-80-7097-994-5. 
6) ORBA, J. Obchodnoprávne aspekty organizácie a prevádzkovania športovej innosti. In JÁNOŠÍKOVÁ, L., ORBA, J. (eds.). 
Športové právo: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej d a 16. novembra 2011. 1. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, 
s. r. o., 2012. s. 46. ISBN 978-80-89447-62-6.  
7) Ust. § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Táto as  zákona upravuje záväzkové vz ahy medzi podnikate mi, ak pri ich vzniku 
je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikate skej innosti.“ 
8) CSACH, K. Vojna svetov (vzostup a pád § 261 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka pod taktovkou ochrany spotrebite a). In HUSÁR, 
J. (eds.). Právo a obchodovanie: Zborník z vedeckej konferencie doktorandov konanej 7. 6. 2007 v Košiciach. 1. vyd. Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008. s. 23. ISBN 978-80-7097-702-6.  
9) Ust. § 9 ods. 3 Zákona organizácii a podpore športu: „Športový klub financuje svoju innos  z vlastných príjmov. Vlastnými 
príjmami sú: 
a) lenské príspevky, 
b) výnos hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnute ného a nehnute ného majetku a plôch na 
reklamné ú ely, 
c) výnos marketingových aktivít a z predaja suvenírov, 
d) príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových sú aží a športových podujatí, 
e) výnos z predaja vstupeniek na športové podujatia, 
f) príjmy z prestupov športovcov, 
g) príjem od medzinárodných športových zväzov za ú as  v medzinárodných športových sú ažiach a na medzinárodných 
športových podujatiach, 
h) dotácie z rozpo tu verejnej správy a granty, 
i) dary a príspevky, 
j) iné príjmy.“ 
10) ORBA, J. Športové kluby a ich právny život. In KOLEKTIV AUTOR . Otázky sportovního práva. 1. vyd. Praha: Ústav státu 
a práva, 2008, s. 82. ISBN 978-80-904024-1-6. 
11) Judgment of the Court of 15 December 1995. Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc 
Bosman, Royal club liégeois SA v Jean-Marc Bosman and others and Union des associations européennes de football (UEFA) 
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Súdny dvor Európskej únie zdôraz uje vo svojich prvých rozhodnutiach, že pod pôsobnos  
európskeho práva patrí šport len v po atí ekonomickej aktivity. Komisia vnáša do tejto problematiky 
naopak sociálny rozmer zdôraz ujúci neekonomický charakter športových aktivít.12  

Na úrovni Európskej únie je sociálny a kultúrny aspekt športu uznaný v Lisabonskej zmluve ú innej 
od 1. decembra 2009, ktorou sa mení a dop a Zmluva o založení Európskeho spolo enstva 
a nahrádza sa novým názvom „Zmluva o fungovaní Európskej únie“.13 S oh adom na znenie Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie je možné uvies , že kompetencia Európskej únie v oblasti športu je 
formulovaná ako doplnková bez samostatných právomocí a Európska únia nemôže harmonizova  
v tejto oblasti právne predpisy jej lenských štátov.  

Na základe judikatúry Európskeho Súdneho Dvora R. Arnold uvádza nasledovnú definíciu 
profesionálneho športu: 

„Profesionálny šport je hospodárska innos  vytý ená úsilím po dosiahnutí zisku k zaisteniu životných 
podmienok a životnej úrovne daného športovca.“14  

S oh adom na vyššie vykonanú analýzu legálnej definície pojmu športový klub je potrebné v rámci 
prípravy nového zákona o športe uvažova  o novej legálnej definícii pojmu športový klub, ktorá bude 
reflektova  reálne potreby športovej praxe a sú asne bude erpa  z poznatkov a skúseností právnej 
praxe. Pri jej tvorbe musí poda  pomocnú ruku aj právna veda. S tým je úzko spojená aj otázka 
systému financovania športu v Slovenskej republike.  

Profesionalizácia športu, jeho celková komercializácia a rast športového priemyslu15 spôsobili 
nevyhnutnos  regulácie právnej formy športových klubov. 

V zmysle lánku 22 ods. 1 Smernice klubového licen ného systému SFZ, ktorá bola schválená 
výkonným výborom SFZ d a 30. októbra 2012 a nadobudla ú innos  d a 1. januára 2013 ( alej len 
„Smernica klubového licen ného systému SFZ“)16 všetky kluby, ktoré chcú pôsobi  v klubových 
sú ažiach UEFA a v najvyššej slovenskej futbalovej sú aži musia ma  právnu formu akciovej 
spolo nosti. 

V rámci pripravovanej novelizácie stanov SFZ sme navrhli v samotných stanovách definova  pojem 
„klub“, nako ko sa bude používa  v množstve predpisov SFZ, preto bolo vhodné a potrebné jednotnú 
definíciu pre všetky predpisy SFZ doplni  do Stanov SFZ ( lánok 2 písm. v.). 

 

                                                            
v Jean-Marc Bosman. Case C-415/93. European Court reports 1995 Page I-04921 [online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné na 
internete: http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61993J0415. 
12) KAŠŠÁK, R. Súdny dvor Európskej únie a šport. In Magister Officiorum, ro . II, 2012, . 4-5, s. 36.  
13) V zmysle lánku 165 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie únia prispieva k podpore európskych záležitostí týkajúcich sa 
športu, pri om zoh ad uje jeho osobitnú povahu, jeho štruktúry založené na dobrovo nosti, ako aj jeho spolo enskú a vzdelávaciu 
úlohu. V zmysle lánku 165 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie innos  únie sa zameriava na rozvoj európskeho rozmeru 
v športe podporovaním spravodlivosti a otvorenosti pri športových sú ažiach a spolupráce medzi subjektmi zodpovednými za 
šport, ako aj ochranou fyzickej a morálnej integrity športovcov, najmä mladých športovcov. Dostupné na internete: http://eur-
lex.europa.eu/sk/treaties/index.htm [cit. 2013-10-30]. 
14) ARNOLD, R. Sport a Evropské spole enství. In Evropské právo (príloha Právních rozhled ), 2000, . 6, s. 9. 
15) ALLISON, L. 2006. The Political Economy of Sport: Conceptual Problems and Regulatory Dilemmas. Sport, Politics and Public 
Policy, at the European Consortium for Political Research Joint Sessions of Workshops, Nicosia, Cyprus [online]. 2006 [cit. 2013-
10-30]. Dostupné na internete: www.lincolnthinks.co.uk. 
16) Smernica klubového licen ného systému SFZ [online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné na internete: 
http://www.futbalsfz.sk/sfz/komisie-a-organy-sfz/licencna-komisia/klubovy-licencny-system.html. 
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„Na ú ely stanov a ostatných predpisov SFZ sa rozumie pod pojmom klub –  

a) právnická osoba, ktorá, 

i. existuje ako športový klub v právnej forme ob ianskeho združenia, obchodnej 
spolo nosti, rozpo tovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo v inej 
právnej forme umožnenej zákonom,  

ii. je riadnym lenom SFZ, alebo ktorá podala prihlášku o lenstvo v SFZ so všetkými 
stanovenými prílohami, o ktorej ešte nebolo rozhodnuté, 

iii. sa zú ast uje na sú ažiach organizovaných SFZ alebo jeho lenmi alebo sa do 
takej sú aže prihlásila alebo prihlási. 

b) škola alebo iná organizácia, ktorej družstvo sa zú ast uje na sú aži organizovanej SFZ 
alebo jeho lenom, 

c) skupina fyzických osôb bez právnej subjektivity, ktorá sa po splnení podmienok 
ustanovených predpismi alebo rozhodnutím SFZ alebo jeho lena, zú ast uje ako družstvo 
na sú aži organizovanej SFZ alebo jeho lenom; za družstvo zodpovedá vedúci družstva.“ 

Navrhovaná definícia klubu je širšieho po atia ako legálna definícia športového klubu. Ak je v rámci 
SFZ organizovaná sú až, do ktorej sa zapoja družstvá vytvorené zo žiakov/študentov škôl (napr. 
školský pohár) alebo inými organizáciami (napr. detské domovy a pod.), takéto subjekty sa budú na 
ú ely predpisov SFZ a jeho lenov považova  za klub. Pri futsale na nižších úrovniach sú aží je úplne 
bežné, že v sú ažiach sa zú ast ujú pod dohodnutým názvom neinštitucionalizované 
združenia/skupiny osôb, za ktoré zodpovedá vedúci družstva, preto je potrebné aj takýto typ „klubu“ 
zahrnú  pod definíciu. Máme za to, že v prostredí SFZ ako ob ianskeho združenia je takáto regulácia 
možná a prospešná pre rozvoj a podporu športu s dôrazom na mládežnícky a masový futbal. 

2. PRÁVNO-ORGANIZA NÉ ZMENY VO FUTBALOVÝCH KLUBOCH 
V poslednom období sa množia prípady, ke  sa športové kluby dostávajú do finan ných problémov, 
platobnej neschopnosti, i dokonca do stavu pred ženia (stav, v ktorom hodnota záväzkov prevyšuje 
hodnotu majetku). Problémy tohto druhu sa nevyhýbajú ani futbalovým klubom, ktorých je na 
Slovensku takmer 2000, pri om treba poveda , že finan né problémy postihujú kluby vo vyšších 
sú ažiach, ako aj kluby v tých najnižších sú ažiach. 

V prostredí SFZ je regulácia problematiky riešenia finan ných problémov klubov v súlade so zákonom 
i predpismi SFZ, ale aj v súlade s etickými kritériami, obsiahnutá v Smernici o právno-organiza ných 
zmenách v kluboch a ich zara ovaní do sú aží, ktorá bola schválená výkonným výborom SFZ d a 22. 
septembra 2009 a nadobudla ú innos  1. októbra 2009.17 Uvedená smernica upravuje športovú, 
ekonomickú i právnu stránku predmetnej problematiky. 

Meniace sa ekonomické a spolo enské podmienky (zmena vlastníckych vz ahov, transforma né 
procesy, zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky a práve Európskej únie) sa odrážajú aj 
v športovej oblasti a prinášajú do futbalového hnutia nové skuto nosti, na ktoré musia riadiace 
orgány SFZ a jeho lenov primerane reagova . 

                                                            
17) Smernica o právno-organiza ných zmenách v kluboch a ich zara ovaní do sú aží, ktorá bola schválená výkonným výborom 
SFZ d a 22. septembra 2009 a nadobudla ú innos  1. októbra 2009 [online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné na internete: 
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html. 
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Zmeny v právnych a ekonomických vz ahoch klubov vrátane zmien vlastníckych vz ahov v kluboch 
sú bežnou sú as ou života klubov v prostredí SFZ. Za prípadné právne, ekonomické alebo morálne 
následky týchto zmien vo vz ahu k SFZ a jeho lenom, ako aj tretím osobám plne zodpovedá klub.  

SFZ a jeho orgány vyžadujú od svojich lenov okrem dodržiavania právneho poriadku Slovenskej 
republiky, Európskej únie a interných predpisov SFZ aj dodržiavanie princípu fair play nielen 
v športovej oblasti, ale aj v oblasti právnych, ekonomických a personálnych vz ahov v rámci 
futbalového hnutia. 

V priebehu roka 2013 vznikla na pôde SFZ legislatívna iniciatíva (ktorej dôvod spo íval v prispôsobení 
znenia smernice zneniu nových stanov SFZ, úprave znenia smernice z h adiska legislatívno-právneho 
a doplnenia smernice o nové spôsoby právno-organiza ných zmien klubov) na novelizáciu Smernice 
o právno-organiza ných zmenách v kluboch a ich zara ovaní do sú aží. Výsledkom tejto iniciatívy 
bolo vypracovanie návrhu novej Smernice o právno-organiza ných zmenách v kluboch18, ktorá 
vytvára legislatívne predpoklady pre zosúladenie predpisov SFZ a jeho lenov s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a Európskej únie so zoh adnením špecifických znakov športovej innosti 
a s dôrazom na ochranu integrity športových sú aží. Ú elom tejto smernice je úprava podmienok 
uskuto ovania právno-organiza ných zmien v kluboch, pri dodržaní ktorých si klub alebo jeho 
právny nástupca zachová právo na ú as  jednotlivých družstiev pôvodného klubu alebo jeho 
právneho predchodcu v dosiahnutých úrovniach sú aží. To isté platí aj pre registra né právo. 

Právno-organiza né zmeny v kluboch sa uskuto ujú 
a) zánikom klubu bez právneho nástupcu, 
b) zánikom klubu s právnym nástupcom, ktorý sa uskuto uje v týchto formách: 

i. zánik klubu, existujúceho ako ob ianske združenie ako dôsledok transformácie 
na obchodnú spolo nos , 

ii. zánik klubu existujúceho ako ob ianske združenie ako dôsledok splynutia, 
zlú enia alebo rozdelenia, 

iii. zánik klubu existujúceho ako obchodná spolo nos  ako dôsledok splynutia, 
zlú enia alebo rozdelenia, 

c) postupom klubov existujúcich ako obchodné spolo nosti pod a ust. § 476 a nasl. (zmluva 
o predaji podniku, resp. asti podniku) alebo pod a ust. § 69b (zmena právnej formy 
spolo nosti) Obchodného zákonníka,  

d) postupom vo i klubu pod a zákona . 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exeku nej 
innosti (Exeku ný poriadok) a o zmene a doplnení alších zákonov v znení neskorších 

predpisov, 
e) postupom vo i klubu pod a zákona . 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení 

neskorších predpisov, 
f) postupom klubu pôsobiaceho ako oddiel v rámci telovýchovnej jednoty pri rozdelení 

telovýchovnej jednoty, 
g) postupom pod a schválených zásad uplat ovaných pri iných spôsoboch uskuto ovania 

právno-organiza ných zmien, 
h) zmenou vlastníckych vz ahov v klube. 

                                                            
18) Vypracovanie novelizácie smernice bolo pridelené Legislatívno-právnej komisii SFZ. Predseda Legislatívno-právnej komisie 
SFZ ur il za spracovate a JUDr. Miroslava Hliváka, LLM, ktorý návrh novej Smernice o právno-organiza ných zmenách v kluboch 
spracoval spolo ne v autorskom kolektíve s JUDr. Petrom Sepešim. Návrh znenia novej smernice prešiel legislatívnym procesom 
v rámci SFZ a bol jednomyse ne schválený na zasadnutí Výkonného výboru SFZ d a 5. novembra 2013.  
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Zanikajúcim klubom sa na ú ely smernice rozumie klub, ktorému bez oh adu na to, i dôjde k zániku 
klubu ako právnickej osoby alebo k zániku riadneho lenstva klubu v SFZ, zanikne v súvislosti 
s postupom pod a tejto smernice  

a. právo ú asti družstva klubu v príslušnej úrovni sú aže organizovanej/riadenej SFZ a jeho 
lenmi ( alej len „právo sú aženia klubu“), a 

b. právo klubu registrova  hrá ov za klub a právo k registrovaným hrá om v klube v zmysle 
Registra ného a prestupového poriadku SFZ ( alej len „registra né právo klubu“). 

Právnym nástupcom sa na ú ely tejto smernice rozumie nadobúdate  práva sú aženia klubu 
a registra ného práva klubu od zanikajúceho klubu postupom pod a tejto smernice. 

Na ú ely postupu pod a tejto smernice je právo sú aženia klubu a registra né právo klubu 
predmetom samostatných právnych vz ahov spolo ne a nerozdielne, je nehmotným majetkovým 
právom ocenite ným v peniazoch, ktoré je prevodite né. 

Pri dispozíciách s právom ú asti v športovej sú aži sa prejavuje skuto nos , že má svoju majetkovú 
hodnotu.19 Ide o majetkové právo, ktoré môžeme zahrnú  do obchodného majetku športového 
klubu.20 

Licencia v zmysle Smernice klubového licen ného systému SFZ je certifikát ude ovaný licenzorom, 
potvrdzujúci splnenie všetkých minimálnych požiadaviek žiadate om o licenciu, ako sú as  prijímacej 
procedúry do klubových sú aží UEFA a najvyššej slovenskej sú aže mužov a je neprevodite ná 
a nepredajná.  

Máme za to, že licenciu nemožno považova  za listinný cenný papier v zmysle zákona . 566/2001 
Z. z. o cenných papieroch a investi ných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o cenných papieroch), nako ko ust. § 2 ods. 2 cit. zákona upravuje taxatívne druhy cenných papierov. 

Vo všetkých prípadoch právno-organiza ných zmien v kluboch je spolo ným znakom skuto nos , že 
právny nástupca preberá právo sú aženia na úrovni sú aží dosiahnutej družstvami zanikajúceho 
klubu, ako aj registra né právo zanikajúceho klubu, to znamená, že preberá všetkých hrá ov 
zanikajúceho klubu nezávisle od toho, i existuje ako ob ianske združenie alebo ako obchodná 
spolo nos . 

O tom, i právno-organiza né zmeny v klube boli vykonané v súlade s podmienkami postupu pod a 
tejto smernice rozhoduje výkonný výbor SFZ na návrh klubu, ktorého sa právno-organiza ná zmena 
týka alebo tretej osoby, ktorá osved í vo vz ahu k tomuto klubu právny záujem na postupe pod a 
tejto smernice. 

