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ABSTRAKT: 
Autor vo svojom príspevku rozoberá správu na úseku zdravotníctva v kontexte európskeho správneho práva. Vo 
svojom príspevku sa autor zameriava predovšetkým na hodnoty (princípy innosti) v rámci správy na úseku 
zdravotníctva v Európskej únii, cezhrani nú zdravotnú starostlivos  a to všetko vo svetle vybranej judikatúry. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
The Author discusses in his article selected topics of healthcare in the EU in the context of European 
Administrative Law. In his article, the author focuses primarily on values (principles) under the Administration in 
the Health sector in the European Union and Cross-border Healthcare from the perspective of selected Case-
Law.  
  

 

Jedným z k ú ových hodnôt každého jednotlivca je jeho zdravie ako jedna zo základných podmienok 
š astného života. Otázka zdravotného stavu však už v sú asnosti nie je len otázkou individuálnou. 
Nie sú žiadne pochybnosti o tom, že zdravotný stav spolo nosti má dopady na spolo nos  ako celok 
– napr. v podobe sociálnych dávok, úrovne nezamestnanosti, po tu zdravotníckych zariadení 
v krajine a pod. Dejiny sú plné prípadov, ke  zlý zdravotný stav spolo nosti viedol k absolútnej 
redukcii jej zložiek (napr. chudobných). Zdraví jednotlivci tvoria zdravú spolo nos . Zdravá 
spolo nos  spravidla vytvára verejné hodnoty a, naopak, vyžaduje menej z verejných rozpo tov. 
Z tohto, ale aj z iných dôvodov sa v ostatných desa ro iach (možno storo iach) ochrana zdravia stala 
ústrednou témou vä šiny civilizovaných štátov. lenské štáty Európskej únie nepredstavujú z tohto 
h adiska žiadnu výnimku, o platí rovnako aj pre EÚ ako celok. Nie je preto prekvapujúce, že EÚ 
vkladá nemalé energie do zlepšovania zdravotného stavu jej obyvate ov a do zlepšovania zdravotnej 
starostlivosti v EÚ. Ke že sa však zdravotná starostlivos  v jednotlivých lenských štátoch EÚ môže 
podstatne líši , ob ania EÚ napr. oraz astejšie využívajú „zdravotnícke mobility“ smerujúce 
k získanie zdravotnej starostlivosti v inom lenskom štáte pod a vlastného výberu.  
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A aj ke  sa štandardy zdravotnej starostlivosti medzi lenskými štátmi môžu líši , existujú hodnoty 
(princípy innosti), ktoré sú vlastné EU ako celku, a preto ich dodržiavania môžu ob ania únie 
o akáva  bez oh adu na to, kde sa v rámci EÚ nachádzajú. Tieto hodnoty zah ajú:  

- Kvalita 
Všetky zdravotné systémy v EÚ sa snažia poskytova  starostlivos  dobrej kvality. Osobitne je 
toto možné dosiahnu  prostredníctvom priebežného/ alšieho vzdelávania zdravotného 
personálu na základe jasne ur ených národných štandardov a zabezpe enia, aby zamestnanci 
mali prístup k poradenstvu o najlepších postupoch, podpory inovácií a šírenia tzv. dobrých 
postupov, rozvíjania systému pre zaistenie správneho klinického riadenia a na základe 
sledovania kvality v zdravotníctve. Dôležitá sú as  tohto programu sa týka aj dodržiavania zásad 
bezpe nosti. 

- Bezpe nos   
Pacienti môžu o akáva , že každý zdravotný systém EÚ zabezpe í systematický prístup na 
zaistenie bezpe nosti pacienta, vrátane sledovania rizikových faktorov a adekvátnych školení 
pre zdravotníkov a ochranu proti klamlivej reklame na zdravotné produkty a zdravotnú 
starostlivos . 

- Starostlivos , ktorá je založená na dôkazoch a etike 
Demografické výzvy a nové lekárske technológie môžu vyvoláva  zložité otázky (etika 
a dostupnos ), ktoré musia zodpoveda  všetky lenské štáty EÚ. Zabezpe i , aby systémy 
starostlivosti boli založené na dôkazoch je zásadné, ako pre poskytovanie vysoko kvalitnej 
starostlivosti, ako aj pre zabezpe enie udržate nosti v dlhodobom horizonte. Všetky systémy sa 
musia vysporiada  s problémom priorít zdravotnej starostlivosti spôsobom, ktorý udržuje 
v rovnováhe potreby jednotlivých pacientov a finan né prostriedky, ktoré sú k dispozícii pre 
lie bu celej populácii. 

- Participácia pacientov  
Všetky zdravotné systémy v EÚ si kladú za cie  by  orientované na pacienta. To znamená, že sa 
usilujú o zapojenie pacientov do ich lie by, aby bola vo i nim lie ba transparentná a ponúknu  
im možnosti, kde je to možné, napríklad možnos  výberu medzi rôznymi poskytovate mi 
zdravotnej starostlivosti. Každý systém má za cie  ponúknu  jednotlivcom informácie o ich 
zdravotnom stave a právo by  plne informovaný o lie be, ktorá sa im ponúka, a da  súhlas 
k takejto lie be. Všetky systémy by mali by  verejne zodpovedné, mali by by  dobre spravované 
a transparentné.  

- Náhrada 
Pacienti by mali ma  nárok na odškodnenie, ak sa veci nepodaria, t. j. ak dôjde k pochybeniu. 
To zah a aj transparentný a spravodlivý postup podávania s ažností a jasné informácie 
o zodpovednostiach a špecifické formy nápravy/náhrady stanovené pre predmetný zdravotný 
systém (napr. náhrada škody). 

- Súkromie a ml anlivos  
Právo všetkých ob anov EÚ na ochranu osobných informácií je rešpektovaná v EÚ a vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch.1 

 

                                                            
1) Informácia – Council Conclusions on Common values and principles in European Union Health Systems (2006/C 146/01). 
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Vo väzbe na zdravie ako na jednu z najvýznamnejších hodnôt, ZFEÚ v lánku 1682 ods. 13 zdôraz uje, 
že EÚ pri vymedzovaní a uskuto ovaní politík a inností EÚ, musí zabezpe i  vysokú úrove  ochrany 
udského zdravia. 

Ak detailnejšie preskúmane znenie príslušného lánku, je z neho zrejmé, že aj ke  sa Únia pokúša 
o dosiahnutie vysokej úrovne zdravotnej starostlivosti, jej cie om nie je dosiahnutie najvyššej 
zdravotnej starostlivosti. alší odsek analyzovaného ustanovenia uvádza: innosti Únie, ktoré 
dop ajú vnútroštátne politiky, sa zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu udských 
chorôb a ochorení, a odstra ovanie zdrojov nebezpe enstva pre telesné a duševné zdravie…“, z oho 
teda vyplýva, že právo EÚ, resp. politiky EÚ by mali „len“ dop a  národnú právnu úpravu, resp. 
národné politiky.  

Odsek 7 lánku 168 ZFEU akcentuje subsidiaritu práva EÚ na tomto úseku prostredníctvom 
konštatovania, že pri innosti Únie „sa rešpektuje zodpovednos  lenských štátov“ za vymedzenie 
ich zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej 
starostlivosti. 

Dodávame, že pod a lánku 168 ZFEU (v porovnaní s úvodnými ustanovenia k otázkam verejného 
zdravotníctva) umož uje používanie tzv. stimula ných opatrení, ktoré môže prijíma  Európsky 
parlament a Rada (tzv. riadnym legislatívnym procesom a po konzultáciách s Výborom regiónov). 
Ú elom týchto opatrení však nemôže by  harmonizácia právnej úpravy v lenských štátoch a sú asne 
sa musia týka  otázok ochrany a zlepšovania zdravotného stravu udského zdravia. V súlade s l. 168 
ZFEU môže Rada prijíma  odporú ania k otázkam verejného zdravia (na základe návrhu Komisie).  

Odchylne od lánku 2 (5) a lánku 6 (a) a v súlade s lánkom 4 (2) (k) ZFEÚ, Európsky parlament 
a Rada riadnym legislatívnym postupom a po porade/konzultácii s Hospodárskym a sociálnym 
výborom a Výborom regiónov, prispieva k dosahovaniu cie ov uvedených v tomto lánku, aby bolo 
možné zoh adni  spolo né otázky bezpe nosti prijatím: 
(a) opatrení na stanovenie vysokých štandardov kvality a bezpe nosti pre orgány a látky udského 

pôvodu, krvi a krvných derivátov; tieto opatrenia nebránia lenským štátom zachova  alebo 
zavádza  prísnejšie ochranné opatrenia; 

(b) opatrenia vo veterinárnej a rastlinolekárskej oblasti, ktoré majú za svoj priamy cie  ochranu 
verejného zdravia; 

(c) opatrenia zabezpe ujúce vysoké štandardy kvality a bezpe nosti liekov a zdravotníckych 
pomôcok. 

V rámci ukon enia výkladu k tejto všeobecnej a ur ite nie úplnej analýzy otázok verejného zdravia 
v EÚ, je potrebné spomenú  l. 9 ZFEU a l. 36 ZFEU. Pod a l. 9 ZFEU. Pri vymedzovaní 
a uskuto ovaní svojich politík a inností Únia prihliada na požiadavky spojené s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylú eniu 
a s vysokou úrov ou vzdelávania, odbornej prípravy a „ochrany udského zdravia“.  

Na strane druhej, lánok 36 uvádza v súvislosti s možnými kvantitatívnymi obmedzeniami. 
Ustanovenia lánkov 34 a 35 nevylu ujú zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu 
tovaru odôvodnené princípmi verejnej morálky, verejným poriadkom, verejnou bezpe nos ou, 
ochranou zdravia a života udí a zvierat, ochranou rastlín (…).4 

                                                            
2) Otázky verejného zdravia pôvodne riešil l. 152 Zmluvy o ES.  
3) l. 168 ods. 1 ZFEU: Pri stanovení a uskuto ovaní všetkých politík a inností Únie sa zabezpe í vysoká úrove  ochrany udského 
zdravia. 
4) l. 34 ZFEU: Množstevné obmedzenia dovozu a všetky opatrenia s rovnocenným ú inkom sú medzi lenskými štátmi zakázané.“ 

l. 35 ZFEU: „Množstevné obmedzenia vývozu a všetky opatrenia s rovnakým ú inkom sú medzi lenskými štátmi zakázané.“ 
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alej je ešte možné uvies  l. 191 ZFEU pod a ktorého „Politika Únie v oblasti životného prostredia 

prispieva k uskuto ovaniu nasledujúcich cie ov: – udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality 
životného prostredia – ochrana udského zdravia (…).“ 

Ak by sme chceli pokra ova  v rámci výkladu k primárnym prame om práva EÚ a uvies  alšie lánky 
zo zmlúv, ktoré nemajú primárne charakter verejno-zdravotnícky, mohli by sme uvies  napr. l. 45 
(sloboda pohybu osôb v rámci EU je otázka, ktorá jednozna ne súvisí aj s inštitútom cezhrani nej 
zdravotnej starostlivosti), l. 114 ods. 3 (ochrana udského zdravia pri tvorbe politík vnútorného 
trhu), l. 153 (Únia podporuje lenské štáty v rámci ochrany zdravia zamestnancov a bezpe nosti 
práce) a l. 169 ur uje, že Únia prispieva v snahe podpori  záujmy spotrebite ov a zabezpe i  vysokú 
úrove  „ochrany spotrebite ov prispieva k ochrane ich zdravia, bezpe nosti a hospodárskych 
záujmov spotrebite ov, ako aj k podpore ich práva na informácie, osvetu a vytváranie združení na 
ochranu ich záujmov“. 

Otázka trvalo udržate ného rozvoja je tiež predmetom právnej úpravy vo viacerých lánkoch zmluvy, 
a tieto je tiež možné vníma  ako ustanovenia s dopadom na ochranu verejného zdravia v rámci EÚ. 

Ur itý priestor je v tejto súvislosti potrebné venova  aj Charte základných práv EÚ ( alej aj ako 
„Charta“), ktorá v niektorých svojich ustanoveniach má tiež dopad na otázky verejného zdravia, resp. 
jeho rozmery. Vo všeobecnosti je tieto ustanovenia možné rozdeli  do dvoch hlavných skupín. Prvú 
skupinu tvoria ustanovenia, ktoré obsahujú právnu úpravu verejného zdravia implicitne a druhú 
skupinu tvorí fakticky jedno ustanovenie – tzv. explicitné ustanovenie – konkrétne l. 35 Charty.  

lánok 1 Charty rieši otázku udskej dôstojnosti, ktorá môže by  pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti ohrozená. lánok 2 poskytuje ochranu života, lánok 3 ochra uje udskú integritu 
(integritu jednotlivca) a lánok 8 poskytuje ochranu osobných údajov ( o je relevantné aj v kontexte 
poskytovania zdravotnej starostlivosti). Na strane druhej, napr. aj l. 10 Charty, ktorý upravuje 
slobodu svedomia, viery a náboženstva) sa môže v ur itých prípadoch dosta  do konfliktu, resp. 
vstupova  do otázok poskytovania zdravotnej starostlivosti. lánok 26 poskytuje právny základ 
integrácie postihnutých do spolo nosti, o nazna uje priame spojenie tohto ustanovenia s otázkami 
zdravotnej starostlivosti. Ak by sme zvolili cestu extrémneho výkladu, dokonca ja ustanovenie l. 4, 
ktorý zakazuje ponižujúce a ne udské zaobchádzanie, ako aj l. 7, ktorý poskytuje ochranu súkromia 
a rodinného života, by bolo možné vyklada  ako ustanovenia súvisiace s otázkou verejného zdravia. 
Aj l. 25 Charty by mohol by  subsumovaný do skupiny ustanovení majúcich implicitný dopad na 
otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu, že vyššie uvedené ustanovenia 
neupravujú priamo otázky zdravotnej starostlivosti, bolo ich potrebné na tomto mieste uvies , ke že 
do témy právnej úpravy správy zdravotníctva v EU vstupujú implicitne.  

V nadväznosti na uvedené potom uvádzame l. 35 Charty, v ktorom sa uvádza: „Každý má právo na 
prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využíva  lekársku starostlivos  za podmienok 
ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou. Pri tvorbe a uskuto ovaní všetkých 
politík a inností Únie sa zabezpe í vysoká úrove  ochrany udského zdravia“. Logicky, toto 
ustanovenie má priamy dopad na právnu úpravu poskytovania zdravotnej starostlivosti, preto ju 
zara ujeme do druhej (tzv. explicitnej) kategórie.  

Z dôvodu komplexnosti výkladu v rámci tejto textovej jednotky je však dôležité uvies  l. 51 Charty, 
pod a ktorého „1. Ustanovenia tejto charty sú pri dodržaní zásady subsidiarity ur ené pre inštitúcie, 
orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež pre lenské štáty výlu ne vtedy, ak vykonávajú právo Únie. 
V dôsledku toho rešpektujú práva, dodržiavajú zásady a podporujú ich uplat ovanie v súlade so 
svojimi príslušnými právomocami a pri zachovaní obmedzení právomocí Únie, ktoré boli na u 
prenesené zmluvami.“ z oho vyplýva, že jednotlivé ustanovenia Charty sa netýkajú primárne 
inštitúcií lenských štátov.  
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V závere je ešte potrebné spomenú  ustanovenie l. 11 ods. 1 a ods. 2 ZEU, ktoré ur ujú, že inštitúcie 
EÚ by mali ob anom EÚ a zástupcom organizácií poskytnú  priestor vyjadri  sa ku všetkým unijným 
innostiam (politikám) a že (pod a ods. 2) „Inštitúcie udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný 

dialóg s reprezentatívnymi združeniami a ob ianskou spolo nos ou“, o fakticky môžeme ozna i  
ako právo uvedených subjektov vyjadrova  svoje názory vo vz ahu k inštitúciám EÚ. Toto 
ustanovenie je právnym základom na vyjadrovanie svojich názorov aj v kontexte zdravotnej 
starostlivosti, a to najmä zo strany ob iansky združení, ktorých sa tieto otázky týkajú.  

CEZHRANI NÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOS  
Hoci cezhrani ná zdravotná starostlivos  v rámci EÚ funguje nieko ko desiatok rokov, je potrebné 
uvies , že v rôznych fázach vývoja EÚ bola cezhrani ná zdravotná starostlivosti postavená na rôznych 
pilieroch a princípoch. 

Pôvodná myšlienka cezhrani nej zdravotnej starostlivosti bola založená na štyroch slobodách (vo ný 
pohyb pracovných síl, kapitálu, tovaru a služieb). V úplných za iatkoch aplikácie tohto inštitútu však 
lenské štáty a ich orgány neboli ochotné akceptova  verejnú zdravotnú starostlivos  v rámci 

systému cezhrani ných služieb a mali za to, že to nebola otázka spadajúca pod súkromný obchod 
v rámci Spolo enstva o vo nom obchode. lenské štáty teda cezhrani né poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti neboli ochotné akceptova  ako inštitút spadajúci pod reguláciu právom EC, ale išlo – 
pod a ich názoru – o agendu spadajúcu výlu ne do národného práva.  

Neskôr sa však právne názory na túto otázku za ali meni  a zdravotné služby sa stali, resp. za ali sa 
akceptova  ako „služby“ pre ú ely Zmluvy o ES. V prípadoch Luisi v. Carbone (1984)5 a SPUC 
v. Grogan (1984)6 Európsky súdny dvor deklaroval, že zdravotnícke služby spadajú do základných 
hospodárskych slobôd v rámci ES. Napriek tomu sa však ako najevidentnejšie prípady viažuce sa na 
túto otázku, cituje prípad Kohll a Decker. Pán Kohll – štátny ob an Luxemburgu – požiadal o náhradu 
nákladov súvisiacich so zubárskym ošetrením (ktoré dostala jeho dcéra) v Nemecku., pri om 
k takémuto úkonu nemal predchádzajúci súhlas daný príslušným domácim orgánom. V tomto 
prípade ESD vyhlásil, že l. 49 a nasl. sa vz ahujú na zdravotnícke služby, a to aj v prípade, ak boli 
poskytnuté v rámci schém sociálneho zabezpe enia. Súd to vyjadril slovami: „skuto nos , že ur ité 
služby majú osobitný charakter ich nevylu uje z právneho režimu základných slobôd – slobody 
pohybu, a preto požiadavka predchádzajúceho súhlasu naozaj predstavovala porušenie l. 49 (vtedy 
l. 59) Zmluvy.“7 V tomto prípade teda Súd jednozna ne vyhlásil, že predchádzajúci súhlas naozaj 

predstavoval porušenie l. 49 (vtedy l. 59) Zmluvy. Vo veci Decker8, o ktorom sa rozhodlo v ten istý 
de , ako o veci Kohll, Súd skonštatoval, že aj zdravotné a sociálne pois ovne by mali rešpektova  
l. 28 Zmluvy o ES upravujúci otázku vo ného pohybu služieb. Skuto nos , že zdravotná starostlivos  

                                                            
5) Rozhodnutie – Cases 286/82 and 26/83 Luisi and Carbone [1984] ECR 377, Rec. 16. 
6) Rozhodnutie – C-159/90 Society for the Protection of Unborn Children Ireland [1991] ECR I-4685, Rec. 18. 
7) Judgment of 28 April 1998 in case C-158/96 Kohll [1998] ECR I-1931. Rec. 20 of the judgment. The ECJ Case Law on Cross-
Border Aspects of Health Services. Briefing Note. IP/A/IMCO/FWC/2006-167/C3/SC1, January 2007. p. 5. 
8) Rozhodnutie – 28 April 1998 in case C-120/95 Decker [1998] ECR I-1831; see also before that judgment of 7 February 1984 in 
case 238/82 Duphar [1984] ECR 523. 
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ako taká teda podlieha právnemu režim Zmluvy bola alej konkretizovaná v prípadoch Vanbraekel9 

a Peerbooms10, ale tiež napr. v prípade Müller-Fauré and Watts11. 

V prípade prípadu Müller-Fauré / van Riet (1999), 2003 Súd potvrdil, že „Poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti neprestáva by  poskytovaním služby len z dôvodu, že ju hradí národná pois ov a...“ 

Jedna z k ú ových otázok, ktorá súvisí s témou poskytovania zdravotnej služby je aj náhrada súvisiaca 
s poskytnutím služby ( o vyplýva z l. 49 a l. 50 Zmluvy o ES ako jedného z prvkov poskytovania 
služieb). V prípade Belgicko v. Humbel (1988) ESD uviedol: „podstata úhrady/náhrady spo íva v tom, 
že je to protiplnenie za poskytnutú službu a spravidla je ur ovaná dohodou toho, komu sa služba 
poskytuje a toho, kto službu poskytuje“.12 Táto koncepcia vnímania úhrady za služby však bola 
zmenená Súdom v prípade Smits a Perbooms (a ostatní), kde Súd vo svojom rozhodnutí deklaroval, 
že otázka úhrady/náhrady služby môže by  splnená (relevantná) aj v prípade, ak ide o právny vz ah, 
ktorý zah a tri osoby (t.j. aj národná pois ov a a jej prostriedky – t. j. ke  za službu platí niekto iný, 
nie subjekt, ktorému sa služba poskytuje). Súd dokonca potvrdil, že náhrada je relevantná aj 
v prípadoch, ke  korelácia medzi poskytnutou službou a protiplnením je len nepriama (napr. úhrada 
fixnej sumy bez prihliadnutia na povahu a skuto nú cenu služby).13  

Je teda zrejmé, že v prípade Kohll a Decker, ako aj v prípadoch, ktoré ich nasledovali, ESD potvrdil 
aplikovate nos  ustanovení Zmluvy o ES o slobode pohybu, aj na zákonné služby zdravotnej 
starostlivosti. Všetci ob ania – poskytovatelia služieb, ale aj ich príjemcovia – musia ma  možnos  
ma  úžitky vo väzbe na princípy slobody pohybu služieb (napr. služby dentálnej starostlivosti), ako aj 

                                                            
9) Rozhodnutie vo veci Vanbraekel (2001)  
Pán Vanbraekel sa pokúšal o náhradu nákladov za ortopedickú lie bu svojej manželky – pani Descampes (belgická štátna ob ianka 
poistená v Belgicku). Zákrok bol vykonaný vo Francúzsku, pri om jej žiados  o predchádzajúci súhlas bola zamietnutá (v rozpore 
s právom) – o om rozhodol belgický súd po jej návrate. Otázka, ktorú musel súd rieši  spo ívala v tom, i sa má náhrada 
uskuto ni  pod a belgických sadzieb (t.j. tak ako to nazna oval prípad Kohll, ak sa zdravotná starostlivos  poskytla bez 
predchádzajúceho súhlasu) alebo na základe francúzskych sadzieb (v súlade s nariadením . 1408/71, o bolo podstatne menej). 
Súd rozhodol, že, ak by sa nahrádzalo pod a nižších sadzieb, mohlo by to ma  za následok vznik prekážky v rámci slobodného 
pohybu (jednotlivci by neboli motivovaní vyh adáva  zdravotnú starostlivos  v inom lenskom štáte)., a preto je potrebné 
uskuto ni  kompenzáciu súm pod a národných mechanizmov sociálneho poistenia.  
10) Rozhodnutie vo veciach Geraets-Smits/Peerbooms (2001) 
Pán Geraets-Smits a pán Peerbooms sú štátnymi ob anmi Holandského krá ovstva. Holandská zdravotná pois ov a im odmietla 
preplati  náklady s lie bou – “experimentálna” lie ba Parkinsonovej choroby v Nemecku – v prípade p. Geraets-Smitsa 
a neurostimula ná terapia (v prípade kómy) u p. Peerboomsa – uskuto nená v Rakúsku. Ani jeden z nich nemal predchadzajúci 
súhlas pois ovne na uvedené zákroky, ke že v danom ase ichj v Holandsku neposkytovali, a preto sa pokúsili o náhradu nákladov 
po návrate domov opierajúc svoj prípad o prípad Kohll a slobodný pohyb služieb. Súd opä  potvrdil svoje predchádzajúce 
rozhodnutia v tom zmysle, že zdravotnícke služby sú službami pod a Zmluvy o ES, avšak vzh adom na prípadné nerovonováhy, 
ktoré môžu nasta  akceptoval inštitút predchádzajúceho súhlasu ako oprávnený nástroj, ak je jeho použite objektívne a nie je 
založené na diskrimina ných kritériách, ktoré sú voperd známe. Súd deklaroval, že súhlas môže by  odmietnutý len v prípade, ak 
v rovnaká alebo rovnako ú inná lie ba môže by  poskytnutá v primeranom ase v rámci inštitúcie, s ktorou má pois ov a 
dohodu/zmluvu.  
11) Rozhodnutie vo veci Watts (2006) 
Pani Wattsová je britská štátna ob ianka a má 72 rokov. V Spojenom krá ovstve bola zapísaná na zoznam pacientov akajúcich 
na výmenu bedrového k bu. Orgán poistenia jej žiados  o súhlas na vykonanie zákroku v Belgicku alebo Francúzsku odmietol 
s prihliadnutím na akacie termíny pre tento typ zákroku – 12 mesiacov. Zákrok absolvovala vo Francúzsku, pri om náhrada 
lie ebných nákladov jej bola odmietnutá. Súd mal v predmetnej veci za to, že ak mal národný organ poistenia (NHS) za to, že 
sumu nenahradí, mal preukáza , že akacia lehota na daný zákrok v domovskom štáte nepresiahne medicínsky akceptovate ný 
asový úsek, s prihliadnutím na stav a klinické potreby pacienta. V súvislosti s náhradou nákladov Súd skonštatoval, že ak 

neexistuje sadzba za vykonanie zákroku v Spojenom krá ovstve, kde sa zdravotná starostlivos  poskytuje bezplatne, všetky 
náklady, ktoré pacient preukázate ne vynaložil v súvislosti so zákrokom v krajine, kde bol zákrok uskuto nený, musia by  
nahradené, a to až do výšky, ktorá by zodpovedala sadzbe za podobný zákrok v domovskom štáte. Ak by úhrada za zákrok pod a 
predpisov štátu, v ktorom bol zákrok vykonaný, bola nižšia ako suma, ktorú by pois ovna hradila za podobný zákrok v domvskom 
štáte, nahradí sa maximálna suma vyú tovaná v štáte, v ktorom bol zákrok poskytnutý.  
12) Judgment of 27 September 1988 in case 263/86, Belgian State v. Humbel, [1988] ECR 5365, para 17. 
13) The ECJ Case Law on Cross-Border Aspects of Health Services. Briefing Note. IP/A/IMCO/FWC/2006-167/C3/SC1, January 
2007. p. 5. 
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slobody pohybu tovarov (napr. okuliare a lieky) v rámci jednotného európskeho trhu. Preto 
zdravotné služby poskytnuté v rámci EU by mali by  nahradené tak, akoby boli poskytnuté 
v domácom štáte príjemcu služieb. Akéko vek opatrenie, ktoré by viedlo k odrádzaniu jednotlivcov 
od erpania alebo poskytovania zdravotníckych služieb v inom lenskom štáte je potrebné vníma  
ako prekážky slobodného pohybu, a preto je možné akceptova  ich len v prípade, ak tu existuje 
dominantný všeobecný (verejný) záujem, príp. si to vyžaduje ochrana verejného zdravia. Súd preto 
konštatoval, že potreba predchádzajúceho súhlasu domáceho orgánu je legitímna len v prípadoch 
poskytovania nemocni nej starostlivosti, ke že neplánovaná a bezplatná zdravotná starostlivos  by 
mohla naozaj ohrozi  plánovanie a racionaliza né postupy (v zdravotníctve), spôsobi  nerovnováhu 
v dodávkach (zásobách) a alšie straty“. 14, 15 

V rámci nasledovného výkladu poskytneme krátke zhrnutie niektorých prípadov týkajúcich sa 
poskytovania zdravotnej starostlivosti16:  

Prípad Ionnidis (2003) 
V tomto prípade ESD rozhodol, že Grécko nemôže podmieni  úhradu lie ebných nákladov dôchodcu, 
ktoré vznikli po as jeho do asného pobytu v inom lenskom štáte, i už na predchádzajúci súhlas 
alebo na skuto nos , že choroba, na ktorú dôchodca trpí sa prejavila náhle a že sa neviaže na 
predchádzajúce patológie, o ktorých vedel.  

Prípad Inizan (2003) 
V tomto rozhodnutí Súdny dvor výslovne potvrdil súlad predchádzajúceho súhlasu pod a lánku 22 
nariadenia Rady (EHS)  1408/71 s lánkami 49 a 50 Zmluvy o ES o vo nom pohybe služieb. Vzh adom 
k tomu, že nariadenie Rady (EHS)  1408/71 ponúka poisteným osobám ur ité práva, ktoré by im 
inak nepatrili, normotvorca Spolo enstva má právo viaza  ich na podmienky, resp. ur i  ich limity.  

Prípad Leichtle (2004) 
Toto rozhodnutie sa týka nemeckej právne úpravy upravujúcej náhradu výdavkov v súvislosti so 
zdravotnou starostlivos ou. Podmienka, na ktorú sa viazala zákonná náhrada zdravotnej 
starostlivosti poskytnutej v zahrani í – a to, že musí existova  správa vypracovaná lekárom alebo 
zdravotníckym konzultantom v tom zmysle, že zdravotná starostlivos  je absolútne nevyhnutná 
vzh adom k podstatne zvýšeným vyhliadkam úspechu mimo územia Nemecka – bolo rozhodnuté, že 
je v rozpore so zásadou vo ného pohybu služieb. Podmienka, že zdravotné kúpele, musia by  
uvedené v Zozname kúpe ov nebola vyhodnotená ako prekážka vo ného pohybu služieb, ak 
podmienky stanovené pre registráciu boli objektívne a nemali diskrimina ný charakter.  

Prípad Keller (2005)  
Nemeckému štátnemu príslušníkovi s bydliskom v Španielsku bola španielskymi úradmi schválená 
starostlivos  v Nemecku (E112). Nemeckí lekári ju však naliehavo presmerovali na špecializované 
lie enie do Švaj iarska, a to bez konzultácii so španielskymi orgánmi. ESD uviedol, že Španielsko 
nemôže od p. Kellerovej vyžadova  návrat do Španielska za ú elom overenia, i si jej zdravotný stav 
túto lie bu vyžaduje, ke že potreba tejto lie by bola záväzne ur ená nemeckými lekármi. Vzh adom 
na uvedené preto bolo Španielsko povinné nies  náklady súvisiace s lie bou vo Švaj iarsku.  

 

 

                                                            
14) Case C 157/99 Geraerts-Smits and Peerbooms [2001] ECR 5473, para. 106. 
15) Willy Palm, Matthias Wismar, Ewout van Ginneken, Reinhard Busse, Kelly Ernst and Josep Figueras: Towards a renewed 
Community framework for safe, high-quality and efficient cross-border health care within the European Union, pp 24 – 25, In 
Cross-border Health Care in the European Union: ISBN 978 92 890 0221 9, UK: World Health Organization, 2011 
16) Willy Palm, Matthias Wismar, Ewout van Ginneken, Reinhard Busse, Kelly Ernst and Josep Figueras: Towards a renewed 
Community framework for safe, high-quality and efficient cross-border health care within the European Union, pp 26 – 29, In 
Cross-border Health Care in the European Union: ISBN 978 92 890 0221 9, UK: World Health Organization, 2011 
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Prípad Acereda Herrera (2006) 
Úhrada nákladov na cestovné, ubytovanie a stravovanie poistenca a osoby, ktorá ho sprevádza 
v prípade nemocni nej starostlivosti v inom lenskom štáte závisí od mechanizmu, pod a ktorého sú 
tieto náklady uhrádzajú v krajine, v ktorej sú poistení. 

Prípad Komisia/Španielsku (2010) 
Španielsko neobmedzuje slobodu poskytovania služieb nemocni nej starostlivosti (ani súvisiace 
turistické a vzdelávacie služby) tým, že odmietlo náhradu užívate ských poplatkov znášaných 
španielskym poistencom ošetreným po as do asného pobytu vo Francúzsku. V tomto rozhodnutí 
ESD jasne odlišuje prípade neplánovaného lie by od toho plánovaného ošetrenia v inom lenskom 
štáte, ako je tomu v prípade Vanbraeckel, v ktorom bol predchádzajúci súhlas neprávom odopretý 
(odmietnutý). 

CEZHRANI NÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOS  (EÚ) V SÚ ASNOSTI 
S cie om poskytnú  itate ovi o najkomplexnejší obraz o cezhrani nej zdravotnej starostlivosti, 
musím itate ovi poskytnú  odpove  na základnú otázku, a to i vôbec existujú ur ité kategórie 
zdravotnej starostlivosti pre potreby poskytovania cezhrani nej zdravotnej starostlivosti v inom 
lenskom štáte. Ak si otázku položíme tak, ako sme to uviedli vyššie, odpove  je pozitívna. Pod a 

práva EU existujú v zásade dve ve ké skupiny zdravotnej starostlivosti. Prvou kategóriou je tzv. 
neplánovaná zdravotná starostlivos  a druhú skupinu tvorí tzv. plánová zdravotná starostlivos . 
Rozdiel medzi oboma kategóriami musí by  zjavný už len z ich ozna enia. Neplánovaná zdravotná 
starostlivos  sa osobe poskytuje v „ne akanom“ režime napr. z dôvodu úrazu alebo nehody na území 
iného lenského štátu, resp. na území iného štátu ako jeho domovského štátu, príp. štátu, na ktorý 
sa viaže jeho zdravotné poistenie. Na druhej strane, plánovaná zdravotná starostlivos  zah a takú 
zdravotnú starostlivos , ktorá je fakticky dôvodom cesty pacienta do iného lenského štátu.  

Za ú elom zjednodušenia výkladu to môžeme zhrnú  nasledovne: kým v prvom prípade sa osoba na 
území lenského štátu nachádza z iného dôvodu ako z dôvodu získania zdravotnej starostlivosti 
(napr. je tam na dovolenke), v druhom prípade je ú elom cesty osoby do iného lenského štátu 
získanie – poskytnutie zdravotnej starostlivosti. V prípade neplánovanej zdravotnej starostlivosti 
môže by  táto osobe hradená cez inštitút tzv. Európskej karty poistenca (European Health Insurance 
Card), ktorá fakticky zah a napr. nielen dovolenku na území iného lenského štátu, ale napr. aj 
niektoré druhy pracovných ciest a pod. Európsku kartu poistenca vydáva poistencovi jeho 
„domovská“ zdravotná pois ov a.  

Okrem neplánovanej zdravotnej starostlivosti však osoba môže vyžadova  v inom lenskom štáte aj 
plánovanú zdravotnú starostlivos . V súlade s právom EU, osoba je oprávnená na získanie zdravotnej 
starostlivosti v inom lenskom štáte, ak:  
a) zdravotný úkon/lie ba, ktorú si pacientov stav vyžaduje nie je poskytovaná v jeho domovskom 

štáte, ale ak by bola, bola pokrytá z prostriedkov verejného zdravotného poistenia  
b) pacientov stav si vyžaduje skorú lie bu, avšak v štáte pôvodu (domovský štát) mu táto lie ba 

nemôže by  poskytnutá v as. To, i je podmienky splnená spravidla vyplýva priamo zo spisu 
pacienta. Prihliadla sa pritom najmä na anamnézu ochorenia, bolesti, ktorými pacient trpí 
a samotní povahu postihnutia/poškodenia zdravia.  

Ak je splnená jedna z uvedených podmienok, osoba má právo na to, aby jej bola poskytnutá 
zdravotná starostlivos  v inom lenskom štáte – s predchádzajúcim súhlasom domovskej (príp. 
sociálnej) pois ovne.  

Plánovanú zdravotnú starostlivos  alej môžeme kategorizova  na:  
a) nemocni nú starostlivos  – vyh adávaná pacientmi napr. z dôvodu obís  systém dlhých 

akacích listín vo vlastnom štáte, príp. s cie om získa  osobitnú alebo lepšiu zdravotnú 
starostlivos  v inom lenskom štáte  
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b) ambulantná (klinická) starostlivos  – týka sa poskytovania zdravotnej starostlivosti 

ambulantne, resp. otázok nákupu zdravotníckych pomôcok.  

Takéto rozlišovanie je dôležité, pretože právny režim zdravotnej starostlivosti závisí od 
požadovaného typu zdravotnej starostlivosti. Ako bolo uvedené vyššie, SDEÚ uviedol, že 
predchádzajúci súhlas je potrebný len v prípade nemocni nej starostlivosti, ale nie v prípade 
cezhrani nej ambulantnej starostlivosti. Za nemocni nú službu sa obvykle považuje zdravotná 
starostlivos , pri ktorej pacient v nemocnici aspo  jednu noc. Takáto diferenciácia zdravotnej 
starostlivosti je dôležitá z dôvodu, že v prípade cezhrani nej nemocni nej zdravotnej starostlivosti je 
legitímne, ak je táto viazaná na predchádzajúci súhlas domácej pois ovne.  

Za ú elom krátkeho zhrnutia doteraz známych faktov môžeme uvies  nasledovné: Existujú dve 
kategórie zdravotnej starostlivosti – plánovaná a neplánovaná zdravotná starostlivos . Neplánovaná 
zdravotná starostlivos  sa v rámci EU (v inom lenskom štáte) poskytuje na základe tzv. Európskej 
karty poistenca. Plánovaná zdravotná starostlivos  sa alej rozde uje na dve kategórie, a to na 
starostlivos  nemocni nú a ambulantnú (klinickú). Aby bola pacientovi poskytnutá plánovaná 
nemocni ná starostlivos , je potrebné požiada  o vydanie predchádzajúceho súhlasu domácu 
pois ov u. V prípade inej ako nemocni nej starostlivosti, predchádzajúci súhlas pois ovne potrebný 
nie je (aj ke  sa odporú a kvôli otázkam následnej náhrady).  

Detailizácia práva by  ošetrený v inom lenskom štáte EÚ je základným princípom EÚ smernice 
o uplat ovaní práv pacientov pri cezhrani nej zdravotnej starostlivosti (smernica  2011/24/EU). 
Ke že pojem zdravotná starostlivos  je v súvislosti s uvedením k ú ové, upriamime teraz pozornos  
na vymedzenie tohto pojmu vyššie uvedenou smernicou. V súlade s uvedeným pojem zdravotná 
starostlivos  znamená služby zdravotnej starostlivosti, ktoré pacientom poskytujú zdravotnícki 
pracovníci s cie om posúdi , zachova  alebo obnovi  ich zdravotný stav vrátane predpisovania, výdaja 
a poskytovania liekov a zdravotníckych pomôcok. 

Po vymedzení pojmu „zdravotná starostlivos “, pre ú ely tejto smernice, môžeme pristúpi  k tomu, 
aby sme ur ili, v ktorých prípadoch majú lenské štátny možnos  zavedenia inštitútu 
predchádzajúceho súhlasu. Pôjde pritom o nasledovné situácie:  
a) zdravotná starostlivos , ktorá podlieha požiadavkám plánovania súvisiacim s cie om zabezpe i  

dostato nú a trvalú dostupnos  vyváženého rozsahu vysoko kvalitného ošetrenia v príslušnom 
lenskom štáte alebo požiadavkám kontroly nákladov a zabránenia v o najvä šej možnej miere 

akémuko vek plytvaniu finan nými, technickými a udskými zdrojmi, a sú asne zah a 
hospitalizáciu dotknutého pacienta minimálne po as jednej noci alebo si vyžaduje použitie 
vysokošpecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia;  

b) zdravotná starostlivos , ktorá zah a formy lie by, ktoré predstavujú osobitné riziko pre 
pacienta alebo obyvate stvo, alebo  

c) zdravotná starostlivos , ktorá je poskytovaná poskytovate om zdravotnej starostlivosti, ktorý 
by mohol, na základe individuálneho posúdenia daného prípadu, vyvoláva  závažné a konkrétne 
obavy, pokia  ide o kvalitu a bezpe nos  starostlivosti, s výnimkou zdravotnej starostlivosti, na 
ktorú sa vz ahujú právne predpisy Únie zaru ujúce minimálnu úrove  bezpe nosti a kvality 
v lenských štátoch Únie. 

Vo vyššie uvedených prípadoch môže nasta  situácia, že pacienti budú povinní požiada  
o predchádzajúci súhlas orgány verejného poistenia zodpovedný za náhradu zdravotných úkonov. 
Na strane druhej je z dôvodov komplexnosti potrebné doda , že vydanie súhlasu budú môc  
pois ovne odmietnu  len v nasledovných prípadoch:  
a) pacient pod a klinického hodnotenia bude s vysokou istotou vystavený bezpe nostnému riziku, 

ktoré nemožno považova  za prijate né, zoh ad ujúc potenciálny prínos cezhrani nej 
zdravotnej starostlivosti, o ktorú sa pacient uchádza;  



19

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKRASTISLAV KAŠŠÁK  

 
b) obyvate stvo bude v dôsledku predmetnej cezhrani nej zdravotnej starostlivosti s vysokou 

istotou vystavené zna nému bezpe nostnému riziku;  
c) predmetnú zdravotnú starostlivos  má poskytnú  poskytovate  zdravotnej starostlivosti, ktorý 

vyvoláva závažné a konkrétne obavy, pokia  ide o dodržiavanie noriem a usmernení pre kvalitu 
starostlivosti a bezpe nos  pacienta vrátane ustanovení o doh ade, bez oh adu na to, i sú tieto 
normy a usmernenia ustanovené zákonmi a predpismi alebo sú zavedené prostredníctvom 
akredita ných systémov zavedených v lenskom štáte, v ktorom sa poskytuje ošetrenie;  

d) je možné poskytnú  túto zdravotnú starostlivos  na jeho území v lehote, ktorá je lekársky 
opodstatnená, zoh ad ujúc sú asný zdravotný stav a pravdepodobný vývoj ochorenia každého 
dotknutého pacienta. 

Ak národný zdravotný orgán odmietne vyda  súhlas, bude musie  odôvodni , pre o sa tak stalo (t.j. 
bude musie  poskytnú  jasný dôvod neposkytnutia súhlasu). V prípade odmietnutia, pacienti majú 
právo požiada  o preskúmanie týchto správnych rozhodnutí. Avšak v prípade, že lie ba nie je 
v lenskom štáte k dispozícii, resp. nie je k dispozícii v as, národné zdravotné úrady nie sú oprávnené 
odmietnu  súhlas pacientovi, ktorý vyh adáva zdravotnú starostlivos  v inom lenskom štáte EÚ. 
Pacienti potom majú nárok na náhradu nákladov lie by za predpokladu, že takáto lie ba je zahrnutá 
do úkonov zdravotnej starostlivosti, ktorá by bola hradená vo vnútroštátnom režime. Suma, ktorá sa 
pacientovi nahradí je suma, ktorú by národný orgán verejného poistenia hradil vo vnútroštátnom 
režime.  

SPRÁVNE KONANIE (O PREDCHÁDZAJÚCOM SÚHLASE) NA ÚROVNI DOMOVSKÉHO 
LENSKÉHO ŠTÁTU ( LENSKÝ ŠTÁT, V KTOROM JE PACIENT POISTENÝ)  
lenský štát, v ktorom je pacient poistený je povinný zabezpe i , aby sa administratívne postupy pre 

využívanie cezhrani nej zdravotnej starostlivosti a preplácanie nákladov na zdravotnú starostlivos , 
ktoré vznikli v inom lenskom štáte, zakladali na objektívnych a nediskrimina ných kritériách, ktoré 
sú nevyhnutné a primerané z h adiska stanoveného cie a. Akýko vek administratívny postup uvedený 
vyššie musí by  ahko dostupný a informácie o tomto postupe musia by  dostupné verejnosti na 
náležitej úrovni. Takýto postup – správne konanie – musí by  spôsobilé zabezpe i , aby sa žiadosti 
vybavovali objektívne a nestranne.  

lenské štáty sú povinné ustanovi  primerané lehoty, v rámci ktorých sa žiadosti o cezhrani nú 
zdravotnú starostlivos  musia vybavi , a zverejnia ich vopred. lenské štáty pri vybavovaní žiadostí 
o cezhrani nú zdravotnú starostlivos  zoh ad ujú špecifický zdravotný stav (pacienta) a naliehavos  
a individuálne okolnosti.  

lenské štáty sú povinné zabezpe i , aby individuálne (správne) rozhodnutia týkajúce sa využívania 
cezhrani nej zdravotnej starostlivosti a preplácania nákladov na zdravotnú starostlivos  v inom 
lenskom štáte boli riadne odôvodnené, aby podliehali preskúmaniu prípad od prípadu a aby ich 

bolo možné súdne preskúma , o zah a aj ustanovenie predbežných opatrení.17 

 

 

                                                            
17) l. 9 Smernice.  
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ABSTRAKT: 
Predkladaný príspevok prináša alšie úvahy autora pre rozvoj športu na území SR v sú asnosti nadväzujúcimi na 
prvú as  jeho už tu uverejnenej práce Kalokagathia. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
The presented article brings the summary of the author´s futher thoughts on the development of sport in Slovakia 
in present time. These ideas are the second part of his already published work with the title “Kalokagathia”. 
 

Motto:  

Cie  diskusie má by  umožni  rozlíši , aká as  našej prípadnej argumentácie pri tvorbe zákona 
o športe je v skuto nosti obhajobou vlastných sebeckých záujmov nás a/alebo našich športov, a aká 
je naozaj o tom, o považujeme pre seba aj spolo nos  nielen v športe za (ne)spravodlivé. Výsledok 

diskusie má by  potom návrh zákona o športe, ktorí umožní, aby sme sa všetci spolu, nie iba 
v športe medzi sebou navzájom, ale všetci v našej krajine, mali prosto lepšie a znesite nejšie. 

Vplyv ústavnej dlhovej brzdy na šport.  

Sú asná realita v slovenskom športovom hnutí je taká, že všetky druhy právnických osôb ( alej len 
„PO”) – nielen obchodných spolo ností, ale najmä ob ianskych združení v om pôsobiacich – najmä 
národné športové zväzy a športové kluby – vykonávajú vlastné, asto ve mi rôznorodé ekonomické 
aktivity s cie om získava  tak finan né prostriedky na svoju innos . 

                                                            
1) Autor sa posledných cca desa  rokov zaoberá vzájomnými vz ahmi medzi štátom – spolo nos ou – športovým hnutím u nás, 
najmä posledné 3 roky ve mi intenzívne i z poh adu verejne innej osoby. Od 7.3.2011 do 15.4.2012 bol 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. Zverej uje ho zadarmo na webe U PS 
i asopise Magister Officiorum pre dobro slovenskej spolo nosti. V aka za myšlienky, podnety a pripomienky pre jeho vylepšenie 
patrí abecedne najmä Márii Berdisovej, Petrovi Dedíkovi, Zuzane Kmentovej, Jánovi Letkovi, Marekovi Majtánovi, Pavlovi 
Swiecovi, Branislavovi Stre anskému, Beate Šoltýsovej, Silvii Štefánikovej, Zuzane Zají kovej a alším, s ktorými mal možnos  
problematiku konzultova , obzvláš  za as, trpezlivos  a opakované ítanie pri zjednodušovaní tohto textu patrí srde né 
po akovanie Petrovi Sepešimu a Petrovi Potáschovi. 
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Informáciám, ktoré sa spájajú s princípom právnej neistoty pri zda ovaní príjmov v športe, ktorými 
sa zaoberal i Najvyšší súd Slovenskej republiky, ke že išlo o zásadnú právnu otázku týkajúcu sa 
zda ovania príjmov z reklamy u športových klubov, ktoré sú ob ianskymi združeniami, a ktoré boli 
pod a jeho názoru spravidla jediným rozhodujúcim príjmom na udržanie rozvoja športu, sme sa 
venovali komplexne už v minulosti.2 

Fakt je, že slovenská platná a ú inná právna úprava nepozná pojem sponzor resp. sponzoring a jeho 
rozpracovanie v literatúre je takisto skúpe3, rovnako úvahy o tzv. charitatívnej reklame sú zatia  v SR 
v za iatkoch.  

Úvahy, i by sa viaceré princípy systému da ových ú av na podporu športu v Ma arsku po ich ur ite 
nie mechanickej legislatívnej transplantácií, ale prípadnej adaptácií na slovenské reálie, dali reálne 
bra  do úvahy a prípadne i použi  pri tvorbe nového zákona o športe, budú ovplyv ova  viaceré 
faktory.  

Najdôležitejším je platné a ú inné znenie ústavného zákona NR SR . 493/2011 Z. z. o rozpo tovej 
zodpovednosti (o dlhovej brzde), ktorý ustanovuje pri situácii, ktorá už nastala! 15.5.2014 viazaním 
výdavkov v sume 300 miliónov euro pod a prechodných ustanovení zákona ú inných až do 
31. decembra 2017 v l. 12, ods. 5, nasledovné:  
(5) Ak výška dlhu dosiahne 55 % podielu na hrubom domácom produkte a zárove  nedosiahne 57 % 
podielu na hrubom domácom produkte, okrem realizácie postupu pod a odseku 4 
a) ministerstvo financií viaže od prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení výšky 

dlhu výdavky štátneho rozpo tu vo výške 3 % z celkových výdavkov štátneho rozpo tu 
schválených zákonom o štátnom rozpo te na príslušný rozpo tový rok znížených o výdavky na 
správu štátneho dlhu, o prostriedky Európskej únie, prostriedky štátneho rozpo tu na 
financovanie spolo ných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, odvody do Európskej 
únie, transfery Sociálnej pois ovni a o výdavky na likvidáciu škôd spôsobených živelnými 
pohromami; ak výška dlhu pod a odseku 2 dosahuje 55 % podielu na hrubom domácom 
produkte a viac neustále po as viacerých po sebe nasledujúcich rozpo tových rokov, viazanie sa 
vykoná vždy len v prvom rozpo tovom roku, v ktorom výška dlhu pod a odseku 2 dosiahla 55 % 
podielu na hrubom domácom produkte a viac, 

b) nemožno poskytova  prostriedky z rezervy predsedu vlády a z rezervy vlády, (poznámka autor – 
dotkne sa športu v plánovaných a už i medializovaných zámerov financova  rozvoj hokejovej 
infraštruktúry v SR v roku 2014 a nasl. práve z prostriedkov týchto rezerv, o môže znamena  
snahu o ich presun do rozpo tovej kapitoly 0260 – Národný program rozvoja športu na úkor jej 
navýšenia resp. iných výdavkov v nej, v rozpo tovej kapitole MŠVVaŠ SR resp. verejnej správy) 

c) vláda nesmie predloži  národnej rade taký návrh rozpo tu verejnej správy, ktorý obsahuje 
medziro ný nominálny rast konsolidovaných výdavkov verejnej správy oproti rozpo tu verejnej 
správy na predchádzajúci rozpo tový rok, okrem výdavkov na správu štátneho dlhu, 
prostriedkov Európskej únie, prostriedkov štátneho rozpo tu na financovanie spolo ných 
programov Slovenskej republiky a Európskej únie, odvodov do Európskej únie a okrem výdavkov 
na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami; ak vláda takýto návrh rozpo tu verejnej 
správy už predložila, je povinná stiahnu  ho z rokovania národnej rady a do 30 dní predloži  
návrh rozpo tu verejnej správy súladný s ustanovenou podmienkou a 

(poznámka autor – dotkne sa športu pri tvorbe návrhu zákona o športe najmä doložky vplyvov 
z poh adu tvorby rozpo tu verejnej správy na roky 2015 až 2017, pretože medziro ný nominálny rast 
konsolidovaných výdavkov verejnej správy oproti rozpo tu verejnej správy na predchádzajúci 

                                                            
2) KRIŽAN, L.: Šport: Terra Incognita alebo Res Publica?! In: Magister Officiorum, 2012, .1, s. 39 – 50, dostupné i na 
http://www.ucps.sk/SPORT_A_TRETI_SEKTOR 
3) Ako jedinú ucelenejšiu prácu možno vníma  ve mi útlu monografiu LIPIANSKA, J.: Sponzoring. Bratislava: Vydavate stvo 
Ekonóm Ekonomickej univerzity v Bratislave, 1996, 73 s. 
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rozpo tový rok nesmie vláda národnej rade predloži , o neznamená, že ho NRSR! v rámci 
legislatívneho procesu v nej nemôže schváli .) 
d) obec a vyšší územný celok sú povinní schváli  rozpo et na nasledujúci rozpo tový rok 

s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpo tu predchádzajúceho rozpo tového roka 
okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami a výdavkov na 
financovanie spolo ných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. 

(poznámka autor LK – dotkne sa športu pri tvorbe návrhu zákona o športe najmä doložky vplyvov 
z poh adu tvorby rozpo tu verejnej správy na roky 2015 až 2017, pretože samospráva je povinná na 
rozdiel od vlády nie navrhnú , ale i schváli ! rozpo et na nasledujúci rozpo tový rok s výdavkami 
maximálne vo výške výdavkov rozpo tu predchádzajúceho rozpo tového roka, o zna í po 
utlmení/konsolidácii vykonanej v samospráve najmä na úkor kapitálových investícii v roku 2013 
ve mi náro ný proces ich prípadného vytvorenia (napr. na stavbu novej, zmenu existujúcej športovej 
infraštruktúry) nájdením vnútorných rezerv v rozpo toch samospráv v rokoch 2015 a nasl.).  

Kalokagathia II: nie právnym transplantátom, áno ašpirácii prispôsobi  dobré 
zahrani né idey „veku” Slovenska 
Ako „odbrzdi ” slovenský šport a dosta  ho do pohybu?  

Dokonca aj v prípade, ak sú názory na ve kos  a úlohu štátu v športe rozdielne ako prvá as  z tých 
našich už publikovaných4, veríme, že sa s nami dá zmysluplne porozpráva , odkia  a komu zobra , 
komu a ako zobrané prerozdeli  a pre o je to dobré pre všetkých.  

Cie  diskusie má by  umožni  rozlíši , aká as  prípadnej argumentácie je v skuto nosti obhajobou 
vlastných jednostranných vlastných, i skupinových záujmov. Zárove  aká je naozaj o tom, o 
pokladáme pre seba aj spolo nos  za (ne)spravodlivé z h adiska politickej filozofie nielen v športe. 
Výsledok diskusie má by  návrh, aby sme sa všetci spolu, nie iba v športe medzi sebou navzájom, ale 
všetci v našej krajine, mali prosto lepšie a znesite nejšie.  

Hoci sme svoju hlavu na klát pred športových funkcionárov pre udí tejto krajiny pre to už raz položili, 
máme o tento cie  stále záujem. V nasledujúcich riadkoch sú preto spresnené podklady pre 
akúko vek politickú reprezentáciu spravujúcu túto krajinu na vydanie stavebného povolenia na nové, 
moderné Domy športu namiesto toho jednoho dnes existujúceho, ktorý chátra a bude zanedlho 
mimo vlastníctva športového hnutia.  

Vlastný riadok pre šport v da ovom priznaní fyzických osôb (DPFO typ B) ako zmena paradigmy  

Zásadná, revolu ná ideová zmena na rozmýš anie, tzv. zmena paradigmy v našom športe, by mala 
by , že výkon športových inností uzavretej skupiny fyzických osôb ( alej len „FO”) definovaných 
a na základe športových zmlúv pod a osobitného predpisu – zákon o športe (a zatia  skôr bez sporu 
vieme poveda , že by to boli na jednej strane športových zmlúv národné športové zväzy a športové 
kluby a na druhej strane športovci, tréneri, rozhodcovia, hrá ski agenti (a môžeme diskutova , ktoré 
dnes špecializované innosti z oblasti telesnej kultúry tam budú patri  a pre o a ktoré iné a alšie 
tiež – t. j. o akých maséroch a i iba športových, i o lyžiarskych inštruktoroch resp. i o záchranároch 
a akých – horských, vodných, i športoví funkcionári, hlásatelia, osoby definované v zákone .1/2014 
o verejných športových podujatiach at .) na základe športových zmlúv, nebude živnos ou, ale bude 
výkonom inej zárobkovej innosti.  

Táto revolu ná idea bude v súlade s:  

• § 6, ods. 2 zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:  

                                                            
4) Pozri prvú as  Kalokagathie v predchádzajúcom ísle tohto asopisu – viac tu 
http://www.ucps.sk/KALOKAGATHIA_IDEOVY_NAVRH_NOVEJ_SPOLOCENSKEJ_ZMLUVY_V_SPORTE_V_SLOVENSKEJ_REPUBLIKE 
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Príjmami z inej samostatnej zárobkovej innosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, 
budú príjmy pod a vplyvom prijatia zákona o športe novo pridaného písmena e) v nasledovnom 
znení: „zo športových inností pod a osobitného predpisu (odkaz na zákon o športe)“  

• § 3 od. 1 písm. b) zákona . 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 
ktorý dnes ustanovuje:  
“Zárobková innos  pod a tohto zákona je, ak osobitný predpis 4) alebo medzinárodná zmluva, 
ktorá má prednos  pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, innos  vyplývajúca 
z právneho vz ahu, ktorý zakladá 
b) dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej innosti pod a osobitného 
predpisu.6)” 

• § 10b zákona . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý dnes 
ustanovuje:  
“Zárobková innos  pod a tohto zákona je, ak osobitný predpis16h) alebo medzinárodná 
zmluva, ktorá má prednos  pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, innos  
vyplývajúca z právneho vz ahu, ktorý zakladá 
b) dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej innosti pod a osobitného 
predpisu20) okrem príjmu z výkonu innosti osobného asistenta,21).”  

o by boli výsledky takejto zmeny paradigmy v našom športe?  

Ak by táto zmena bola už dnes uskuto nená, mali by sme dnes k dispozícii celkové deklarované (bez 
nepriznaných!) príjmy a výdavky týchto FO zo športových inností v SR cez agregované informácie 
od Finan ného riadite stva SR obsahujúce údaje z agregovaných riadkov da ových priznaní k DPFO 
typ B, za príslušné zda ovacie obdobie, zo VI. Oddielu, tabu ky . 1, novo vytvorený riadok . 9 – druh 
príjmov pod a § 6 ods. 2 písm. e) príjmy zo športových inností pod a osobitného predpisu (zákon 
o športe).  

Ve mi zjednodušene. Táto zmena by teda priniesla športovému hnutiu dôležitý argument do 
spolo enskej diskusie s akouko vek politickou reprezentáciou v budúcnosti – ako po etná je 
skupina udí, pre ktorých je šport u nás prácou vrátane informácie, aké sú príjmy a výdavky z tejto 
práce a ím táto práca prispieva do HDP krajiny.  

Existuje dôvodný predpoklad, že takéto riešenie by zárove  mohlo prinies  rozpo tu verejnej 
správy vyššie príjmy na rozdiel od dnešného stavu, ktorý charakterizuje od agresívneho neplatenia 
daní a odvodov cez byrokratickú zá až až holá nemožnos  ich plati  týmito osobami pôsobiacimi 
v športe pri ich najlepšom vedomí a svedomí.  

Pár najmarkantnejších príkladov – kluby najvyšších sú aží vo futbale, hokeji at . (v kolektívnych 
športových hrách) by mali ma  už dlhodobo postavenie zamestnávate ov pod a § 3, ods. 2 ZP, ale 
nemajú. Ich profesionálni športovci dlhodobo postavenie zamestnancov, no tiež nemajú. 
Rozhodcovia, ktorí sú dnes štátni zamestnanci, ktorí nemôžu podnika , nemôžu by  logicky 
živnostníkmi, hoci to právna úprava u rozhodcov priamo predpokladá. Da  odmenu reprezentantovi 
– legionárovi a logicky da ovníkovi v zahrani í a správne ju prihlási  do SP a zdani  pre zákaz 
dvojitého zdanenia medzi krajinami cez dohodu o vykonaní práce resp. pracovnej innosti resp. iný 
zmluvný typ, je byrokraticky i vedomostne skoro holá nemožnos  at .  