Výkonný výbor SFZ schváli21 právno-organiza né zmeny, ak 

a. nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, 

                                                            
19) ORBA, J. Obchodnoprávne a sú ažnoprávne aspekty športu. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. 
s. 62. ISBN 978-80-7097-994-5. 
20) Tamtiež, s. 59. 
21) Obdobne v zmysle Sout žního a disciplinárního ádu eského svazu ledního hokeje ( SLH) schváleného d a 21. júna 2008 
nadobúdate  práva ú asti v sú aži nadobudne uvedené právo na základe zmluvy až potom, o prenechanie práva ú asti schváli 
výkonný výbor SLH. Ten zmluvu schváli, ak prevodca nemá žiadne záväzky vo i SLH a iným hokejovým subjektom, vo i 
hrá om ani vo i trénerom. Dostupné na internete: 
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ho
kejprerov.cz%2Fdata%2F2008_Soutezni_rad_disciplinarni_rad.pdf&ei=x-dsUqKIOqeI4AT32IGQDg&usg=AFQjCNFtDnHYUM-
bNjFwa1svhunbt-sWWA&sig2=60fEv0TmLL2iY5dDRm-GkQ&bvm=bv.55123115,d.bGE [cit. 2013-10-30].  
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b. sú v súlade s predpismi SFZ22,  
c. právny nástupca nebude žiadnym spôsobom majetkovo ani personálne prepojený 

s klubom, ktorého sa právno-organiza ná zmena týka, 
d. právny nástupca prevzal od klubu, ktorého sa právno-organiza ná zmena týka najmenej 

záväzky zo športovej innosti, ktorými sa rozumejú záväzky klubu, ktoré vznikli klubu 
v rámci výkonu jeho športovej innosti. Ide o záväzky klubu vo i (i) hrá om, (ii) trénerom, 
(iii) funkcionárom klubu23, (iv) zamestnancom klubu, (v) SFZ a jeho lenom, resp. 
príslušným oblastným alebo regionálnym futbalovým zväzom vrátane príslušných 
poplatkov a pokút, 

e. schválenie práva sú aženia klubu a registra ného práva pre nadobúdate a od zanikajúceho 
klubu postupom pod a tejto smernice nenaruší regulárnos  a integritu športových sú aží 
a dodržiavanie princípu fair play, a  

f. boli riadne predložené všetky listiny pod a tejto smernice. 

Ide o obdobnú podmienku s akou sa môžeme stretnú  aj v iných súkromnoprávnych vz ahoch, ako 
je napr. prevod lenských práv v družstve a pod. Požiadavka schválenia právno-organiza nej zmeny 
v klube výkonným výborom SFZ síce nevyplýva zo zákona, ale zo súkromnoprávnych pravidiel 
vydaných SFZ, ktoré sú záväzné vo i jednotlivým lenom SFZ, ktorí sa pri nadobudnutí lenstva 
dobrovo ne zaväzujú dodržiava  predpisy SFZ.  

Výkonný výbor SFZ si pred svojim rozhodnutím o návrhu na vykonanie právno-organiza nej zmeny 
vyžiada stanovisko: 

a. výkonného výboru príslušného riadiaceho zväzu alebo Únie ligových klubov,  
b. matri nej komisie SFZ, a  
c. právneho útvaru SFZ.  

Proti rozhodnutiu výkonného výboru SFZ nie je prípustné odvolanie. Rozhodnutie výkonného výboru 
SFZ je možné zmeni  postupom pod a lánku 53 ods. 7 stanov SFZ.24 

Plnenie povinností a záväzkov vo i SFZ a ostatným lenom futbalového hnutia je v súlade s lánkom 
16 ods. 4 stanov SFZ25 jednou zo základných podmienok sú aženia v sú ažiach 
organizovaných/riadených SFZ a jeho lenmi. 

                                                            
22) Napr. lánok 16 ods. 5 stanov SFZ: „Zmena právnej formy alebo organiza nej štruktúry klubu alebo iný právny úkon vykonaný 
za ú elom u ah enia si splnenia športového kritéria a/alebo iného kritéria stanoveného riadiacim orgánom sú aže a/alebo za 
ú elom nadobudnutia licencie pre domácu majstrovskú sú až, sú zakázané v záujme zachovania športovej integrity sú aže, najmä 
ak ide o zmenu sídla klubu, zmenu názvu klubu alebo prevod obchodného podielu/akcií medzi klubmi.“ 
23) lánok 2 písm. d. stanov SFZ: „Na ú ely stanov a ostatných predpisov SFZ sa rozumie pod pojmom: funkcionár – len orgánu 
SFZ alebo orgánu jeho lena, tréner, rozhodca, delegát a alšia osoba zodpovedná za technické, zdravotnícke a administratívne 
záležitosti v rámci FIFA, UEFA, SFZ alebo v klube, najmä majite  (akcionár, spolo ník a pod.), riadite  (napr. výkonný, športový, 
technický), vedúci družstva, bezpe nostný manažér, alebo iná osoba, ktorá má riadiacu alebo rozhodovaciu právomoc súvisiacu 
so zabezpe ením inností a plnením úloh v rámci národného alebo medzinárodného futbalového hnutia.“ 
24) lánok 53 ods. 7 stanov SFZ: „Rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú okamžitú ú innos , pokia  výkonný výbor 
nerozhodne inak. Proti rozhodnutiu výkonného výboru nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie výkonného výboru môže 
zruši  alebo zmeni  konferencia alebo sám výkonný výbor z vlastnej iniciatívy alebo na podnet revíznej komisie, alebo jej predsedu. 
Právo požiada  o preskúmanie rozhodnutia výkonného výboru rozhodcovským súdom pod a lánku 65 odsek 5 tým nie je 
dotknuté.“ 
25) lánok 16 ods. 4 stanov SFZ: „Okrem športového kritéria môže by  ú as  klubu v domácej majstrovskej sú aži podmienená aj 

alšími kritériami stanovenými v rámci klubového licen ného systému a/alebo kritériami stanovenými riadiacim orgánom sú aže, 
pri om dôraz sa kladie na športové, infraštruktúrne, administratívne, právne a finan né h adiská.“ 
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Do vnútorných záležitostí klubov, pokia  sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky 
a Európskej únie a predpismi SFZ, nie sú oprávnení SFZ a jeho lenovia zasahova . 

3. AKO DOSTA  VIAC PROSTRIEDKOV K MLÁDEŽI ? 
V sú asnom období je v prostredí SFZ ve mi intenzívne diskutovaná otázka, ako pri dnešnej 
nepriaznivej ekonomickej situácii futbalových klubov zabezpe i  prostriedky na mládežnícke 
družstvá klubov.  

Vychádzajúc z princípu nedelite nosti práva sú aženia klubu (licencie) pre mužov ako aj mládež, 
v prípade ak má klub finan né problémy, ktoré môžu vies  k jeho zániku (napr. ak klub nemá peniaze 
na úhradu svojich splatných záväzkov, nevie vycestova  na stretnutie, nevie zaplati  náklady 
stretnutia – údržba ihriska, šatne, pranie, voda, rozhodcovia, odmeny hrá ov), dochádza 
automaticky aj k zániku družstiev mládeže tohto klubu.  

V praxi sa však stretávame s prípadmi, kedy tretie osoby chcú sponzorsky (finan ne alebo 
materiálne) pomôc  klubu, ktorý sa nachádza vo finan ných problémoch, avšak majú záujem len 
o pomoc pre mládežnícke družstvá klubu. 

Športové h adisko pri riešení ekonomickej krízy v klube právnou úpravou priamo riešené nie je. 

Jedným z riešení zo športovej ako aj právnej stránky by mohlo predstavova  založenie ob ianskeho 
združenia pri existujúcom klube (napr. pri obchodnej spolo nosti). Riadiace procesy v ob ianskom 
združení by mali by  založené na demokratickom a transparentom princípe, zakotvenom v stanovách 
ob ianskeho združenia. Takéto ob ianske združenie by malo ma  preh adné a pravidelne 
kontrolované ú tovníctvo a analytickú ekonomickú, právnu a administratívnu evidenciu všetkých 
dokladov a písomností. V orgánoch ob ianskeho združenia by mali zastúpenie zástupcovia obce, 
rodi ov, trénerov a klubu. Každý, kto bude chcie  prispie  na mládežnícke družstvá, vloží prostriedky 
do ob ianskeho združenia, ktorých použitie bude ú elovo viazané a bude podlieha  efektívnej 
kontrole. Ob ianske združenie bude napr. priamo prepláca  faktúry futbalového klubu, ktoré sa 
týkajú mládeže, napr. cestovné autobusom, nákup oble enia, lôpt a pod. alebo priamo poskytova  
materiálnu podporu pre mládežnícke družstvá klubu. Ako ve mi vhodný nástroj kontroly použitia 
prostriedkov ur ených pre mládež sa odporú a využitie tzv. „transparentného ú tu“26, ktorý je 
prístupný každému, kto má prístup na internet27.  

Pri vypracovaní návrhu novej Smernice o právno-organiza ných zmenách v kluboch sme na uvedenú 
problematiku reflektovali vytvorením samostatného lánku 11 s názvom „Právne postupy pod a 
schválených zásad uplat ované pri iných spôsoboch uskuto ovania právno-organiza ných zmien“, 
v zmysle ktorého v prípadoch hodných osobitého zrete a, najmä ak je to v záujme zachovania 
a rozvoja mládežníckeho futbalu, sa právno-organiza né zmeny v klube môžu uskuto ni  aj iným 
spôsobom ako je uvedené v lánkoch 4 až 10 tejto smernice. O týchto právno-organiza ných 
zmenách rozhoduje výkonný výbor SFZ na návrh klubu, ktorého sa právno-organiza ná zmena týka 
alebo tretej osoby, ktorá osved í vo vz ahu k tomuto klubu právny záujem na postupe pod a tejto 
smernice. Výkonný výbor SFZ schváli tieto právno-organiza né zmeny, ak 

a. nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, 

                                                            
26) Informácie o transparentnom ú te sú dostupné na internete: http://www.slsp.sk/transparentny-ucet.html.  
27) Prístup k transparentným ú tom je na stránke: http://transparentneucty.sk/. 
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b. sú v súlade s predpismi SFZ28, 
c. právny nástupca nebude žiadnym spôsobom majetkovo ani personálne prepojený 

s klubom, ktorého sa právno-organiza ná zmena týka, 
d. právny nástupca prevezme od klubu, ktorého sa právno-organiza ná zmena týka záväzky 

zo športovej innosti, poh adávky zo športovej innosti29, práva zo športovej innosti30, 
povinnosti športovej innosti31. 

4. AKTÍVNE RIEŠENIE EKONOMICKÝCH PROBLÉMOV KLUBU ZO STRANY ŠPORTOVÉHO 
ZVÄZU AKO ORGANIZÁTORA SÚ AŽÍ 
V alšej asti nášho príspevku by sme chceli predstavi  a ponúknu  do diskusie odbornej športovej 
verejnosti právny model so základným popisom priebehu celého procesu, ktorý by de lege ferenda 
mohol by  efektívnym, spravodlivým i zákonným riešením situácie, ke  sa klub dostane do vážnych 
finan ných ažkostí a to najmä z h adiska uspokojenia športových záväzkov klubu, zachovania 
regulárnosti a integrity sú aží, ako aj z h adiska generálnej prevencie, podpory ekonomickej 
zodpovednosti a stability klubov.  

Nižšie na rtnuté riešenie by mohlo podpori  realizáciu projektu „Financial fair play“ v rámci 
pôsobenia slovenských futbalových klubov v sú ažiach organizovaných SFZ a UEFA.  

Napriek tomu, že detailne nepoznáme interné predpisy iných športových zväzov, domnievame sa, 
že nami prezentovaný model by bolo zrejme možné bez vä ších ažkostí analogicky využi  vo vz ahu 
k insolventným športovým klubom aj v iných športových odvetviach. 

Nami projektovaný proces riešenia ekonomických problémov klubu predpokladá aktívne 
vystupovanie a riadenie procesu ich riešenia zo strany SFZ ako národného športového zväzu, ktorý 
je zodpovedný za organizovanie sú aží a rozvoj športu (futbalu) jednak navonok vo vz ahu 
k príslušnej medzinárodnej asociácií združujúcej národné asociácie (UEFA/FIFA), ako aj dovnútra vo 
vz ahu ku svojim lenom a verejným entitám, ktoré podporujú rozvoj športu (futbalu). 

Z uvedeného vyplýva základné východisko prezentovaného modelu a to, že národný športový zväz 
(v prípade futbalu SFZ), je výhradným organizátorom a aktívnym regulátorom sú aží, za ktoré 
zodpovedá, vrátane ur ovania športových, infraštruktúrnych, ekonomických, právnych, i 
administratívnych podmienok ú asti klubov a ich družstiev v týchto sú ažiach. Uvedené platí aj vtedy, 
ke  národný športový zväz (SFZ) riadením niektorých sú aží poverí svojich lenov (napr. Úniu 
ligových klubov, regionálne futbalové zväzy, oblastné futbalové zväzy, Slovenský futsal). 

                                                            
28) Napr. lánok 39 ods. 8 stanov SFZ: „Fyzická osoba ani právnická osoba (vrátane holdingových a dcérskych spolo ností a ich 
organiza ných zložiek) nesmie by  spolo níkom alebo lenom orgánu vo viac ako jednom klube v rovnakej sú aži, ani ma  podiel 
na hlasovacích právach v orgánoch viac ako jedného klubu, ani iným spôsobom vykonáva  kontrolu nad viac ako jedným klubom 
v rovnakej sú aži. Podrobnejšie tieto otázky upravuje Sú ažný poriadok SFZ.“  
29) Poh adávky zo športovej innosti – poh adávky klubu, ktoré vznikli klubu v rámci výkonu jeho športovej innosti. Ide o: (i) 
poh adávky na zaplatenie prestupovej kompenzácie, výchovného a iných platieb súvisiacich s prestupom a hos ovaním hrá ov, 
(ii) poh adávky vo i hrá om, trénerom, funkcionárom klubu a zamestnancom klubu podie ajúcim sa na športovej innosti klubu, 
(iii) poh adávky vo i SFZ a jeho lenom. 
30) Práva zo športovej innosti – práva klubu, ktoré prislúchajú klubu v rámci výkonu jeho športovej innosti. Ide o: (i) právo 
sú aženia klubu, (ii) registra né právo klubu.  
31) Povinnosti zo športovej innosti – povinnosti klubu, ktoré je klub povinný dodržiava  v rámci výkonu jeho športovej innosti. 
Ide o: (i) povinnos  dodržiava  predpisy SFZ, pravidlá futbalu a právny poriadok Slovenskej republiky a Európskej únie, (ii) 
povinnosti, ktoré vyplývajú klubu z dôvodu jeho lenstva v SFZ.  



103

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKMIROSLAV HLIVÁK, PETER SEPEŠI 

 

 

Toto východisko zodpovedá aj platnej právnej úprave, konkrétne ustanoveniu § 8 ods. 2 písm. d) 
Zákona o organizácii a podpore športu, pod a ktorého:  

„(2) Národný športový zväz reprezentuje športové odvetvie alebo druh športu, zabezpe uje jeho 
rozvoj a ...   
d) organizuje alebo povo uje organizovanie celoštátnych športových sú aží,“. 

V prípade futbalu je uvedené základné východisko odvodené aj z úpravy lenstva SFZ 
v medzinárodných športových asociáciách ( lánok 5 bod 1 štatútu UEFA, resp. lánok 10 bod 1 
štatútu FIFA) a je aj výslovne premietnuté do platného znenia stanov SFZ v nasledovnom znení: 

„ lánok 16 – Sú aže 

1. SFZ ako len UEFA a FIFA organizuje a koordinuje dlhodobé majstrovské/ligové sú aže 
a pohárové sú aže (napr. Slovenský pohár) športových klubov vo futbale na území SR, ktoré 
sú uvedené v rozpisoch sú aží SFZ a jeho lenov poverených riadením sú aží. 

4. Okrem športového kritéria môže by  ú as  klubu v domácej majstrovskej sú aži 
podmienená aj alšími kritériami stanovenými v rámci klubového licen ného systému 
a/alebo kritériami stanovenými riadiacim orgánom sú aže, pri om dôraz sa kladie na 
športové, infraštruktúrne, administratívne, právne a finan né h adiská.“ 

Z uvedeného vyplýva, že SFZ ako organizátor sú aží de facto ude uje/prepoži iava klubom povolenie 
na štart/ú as  v príslušnej sú aži (licenciu na sú aženie) na základe preukázania splnenia kritérií 
sú aženia v zmysle lánku 16 ods. 4 stanov SFZ. 

To o bolo uvedené doposia  je v prípade futbalu už upravené v platných predpisoch UEFA, FIFA, 
resp. SFZ. 

Predpokladom pre alej navrhované riešenie je zmena Sú ažného poriadku SFZ a zrejme aj prijatie 
osobitného predpisu – smernice upravujúcej postup SFZ pri neplnení ekonomických kritérií sú aženia 
zo strany klubu. 