Ako zmysluplné riešenia sa v tejto situácii nám javia nasledovné reformy:  
eID vydané štátom ako univerzálne „registra ky“ pre športovcov i zväzy: vznik športovej obce po 
vzore vysokoškolskej obce 

A. vznik individuálneho lenstva FO po vzore akademickej obce na vysokých školách v danom 
národnom športovom zväze, ktoré už nebudú ma  charakter ob ianskych združení, ale 
právnických osôb, ktoré vznikli zo zákona pod a príslušných ustanovení §18, ods. 2, písm. d) 



25

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKLADISLAV KRIŽAN 

 
OZ, (princíp – ak nie si lenom akademickej obce, nemôžeš študova , analógia v športe – 
nesú ažíš, nepískaš, netrénuješ organizovane pod zväzom s napojením na medzinárodné 
štruktúry at ., o zárove  znamená, že slobodne si s kamarátmi zahra  futbal i tenis, ís  
zabeha  do lesa samozrejme každý bude môc  na alej), na ktoré bude ma  každý ob an SR 
i každý cudzinec s pobytom tu právny nárok na základe jeho slobodnej vôle po splnení v zákone 
o športe definovaných všeobecných kritérií, pri om jeho slobodná vô a už nebude podmienená 
procesom rozhodovania národného športového zväzu v režime Správneho poriadku a nebude 
existova  povinnos  vydávania rozhodnutia, ktoré bude nahrádza  po splnení zákonných 
podmienok jednoduchý zápis danej skuto nosti národným športovým zväzom v Informa nom 
systéme verejnej správy o športe,  

B. Ak nastane situácia pod a písm. A, doty nej FO na jej žiados  vydajú nový ob iansky preukaz 
s elektronickým ipom (odkaz na § 4a zákona . 224/2006 Z. z. o ob ianskych preukazoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.), na ktorom bude v asti 
osobitné záznamy na jej žiados  zapísané „ LEN ŠPORTOVEJ OBCE” (vyvstáva potreba pridania 
nového odseku do § 3, ods. 3 zákona, o o už raz v minulosti žiadalo Ministerstvo vnútra SR 
Ministerstvo financií SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní, no nebolo mu vyhovené 
s nasledovným odôvodnením, že, ”Ponechaný bude platný právny stav, ktorý v praxi 
nespôsobuje žiadne problémy.”, pri om návrh zákona o športe takúto argumentáciu prekonáva. 
Toto opatrenie by zárove  nahradilo napr. i kvalitou najlepšie preukazy dnes SFZ vydávané 
lenom SFZ bez elektronického ipu na náklady výmeny 4,5 euro za eID, univerzalizovalo by 

identifika né preukazy používané v športe a najmä podporilo rozšírenie eID medzi u mi. Pre 
cudzincov v športe bude riešením nie eID, ale ich identický klon – tzv. eDoPP karty5 vydávané 
MV SR od 1.4.2014. Iba držitelia eID a eDOPP kariet budú oprávnení sa zú ast ova  sú aží 
organizovaných národným športovým zväzom na základe ich identifikácie na nich uvedených 
fotografii a údajov.  

Podstata Kalokagathie II pre štát: vyššie príjmy štátu z daní a odvodov zo športu 
pri sú asne menšej byrokracii pre športové hnutie 
Existuje odôvodnený predpoklad, že Kalokagathia II z poh adu štátu by mala a mohla znamena  
vyššie príjmy pre rozpo et verejnej správy z daní z príjmov fyzických osôb v športe i nimi hradených 
odvodov do SP resp. systému verejného zdravotného poistenia. Ako by to mohlo by  
uskuto nite né? 

Sociálnej pois ovni ( alej len „ScP”) od 1.januára 2015 vzniká zo zákona povinnos  písomne 
oznamova  samostatne zárobkovo inným osobám vznik povinného sociálneho poistenia, 
vymeriavací základ na platenie poistného, ako aj výšku poistného. Vznikom uvedenej povinnosti 
sú asne zaniká aj prihlasovacia a odhlasovacia povinnos  samostatne zárobkovo inných osôb. 
Sociálna pois ov a bude rozhodujúce skuto nosti (status, vznik poistenia a vymeriavací základ) 
posudzova  len z údajov poskytnutých Finan ným riadite stvom Slovenskej republiky ( alej len „FR 
SR”) a vecne príslušnými subjektmi (v športe dnes poskytnú dáta iba pre malú as  trénerov, 
rozhodcov at . – živnostníkov z 49 okresných úradov, odborov živnostenského podnikania, 
športovci sú teda úplne mimo validnej evidencie), ktoré vydávajú povolenie na výkon innosti pod a 
osobitných predpisov. Bude preto potrebné zabezpe i  korektné a jednozna né údaje do budúcnosti 
i za oblas  športu. Zákon o sociálnom poistení s ú innos ou od 1. januára ukladá orgánom, ktoré 
vydávajú FO povolenie na výkon samostatne zárobkovej innosti, povinnos  oznámi  SP vydanie 
takéhoto povolenia a jeho zrušenia do 15 dní od jeho vydania alebo zrušenia. Poskytovanie týchto 
údajov bude preto potrebné zabezpe i  elektronickou formou o najskôr. Riešenia preto pre dnes 
roztrieštený šport od 1.1.2015 resp. 1.1.2016 môžu by  nasledovné: 

                                                            
5) Viac http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-2&sprava=nove-elektronicke-doklady-pre-cudzincov 
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C. Ak už nastane A i B, tak podmienkou pre za atie legálneho, odplatného výkonu športových 

inností uzavretej skupiny asti týchto FO definovaných pod a osobitného predpisu (zákon 
o športe) bude rozhodnutie daného národného športového zväzu (kde nemá jurisdikciu, tak 
MŠVVaŠ SR – napr. športoví maséri, vodní záchranári at .) potvrdzujúce, že niektoré typy 
týchto osôb (ur ite tréneri, rozhodcovia, hrá ski agenti a o sa týka pravidiel daného športu 
– napr. Pravidiel futbalu i športovci – hrá i hrajúci za finan né protiplnenie, teda nie 
dobrovo níci) sú oprávnené na výkon týchto odplatných inností až po právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. Tieto innosti budú výkonom inej zárobkovej innosti na základe športových 
zmlúv v súlade so zákonom o športe a zárove  nebudú 

• môc  by  ani dobrovo níckou innos ou,  
• ani živnos ou,  
• ani upravené pracovným resp. obdobným pomerom, dohodou o pracovnej 

innosti alebo dohodou o vykonaní práce,  
• príkaznou zmluvou,  
• nepomenovanou zmluvou pod a §51 OZ resp. § 262 OBZ,  

Na vydanie takéhoto rozhodnutia bude ma  táto osoba po splnení príslušných podmienok 
definovaných každým národným športovým zväzom individuálne zoh ad ujúc normy ich 
medzinárodných športových federácii právny nárok, pri om tento proces rozhodovania národného 
športového zväzu bude v režime Správneho poriadku bez nutnosti vydávania rozhodnutia, ktoré 
bude opätovne nahrádza  zápis danej skuto nosti národným športovým zväzom v Informa nom 
systéme verejnej správy o športe, ktorý bude následne exportovaný do ScP a FR SR.  

D. Dátum právoplatnosti rozhodnutia o zápise/vy iarknutí FO pod a písmena C bude rozhodujúci 
pre vz ahy týchto FO nielen k zväzu pre politické práva v športe, ale i k FR SR, ScP i ich zdravotnej 
pois ovni. Bude odôvod ova  napr. status a vznik/zánik prípadného povinného poistenia na 
nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie v SP, povinnos  plati  odvody z tejto innosti na 
verejné zdravotné poistenie i povinnos  poda  da ové priznanie FO po splnení príslušnej výšky 
príjmu. 

Ako by to vyzeralo po zavedení v praxi o sa týka povinnosti poda  da ové priznanie DPFO typ 
B a zdani  príjmy zo športu?! 

E. Povinnos  poda  da ové priznanie za rok 2013 teda vzniká FO vtedy, ak ich zdanite né príjmy 
sú vyššie ako je 50 % zo sumy 3 735,94 eur. Za zda ovacie obdobie 2013 sa tak jedná o „príjmový 
limit“ vo výške 1867,97 eur. Da ové priznanie k dani z príjmov FO môže poda  da ovník aj 
dobrovo ne. Do vyššie spomínanej sumy 1867,97 eur sa však nezah ajú príjmy, z ktorých sa 
da  vyberá pod a § 43 ZDP, ak 

a) vybraním tejto dane je splnená da ová povinnos  alebo 
b) da ovník neuplatní postup pod a § 43 ods. 7 ZDP. 

Opä  zjednodušene. Ak by takáto právna úprava bola platná a ú inná už teraz a celkové = všetky 
priznané príjmy týmito FO, nielen z odplatného výkonu športových inností, by boli do sumy 
1867,97 euro, FO by nemusela poda  da ové priznanie. Ak by mala i iné príjmy (napr. je Zc) a spolu 
by boli nad 1867,97 euro, musela by FO poda  da ové priznanie nie DPFO typ A, ale DPFO typ 
B a príjmy a výdavky zo športu by iba jednoducho zapísala do nového riadku v om z poh adu 
všetkých príjmov a výdavkov a následne zdanila.  

Ako by to vyzeralo po zavedení v praxi o sa týka povinnosti pri príjmoch zo športu vo i ScP pre 
povinné poistenie na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie v ScP?! 

F. Vplyvom zápisu A a B v Informa nom systéme verejnej správy o športe urobeným národným 
športovým zväzom resp. MŠVVaŠ SR a podania da ového priznania FO, by SP získala 
elektronický zoznam FO, ktoré sú oprávnené do momentu ich vy iarknutia vykonáva  odplatné 
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innosti v športe pod a zákona o športe. ScP by zárove  získala výšky nimi priznaných príjmov 

z týchto inností. o by to zjednodušene prinieslo ScP? Ak by takáto právna úprava bola platná 
a ú inná už teraz a FR SR priznané! príjmy týmito FO nielen z odplatného výkonu športových 
inností, ale i iných pod a údajov z da ových priznaní DPFO typ B, za príslušné zda ovacie 

obdobie, zo VI. Oddielu, tabu ky . 1, by boli v sume menej ako 4830 euro za rok 2013 (0-4831 
euro), v roku 2014 by neboli tieto FO z tejto innosti povinne poistené na nemocenské 
poistenie a dôchodkové poistenie v ScP. Znamenalo by to, že príjmy zo športu od 1 euro do 
4830 euro ro ne by boli oslobodené od odvodov a až príjem 4831 euro by zna il ve ký skok 
z 0 na cca 133,42 euro preddavkov na odvody do ScP mesa ne. Dôležitá poznámka – všetky 
FO, ktoré by boli napr. popri výkone športových inností zamestnancami!, by boli 
z pracovného pomeru zo zákona sociálne poistení v plnej miere.  

Riešeniami navrhnutými v bodoch C až F:  
• odpadne dnešná byrokratická zá až pre zväzy/kluby kvôli neustálemu prihlasovaniu/ 

odhlasovaniu do ScP pri zmluvách pod a Zákonníku práce vrátane drakonických trestov pre 
zamestnávate a, o je likvida né najmä pre atlétov pri organizovaní sú aží pre ve ký po et 
rozhodcov s odmenou 2-3 eura za de ), 

• nenastane inak skokovo smrte ná ekonomická náro nos  pripravovaných zmien v športe 
pre nárast nákladov pre športové zväzy/kluby, ak by sa mali sta  po rokoch 
zamestnávate mi vzh adom na reálny ekonomický stav v mnohých z nich, ktoré sú dnes po 
rokoch nezáujmu štátu rieši  ich problémy vrátane systému financovania de facto pred 
konkurzmi, ktoré na seba už mali dávno mnohé vyhlási  a zárove  nenastane pokles 
príjmov FO v športe, ak by sa stali zamestnancami a ich odliv do okolitých krajín, o by 
znamenalo opätovný pád nášho športu znížením jeho konkurencieschopnosti vo i športu 
v okolitých krajinách (Poznámka – zamestnanec s hrubou mzdou 1000 eur a istou mzdou 
760 euro totiž stojí svojho zamestnávate a dnes celkovo vrátane odvodov 1352 eur),  

• nenastane povinné platenie odvodov na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie do 
ScP nízko príjmovými skupinami týchto fyzických osôb v športe (t. j. nie FO – dobrovo níkov 
v športe= 0 euro príjem a zase ani nie FO, pre ktorých je táto innos  podstatným zdrojom 
ich príjmu= viac ako 4830 euro príjem ro ne), u ktorých je odôvodnený predpoklad, že majú 
iný príjem a sú už z neho takto poistení vrátane všetkých FO v športe do 18 rokov, ke že na 
ú ely získania statusu SZ O zostáva tieto nesp ajú podmienku dov šenia 18 rokov veku, 

• vznik a zánik oprávnení na odplatné innosti v športe bude exaktný na de  a zodpovednos  
za  vo i FR SR, ScP a zdravotným pois ovniam bude ma  národný športový zväz resp. 
MŠVVaŠ SR, ím sa zásadne kvalitatívne odlíši od napr. dnes umelcov, autorov, ktorým 
bude povinné poistenie zanika  d om, ke  SP predložia estné vyhlásenie o skon ení 
innosti, 

• vyrieši sa dlhoro ný problém so štátnymi zamestnancami, najmä rozhodcami, ktorí dnes 
nemôžu by  pre zákon o štátnej službe podnikatelia – živnostníci, hoci to právna úprava 
rozhodcovskej innosti ako viazanej živnosti predpokladá. 

Ako by to vyzeralo po zavedení v praxi o sa týka povinnosti pri príjmoch zo športu vo i zdravotnej 
pois ovni  

G. dátum právoplatnosti rozhodnutia o zápise z písmena A až D bude rozhodujúci i pre povinnosti 
z poh adu zákona o zákona . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. 
Ak by takáto právna úprava bola platná a ú inná už teraz, tak by tieto fyzické osoby po as 
roka 2014 platili minimálny zdravotný odvod vo výške 14 % zo sumy 402,50 eur, o je 56,35 
eura. Dolná hranica sa však netýka takých SZ O, ktoré sú sú asne zamestnancami alebo 
poistencami štátu (napr. študenti, dôchodcovia, osoby starajúce sa o die a vo veku do 6 rokov). 
Pre osobu v športe, ktorá za rok 2012, ktorý je dnes rozhodujúci pre výpo et minimálneho 
zdravotného odvodu by nemala príjmy pod a § 6 ods. 1 a 1 zákona o dani z príjmov a je 
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sú asne zamestnancom alebo poistencom štátu to znamená, že ak by nechcela, nemusí 
preddavky v roku 2014 plati  vôbec. Pri výpo te preddavkov na zdravotné poistenie 
i samotného poistného v ro nom zú tovaní sa tak zoh ad uje skuto nos , že SZ O už poistné 
platí ako zamestnanec respektíve že poistné za u platí štát – o je v kontraste s poistným na 
sociálne poistenie, kedy sa minimálny vymeriavací základ uplat uje aj pre SZ O, ktoré 
podnikajú popri zamestnaní resp. ako študenti, dôchodcovia a pod. Týmto riešením sa 
dosiahne:  
• vyššia suma vyzbieraná na zdravotné poistenie od osôb, u ktorých ju as  z týchto príjmov 

doteraz neplatila a napriek tomu ako „ ierni pasažieri“ využívala systém verejného 
zdravotného poistenia pre riziko astejšieho vzniku úrazov a z nich plynúcej potreby 
lie ebnej starostlivosti z dôvodu zvýšeného rizika pri dlhodobej ú asti na organizovaných 
športových, najmä fyzicky kontaktných sú ažiach ako športovec.  

Právo voli  a by  volený do orgánov zväzov cez eID osôb povinne poistených príjmami zo športu 
vo verejnom zdravotnom poistení 

Dátum právoplatnosti rozhodnutia o zápise z písmena B až D bude zárove  rozlišujúcim kritériom 
ú asti na politickom živote v športe.  

Opä  zjednodušene – všetky FO, ktoré budú povinné vplyvom momentu zápisu až do momentu 
vy iarknutia v Informa nom systéme verejnej správy o športe pod a C plati  im vždy zdravotnou 
pois ov ou individualizované odvody na verejné zdravotné poistenie i z ich príjmov zo športových 
inností ro ne, budú ma  právo voli  a by  volení do funkcií v národnom športovom zväze.  

Ako držitelia nového ob ianskeho preukazu s elektronickým ipom na ktorom bude v asti osobitné 
záznamy zapísané „ LEN ŠPORTOVEJ OBCE” im bude umožnené, aby v súlade so stanovami svojich 
národných športových zväzov, ktorých minimálne štandardy dobrej správy v športe stanoví zákon 
o športe, využili svoje právo voli  (v budúcnosti i elektronicky) a by  volený do ich orgánov na základe 
ich identifikácie pomocou eID.  

Ú as  na verejnom zdravotnom poistení vrátane finan ného bremena z neho plynúceho pre FO 
v športe bude zárove  motiváciou, aby register lenov športovej obce vedený pod a rovnakých 
kritérií pre všetky národné športové zväzy neobsahoval tzv. m tve duše, t. j. už neaktívnych lenov 
vplyvom veku, zranenia, odchodu do cudziny resp. prostého už nezáujmu o veci verejné v športe 
at ., ktorými dnes umelo všetky zväzy asto i neúmyselne „nafukujú” vo vz ahu k spolo nosti svoj 
spolo enský význam. Tieto FO budú ekonomicky motivované, aby sa jednostranným právnym 
úkonom vzdali okamžite lenstva v danom športovom zväze vtedy, ke  to budú považova  i za 
ekonomicky racionálne.  

Podstata Kalokagathie II pre športové hnutie: viac financií pod sférou vplyvu 
národných športových zväzov i pre športové kluby nielen cez sponzoring  
Dohoda športu zo štátom – as  získaných zdrojov z reformy sektora zostane v športe a as  sa 
bude podie a  na udržate nosti verejných financií  

H. Viac ako 10-ro ná existencia mechanizmu tzv. „asignovanej dane”, ktorou všetky fyzické 
i právnické osoby zda ované v SR majú možnos  venova  1,5% (PO bez daru), 2% (FO), 2,5% (PO 
s darom) resp. 3 % (FO-dobrovo níci) z nimi už zaplatenej dane z príjmu na rôzne 
verejnoprospešné ú ely prešla svojim vývojom.  
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Tento najlepšie zobrazuje v íslach nasledujúca tabu ka vychádzajúca z lánku publikovaného 
v Trende6 doplneného o asový rad o výbere daní z príjmu od FO a PO od roku 2002 – vzniku asignácie 
– dostupného na webovom sídle MF SR7 
 

Da ové príjmy verejnej správy na ro nej báze – akruálna metodika 
(ESA95, v tis. eur*) 2002 2003 2004 2005 

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 2 440 782 2 725 656 2 568 225 2 773 469 

Da  z príjmov fyzických osôb 1 204 570 1 303 881 1 208 012 1 301 070 

Zo závislej innosti a funk ných požitkov 1 048 791 1 160 449 1 018 626 1 118 325 

Z podnikania a inej samostatnej zárobkovej innosti 155 779 143 432 189 386 182 744 

Da  z príjmov právnických osôb 926 097 1 118 234 1 171 957 1 344 527 

Da  z príjmov vyberaná zrážkou 310 116 303 541 188 256 127 872 
    

Vývoj výnosov z asignácie          

Po et PO – prijímate ov asignácie 4 042 3 398 3 829 5 746 

Po et asignujúcich fyzických osôb 341 776 286 164 402 057 418 241 

Po et asignujúcich právnických osôb n n 8 364 14 063 
Sú et prostriedkov od asignujúcich FO (zaokrúhlené na 
tis. eur) 3 382 3 222 9 159 10 371 
Sú et prostriedkov od asignujúcich FO (zaokrúhlené na 
tis. eur) n n 18 896 20 525 
Sú et prostriedkov od asignujúcich Fo a PO 
(zaokrúhlené na tis. eur) 3 382 3 222 28 055 30 896 

(ESA95, v tis. eur*) 2006 2007 2008 2009 

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 3 138 217 3 635 048 4 114 557 3 257 260 

Da  z príjmov fyzických osôb 1 377 924 1 597 751 1 821 211 1 519 334 

Zo závislej innosti a funk ných požitkov 1 196 064 1 405 093 1 627 755 1 455 422 

Z podnikania a inej samostatnej zárobkovej innosti 181 860 192 658 193 456 63 912 

Da  z príjmov právnických osôb 1 599 046 1 848 281 2 087 372 1 582 171 

Da  z príjmov vyberaná zrážkou 161 247 189 016 205 973 155 755 
    

Vývoj výnosov z asignácie          

Po et PO – prijímate ov asignácie 7 100 7 662 7 759 9 098 

Po et asignujúcich fyzických osôb 446 973 408 277 449 909 503 253 

Po et asignujúcich právnických osôb 17 740 21 632 26 691 30 078 

                                                            
6) Viac na http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2013/cislo-49/pribeh-dvoch-percent.html 
7) Viac tu http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=4738 
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Sú et prostriedkov od asignujúcich FO (zaokrúhlené na 
tis. eur) 11 713 12 819 15 036 17 684 
Sú et prostriedkov od asignujúcich FO (zaokrúhlené na 
tis. eur) 25 629 29 306 34 144 37 496 
Sú et prostriedkov od asignujúcich Fo a PO 
(zaokrúhlené na tis. eur) 37 342 42 125 49 180 55 180 

(ESA95, v tis. eur*) 2010 2011 2012 2013** 

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 3 325 462 3 533 461 3 702 238 3 880 456 

Da  z príjmov fyzických osôb 1 513 900 1 730 541 1 864 391 1 894 518 

Zo závislej innosti a funk ných požitkov 1 447 257 1 641 483 1 780 940 1 787 981 

Z podnikania a inej samostatnej zárobkovej innosti 66 643 89 057 83 451 106 537 

Da  z príjmov právnických osôb 1 659 230 1 659 720 1 670 703 1 808 153 

Da  z príjmov vyberaná zrážkou 152 332 143 200 167 144 177 784 
    

Vývoj výnosov z asignácie          

Po et PO – prijímate ov asignácie 9 585 10 049 10 711 11 235 

Po et asignujúcich fyzických osôb 467 983 475 843 538 814 n 

Po et asignujúcich právnických osôb 26 172 25 427 26 621 n 
Sú et prostriedkov od asignujúcich FO (zaokrúhlené na 
tis. eur) 15 553 16 526 18 548 20 222 
Sú et prostriedkov od asignujúcich FO (zaokrúhlené na 
tis. eur) 28 592 25 444 26 146 19 683 
Sú et prostriedkov od asignujúcich Fo a PO 
(zaokrúhlené na tis. eur) 44 145 41 970 44 694 39 905 

Ve mi dôležité fakty na interpretáciu z nej sú pre naše potreby nasledovné.  

Bežného smrte níka ur ite prekvapí, že udia – fyzické osoby a firmy – právnické osoby platia v SR 
celkovo do spolo nej kasy zhruba rovnakú sumu dane z príjmu. Ko ko z nich, ktorí a ko kým 
prijímate om a akú sumu z nej asignujú? Platí, že dlhodobejšie sa rozdelí medzi cca 10 000 navzájom 
si konkurujúcich právnických osôb cca 40 miliónov euro. V poslednom uzavretom roku 2012 to bolo 
presne 44 695 969,19 euro medzi 10 565 právnických osôb. Právnické osoby asignovali za rok 2013 
zatia  (faktor odložených da ových priznaní PO) medziro ne o ¼ menej zdrojov, no zárove  celkový 
po et záujemcov o ne od vzniku mechanizmu v roku 2002 kontinuálne 12 rokov rastie! Po et z nich 
pôsobiacich v športe a zdrojov plynúcich do nich a asti z nich následne i reálne do podpory športu 
je dnes neznámy.  

Opä  ve mi zjednodušený záver. Podstatná as  z týchto verejných zdrojov je už dnes poukazovaná 
právnickým osobám zo športového hnutia – národným športovým zväzom a najmä športovým 
klubom na všeobecný ú el rozvoja telesnej kultúry bez reálnej kontroly ich použitia z poh adu 
verejného záujmu. Je otázne, i by tento systém na podporu športu mal bez jeho reformy existova  
na alej. Domnievame sa, že nie a preto navrhujeme nasledovné opatrenia. 

Reforma existujúceho asigna ného mechanizmu do športu: PO najmä na športové stavby za ich 
spolufinancovania sponzoringom PO a alšími zdrojmi od obcí a športových klubov cez 
transparentné ú ty 
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Vplyvom C až G príde poriadok do športu a s ním predpoklad pre lepší výber daní z príjmu a odvodov 
fyzických osôb zo športových inností, ktoré by mohlo umožni  otvori  diskusiu so štátom o možnosti 
recipro ných da ových ú av pre šport v SR.  

Ako 10 pilierov pri úvahách o možnej existencii systému da ových ú av na podporu športu 
v Slovenskej republike vnímame z poh adu verejného záujmu po inšpirácii sa Ma arskom v rámci SR 
týchto 10 písmen I až R:  

I. možnos  poukázania nie ako dnes 2 % z už zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb resp. 3% 
(dobrovo níci), ale až 3% u všetkých fyzických osôb – „ LENOV ŠPORTOVEJ OBCE” bez oh adu i 
sú alebo nie sú dobrovo níci pôsobiaci v športe na existujúci všeobecný ú el rozvoja telesnej 
kultúry (ostáva takto na alej možnos  získa  as  zdrojov z cca 20 miliónov euro od FO pre ú el 
rozvoja telesnej kultúry),  

J. možnos  poukázania rovnako ako dnes 1,5% (2%-0,5% nedaného daru PO= 1,5%), resp. 2,5% 
(2%+ 0,5% daný dar PO=2,5%) z už zaplatenej dane z príjmov právnických osôb, ktorá má do 
roku 2018 klesnú  až na úrove  0,5%, na podporu projektu v športe za alších nasledovných 
podmienok v písmenách K až R, 

K. možnos ou by bolo poukázanie zdrojov na jeden projekt národnému športovému zväzu alebo 
športovému klubu bez oh adu na jeho právnu formu alebo viacero projektov viacerým 
národným športovým zväzom/ športovým klubom športovému klubu bez oh adu na ich právnu 
formu, ako to dnes umož uje príloha k IV. asti da ového priznania DPPO, pri om pod a športu 
príslušný národný športový zväz odsúhlasí projekt športového klubu vrátane jeho položkového 
rozpo tu ako zmysluplný pre rozvoj daného športu v obci/VÚC/SR a bude nies  zodpovednos  za 
jeho priebeh a výsledok (napr. kolaudácia stavby) vo i štátu vrátane zodpovednosti za náhradu 
takto poskytnutých zdrojov štátu v prípade ich zneužitia, kedy sa mu od ítajú od jeho 
dotácie/príspevku od MŠVVaŠ SR,  

L. uzavretie viac-strannej zmluvy medzi národným športovým zväzom, ak je prijímate  športový 
klub tak i ním, samosprávou (obec, mestská as , mesto, VÚC) a PO,  

M. poukázanie zdrojov od FR SR i od všetkých v písmene L uvedených subjektov práva na projekt 
výlu ne na tento ú el zriadený osobitný, tzv. transparentný ú et športového klubu,  

N. alšie spolufinancovanie projektu nasledujúci kalendárny rok cez ú et v písmene I formou nie 
daru, ale da ovo uznate ných výdavkov – sponzoringu – t. j. skuto ne poskytnutých 
finan ných prostriedkov od dotknutej PO v sume, ktorej maximálna výška ro ne bude 1% zo 
sumy ou za predchádzajúci zda ovacie obdobie už zaplatenej dane z príjmu právnických 
osôb (praktický príklad – v 2013 PO zaplatila 100 jednotiek dane z príjmu, 2 jednotky dala na 
športový projekt z asignovaného percenta, 0,5 jednotky na  dala darom a v roku 2014 môže PO 
použi  1 jednotku na sponzoring ako da ovo uznate ný výdavok pre tento projekt v športe),  

O. alšie spolufinancovanie projektu cez ú et v písmene K športovým klubom napr. i paralelnou 
zmluvou o reklame s PO a jeho zdrojmi a i za finan nej (spolu)ú asti samosprávy i už jej 
kapitálovým resp. bežným transferom at .,  

P. Použitie získaných zdrojov najmä na kapitálové investície na stavbu novej/zmenu existujúcej 
stavby športového zariadenia pre možné formy protiplnenia od športového klubu 
pomenovaním názvu novej stavby/jej asti menom právnickej osoby (dlhodobé partnerstvá 
i v aka popri zmluve o sponzoringu paralelným zmluvám o reklame medzi športovým klubom 
a PO – cez i názov napr. „XY aréna”). Ak by malo by  použitie iné, tak na nutné výdavky spojené 
s ú as ou na medzinárodnom sú ažení u zväzu resp. celoštátnom resp. lokálnom sú ažení 
u klubu – t. j. náklady spojené s prihlásením sa do sú aže, službami rozhodcov resp. iné ahko 
preukázate né a zárove  ažšie zneužite né výdavky ako sú dnes napr. v praxi asto zneužívané 
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cestovné príkazy, pri om mohli by by  spojené so sú ažením, výchovou a vzdelávaním športovo 
– talentovanej mládeže ako sú napr. odmeny trénerom cez športové zmluvy, 

Q. Pravidelný reporting o projekte na 3-mesa nej báze do 8 dní od ich uplynutia, ktorý musí zav ši  
finálna správa o projekte do 30 dní od koluadácie stavby/ jej zmeny resp. ukon enia obdobia 
financovania projektu a obsahujúca správu o v projekte vrátane jeho položkového rozpo tu 
a následne i reálne vynaložených nákladoch z transparentného ú tu a ich vzájomných 
porovnaní vrátane vysvetlenia rozdielov,  

R. Povinné zverej ovanie ú tovných závierok športového klubu bez oh adu na jeho právnu formu 
ako prijímate a takejto da ovej výhody na už existujúcom štátnom webe medzi inými povinnými 
osobami8 vrátane všetkých ich sú astí vo verejnej asti registra ú tovných závierok (§ 23, ods. 6, 
písm. f) ako povinnos  pod a osobitného zákona (zákona o športe) pod a zákona . 431/2002 Z. 
z. o ú tovníctve v znení neskorších predpisov, s tým že sa stane povinnou osobou v súlade s § 2 
zákona . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

Zmluva o sponzoringu: da ovo uznate ný výdavok sponzora – PO max. vo výške 1% PO 
v predchádzajúcom roku zaplatenej dane z príjmu môže prinies  alších do 20 miliónov euro 
príjmov oslobodených od dane pre sponzorovaných v športe 

Dôvod pre úvahu z nadpisu je prostý.  

Naše úvahy smerom k aktívnemu plateniu daní z príjmu PO ako hlavnému zmyslu mnohých 
v sú asnosti na MF SR prebiehajúcich reforiem a nie k plošnému znižovania základu dane PO bez 
zárove  motivujúceho impulzu od odklonu PO od chronických da ových strát je nieko ko:  

• ministrom financií opakovane medializovaná9 neochota podstatnej asti PO v SR plati  da  
z príjmu, ke že údajne až 60% z nich neplatí žiadne dane z príjmu, t. j. má nulovú da  
z príjmu,  

• aj pred krízou v asoch rovnej dane údajne platilo nulovú da  z príjmu 53 percent PO 
založených za ú elom dosahovania zisku. Toto íslo má by  priemerom za roky 2006, 2007 
a 2008. V asoch krízy, teda za posledné štyri roky, v priemere až 60 percent PO neplatí 
da  z príjmu. Tieto ísla hovoria o tom, že neplatenie daní je na Slovensku dlhodobý 
problém a MF SR sa ho snaží rieši  zavedením da ových licencií od jari roku 2015, ktoré by 
malo by  zjednodušene nasledovné: 
- 480 EUR – neplatca DPH a tržby do 500 tis. EUR – približný po et subjektov v tejto 

kategórii je 50.000 
- 960 EUR (resp. dvojnásobok) – platca DPH a tržby do 500 tis. EUR – približný po et 

subjektov v tejto kategórii je 83.500 
- 2.880 EUR – spolo nosti s obratom nad 500 tis. EUR – približný po et subjektov v tejto 

kategórii je 24.000 

• až dve tretiny dane z príjmu PO na Slovensku údajne zaplatí 400 PO. Teda ak štát ro ne 
vyberie na dani z príjmu približne 1,7 miliardy euro, tak viac ako miliardu zaplatí 400 PO. 

Považujeme preto za spravodlivé, aby možnos  sponzoringu bola len u tých PO, o predchádzajúci 
rok da  z príjmu PO zaplatili a bola zárove  priamo úmerná jej zaplatenej výške v zmysle ím viac 
PO zaplatí, tým viac sa môže PO pre svoje ú ely zvidite ni  da ovo uznate ným výdavkom cez 
sponzoring v športe. 

                                                            
8) Zverej ovanie tu – http://www.registeruz.sk/ 
9) http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/299054-kazimir-dane-sa-na-slovensku-neplatili-ani-pri-rovnej-dani/ 
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Je odôvodnené predpoklada , že nami navrhovanou reformou asigna ného mechanizmu spolu so 
zavedením sponzoringu v športe by prišlo jednak k udržaniu slobody a rôznorodosti rozdelenia 
zdrojov z asignovaného percenta do športu od FO a zárove  zníženiu celkového po tu podporených 
projektov v oblasti športu zo týchto zdrojov PO, skvalitneniu týchto projektov za sú asného nárastu 
sumy na jeden projekt vrátane jeho spolufinancovania samosprávou i sponzoringom poskytujúcou 
PO (možnos  zárove  paralelných zmlúv o reklame), o všetko dokopy dáva predpoklad možnosti 
reálnej lepšej kontroly podpory projektom zo strany všetkých dotknutých vrátane dlhodobých 
partnerstiev PO a športového hnuia.  

Pohybová aktivita ako liek (spolu)hradená z verejného zdravotného poistenia pre detí, dôchodcov 
a rizikové skupiny obyvate stva 

Podstata myšlienky je nasledovná.  

Spätný návrat asti vybraných zdrojov od športu zo systému verejného zdravotného poistenia do 
systému v zmysle rozprávky o 3 grošoch – t. j. v podobe (spolu)financovania asti nákladov 

• na športové poukazy pre malé deti (nau i  ich pre o je pohybová aktivita a zdravý životný 
štýl dobrá vec rovnako ako sa u ia, že je kultúrou ich spolo nosti si 2x denne umýva  zuby, 
o pred 200 rokmi bežné v kultúre žiadnej spolo nosti rozhodne nebolo),  

• na lie ebnú starostlivos  pri úrazoch/ ochoreniach FO v športe, najmä športovcov,  
• na pohybovú aktivitu ako liek pre vybrané vekové skupiny obyvate stva, najmä starobných 

dôchodcov resp. pre fyzické osoby konkrétne asové obdobie pred vznikom tohto nároku 
pre rizikové skupiny cez niektoré druhy pohybových aktivít (najmä silových aktivít 
logisticky realizovate ných pod odborným dozorom vo fitnescentrách) na predchádzanie 
naj astejších civiliza ných ochorení spôsobujúcich naj astejšiu smr , úrazy, ochorenia 
resp. nižšiu kvalitu života u podstatnej asti populácie (obezita, srdcovo-cievne ochorenia, 
vysoký tlak, osteoporóza u žien po menopauze at .) 

Ide o ve mi dôležité opatrenie najmä pre prudko rastúci po et seniorov pre ú ely udržania ich 
v zdraví, vitalite a najmä možnosti pracova  resp. neby  iba bezvládnym bremenom pre ich 
deti/vnukov, ktorých je oraz menej a menej.  

Nadchádzajúce dramatické starnutie obyvate stva, ktoré bude pre generáciu Husákových detí v SR 
ako krajine zo všetkých krajín EÚ najrýchlejšie prinesie pri nezmenených politikách spolo nosti totiž 
skoro s ur itos ou neudržate nos  sociálneho systému resp. zdravotníctva a to v nie zásadne dlhom, 
ale skôr kratšom ase.  

Výsledok Kalokagathie II majú by  pozitívne zmeny v našom športe nielen pre 
nás, ale najmä pre naše deti a vnukov 
Poh ad okolo nás i v športe je v mnohom neúprosný.  

lovek i v športe sa dnes stále viac zameriava na vlastné výhody, uzatvára sa do rodiny, priate ov 
v športovom družstve/klube, stráca cit pre vzájomnos  a ob iansku spolupatri nos  a najmä 
(spolu)zodpovednos  za národný športový zväz.  

Môže to vies  k tomu, že športový národ nechá politiku v športe len na politikov i už vo zväzoch 
alebo vo verejnej správe, o štát ve mi víta. ím viac sa stráca vnútorná motivácia meni  veci 
k lepšiemu v športe zdola, tým viac sa toho naria uje zhora, ím je slabší jedinec v športe, tým je 
silnejší štát. Je dôležité, aby v takom „veku” Slovenska existovali i v športe udia, ktorí zarputilé 
nasadenie vo všeobecný prospech iných vnímajú ako najvä šiu formu mravnosti a ctnosti.  

Z týchto dôvodov sú základnou ideou Kalokagathie silné národné športové zväzy budované na 
princípoch dobrej správy v športe mobilizovanými dobrovo níkmi a k nim a k ich úsiliu synergicky 
prajný štát.  
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Komplexné odôvodnenie, pre o je zárove  vhodný prenos nielen ekonomickej zodpovednosti za 
prijatie na štúdium žiaka a študenta a financovanie jeho výchovy a vzdelávania v oblasti športu 
v športových triedach a na športových gymnáziách zo škôl na národný športový zväz na základe jeho 
každý rok obnovovaného rozhodnutia vzh adom na predikciu športovej výkonnosti vo veku najmä 
15 – 19 rokov pre ú ely následnej reprezentácie SR v kategórii dospelých vrátane faktov, ísiel a dát 
na príklade futbalu/futsalu je verejne prístupné už tiež.10 

Výsledok zmien má by  i preto maximum verejných zdrojov cez národné športové zväzy pri ich 
individuálnej zodpovednosti za sú asného zrušenia Dukly, SŠŠR MV SR a NŠC bez náhrady (zváži  
jedine dôvody pre zachovanie NŠC pre systém eurofondov pre šport 2014-2020). Javí sa zmysluplné 
prenies  zostávajúci majetok a zdroje z nich na samosprávu (mesto Banská Bystrica) resp. národné 
športové zväzy (najmä Slovenský atletický zväz), ktoré budú zárove  športovými zmluvami viaza  
svojich športovcov i trénerov. Títo všetci v rámci ich komunít totiž medzi sebou viac a lepšie vnímajú 
prirodzenú medzigenera nú solidaritu vrátane klubov, v ktorých dlhodobo pôsobia (problematika 
tzv. dvojitých kariér športovcov po skon ení ich aktívnej sú ažnej kariéry, ktorú môžu najlepšie rieši  
zväzy/kluby, ktoré v minulosti svojou prácou a výsledkami vybudovali a preslávili).  

Zväzy je však potrebné zárove  otvori  u om a verejnej kontrole napr. nasledovnými opatreniami:  
• zverej ovanie konsolidovaných ú tovných závierok národného športového zväzu a najmä 

ním (spolu)vlastnených obchodných spolo ností ako konsolidovaného celku (§ 6 ods. 4.) 
vrátane všetkých ich sú astí vo verejnej asti registra ú tovných závierok (§ 23, ods. 6, 
písm. f) ako povinnos  pod a osobitného zákona (zákona o športe) pod a zákona 
. 431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení neskorších predpisov, 

• národný športový zväz sa stane povinnou osobou v súlade s § 2 zákona . 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

Šport je sú as  spolo nosti, na ktorej vývoj sa musí adaptova . To sa 25 rokov nedeje alebo deje iba 
ve mi málo, pomaly a oneskorene.  

Premiér slovenskej republiky a zárove  predseda strany Smer Robert Fico predstavil 28. júna 2014 
15-bodový pozitívny sociálny, ekonomický a finan ný balí ek na roky 2014 až 2016, ktorý sa stal jeho 
schválením jeho slovami záväzným plánom. Jeho detailné uskuto nenie v praxi vrátane jeho 
14. opatrenia, ktorým sú da ové ú avy na podporu výskumu a vývoja pre firmy aktívne v oblasti 
výskumu a vývoja, ktoré štát chce podpori  da ovým zvýhodnením (analógia s nami navrhovanými 
zmenami v športe), sa ešte bude komunikova  so sociálnymi partnermi.  

Aj v športe si môžeme dnes stále ešte vybra  medzi ako ve mi malým? štátom, aktuálnym reformným 
dlhom v om a zmrákajúcou sa budúcnos ou na jednej strane alebo zmenami na strane druhej.  

Ale aké zmeny a kto ich zrealizuje do života?  

Považujeme za zmysluplný príspevok do tejto diskusie myšlienky uvedené v Kalokagathii I a i tu 
v Kalokagathii II. Viaceré oblasti považujeme však stále za úplne otvorené do diskusie pre viaceré 
varianty ich riešení. Ide najmä o: 
• z h adiska niektorými zamýš anej zmeny dotácie poskytovanej dnes pod a § 8a zákona 

523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a § 11 a nasl. zákona . 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov na príspevok treba upresni  mechanizmus jeho poskytovania 
z poh adu právnej úpravy, ktorý nám je dnes nejasný (analógia s MF SR, ktoré poskytne 
v rokoch 2014 bežný transfer Úradu pre doh ad nad výkonom auditu ( alej iba „UDVA”) vo 
výške 268 000 eur, pri om mu poskytnuté zdroje nie sú poskytnuté rozpo tovým opatrením, 

                                                            
10) https://docs.google.com/document/d/1f3N6bVjrfFPxXrgN9ZmbucL5I9kFhet79ymH_BOhCpc/edit 
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ale bežným transferom. UDVA nie je rozpo tovou resp. príspevkovou organizáciou MF SR, ale 
je zriadený zo zákona ako umož uje OZ. Znamená to, že majú by /budú tak pod a návrhu od 
1.1.2016 i národné športové zväzy a stratia právnu formu ob ianskych združení? Ak áno, musia 
by  ve mi precízne premyslené všetky dopady. Ak nie, ako sa argumenta ne vysvetlí, že na 
UDVA idú peniaze z MF SR priamo transferom a pod a takéhoto návrhu iba as  z celej dota nej 
schémy štátu a je ich dos  (šport, kultúra, po nohospodári, VŠ at .), ale zase nie až tak 
bezvýznamná as , ktorou je šport, by sa mala dosta  mimo schémy dotácii a priamo do zákona 
o štátnom rozpo te pri sume do cca 300 000 euro dnes pre UDVA a cca 100x až 150x vyššej pre 
športové hnutie v 2016?,  

• obligatórne a fakultatívne ustanovenia športových zmlúv zadefinovaných v zákone o športe 
bližšie ur ia mimo režimu Zákonníka práce i inominátnych zmlúv pod a § 51 OZ resp. § 262 OBZ 
práva a povinnosti zmluvných strán i sociálno – právnu ochranu športových odborníkov, 
predovšetkým mladých športovcov vrátane povinnosti ich vzdelávania, pri existencii sociálneho 
dialógu v súlade s špecifikami a autonómiou športu (športové normy týkajúce sa prestupov 
športovcov, licencii trénerov resp. hrá skych agentov, poplatky za prestupy a tzv. výchovné 
at .). Konkrétne znenie obligatórnych ustanovení športových zmlúv pre konkrétne typizované 
dvojice subjektov ich ú astníkov (športovec – klub, reprezentant – zväz, rozhodca – kto? at .) 
vrátane stanovenia, v ktorých prípadoch musia by  písomnú formu a pre o a kedy sta ia ústne 
budú ve kou intelektuálnou výzvou aj vzh adom na projekt rekodifikácie súkromného práva 
a aktuálnu prípravu nového OZ.  

• práva a povinnosti zmluvných strán športových zmlúv v oblasti úrazového poistenia resp. 
garan ného poistenia vzh adom na expertný postoj ScP i komer ných pois ovní v tejto veci. 
Považujeme za nesporové a úplne správne, aby pri výkone inností nap ajúcich charakteristiky 
závislej práce v športe u všetkých dobrovo níkov v športe a zárove  všetkých športovcov, 
ktorých príjmy zo športu budú ro ne 4831 a viac euro, boli títo povinne úrazovo poistení v SP 
na náklady zväzu/klubu s možnos ou sa sami resp. po dohode na náklady zväzu/klubu sa 
komer ne pripoisti . Ak vznikne športový úraz pri takýchto východiskách po as tréningu i 
sú aženia v klube, zodpovedá klub resp. SP rovnako ako by to bol pracovný úraz so všetkými 
následnými plneniami. Pri reprezentácií krajiny samozrejme zodpovedá štát vo i všetkým FO 
v športe i klubu, s ktorým sú viazaní športovou zmluvou, a ktorému úrazom vznikla škoda. Za 
ve mi polemické, no skôr racionálne riešenie považujeme, aby všetky FO v športe vrátane 
športovcov, ktorých príjmy ro ne budú od 1 euro do 4830 euro boli úrazovo poistení 
i garan ne poistení iba vtedy, ak sa sa dajú komer ne sami resp. po dohode s klubom na jeho 
náklady pripoisti , pri om jedna ve mi dôležitá poznámka v tejto súvislosti hovorí, že všetky 
FO v športe, ktoré by boli napr. popri výkonu športových inností od 1 euro do 4830 euro 
zamestnanci, by boli z tohto pracovného pomeru zo zákona sociálne komplexne poistení v ScP 
rovnako ako živnostníci sp ajúci pre tento cie  podmienky vo i nim dnes v tejto veci 
neprajnej právnej úpravy.  

• náklady zväzu/klubu na športové náradie, ná inie a výstroj, ubytovanie, stravovanie a cestovné 
uznáva  FR SR ako da ovo uznate né výdavky a zárove  pre FO zo športu ako príjmy oslobodené 
od dane pod a argumentácie inšpirovanej i rozhodnutím NSS R z 2011, v ktorom senát pod 
vedením dnes už ústavného sudcu R Vojt cha Šimí ka rozhodol pre o nemusí by  
profesionálny hokejista zamestnanec a náklady na jeho cestovné na zimný štadión sú da ovo 
oprávnenými výdavkami.11 

alší a dlhodobý cie  ostáva na alej obrovskou intelektuálnou výzvou.  

Rozmýš ajme v diskusii spolu so štátom a najmä MF SR a športovým hnutím nad tým ako popri tom 
všetkom po vzore ústavných zákonov typu dlhovej brzdy v iných štátoch a skúsenosti s jej existenciou 
u nás v SR vrátane vytvárania ou i niektorých nesprávnych motivácii ako sa po jej prijatí až v praxi 
                                                            
11) Porovnaj s http://www.ucps.sk/Rozsudok_Preco_hraci_nie_su_zamestnancami 
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neskôr ukázalo (napr. vo vz ahu k vytváraniu hotovostnej rezervy štátu) kreatívne vymyslie  aplikáciu 
tých istých princípov bez týchto chýb v národných športových zväzoch ako ú tovných jednotkách, 
ktoré boli, sú a budú vždy na pomedzí verejnej správy a združovacieho práva. Dôvodom sú ve mi 
tragické skúsenosti v nich z minulosti v slovenskom lyžovaní (konkurz o.z. SLZ a vznik nového o. z. SLA, 
ktoré nie je jeho právnym nástupcom a je otázne, i je vôbec lenom FIS/SOV a ak, kedy a ako bolo 
prijaté za ich lena), basketbale i športe sluchovo znevýhodnených u nás. Ak sa nám to úspešne 
podarí, pomôžeme najmä našim de om a vnukom pri budovaní nových Domov športu v našej krajine. 
Budú ma  dlhodobo udržate né, poctivé základy. 
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ABSTRAKT: 
V tomto lánku autor poukazuje na niektoré odlišnosti v právnej úprave akciovej spolo nosti v SR a R. Výklad sa 
venuje predovšetkým založeniu a vzniku akciovej spolo nosti, orgánom spolo nosti, systémom vnútornej 
štruktúry spolo nosti. lánok poukazuje tiež na osobitné práva kvalifikovaných akcionárov a tiež aj na špecifický 
spôsob vo by lenov orgánov spolo nosti prostredníctvom kumulatívneho hlasovania akcionárov.  

ABSTRACT/SUMMARY: 
The author points out in  article some differences  within the  legislation of  corporations in the Slovak Republic 
and in Czech Republic  The article describes mainly the establishment and formation of corporations, agencies of 
company, the system of interal structure of a company. The article points out also some specific rights of 
qualifield shareholders and also some specific methods of electing  members to agencies of company through 
accumulative vote of shareholders. 
 

ZALOŽENIE A VZNIK SPOLO NOSTI 
Proces vzniku obchodných spolo ností nie je jednoduchý, ale naopak pozostáva z viacerých štádií, 
v ktorých je nutné vykona  ur ité úkony potrebné na to, aby spolo nos  mohla nielen vzniknú , ale 
aj reálne fungova . Vzh adom na to, že ide o problematiku relatívne obsiahlu, poukázané bude len 
na niektoré aspekty týkajúce sa založenia a vzniku akciovej spolo nosti vykazujúce odlišnosti od 
novej eskej právnej úpravy, ktorá sa dotkla aj alších otázok týkajúcich sa obchodných spolo ností, 
ako aj spolo nosti s ru ením obmedzeným. 

Akciová spolo nos  sa zakladá v závislosti od po tu jej zakladate ov bu  zakladate skou zmluvou 
v prípade, ak sa na založení spolo nosti podie a viacero subjektov alebo zakladate skou listinou, ak 
je zakladate om len jedna osoba, o zákon pripúš a len v prípade právnickej osoby, nako ko fyzická 
osoba pod a ObchZ nemôže by  jediným zakladate om akciovej spolo nosti. Ako je tomu v eskej 
právnej úprave vyplýva z § 8 ZOK, pod a ktorého sa obchodná spolo nos  zakladá spolo enskou 
zmluvou, za ktorú sa považuje na ú ely § 3 ods. 3 ZOK aj zakladate ská zmluva a zakladate ská listina, 
pri om musia by  vyhotovené, rovnako ako aj v našej právnej úprave akciovej spolo nosti, vo forme 
verejnej listiny. Akciovú spolo nos  v eskej republike môže založi  v zmysle § 11 ZOK aj len jedna 
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osoba. Náš Obchodný zákonník sa po tom zakladate ov zaoberá v ustanovení § 162, v ktorom 
rozlišuje zakladate a fyzickú osobu od zakladate a s postavením právnickej osoby. K založeniu 
spolo nosti sa vyžaduje okrem spôsobilej osoby ešte aj vklad, ke že ide o kapitálovú spolo nos , 
ktorá má obligatórnu povinnos  vytvára  základné imanie. Rovnakú povinnos  má aj akciová 
spolo nos  pod a Obchodného zákonníka s rozdielom týkajúcim sa výšky základného imania. Kým 
pod a § 246 ZOK sa vyžaduje na založenie akciovej spolo nosti 80 000 EUR, pod a § 162 ObchZ je 
potrebné na založenie slovenskej akciovej spolo nosti 25 000 EUR. Samozrejme zákon uvádza len 
minimálnu výšku základného imania spolo nosti, ni  však nebráni tomu, aby si zakladatelia výšku 
základného imania zvýšili. Na druhej strane zakladatelia môžu v ase zakladania spolo nosti 
dosiahnu  zákonnú výšku základného imania a neskôr v priebehu existencie spolo nosti si ju môžu 
zvýši . Alebo naopak, ak si pri vzniku spolo nosti ur ia vyššiu než zákonom stanovenú výšku 
základného imania, môžu si ju neskôr zníži  s tým, že musia rešpektova  minimálnu výšku základného 
imania ustanovenú zákonom. 

Osobitne je upravená lehota na podanie návrhu na zápis spolo nosti do obchodného registra. 
Ustanovenie § 9 ZOK ukladá povinnos  zakladate ov poda  návrh na zápis spolo nosti do 
obchodného registra v zákonom stanovenej lehote 6 mesiacov od jej založenia s možnos ou 
modifikácie tejto lehoty stanovami.  

Nepochybne základným dokumentom akciovej spolo nosti sú stanovy. Spolo nos  ich musí prija  už 
v štádiu vzniku. Práve touto skuto nos ou sa odlišuje od spolo nosti s ru ením obmedzeným, v ktorej 
je prijatie stanov v ase zakladania fakultatívne, o však prirodzene súvisí aj s povahou foriem 
obchodných spolo ností. Za zakladate a akciovej spolo nosti sa považuje pod a eskej právnej 
úpravy ten, kto prijal stanovy a podie a sa na upisovaní akcií. Na rozdiel od našej právnej úpravy 
eský zákonodarca uvádza náležitosti stanov v dvoch skupinách. V prvej skupine sú obsiahnuté 

náležitosti stanov, ktoré sa vyžadujú na existenciu spolo nosti, naproti tomu druhú skupinu tvoria 
náležitosti stanov, ktoré sú ich sú as ou v ase založenia spolo nosti. Pri om zákon náležitosti stanov 
uvedených v tejto druhej skupine umož uje zo stanov vylú i  po splnení vkladovej povinnosti a po 
vzniku spolo nosti.1 Pri om ustanovenia, ktoré možno vylú i  sa týkajú otázok súvisiacich so 
založením spolo nosti. Zákon však neprikazuje, aby tieto náležitosti boli vylú ené, ale opráv uje 
zakladate ov na možnos  ich vylú enia zo stanov. Náš zákonodarca uvedený postup nezvolil a uvádza 
náležitosti, ktoré musia stanovy obsahova  po as celej existencie spolo nosti. To však nevylu uje 
možnos  stanovy zmeni . 

Niektoré odlišnosti možno bada  aj pokia  ide o otázku vkladovej povinnosti zakladate a akciovej 
spolo nosti, zamera  sa možno najmä na právne dôsledky porušenia vkladovej povinnosti. Dôsledky 
sú rovnaké tak v našej, ako aj eskej právnej úprave, avšak odlišnos  existuje v podobe výšky úrokov 
z omeškania. Zakladate , ktorý nesplatil spolo nosti svoj vklad, na ktorý sa zaviazal v zakladacom 
dokumente spolo nosti za podmienok v om uvedených, ako aj zákonných podmienok, dostal sa do 
omeškania, v dôsledku oho mu vznikajú ur ité povinnosti. Jednou z nich je pod a § 177 ods. 3 ObchZ 
aj povinnos  zaplati  úrok z omeškania vo výške 20 % dlžnej sumy ro ne. Naproti tomu pod a § 344 
ods. 2 ZOK je akcionár v omeškaní povinný zaplati  úrok z omeškania vo výške dvojnásobku sadzby 
úroku z omeškania stanovenom osobitným predpisov. Uvedená otázka môže by  upravená 
stanovami spolo nosti. 

ORGANIZA NÁ ŠTRUKTÚRA 
Pod a nášho Obchodného zákonníka organiza nú štruktúru akciovej spolo nosti tvorí valné 
zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada, ktorý zárove  upravuje aj ich postavenie, právomoci 
a alšie skuto nosti týkajúce sa ich fungovania rovnako, ako aj ZOK s tým rozdielom, že ZOK rozlišuje 

                                                            
1) Ustanovenie § 250 ZOK. 
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dva možné modely vnútornej štruktúry spolo nosti, a to v § 396 a § 397. Pri om platí, že pokia  nie 
je ustanovené inak, ide o dualistický systém. To znamená, že akcionári sa môžu dohodnú  aj na 
monistickom systéme vnútornej štruktúry spolo nosti, avšak absencia takejto dohody má za 
následok aplikáciu ustanovenia § 369 ods. 3 ZOK, pod a ktorého sa má za to, že ide o systém 
dualistický. Vždy teda bude závisie  od dohody zakladate ov spolo nosti. Ak by sa zvolený model 
nejavil vhodným zmenou stanov by ho bolo možné nahradi  druhým systémom. Rozdiel medzi 
monistickým systémom a dualistickým systémom vnútornej štruktúry riadenia spolo nosti spo íva 
v orgánoch, ktoré sa vytvárajú v danom systéme. V dualistickom systéme sa zria uje predstavenstvo 
a dozorná rada. Uvedený systém zodpovedá platnej právnej úprave pod a nášho Obchodného 
zákonníka. Naproti tomu je v novej eskej právnej úprave možný aj monistický systém, pri ktorom sa 
vytvára správna rada a štatutárny riadite . 

Najvyšším orgánom akciovej spolo nosti bez oh adu na uvedený systém vnútornej štruktúry 
spolo nosti je valné zhromaždenie. Niektoré odlišnosti možno nájs  aj vo vymedzení jednotlivých 
skuto ností, ktoré sú zaradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Na rozdiel od nášho 
Obchodného zákonníka, ktorý sa zaoberá otázkou pôsobnosti valného zhromaždenia v § 187, ZOK 
v § 421 zara uje do pôsobnosti valného zhromaždenia aj alšie otázky. Nielen uvedené, ale aj alšie 
otázky týkajúce sa valného zhromaždenia sú upravené inak, avšak bez zásadných rozdielov, 
rešpektujúc na druhej strane zasa osobitosti zvoleného systému. 

MONISTICKÝ SYSTÉM 
Ako už bolo uvedené, v prípade monistického systému vnútornej štruktúry akciovej spolo nosti sa 
vytvárajú ako orgány tejto spolo nosti správna rada a štatutárny riadite . Pod a § 456 ZOK sa za 
predstavenstvo pod a okolností považuje štatutárny riadite  alebo iný orgán spolo nosti s obdobnou 
pôsobnos ou. Obdobne to platí aj v prípade vz ahu dozornej rady a správnej rady, resp. jej predsedu. 
V rámci monistického systému možno teda rozlišova  nielen štatutárny orgán, i správnu radu, ale 
aj predsedu správnej rady. lenovia správnej rady v zmysle § 457 ZOK sú traja, pri om stanovy môžu 
uvedenú skuto nos  zmeni . Zákon neustanovuje ni  o spôsobe zmeny, v dôsledku oho môže ma  
správna rada aj len jedného lena. Naproti tomu § 200 ObchZ uvedenú možnos  nepripúš a, nako ko 
dozorná rada je kolektívny orgán kontrolného charakteru s najmenej troma lenmi. ZOK osobitne 
upravuje tiež spôsob zvolávania správnej rady, ako aj zameranie jej pôsobnosti.  

Na ele správnej rady je jej predseda, ktorého volí a odvoláva. Predsedom správnej rady však môže 
by  len fyzická osoba. Funkcia predsedu správnej rady spo íva v organizovaní jej innosti, ako aj 
dozore nad orgánmi spolo nosti, ktoré sú správnej rade podriadené. Správna rada má vz ah 
i k alšiemu orgánu spolo nosti a to štatutárnemu riadite ovi, ktorého menuje do funkcie. 
Štatutárnym riadite om, ako orgánom povereným obchodným vedením spolo nosti, môže by  aj 
samotný predseda správnej rady, pri om v každom prípade musí sp a  podmienky ur ené zákonom 
pre lenstvo v predstavenstve spolo nosti. 

DUALISTICKÝ SYSTÉM 
V dualistickom systéme vnútornej štruktúry akciovej spolo nosti je právna úprava obdobná našej 
platnej právnej úprave. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, štatutárnym orgánom je 
predstavenstvo, kontrolným orgánom je dozorná rada.2 Uvedené platí aj v eskej právnej úprave 
s ur itými odchýlkami. Pokia  ide o predstavenstvo možno sa pozastavi  pri otázke týkajúcej sa 
lenstva v tomto orgáne. Z ustanovení Obchodného zákonníka nemožno zisti , aký je po et lenov 

predstavenstva, nako ko sa o tejto otázke priamo nezmie uje. Naproti tomu eská právna úprava sa 
touto otázkou zaoberá v ustanovení § 439 ZOK, pod a ktorého je predstavenstvo kolektívny orgán 

                                                            
2) ŠKRINÁR, A., NEVOLNÁ, Z. 2009. Obchodné právo. Plze : Aleš en k, 2009. s. 102. 
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pozostávajúci z troch lenov. Uvedené však platí, ak stanovy spolo nosti neur ujú inak. alšou 
odlišnos ou je tiež d žka funk ného obdobia lena predstavenstva akciovej spolo nosti. Kým v súlade 
s § 194 ObchZ je síce možnos  modifikácie d žky funk ného obdobia lena predstavenstva daná, 
zákon ju obmedzuje tým, že stanovy ju nesmú ur i  dlhšiu než 5 rokov. Iný prístup zvolil v tejto otázke 
eský zákonodarca, pod a ktorého je d žka funk ného obdobia 1 rok. V súlade s § 439 ods. 3 ZOK 

uvedené platí, pokia  sa nedohodlo nie o iné. Bez oh adu na to, zákon v prípade eskej právnej 
úpravy v žiadnom smere nevylu uje dohodnutie aj dlhšieho funk ného obdobia ako 5 rokov. 

alším orgánom dualistického systému je dozorná rada. Jej poslanie je rovnaké tak v našom, ako aj 
eskom právnom poriadku Jej poslanie je rovnaké tak v našom, ako aj eskom právnom poriadku. 

Po et lenom dozornej rady zodpovedá slovenskej právnej úprave s tým, že pod a § 200 ObchZ musí 
ma  najmenej troch lenov, t. j. troch alebo viacej. Pod a § 448 ZOK má dozorná rada 3 lenov len 
vtedy, ak nie je stanovami ur ené inak. To znamená, že zákonodarca pripúš a možnos , aby lenom 
dozornej rady bola aj len jedna osoba. V súlade u uvedeným zákonným ustanovením môže ma  
dozorná rada lena s funkciou na 3 roky, prípadne na iné obdobie, avšak bez toho aby ju v tom zákon 
nejako obmedzoval, ako je to v prípade našej právnej úpravy, pod a ktorej sa vyžaduje, aby v súlade 
s § 200 ObchZ bolo funk né obdobie limitované najviac na 5 rokov. Rovnaký postup zvolil 
zákonodarca aj v prípade funk ného obdobia lena predstavenstva. V novej eskej právnej úprave 
sa s touto limitáciou nestretávame. Odlišne je upravený napríklad aj spôsob rozhodovania dozornej 
rady. Pod a § 201 ObchZ dozorná rada rozhoduje vä šinou hlasov všetkých jej lenov, ak stanovy 
neur ujú inak. Naproti tomu pod a § 449 ZOK dozorná rada rozhoduje vä šinou prítomných lenov 
s tým, že stanovy môžu ur i  vyšší po et. Na rozdiel od našej právnej úpravy nový zákon o obchodních 
korporacích upravuje osobitne zákaz konkurencie v rámci ustanovení týkajúcich sa dozornej rady. 