V tej súvislosti je potrebné uvies , že v rámci futbalu sa zaviedla úhrada záväzkov subjektov 
zú astnených na sú ažení organizovanom v rámci SFZ formou mesa ných zberných faktúr. V tejto 
faktúre sú zahrnuté všetky platby spojené so sú ažením (rozhodcovia, delegáti, registrácie, prestupy, 
pokuty a iné). Ak klub v dôsledku ekonomických problémov prestane plati  mesa né zberné faktúry 
obsahujúce položky priamo súvisiace so zabezpe ením sú aženia jeho družstiev, automaticky sa má 
za to, že prestal sp a  ekonomické kritérium, ktoré je jedným z dôležitých predpokladov ú asti 
družstiev klubu v sú aži. 

V praxi reálne môže nasta  situácia, ke  futbalový/športový klub nerieši svoje ekonomické problémy 
niektorým z postupov pod a vyššie spomínanej Smernice o právno-organiza ných zmenách 
v kluboch. Postup pod a tejto smernice predpokladá aktivitu a vykonávanie príslušných právnych 
úkonov zo strany dotknutého klubu. 

Ak však klub nie je aktívny, iba tla í problémy pred sebou a SFZ zistí, že sa dostal do finan ných 
problémov na základe toho, že prestal plati  mesa né zberné faktúry, o v zmysle citovaného lánku 
16 ods. 4 stanov SFZ znamená, že prestal sp a  ekonomické kritérium ú asti na sú ažiach 
organizovaných/riadených SFZ a jeho lenmi.  

V takomto prípade by pod a prezentovaného nového modelu nasledovala aktívna regulácia vo 
vz ahu k právu sú aženia dotknutého KLUBU zo strany SFZ v týchto navrhovaných krokoch: 
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1. SFZ ako organizátor za splnenia vopred ustanovených podmienok (nezaplatenie napr. 3 
mesa ných zberných faktúr; upozornenie KLUBU zo strany SFZ na následky; schválenie 
postupu vo i KLUBU príslušným orgánom SFZ) a ustanoveným spôsobom odníme právo 
sú aženia (licenciu) KLUBU, ktorý prestal sp a  finan né kritéria v zmysle lánku 16 ods. 4 
stanov SFZ. 

2. SFZ po tom, o rozhodne o od atí práva sú aženia insolventnému KLUBU vyzve tento KLUB 
a jeho verite ov (oznam v úradnej správe a emailom cez ISSF systém), aby v ur enej lehote 
oznámili SFZ športové záväzky KLUBU.  

3. SFZ ponúkne odobraté právo sú aženia od até insolventnému KLUBU iným klubom 
(oznam v úradnej správe so stanovením všetkých relevantných podmienok), pri om 
základná hodnota licencie by sa stanovovala ako aktuálna celková výška záväzkov KLUBU 
zo športovej innosti (predložených KLUBOM a uplatnených verite mi). 

4. Klub, ktorý získa právo sú aženia (licenciu) získa zárove  aj registra né právo k hrá om 
pôvodného KLUBU, ktorým by v takom prípade bolo umožnené slobodne sa rozhodnú  
o svojom alšom pôsobení, t. j. i si nezvolia nové pôsobisko. 

5. Právo sú aženia (licenciu) po KLUBE získa ten klub, ktorý dá najvyššiu ponuku nad 
základnou hodnotou licencie. Ak by bola ponuka nižšia ako základná hodnota licencie, 
príslušný orgán SFZ by bol oprávnený rozhodnú  o tom, i by bola taká ponuka odmietnutá 
alebo by bola akceptovaná a aký bude alší postup pri uspokojení športových záväzkov 
(zrejme by boli uspokojené pomerne). 

6. Ak ponuku nedá žiadny klub, záväzky KLUBU sa riešia bežným spôsobom v režime platného 
právneho poriadku SR. KLUB však zrejme už nedokáže splni  ekonomické kritéria pre alšie 
sú aženie, t. j. ma  uhradené všetky záväzky, o znamená, že jeho družstvá nebudú môc  
by  prihlásené do sú aží SFZ a jeho lenov v alšom sú ažnom ro níku. 

7. SFZ po získaní prostriedkov za predaj licencie inému klubu naloží s prostriedkami 
spôsobom upraveným v predpisoch SFZ. 

8. Klub, ktorý zaplatil za licenciu získava právo ú asti svojich družstiev v tých sú ažiach, 
v ktorých sú ažil KLUB. 

9. SFZ so súhlasom verite ov prevezme a uspokojí záväzky KLUBU zo športovej innosti 
z prostriedkov získaných z predaja licencie. SFZ sa tým postará o hrá ov, trénerov, kluby 
a iných „športových verite ov“, ktorý mali poh adávky vo i KLUBU z jeho športovej innosti. 

10. KLUB bude ma  vysporiadanú as  svojich záväzkov – športové záväzky (ostatné záväzky 
budú riešené v takom režime ako pri iných právnických osobách v obdobnej situácii), o 
bude pre budúce vz ahy, komunikáciu a spoluprácu zainteresovaných subjektov 
v športovom prostredí ve mi prospešné a národný športový zväz bude plni  v športovej 
komunite svoju rolu garanta korektného riešenia problémov pod a vopred schválených 
pravidiel vrátane problémov ekonomických. 

alšie dôležité súvislosti: 
1. Ak KLUB neuhradí hrá ovi 3 mesa né odmeny (v sú te), hrá  bude ma  možnos  odstúpi  

od zmluvy a bude vo ným hrá om (nový Prestupový poriadok). 
2. Po odstúpení hrá ov od zmlúv (pri neuhradení 3 mesa ných odmien) a odobratí licencie 

na ú as  v sú aži bude hodnota majetkových a iných spe ažite ných práv KLUBU podstatne 
nižšia. 

3. V KLUBE bude prebieha  štandardný proces, ako pri ekonomických problémoch bežnej 
právnickej osoby pod a všeobecnej právnej úpravy. 

Otázky na záver: 
1. Má by  tento postup obmedzený len na vyššie sú aže? 
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2. Môže sa uskuto ni  aj na základe iných okolností ako je neplatenie mesa nej zbernej 
faktúry? Napr. neuhradenie odmien hrá om a pod. 

3. Kedy sa má tento postup realizova , aby sa nedotkol regulárnosti sú aží (po sezóne, 
koncom sezóny)? o ak dôjde už na za iatku sezóny k problémom? 

o ak má problém iba jedno družstvo klubu (napr. A družstvo dospelých) a ostatné 
družstvá riadne fungujú?  

4. Ako pokry  náklady procesu na strane SFZ – personálne, právne, finan né? Paušálnym 
poplatkom? 

5. Ako vyrieši  príslušenstvo športových záväzkov KLUBU? o s prípadne získanou iastkou 
navyše? 

6. Existujú riziká sporov pre SFZ pri uplatnení prezentovaného postupu? 

Tieto otázky, ako aj celý vyššie nazna ený model riešenia ekonomických problémov klubov zo strany 
národného športového zväzu ako výhradného organizátora/regulátora sú aží, je ponukou, i výzvou 
do odbornej diskusie, ktorej výsledkom by mohol by  koncept interného predpisu SFZ, ktorý bude 
detailnejšie upravova  vyššie popísaný proces so všetkými jeho súvislos ami i nástrahami. A možno 
prídeme na nie o, na základe oho tento koncept úplne odmietneme, ale veríme, že napriek tomu 
sa v „športovo-právnom“ poznaní posunieme o krô ik alej na našej dlhej, avšak ve mi zaujímavej 
ceste h adania rovnováhy dotknutých práv, legitímnych záujmov a hodnôt nielen v slovenskom 
športe, ale v celej slovenskej spolo nosti.  

5. ZÁVER 
Problematika právno-organiza ných zmien klubov predstavuje ve mi zložitú právnu agendu, ktorá je 
regulovaná a upravovaná všeobecne záväznými právnymi predpismi, je prierezovou problematikou, 
ktorá zasahuje do viacerých významných právnych oblastí a je neoddelite ne spojená aj 
s ekonomickými, da ovými a ú tovnými otázkami. Pozitívne právo reguluje príslušné právne riešenia 
a procesy a vnútorné normy SFZ môžu upravova  len vybrané právne otázky spojené so športovou 
stránkou fungovania klubov. 

Právne spôsoby riešenia finan ných problémov futbalových klubov v prostredí SFZ sú v sú asnosti 
ve mi aktuálnou témou. Primárnym cie om akéhoko vek ich riešenia zo športovej stránky je 
zachovanie futbalu v danom regióne, nako ko futbal predstavuje pre mnoho obcí na Slovensku nielen 
zábavu, ale je aj kladným príkladom pre mládež z h adiska aktívneho trávenia vo ného asu.  
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criminal code, Slovak football association, disciplinary code 

ABSTRAKT: 
Globálny rozmach športového stávkovania v posledných rokoch prináša so sebou mnohé sprievodné javy, ktoré 
sa môžu podpísa  na jednej strane na rozvoji športu, avšak na strane druhej môžu niektoré športové odvetvia 
výrazne poškodi . Príkladom pozitívneho vplyvu športového stávkovania na šport je jeho možná participácia na 
príjmoch do štátneho rozpo tu v jednotlivých krajinách, ktoré môžu by  následne použité priamo na rozvoj 
športu. Naopak, ve kú hrozbu pre základné morálne hodnoty a princípy športu znamená tzv. „match-fixing“ – 
vedomá manipulácia výsledkov športových stretnutí, i podujatí, ktorej ú elom sú práve príjmy zo stávkovania 
na tieto športové podujatia. Napriek stúpajúcim vplyvom športového stávkovania, nie je štátna a vo vä šine 
prípadov ani európska, resp. medzinárodná legislatívna úprava pripravená efektívne využi  jeho pozitívny 
potenciál, ani eli  jeho globálnych hrozbám.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
The global expansion of sports betting over the years, has brought several side-effects, which could support the 
development of sport on one hand, but on the other hand, it might seriously harm different kinds of sports. The 
example of the positive influence of sports betting on sport is its possible share in the state budget revenues in 
some countries, which could be furthermore used directly for the support of sport. In contrast, „match-fixing“ – 
the manipulation of the results of sports matches (or sporting events) results with the aim to gain profit from the 
betting (by these sporting events), poses a huge threat to the original moral values and principles of the sport 
itself. Despite the rising influence of sports betting, not only the state, but even European and international 
legislation is not prepared to either effectively use the potential of this new phenomenon, neither to face its 
global threats. 
 

GLOBÁLNY ROZMACH ŠPORTOVÉHO STÁVKOVANIA 
Športové stávkovanie v podstate nie je mladým odvetvím, ale rozmery aké tento fenomén dosiahol 
v ostatných rokoch je potrebné bra  s ve kou vážnos ou. Pokia  sme pred pár rokmi hovorili 
o obratoch najvä ších stávkových kancelárií ( alej aj „stávkoví operátori“) pôsobiacich 
predovšetkým v Ázii, akými sú napr. SBObet, i iBCbet, uvádzali sme ísla na úrovni obratu 
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spolo ností ako Coca-Cola. Dnes mnohí odborníci upozor ujú na skuto nos , že za tých pár rokov sa 
obraty zvýšili minimálne 5-krát, pri om musíme zdôrazni , že sa nejedná o zisky, ale o obraty. 

To, že sa naozaj nebavíme o nepodstatnom trhu možno deklarova  na nasledujúcich príkladoch, 
týkajúcich sa objemu „legálneho“ stávkovania vo svete:  

• 5 mil. £ vsadených jednou osobou na zápas Premier League 
• 30 mil. £ vsadených stávkarským kartelom na finále UEFA Champions League 2013 
• viac ako 1 mld. € vsadených na finále UEFA Champions League 2013 len v Ázii 
• viac ako 500 mld. € vsadených ro ne celosvetovo 

Hlavných dôvodom globálneho rozmachu športového stávkovania bol príchod internetu a s ním 
spojená možnos  „on-line“ stávkovania, t. j. stávkovania cez internet. Tieto možnosti sa samozrejme 
postupne stále rozširujú, a to na jednej strane vplyvom rozvoja informa ných technológií, alej stále 
rastúcou ponukou stávkových príležitostí (viac sú aží a podujatí, rôzne typy príležitostí nesúvisiacich 
priamo s výsledkom sú aže, zápasu, resp. podujatia) a zárove  s vytvorením možností tzv. „live“ 
stávkovania, t. j. stávkovania v priebehu daného stretnutia, sú aže, i podujatia. A práve táto ponuka 
sa stala najvážnejšou hrozbou pre integritu športového zápolenia v rôznych športových odvetviach, 
najviac však v najpopulárnejšom a najmasovejšom športe na svete, vo futbale. 

Stávkovanie na šport však môže ma  aj pozitívny dopad. Príjmy zo stávkových hier a lotérií plynuli 
u nás, tak ako je to v mnohých krajinách dodnes, v minulosti priamo do športu, ím zlepšovali 
podmienky pre jeho rozvoj. Dnes je šport „rukojemníkom“ výdavkov zo štátneho rozpo tu a jeho 
financovania dlhodobo stagnuje, o je možné bada  okrem iného napr. na úrovni športovej 
infraštruktúry po celej krajine. Je preto potrebné h ada  možnosti, ako by šport získal viac pe azí od 
štátu bez toho, aby to museli pocíti  da oví poplatníci. A tu je práve jednou z možností využi  možné 
príjmy zo stávkovania.  

PRÍJMY ŠTÁTNEHO ROZPO TU SR ZO STÁVKOVANIA 
Ako uvádzame vyššie, od devä desiatych rokov plynú odvody zo stávkovania, lotérií a iných 
hazardných hier do štátneho rozpo tu SR, pri om v minulosti smerovali priamo do športu. Od 
momentu tejto legislatívnej úpravy sledujeme postupné finan né „poddimenzovanie“ športu, ako aj 
jeho neefektívne prerozdelenie, pri om v ostatných rokoch sú kompetencie a zodpovednos  
národných športových zväzov za narábanie s finan nými prostriedkami smerujúcimi do športu 
limitované. Zárove  je problémom aj neefektívne prerozdelenie finan ných prostriedkov zo 
štátneho rozpo tu ur ených na šport, o však nie je predmetom tohto príspevku. 

Naším cie om je poukáza  práve na skryté a nevyužité možnosti podpory športu v nadväznosti na 
dodato né príjmy štátu, o uvedieme na príklade odvodov stávkových kancelárií do štátneho 
rozpo tu SR. Tie dosiahli pod a oficiálneho stanoviska Ministerstva financií SR v roku 2012 od 8 
riadne licencovaných subjektov výšku 17,8 tis. €. Vychádzajúc z predpokladu, že pomer medzi 
obratmi v tzv. „kamenných“ a internetových pobo kách je približne 50:50 a zárove  ak 
predpokladáme, že podiel slovenských, riadne licencovaných stávkových kancelárií na internetovom 
(„on-line“) stávkovom trhu je 10%, potom štát prichádza na odvodoch ro ne cca. o 80,1 mil. €. Tieto 
dodato né príjmy po odrátaní nákladov spojených s prípadnou aplikáciou úspešnej „regulácie“ 
internetového stávkového trhu by mohli plynú  priamo do športu, resp. by  pridelené spolu so 
zodpovednos ou jednotlivým národným športovým zväzom. 
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AKO JE MOŽNÉ ZVÝŠI  UVEDENÝM SPÔSOBOM PRÍJMY DO ŠTÁTNEHO ROZPO TU ZO 
STÁVKOVANIA 
Vychádzajúc z príkladu francúzskej právnej úpravy, jednou z reálnych možností je aplikova  efektívnu 
„reguláciu“ internetového stávkového trhu na území SR. Tým myslíme skuto nos , že je potrebné 
regulova  odliv finan ných prostriedkov prostredníctvom stávok v zahrani ných internetových 
stávkových kancelárií. Na slovenskom internetovom trhu totiž existuje neobmedzený po et vo ne 
prístupných stávkových operátorov a riadne sú registrovaní len tí, ktorí majú na našom území aj svoje 
sídlo, resp. prevádzkujú tzv. „kamenné“ stávkové kancelárie, v ktorých môžu udia stávkova  priamo 
v hotovosti. Ostatné stávkové kancelárie neplatia u nás odvody ani dane, o ich výrazne zvýhod uje 
oproti domácim stávkovým operátorom. 

Samotné iasto né obmedzenie internetového stávkového trhu na území SR by však muselo by  
realizované ve mi citlivo. V prvom rade nesmie ís  o rozpor s právom Európskej Únie, a to najmä 
s oh adom na vo ný pohyb tovarov a služieb, pri om poskytovanie stávkových príležitostí je 
považované za službu. Zárove  musia by  hlavným dôvodom bu  ochrana verejného poriadku, alebo 
snaha zabráni  trestnej innosti – stávkovým podvodom, i ochrana morálnych a kultúrnych hodnôt. 

iasto né úskalie tkvie v tom, že vo Francúzsku sa jednalo o prechod od monopolu k „liberalizácii“ 
stávkového trhu, avšak u nás by sme išli opa ným smerom, o predpokladáme bude ove a ažšie 
zdôvodni  ako ochranu verejného záujmu. 