Akciová spolo nos  prijíma rozhodnutia na valnom zhromaždení spolo nosti, pri om eská právna 
úprava umož uje, aby prijímala rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. Ide o tzv. rozhodovanie 
per rollam, o ktorom sa zákon o obchodních korporacích zmie uje v ustanoveniach § 418 až § 420. 
Akcionári majú v takom prípade možnos  sa do 15 dní od doru enia návrhu uznesenia rozhodnú , i 
s takýmto návrhom súhlasia alebo nie. Samozrejme stanovy spolo nosti môžu upravi  lehotu na 
vyjadrenie súhlasu aj inak. Pri om pokia  sa akcionár v stanovenej lehote nevyjadrí platí, že nesúhlasí 
s návrhom. 

KUSOVÉ AKCIE 
Akciová spolo nos  môže pod a § 257 a nasl. ZOK vydáva  tri druhy cenných papierov a to akcie, 
dlhopisy a do asné listy. V eskej právnej úprave je daná možnos , aby spolo nos  vydala aj kusové 
akcie, t. j. akcie ktoré nemajú menovitú hodnotu a predstavujú rovnaké podiely na základnom imaní 
spolo nosti. Možnos  vydáva  kusové akcie však musí vyplýva  zo stanov spolo nosti. Pri takýchto 
akciách sa podiel na základnom imaní ur í pod a po tu akcií. V každom prípade musí akcia obsahova  
základné náležitosti stanovené zákonom s tým, že v prípade kusovej akcie musí obsahova  tiež 
ozna enie „kusová akcia.“ 

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV 
V súlade s ustanovením § 176b ObchZ nesmie akcionár vykonáva  svoje práva akcionára na úkor práv 
iných akcionárov. Zákon o obchodních korporacích uvedenú povinnos  akcionára explicitne 
nevyjadruje. Akcionár ma právo na podiel na zisku spolo nosti, ako aj povinnos  splati  svoj vklad do 
spolo nosti. o je od našej právnej úprave odlišné je právo akcionára týkajúce sa hlasovania na 
valnom zhromaždení. Ide o tzv. kumulatívne hlasovanie, ktoré prichádza do úvahy v prípade vo by 
do orgánov spolo nosti. Kumulatívne hlasovanie je však možné, ak tak ur ujú stanovy spolo nosti. 

V prípade kumulatívneho hlasovania sa vyžaduje ur i  po et hlasov akcionára, ktorý sa ur uje tak, že 
po et hlasov, ktorými akcionár disponuje na valnom zhromaždení spolo nosti sa vynásobí po tom 
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volených lenov orgánu spolo nosti. Akcionár môže použi  všetky hlasy, ktorými disponuje alebo len 
ur itú as  týchto hlasov len pre ur itú osobu, i osoby. V prípade, ak sa na valnom zhromaždení 
volia lenovia predstavenstva a dozornej rady, po et hlasov akcionára sa ur uje pre každý orgán 
spolo nosti samostatne. 

Zvolený za lena orgánu spolo nosti je pri kumulatívnom hlasovaní ten, ktorý dosiahol najvyšší po et 
hlasov. V prípade, ak dôjde k rovnosti hlasov, hlasuje sa opätovne. Ak však aj napriek opakovanému 
hlasovaniu sa dosiahne rovnaký po et hlasov, o vo be sa rozhodne losovaním. 

Osobitne je upravený aj spôsob odvolania lena orgánu spolo nosti, ktorý bol do svojej funkcie 
ustanovený na základe kumulatívneho hlasovania akcionárov. V takom prípade sa vyžaduje na jeho 
odvolanie súhlas vä šiny akcionárov, ktorí hlasovali za jeho zvolenie. Uvedené neplatí, ak by takto 
zvolený len orgánu spolo nosti závažným spôsobom porušil svoje povinnosti.3 

alším právom akcionárov sú práva, ktoré priznáva ZOK len tzv. kvalifikovaným akcionárom. 
O kvalifikovaného akcionára ide v prípadoch vymedzených zákonom, pri om takýto akcionári, ako aj 
vyplýva z ich osobitného ozna enia, disponujú osobitnými právami. Za kvalifikovaného akcionára sa 
považuje: 
− akcionár alebo akcionári spolo nosti, ktorej základné imanie je vyššie než 100 000 000 K  a ktorí 

disponujú akciami, ktorých súhrnná menovitá hodnota alebo po et kusov dosahuje aspo  3 % 
základného imania, 

− akcionár alebo akcionári spolo nosti, ktorej základné imanie je 100 000 000 K  alebo menej 
a ktorí disponujú akciami, ktorých súhrnná menovitá hodnota alebo po et kusov dosahuje 
aspo  5 % základného imania, 

− akcionár alebo akcionári spolo nosti, ktorej základné imanie je vyššie než 500 000 000 K  alebo 
vyšší a ktorí disponujú akciami, ktorých súhrnná menovitá hodnota alebo po et kusov dosahuje 
aspo  1 % základného imania. 

Stanovami možno len rozšíri  práva kvalifikovaných akcionárov, nie však zúži . Na uvedenú zužujúcu 
úpravu by sa neprihliadalo. Základným oprávnením kvalifikovaného akcionára je právo požiada  
predstavenstvo o zvolanie valného zhromaždenia, na ktorom sa budú prejednáva  záležitosti 
navrhnuté takýmito akcionármi. O iných skuto nostiach na om rozhodova  možno len so súhlasom 
kvalifikovaných akcionárov. V prípade, ak predstavenstvo nezvolalo valné zhromaždenie, 
kvalifikovaní akcionári by sa mohli domáha  jeho zvolania prostredníctvom súdu, ktorý ak by vyhovel 
ich žiadosti ur il by, že na zvolanie valného zhromaždenia sú oprávnení kvalifikovaní akcionári 
namiesto predstavenstva. alším oprávnením kvalifikovaného akcionára je právo požiada  dozornú 
radu, aby preskúmala výkon pôsobnosti predstavenstva v rozsahu uvedenom v žiadosti. Dozorná 
rada je tak povinná urobi  bez zbyto ného odkladu.4  
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2. Zákon . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
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3) Ustanovenia § 354 až § 356 ZOK. 
4) Ustanovenia § 365 až § 370 ZOK. 
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ABSTRAKT: 
Autorka se v následujícím lánku zabývá omyly dnešní doby, které nám p ináší oblast managementu a dotýká se 
op t leadershipu a vedení lidí. Poukazuje na n které mylné pohledy manažerské praxe, které jsou dlouhodob  
zakotveny v odborné literatu e a je jen velmi t žké nastolit nová paradigmata v této oblasti. St žejními 
konfronta ními tématy lánku je pohled na ideálního pracovníka, spokojenost a management jako povolání. Zda 
používané motiva ní teorie jsou správné a pro  je zvýšená poptávka ve firmách po leaderech, kte í stejn  nejsou 
a firmu nezachrání. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The author of the following article deals with managerial mistakes today, which brings us to the area of 
management. It refers to some error views of management practice, which has long been enshrined in literature 
and it is very difficult to establish new paradigms in this area. The key issues confronting in this article is a view 
of the ideal worker, satisfaction and management as a profession. Whether the use of motivational theories are 
correct and why there is an increased demand in the leaders over managers in companies, who are not available 
and will not save the company at the end, anyway. 
 

V sou asné dob  se neustále hovo í o požadavcích na vedoucí pracovníky. P evládá ur itá p edstava, 
obraz ideálního vedoucího pracovníka, který je podložen empirickým výzkumem. Kdo je ideální 
manažer a leader? Tato otázka dominuje v manažerské literatu e a ovládá i vzd lávání manažer . 

Výsledkem je to, že známe celkem p esn  profil ideálního vedoucího pracovníka. Každý personální 
manažer má dnes ve stole n jaký seznam požadavk  a dovedností, kde je uvedeno vše, co se dle 
b žného názoru nebo obecn  uznávaného názoru o ekává od osoby, která má obsadit vedoucí místo 
– schopnosti, znalosti, znaky osobnosti, charakterové rysy, vlastnosti, zkušenosti, kvality 
a kompetence. Nikoho již nezaráží, že si pod pojmy komunikativní kompetence, orientace na 
budoucnost, systémová integrace, m žeme p edstavit cokoliv. V horším p ípad  si nedokážeme 
p edstavit, co pojmy znamenají anebo jim nerozumíme, nap . interogativn -integrální, integra n  – 
intermediální. Bohužel v dnešní dob  takovéto požadavky jsou zástupné projevy obecn  p ijímaného 
zp sobu myšlení, který se promítá do našeho hospodá ství a dalších spole enských obor . Tém  
v 90% všech vypsaných inzerát  na manažerské místo naleznete tyto zvláštní požadavky, ale navíc 
se tyto kritéria vyskytují v systémech odm ování, v systémech hodnocení výkonu, p i výb ru 
uchaze , atd. Jde o to, že obecn  p ijímaný názor nemusí být a není zárukou správnosti. 
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Na základ  t chto seznam , požadavk  a kritérií popisujeme manažera zít ka nebo univerzálního 
génia. Podle F. Malika se zvláštním zp sobem do sv ta dostala p edstava o tom, že manažer – 
špi kový manažer nebo leader musí být kombinací antického vojev dce, renesan ním um lcem, 
nositelem za Nobelovu cenu a super moderátorem v televizní show. M žeme v kone ném d sledku 
takovýto typ manažera genia popsat, avšak v reálném sv t  ho nem žeme najít. Proto bychom se 
nem li ptát. „Kdo je ideální vedoucí pracovník?“, nýbrž „Kdo je schopný a úsp šný manažer?“. 
Výchozím bodem není génius, ale oby ejný lov k.1  

Touto myšlenkou se zabývá i P. Druker a potvrzuje ji ve smyslu toho, že hledáme „manažery zít ka“ 
jako opravdové muže pro každou situaci. Manažer by m l mít mimo ádné schopnosti jako analytik, 
v d t, jak rozhodnout, m l by um t jednat s lidmi, znát organizaci a mocenské vztahy, být dobrým 
matematikem a tv r ím um lcem. Zdá se, že o takovéto lidi je nouze a nabídka existuje jen u jednoho 
druhu lidí a to u lidí univerzáln  neschopných. Budeme tedy muset ve svých organizacích pracovat 
s lidmi, kte í vynikají v jedné maximáln  ve dvou z výše uvedených vlastností. 

Oby ejný výkon dnes už v organizaci nesta í, ale musí být vyšší a to je jádro paradoxu dnešního 
managementu. Jak již víme, k dispozici máme jen oby ejné lidi. Kv li zákazník m a konkurenci se 
však požadují mimo ádné výkony. S tím souvisí efektivnost, efektivní pracovník, efektivní vedoucí, 
efektivní manažer. F. Malik tvrdí, že schopní efektivní pracující lidé jsou tak r zní, jak jen lidé mohou 
být. P esn  to co hledáme, n co spole ného, to však nemají. Je to hledání svatého grálu – naopak 
existuje lidská individualita. N kte í jsou lidé zajímaví, jiní naopak trochu nudní, n kte í srší šarmem 
a n kte í jsou jak leklá ryba.2 

Tuto teorii podporuje i P. Drucker, kdy p i hledání „efektivní osobnosti“ došel k záv ru, že efektivní 
lidé se velmi liší temperamentem, schopnostmi, tím co d lají, jak to d lají, svou osobností, svými 
znalostmi, svými zájmy – vlastn  vším, ímž se mohou lidé odlišovat. Jediné co mají spole né, je 
schopnost prosadit, aby se uskute ovaly správné v ci. Jen málo z t ch, které Drucker poznal, 
odpovídalo populární p edstav  v dce. Dle jeho názoru jsou malí, velcí, tlustí, hubení, zahled ní sami 
do sebe, laxní, pilní, ustaraní, jedni mají velké osobní kouzlo a jiní jsou chladní a naprosto nezajímaví. 
Jinými slovy efektivní lidé se navzájem liší ve stejn  široké mí e jako léka , st edoškolák i houslista. 

Hledání ideálního manažera není jediným soudobým omylem, který zkresluje pohled na „rozumný“ 
management. Existují ješt  další nedorozum ní, které zkreslují management. Jsou to „teorie 
úsp chu“ (Pursuit of Happiness n kdy p ekládaná jako „Honba za št stím“, kde hlavní roli hraje 
spokojenost jedince3 a „Teorie o velké v d í osobnosti“.  

                                                            
1) MALIK,F. Vést, konat, žít, efektivní management pro novou dobu. Praha: Anag, 2011,s.28-30. ISBN 978-80-7263-688-4 
2) MALIK,F. Vést, konat, žít, efektivní management pro novou dobu. Praha: Anag, 2011,s.31. ISBN 978-80-7263-688-4 
3) Pracovní spokojenost [online], [cit. 2013-11-6]. Dostupné na: http://www.osu.cz/dokumenty/monitoringmedii/1669.pdf. 
Pracovní spokojenost (job satisfaction) p edstavuje multidimenzionální, komplexní, složitý, rozdíln  definovaný a strukturovaný 
pojem. V rámci sociální psychologie je vymezena nejednozna n  – jako emocionální stav a jako postoj. Postoj p edstavuje 
komplexn jší pojem než emocionální stav nebo reakce. Zahrnuje t i komponenty – kognitivní, emocionální a konativní. Nej ast ji 
je pracovní spokojenost definována jako pozitivní emocionální stav, který vyplývá z hodnocení práce nebo z pracovních zkušeností 
(Locke, 1969), Výrost, Slam ník (1998, s. 46) ji definují komplexn ji – jde o postoj k práci jako celku nebo k jejím ástem, kterým 
jedinec p isuzuje význam. Pracovní chování jedince lze podle nich hodnotit ve dvou dimenzích, a to v objektivní, která vyjad uje 
efektivitu inností (nap . množství a kvalita vykonané práce, rychlost spln ní zadaného úkolu), a v subjektivní, která se týká 
osobního prožívání vykonávané pracovní innosti a podmínek, které se k ní vztahují. Podle Štikara (2003, s.110) je možné pracovní 
spokojenost chápat jako zevšeobecn ný postoj lov ka ke svému zam stnání a ke všemu, co s ním souvisí. Podle Luthanse 
(citováno podle: Štikar et al., 2003) se pracovní spokojenost m že projevovat; jako emocionální odpov  na pracovní situaci; 
jako reakce na spln ní/nespln ní o ekávání v souvislosti s prací a pracovními podmínkami; jako jev, který vyjad uje n které 
postoje, které jsou vzájemn  spjaty. Podle našeho názoru toto vymezení nejkomplexn ji vystihuje pracovní spokojenost. Na 
základ  výše uvedeného tak pracovní spokojenost p edstavuje postoj k práci, zahrnující emocionální a taktéž kognitivní složku. 
V souvislosti s m ením pracovní spokojenosti je d ležité objasnit teoretické p ístupy k tomuto pojmu. Nástroje, které jsou 
v sou asnosti dostupné na m ení pracovní spokojenosti, vycházejí z teorií vysv tlujících tento pojem. Teoretické p ístupy 
k pracovní spokojenosti m žeme podle Štikara et al. (1996) shrnout do dvou teoretických p ístup , jejichž diferencujícím 
kritériem je to, zda chápou pracovní spokojenost jako jednodimenzionální (nap . Maslowova teorie motivace, Vroomova teorie), 
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V prvním p ípad  ve své nejextrémn jší podob  tento sm r p edpokládá, že hlavním ú elem 
organizace je postarat se o to, aby lidé, pracující v této organizaci byli spokojeni a umožnit jim cestu 
ke št stí. Tento zp sob myšlení má ko eny v 20. století. Nejsiln jší je p edstava, že stát nebo 
spole nost má zajistit blaho lidí a jsou za n  odpov dné. V managementu se vyskytují myšlenky 
„Pursuit of happiness“ v human relations, v participa ních a demokratiza ních trendech 
i motiva ních teoriích, které jsou sou ástí diskuzí o stylech vedení i zlepšení postavení ve spole nosti. 
Nejsiln jším a nejmodern jším projevem je teorie spokojenosti4 v práci, kdy hlavní teze zní: „U i  
lidi spokojené a budou po ádn  pracovat“. Na této teorii není zavád jící, že by lidé m li dosp t ke 
spokojenosti. Kdo by m l proti takovému cíli n jaké námitky? Omyl však tkví v tom, že za prvé, „ne 
samotný jedinec, nýbrž n kdo jiný je zodpov dný“ a ten se má postarat; organizace, podniky 
v kone ném d sledku stát a spole nost. Druhým omylem je názor, že „nejd íve musí lov k 
dosáhnout spokojenosti a teprve potom od n j m žeme o ekávat výkony“. Tato teze nebere 
v úvahu, že žádná zm na a žádný pokrok nepramení ze spokojenosti. P inejmenším impulz ke zm n  
musí vzniknout z n jakého podn tu nespokojenosti. Organizace nemohou zaú tovat spokojenost5 

a št stí pro své zam stnance nebyly z ízeny k takovémuto ú elu (ú elem nemocnice je uzdravovat 
lidi). Není ani zjišt no, zda organizace budou tyto požadavky a role plnit dob e. Naše organizace jsou 
nevyhnuteln  zam ené na pln ní specifických, úzce vymezených ú el  a nedávají nám vždy 
k dispozici nejp íjemn jší životní a pracovní podmínky. M žeme doufat, že z nich postupn  ud láme 
organizace efektivní a že život i práci v nich trochu zlepšíme. Proto je lepší motto: „Dejte lidem 
možnost po ádn  pracovat a mnozí dosáhnou zna né míry spokojenosti“. 

Další teorií, která má své nedostatky, je teorie, která hlásá, že organizace nepot ebují management, 
nýbrž leadership, a nikoliv manažera, ale leadera. Tento názor – tzv. teorie „velkého muže“ není 
totéž jako hledání ideálního typu manažera, ale je mu velmi blízký. Nyní se za ínají zevšeobec ovat 
fascinující charakteristiky a vlastnosti velkých v d ích postav na nejoby ejn jší a nejmén  nápadné 
v dce. Hledá se „moderní nový manažer“ se zcela ojedin lými vlastnostmi a velmi nahlas se ozývá 
volání po silných, dynamických, vizioná ských a charismatických v dcích se smyslem pro ur ení 
sm ru organizací. Mají p edstavovat centrum inspirace, identifikace a loajality. Takovéto hledání je 
nebezpe né a to i z toho d vodu, že je velmi neparná šance, že budou oslovení ti správní lidé. Je 
velmi malá šance, že se sejde hrstka lidí, kte í budou nejen velcí, ale i dob í. Dnešní spole nost 
pot ebuje mnohem více lidi schopné plnit vedoucí úkoly. 

                                                            
nebo dvojdimenzionální jev (Herzbergova teorie). V souvislosti s pracovní spokojeností je nejznám jší a nej ast ji citovaná 
Herzbergova dvoufaktorová teorie. Herzbergova teorie dvou faktor  (citováno podle: Brooks, 2003) se zam uje na vnit ní 
a vn jší motiva ní faktory a zna n  p ispívá k chápání toho, co zam stnance na pracovišti motivuje. Hygienické faktory (vn jší 
odm ny) jsou sou ástí práce samotné a zahrnují firemní politiku a zp sob ízení firmy, supervizi/vztahy s nad ízenými, pracovní 
podmínky, plat/mzdu, vztahy s kolegy a pod ízenými, status/povýšení, jistotu zam stnání. Faktory motiva ní (vnit ní odm ny) 
tvo í pocit dosažení výsledk , uznání, práce samotná, zodpov dnost, kariérní postup, osobní r st. Dvoufaktorová teorie byla od 
svého vzniku podrobena velkému množství výzkum  a konfrontací. Výsledky jsou pom rn  nejednozna né a ani v této chvíli 
nem žeme íci, že tento p ístup je stoprocentn  platný. Hranice mezi vymezením faktor  hygieny a motivátory nejsou striktní. 
Jako p íklad je možné uvést vliv mzdy. Herzberg ji adí k faktor m hygieny, ale v empirických výzkumech p sobí mzda asto jako 
motivátor. 
4) A definition of subjective well being. Sprott.physics.wisc.edu [online], [cit. 18-5-2013]. Dostupné z: 
http://sprott.physics.wisc.edu/lectures/paper263/tsld002.htm. Spokojenost, osobní spokojenost, subjective well being (SWB) 
jsou v poslední dob  témata, kterými se zabývají v dci z celého sv ta. Pro  jsme š astní a spokojení? Podle Schwartze a Stracka 
je SWB, tedy osobní pohoda i spokojenost, definovaná jako jedincovo sou asné hodnocení jeho pocitu št stí.  
5) DIENER, E. FAQ – Ed Diener, Subjective Well-Being. Psych.uiuc.edu. 2009 [online], [cit. 2013-18-5]. Dostupné z: 
http://s.psych.uiuc.edu/~ediener/faq.html#measure. Mnoho lidí napadá otázka, zda lze spokojenost m it v decky, pokud je to 
ist  subjektivní pocit. Ed Diener, jeden z hlavních v dc  zabývající se tímto tématem na svém webu odpovídá, že spokojenost 

lze m it v decky a že získané výsledky jsou do jisté míry validní. Spokojenost se m í na základ  t í hlavních objevených 
komponent – p íjemné emoce a nálady, chyb jící negativní emoce a nálady a soudy o uspokojení. Možnou tvrtou složkou 
spokojenosti je optimismus a pocity napln ní. Vzhledem k jednoduché ovlivnitelnosti t chto komponent do asnými vlivy (po así, 
sou asná nálada) se používají další nástroje, které výzkumy validizují. 
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Na tuto problematiku reaguje i Drucker6, kdy v sou asné dob  je nar stající nesoulad mezi tím co 
íkáme a co d láme v praxi. Neustále mluvíme o týmech a každá studie dochází k záv ru, že práce 

vrcholového managementu doopravdy vyžaduje tým. P itom však dnes p stujeme, a to nejen 
v americkém pr myslu, ten nejextrémn jší „kult osobnosti“, v podob  manažerských superman . 
A nikdo nev nuje sebemenší pozornost otázce, kdo a jakým zp sobem je nahradí, p i emž otázka 
následnictví je odjakživa nejt žší zkouškou pro každý vrcholový management a nejt žší zkouškou pro 
každou organizaci. 

Podle Malika je celá diskuze ohledn  managementu a leadershipu zcela zbyte ná, jelikož rozdíl mezi 
t mito termíny byl dán obecným vzorem, kdy se nedobereme praktického ani teoretického pokroku. 
Vše co auto i považují za špatné, nevhodné, nemoderní ve smyslu byrokratický, neinovativní, 
nedynamický, hledící do minulosti, adí do kategorie management, zatímco vše ostatní, co považují 
za dobré a žádoucí, podle nich spadá do kapitoly – leadership. Srovnávají tedy špatný management 
a dobrý leadership. Na tomto základ , ale nelze stav t rozumnou diskuzi, a  už jde o management 
anebo o leadership. Museli bychom zvolit úpln  jiná kritéria, a sice srovnávat špatný management 
a špatný leadership nebo dobrý management a dobrý leadership.7 

Krom  t chto dvou zmi ovaných mylných pohled  v rámci managementu existují ješt  n které, 
které jsou také rozší ené, ale nejsou p edm tem tohoto lánku. Tudíž uvedu jen n které z nich: 
Pouze Top manaže i jsou manažery, pouze ten, kdo má pod ízené, je manažer, pouze pod ízení se 
mají vést, s takovými názorovými proudy se neztotož uji a domnívám se, že v dnešní dob  jsou již 
p ežitkem a stereotypem, který se neustále opakuje a tím se myln  stává nepsaným pravidlem. 

ZÁV R 
„Neexistuje žádný vzorec k tomu, aby se lov k stal úsp šným v dcem. Protože k tomu je zapot ebí 
mnoho, n které obecné vlastnosti v dce jako charisma, ostrost, ráznost, schopnost jednat a etika. 

lov k musí budovat sv j vlastní v dcovský styl založený na t chto základních principech. 
Samoz ejm  tvrd  pracovat, mít schopnost u it se od kohokoliv, mít snahu naslouchat a nikdy se 
nevzdávat, jsou jen n které základní vlastnosti, které v tšina v dc  sdílí.“ 

         Simon Leung 

V dci p icházejí v mnoha formách, s mnoha styly a s r znými vlastnostmi. Existují tiší v dci a naopak 
v dci, kte í jsou slyšet všude. N kte í objeví svou sílu ve výmluvnosti, n kte í v úsudku a n kte í 
v odvaze. M žete být nejlepší v dce a kou  ve sportovních aktivitách, ale celkem neschopný v dce 
vést organizaci. Proto musíte skute n  porozum t, kdo jste, co víte a co m žete ud lat pro sebe 
i druhé a kým chcete být a co je nejd ležit jší, zda na to máte.8 

Nezáleží na oboru, ve kterém potencionální v dce pracuje, ani na velikosti firmy, ve které p sobí. 
Jiné je to však s postavením ve spole nosti. Je pravdou, že ím výše postavený je daný jedinec, tím 
snazší je pro n j se prosadit. Nicmén  z pr zkumu plyne, že v dci jsou v naprosté v tšin  majitelé, 
p ípadn  lenové vedení firem. Z toho vyvozuji i další skute nost, jako v dce by m l daný jedinec 
pracovat v oboru, který miluje a vykonávat práci, kterou má rád. P edevším pak, ale musí mít vizi. 
A koliv se vizioná ství považuje za n co podivného, každý, kdo se ocitl ve vyšší pozici, se tak trošku 
vizioná em stává, musí odhadovat vývoj trhu, poptávku po zboží, pot ebný materiál, po et lidských 
zdroj , které bude firma v p íštích m sících (letech) pot ebovat.  

                                                            
6) DRUCKER, P. F. To nejd ležit jší z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press. 2012, s. 72. ISBN 978-80-7261-242-0. 
7) MALIK,F. Vést, konat, žít, efektivní management pro novou dobu, Praha: Anag, 2011,s.29-30. ISBN 978-80-7263-688-4.  
8) DRUCKER, P. F. To nejd ležit jší z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press. 2012, s.88-189.ISNB 978-80-7261-
242-0. 
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Samotné pojetí manažera je velmi obsáhlé a složité, co potom definice samotného v dce. S tím také 
souvisí neustálý vývoj a zdokonalování poznatk  a zásad, kterými by se m l manažer ídit. Existuje 
ada definic, kdo to vlastn  manažer je. Jedna z možných interpretací zní: „Manažer je p edevším 

profese a její nositel je zodpov dný za dosahování cíl  sv ené mu organiza ní jednotky s využitím 
kolektivu spolupracovník  a poskytnutých zdroj . V etn  tv r í ú asti na stanovení cíl  a jejich 
zajišt ní.” Další definicí je nap íklad, cituji: „Koordinátor lidí a prost edk  k dosažení požadovaného 
cíle.”9 

V tomto století bychom se t žko setkali s lov kem ve vysp lém sv t , který neslyšel pojem 
manažer. P esto tato funkce m že být chápána r znými lidmi rozli nými zp soby a je z ejm  
pravdou, že manažer v západní Evrop  i Spojených státech amerických d lá trochu jiné v ci než 
stejn  nazývaný profesionál u nás. 

Ob as se stává, že si lidé v eské republice pletou pojem manažer s editelem i pouze vedoucím. 
Nehled  na to, že v dnešní dob  manažer , je toto sloví ko u jména spíše „módním dopl kem”, aby 
se lov k zvýraznil nebo aby získal respekt a úctu mezi lidmi. Mnoho z t chto novodobých „módních“ 
manažer  ani nezná význam, natož podstatu tohoto slova (povolání). 

U manažer  záleží více než u ostatních pracovník  na jejich osobních charakteristikách a lidských 
kvalitách. Osobní kvalitu m žeme chápat jako pracovní zkušenosti, tak i rysy osobnosti, vzd lání i 
dovednosti. 

Význam slova manažer znamená „ ídit“ lidi, kontrolovat je, motivovat a vést k dosažení stanovených 
cíl , a proto by to m l být lov k, který pod sebou má tým lidí. Práv  z tohoto d vodu si myslím, že 
mnoho dnešních manažer  užívá toto oslovení i titul neoprávn n , nebo  nespl ují podstatu tohoto 
slova. 

Domnívám se, že v dnešní dob  lze chápat management jako povolání. Pokud nahlížíme na 
management jako povolání, dá se íci, že v tšina prvk  této profese, se dá nau it, tedy jde o 
„profesionální stránku emesla“, kterou by m l manažer precizn  ovládat. Management se dá 
nau it, musí se však u it stejn  jako každému jinému povolání a rozhodn  není jednodušší, proto se 
musí procvi ovat v praxi. 

Na druhou stranu není ani obtížn jší a proto si každý m že osvojit alespo  ur itou míru zp sobilostí, 
které mu pom žou se dostat na ur itou manažerskou úrove  a n kte í se mohou stát vysoce 
postavenými a cen nými manažery a hlavn  profesionály. Faktem z stává, že ur ití jedinci mají pro 
management v tší nadání, ale to nem ní nic na skute nosti, že managementu se musíme 
kontinuáln  u it. 

Sta í nám tady v dnešní dob  opravdu se jen nau it managementu, nepot ebuje p ece jenom na 
n kterých pozicích a místech, již zmi ované v dce. Dá se management nau it ve škole? Možná, že 
na všechny tyto dotazy nedostaneme jednozna nou odpov . V dnešní dob  management m žeme 
považovat za masové povolání moderní spole nosti, ale bohužel ve v tšin  p ípad , bez adekvátního 
vzd lání. P ipraví nás studium na vysoké škole na manažerské povolání a získáme s akademickým 
titulem manažerské schopnosti? S nejv tší pravd podobností asi ne. Tím se dostáváme 
k samotnému záv ru, že vždy budou manaže i dob í a špatní, lepší a horší a budou se d lit na ty, 
kte í opravdu chápou své povolání jako poslání, jako nap íklad léka i a na ty, kte í vykonávají svou 
pozici jako vedoucí pracovníci a zastávají jen získané místo a funkci na základ  kariérního postupu 
v rámci organizace. 