Podobný pokus sme totiž u nás zaznamenali už v roku 2011, kedy bol predložený návrh na zmenu 
zákona o hazardných hrách, ktorý bol však úzko zameraný výhradne na blokovanie internetových 
stránok zahrani ných stávkových operátorov bez licencie na území SR. S oh adom na jeho 
nedopracovanos , nekoncep nos  a „diskrimina ný“ zámer ho Európska Komisia zamietla. V tejto 
súvislosti je dôležité zdôrazni , že išlo len o jedno iastkové opatrenie, ktorých je za ú elom 
dosiahnutia úspešného cie a zrealizova  systematicky hne  nieko ko tak, ako tomu je práve vo 
Francúzsku, kde bol dokonca zriadený nezávislý úrad len za ú elom ude ovania licencií, kontroly 
plnenia stanovených kritérií a sledovania nezákonnej innosti v tejto oblasti. 

Ako sme poukázali v predošlom texte, sekundárnym (a neoficiálnym) cie om by okrem bránenia 
možnej trestnej innosti a ochrane morálnych hodnôt, i verejného poriadku, malo by  zvýšenie 
odvodov stávkových kancelárií do štátneho rozpo tu, pri om dane by mohli odvádza  tieto subjekty 
v krajinách svojho sídla, podobne ako pri francúzskom modeli (s výnimkou da ových rajov). 

Základným princípom by malo by  to, aby zo všetkých športových stávok zrealizovaných na území 
Slovenska bola odvedená príslušná výška odvodu do štátneho rozpo tu SR, o znamená, že je 
nevyhnutné vytvori  za týmto ú elom kvalitný elektronický systém monitorovania takýchto stávok. 

„MATCH-FIXING“ AKO NOVODOBÝ NEGATÍVNY FENOMÉN ŠPORTU 
Už popisovaný rozmach športového stávkovania, a to najmä v internetovej forme a v priebehu 
športovej sú aže, vrátane športových stretnutí, priniesol so sebou doposia  nevídanú hrozbu pre 
integritu športu, v tomto prípade však predovšetkým futbalu, ktorá je vnímaná s ešte vä šími 
obavami ako doping alebo násilie (neviazanos ) divákov na športových podujatiach. 

„Match-fixing“, pod ktorým rozumieme ne estné, vedomé ovplyv ovanie výsledkov športových 
sú aží, t. j. snahu jednej alebo viacerých osôb ovplyvni  výsledok sú aže, resp. podnieti  akéko vek 
okolnosti po as sú aže prostredníctvom vedomého konania, i úmyselného pochybenia vedúceho 
k neo akávanému resp. neštandardnému priebehu športovej sú aže. 
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Ovplyv ovanie výsledkov športových sú aží, asto nazývané aj korupciou v športe, najvä šmi 
postihuje futbal ako najrozšírenejšie a najpopulárnejšie športové odvetvie na svete, ktoré je logicky 
aj naj astejšie predmetom športového stávkovania. Celosvetovo až 80% všetkých športových stávok 
je na futbal. 

V podstate rozlišujeme dva hlavné motívy ovplyv ovania výsledkov vo futbale: 
• výhradne športové motívy, t. j. za ú elom garancie dobrého výsledku, ví azstva, 

zabezpe enia si lepšieho postavenia v ligovej tabu ke, postupu do vyššej sú aže, i udržania 
sa v sú aži, 

• motívy viažuce sa k ilegálnemu športovému stávkovaniu, t. j. za ú elom získania pe azí 
z výhier zo stávkovania na ovplyvnené zápasy. 

Práve druhý z uvedených motívov manipulácie výsledkov futbalových stretnutí sa v posledných 
rokoch stáva ve mi nebezpe ným fenoménom, o si s plnou vážnos ou uvedomujú najmä 
medzinárodná futbalová federácia FIFA, európska futbalová asociácia UEFA i INTERPOL. Nielen 
v európskych krajinách sa touto formou trestnej innosti za ali zaobera  vyšetrovacie tímy na úrovni 
orgánov inných v trestnom konaní, o prinieslo aj výsledky v podobe mnohých vyšetrených káuz 
napr. v Nemecku, Taliansku, i Turecku. 

V Slovenskej republike sa asto hovorilo a dodnes sa stále hovorí o ovplyv ovaní výsledkov 
futbalových stretnutí na všetkých výkonnostných úrovniach, a to najmä v sú ažiach dospelých. 
Vä šinou sa však má jedna , pokia  takáto forma korupcie vôbec existuje, o ovplyv ovanie 
motivované dosiahnutím lepších športových výsledkov. V ostatných rokoch sa už ale objavujú aj 
prípady ovplyv ovania zápasov s motívom stávkovania na ich výsledky. 

Realita nás presved ila o tom, že nie je vôbec jednoduché tieto prípady odhali  a riadne vyšetri . Ako 
uvedieme alej na príklade aktuálnej kauzy manipulácie výsledkov futbalových stretnutí v sú ažiach 
na území Slovenskej republiky a eskej republiky, je potrebné aby fungovala najmä spolupráca 
príslušných orgánov inných v trestnom konaní s národným športovým zväzom. 

Dôvodov vytvorenia „priaznivého“ prostredia pre vznik „match-fixingu“ v tej ktorej krajine je 
nieko ko, medzi tie najdôležitejšie patria: 

• nízke finan né odmeny hrá ov v ligových sú ažiach ekonomicky menej vyspelých krajín, 
• viacero neprofesionálnych hrá ov v poloprofesionálnych, i amatérskych futbalových 

kluboch, 
• ve ká fluktuácia hrá ov, množstvo zahrani ných hrá ov (napr. pôvodom z Balkánu), 

prípadne ve ký po et „nekme ových“ – hrá ov na hos ovaní vo futbalových kluboch, 
• dlhodobo nestabilná finan ná situácia vo futbalových kluboch, ktorá sa odráža na 

nevyplácaní odmien hrá om aj po dobu nieko kých mesiacov, 
• problémoví hrá i, pohybujúci sa v oblasti hazardu („gamblingu“). 

„MATCH-FIXING“ Z POH ADU LEGISLATÍVY 
Jedným z hlavných problémov v súvislosti s vyšetrovaním manipulácie výsledkov je jeho 
medzinárodný a cezhrani ný dosah, a to predovšetkým v nadväznosti na dostupnos  internetu 
a rozvoj iných moderných informa ných technológií. 

alším z k ú ových úskalí je nielen nejednotnos  medzinárodnej právnej úpravy tohto druhu trestnej 
innosti, ale aj prílišná rozdielnos  právnej úpravy „match-fixingu“ v jednotlivých štátoch Európskej 

únie. Len v niektorých krajinách, ako napr. Taliansko alebo Po sko, je zadefinovaná manipulácia 
športových výsledkov ako osobitný druh trestnej innosti, prípadne ako športový podvod. Vo vä šine 
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krajín je „match-fixing“ zadefinovaný ako druh korupcie, kedy na jednej strane niekto upláca, i už 
vo forme finan nej alebo vo forme iného benefitu, a na strane druhej sú osoby, ktoré berú úplatok 
alebo inú výhodu za vykonanie samotnej manipulácie výsledkov futbalových stretnutí. V štátoch ako 
je napr. Švaj iarsko však takáto legislatíva chýba, o v mnohých situáciách úplne znemož uje 
zadefinova  a stíha  tento druh trestnej innosti. 

Slovensko patrí do skupiny tých krajín EÚ, v ktorých „match-fixing“ spadá pod korupciu, konkrétne 
ho definuje § 329 Trestného zákona, ktorý znie: 

(1) Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovate a pre 
seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá s úbi  úplatok, potrestá sa od atím slobody na tri 
roky až osem rokov. 
(2) Od atím slobody na pä  rokov až dvanás  rokov sa páchate  potrestá, ak spácha in uvedený 
v odseku 1 ako verejný inite .  
(3) Od atím slobody na desa  rokov až pätnás  rokov sa páchate  potrestá, ak spácha in uvedený 
v odseku 1 alebo 2 vo ve kom rozsahu. 

a § 333 Trestného zákona, ktorý znie: 

(1) Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez 
sprostredkovate a poskytne, ponúkne alebo s úbi úplatok, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne 
alebo s úbi úplatok inej osobe, potrestá sa od atím slobody na šes  mesiacov až tri roky.  
(2) Od atím slobody na dva roky až pä  rokov sa páchate  potrestá, ak spácha in uvedený v odseku 
1  
a) závažnejším spôsobom konania, alebo 
b) vo i verejnému inite ovi. 
(3) Od atím slobody na pä  rokov až dvanás  rokov sa páchate  potrestá, ak spácha in uvedený 
v odseku 1 vo ve kom rozsahu.  

Z uvedeného vyplýva, že futbal je považovaný na Slovensku za „vec všeobecného záujmu“, o však 
nemusí plati  explicitne pre všetky športové odvetvia. Navyše, nie všetky krajiny EÚ, resp. ani 
Európska Únia ako taká, nemusia vníma  futbal rovnako. 

Medzinárodný aspekt športového stávkovania sa prejavuje aj v tom, že najmä v Ázii neexistuje 
takmer žiadna regulácia, o sa týka obmedzení podmienok registrácie stávkujúcich v internetových 
stávkových kanceláriách, maximálnych finan ných limitov pri stávke na jednu príležitos  apod., ktoré 
sa u európskych stávkových kancelárií bežne aplikujú. Stávkové kancelárie so sídlom na Slovensku 
dlhé roky limitovali možnosti stávok na slovenské ligové sú aže, a to nielen vo futbale, 
prostredníctvom podmienky kombinácie viacerých zápasov v rámci jednej stávky alebo stanovením 
maximálneho možného vkladu na vybrané stávkové príležitosti. 

V tejto súvislosti je tak problémom nejednotnos  pravidiel na stávkovom trhu napr. v rámci EÚ. 
Deregulácia internetového stávkového trhu vo vä šine európskych krajín vrátane Slovenskej 
republiky potom znamená neobmedzenú konkurenciu na stávkovom trhu v podobe ázijských 
internetových stávkových kancelárií, a tým aj zvýšenú hrozbu manipulácie výsledkov športových 
sú aží (futbalových stretnutí), ktorých vä šina sa odohráva práve v Európe. 

POTREBNÁ LEGISLATÍVNA ÚPRAVA „MATCH-FIXINGU“ 
Vzh adom na to, že v prípade „match-fixingu“ za ú elom športového stávkovania sa jedná o relatívne 
mladú formu trestnej innosti v oblasti športu, je nevyhnutné zamera  sa na jeho dôslednú 
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legislatívnu úpravu v dvoch rovinách, a to v rámci medzinárodnej legislatívy (minimálne na úrovni 
Európskej Únie) a národnej legislatívy SR. 

S oh adom na praktické skúsenosti orgánov inných v trestnom konaní v kontexte vyšetrovania 
prípadu manipulácie výsledkov futbalových stretnutí na Slovensku sa javí ako jedna z možností 
zadefinovanie skutkovej podstaty „športového podvodu“ v rámci Trestného zákona podobne, ako 
tomu je v niektorých krajinách EÚ (napr. Taliansko). alšou možnos ou je vymedzenie „match-
fixingu“ v rámci nového „Zákone o športe“ podobne ako je tomu v prípade dopingu, avšak 
s odvolaním sa na príslušné ustanovenia Trestného zákona SR. Podobnú právnu úpravu má zavedené 
napr. Po sko. Uvedené dve možnosti však so sebou nesú množstvo rizík, a to najmä s oh adom na 
samotný legislatívny proces, preto sa ako riešenie javí novelizácia vybraných ustanovení Trestného 
zákona za ú elom: 

• lepšieho vymedzenia korupcie v oblasti športu, 
• zoh adnenia aspektu organizovanej trestnej innosti napr. pri manipulácii športových 

výsledkov, 
• sprísnenia trestov za manipuláciu športových výsledkov s oh adom na rozsah trestnej 

innosti, 
• možného postihu tohto druhu trestnej innosti aj pri iných športoch ako je futbal. 

Na druhej strane si všetci zainteresovaní do tejto problematiky s ubujú zna ný posun vpred, v rámci 
medzinárodnej legislatívnej úpravy „match-fixingu“, prijatím „Dohovoru Rady Európy v boji proti 
manipulácii výsledkov športových sú aží“, ktorý je v procese prípravy už od roku 2012 na základe 
odporú ania Rady ministrov lenským štátov Rady Európy z roku 2011. Jeho hlavným zámerom je 
vymedzenie základných princípov boja proti „match-fixingu“ na úrovni troch subjektov – športové 
hnutie, štát, stávkoví operátori. Najkontroverznejšími témami pripravovaného návrhu sú hlavne: 

• zachovanie autonómie športového hnutia v súlade s Olympijskou Chartou, 
• vymedzenie skutkovej podstaty trestného inu manipulácie športových výsledkov, 
• definícia „legálneho“ a „ilegálneho“ stávkového trhu na ur itom území (napr. Európskej 

únie) s oh adom na jeho možnú reguláciu.  

AKTIVITA NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVÄZU V OBLASTI FUTBALOVEJ LEGISLATÍVY 
Iniciatívny v otázke boja proti „match-fixingu“ musí by  predovšetkým futbal. Už pred viac ako dvoma 
rokmi podnietila UEFA vytvorenie pozície tzv. „Integrity Officer“ v každej z jej lenských asociácií 
a vytvorila tak pôdu pre zdie anie informácií a skúseností oh adom aktuálnych prípadov manipulácie 
futbalových stretnutí. Zárove  vyhlásila princíp nulovej tolerancie vo i „match-fixingu“, ktorý 
uplat uje zatia  predovšetkým v európskych pohárových sú ažiach. V najbližších mesiacoch však 
bude v súvislosti so zavedením prísnejších pravidiel kontroly práce jednotlivých asociácií, a to najmä 
s oh adom riešenia a vyvodenia dôsledkov v prípadoch preukázanej manipulácie výsledkov, vyvíja  
stále vä ší tlak na primerané potrestanie zodpovedných jednotlivcov, resp. futbalových klubov. 

V súlade s novými disciplinárnymi poriadkami UEFA a FIFA bol aj Slovenský futbalový zväz povinný 
prija  požadovanú legislatívnu úpravu pre oblas  manipulácie výsledkov futbalových stretnutí. 
V rámci komplexnej novely Disciplinárneho poriadku SFZ tak bol v nadväznosti na lánok 51 – 
„Korupcia“ doplnený lánok 52 s názvom „Narušenie regulárnosti sú aže“, ktorý znie: 

1. Každý je povinný zdrža  sa akéhoko vek konania, ktorým spôsobí alebo by mohol spôsobi  
narušenie regulárnosti sú aže. 

2. Regulárnos  sú aže je narušená, ak hrá , len realiza ného tímu, funkcionár klubu, 
delegovaná osoba, hrá sky agent, len orgánu SFZ alebo orgánu jeho lena alebo iný len 
SFZ 
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a) nezákonne alebo nedovolene ovplyvní priebeh alebo výsledok sú aže s cie om 
získa  neoprávnene výhodu pre seba alebo iného, 

b) sa podie a priamo alebo nepriamo na stávkovaní alebo podobnom konaní 
súvisiacom so sú ažou alebo ak má ktoko vek neoprávnene priamy alebo 
nepriamy finan ný prospech z takéhoto konania, 

c) využije alebo poskytne inému informáciu, ktorá nie je verejne dostupná, ktorú 
získala v súvislosti so svojim postavením/pozíciou vo futbale, a ktorá poškodí 
alebo môže poškodi  regulárnos  sú aže, 

d) neoznámi bezodkladne a dobrovo ne riadiacemu orgánu príslušnej sú aže alebo 
SFZ, že bola oslovená v súvislosti s konaním smerujúcim k nezákonnému alebo 
nedovolenému ovplyv ovaniu priebehu a výsledku sú aže, 

e) neoznámi bezodkladne a dobrovo ne riadiacemu orgánu sú aže alebo SFZ 
akéko vek iné správanie, narušujúce regulárnos  sú aže. 

3. Tomu, kto sa dopustí disciplinárneho previnenia pod a 
a) odseku 2 písm. a. bez úplatku alebo inej výhody alebo bez ich pris úbenia, sa uloží 

pozastavenie výkonu športovej innosti, pozastavenie inej ako športovej innosti 
alebo pozastavenie výkonu funkcie na 4 až 12 mesiacov alebo aj alšie 
disciplinárne opatrenie pod a tohto disciplinárneho poriadku, 

b) odseku 2 písm. a. za úplatok alebo inú výhodu alebo za ich pris úbenie, sa uloží 
pozastavenie výkonu športovej innosti, pozastavenie inej ako športovej innosti 
alebo pozastavenie výkonu funkcie na 6 mesiacov až 10 rokov alebo aj alšie 
disciplinárne opatrenie pod a tohto disciplinárneho poriadku, 

c) odseku 2 písm. b. až e. sa uloží pozastavenie výkonu športovej innosti, 
pozastavenie inej ako športovej innosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 
až 10 rokov alebo aj alšie disciplinárne opatrenie pod a tohto disciplinárneho 
poriadku. 

4. Tomu, kto sa dopustí disciplinárneho previnenia pod a odseku 3 písm. b. alebo c. vo 
viacerých prípadoch, opakovane alebo závažným spôsobom, sa uloží zákaz ú asti na 
všetkých aktivitách spojených s futbalom pod a lánku 21 ods. 3. 

5. Družstvu, ktorého hrá  alebo len realiza ného tímu sa dopustí disciplinárneho previnenia 
pod a odseku 2, sa uloží zrušenie výsledku stretnutia, vylú enie zo sú aže, kontumácia, 
odobratie bodov, preradenie do nižšej sú aže alebo aj alšie disciplinárne opatrenia pod a 
tohto disciplinárneho poriadku; to platí aj vtedy, ak sa v prospech družstva dopustí 
disciplinárneho previnenia pod a odseku 2 funkcionár klubu, za ktorý družstvo sú aží. 

6. Klubu, ktorého hrá , len realiza ného tímu, funkcionár alebo iný len sa dopustí 
disciplinárneho previnenia pod a odseku 2, sa uloží pokuta alebo aj alšie disciplinárne 
opatrenia pod a tohto disciplinárneho poriadku. 

Zárove  však v tejto súvislosti už nové stanovy SFZ, ú inné od 1.1.2013, umož ujú: 
1. pod a l. 26, ods. 1 výkonnému výboru SFZ „rozhodnú  aj s okamžitou ú innos ou 

o pozastavení lenstva v SFZ najmä v prípadoch, ak je len SFZ dôvodne podozrivý z: 
a. ovplyv ovania výsledku športového stretnutia v rozpore so zásadou fair play, 
b. trestných inov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) 

alebo 
c. inej závažnej trestnej innosti (zlo in).“ 

2. pod a l. 27, ods. 1 a 2 disciplinárnej komisii SFZ „vylú i  individuálneho lena SFZ zo SFZ 
v prípade hrubého porušenia stanov a/alebo iných predpisov SFZ, pri om za takéto hrubé 
porušenie sa považuje (okrem iného) najmä: 
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i. ovplyv ovanie výsledku športového stretnutia v rozpore so zásadou fair play, 
ii. požitie dopingových látok alebo vedomá ú as  na zneužití dopingových látok, 

iii. aktívna ú as  na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým 
podujatím, 

iv. korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia), ktorej sa dopustil 
len, štatutárny orgán alebo iný funkcionár lena, alebo iná osoba v prospech 
lena SFZ, alebo  

v. iná trestná innos  závažnej povahy (zlo in), ktorej sa dopustil len, štatutárny 
orgán alebo iný funkcionár lena, alebo iná osoba v prospech lena SFZ, 

vi. závažné, dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti lena SFZ stanovenej 
predpismi SFZ alebo rozhodnutím príslušného orgánu SFZ vydaným v súlade 
s nimi, ktoré ohrozujú alebo môžu vážne ohrozi  princípy a vz ahy v SFZ alebo 
autoritu normatívneho systému a rozhodovacej innosti v rámci SFZ.“ 

Okrem uvedeného zosúladenia predpisov národného futbalového zväzu s legislatívou nadnárodných 
futbalových federácií, môže tento využi  aj niektoré alšie nástroje boja proti „match-fixingu“. 
Absolútne nevyhnutná a pomerne ú inná je prevencia a osveta medzi lenmi SFZ, so zvyšujúcim sa 
po tom prípadov manipulácie mládežníckych stretnutí za ú elom stávkovania predovšetkým osveta 
medzi mladými hrá mi. Ideálne je poukáza  na konkrétne prípady, najlepšie z rovnakého prostredia, 
v ktorom sa hrá i alebo iné osoby, ktoré sa môžu sta  ter om ovplyv ovania výsledkov stretnutí, 
pohybujú. Na príkladoch z praxe je možné demonštrova  prí iny, ktoré viedli k vzniku „match-
fixingu“, spôsoby, akým bol celý proces realizovaný vrátane kone ného ovplyvnenia výsledku 
stretnutia, až po dôsledky a tresty, ktorými môžu by  za svoje konanie zainteresovaní postihnutí. 

V neposlednom rade uvedieme ešte prevenciu v snahe o zabránenie tvorby priaznivého prostredia 
pre potenciálny „match-fixing“, ktorého dôvody uvádzame vyššie. Z poh adu SFZ existuje nieko ko 
možností, pri om na najvyššej ligovej úrovni je v podstate kontrola finan nej stability klubu, jeho 
finan nej disciplíny, resp. dodržiavania alších ekonomických a iných podmienok ú asti v sú ažiach, 
predmetom licen ného konania na základe licen ného systému UEFA. Prax je však dôkazom toho, 
že aj v tejto oblasti je potrebné urobi  niektoré zmeny tak, aby nedávali klubom možnos , ako sa 
vyhýba  dodržiavaniu finan ných a ekonomických podmienok v priebehu sezóny. V nižších sú ažiach, 
kde hrá i asto nemajú s klubom podpísané profesionálne zmluvy, je situácia ove a komplikovanejšia 
a možnos  použitia akéhoko vek nástroja na kontrolu finan nej disciplíny je ve mi obmedzená.  

AKTUÁLNY PRÍPAD „MATCH-FIXINGU“ NA ÚZEMÍ SR A R 
Aktuálna kauza manipulácie výsledkov stretnutí vo futbalových sú ažiach eskej republiky 
a Slovenskej republiky siaha ako vä šina alších až do Ázie. Vrcholom pyramídy na Slovensku bol 
bývalý slovenský ligový hrá  a jeho dvomi prostredníkmi boli alší dvaja v minulosti známi futbalisti. 
Jeden sa stal najlepším ligovým strelcom, druhý mal aj nieko ko štartov za reprezenta né Á ko. 

Táto organizovaná skupina manipulovala nieko ko mesiacov zápasy v eských sú ažiach na rôznych 
úrovniach, pri om zápasy na Slovensku (konkrétne 4 zápasy FK DAC 1904 v najvyššej ligovej sú aži – 
Corgo  lige) sa v ich portfóliu objavili až na jese  roku 2013, omu prispel aj klub vytvorením prajných 
podmienok tým, že angažuje ve ký po et hrá ov na hos ovanie, dochádza v om k astej obmene 
kádra, ale najmä, že má dlhodobo problémy s platobnou disciplínou vo i hrá om. Za ú elom 
manipulácie 4 zápasov futbalovej Corgo  ligy boli uvedenou skupinou oslovení 4 aktívni futbalisti 
tohto klubu, z ktorých jeden je taktiež bývalým slovenským reprezentantom. Všetci sa tak do 
manipulácie zapojili. 
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Predmetom stávkovania bol najmä minimálny po et gólov, ktoré v tom ktorom stretnutí padnú, 
pri om jeden z manipulovaných zápasov sa objavil aj v oficiálnej správe UEFA zo systému 
monitorovania manipulácie výsledkov futbalových stretnutí, tzv. „BFDS“ (Betting Fraud Detection 
System). Zárove  existuje podozrenie, že ostatné zápasy sa objavili na tzv. „ilegálnom“ stávkovom 
trhu, taktiež v Ázii. 

Vyšetrovate  Národnej kriminálnej agentúry Prezídia policajného zboru SR obvinil 3 organizátorov 
manipulácie výsledkov stretnutí za pre in podplácania v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného 
záujmu, s poukázaním na charakter organizovanej skupiny, a 4 hrá ov FK DAC 1904 Dunajská Streda 
za zlo in prijímania úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu. Paradoxom však 
je, že 3 organizátorom hrozí nižší trest od atia slobody než 4 „realizátorom“. 

Disciplinárna komisia („DK“) SFZ okamžite zastavila šiestim obvineným, ktorí sú registrovaní v SFZ 
(jeden je registrovaný v zahrani í) predbežným opatrením pretekársku innos  a zahájila vo i nim 
a zárove  klubu disciplinárne konanie. Prípadu obvineného, ktorý bol po as páchania trestnej 
innosti, resp. momentálne stále je registrovaný v inom národnom zväze, sa venujú príslušné orgány 

daného zväzu. 

Po obdržaní stanovísk od orgánov inných v trestnom konaní, i výpovedí samotných aktérov, prijala 
DK SFZ na naše pomery exemplárne rozhodnutie a potrestala aktérov korup nej kauzy zastavením 
„pretekárskej innosti“ (pod a terminológie starého Disciplinárneho poriadku SFZ) na 14 až 25 rokov. 

Za ú elom ochrany iných národných zväzov vo i týmto negatívnym prejavom následne FIFA na 
základe podnetu SFZ rozšírila pôsobnos  rozhodnutia slovenskej disciplinárky na celý svet, o v praxi 
znamená, že doty ní nemôžu pôsobi  vo futbale nikde na svete. 

Medzi asom sa na základe prebiehajúceho vyšetrovania objavili alšie zmanipulované zápasy, 
v súvislosti s ktorými bolo obvinených nieko ko alších futbalistov. 

Európska futbalová asociácia UEFA presadzuje nulovú toleranciu vo i „match-fixingu“, pri om vo 
svojom stanovisku k danému prípadu uvádza, že „futbalová komunita nemá záujem, aby osoby, ktoré 
sa zú ast ovali na manipulácii zápasov, alej pôsobili vo futbale. Hrá om a funkcionárom, ktorí sa 
dopustili v minulosti prehreškov v zmysle podplácania a ovplyv ovania výsledkov, boli zo strany UEFA 
vždy udelené vysoké tresty. UEFA vyvíja úsilie o vzdelávanie a osvetu, pretože už neoznámenie pokusu 
o zmanipulovanie výsledku zápasu považujeme za trestné. Kluby sú do istej miery vždy zodpovedné 
za svojich hrá ov a znášajú tak aj dôsledky za ich skutky. UEFA tvrdo trestala kluby – ú astníkov 
pohárových sú aží UEFA v minulosti a v nastúpenom trende mieni pokra ova  aj na alej. Nový 
predpis UEFA hovorí, že ak disciplinárna komisia, resp. iný orgán národnej asociácie neprijme 
primerané disciplinárne opatrenia, má UEFA právomoc závery prehodnoti  a iniciova  ich zmenu.“ 

Aj z uvedeného stanoviska je zrete né, za aký vážny problém je považované ovplyv ovanie výsledkov 
futbalových stretnutí, a to i už za ú elom stávkovania alebo športového úspechu. 

ZÁVER 
V tomto príspevku upozor ujeme na nevyhnutnú potrebu legislatívnej úpravy športového 
stávkovania a s ním súvisiacich prejavov a aspektov, i už pozitívnych alebo negatívnych. Na 
príkladoch iných krajín a vychádzajúc z aktuálnej praxe na Slovensku sme poukázali na úskalia 
sú asnej legislatívnej úpravy u nás. Ochrana základných princípov športu, skvalitnenie športového 
prostredia a zefektívnenie financovania športu sú predpokladmi pre jeho rozvoj. Podmienkou 
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úspechu však nie je len úprava národnej legislatívy, ale zárove  nadnárodnej legislatívy súvisiacej so 
športovým stávkovaním. 
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ABSTRAKT: 
V Slovenskej republike v sú asnosti dochádza k formulovaniu nových koncep ných právnych inštitútov týkajúcich 
sa organizovania verejných športových podujatí v podobe nového návrhu zákona2. Autor tohto príspevku sa 
pokúša – aj ke  len v minimálnej miere – prispie  do odbornej diskusie nieko kými úvahami, o ktorých sa 
domnieva, že by mohli by  relevantné aj v kontexte navrhovaného znenia zákona a jeho prípadnej budúcej 
aplikácie. Nejedná sa o kompletnú analýzu, resp. štúdiu, ani o kontinuálnu analýzu jedného inštitútu, ale o stru ný 
právny rozbor nieko kých inštitútov majúcich svoj základ v Holandsku a Ve kej Británii. Autor pritom poukazuje 
aj na niektoré (nezodpovedané) otázky, ktoré sa v daných krajinách objavili práve v nadväznosti na predmetné 
inštitúty a pri ktorých je možné predpoklada , že by sa rovnaké myšlienkové stimuly mohli objavi  v rámci 
odborných kruhov aj v Slovenskej republike. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
Slovak republic has reached – after a relatively long period of time – the era of new conceptual changes within 
its sports law by the introduction of the Sports Bill. The author of this article suggests some topics that may be 
relevant to this end. The article is not a detailed (a complete) analysis but, presents a brief introduction into some 
legal tools used in the Netherlands and in Great Britain in combating hooliganism. The author not only discusses 
some of the historical perspectives of the topic but, he also suggests the strong sides and the weaknesses of 
some tools that are already in operation in the above countries.  

                                                            
1) Príspevok sa viaže na prezentáciu jeho autora na konferencii „Šport a právo 2013“ (03.10.-04.10.2013, Poprad). Autor aj 
prostredníctvom tohto príspevku využíva priestor na to, aby upresnil – detailizoval niektoré otázky, ktoré boli predmetom jeho 
prednášky na uvedenej konferencii, avšak ktoré mohli by  vzh adom na asové parametre podujatia generalizované 
a trivializované. Takáto trivializácia mohla vies  aj k tomu, že niektoré úvahy autora prezentované v rámci prednášky môžu by  
vnímané ako diskutabilné po formálnej, príp. vecnej stránke, o platí aj z dôvodu, že niektoré myšlienky autora mohli by  
formulované bez toho, aby boli ú astníkom konferencie sú asne prezentované širšie súvislosti témy (osobitne to platí napr. 
v kontexte historických perspektív témy). Niektoré skuto nosti prezentované autorom v rámci prezentácie alebo v tomto 
príspevku už v ase konferencie alebo v sú asnosti nemusia by  platné, resp. aktuálne, napriek tomu ich autor prezentoval na 
konferencii a/alebo v tomto príspevku, a to najmä z dôvodu ich koncep nej špecifickosti. 
2) Vlastné ozna enie dokumentu – návrhu zákona je zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. V alej texte príspevku aj ako „návrh zákona“, „navrhované znenie zákona“ a pod. 
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K INŠTITÚTU FUTBALOVÉHO NÁSILIA Z HISTORICKÝCH PERSPEKTÍV 
Téma futbalového (športového) násilia3 je diskutovanou otázkou v mnohých krajinách strednej 
a východnej Európy; resp. v rámci EU4. Ešte aj v sú asnosti je táto téma predmetom znepokojenia 
v niektorých krajinách západnej Európy, a to napriek tomu, že vo viacerých z nich už boli prijaté 
ú inné opatrenia na minimalizáciu takýchto negatívnych prejavov. Vhodným príkladom takejto 
krajiny môže by  napr. Spojené krá ovstvo Ve kej Británie a Severného Írska ( alej aj „VB“ alebo 
„Spojeného krá ovstvo“), resp. Anglicko; a preto sa autor v alších astiach tohto príspevku bude 
venova  niektorým atribútom právnej úpravy športových podujatí v tejto krajine.  