                                                            
9) BedrnovÁ, E. Nový, I. a kol. Psychologie a sociologie ízení. 2. vydání, Praha: Management Press, 2002, s. 126. ISBN 978-80-
7261-064-3. 
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I málo nadaný lov k m že na základ  d sledné práce a píle dojít k p ekvapivým výsledk m a být 
lepším manažerem, než velmi nadaný lov k, který je vysoce inteligentní a z nedostatku efektivnosti 
a v d sledku své vlastní pohodlnosti selže. Proto každý kdo pracuje systematicky na své manažerské 
zp sobilosti, zlepšuje a trénuje své dovednosti, bude podstatn  lepší, než ten, kdo nic ne iní.  

Management pojednává o lidech v organizacích a o organizacích s lidmi. Na managementu závisí 
využívání a alokace zdroj , vytvá ení ekonomických hodnot a tím vlastn  i naše životní úrove . 
Rozvoj naší zem  záleží na kvalitním managementu, a proto nedovolme, abychom zde m li špatný 
a málo rozvinutý management, ale kvalitní a profesionální management, p ipravený k ešení 
obtížných problém , který povede ke spokojené spole nosti. 

Pokusme se tedy vytvo it efektivní management pro naši dobu a za ít vést, konat a žít. 
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ABSTRAKT: 
Obchodovanie s u mi predstavuje hrubé porušovanie udských práv a patrí k jedným z najlukratívnejších aktivít 
zlo ineckých organizácií po celom svete. Vykonáva sa za rôznymi ú elmi, vrátane sexuálneho vykoris ovania, 
nútenej práce, žobrania alebo odoberania orgánov. Obchodovanie s u mi za ú elom sexuálneho vykoris ovania 
je hospodárskou innos ou riadenou motívom zisku, ktorá v poslednom desa ro í za ala vzbudzova  oprávnené 
obavy. Právne predpisy upravujúce obchod so sexuálnymi službami priamo ovplyv ujú ziskovos  obchodovania 
s u mi. Úsilie v boji proti obchodovaniu s u mi síce v poslednom desa ro í zosilnelo, avšak toto je stále 
nedostato né. Vzh adom na skuto nos , že medzinárodný obchod s u mi predstavuje najvä šiu as  tohto javu, 
harmonizácia právnych noriem a ú inná medzinárodná spolupráca v trestných veciach sú ve mi dôležité pre 
úspech v boji proti obchodovaniu s u mi. Nedostatok spo ahlivých a porovnate ných údajov o prostitúcii 
a obchodovaní s u mi v Európe, je hlavnou prekážkou na to, aby sa vytvorili a vykonávali ú inné politiky proti 
obchodovaniu s u mi za ú elom sexuálneho vykoris ovania. Vytvorenie celoeurópskeho systému zberu dát 
o prostitúcii a obchodovaní s u mi je preto zásadného charakteru. V sú asnej dobe zákonodarcovia viacerých 
európskych štátov, rovnako ako aj Európsky parlament, diskutujú o možnosti zavedenia tzv. Nordického modelu, 
založeného na kriminalizácii kúpy sexuálnych služieb, ako možného nástroja na riešenie problematiky 
obchodovania s u mi. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
Trafficking in human beings is a hideous human rights violation and one of the most lucrative activities for 
criminal organisations worldwide. It occurs for various purposes, including sexual exploitation, forced labour, 
begging and organ removal. Trafficking in human beings for sexual exploitation is an economic activity driven by 
profit motives, which in the last decade has chaged to a legitimate concern. Law regarding commercial sex 
directly influence the profitability of human trafficking. Efforts to tackle trafficking in human beings have 
intensified in the last decade but still remain insufficient. As transnational trafficking represents the greatest part 
of this phenomenon, harmonisation of legal standards and effective international co-operation in criminal 
matters are crucial to succeed in the fight against human trafficking. The lack of reliable and comparable data on 
prostitution and trafficking in Europe is a major barrier to making and implementing effective policies against 
trafficking for purposes of sexual exploitation. Creating a Europe-wide data collection system on prostitution and 
trafficking is therefore crucial. The „Nordic model”, based on criminalising the purchase of sexual services, is 
currently under consideration by legislators in several European countries, as well as by the European Parliament, 
as a possible tool for tackling trafficking.  
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ÚVOD 
„Obchod a obchodovanie s u mi sú vo všeobecnosti charakterizované ako vykonávanie kúpy, 
predaja a zámeny tovaru za ú elom získania ur itého vý ažku. Ich podstata spo íva v tom, že sa 
zadovažuje tovar nie za ú elom, aby bol priamo užívaný, ale aby bol so ziskom predaný.“1 Najvä ší 
podiel obetí obchodovania s u mi, predstavujú osoby, ktoré sú obchodované za ú elom sexuálneho 
vykoris ovania a nútenej prostitúcie – ide spravidla o diev atá a ženy ktoré sa nútene alebo 
podvodom ocitli v sex priemysle. Vymani  sa spod vplyvu obchodníkov je zložité, najmä 
s prihliadnutím na skuto nos  že tieto obete, sú pod trvalou hrozbou a tlakom obchodníkov a majú 
obavu vyh ada  pomoc u kompetentných orgánov, najmä z obavy z deportácie alebo odvety zo 
strany rodiny a okolia. 

Presné vymedzenie pojmu prostitúcie je s ažené neustálou zmenou jej legálnej definície, ktorú však 
vo všeobecnosti môžeme vymedzi  ako „vyjednávanie a uskuto ovanie sexuálnych služieb za 
odmenu, s alebo bez zásahu tretej strany (pasáci, odporú ania predchádzajúcich zákazníkov a pod.), 
na miestach kde sú tieto služby propagované alebo všeobecne uznávané ako prijate né; tam kde 
cena týchto služieb odzrkad uje tlaky ponuky a dopytu.“2 Prostitúcia, i už dobrovo ná alebo nútená, 
funguje ako forma podnikania, ktorá vytvára trh, na ktorom sú vzájomne prepojené viaceré subjekty, 
jednak pasáci a obchodníci s u mi, ktorí sa snažia maximalizova  svoje zisky, ako aj osoby, ktoré 
sexuálne služby vyh adávajú a bez ktorých by tento trh stratil na význame. 

Právne predpisy a prístupy jednotlivých štátov k prostitúcií, od jej regulácie až po jej kriminalizáciu 
resp. kriminalizáciu len niektorých inností s ou súvisiacich, sa líšia nielen v rámci Európy. S oh adom 
na rastúcu tendenciu, ktorú vykazuje obchodovanie s u mi, ako aj na sú asné tlaky Európskej únie 
na zaujatie jednotného postupu vo vz ahu k riešeniu problematiky prostitúcie, zameriame sa v tomto 
lánku najmä obchodovanie s u mi za ú elom sexuálneho vykoris ovania, ktoré úzko súvisí 

s problematikou prostitúcie, ako aj na posúdenie efektívnosti jednotlivých prístupov k prostitúcií, 
ktoré boli zavedené vo vybraných európskych štátoch a na ich vplyv na obchodovanie s u mi. 

OBCHODOVANIE S U MI A SÚ ASNÁ SITUÁCIA V EURÓPE 
Tak ako v minulosti predstavovalo otroctvo pre otrokárov výhodný biznis, obchodovanie s u mi 
rovnako zah a vykoris ovanie udí, ktoré prináša obchodníkom obrovské zisky. Pod a odhadov 
Medzinárodnej organizácie práce ( alej len „ILO“) globálne zisky z nútenej práce predstavujú 
približne 44,3 miliárd USD ro ne, z oho približne 31,6 miliárd USD ro ne je výsledkom vykoris ovania 
obetí obchodovania s u mi, pri om najvä ší podiel na uvedených ziskoch je tvorený ziskami zo 
sexuálneho vykoris ovania, ako následku obchodovania s u mi, a to v sume 27,8 miliárd USD ro ne3. 
Z celkového po tu 20,9 miliónov obetí nútenej práce, predstavujú obete sexuálneho vykoris ovania 
približne 22% t. j. 4,5 miliónov.4 

Správa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu ( alej len „UNODC“) z roku 2010 uvádza, že celosvetovo 
79 % identifikovaných obetí obchodovania s u mi bolo obe ami sexuálneho vykoris ovania, z oho 
18 % predstavovali obete nútenej práce a zvyšné 3 % boli obe ami iných foriem obchodovania 
s u mi. Z celkového po tu obetí tak približne 66 % predstavovali ženy (z toho 13 % diev at), 12% 
mužov a 9 % chlapcov5. 

                                                            
1) E OT, V. et al. Obchdodovanie s u mi alebo Otroctvo 21. storo ia, Sládkovi ovo: Vysoká škola v Sládkovi ove, 2013, s. 30. 
2) DITMORE, M. H. Encyclopedia of prostitution and sex work, Westport: Greenwood Press, 2006, s. xxvi. 
3) BELSER, P. Forced Labour and Human Trafficking: Estimating the Profits. Geneva: International Labour Office, 2005, s. 17. 
4) INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. ILO Global Estimate of Forced Labour. Geneva: International Labour Office, 2012, 
s. 13. 
5) UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. The Globalization of Crime. A Transnational Organizes Crime Threat 
Assessment. Vienna: UNODC, 2010, s. 40. 
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V rámci poh adu na po et obetí obchodovania s u mi v rámci Európy, predstavuje tento po et 
približne 140,000 obetí6, pri om výskum ILO odhaduje „že obdobie vykoris ovania sa odhaduje na 
v priemere dva roky“7, pri om každoro ne približne 70,000 nových obetí vstúpi na trh obchodovania 
s u mi. Trh obchodovania s u mi ro ne vyprodukuje hodnotu približne 3 miliardy USD8. 

Uvedené štatistiky jednozna ne potvrdzujú že tzv. moderné otroctvo je lukratívnym biznisom, ktorý 
financuje rozširovanie medzinárodných zlo ineckých skupín, prispieva ku korupcii a oslabuje 
fungovanie právneho štátu. Z dôvodu, že situácia súvisiaca s nárastom obchodovania s u mi je 
v skutku alarmujúca, je v záujme každého štátu eliminova  tento fenomén a vynaloži  všetko 
potrebné úsilie na vyriešenie tohto problému.  

Úsilie v boji proti obchodovaniu s u mi malo síce v poslednom desa ro í silnejúcu tendenciu, 
z ve kej asti sa však ukázalo ako stále nedostato né. Dohovor Rady Európy o boji proti 
obchodovaniu s u mi ( alej len „Európsky dohovor“), predstavuje hlavný európsky právny nástroj 
pre medzinárodnú spoluprácu pri boji s obchodovaním s u mi, ktorý je však v prevažnej miere 
založený na princípe ochrany udských práv. S poukazom na ustanovenie lánku 1 bod 1 Európskeho 
dohovoru sa tento sústre uje na ochranu a prevenciu, ako aj trestné stíhanie páchate ov 
obchodovania s u mi a podporu medzinárodnej spolupráce pri boji proti obchodovaniu s u mi a 
„uplat uje sa na všetky formy obchodovania s u mi, i už národné alebo medzinárodné, spojené 
alebo nespojené s organizovaným zlo inom“9. 

V zmysle ustanovenia lánku 36 Európskeho dohovoru bol, za ú elom monitorovania vykonávania 
Európskeho dohovoru, vytvorený nezávislý monitorovací orgán – Skupina expertov pre boj proti 
obchodovaniu s u mi ( alej len „GRETA“), ktorý v sú asnosti takmer dokon il prvý cyklus kontroly 
vykonávania Európskeho dohovoru, ktorého výsledkom sú správy a odporú ania vypracované pre 
jednotlivé štáty, ktoré sú zamerané na pomoc zmluvným stranám posilni  ich innos  v tejto oblasti. 
Hodnotiace správy GRETA obsahujú analýzu situácie v jednotlivých krajinách, hodnotenie opatrení 
prijatých na boj proti obchodovaniu s u mi a návrhy na ú innejšie vykonávanie Európskeho 
dohovoru.  

S prihliadnutím na prevažne medzinárodný charakter obchodovania s u mi, za ve ký nedostatok 
Európskeho dohovoru považujeme skuto nos , že v aka zmluvným štátom Rady Európy, ktoré do 
dnešného d a Európsky dohovor nepodpísali resp. neratifikovali10 sú v Európe nielenže vytvorené 
prázdne miesta umož ujúce obchodníkom s u mi uniknú  pred spravodlivos ou, ale dokonca sa 
obetiam obchodovania s u mi v daných štátoch nemusí poskytova  taký štandard ochrany, aký 
poskytuje Európsky dohovor. Boj s obchodovaním s u mi je tak na území týchto štátov v porovnaní 
s ostatnými výrazne oslabený. 

Súbežne s právnymi prostriedkami boja proti obchodovaniu s u mi existujúcimi na pôde Rady 
Európy, vyvinula Európska únia osobitný rámec boja s týmto fenoménom, ktorého základným 
pilierom je Smernica 2011/36/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 5. apríla 2011 o prevencii a boji 
proti obchodovaniu s u mi a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové 
rozhodnutie Rady 2002/629/SVV, ako aj tzv. Stratégia Európskej únie na odstránenie 
obchodovania s u mi 2012 – 2016, pri om oba vyššie uvedené nástroje pokra ujú v udsko-
právnom prístupe, s dôrazom na pomoc a ochranu obetí. Oba nástroje boli vytvorené, ako dôsledok 

                                                            
6) UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. The Globalization of Crime. A Transnational Organizes Crime Threat 
Assessment. Vienna: UNODC, 2010, s. 49. 
7) INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. ILO Global Estimate of Forced Labour. Geneva: International Labour Office, 2012. 
8) UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. The Globalization of Crime. A Transnational Organizes Crime Threat 
Assessment. Vienna: UNODC, 2010, s. 49. 
9) Ustanovenie lánku 2. Európskeho dohovoru. 
10) K dnešnému d u nebol Európsky dohovor ratifikovaný štátmi Estónsko a Turecko, pri om Európsky dohovor do dnešného 
d a nepodpísali Lichtenštajnsko, Monako, eská republika a Ruská federácia. 
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negatívnych aspektov spojených s obchodovaním s u mi, ako aj pretrvávajúcou hrozbou rozmachu 
tohto fenoménu, ktorá je dôsledkom neexistencie efektívneho právneho nástroja na boj 
s obchodovaním s u mi. Uvedený záver vyplynul aj zo správy Európskej Komisie s názvom 
„Trafficking in Human Beings“, ktorá je prvou správou na úrovni Európskej únie obsahujúcou 
štatistické údaje vo vz ahu k obetiam obchodovania s u mi, ako aj ich páchate ov za obdobie rokov 
2008 – 2010, zhromaždené z 27 lenských štátov Európskej únie, ako alších štátov, ktoré nie sú 
lenmi Európskej únie. Pod a tejto správy „v rokoch 2008 až 2010 po et prípadov obchodovania 

s u mi vzrástol o 18 %, zatia  o po et odsúdených páchate ov obchodovania s u mi sa v danom 
obchodí za rovnaké obdobie znížil o 13 %.“11 

Je nepochybné, že k uvedeným štatistikám ve kou mierou prispel aj vstup Bulharska a Rumunska do 
Európskej únie, nako ko s poukazom na údaje zverejnené v tejto správe, najvä ší po et obetí 
obchodovania s u mi mali štátnu príslušnos  práve týchto štátov12.  

Závery ku ktorým dospela Európska komisia v uvedenej správe boli dostato ným varovným signálom 
na to, aby pohol príslušné autority k tomu, aby danú problematiku riešili ešte intenzívnejšie. 
Významným sú asným mí nikom je tzv. Report on Sexual Exploitation and Prostitution and Its 
Impact on Gender Equality, ktorý je dielom Výboru pre práva žien a rodovú rovnos , a ktorý 
zdôraz uje, že prostitúcia je cezhrani ný problém a lenské štáty Európskej únie by mali prevzia  
zodpovednos  za kupovanie sexuálnych služieb ich štátnymi príslušníkmi mimo ich územia – 
v krajinách, kde je ponuka a predaj sexuálnych služieb legálny, zárove  poukazuje na efektívnos  
prohibi ného prístupu, aký má zavedené napríklad Švédske krá ovstvo ( alej len „Švédsko“) 
a uvádza, že „prostitúcia predstavuje porušovaniu udskej dôstojnosti. Vzh adom k tomu, že udská 
dôstojnos  je výslovne chránená v Charte základných práv, Európsky parlament má povinnos  
informova  o prostitúcii v Európskej únii a preskúma  spôsoby, akými môžu by  rodová rovnos  
a udské práva posilnené v tomto oh ade.“13 Okrem iného sa v tejto správe alej uvádza, že 
„prostitúcia a obchodovanie s u mi sú navzájom spojené,14 pretože dopyt po prostitútkach, bez 
oh adu na to i sú obe ami obchodovania s u mi alebo nie, je rovnaký, pri om práve obchodovanie 
s u mi je prostriedkom, ktorý prináša zásobu žien na prostitu né trhy.“15 

V dôsledku vyššie uvedenej správy, schválil Európsky parlament nezáväzné stanovisko, ktorým 
apeluje na lenské štáty, aby znížili dopyt po prostitúcii trestaním klientov a nie prostitútok, 
zdôraz ujúc že prostitúcia porušuje udskú dôstojnos  a udské práva, i už je vykonávaná nútene 
alebo dobrovo ne, a vyzýva lenské štáty, aby našli pre ženy, ktoré chcú skoncova  s vykonávaním 
prostitúcie, únikové stratégie a alternatívne zdroje príjmov.16 

                                                            
11) EUROPEAN COMMISSION. Trafficking in Human Beings.Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013, s. 13. 
12) EUROPEAN COMMISSION. Trafficking in Human Beings.Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013, s. 52. 
13) Dostupné na internete:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0071+0+DOC+XML+V0//EN. 
14) Výbor pre práva žien a rodovú rovnos  v tejto správe zdôraz uje, že medzi prostitúciou a obchodovaním s u mi existuje 
viacero prepojení a upriamuje pozornos  na skuto nos , že prostitúcia – tak v celosvetovom meradle, ako aj v rámci Európy – 
napomáha obchodovaniu najmä so zranite nými ženami a diev atami. Ve ké percento z nich sú vo vekovej kategórií medzi 13 – 
25 rokov, pri om ako vyplýva z údajov zo strany Európskej komisie, vä šina obetí (62%) sa obchoduje za ú elom sexuálneho 
vykoris ovania. 
15) Dostupné na internete: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-
0071+0+DOC+XML+V0//EN. 
16) Dostupné na internete: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140221IPR36644/html/Punish-the-
client-not-the-prostitute. 
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SPÔSOBY RIEŠENIA OTÁZKY PROSTITÚCIE A ICH DOPADY NA VYBRANÉ LENSKÉ ŠTÁTY 
EURÓPSKEJ ÚNIE 
Nako ko cie om tohto lánku je najmä priblíženie existujúcich právnych prístupov k prostitúcií, 
o ktorých efektívnosti, v rámci ich vplyvu na obchodovanie s u mi, sa v sú asnosti nielen na pôde 
Európskej únie vedie debata, budeme sa v nasledujúcej asti lánku venova  najmä otázke vplyvu 
tohto ktorého prostitu ného prístupu na obchodovanie s u mi, posudzujúc najmä situáciu 
v štátoch, ktoré majú s regula ným a prohibi ným prístupom k prostitúcii reálne skúsenosti. 
Z uvedeného dôvodu, sme sa rozhodli bližšie nezaobera  s tretím prístupom – aboli ným prístupom, 
a to najmä z dôvodu, že uvedený prístup, aj napriek skuto nosti, že v sú asnosti dominuje vo 
viacerých štátoch, prostitúciu ako takú výslovne nerieši ale predstavuje „istú modifikovanú formu 
zákazu, ktorá umož uje predaj sexu, ale zakazuje všetky innosti s ou súvisiace (napríklad 
kupliarstvo, prevádzkovanie nevestincov). Tým, že innosti súvisiace s prostitúciou sú nelegálne, sa 
ú inne kriminalizuje prostitúcia a je prakticky nemožné ju vykonáva  bez toho, aby bol porušený 
zákon.“17 

Pre úplnos  uvádzame, že „prohibícia, spojená s kriminalizáciou, predstavuje systém v ktorom je 
samotná prostitúcia, ako aj všetky innosti s ou spojené, trestné a zákonom zakázané“18 zatia  o 
hlavným prejavom regula ného prístupu je štátny doh ad a kontrola nad vykonávaním prostitúcie, 
ktorá môže zah a  najmä zda ovanie príjmov z prostitu nej innosti, registra nú povinnos  osôb 
vykonávajúcich prostitúciu, zákaz vykonávania prostitúcie na vybraných miestach resp. zónach, 
povinné lekárske prehliadky osôb vykonávajúcich prostitúciu a pod. 

Spolková republika Nemecko ( alej len „Nemecko“) zastáva k problematike prostitúcie regula ný 
prístup19, ktorý je zakotvený v tzv. Prostitu nom zákone (z nem. Prostitutionsgesetz), ktorý vstúpil 
do ú innosti d a 01. Januára 2002, a ktorého prijatie nepochybne predstavovalo medzník 
v dlhoro nej politickej diskusii o tejto problematike. Hlavným prínosom tohto zákona bolo 
ustanovenie zásady, pod a ktorej prostitúcia už nemala by  považovaná za nemorálnu innos  a stala 
sa prácou ako každá iná – podliehajúca zdaneniu zo strany štátu, zdravotným a bezpe nostným 
pravidlám, spojená s ochranou práv zamestnancov. 

Základné ciele (s ve kou víziou ich naplnenia, pre ktoré sa zákonodarca rozhodol zvoli  cestu 
regulácie prostitúcie) spo ívali na jednej strane v zlepšení právneho postavenia a sociálnej situácii 
prostitútok a ich pracovných podmienok v Nemecku, najmä však na strane druhej „bolo zámerom 
podkopa  pôdu pod nohami trestnej innosti, ktorá je s prostitúciou ako takou spojená.“20  

Aj napriek skuto nosti, že Prostitu ný zákon bol v Nemecku prijatý, aplikácia v praxi bola a je 
pomerne zložitá – obmedzenia, ktoré sa vz ahovali k ponímaniu prostitúcie, ako nemorálnej innosti 
sa používali aj vo vz ahu k podnikom (obchodným spolo nostiam), ktoré tieto služby ponúkali. Hoci 
ich podnikanie nebolo v Nemecku nezákonné, nevestince a im podobné podniky nemohli by  riadne 
registrované nako ko „vykonávanie prostitu ných inností nespadalo pod definíciu podnikania 
obsiahnutú v tzv. Gewerbeordnung, a tak vykonávanie prostitu ných inností nemohlo by  v súlade 
so zákonom registrované a takejto innosti udelená licencia. Uvedené malo za následok skuto nos , 
že niektoré podniky tak boli zo strany registrujúcich úradov ticho tolerované a zapísané 
                                                            
17) MOSSMAN, E. International Approaches to Decriminalising or Legalising Prostitution, Wellington: Ministry of Justice, 2007, 
s. 5. 
18) DITMORE, M. H. Encyclopedia of prostitution and sex work, Westport: Greenwood Press, 2006, s. 369. 
19) Rovnakým smerom sa v otázke výberu prístupu k prostitúcii vybralo aj Holandsko, ktoré v roku 2000 zrušilo zakotvujúci 
zakotvoval zákaz vlastni  alebo spravova  nevestince, ktorý bol v platnosti a ú innosti od roku 1911. 
20) KAVEMANN, B. RABE, H. The Act Regulating the Legal Situation of Prostitutes – Implementation, Impact, Current 
Developments. Findings of a Study on the Impact of the German Prostitution Act. Berlin: Sozialwissenschafliches 
FrauenForschungsInstitut e. V., 2007, s. 10 Dostupné na internete:  
http://www.cahrv.uni-osnabrueck.de/reddot/BroschuereProstGenglisch.pdf. 
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v obchodnom registri pod inú podnikate skú innos , napríklad ako komer ný prenájom izieb.“21 
S prihliadnutím na uvedené, mnohé príslušné právne predpisy, vrátane vyššie zmieneného, nielenže 
neboli dostato ným spôsobom novelizované, ale ani príslušné úrady nemali jednotné usmernenia 
o tom, i podniky, v ktorých sa prostitúcia vykonáva mohli by  riadne registrované, a ak áno v rámci 
akej innosti. Nedostato ná a neúplná právna úprava tak mala za následok rozdielne postupy 
v rámci jednotlivých spolkových krajinách Nemecka. 

S prihliadnutím na sú asnú situáciu v Európskej únii, ktorá poci uje tlak najmä zo strany 
mimovládnych organizácií, apelujúc na potrebu jednotného prístupu Európskej únie, ako aj 
jednotlivých lenských štátov k riešeniu prostitúcie, na politickej a akademickej pôde existujú rôzne 
názory na to, i Prostitu ný zákon naplnil o akávania, ktoré zákonodarca predpokladal, najmä vo 
vz ahu k zníženiu trestnej innosti spojenej s prostitúciou (najmä obchodovaniu s u mi). V správe 
Spolkovej vlády Nemecka, ktorej predmetom bolo posúdenie vplyvu Prostitu ného zákona z roku 
2007 sa na jednej strane uvádza, že „je ažké nájs  štatistické dôkazy ktoré by dokázali, že Prostitu ný 
zákon znížil po et trestných inov resp. že prispel zvýšeniu po tu trestných stíhaní, alebo naopak 
(...)“22 avšak zárove  sa alej uvádza, že pod a Spolkovej vlády je vo vz ahu k problematike regulácie 
prostitúcie v Nemecku „potrebný širší a obsiahlejší prístup, ktorý by bol viac založený na regulácii 
prostitúcie. Tento prístup by mal zah a  najmä konzistentný boj proti obchodovaniu s u mi, 
nútenej prostitúcie a prostitúcie maloletých osôb, ktorý by mal za cie  o najlepšie chráni  prostitútky 
pred násilím a vykoris ovaním, a ktorý by bol jasne zameraný na zodpovednos  klientov, 
prinajmenšom tým, že klienti, využívajúci služby v rámci nútenej prostitúcie, by sa nevyhli trestu.“23 

S prihliadnutím na skuto nos , že sex priemysel sa prijatím Prostitu ného zákona v Nemecku 
nekontrolovate ne rozšíril, Nemecko je tak všeobecne považované za „najvä ší nevestinec 
v Európe“. Je otázne i kompetentné orgány majú k dispozícií reálne a spo ahlivé údaje a štatistiky, 
ktoré by preukazovali, i bolo prijatie Prostitu ného zákona vhodným riešením, média však k otázke 
(ne)vhodnosti regulácie prostitúcie zastávajú jednozna né stanovisko – nemecký trh so sexuálnymi 
službami je obrovský „pod a odhadov má Nemecko 400,000 prostitútok, ktoré uspokoja približne 
1 milión osôb denne.“24 Je zrejmé, že vízia zákonodarcu, s ktorou sa Nemecko púš alo do regulácie 
prostitúcie, a ktorá mala spo íva , okrem iného, v zlepšení právneho postavenia a sociálnej situácie 
prostitútok a ich pracovných podmienok, sa nenaplnila, práve naopak. Paradoxne „iba 44 prostitútok 
v Nemecku z celkového odhadovaného po tu pracujúcich prostitútok je prihlásených na sociálnom 
poistení.“25 

Berúc do úvahy vyššie uvedené, aj ke  neoficiálne ísla, možno konštatova , že prvotné podmienky 
regulácie prostitúcie v Nemecku neboli najvhodnejším riešením tohto problému. Uvedené si 
uvedomuje aj nová nemecká koali ná vláda, ktorá sa rozhodla presadi  reformu tohto 
„kontroverzného“ Prostitu ného zákona, ktorá mala by  ú inná za iatkom roka 2014, a v zmysle 
ktorej by sa mali prija  také opatrenia, ktorými by sa „prísnejšie konalo nielen proti obchodníkom 

                                                            
21) KAVEMANN, B. RABE, H. The Act Regulating the Legal Situation of Prostitutes – Implementation, Impact, Current 
Developments. Findings of a Study on the Impact of the German Prostitution Act. Berlin: Sozialwissenschafliches 
FrauenForschungsInstitut e. V., 2007, s. 6  
Dostupné na internete: http://www.cahrv.uni-osnabrueck.de/reddot/BroschuereProstGenglisch.pdf. 
22) FEDERAL MINISTRY FOR FAMILY AFFAIRS, SENIOR CITIZENS, WOMEN AND YOUTH. Report by Federal Government on the 
Impact of the Act Regulating the Legal Situation of Prostitutes (Ptostitution Act). Berlin: Federal Ministry for Family Affairs, Senior 
Citizens, Women and Youth, 2007, s. 45. 
23) FEDERAL MINISTRY FOR FAMILY AFFAIRS, SENIOR CITIZENS, WOMEN AND YOUTH. Report by Federal Government on the 
Impact of the Act Regulating the Legal Situation of Prostitutes (Ptostitution Act). Berlin: Federal Ministry for Family Affairs, Senior 
Citizens, Women and Youth, 2007, s. 80. 
24) Dostupné na internete: http://www.economist.com/news/europe/21589922-has-liberalisation-oldest-profession-gone-too-
far-giant-teutonic-brothel. 
25) Dostupné na internete: http://www.economist.com/news/europe/21589922-has-liberalisation-oldest-profession-gone-too-
far-giant-teutonic-brothel. 
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s u mi, ale aj proti tým, ktorí vedome a dobrovo ne využívajú situáciu obetí obchodovania 
s u mi a nútenej prostitúcie.“26 

Ako protipól k regulácii prostitúcie bol vo Švédsku, ako v prvej krajine na svete, zavedený tzv. zákaz 
nákupu sexuálnych služieb, ku ktorému v sú asnosti inklinuje aj vä šina poslancov Európskeho 
parlamentu. Od roku 1999 je vo Švédsku ú inný Trestný zákon (švéds. Brottsbalken), ktorý 
prostitúciu upravuje v šiestej hlave v § 11 ods. 1 nasledovne: „Kto si zadováži príležitostný sexuálny 
styk za odplatu potrestá sa pre kupovanie sexuálnych služieb, ak tento in nie je trestný pod a 
predchádzajúcich ustanovení tejto hlavy, pokutou alebo od atím slobody až na jeden rok.” Na prvý 
poh ad prísny postih osôb, ktoré využívajú služby prostitútok sa ukázal ako efektívne riešenie tohto 
problému, a to najmä s prihliadnutím na základné fungovanie trhového mechanizmu v sex priemysle: 
kde nie je dopyt po sexuálnych službách, tam nie je ani ich ponuka. 