Fenomén futbalového násilia má dlhú „tradíciu“, o rovnako platí aj pre spôsoby jeho riešenia. Má 
sa za to, že história boja proti futbalovému násiliu siaha až do 14. storo ia (1314), kedy anglický krá  
Edward II zakázal hru, ktorú by sme dnes ozna ili, resp. nazvali futbalom5, ke že bol presved ený, že 
atmosféra obklopujúca túto aktivitu môže vies  k sociálnym nepokojom, ba až k zrade, resp. 
vlastizrade.6,7 Formálne bolo vyššie uvedené nariadenie prijaté/vydané starostom mesta Londýn na 
podnet krá a a bolo písané vo francúzštine (vtedy používanej anglickou vyššou vrstvou), pri om jeho 
ideový preklad znie: „...ak je ve ký hluk v meste zaprí inený hnaním sa za ve kými foot balls8 na 
miestach verejne prístupných, z ktorých môže vyvsta  mnoho hriechov, ktoré Boh zakázal, my 
naria ujeme a zakazujeme na žiados  krá a, pod hrozbou uväznenia, túto hru v budúcnosti v meste 
praktizova ...“ 

Napriek uvedenému však prvý historický záznam priameho futbalového násilia (v užšom zmysle), 
siaha pravdepodobne do 80-tych rokov 19. storo ia. V roku 1885, po tom ako Preston North End 
porazil v priate skom zápase Aston Villu s výsledkom 5:0, fanúšikovia oboch tímov na seba zaúto ili 
kame mi, palicami, päs ami, kopancami a op úvali sa navzájom. Jeden hrá  Prestonu bol zbitý tak, 
že stratil vedomie a noviny v tom ase vykreslili fanúšikov ako kvíliacich výtržníkov – „howling 
roughs“. Nasledujúceho roku, fanúšikovia Prestonu zbili fanúšikov Queen's Parku na železni nej 
stanici – prvý údajný prípad futbalového chuligánstva mimo zápasu, resp. športoviska. V roku 1905 
nieko ko fanúšikov Prestonu bolo po zápase proti Blackburn Rovers obvinených z chuligánstva, 
vrátane opitej a nedisciplinovanej 70-ro nej ženy.9 

                                                            
3) V lánku je pojem výtržníctvo/násilie používaný aj ako preklad anglického pojmu „hooliganism“, ktorý pojem zah a rôzne 
formy násilného aj nenásilného protispolo enského správania, výtržníctvo, fyzické útoky, skandovanie rasistických 
a znevažujúcich pokrikov a pod. 
4) K vybraným otázkam športového práva v kontexte európskeho práva pozri napr. Kaššák, R.: Súdny dvor Európskej únie a šport. 
In Magister Officiorum. Bratislava: U ená právnická spolo nos . No. 4/2012, p. 36, ISSN: 1338-5569. 
5) V predmetnom ase hra zah ala nahá anie prasacieho mechúra. Hru vä šinou hrali dve súperiace osady/obce, a to takmer 
bez akýchko vek (alebo len s málo) pravidlami. Pod a niektorých zdrojov, korene futbalu siahajú do 13. storo ia (Zhrnutie – 
Výskumné centrum pre spolo enské otázky, Oxford, VB, www.sirc.org): „Futbal bol od svojho vzniku v 13. storo í v Anglicku 
spojený s násilím. Stredoveké futbalové zápasy zah ali stovky hrá ov a boli primárne divokými bojmi medzi mladými mužmi zo 
súperiacich dedín a miest – asto využívané ako možnos  vyrieši  staré spory, osobné záležitosti a pozemkové nároky.“ Má sa za 
to, že prvá zaznamenaná informácia o kopaní do lopty siaha do roku 1280 a predpokladá sa, že z geografického h adiska to bolo 
blízko mesta Ashington (Northumberland). 
6) Ingle, Sean – Hodgkinson, Mark When did football hooliganism start? The Guardian: London, 13 December 2001 
(www.theguardian.com) 
7) Pod a Magoun, Francis Peabody v roku 1409 krá  Henry IV poskytol prvé zdokumentované použitie anglického slova „football“, 
ke  prijal nariadenie zakazujúce vyberanie/zbieranie pe azí za „foteball“ (pre viac info pozri: Magoun, Francis Peabody (1929) 
Football in Medieval England and middle-English literature. The American Historical Review, vol 35, No. 1. 
8) Pozn. autora – foot = chodidlo/noha, ball = lopta.  
9) Ingle, Sean – Hodgkinson, Mark When did football hooliganism start? The Guardian: London, 13 December 2001 
(www.theguardian.com) 
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Nedisciplinované správanie neraz ústiace do aktivít spôsobujúcich vážne fyzické zranenia, niekedy 
až smr , sa vyskytuje na športových podujatiach aj v sú asnosti. Bez akéhoko vek osobitného 
prieskumu je možné uvies , že prejavy násilia, resp. výtržníctva a protispolo enského 
(antisociálneho) správania, sa v skuto nosti stali vážnejšími a násilnejšími ako kedyko vek predtým. 
Vo všeobecnosti pritom výtržníctvo/násilie (hooliganism) zah a nedisciplinovaných fanúšikov 
a deliktuálnu/kriminálnu innos , ktorá sa objavuje pred, po as a po zápasoch na športoviskách 
a v ich okolí, majúce niekedy za následok ujmu na zdraví a smr . Z h adiska teórie sa rozlišujú dve 
kategórie násilného prejavu/výtržníctva: spontánne a organizované športové násilie. Spontánne 
športové násilie predstavuje výtržnosti na nízkej úrovni, na alebo v okolí štadiónov a nie je tak 
intenzívne ako organizované. Organizované chuligánstvo je jeho závažnejšou formou, kde násilie je 
základným princípom a v rámci ktorého udia bývajú zranení alebo usmrcovaní.10 

Ke  skúmame kriminologickú stránku športového násilia, resp. výtržnosti, je evidentné, že tento 
fenomén je silne zastúpený najmä v skupine mladšej, resp. strednej generácie obyvate stva 
(niektorých jej segmentov). Ve kú as  výtržníkov tvoria mladí udia, mnohí z nich sú ešte len žiakmi 
alebo študentmi.11 Niektorí odborníci sa domnievajú, že násilie na verejných športových podujatiach 
je úzko späté s javom, ktorý by sme mohli ozna i  aj ako „ritualizované mužské správanie“.12 Také 
faktory ako problémy s identitou, nedostatok moci (bu  v rodine, v práci a pod.), „potreba“ po 
„fyzickom kontakte“, komplexy menejcennosti jednotlivca a pod., sú niekedy považované za prí iny, 
resp. determinanty športového výtržníctva.  

V minulosti to boli drobné kamene a skaly, dnes sú to výbušniny, sklo a pod. Opatrenia pôvodne 
prijímané krá mi (pozri vyššie) už nie sú viac posta ujúce a použite né. Jedným z dôvodov je, že 
športový priemysel hrá dôležitú úlohu v mnohých národných ekonomikách s obratom nieko ko 
miliónov/miliárd Eur, a to prevažne v podobe reklamy, marketingových a vysielacích práv, i 
stávkových hier. To znamená, že moderná spolo nos  nemôže urobi  krok, ktorý by sa zdal by  
najlogickejším – zakáza  hru – ale musí prís  s riešeniami, ktoré budú dostato ne dobré, resp. 
vyhovujúce pre športové kluby, sponzorov, zadávate ov reklamy a tiež pre udí, ktorí sa chcú sta  
sú as ou športových podujatí – bez akýchko vek negatívnych alebo násilných ved ajších 
prejavov/aktivít. Verejné športové podujatia sú jednoducho integrálnou sú as ou každej modernej 
spolo nosti, a preto je jediným riešením zavedenie opatrení zabezpe ujúcich ich hladký priebeh, nie 
ich absolútny zákaz. V snahe prispie  k dosiahnutiu tohto stavu, prezentujeme v tomto príspevku 
nieko ko návrhov a úvah, ktoré môžu by  v tomto kontexte relevantné.  

ZÁKAZ Ú ASTI NA ŠPORTOVÝCH PODUJATIA / ZÁKAZ POBYTU – PRÁVNE DIMENZIE 
Zákaz ú asti na športových podujatiach sa v navrhovanom znení zákona objavuje v troch rovinách, 
a to ako predbežné opatrenie, ako obmedzujúce opatrenie (v rovine správneho 
práva/priestupkového práva) a ako sankcia (trest zákazu ú asti na verejných podujatiach v podobe 
jeho implementácie to trestného kódexu), t. j. v rovine trestného práva. Vzh adom na uvedené je 
potom možné identifikova  aj duplicitu v konaniach o ukladaní tohto opatrenia, resp. sankcie, a to 

                                                            
10) PEARSON, G. (University of Liverpool FIG Factsheet) – www.liv.ac.uk/footballindustry/hooligan.html, zobrazené: 21 August 
2013. 
11) Denník Daily Mail UK: „14-ro ný Hartlepoolský žiak je oficiálne najmladším futbalovým chuligánom v Británii, po tom, o 
dostal 3-ro ný súdny zákaz. Školopovinnému chlapcovi, ktorý nemôže by  menovaný zo zákonných dôvodov, bol zákaz uložený po 
tom, o sa súd oboznámil s jeho výtržnos ami z minulosti. Teraz je vylú ený z každého jedného futbalového štadiónu v Anglicku 
a Walese. Zákaz tiež znamená, že musí odovzda  svoj cestovný doklad vždy, ke  anglické národné mužstvo hrá v zahrani í.“ (online 
– www.dailymail.co.uk – zobrazené: 21 August 2013). 
12) SPAAIJ, R.: Understanding Football Hooliganism: A Comparison of Six Western European Countries. The Netherlands: 
Amsterdam University Press. 2006. ISBN 978-90-5629-445-8. 
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bu  v rovine správneho konania – priestupkového konania13 alebo v rovine trestného procesu, o 
samo osebe nie je v tomto štádiu možné vníma  ako potenciálny aplika ný problém. 

Práve vyššie nazna ené „vrstvenie“ zákazu ú asti na športovom podujatí ako procesného inštitútu, 
ale aj ako hmotnoprávneho inštitútu v rovine správneho práva a aj v rovine trestného práva, bolo 
dôvodom, pre o sa autor v alších astiach tohto príspevku pokúsi poukáza  na diverzitu tohto 
inštitútu v niektorých iných štátoch EU. Z krátkej analýzy bude následne možné abstrahova  závery, 
ktoré by mohli by  ( iasto ne) použité a používané aj v Slovenskej republike.  

ZÁKAZ Ú ASTI NA FUTBALOVOM/ŠPORTOVOM PODUJATÍ ALEBO ZÁKAZ POBYTU NA INOM 
MIESTE (HOLANDSKO) – ZÁKLADNÉ ATRIBÚTY 
Pod a holandskej právnej úpravy o tzv. behaviour orders (rozhodnutie regulujúce konanie 
jednotlivca14), ako aj o zákaze ú asti na športovom podujatí – tzv. banning orders – môže 
s ú innos ou od 01.02.2008 rozhodnú  aj prokurátor, ktorému holandská legislatíva dáva možnos  
uloži  sankciu neväzobného charakteru za niektoré delikty vrátane deliktov zah ajúcich 
protispolo enské správanie (antisocial behaviour).15 Právne ú inky tzv. behaviour orders, o ktorých 
rozhoduje, resp. ktoré naria uje prokurátor trvajú 90 dní s možnos ou alšieho pred ženia tohto 
asového úseku (najviac trikrát).16 Stojí však za zmienku, že ak o tomto opatrení rozhoduje 

prokurátor, nie je potrebné skúma , i sa osoba deliktu dopustila aj v minulosti (neplatí tzv. 
požiadavka repeat offence requirement), kým v prípade, ak o opatrení rozhoduje iný orgán v rámci 
verejnoprávnej sústavy (primátor/starosta), táto otázka je relevantná.17 Prokurátorom uložené 
opatrenie sa vz ahuje na celé územie krajiny, v prípade jeho porušenia (resp. vybraných typov 
takéhoto opatrenia), môže dôjs  k zadržaniu osoby, a to aj v prípade, ak sa porušenie zákazu 
preukáže len dodato ne (t. j. nie v ase samotného športového podujatia). Z praktického h adiska sa 
má za to, že riešenie tejto agendy prokuratúrou sa v Holandsku ukázalo ako vhodné opatrenie, ke že 
nepredstavuje žiadne mimoriadne procesné bremeno a napriek tomu je ú inné. S ú innos ou od 
01.04.2012 môže v Holandsku sankciu zákazu ú asti na športovom podujatí, ako aj požiadavku 
hlásenia (dostavenia sa) na policajný útvar v ase verejného športového podujatia, uloži  na návrh 
prokurátora súd až v trvaní dvoch rokov. 

                                                            
13) K priestupkovému konaniu a ukladaniu sankcií a ochranných opatrení za priestupky, pozri napr.: HAŠANOVÁ, J. Objas ovanie 
a prejednávanie priestupkov. In POTASCH, P. – HAŠANOVÁ, J. a kol. Vybrané správne procesy (teoretické a praktické aspekty). 
Bratislava: Eurokódex. 3. vydanie, 2013. ISBN 978-80-89447-98-5, str. 199 a nasl. 
14) Tento pojem je pojmom súborným a obsahovo môžu tieto rozhodnutia regulova  konanie osôb nasledovne: exclusion orders 
(zákaz ú asti, resp. zdržiavania sa na ur itom mieste, zákaz pobytu, vylú enie z miesta/podujatia), non-molestation orders 
(opatrenie, ktorým sa zakazuje ob ažovanie tretích osôb), a requirement to report at the police (povinnos  hlási  sa na útvare 
policajného zboru) a an obligation to provide assistance (povinnos  poskytnú  pomoc/sú innos ). K tomu pozri napr.: H. B. Winter, 
A. Sibma, N. Struiksma, E.A. Beswerda, N.O.M. Woestenburg – On goal? Evaluation of the Dutch Combating Football Hooliganism 
and Serious Public Nuisance (Measures) Act [summary]. Groningen University – Pro Facto, WODC, 2012.  
[dostupné aj na: http://english.wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatie-voetbalwet.aspx?cp=45&cs=6796#titel] 
15) K tomu pozri napr.: http://www.government.nl/issues/jurisprudence-and-legal-system-in-the-netherlands/the-dutch-court-
system [online – 29.09.2013] 
16) H.B. Winter, A. Sibma, N. Struiksma, E.A. Beswerda, N.O.M. Woestenburg – On goal? Evaluation of the Dutch Combating 
Football Hooliganism and Serious Public Nuisance (Measures) Act [summary]. Groningen University – Pro Facto, WODC, 2012.  
[dostupné aj na: http://english.wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatie-voetbalwet.aspx?cp=45&cs=6796#titel] 
17) H.B. Winter, A. Sibma, N. Struiksma, E.A. Beswerda, N.O.M. Woestenburg – On goal? Evaluation of the Dutch Combating 
Football Hooliganism and Serious Public Nuisance (Measures) Act [summary]. Groningen University – Pro Facto, WODC, 2012. 
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Na strane druhej, ak o zákaze ú asti na športovom podujatí, resp. pobytu na ur itom mieste18 
rozhoduje obec (primátor/starosta), môže tak urobi  len v prípade, ak osoba spáchala delikt 
opakovane (platí tzv. požiadavka repeat offence requirement), t. j. rušenie verejného poriadku musí 
by  tejto osobe pripísate né opakovane. Niektorí zástupcovia holandskej samosprávy v súvislosti 
s týmto opatrením asto uvádzajú, že 90 dní, resp. 3 mesiace, na ktoré môžu opatrenie uloži , je 
neprimerane krátka doba vzh adom na po et (domácich) zápasov, ktorých sa zákaz môže týka , resp. 
vzh adom na po et zápasov, ktoré sa môžu odohra  na športoviskách/ihriskách obce v uvedenom 
asovom pásme. Takto uložený zákaz je totiž teritoriálne obmedzený a nebráni osobe v tom, aby sa 

nežiaduceho konania dopúš ala mimo ur eného miesta.19 

ZÁKAZ Ú ASTI NA FUTBALOVOM/ŠPORTOVOM PODUJATÍ ALEBO ZÁKAZ POBYTU NA INOM 
MIESTE (ANGLICKO) – ZÁKLADNÉ ATRIBÚTY 
Do roku 1986 mohol by  osobe uložený zákaz vstupu na podujatie na základe vnútorných predpisov 
športového klubu. Ak osoba zákaz porušila, bola vykázaná z podujatia. Toto opatrenie sa 
nevz ahovalo na zápasy, ktoré predmetný tím hral „vonku“.  

Zákon o verejnom poriadku z roku 1986 (v znení neskorších predpisov) – ú elom právnej úpravy 
bolo zamedzi  nežiaducim osobám, aby sa zú ast ovali športových podujatí v Anglicku a vo Wales-
e, ak boli odsúdené za delikt súvisiaci so športovou innos ou, resp. so športovým podujatím.  

Zákon o futbalových divákoch z roku 1989 (v znení neskorších predpisov) – tento zákon umožnil 
rozšíri  zákaz aj na zápasy v zahrani í, ak bola osoba uznaná vinnou zo športového deliktu. Došlo 
k širšiemu vymedzeniu pojmu „športový delikt“. Súdom sa dala možnos , aby fyzickým osobám uložili 
v súvislosti s týmto zákazom aj povinnos  odovzda  cestovný doklad.  

Zákon o narúšaní poriadku na futbalových zápasoch z roku 2000 (v znení neskorších predpisov) – 
zákon spojil do jedného celku uloženie zákazu ú asti na športovom (futbalovom) podujatí doma aj 
v zahrani í; alej už striktne nevyžaduje, aby bola osoba uznaná vinnou z tzv. športového deliktu 
a sú asne umož uje, aby bol zákaz uložený aj v „civilnoprávnom“ režime. Týmto zákonom20 teda 
vznikla právna možnos  zákaz uloži  aj osobe, ktorá nebola právoplatne odsúdená za (športový) 
delikt, avšak ktorá – pod a názoru polície (ako navrhovate a v civilnoprávnom režime) – spáchala 
alebo prispela ku spáchaniu násilných aktov alebo narúšania verejného poriadku v súvislosti so 
športovým podujatím – futbalovým zápasom.  

V sú asnosti teda v Anglicku o zákaze navštevova  športové podujatie (resp. iných priestranstiev) 
ako o opatrení ukladanom za relevantné trestné iny, rozhoduje súd21, a to na návrh polície, resp. 
prokuratúry. Opatrenie sa ukladá na asový úsek 3 až 10 rokov22 (v závislosti od typu zákazu, resp. 

                                                            
18) Ide o tzv. exclusion orders, ale primátor/starosta môže rozhodnú  napr. aj o tom, že osoba bude povinná hlási  sa v ur itých 
asoch na policajnom útvare. 

19) H.B. WINTER, A. SIBMA, N. STRUIKSMA, E.A. BESWERDA, N.O.M. WOESTNEBURG – On goal? Evaluation of the Dutch 
Combating Football Hooliganism and Serious Public Nuisance (Measures) Act [summary]. Groningen University – Pro Facto, 
WODC, 2012.  
[dostupné aj na: http://english.wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatie-voetbalwet.aspx?cp=45&cs=6796#titel] 
20) Týmto zákonom bol novelizovaný zákon o futbalových divákoch z roku 1989, na ktorý odkazujeme v alšom texte v súvislosti 
so zákazom pod a ods. 14A a ods. 14B zákona. 
21) Ide o opatrenie pod a ustanovenia 14A zákona o futbalových divákoch z roku 1989, ktoré analyzujeme v alších astiach tohto 
príspevku.  
22) asové parametre uvedené na tomto mieste, ako aj iné asové úseky uvedené v tomto príspevku (príp. iné údaje) sa mohli 
od asu spracovania príspevku zmeni . Konkrétnu íselnú hodnotu v kontexte tohto príspevku nepovažujeme za relevantnú, 
ke že v tejto asti príspevku poukazujeme na principiálne a koncep né atribúty príslušného zákazu.  
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okolností prípadu). K tomu, aby mohlo by  uložené toto trestnoprávne opatrenie, musia by  splnené 
predpoklady pod a ods. 14A príslušného zákona, a to: 

a) musí sa preukáza , že osoba spáchala alebo sa spolupodie ala na spáchaní tzv. 
relevantného deliktu (súvisiaceho so športom),  

b) musí sa preukáza , že uloženie opatrenia v trestnoprávnom režime, t. j. zákaz navštevova  
športové podujatia a/alebo iné verejné priestranstvá, bude ma  pozitívny dopad 
(preventívny ú inok opatrenia). 

Porušenie uloženého zákazu sa považuje za trestný in a je ho možné postihnú  trestom od atia 
slobody v trvaní až do 6 mesiacov. Pod a britskej právnej úpravy môže by  zákaz ú asti na športovom 
podujatí spojený s povinnos ou odovzda  cestovný doklad útvaru policajného zboru (v stanovenom 
ase), príp. s povinnos ou dostavi  sa na útvar policajného zboru v ur enom ase. 

Ako sme už nazna ili vyššie, anglická právna úprava však umož uje uloženie zákazu navštevova  
športové podujatie aj v „ob ianskoprávnom“, resp. netrestnom režime, t. j. na základe 
ob ianskoprávneho návrhu (spravidla ide o návrh polície). V tejto súvislosti sú podstatné dva k ú ové 
okamihy: v netrestnom režime môže by  zákaz uložený bez toho, aby bola osoba odsúdená za 
(športový) delikt a sú asne platí, že uloženie zákazu pod a tohto ustanovenia zákona (14B) je 
procesne jednoduchšie (z poh adu verejného záujmu a orgánov verejnej moci).  

Kompaktným zhrnutím uvedeného je teda možné uvies , že sú asná anglická právna úprava 
principiálne rozoznáva dva typy zákazu navštevova  športové podujatia, a to: 

a) pod a ods. 14A zákona o futbalových divákoch z roku 1989 – postup pod a tohto 
ustanovenia zákona sa uplat uje spravidla priamo po skon ení hlavného pojednávania 
(trestné konanie), v ktorom bola osoba uznaná vinnou zo športového deliktu. Spáchanie 
tzv. „relevantného deliktu“ (t. j. športového deliktu – násilie, rušenie verejného poriadku 
a pod.) je – pod a tohto ustanovenia zákona – podmienkou uloženia zákazu navštevova  
športové podujatia. Ak má súd za to, že je možné dôvodne predpoklada , že vydanie zákazu 
bude ma  za následok predchádzanie násilnostiam a rušeniu verejného poriadku na 
športových podujatiach, potom je súd povinný takýto zákaz vyda . Predpokladá sa preto, 
že súd návrhu vyhovie, ak bola osoba za takýto delikt odsúdená. Ak by súd rozhodol inak 
(návrhu by nevyhovel/zákaz by neuložil), je povinný odôvodni , pre o sa tak nestalo. D žka 
zákazu je závislá najmä od toho, i sa osobe uložil väzobný trest alebo nie. Uloženie zákazu 
pod a tohto ustanovenia zákona (14A) sa teda viaže na spáchanie relevantného deliktu 
a má v zásade punitívny charakter (aj ke  o tejto otázke sa v odborných kruhoch vedú 
akademické diskusie).  

b) pod a ods. 14B zákona o futbalových divákoch z roku 1989 je možné zákaz ú asti na 
športových podujatiach nariadi  aj v „civilnoprávnom“ – netrestnom režime, t. j. na základe 
ob ianskoprávnych procesných pravidiel. Polícia (ako navrhovate  v ob ianskom súdnom 
konaní) preto v tomto prípade nemusí pred súdom preukazova  a dokazova , že sa osoba 
dopustila, resp. že bola odsúdená za relevantný (športový) delikt. Bude posta ova , ak sa 
v rámci ob ianskoprávneho dôkazného štandardu preukáže, že osoba na území Spojeného 
krá ovstva VB a SÍ alebo inde dopustila násilného konania, výtržníctva alebo iného 
podobného aktu (a nemuselo to by  v súvislosti so športovým podujatím). Z procesného 
h adiska je pritom dôkazný štandard preukázania uvádzaných tvrdení nižší („on balance of 
probabilities“) ako by tomu bolo v prípade trestného konania („beyond reasonable 
doubt“). Podmienkou uloženia zákazu pod a tohto ustanovenia zákona (14B) teda nie je 
to, že osoba bola odsúdená za násilný delikt súvisiaci so športovým podujatím, ale 
posta uje, že je v neprospech osoby na súde možné preukáza  s dostato nou 
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pravdepodobnos ou, že participovala na násilnom konaní/násilných aktoch a/alebo 
narúšala verejný poriadok. Uloženie zákazu pod a tohto ustanovenia zákona má preto viac 
preventívny ako punitívny charakter (aj ke  aj o tejto otázke sa v odborných kruhoch vedú 
akademické diskusie – vrátane výkladu nižšie v tomto príspevku). Aj v prípade 
civilnoprávneho režimu ukladania tohto opatrenia platí, že sa ukladá v prípade, ak existuje 
predpoklad pozitívnych ú inkov uloženia takéhoto opatrenia. Dodávame, že ak bol osobe 
zákaz uložený pod a 14B a tento zákaz osoba poruší, sú asne tým naplní zákonný 
predpoklad, aby jej mohol by  uložený zákaz pod a 14A (ke že sa má za to, že sa dopustila 
deliktu súvisiaceho so športovým podujatím). 

VYBRANÉ UDSKOPRÁVNE OTÁZKY A SLOBODA POHYBU V EU CEZ PRIZMU ZÁKAZU Ú ASTI 
NA ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH 
Zákaz ú asti na športových podujatiach bol v Anglicku v akademickej sfére, ale aj v rámci súdnej 
praxe riešený z viacerých poh adov – vrátane udskoprávnych, resp. z aspektov práva Európskej únie.  

Ako už bolo uvedené vyššie, anglická právna úprava rozoznáva dva základne druhy zákazov ú asti na 
športových podujatiach. Pri prvom (14A) je podmienkou uloženia tohto opatrenia to, aby bola osoba 
uznaná vinnou zo spáchania tzv. relevantného (športového) deliktu.  

V druhom prípade (14B) posta uje, že bude na súde preukázané – s dostato nou 
pravdepodobnos ou – že osoba sa v minulosti dopustila násilného konania a/alebo narúšania 
verejného poriadku (a za tento skutok ani nemusela by  odsúdená). Nie sú teda žiadne pochybnosti 
o tom, že v druhom prípade sa toto opatrenie ukladá v inom ako trestnoprávnom režime.  

Práve druhá kategória opatrení sa však v Anglicku stáva oraz viac diskutovanou. Odporcovia toho 
opatrenia namietajú, že sú podstatným spôsobom porušované ich základné udské práva a slobody 
(sloboda pohybu, sloboda pobytu), a to napriek tomu, že neboli odsúdení za žiadny relevantný 
verejnoprávny delikt. Majú za to, že ak je aj zákaz ukladaný pod a 14B zákona, ide o opatrenie 
(pseudo)sank nej povahy, avšak bez dodržania právnych štandardov, ktoré musia by  v právnom 
štáte dodržiavané pri postihovaní – trestaní osôb. Napádajú najmä to, že pred súdom v tomto 
prípade sta í preukáza  len s dostato nou pravdepodobnos ou, že sa násilného skutku dopustili a že 
zákaz bude ma  pozitívny dopad na verejnú bezpe nos . 

V rámci anglickej súdnej sústavy sa už objavila nejedna vec, v rámci ktorej žalobcovia explicitne 
namietali, že im bola uložená „sankcia“ bez spravodlivého procesu, na ktorý majú právo pod a l. 6 
Európskeho dohovoru o ochrane udských práv – ( alej ako „Dohovor“) a že došlo k porušeniu ich 
práva na súkromie pod a l. 8 Dohovoru (v kontexte zbierania a uchovávania údajov o ich konaní).23  

Odporcovia tohto inštitútu tiež namietajú, že možnos ou uloženia zákazu s právnymi ú inkami tohto 
zákazu aj vo vz ahu k futbalovým zápasom v zahrani í, dochádza k obmedzeniu vo ného pohybu osôb 
v rámci EU24. Poukazujú pritom najmä na nasledovné okolnosti: 

a) porušovanie l. 1 a l. 2 Smernice Rady 73/148/EHS25 o zrušení obmedzenia pohybu 
a pobytu v rámci Spolo enstva pre štátnych príslušníkov lenských štátov so zrete om na 
usadenie sa a poskytovanie služieb, 

                                                            
23) Vzh adom na osobitný režim ochrany udských práv a základných slobôd v Spojenom krá ovstve Ve kej Británie a Severného 
Írska odkazujeme na britský zákon o udských právach z roku 1998 (Human Rights Act 1998). 
24) V rámci tohto príspevku neskúmame osobitné špecifiká týkajúce sa tzv. Schengenskej zóny.  
25) lánok 1 
1. lenské štáty konajúc tak, ako je to stanovené v tejto smernici, zrušia obmedzenia pohybu a pobytu: 
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b) problém identifikujú odporcovia tohto inštitútu nielen v individuálnom zákaze ich ú asti 
na športových podujatiach a zákazu pobytu na iných miestach (v rámci Spolo enstva), ale 
aj v porušení záväzku lenského štátu v podobe kladenia prekážok vo nému pohybu 
v EU,  

c) porušenie zásady proporcionality, ke že zákaz sa týka „zahrani ia“ ako takého (t. j. nielen 
EU), 

d) porušenie práv odporcov kvôli ob ianskoprávnemu dôkaznému štandardu (ktorý je nižší 
ako v prípade trestného konania a ktorý sa uplat uje v prípade, ak sa zákaz ukladá pod a 
ods. 14B zákona), ako aj kvôli nedostato ným procesným prvkom ochrany ich právom 
chránených záujmov. 

Anglické súdy však uvedené argumenty považujú za právne irelevantné a aj opravné prostriedky 
podané dotknutými osobami v predmetných veciach – na týchto právnych základoch – odmietajú. 
Ako argumentáciu proti tvrdeniam s ažovate ov sa naj astejšie formuluje postoj, že obmedzenie 
niektorých práv garantovaných (aj Dohovorom) je možné, ak si to vyžaduje verejný záujem/verejný 
poriadok, ako aj tým, že z procesného h adiska má osoba zachované všetky práva a povinnosti na 
ú innú ochranu jej právom chránených záujmov.26  

Bez oh adu na prebiehajúce právne diskusie k tejto téme, za zmienku stojí štatistika, z ktorej vyplýva, 
že zákaz ú asti na športových podujatiach a vymedzených miestach nie je v Anglicku využívaný tak 
asto (ak sa napr. predmetné hodnoty prepo ítajú na percentá). 

TABU KA . 1 

Sezóna 2009/2010: viac ako 39 mil. divákov na tzv. regulovaných zápasoch  
Sezóna 2010/2011: viac ako 37 mil. divákov na tzv. regulovaných zápasoch 
Sezóna 2011/2012: viac ako 37 mil. divákov na tzv. regulovaných zápasoch 

 

 

 
                                                            
a) štátnych príslušníkov lenských štátov, ktorí sa usadili, alebo ktorí majú záujem sa usadi  v inom lenskom štáte na ú ely 
pokra ovania v innosti ako súkromí podnikatelia, alebo ktorí majú záujem poskytova  služby v tom štáte; 
b) štátnych príslušníkov, ktorí majú záujem prejs  do iného lenského štátu ako prijímatelia služieb; 
c) manželky/manželia a deti mladšie ako dvadsa  jeden rokov takýchto štátnych príslušníkov bez oh adu na ich štátnu príslušnos ; 
d) príbuzní takých štátnych príslušníkov v líniách predkov alebo potomkov a ich manželky/manželia, ktorí sú na nich závislí, bez 
oh adu na ich štátnu príslušnos . 
2. lenské štáty podporia prístup akýchko vek iných lenov rodiny štátnych príslušníkov uvádzaných v odseku 1 písm. a) alebo b) 
alebo manželky/manželov takýchto štátnych príslušníkov, a to takého lena, ktorý je závislý na tomto štátnom príslušníkovi, alebo 
manželke/manželovi tohto štátneho príslušníka alebo ktorý v krajine pôvodu žil s ním v jednej domácnosti. 

lánok 2 
1. lenské štáty poskytnú osobám uvedeným v lánku 1 právo opusti  ich územie. Také právo bude jednoducho uplatnené na 
základe predloženia platného identifika ného preukazu alebo pasu. Rodinní príslušníci požívajú to isté právo ako štátny príslušník, 
na ktorom sú títo závislí. 
2. lenské štáty na základe postupu pod a ich právnych predpisov vydajú alebo obnovia ich štátnym príslušníkom identifika ný 
preukaz alebo pas, v ktorom bude uvedená najmä štátna príslušnos  jeho majite a. 
3. Pas musí by  platný najmenej pre všetky lenské štáty a pre krajiny, cez ktoré držite  pasu musí prechádza , ke  cestuje medzi 
lenskými štátmi. Doba platnosti pasu nebude kratšia ako pä  rokov v prípade, kde pas je jediným dokumentom, na základe 

ktorého jeho držite  môže právoplatne opusti  krajinu. 
4. lenské štáty nesmú vyžadova  od osôb uvedených v lánku 1 žiadne vstupné vízum alebo ma  akéko vek rovnocenné 
požiadavky. 
26) Pozri napr. Gough v. Chief Constable of Derbyshire (2002) 2 AII ER 985). 
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Trend ukladania zákazov navštevova  športové podujatia a iné miesta:  

 

 

Pod a oficiálnych zdrojov, zákaz navštevova  športové podujatia je ú inný na 92%, ke že zo 
zis ovania príslušných orgánov, v 92% prípadov, v ktorých bol takýto zákaz uložený, následne došlo 
k náprave správania osoby, ktorej sa zákaz týkal (v kontexte športových podujatí).27 

ORGANIZOVANÁ PREPRAVA (POD DOH ADOM) – HOLANDSKO – TZV. COMBIREGELING 
Pod a holandskej právnej úpravy je pri všetkých zápasoch patriacich do rizikovej skupiny „C“28 

povinná preprava/doprava na športové podujatie a z neho hromadnými prostriedkami, príp. 
v menších skupinách, organizovane a fakticky pod doh adom.29 V rámci zápasov patriacich do 
skupiny „B“ o takomto opatrení môže by  rozhodnuté, t. j. neuplat uje sa ex lege. Individuálna 
preprava na športové podujatie preto prichádza do úvahy len v prípade zápasov patriacich do 
rizikovej skupiny „A“. Uvedený inštitút bol zavedený v Holandsku ešte v roku 1984. Kým zodpovedné 
orgány ho vnímajú ako ideálny spôsob doh adu nad prípadným negatívnym správaním fanúšikov, 

                                                            
27) Zdroj: Ministerstvo vnútra Spojeného krá ovstva Ve kej Británie a Severného Írska 
(https://www.gov.uk/government/policies/reducing-and-preventing-crime--2/supporting-pages/football-banning-orders) 
[online: 20.09.2013] 
28) V nadväznosti na režim holandského právneho poriadku – Ramón Spaaij vo svojom diele The Football Laboratory: Policing 
Football Supporters in the Netherlands. D. Mastrogiannakis and C. Dorville (eds.) (2012) Risk Management and Sport Events. 
Paris: Le Manuscrit, pp. 49-89 – uvádza špecifikáciu stup a rizikovosti futbalových zápasov v Holandsku nasledovne:  
A) nízka úrove  rizika „A“ – nepredpokladá sa žiadne vä šie riziko ujmy na osobách alebo majetku, akoby tomu bolo v prípade 

nešportového (nefutbalového) podujatia rovnakého rozsahu (ve kosti).  
B) stredná úrove  rizika „B“ – zvýšené riziko ujmy na osobách a majetku z dôvodu nevhodného správania divákov/fanúšikov 

alebo z iných dôvodov.  
C) vysoká úrove  rizika „C“ – potenciálne riziko z poh adu verejného poriadku, skupinového správania divákov/fanúšikov 

a/alebo existencia zvýšeného rizika z iných mimoriadnych dôvodov.  
29) Faktický doh ad sa napríklad realizuje aj tým, že lístok na podujatie (vstupenku) dostanú diváci až bezprostredne pri vstupe 
na podujatie, a to výmenou za lístok preukazujúci, že sa na miesto športového podujatia dopravili prostriedkami organizovanej 
dopravy/prepravy. 
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samotní fanúšikovia ho kritizujú a majú za to, že obmedzuje ich práva. V ostatnom období sa tento 
inštitút využíval v Holandsku nasledovne30: 

TABU KA . 2 

Sezóna 2007/2008: 354x 
Sezóna 2008/2009: 372x  
Sezóna 2009/2010: 357x 
Sezóna 2010/2011: 354x 

 

ASOVÉ VYMEDZENIE PODUJATIA (TRVANIE PODUJATIA/ZÁPASU) – JE ZA IATOK A KONIEC 
NAOZAJ ZA IATKOM A KONCOM PODUJATIA? 
Ako posledný inštitút, ktorému sa budeme venova  v tomto príspevku je vymedzenie asu podujatia, 
resp. jeho trvanie z poh adu navrhovaného zákona.  