V nadväznosti na uvedené v roku 2010 švédska vláda zverejnila hodnotiacu správu k prohibícií 
kupovaniu sexuálnych služieb, v rámci ktorej analyzovala efektívnos  prijatej právnej úpravy, 
s hodnotením desiatich rokov od ú innosti tejto právnej úpravy. Pod a tejto správy sa v rokoch 1998 
– 2008 po et žien zapojených do pouli nej prostitúcie vo Švédsku znížil na polovicu27. V správe sa 
taktiež konštatuje, že „aj napriek skuto nosti, že je ažké posúdi  presný rozsah obchodovania 
s u mi za ú elom sexuálneho vykoris ovania vo Švédsku, niektoré údaje nazna ujú, že tento rozsah 
bol v zna nej miere ovplyvnený zákazom nákupu sexuálnych služieb.“28 

„Švédsky model však potvrdil, že právne predpisy potlá ajúce dopyt samé o sebe nevyriešia túto 
zložitú problematiku. Základnou sú as ou švédskeho modelu bolo realizova  iniciatívy a posil ujúce 
stratégie, ktoré majú za cie  podpori  dotknuté ženy a poskytnú  im reálne možnosti a alternatívy 
k opusteniu tohto priemyslu. Okrem toho bolo nevyhnutné posilni  všetky zložky zákona, pre ktoré 
vláda poskytla dodato né finan né prostriedky, ktoré spo ívali najmä v vzdelávaní spolo nosti 
a zabezpe ení vä šieho povedomia a porozumenia tejto škodlivej praktiky. V dôsledku toho dnes 
80% švédskej populácie podporuje zákony a princípy za jeho rozvoj.“29 

Tak ako už bolo uvedené, hlasovanie v Európskom parlamente, ktoré skon ilo v prospech tzv. 
Nordickému modelu formálne stanovilo postoj Európskej únie k riešeniu otázky prostitúcie a v blízkej 
budúcnosti sa, pod a nášho názoru, bude vyvíja  tlak na jednotlivé lenské štáty, aby prehodnotili 
svoje politiky v oblasti prostitúcie a prijali opatrenia za zavedenie tohto spôsobu riešenia prostitúcie. 
Výsledok hlasovania predstavuje totiž dôležitý varovný signál od poslancov Európskeho parlamentu, 
ktorý upozor uje na závažné problémy, ktorým elia lenské štáty, ktoré zaviedli reguláciu 
prostitúcie, najmä vo vz ahu k zneužívaniu žien v sex priemysle. Porovnávajúc realitu 
s predpokladaným a o akávaným úspechom, ktorý mala regulácia prostitúcie prinies  je zrejmé, 
že Európska únia sa obáva následkov, s ktorými v sú asnosti bojuje nielen Nemecko. 

S prihliadnutím na vyššie zmienené však máme za to, že otázka vhodnosti prístupu k prostitúcií je 
diskutabilná. Priklá ame sa k názoru, že prostredníctvom kriminalizácie prostitúcie a zavedenia 
trestnej zodpovednosti osôb kupujúcich sexuálne služby sa, v porovnaní s reguláciou prostitúcie, 
prispeje k eliminácií tohto fenoménu a jeho pomalého odstránenia zo spolo nosti. Na druhej strane 
však považujeme za nevyhnutné zdôrazni , že prohibi ný prístup nie je vhodným riešením pre každý 
štát. V nadväznosti na negatívne aspekty, ktoré mala za následok prohibícia alkoholu v Spojených 

                                                            
26) Dostupné na internete: http://www.spiegel.de/international/germany/johns-face-prosecution-in-forced-prostitution-cases-
in-german-law-reform-a-936844.html. 
27) Swedish government report: The Ban against the Purchase of Sexual Services. An Evaluation 1999-2008, Swedish Institute, 
2010, s. 20, Dostupné na: http://www.government.se/content/1/c6/15/14/88/0e51eb7f.pdf. 
28) Swedish government report: The Ban against the Purchase of Sexual Services. An Evaluation 1999-2008, Swedish Institute, 
2010, s. 29, Dostupné na: http://www.government.se/content/1/c6/15/14/88/0e51eb7f.pdf. 
29) EKBERG, G. The Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services, In: Violence Against Women, Vol. 10, No. 10, 
2004, s. 15. Dostupné na internete: http://www.prostitutionresearch.com/pdf/EkbergVAW.pdf. 
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štátoch amerických v rokoch 1920 – 1933, zastávame názor, že v niektorých štátoch, najmä v tých 
v ktorých je prostitúcia regulovaná štátom, by zavedenie prohibície prostitúcie mohlo by  dobrou 
ukážkou platnosti príslovia, že cesta do pekla býva vydláždená dobrými úmyslami.  

VPLYV REGULÁCIE PROSTITÚCIE NA OBCHODOVANIE S U MI  
Otázky týkajúce sa vplyvu legalizácie prostitúcie na obchodovanie s u mi boli v sú asnosti 
predmetom viacerých akademických výskumov, z ktorých vyplynul jasný záver o tom, že regulácia 
prostitúcie má priamy vplyv na nárast prípadov obchodovania s u mi. Na ú ely tohto lánku však 
nebolo možné sa detailne zaobera  všetkými závermi, ku ktorým autori dospeli. V štúdií zverejnenej 
pod názvom „The Law and Economics of International Sex Slavery. Prostitution laws and trafficking 
for sexual exploitation“, ktorá je dielom autorov z Univerzity v Göteborgu, autori porovnávali údaje 
získané z viacerých zdrojov, najmä z Úradu Vysokého komisára OSN pre ute encov, UNODC, ILO 
a dospeli k záveru, že „obchodovanie so ženami za ú elom sexuálneho vykoris ovania prevláda 
v krajinách, v ktorých je prostitúcia protizákonná a najrozšírenejšie je obchodovanie so ženami 
v krajinách, kde je prostitúcie legalizovaná.“30  

Uvedený záver potvrdzuje aj alšia štúdia, ktorá má názov „Does legalized prostitution increase 
human trafficking“. V tejto štúdii autori skúmali vplyv legalizácie prostitúcie na obchodovanie 
s u mi, pri om vychádzali z predpokladu, že „legalizácia prostitúcie má dva protichodné ú inky na 
výskyt obchodovania s u mi, tzv. substitution effect, znižujúci obchodovanie s u mi a tzv. scale 
effect, efekt zvyšujúci obchodovanie s u mi“31. Empirickým porovnaním údajov zo 150 krajín sveta, 
ako aj porovnaním údajov z troch európskych krajín, v ktorých sa prístup k prostitúcií líši, a to najmä 
porovnaním údajov zo Švédska a Nemecka, viedlo autorov k záveru, že „legalizácia prostitúcie má vo 
vz ahu k obchodovaniu s u mi stup ujúci efekt, a teda že vedie k zvýšeniu obchodu s u mi .“32 

Po porovnaní situácie v Nemecku a Švédsku, autori uvádzajú, že „v Nemecku po et osôb, pracujúcich 
v rámci prostitúcii bol v roku 2006 odhadnutý na 150.000 osôb, o predstavovalo asi 62 -krát viac 
ako vo Švédsku (ktorého populácia je asi 10 krát menšia ako v Nemecku).“33 V nadväznosti na 
zmienené alej uvádzajú, že pod a odhadov ILO bol v roku 2004 po et obetí obchodovania s u mi 
v Nemecku približne 32.800 obetí, o predstavuje asi 60 – krát viac obetí obchodovania s u mi ako 
v danom roku vo Švédsku. Autori alej poukazujú na skuto nos , že v Nemecku zárove  existuje 
dostatok dát pre porovnanie situácie, ktorá bola pred a po ú innosti Prostitu ného zákona, pri om 
porovnanie týchto dvoch období prináša hodnoverné výsledky. Ako uvádzajú odhady z obdobia 
rokov 1996 až 2003, po et obetí obchodovania s u mi v ase, ke  prostitúcia nebola v Nemecku 
regulovaná sa pohyboval v rozmedzí od 9.870 do 19.740 obetí, pri om tento následne vzrástol po 
tom, ako bola prostitúcia legalizovaná, a to v roku 2002 v po te od 11.080 do 22.160 obetí a v roku 
2003 od 12.350 do 24.700 obetí. 

S prihliadnutím na skuto nos , že obchodovanie s u mi za ú elom sexuálneho vykoris ovania je 
hospodárskou innos ou, ktorá je riadená ziskom, na jednej strane súhlasíme s vyššie uvedenými 
zisteniami, a to z dôvodu, že ím má štát benevolentnejšie zákony, ktorými rieši problematiku 
                                                            
30) JAKOBSSON, N. KOTSADAM, A. The Law and Economics of International Sex Slavery: Prostitution Laws and Trafficking for 
Sexual Exploitation, 2010, s. 16 Dostupné na internete: 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22825/4/gupea_2077_22825_4.pdf. 
31) CHO, S.Y. DREHER, A. NEUMAYER, E. Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking? In: World Development, 41 (1), 
2013, s. 4 Dostupné na: www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/neumayer/pdf/Article-for-World-
Development-_prostitution_-anonymousREVISED.pdf. 
32) CHO, S.Y. DREHER, A. NEUMAYER, E. Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking? In: World Development, 41 (1), 
2013, s. 25 Dostupné na: www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/neumayer/pdf/Article-for-World-
Development-_prostitution_-anonymousREVISED.pdf. 
33) CHO, S.Y. DREHER, A. NEUMAYER, E. Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking? In: World Development, 41 (1), 
2013, s. 24 Dostupné na: www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/neumayer/pdf/Article-for-World-
Development-_prostitution_-anonymousREVISED.pdf. 
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prostitúcie, ako aj innosti s ou spojené, stáva sa tento štát, pre obchodníkov s u mi lukratívnejším 
prostredím na rozbehnutie a fungovanie tohto druhu obchodu. Na strane druhej však uvádzame, že 
z dôvodu, že obchodovanie s u mi za ú elom sexuálneho vykoris ovanie možno považova  za 
latentnú trestnú innos , zastávame názor, že nie je objektívne možné jednozna ne vyvodi , že 
regulácia prostitúcie má priamy vplyv na obchodovanie s u mi za ú elom sexuálneho 
vykoris ovania.  

Hlavný problém vidíme najmä v nedostatku dostupných a hodnoverných údajov, na základe ktorých 
by sa k takémuto záveru mohlo dospie , a teda nie je možné ani vyvodi , ktorý zo sú asných prístupov 
k prostitúcii, i už regula ný alebo prohibi ný, je pre jednotlivé štáty najvhodnejší. Tento nedostatok 
je jasným signálom na to, aby sa alšie výskumy, ako aj rozsiahlejší zber dát v týchto oblastiach stali 
hlavnou prioritou, ktorá bude podporovaná tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. 

ZÁVER 
V sú asnosti existuje všeobecný konsenzus o potrebe eli  obchodovaniu s u mi, najmä za ú elom 
nútenej prostitúcie a sexuálneho vykoris ovania, ktoré sú celosvetovo nekontrolovate nou hrozbou. 
Vzh adom k ve kosti a cezhrani nému charakteru tohto problému, ako aj k ekonomickým záujmom 
ktoré ho sprevádzajú, je pomerne zložité nájs  vhodné, ale najmä ú inné spôsoby, ako odstráni  resp. 
aspo  v najvä šom možnom rozsahu eliminova  negatívne aspekty, ktoré sú s ním spojené. Aj 
napriek skuto nosti, že nie je jednoduché porovna  vplyv jednotlivých prístupov k prostitúcii na 
obchodovanie s u mi, zastávame názor, že obchodníci s u mi budú využíva  trh toho štátu, ktorý 
má zákony postavené o najvo nejšie.  

Ako najvä šiu prekážku, ktorá znemož uje posúdi , i je ú innejším prostriedkom na boj 
s obchodovaním s u mi regulácia alebo kriminalizácia prostitúcie, hodnotíme práve nedostatok 
spo ahlivých a porovnate ných údajov alebo aspo  odhadov, na základe ktorých by bolo možné 
ustáli , i obchodovanie s u mi sa v dôsledku tohto ktorého prístupu zvyšuje alebo práve naopak 
znižuje. S prihliadnutím na uvedené zastávame názor, že vytvorenie celoeurópskeho systému zberu 
dát o prostitúcií a obchodovaní s u mi, má zásadný význam pre efektívny boj s týmito problémami. 
Presné a vierohodné informácie o týchto javoch sú nevyhnutným predpokladom na to, aby sa 
navrhol vhodný prístup k prostitúcii a aby sa zhodnotila jeho efektívnos . 
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ABSTRAKT: 
Autori sa vo svojom príspevku venujú skutkovej podstate trestného inu subven ného podvodu zakotveného 
v § 225 Tr. zákona. Tento trestný in analyzujú tak z poh adu právneho stavu de lege lata, ale najmä de lege 
ferenda. Poukazujú pritom na dve zrejmé nesprávnosti v existujúcej právnej úprave, ktoré je potrebné 
novelizova . Prvou z nich je chybná právna konštrukcia „kto neoprávnene získanú dotáciu ...“, uvedená v § 225 
ods. 2 Tr. zákona, pretože správna má by „kto oprávnene získanú dotáciu ...“ Druhou nesprávnos ou je dvakrát 
použitý analogický pojem „v rozsahu vä šom” a „vä šia škoda“ v § 225 ods. 2 a § 225 ods. 4 písm. a) Tr. zákona.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
The authors of the article deal with the subject matter of subsidy fraud embodied in § 225 of Slovak Criminal 
Code. They analyze this type of criminal offense – both – in terms of the legal status (de lege lata), but especially 
from the perspecitve of de lege ferenda. They point out two obvious mistakes in the existing legislation, which 
accordingly needs to be revised. The first of these is incorrect legal wording „who improperly received grant ...“ 
as set forth in § 225 art. 2 of the Slovak Criminal Code, because the correct wording would be „who rightly 
received subsidies ...“ The second irregularity is twice analogically used term „more widely“ and „greater 
damage“ in § 225 art. 2 and § 225 art. 4 letter a) of the Criminal Code.  
 

„Zisk je sladký, i ke  pochádza z podvodu.“ Tento výrok slávneho gréckeho dramatika Sofokla odráža 
jednu zo základných t udskej povahy, a to aj schopnos  klama , ktorá je zakorenená v udskej mysli 
od nepamäti.  

V kronike udských úspechov sa tiež schopnos  podvádza  a klama  javila ako rozhodujúca pri 
získavaní nadvlády nad protivníkmi. História ukázala, že tak ako napr. na bojisku, tak aj v cirkvi i na 
vedúcich postoch nadnárodných spolo ností, udstvo uplat ovalo a uplat uje impozantný arzenál 
podvodných taktík a techník na dosiahnutie svojho cie a. udstvo je od nepamäti zahalené do 
temného umenia podvodu a sti. Už v Biblii sa príbeh udstva za al lžou hada, ke  oklamal Evu a od 
tých ias s potešením profituje z podvádzania svojich bratov a sestier. Nezáleží na mieste ani na 
období, na ideológií i na náboženstve, inštitúcie aj jednotlivci sa podvodmi a intrigami dostali na 
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pozície, ktoré oplývajú bohatstvom a mocou, pri om naplno využili unikátnu schopnos  udí. 
Schopnos  uveri  takmer všetkému.1 

Špecifikum trestného inu subven ného podvodu zakotveného v § 225 Trestného zákona ( alej aj 
„TZ“), ako aj ostatných trestných inov založených na podvodnom konaní, predstavuje existencia 
omylu. O omyle možno hovori  ako o charakteristickej rte podvodného konania, ktorá ho odlišuje 
od iných druhov kriminality páchanej proti majetku.  

Trestný in subven ného podvodu zakotvený vo štvrtej hlave osobitnej asti Trestného zákona je 
s existenciou omylu spätý v zmysle naplnenia základných znakov skutkovej podstaty tohto trestného 
inu. Trestný zákon zakotvuje dve formy protiprávneho konania, ktoré odlišujú trestnú innos  

založenú na podvodnom konaní od ostatných majetkových trestných inov a ktorými je vyjadrené 
konanie ako znak objektívnej stránky trestného inu. Ide o uvedenie iného do omylu a využitie omylu 
iného. 

Vo všeobecnosti sa s omylom v trestnom práve môžeme stretnú  naj astejšie v dvoch základných 
rovinách. Prvú rovinu predstavuje prítomnos  omylu na strane páchate a, poprípade osoby, ktorá 
napl uje resp. by mohla naplni  znaky nejakého trestného inu. V druhej rovine je prítomnos  omylu 
na strane poškodeného, resp. osoby, ktorú páchate  do omylu uvádza alebo jej omyl využíva, teda 
prípad, kedy je omyl znakom ur itej skutkovej podstaty trestného inu.  

Omylom sa rozumie nesúlad poznania s realitou. Môže sa ozna ova  ako chybná predstava reality. 
V praxi tak môže omyl páchate a spo íva  v chybnej predstave vz ahujúcej sa k skutkovej realite, i 
realite právnej. Pod a toho k omu sa chybná predstava vz ahuje rozlišujeme omyl skutkový a omyl 
právny. Oba typy omylov pôsobia na trestnú zodpovednos  páchate a.  

Omyl, ako to bolo uvedené, je základným znakom aj skutkovej podstaty trestného inu subven ného 
podvodu pod a § 225 TZ, ím sa stáva jedným z predpokladov trestnej zodpovednosti páchate a. 
Trestný in subven ného podvodu predstavuje typický príklad konania, kedy páchate  uvádza iného 
do omylu, využíva omyl, alebo zatajuje podstatné skuto nosti pri rozhodovaní inej osoby.2  

Trestný in subven ného podvodu je typickou blanketovou normou, o znamená, že príslušné 
ustanovenie odkazuje na alšie zákony a predpisy, ktoré súvisia s pride ovaním subvencií, dotácií 
a s pride ovaním iných príspevkov z verejných zdrojov. V § 225 ods. 1 TZ je zakotvené, že tomu, kto 
vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpo tu, z rozpo tu 
verejnoprávnej inštitúcie, rozpo tu štátneho fondu, rozpo tu vyššieho územného celku alebo 
rozpo tu obce, ktorých poskytnutie alebo použitie je pod a všeobecne záväzného právneho predpisu 
viazané na podmienky, ktoré nesp a, a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich splnenia, uloží sa 
trest od atia slobody v rozsahu od jedného do piatich rokov. Z tohto odseku vyplýva, že citované 
ustanovenie Trestného zákona ochra uje verejné rozpo tové zdroje a zabezpe uje sankcionovanie 
pri vylákaní finan ných prostriedkov, ktorých použitie, alebo poskytnutie sa pod a všeobecného 
právneho predpisu viaže na podmienky, ktoré páchate  nesp a. Páchate ovo konanie pritom 
spo íva v uvádzaní iného do omylu v otázkach splnenia príslušných podmienok. Páchate  teda 
postupuje spôsobom charakteristickým pre podvodné konania ako také a špecifikum tvorí tá 
skuto nos , že jeho konanie súvisí s poskytovaním dotácií, subvencií alebo inej formy poskytovania 
verejných zdrojov. Páchate  tak koná spôsobom, ke  v žiadosti, resp. v podkladoch súvisiacich so 
žiados ou zaml í alebo uvedie hrubo skreslené i nepravdivé údaje, podstatné pre danú žiados . Je 
potrebné zárove  zdôrazni , že priame spôsobenie škody inému nie je podmienkou pre naplnenie 
znakov trestného inu subven ného podvodu pod a § 225 ods.1 TZ. 

                                                            
1) CHALINE, E.: Podvody, ktoré hýbali dejinami, Bratislava, TRIO Publishing, 2011, s. 5. 
2) STO ESOVÁ, S.: Omyl v eském a zahrani ním trestním právu, Plze , vyd. Aleš en k s.r.o., 2013, s. 50. 
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Už na základe uvedeného odseku 1 možno konštatova , že trestný in subven ného podvodu pod a 
§ 225 TZ neposkytuje ochranu len subvenciám, ako by mohlo vyplýva  z názvu, ale aj dotáciám, 
príspevkom alebo iným plneniam zo štátneho rozpo tu, z rozpo tu verejnoprávnej inštitúcie, 
rozpo tu štátneho fondu, rozpo tu vyššieho územného celku a z rozpo tu obce. Z uvedeného tak 
vyplýva, že jednotlivé pojmy sú špecifické a rozdielne. 

Subvencia predstavuje istý finan ný príspevok poskytnutý verejnou inštitúciou alebo vládou, ktorý 
pre daný subjekt predstavuje ur itú výhodu. Subvencia môže by  poskytovaná v dvoch formách, prvú 
z nich predstavuje domáca podpora, druhou je vývozná subvencia. Formy vývoznej subvencie sa 
naj astejšie realizujú prostredníctvom úverov s nízkym úro ením a da ovými ú avami. Žiadna 
z foriem subvencie by sa nemala používa  spôsobom hroziacim alebo škodiacim inému obchodnému 
partnerovi.3 Tak ako pri poskytovaní úveru alebo pôži ky je aj s realizáciou subvencie spojené riziko 
podvodného konania.  

Dotáciu možno definova  ako pe ažný prídel zo štátneho rozpo tu, ktorý je relatívne pravidelný, 
poskytovaný subjektom štátnej správy, samosprávy a pri splnení zákonných podmienok poskytovaný 
tiež právnickým alebo fyzickým osobám. Poskytovanie dotácii je upravené množstvom právnych 
noriem napr. zákonom 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákonom . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom . 524/2010 Z. z. v platnom znení 
o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Úradu vlády SR a alšími zákonmi o poskytovaní dotácii 
v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev. 

Príspevkom sa vo všeobecnosti rozumie spravidla jednorazová finan ná pomoc z verejných 
rozpo tov, zásadne ú elovo viazaná, napr. na konkrétnu bytovú výstavbu alebo na podnikanie. 
Príspevok na výkon štátnej správy obciam, ktorý je však treba považova  skôr za ur itú formu 
dotácie, je stanovený v prílohe zákona o štátnom rozpo te na príslušný rok a obdrží ho každá obec 
vo výške, ktorá je diferencovaná pod a ve kosti obce a pod a úloh, ktorých plnenie obec zabezpe uje. 

Iné plnenie zo štátneho rozpo tu predstavuje napr. štátna pomoc. Pod a zákona . 231/1999 Z. z. 
o štátnej pomoci v platnom znení, je štátna pomoc vyjadrená prostredníctvom akejko vek formy 
pomoci poskytovanej na ú ely podnikania alebo v súvislosti s ním, poskytovate om z vlastných 
zdrojov, zo svojho rozpo tu alebo zo štátneho rozpo tu podnikate ovi. Štátnu pomoc je možné 
poskytnú  len v súlade s právnymi predpismi Európskeho spolo enstva,4 ktoré sa vz ahujú na štátnu 
pomoc, osobitnými zákonmi5 a so zákonom o štátnej pomoci. Zákon . 523/2004 Z. z. v platnom znení 
o rozpo tových pravidlách verejnej správy okrem iného upravuje rozpo et sektora verejnej správy, 
osobitne štátny rozpo et a rozpo tový proces. V zmysle aktuálnej judikatúry napr. R 23/2005 
„služobný príjem profesionálneho vojaka nemôže by  považovaný za iné plnenie zo štátneho 
rozpo tu tak, ako to má na mysli ustanovenie § 225 TZ o subven nom podvode, pretože pojmový 
znak objektívnej stránky uvedeného trestného inu ozna ený ako iné plnenie zo štátneho rozpo tu, 
musí by  svojím charakterom a ú elom obdobné dotácii alebo subvencii. Konanie páchate a, ktorý 
                                                            
3) Ministerstvo hospodárstva SR.: Subvencie a vyrovnávacie opatrenia, Bratislava, 2009, 
URL: http://www.mhsr.sk/subvencie-a-vyrovnavacie-opatrenia-6610/128295s. 
4) Napríklad nariadenie Rady (ES) . 659/1999 z 22.3.1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplat ovania lánku 93 
Zmluvy o založení Európskeho spolo enstva (Úradný vestník Európskych spolo enstiev, L 083, 27/03/1999), nariadenie Komisie 
(ES) . 70/2001 z 12.1.2001 o uplat ovaní lánkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spolo enstva na podporu štátu malým 
a stredným podnikate om (Úradný vestník Európskych spolo enstiev, L 010, 13/01/2001), nariadenie Komisie (ES) . 68/2001 
z 12.1.2001 o uplat ovaní lánkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spolo enstva na vzdelávaciu pomoc (Úradný vestník 
Európskych spolo enstiev, L 010, 13/01/2001), nariadenie Komisie (ES) . 2204/2002 z 12.12.2002 o uplat ovaní lánkov 87 a 88 
Zmluvy o založení Európskeho spolo enstva na štátnu pomoc pre zamestnanos  (Úradný vestník Európskych spolo enstiev, L 337, 
13/12/2002). 
5) Napríklad zákon . 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky . 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahrani ného obchodu v znení neskorších predpisov, 
zákon . 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. 
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podvodným spôsobom (uvedením iného do omylu) dosiahne vyplácanie zvýšeného služobného 
príjmu (resp. niektorej zložky jeho služobného príjmu), nemôže by  kvalifikované ako trestný in 
subven ného podvodu pod a § 225 TZ, ale ako trestný in podvodu pod a § 221 TZ.“6 

Rozpo tom verejnoprávnej inštitúcie sa rozumie najmä rozpo et Literárneho fondu, Hudobného 
fondu, Fondu výtvarných umení, ktoré sú ako národnokultúrne verejnoprávne inštitúcie zakotvené 
v zákone . 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch, Fondu ochrany vkladov pod a zákona . 118/1996 
Z. z. o ochrane vkladov, Fondu na podporu vzdelávania pod a zákona . 396/2012 Z. z. o Fonde na 
podporu vzdelávania, Audiovizuálneho fondu pod a zákona . 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom 
fonde, ako aj Recykla ného fondu pod a zákona . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Rozpo et štátneho fondu je napojený finan nými vz ahmi na rozpo et ústredného orgánu štátnej 
správy ustanoveného zákonom. Štátny fond predstavuje pod a zákona . 523/2004 
Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy právnickú osobu, ktorá je zria ovaná zákonom na 
financovanie osobitne ur ených úloh. Štátnym fondom sa rozumie najmä Štátny fond rozvoja 
bývania (zákon . 607/2003 Z. z.), Národný jadrový fond (zákon . 238/2006 Z. z.), ale aj 
Environmentálny fond (zákon . 587/2004 Z. z.).  

Rozpo et vyššieho územného celku tvorí základ finan ného hospodárenia samosprávneho kraja. 
Rozpo et je tvorený tak vlastnými príjmami, ako aj štátnymi dotáciami a alšími zdrojmi, a to na 
obdobie jedného kalendárneho roka (zákon o samospráve vyšších územných celkov . 302/2001 
Z. z.).  

Rozpo et obce tvorí na základe zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení základ finan ného 
hospodárenia obce. Podobne ako pri rozpo te samosprávneho kraja aj rozpo et obce je tvorený na 
obdobie jedného kalendárneho roka. Obec môže na naplnenie úloh použi  okrem iného aj návratné 
zdroje financovania a prostriedky mimorozpo tových pe ažných fondov. Štát môže poskytnú  štátnu 
dotáciu obci za ú elom naplnenia rozvojového programu obce, na ktorej má štát záujem alebo obci, 
ktorej vlastné zdroje neposta ujú na naplnenie jej úloh. Obec sa na ú ely financovania svojich úloh 
môže spája  s inými obcami, právnickými, fyzickými osobami, ako aj samosprávnymi krajmi. 
Opomenú  nemožno ani zákon . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy. 

Pri trestnom ine subven ného podvodu môže by  páchate om ktoráko vek trestne zodpovedná 
osoba. V praxi pôjde o fyzickú osobu – žiadate a, resp. fyzickú osobu, ktorá za neho alebo za žiadate a 
ako právnickú osobu podáva žiados  o dotáciu, subvenciu, príspevok, alebo o iné plnenie 
z uvedených verejných rozpo tov, alebo o osobu, ktorá za neho, alebo za žiadate a – právnickú osobu 
takúto žiados  spisuje i vypl uje, pri om v danej žiadosti vedome uvedie nepravdivé alebo hrubo 
skreslené údaje, alebo podstatné údaje zaml í.  

Z h adiska subjektívnej stránky ide o úmyselný trestný in. Na rozdiel od všeobecného trestného inu 
podvodu zakotveného v § 221 TZ, nie je z h adiska trestnej zodpovednosti v základnej skutkovej 
podstate zakotvený vznik škody. Preto ani úmysel páchate a k takejto škode nemusí smerova  aj ke  
spravidla tomu tak bude. 

Ú elom ustanovenia § 225 TZ o subven nom podvode je nepochybne ochrana verejných 
rozpo tových zdrojov a sankcionovanie páchate ov pri vylákaní analyzovaných finan ných 
prostriedkov, ktorých použitie alebo poskytnutie je viazané pod a všeobecného právneho predpisu 
na podmienky, ktoré žiadate  nesp a.7 Inými slovami možno konštatova , že objektom trestného 
inu subven ného podvodu je vlastnícke právo v súvislosti s využívaním subvencií, dotácií, i iných 

príspevkov pochádzajúcich z verejných zdrojov. 

                                                            
6) Rozsudok Vyššieho vojenského súdu Tren ín z 26. januára 2005, sp. zn. l To-31/2004. 
7) ENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon – ve ký komentár, Bratislava, EURO KÓDEX, 2013, s. 422. 
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Pre naplnenie znakov základnej skutkovej podstaty trestného inu subven ného podvodu pod a 
§ 225 ods. 1 TZ sa vyžaduje konanie, ktoré spo íva vo vylákaní subvencie, dotácie, príspevku, i iného 
plnenia zo štátneho rozpo tu, z rozpo tu štátneho fondu, rozpo tu verejnoprávnej inštitúcie, 
rozpo tu obce, alebo z rozpo tu vyššieho územného celku, pri om poskytnutie alebo použitie 
taxatívne vymedzených pe ažných prídelov je viazané na podmienky, ktoré páchate  nesp a. 
Vylákanie takéhoto pe ažného prídelu formou dotácie, subvencie alebo iného plnenia je spojené 
s uvedením do omylu v otázke splnenia ustanovených podmienok pod a všeobecne záväzného 
právneho predpisu.  