Pod a navrhovanej právnej úpravy asom konania podujatia sa pre ú ely zákona rozumie as, od 
ktorého organizátor podujatia umožní divákom podujatia vstup na miesto konania podujatia do asu 
opustenia miesta konania podujatia všetkými divákmi podujatia; ak sa podujatie koná mimo 
športového zariadenia, do asu ukon enia podujatia organizátorom podujatia. 

Aj ke  rozumieme pragmatickému postoju tvorcov, pre vymedzenie asu podujatia tak, ako je to 
uvedené vyššie, dovo ujeme si poukáza  na asové h adisko podujatia (aj v kontexte páchaných 
deliktov) pod a anglického práva.  

Pod a anglickej právnej úpravy, ak sa zápas reálne uskuto ní, tak sa za as podujatia rozumie asový 
úsek za ínajúci dve hodiny pred za iatkom zápasu, resp. asom, ktorý bol ur ený ako za iatok zápasu 
a kon í jednu hodinu po skon ení zápasu. Za as podujatia – v prípade, ak sa zápas z akéhoko vek 

                                                            
30) Spaaij, Ramón The Football Laboratory: Policing Football Supporters in the Netherlands. D. Mastrogiannakis and C. Dorville 
(eds.) (2012) Risk Management and Sport Events. Paris: Le Manuscrit, pp. 49-89 [online: http://ramonspaaij.nl/wordpress/wp-
content/uploads/Spaaij-The-football-laboratory.pdf – 19.09.2013] 
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dôvodu neuskuto ní – sa rozumie asový úsek za ínajúci dve hodiny pred plánovaným za iatkom 
zápasu a hodinu po tomto plánovanom za iatku (a to aj v prípade, ak sa zápas neuskuto ní). 

Uvedená legálna definícia trvania športového podujatia dáva vä ší priestor na aplikáciu punitívnych 
a preventívnych opatrení viažucich sa na nevhodné správanie osôb v súvislosti so športovým 
podujatím aj v prípade, ak sa z akéhoko vek dôvodu podujatie zruší alebo neuskuto ní, ke že táto 
skuto nos  sama osebe nemusí vies  k tomu, že sa eliminujú násilné prejavy, ktoré s predmetnou 
športovou aktivitou súvisia. 

ZÁVER 
Prezentovaný príspevok poskytuje základný ná rt do histórie regulácie športových aktivít za ínajúc 
historickými rozmermi témy a postupne prechádzajúc k moderným právnym inštitútom. Autor 
skúma holandskú a anglickú právnu úpravu v kontexte nasledovných opatrení: zákaz ú asti na 
športovom podujatí a pobytu na iných miestach, tzv. organizovaný presun (combiregeling) na 
športové podujatie/zo športového podujatia a právne aspekty trvania zápasu v kontexte 
postihovania deliktov. Autor sa pritom snaží v niektorých súvislostiach odkáza  na navrhované 
znenie zákona a konfrontova  existujúcu právnu úpravu v zahrani í s navrhovanou slovenskou 
právnou úpravou. Osobitný priestor venuje autor otázke zákazu ú asti na športových podujatiach 
(a iných miestach) pod a anglického práva, rozlišuje jednotlivé kategórie týchto opatrení a skúma ich 
z poh adu verejného, resp. súkromného práva, ako aj z poh adu udských práv a tzv. európskych 
slobôd. Príspevok – aj ke  je autor presved ený, že nie všetky v om analyzované inštitúty sú 
implementovate né do právnej úpravy SR – poskytuje stimul na odborné diskusie o súvisiacich 
inštitútoch, a to bu  v teoretickej rovine, alebo v rovine praktickej. 
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – NATURALIZACE ZAHRANI NÍCH SPORTOVC  A JEJÍ 
ZNEUŽITÍ V ESKÉ REPUBLICE  
MAREK HOFMAN 
– student Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brn  

Výraznou otázkou v dnešním sportu je naturalizace cizinc  pro pot eby národních reprezentací. 
Nap íklad na posledním mistrovství Evropy v basketbalu muž  tém  polovina z 24 ú astnících se 
tým  disponovala výpomocí p edevším hrá  ze zámo í. V minulosti velkou pozornost vyvolalo 
ud lení ruského ob anství americké basketbalistce Becky Hammon, která se do reprezentace své 
zem  pro olympijské hry v Pekingu nevešla. Takových p ípad , kdy se ob anství stává p edm tem 
obchodování a státy si tak nakupují olympijské medaile, je mnoho a jsou i v eské republice. 
Olympijská charta íká, že OH nejsou sout že mezi státy, nýbrž mezi sportovci. Na druhou stranu 
vztah sportovce ke státu, není bezvýznamný (nap . nástup výprav jednotlivých zemí p i úvodním 
a záv re ném ceremoniálu).1 

V tomto lánku porovnám možnosti ud lení státního ob anství zahrani ním sportovc m v souvislosti 
s možností zneužití správního uvážení ve staré a nové zákonné úprav  ud lování ob anství v eské 
republice. 

Aby sportovec mohl nastoupit za národní tým i jinak reprezentovat národní sportovní asociaci, musí 
být p edevším ob anem daného státu. Ve sv t  je dnes b žná praxe ud lování státních ob anství 
ryze za ú elem reprezentace zem  ve sportu. Proto není divu, že asociace n kterých sport  zavedly 
omezující pravidla (nap . nemožnost ú astnit se mezinárodních sout ží na úrovni národních tým  po 
ur itou dobu po zm n  ob anství i omezení po tu naturalizovaných osob). 

V eské republice praktiky ud lování ob anství kv li sportovním ú el m nejsou asté, nebo  to až 
na výjimky, neumož uje p ísná zákonná úprava. Ud lení státního ob anství R vázal zákon 
. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního ob anství eské republiky na n kolik podmínek. 

Konkrétn  se jednalo o ust. § 7 až § 12. 

Úprava ú inná do konce roku 2013 kladla na žadatele p t podmínek: trvalý pobyt žadatele na území 
R po dobu 5 let., pozbytí dosavadního státního ob anství, znalost eského jazyka, žadatel plnil 

podmínky pro pobyt cizinc  na území R, žadatel nebyl v posledních 5 letech pravomocn  odsouzen 
za úmyslný trestný in. 

Krom  poslední podmínky, kterou musel spl ovat každý žadatel, bylo možné všechny ostatní 
žadateli odpustit, a to z d vod , které zákon stanovil. V p ípad , že by v této dob  (do 31.12.2013) 
m l ur itý sportovní svaz v eské republice pot ebu posílit reprezentaci o sportovce s jiným než 
eským státním ob anstvím, pravd podobn  by musela být podána žádost sou asn  s prosbou 

o prominutí velkého množství podmínek. Pokud by naturalizace sportovce m la sportovní p ínos pro 
eskou republiku, byl by to d vod k prominutí pouze jedné z mnoha podmínek, na rozdíl od sou asné 

úpravy (viz níže). 

Jeden p ípad, kdy bylo takto ud leno ob anství cizímu sportovci, najdeme v basketbalu. Ameri an 
Maurice Whitfield totiž adu sezon hrál profesionáln  za Kunín a Nymburk. Ud lení ob anství R 
m lo dv  výhody: z té první profitovala reprezentace, když Whitfield oblékl její dres na ME 2007 ve 

                                                            
1) SHACHAR, Ayelet. Picking Winners: Olympic Citizenship and the Global Race for Talent. The Yale Law Journal, 2011. s. 2088 – 
2139. Ro ník 120. . 8. ISSN 0044-0094. 



131

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKMAGISTER OFFICIORUM 4/2013

 

 

Špan lsku. Z druhé profitoval on, protože se stal i ob anem EU, to uleh ilo jeho pozici na pracovním 
trhu v evropských ligách. 

Jak se poda ilo Whitfieldovi získat eské ob anství? Nepoda ilo se to jemu, ale lidem kolem n j, kte í 
stáli o to, aby reprezentoval R. V jeho p ípad  bylo p ihlédnuto k možnosti prominout n kolik 
podmínek, intervenovali za n j ti správní vlivní lidé v ele s „multifunkcioná em“ Miroslavem 
Janstou. Podle Františka Bublana (tehdejšího ministra vnitra) má/m l Whitfield eskou manželku 
(tady se hodí zmínit, že uvedení nepravdivých údaj  je posuzováno jako delikt proti po ádku ve státní 
správ ). 

Úpln  jinak dopadla žádost šachisty Sergeje Movsesjana, který se s rodi i jako dít  do R p est hoval 
v roce 1994. Po šest letech trvalého pobytu v Pardubicích zažádal o ud lení státního ob anství R, 
ta byla zamítnuta. Tehdy totiž platila úprava, podle které žadatel musel mít trvalý pobyt na území R 
v délce 15 let. P itom esky mluvil perfektn . Jen kv li prominutí podmínky se oženit necht l a nem l 
za sebou vlivné lobbisty. V roce 2002 dostal slovenské ob anství... Ukrajinský házenká  Rad enko 
v roce 2002 ob anství R dostal. esky neum l, ale reprezentace ho pot ebovala. 

Zákonná úprava ú inná od 1.1.20142 taktéž umož uje nabytí ob anství ud lením, když v cn  
p íslušným orgánem je i nadále Ministerstvo vnitra R. Zákon obecn  zp ís uje podmínky pro 
ud lení ob anství, p edevším klade v tší nároky na žadatelovy znalosti eských reálií. 

Pokud p jde o ud lování ob anství potencionálním reprezentant m ve sportu, doznává úprava i zde 
zm ny. Novinkou je, že dle ustanovení § 16 sta í, aby žadatel, kterémuž ud lení státního ob anství 

R by bylo významným p ínosem pro R z hlediska sportovního, spl oval jen jednu z celkem 8 osmi 
podmínek kladených na žadatele zákonem: beztrestnost. 

Podmínky pro ud lení ob anství v p ípad  pot eb sportovních reprezentací tak je výrazn  
jednodušší. Nadále sice platí, že na ud lení státního ob anství není právní nárok, ale p i troše 
lobbingu ze strany sportovních funkcioná  tak prakticky nebude problém ud lit ob anství sportovci, 
který m že zemi pomoci k úsp chu na poli sportovním. 

P i rozhodování o ud lení státního ob anství v eské republice se uplat uje správní uvážení. Ostatn  
v p ípad , že na ud lení státního ob anství není nárok, nezbývá jiná možnost. V praxi ale vlivem 
politických a lobbistických tlak  dochází ke zneužívání této zásady, což dokládají v médiích propírané 
kauzy nejen z p ípad , kdy je žadatelem sportovec. 

Prost edkem, jak tomuto zneužití hrani ící s libov lí zabránit, je v tší míra možnosti kontroly ze 
strany ve ejnosti. Žadatel jako ú astník správního ízení má sice možnost podat rozklad jako opravný 
prost edek, správní žaloby i bránit se p ed Ústavním soudem, ale pokud chce na pochybné praktiky 
ú edník  Ministerstva vnitra upozornit ve ejnost, nemá žádnou možnost. Správní ád jí zakazuje 
nahlédnout do spisu. Pokud je ud leno ob anství ve správním ízení, které u ve ejnosti vzbuzuje 
pochyby, není možnost vyžádat si ho ani dle zákona . 106/1999 Sb. o svobodném p ístupu 
k informacím jednoduše proto, že rozhodnutí o ud lení ob anství se nevydává, pouze je vydána 
žadateli listina o ud lení státního ob anství. 

Ud lování státního ob anství ist  za ú elem reprezentace zem  v té i oné oblasti je v dnešní dob  
honby za úsp chem asto zneužíváno v Evrop  i jinde. Dobrou cestou se vydala nap íklad 
Mezinárodní atletická federace, která zakazuje atletovi, který zm nil ob anství, nereprezentovat 
svou zemi po dobu 3 let. V takovém p ípad  si sportovec rozmyslí, jestli skute n  chce usilovat 

                                                            
2) Zákon . 186/2013 Sb. o státním ob anství eské republiky. 
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o ob anství jiného státu. Toto opat ení atletické federace ale vnímám jako nápravu chyby celého 
procesu ud lování ob anství v konkrétních státech ex post, p estože mohou být vnímána jako 
v rozporu s evropským právem.3 Pravidla n kterých mezinárodních sportovních federací žádné 
„ ekací lh ty“ ani jiná omezení pro sportovce m nící ob anství neznají. V takových p ípadech je jen 
na tom i onom státu, zda si zachová d stojnost a nebude ud lovat ob anství sportovc m, kte í 
k dané zemi nemají žádný vztah, a cht jí nové ob anství použít jako prost edek k úsp chu ve sportu. 

SEZNAM ZDROJ  
1. Zákon . 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního ob anství eské republiky 
2. Zákon . 186/2013 Sb., o státním ob anství eské republiky 
3. SHACHAR, Ayelet. Picking Winners: Olympic Citizenship and the Global Race for Talent. The Yale Law 

Journal, 2011. s. 2088 – 2139. Ro ník 120. . 8. ISSN 0044-0094. 
4. EXNER, Jan. Sportovní národnost ve sv tle práva Evropské unie. Právník. 2013, Ro ník 152, . 10, s. 1029-

1044, ISSN 0231-6625 

 
 
 

 
    

                                                            
3) EXNER, Jan. Sportovní národnost ve sv tle práva Evropské unie. Právník. 2013, Ro ník 152, . 10, s. 1029-1044, ISSN 0231-
6625. 
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VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA (JANUÁR – MAREC 2014) 
 

 

Téma: 

Typ podujatia: 

Dátum konania: 

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Nové jevy v hospodá ské kriminalit  

konferencia 

05.02.2014 

Právnická fakulta MU, Veve í 158/70, Brno, miestnos  133 

https://www.muni.cz/events/calendar/46188322  

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Double work? 

prednášku predsedkyne senátu Holandského krá ovstva 

20.02.2014 

Rektorská sie  UK na Šafárikovom námestí v Bratislave 

http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Pravnicka_fakulta/Studium/Oznamy_
pre_studentov/20.2.2014.pdf  

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

PLATEBNÍ STYK 2014 

konferencia 

25.02.2014 – 26.02.2014 

Dorint Hotel Don Giovanni Praha, Vinohradská 157a, Praha  
 http://konferencie.education.sk/d-73607/platebni-styk-2014-konferencia-praha 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Poh ad do budúcnosti 

IV. medzinárodný kongres Šport, Doping a spolo nos  

26.02.2014 – 01.03.2014 

Facultad de CC. de la Actividad y del Deporte – INEF, C / Martín Fierro 7, Madrid 

http://www.conferencealerts.com/show-event?id=124367 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Po atie a charakter práva

medzinárodná vedecká konferencia  

27.02.2014 

Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, miestnos  Odeon (2.01) 

http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-
vyskum/konferencie/medzinarodna-vedecka-konferencia-nazvom-ponatie-charakter-prava.html  

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Vedecká konferencia doktorandov a školite ov Trnavskej univerzity v Trnave 
vedecká konferencia 

28.03.2014 

budova Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta, Kollárova 10,Trnava 

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/m-zi-archiv-noviniek/36-
pripravujeme/655-konferencia-doktorandov 



 

 

 
Vážení itatelia, priaznivci a priatelia  

ob ianskeho združenia U ená právnická spolo nos . 
 

 
 

Pomaly sa blíži obdobie, kedy sa mnohí z Vás zamýš ajú, ktorému ob ianskemu združeniu, nadácii, 
neziskovej organizácii i inému prijímate ovi poukážu 2 % dane z príjmov fyzických a právnických 
osôb. Takéto rozhodovanie nie je ahké. Všetci predsa chceme, aby boli naše peniaze využité 
ú elne, aby znamenali prínos pre rozvoj spolo nosti a aby slúžili dobrému a poctivému cie u. 
Starostlivý výber prijímate a je preto dôležitým predpokladom, aby Vaše peniaze splnili ú el, 
ktorého naplnenie ste ich darovaním sledovali. 

 
 

 
Tak, ako mnohé iné ob ianske združenia, nadácie i neziskové organizácie,  

aj ob ianske združenie U ená právnická spolo nos  sa v tomto roku uchádza  
o Vašu priaze  a podporu  

poukázaním 2 % dane z príjmov. 
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