Tak ako pri trestnom ine úverového, i pois ovacieho podvodu, má aj trestný in subven ného 
podvodu viacero základných skutkových podstát. Rovnako, ako v prvom odseku, aj pod a druhého 
odseku sa potrestá páchate , ktorý neoprávnene získanú dotáciu, subvenciu, príspevok, alebo iné 
plnenie zo štátneho rozpo tu, rozpo tu verejnoprávnej inštitúcie, rozpo tu štátneho fondu, alebo 
rozpo tu vyššieho územného celku alebo rozpo tu obce použije vo vä šom rozsahu na iný ako 
ur ený ú el (§ 225 ods. 2 TZ). V druhom odseku tohto ustanovenia sa trestnos  rozširuje aj na prípady 
použitia daných finan ných prostriedkov, v kontexte odseku 1, na iný ako ur ený ú el. Na naplnenie 
znakov základnej skutkovej podstaty pod a druhého odseku sa vyžaduje aj vä ší rozsah takéhoto 
použitia príslušných finan ných prostriedkov. Týmto ustanovením sa tak obmedzuje vo nos  
nakladania s danými finan nými prostriedkami. Vychádzajúc z vyššie uvedeného tak možno 
konštatova , že podstata tohto ustanovenia spo íva v sankcionovaní osôb, ktoré používajú finan né 
prostriedky v rozpore s ich ú elovým viazaním.8 Podobne ako v prvom odseku aj pod a druhého 
odseku § 225 TZ, môže spácha  skutok ktoráko vek osoba, ktorá je trestné zodpovedná, teda pôjde 
o všeobecný subjekt. Na naplnenie znakov aj tejto skutkovej podstaty trestného inu sa vyžaduje 
úmyselné zavinenie. V druhom odseku § 225 TZ upravujúceho trestný in subven ného podvodu 
použil zákonodarca pojem „neoprávnene získanú dotáciu....“. Neoprávnene získaná dotácia a iná 
platba však predstavuje dotáciu získanú v zmysle prvého odseku § 225 TZ. V danom prípade však 
zjavne ide o legislatívnu chybu. Žiadate  sa dopúš a trestného inu v zmysle prvého aj druhého 
odseku ustanovenia § 225 TZ v prípade tým, že získa dotáciu neoprávnene. Úmyslom zákonodarcu 
v § 225 ods. 2 TZ ale bolo zrejme vyvodi  trestný postih žiadate a, ktorému bola dotácia pridelená 
oprávnene, avšak danú dotáciu zneužil na ú el, ktorý sa nezhodoval s ú elom na ktorý boli finan né 
prostriedky poskytnuté. Namieste je tak konštatovanie, že je potrebné legislatívne, skorou 
novelizáciou zmeni  pojem nachádzajúci sa v § 225 ods. 2 TZ „neoprávnene získanú dotáciu...“ na 
pojem „oprávnene získanú dotáciu...“.  

Takáto právna úprava by zárove  dôsledne odlíšila právnu situáciu predpokladanú v odseku 1 od 
situácie zakotvenej v odseku 2 § 225 TZ. Sumarizujúc už uvedené možno uvies , že kým § 225 ods. 
1 TZ sankcionuje zjavné vylákanie finan ných prostriedkov bez oh adu na výšku škody a ich alšie 
využitie, § 225 ods. 2 TZ by mal legislatívne presne zakotvi  síce oprávnené získanie finan ných 
prostriedkov v ur itom rozsahu, ale ich následné zneužitie, t. j. použitie na iný ako deklarovaný ú el. 

 alšou problematickou právnou úpravou v druhom odseku § 225 TZ je použitý pojem „vo vä šom 
rozsahu“. Tento pojem sa kvantitatívne odvíja od škody pod a kritérii uvádzaných v §125 TZ. Vä šou 
škodou sa pod a neho rozumie škoda dosahujúca najmenej desa násobok malej škody. Malá škoda 
je pritom klasifikovaná ako škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Z uvedeného vyplýva, že pri vä šej 
škode pôjde o sumu najmenej 2.660 eur. V § 125 TZ sa alej ustanovuje, že príslušné h adiská sa 
rovnako použijú na ur enie hodnoty veci, výšky prospechu a rozsahu inu.  

V § 225 ods. 2 TZ sa alej používa pojem „iný ako ur ený ú el“. Iným ako ur eným ú elom sa vo 
všeobecnosti rozumie spôsob použitia jednotlivých pe ažných prostriedkov poskytnutých vo forme 

                                                            
8) ENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon – ve ký komentár, Bratislava, EURO KÓDEX, 2013, s. 423. 
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subvencie, dotácie, alebo iného plnenia z verejných zdrojov, ktorý je v rozpore s pravidlami 
a podmienkami ur enými v príslušných právnych predpisoch.9 

Z uvádzaných skuto ností je teda zrejmé, že znaky skutkovej podstaty trestného inu subven ného 
podvodu pod a doposia  platného znenia § 225 ods. 2 TZ budú naplnené, ak sa páchate  dopustí 
konania, ktorým neoprávnene získanú dotáciu, subvenciu, i iné plnenie z verejných zdrojov, použije 
v rozpore s pravidlami a podmienkami vyplývajúcimi z príslušného právneho predpisu, teda na iný 
ako deklarovaný ú el a to v rozsahu dosahujúcom sumu aspo  2.660 eur.  

Ustanovenie § 225 ods. 4 TZ je kvalifikovanou skutkovou podstatou trestného inu subven ného 
podvodu k jeho odsekom 1 až 3. Trestná sadzba ustanovená v odseku 4 je v rozmedzí od troch do 
desiatich rokov. Jeden z kvalifika ných znakov predstavuje v danom prípade spôsobenie vä šej 
škody, ktorá pod a § 125 TZ, ako to už bolo uvedené, predstavuje sumu dosahujúcu aspo  2.660 eur. 
Ustanovenie pojednávajúce o subven nom podvode sa tak javí ako problematické aj v tomto 
prípade, pretože sa v om vylu uje aplikovanie § 225 ods. 2 a zárove  aj § 225 ods. 4 písm. a) TZ, 
pretože ide o dvakrát použitý obdobný kvantitatívny pojem „vo vä šom rozsahu“, resp. „vä šia 
škoda” za situácie, že s jednotlivými odsekmi sú spojené výrazne rozdielne trestné sadzby, o vedie 
k problémom v aplika nej praxi. V danom prípade je preto nevyhnutné v praxi aplikova  len § 225 
ods. 2 TZ s miernejšou trestnou sadzbou v prospech páchate a. Nako ko možno pod a aktuálneho 
znenia Trestného zákona považova  § 225 ods. 2 a § 225 ods. 4 písm. a) za zhodné, je namieste 
konštatovanie nelogickosti a zjavnej rozporuplnosti zmyslu takejto právnej úpravy. Za daných 
okolnosti sa ako logickým a nevyhnutným javí novelizácia ustanovenia § 225 ods. 2 TZ tak, že 
pojem „v rozsahu vä šom” bude nahradený pojmom „v rozsahu malom”. 

Správnos  týchto právnych úvah a navrhovanej novelizácie možno podpori  aj porovnaním s právnou 
úpravou eskej republiky. Konkrétne ustanovenie § 212 ods. 1 TZ eskej republiky sankcionuje toho, 
kto v žiadosti o poskytnutí dotácie, subvencie alebo návratnej finan nej výpomoci alebo príspevku 
uvedie nepravdivé alebo hrubo skreslené údaje alebo podstatné údaje zaml í. Ešte podstatnejšie je 
ustanovenie § 212 ods. 2 TZ eskej republiky, znejúce obdobne ako vyššie navrhovaná novelizácia. 
Pod a tohto ustanovenia sa totiž potrestá ten, kto použije v rozsahu nie malom prostriedky získané 
ú elovou dotáciou, subvenciou alebo návratnou finan nou výpomocou alebo príspevkom na iný ako 
ur ený ú el. 

Práve toto ustanovenie zakotvuje spomínanú legálnos  získania finan ných prostriedkov, ako aj nie 
malý rozsah v nadväznosti na § 212 ods. 4 TZ, ktorý predpokladá spôsobenie vä šej škody. 

Krátky poh ad do histórie napovedá, že tak subven ný ako aj ostatné druhy podvodov, boli do 
Trestného zákona zakotvené jeho novelou – zákonom . 183/1999 Z. z. Ani poh ad do dôvodovej 
správy k tejto novele však bližšie neobjas uje dôvody predmetnej spornej právnej úpravy, pretože 
z jej obsahu vyplývajú len dôvody prijatia tejto novely. Nimi sú dovtedajšia všeobecnos  ochrany 
majetku pred širokou škálou podvodných útokov prostredníctvom skutkovej podstaty trestného inu 
podvodu a ich nová konkretizácia v skutkových podstatách trestných inov úverového, subven ného 
a pois ovacieho podvodu pod a jednotlivých oblasti naj astejšieho výskytu, o umož uje ich širšiu 
diferenciáciu a mali by ma  aj preventívny ú inok. 

V § 225 ods. 3 TZ je ustanovená tretia základná skutková podstata trestného inu subven ného 
podvodu, ktorá ustanovuje, že od atím slobody na dva až pä  rokov sa potrestá ten, ak ako 
zamestnanec, len, zástupca alebo iná oprávnená osoba kona  za toho, kto poskytuje dotáciu, 
subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpo tu, z rozpo tu verejnoprávnej inštitúcie, 
z rozpo tu štátneho fondu, rozpo tu vyššieho územného celku alebo rozpo tu obce, umožní získa  

                                                            
9) BURDA, E., ENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol.: Trestný zákon Osobitná as  – komentár II.diel, Praha, C. H. Beck, 2010, 
s. 551. 
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dotáciu, subvenciu alebo jednu z vyššie taxatívne uvedených foriem plnenia z verejných zdrojov, 
osobe, o ktorej vie, že nesp a podmienky, ktoré sú ur ené na jej poskytnutie. Podobne ako v prvých 
dvoch odsekoch, sú aj v tomto ustanovení objektom trestného inu subven ného podvodu 
vlastnícke práva, ktoré ale v danom prípade nevyplývajú z ú elového využívania finan ných 
prostriedkov poskytovaných z verejných zdrojov, ale z ich ú elného pride ovania. Objektívna stránka 
tak spo íva v umožnení získa  subvencie, dotácie a iné plnenia z verejných zdrojov osobe, o ktorej 
páchate  vie, že nesp a podmienky, ktoré sú ur ené na ich poskytovanie. Na rozdiel od prvých dvoch 
odsekov § 225 TZ, nemôže by  páchate om ktoráko vek trestne zodpovedná osoba. Ním môže by  
jedine zamestnanec, zástupca, len, alebo iná oprávnená osoba, ktorá je oprávnená kona  za toho, 
kto poskytuje niektorú z foriem pe ažných prostriedkov v zmysle tohto ustanovenia. Ide tak 
o špeciálny subjekt. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, páchanie subven ného podvodu 
vyžaduje úmyselné zavinenie. V prvých troch odsekoch ustanovenia § 225 TZ sú zakotvené tri typy 
základných skutkových podstát trestného inu subven ného podvodu, ktoré možno klasifikova  ako 
pre in. V nasledujúcich odsekoch sú opísané klasifikované skutkové podstaty, u ktorých v štvrtom 
a piatom odseku ide o zlo in a v šiestom odseku o obzvláš  závažný zlo in. 

O trestný in subven ného podvodu v zmysle § 225 TZ však nepôjde v prípade, ak páchate  získa 
neoprávnene prostriedky z fondov Európskych spolo enstiev tým, že uvedie iného do omylu. 
Páchate  sa tak nedopúš a trestného inu subven ného podvodu pod a § 225 TZ, ale trestného inu 
poškodzovania finan ných záujmov Európskych spolo enstiev pod a § 261 TZ. V praxi sú však asté 
prípady, ke  na uhradenie konkrétneho projektu je od niektorého z ministerstiev požadovaná ur itá 
finan ná iastka, a tá pozostáva jednak z finan ných prostriedkov Európskych spolo enstiev a jednak 
zo štátneho rozpo tu v ur itom percentuálnom pomere, napr. 85% z fondov Európskych 
spolo enstiev a 15% zo štátneho rozpo tu. V takomto prípade pôjde o súbeh oboch uvádzaných 
trestných inov. 

Pre úplnos  záverom uvádzame tiež kvantitatívny aspekt tejto trestnej innosti, pod a ktorého za 
trestný in subven ného podvodu pod a § 225 TZ bolo pod a údajov uvedených v Správe 
generálneho prokurátora o innosti prokuratúry Slovenskej republiky v roku 201210 stíhaných 
zanedbate ných 97 osôb, z oho bolo 44 osôb obžalovaných. V roku 2011 bolo za porušenie tohto 
ustanovenia stíhaných 86 osôb, z oho bolo obžalovaných 34 osôb. V roku 2010 bolo 103 osôb 
stíhaných a 44 obžalovaných. V percentuálnom vyjadrení to z majetkovej kriminality, po zaokrúhlení 
na dve desatinné miesta, za rok 2012 predstavuje 0,39%, za rok 2011 0,35% a za rok 2010 0,39%. Vo 
vyjadrení celkovej kriminality Slovenskej republiky tieto údaje predstavujú v roku 2012 0,18%, v roku 
2011 0,17% a v roku 2010 0,19%. 

Trestný in subven ného podvodu pod a § 225 TZ predstavuje typický príklad špeciálneho 
ustanovenia vyprofilovaného zo všeobecného trestného inu podvodu pod a § 221 TZ, 
poskytujúceho ochranu vlastníckemu právu v súvislosti s ú elným využívaním subvencií, dotácií 
alebo iných príspevkov z verejných zdrojov. Legislatívnou innos ou a na základe praxe sa postupne 
od roku 1999 vytvorili už spomínané jednotlivé špeciálne ustanovenia založené na podvodnom 
konaní, s cie om poskytnú  o najkomplexnejšiu ochranu pred takým fenoménom, akým podvodné 
konanie bezpochyby je. Tri uvedené základné skutkové podstaty trestného inu subven ného 
podvodu pod a § 225 TZ, ako aj výška trestných sadzieb až do pätnás  rokov, sú predpokladom 
eliminovania predmetnej trestnej innosti prostredníctvom Trestného zákona. 

Na druhej strane je nevyhnutné upozorni  na nedostatky existujúcej právnej úpravy a navrhnú  
možnosti nápravy novelizáciou. Výskyt akýchko vek nejasností a nepresností v právnej úprave totiž 
vo všeobecnosti predstavuje možnos  vyvinenia sa páchate a, ako aj spôsob ako oslabi  autoritu 

                                                            
10) Dostupné na internete: http://www.genpro.gov.sk/spravy-o-cinnosti/sprava-o-cinnosti-prokuratury-slovenskej-republiky-za-
rok-2012-3639.html. 



65

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKJÁN ŠANTA, ADAM ČANDA   

 
orgánov inných v trestnom konaní a súdov, resp. v neposlednom rade aj autoritu právneho systému 
Slovenskej republiky ako takého. 

 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 
1. Chaline, E.: Podvody, ktoré hýbali dejinami, Bratislava, TRIO Publishing, 2011 
2. Sto esová, S.: Omyl v eském a zahrani ním trestním právu, Plze , vyd. Aleš en k s.r.o., 2013 
3. Ministerstvo hospodárstva SR.: Subvencie a vyrovnávacie opatrenia, Bratislava, 2009 
4. URL: http://www.mhsr.sk/subvencie-a-vyrovnavacie-opatrenia-6610/128295s 
5. entéš, J. a kol.: Trestný zákon – ve ký komentár, Bratislava, EURO KÓDEX, 2013 
6. Burda, E., entéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol.: Trestný zákon Osobitná as  – komentár II.diel, Praha, 

C. H. Beck, 2010



66

WWW.UCPS.SKJOZEF MEDELSKÝ  

 

 

 

SÚ ASNOS  A BUDÚCNOS  TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB 
 

THE PRESENT AND THE FUTURE OF CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES 
 

 
JUDR. MGR. JOZEF MEDELSKÝ, PHD. 
AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE 
KATEDRA VEREJNOPRÁVNYCH VIED  
E-MAIL: JOZEF.MEDELSKY@MINV.SK 
 
K Ú OVÉ SLOVÁ: 
trestná zodpovednos  právnických osôb, modely trestnej zodpovednosti právnických osôb, slovenská právna 
úprava, prítomnos , budúcnos , návrhy de lege ferenda 

KEY WORDS: 
criminal liability of legal entities, models of criminal liability of legal entities, Slovak law regulation, present, 
future, proposals de lege ferenda 

ABSTRAKT: 
Trestná zodpovednos  právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. 
Dôvodom sú tak teoretické ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka preh ad dôvodov neaplikácie sú asnej 
právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zárove  ponúka návrhy de lege ferenda 
k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
Criminal liability of legal entities still presents a persistent problem in the Slovak republic. The reason can be 
found in theoretical and practical field too. The contribution offers an overview of reasons why the current model 
of criminal liability of legal entities is not applied and also offers proposals de lege ferenda.  
 

Trestná zodpovednos  právnických osôb je rozporuplným inštitútom tak na vnútornej ako aj 
medzinárodnej scéne. Dôkazom toho, vzh adom na územie Slovenskej republiky, sú aj pripravované 
legislatívne zmeny v tejto oblasti. Aktuálne je v legislatívnej príprave nový model trestnej 
zodpovednosti právnických osôb. Dôvodom prechodu na nový model je neaplikácia pôvodnej a ešte 
stále aktuálnej právnej úpravy v podobe modelu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.  

ZHODNOTENIE NEPRAVEJ TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB V SLOVENSKOM 
PRÁVNOM PORIADKU 
Teória trestnej zodpovednosti právnických osôb sa vyvíjala a neustále sa aj vyvíja, ako odpove  na 
kriminalitu páchanú právnickými osobami. Dôvody proti zavedeniu trestnej zodpovednosti 
právnických osôb majú svoje opodstatnenie, no v mnohých prípadoch odmietavé postoje boli 
prelomené, nako ko jednotlivé štáty zaviedli trestnú zodpovednos  právnických osôb. Výnimkou 
v tomto prípade nie je ani Slovenská republika, ktorá prijala úpravu nepravej trestnej zodpovednosti 
právnických osôb. Žia  v prípade Slovenskej republiky nie je možné hovori  o efektivite. Od ú innosti 
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tejto úpravy, teda od 1. septembra 2010, úprava nebola v praxi aplikovaná a pravdepodobne ani 
aplikovaná nebude. Úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb bola prijímaná do právneho 
poriadku od roku 2004. Okrem posledného návrhu boli všetky legislatívne návrhy neúspešné. 
Neúspech je potrebné h ada  predovšetkým v odmietavom prístupe vo veciach vzniku kolektívnej 
zodpovednosti a možnosti zasiahnu  sankciou aj tretie osoby, ako napríklad aj zamestnancov. 
Osobne sa však domnievam, že dôvodom neprijatia bola aj nedosta ujúca politická vô a. Prepojenos  
právnických osôb, astokrát braných ako hybný faktor ekonomiky s politickou mocou, je evidentný. 
Sved ia o tom viaceré medializované kauzy našich najvä ších politických predstavite ov. Tam, kde 
nie je vô a, môžu existova  akéko vek prostriedky na boj proti kriminalite právnických osôb 
a v kone nom dôsledku aj tak nebudú aplikovate né. Osobne si myslím, že alším dôvodom 
neaplikácie tohto inštitútu bol aj nedostato ný dialóg s akademickou obcou a právnymi teoretikmi, 
ktorí mali ur ite o poveda  k jednotlivým návrhom. Samozrejme táto spolupráca je namieste po as 
prípravy samotného návrhu, inak nie je možné o akáva  ni  iné ako len kritiku. Aktuálna úprava, ako 
píše Záhora, bola ušitá horúcou ihlou: „O uvedenom návrhu nebolo vykonané medzirezortné 
pripomienkové konanie. Pod a l. 9 Legislatívnych pravidiel vlády SR sa návrh zákona prerokuje 
s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní. Predkladate  zverejní návrh zákona 
na pripomienkové konanie na Portáli právnych predpisov. Predmetný návrh nebol zverejnený na 
pripomienkové konanie ani na stránke ministerstva spravodlivosti ani na Portáli právnych predpisov. 

alší sled prerokovávania bol tiež ve mi rýchly. Predmetný materiál bol na rokovaní vlády 
prerokovaný 3. 2. 2010, do Národnej rady SR doru ený 12. 2. 2010, spolo ná správa výborov bola 
spracovaná 26. 4. 2010 a návrh bol prerokovaný v druhom a schválený v tre om ítaní v ten istý de  
(27. 4. 2010), už dva týždne predtým, ako bola stanovená lehota na prerokovania vo výboroch (do 
12. 5. 2010).“1 Prioritným dôvodom prijatia aktuálnej úpravy bolo údajne neplnenie si 
medzinárodných záväzkov, pri om termín už bol takmer prekro ený. Je však možné oponova , 
nako ko kompetentné orgány mali dostato ne dlhý as na vytvorenie návrhov a ich schválenie v takej 
podobe, aby sa dali v praxi aj aplikova . V rámci dôvodovej správy sa spomína ú el prijatia tejto 
právnej úpravy: „Ú elom navrhovanej úpravy Trestného zákona je zavies  do právneho poriadku 
Slovenskej republiky sankcionovanie právnických osôb prostredníctvom noriem trestného práva, ak 
došlo v súvislosti s ich innos ou ku spáchaniu trestného inu tak, ako je to popísané v predkladanom 
návrhu zákona.“2 Je tomu skuto ne tak? Bolo ú elom tejto úpravy sankcionovanie právnických osôb 
alebo len expresné naplnenie si medzinárodných záväzkov? Osobne sa domnievam, že ú el bol 
akýko vek, len nie sankcionovanie právnických osôb za ich protiprávne konanie. Záhora sa zamýš a 
aj nad alším aplika ným problémom v súvislosti s aktuálnou právnou úpravou: „Trestný poriadok 
umož uje uloži  zhabanie pe ažnej iastky a zhabanie majetku aj bez návrhu prokurátora (§ 289 
odsek 1 TP). Vzh adom na to, že slovenské trestné konanie je najmä po rekodifikácii od roku 2006 
sporové trestné konanie, v ktorom sudca v zásade nevykonáva dokazovanie, ale len hodnotí 
jednotlivé dôkazy, kladiem si otázku, ako bude v konkrétnom prípade postupova  súd, ke  
prokurátor nepodá návrh a súd dospeje k názoru, že sú splnené dôvody na uloženie ochranného 
opatrenia vo i právnickej osobe. Preberie úlohu obžaloby súd a bude nies  dôkazné bremeno? Nie 
je to krok spä  k inkvizi nému procesu?“3 Odpove  je jednozna ná. Prokurátor ako dominus litis je 
oprávnený k podaniu obžaloby a v tomto prípade návrhu na uloženie jedného z dvoch ochranných 

                                                            
1) ZÁHORA, J.2010.Ukladanie trestných sankcií právnickým osobám v Slovenskej republike, In Kriminalistika: tvrtletník pro 
kriminalistickou teórii a praxi. ro . 43, . 4, 2010, s. 14. 
2) Dôvodová správa k zákonu . 224/2010 Z. z. ktorým sa mení a dop a zákon . 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 
predpisov, s. 1. 
3) ZÁHORA, J.2010. Ukladanie trestných sankcií právnickým osobám v Slovenskej republike, In Kriminalistika: tvrtletník pro 
kriminalistickou teórii a praxi. ro . 43, . 4, 2010, s. 14-15. 
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opatrení. Dostávame sa taktiež k porušeniu latinskej zásady nemo iudex sine actore, ktorá vyjadruje, 
že bez žalobcu niet sudcu. 

alšou problematickou oblas ou je zaradenie právnickej osoby do trestného konania ako 
zú astnenej osoby. Napriek posilneniu práv zú astnenej osoby je možné sa domnieva , že 
postavenie a práva obvineného v trestnom konaní umož ujú adekvátnejšie uplat ovanie práv tejto 
osoby naprie  celému trestnému konaniu.  

alším problematických okruhom je nedosta ujúci sank ný aparát. Jednotlivé predkladané návrhy 
od roku 2004 po ítali s iným rozsahom trestných sankcií. Posledné dva z roku 2008 a 2010 už po ítali 
len s kvázitresnoprávnymi sankciami v podobe ochranných opatrení. Aktuálne dve ochranné 
opatrenia nie sú ur ite dosta ujúcim aparátom ako odpove  na protiprávne konanie právnických 
osôb. Samotné medzinárodné dokumenty odporú ajú aj iné sankcie. Príkladom môže by : „Rámcové 
rozhodnutie Rady 2002/568/SVV o boji proti korupcii v súkromnom sektore v l. 6. Sankcie proti 
právnickým osobám ustanovuje nasledovný katalóg sankcií: 

a) vylú enie z nároku na štátne dávky alebo podporu;  
b) do asné alebo trvalé vylú enie z vykonávania podnikate skej innosti;  
c) nariadenie súdneho dozoru;  
d) súdny príkaz k likvidácii. 

Podobné sankcie obsahuje aj Rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV z februára 2005 o útokoch 
na informa né systémy. alšie Rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV z decembra 2003 o boji 
proti pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii, okrem štyroch sankcií pre právnické osoby 
týkajúce sa korupcie v súkromnom sektore, stanovuje v l. 7 aj alšiu sankciu, a to do asné alebo 
trvalé zatvorenie prevádzok, ktoré boli použité na spáchanie trestného inu.“4 Žiaden 
z medzinárodných dokumentov však neprikazuje zavedenie len týchto sankcií. Každá krajina teda 
môže ís  nad rámec medzinárodných dokumentov, ktoré odporú a jednotlivým lenským štátom 
prija . Aj pre Slovenskú republiku platilo zavedenie primeraných, odstrašujúcich a ú inných sankcií. 
Aj v tomto prípade je teda obtiažne hovori , že Slovenská republika si splnila svoje záväzky 
vyplývajúce z medzinárodných dokumentov.  

Z dôvodovej správy taktiež vyplýva, že autor návrhu by sa radšej priklonil k riešeniu prostredníctvom 
noriem správneho práva alebo ob ianskeho práva: „Záväzok právnej zodpovednosti právnických 
osôb za trestné iny fyzických osôb so zastupovacími, rozhodovacími a kontrolnými oprávneniami, 
alebo pri ktorých zanedbali tieto fyzické osoby so zastupovacími, rozhodovacími a kontrolnými 
oprávneniami náležitý doh ad alebo kontrolu vo i fyzickým osobám, ktoré tieto trestné iny spáchali 
a boli právnickej osobe pri spáchaní trestného inu podriadené a konali v jej mene, nevyžaduje 
zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, avšak štyri uvedené dokumenty 
(Dohovor Rady Európy o praní špinavých pe azí, vyh adávaní, zhabaní a konfiškácií ziskov z trestnej 
innosti prijatý v roku 1990 a implementovaný do Z. z. pod . 109/2002 Z.z., Dohovor Rady Európy 

o praní špinavých pe azí, vyh adávaní, zhabaní a konfiškácií ziskov z trestnej innosti a o financovaní 
terorizmu implementovaný do Z. z. pod . 91/2009 Z.z., Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV 
o uznávaní pe ažných sankcií a Rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV o uznávaní konfiškácii), 
vyžadujú uznanie rozhodnutí cudzích orgánov s trestnoprávnou povahou vo veciach pe ažných 
sankcií a prepadnutia majetku vo i právnickým osobám orgánmi Slovenskej republiky“. V jednom 
prípade ide o cudzie rozhodnutia vydané zmluvnými štátmi Dohovoru Rady Európy o praní špinavých 
pe azí, v dvoch alších prípadoch o cudzie rozhodnutia vydané lenskými štátmi Európskej únie. 
„Pokia  by Slovenská republika nebola viazaná troma uvedenými dokumentmi, mohla by bez vä ších 
                                                            
4) tamtiež, s. 15. 
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problémov zavies  ob ianskoprávnu, prípadne administratívnoprávnu zodpovednos  právnických 
osôb za trestné iny spáchané fyzickými osobami v jej prospech formou inštitútov primeraného 
finan ného zados u inenia a vydania prospechu z trestného inu (prípadne modifikované vydanie 
bezdôvodného obohatenia).“5 Slovenský právny poriadok rozoznáva objektívnu zodpovednos  
právnickej osoby, ktorá je upravená správnym právom. Je ale táto úprava dosta ujúca? Odrádza 
právnické osoby od protiprávnej innosti? Aj tento – krát však musíme konštatova , že tomu tak nie 
je. Úprava správneho práva je zna ne roztrieštená v mnohých zákonoch a predovšetkým sankcie nie 
sú adekvátne protiprávnemu konaniu právnickej osoby. Zvy ajne si právnická osoba, napr. v prípade 
stavebných inností, zahrnie prípadnú pe ažnú sankciu už do rozpo tu a s takýmto konaním 
príslušných orgánov po íta. Aj o tom sved ia mnohé medializované kauzy iernych stavieb s pokutou 
a dodato ným legalizovaním. Aktuálne trestnoprávne riešenie nie je taktiež dosta ujúce, môžeme 
teda konštatova , že právnické osoby na Slovensku sa nemusia obáva . Prípadov, kedy by mohla by  
úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb aj reálne aplikovaná, je dostatok. Od zne is ovania 
životného prostredia cez stavebnú innos , korupciu a farmaceutické spolo nosti je príkladov viac 
než dos . Chýba už len úprava, ktorá by bola efektívnym nástrojom v boji proti kriminalite páchanej 
právnickými osobami. Z tohto dôvodu môžeme konštatova , že Slovenská republika by sa mala po 
vzore Španielskeho krá ovstva, eskej republiky a drvivej vä šiny iných štátov Európy vybra  cestou 
pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a mala by sa reálne zaobera  možnos ami 
sankcionovania ich protiprávneho konania. Malo by dôjs  jednak k naplneniu medzinárodných 
záväzkov ale aj vytvoreniu sank ného aparátu s dôkladne vypracovanými možnos ami ich 
uplat ovania naprie  celým trestným konaním. Je žia  nutné konštatova , že aktuálna právna úprava 
má viac nedostatkov ako predpokladov na jej aplikáciu príslušnými orgánmi v praxi. V najbližších 
riadkoch ponúkneme teda stru ný preh ad návrhov de lege ferenda, ktoré by do budúcnosti nemali 
by  opomenuté.  

NÁVRHY DE LEGE FERENDA A PRAVÁ TRESTNÁ ZODPOVEDNOS  PRÁVNICKÝCH OSÔB 
Aktuálnu slovenskú právnu úpravu nie je možné považova  za komplexnú a efektívnu. Od samotného 
po iatku existencie tejto úpravy sa uvažovalo o zmene. Paradoxom je, že Slovenská republika prijala 
úpravu po vzore Španielskeho krá ovstva, ktoré v rovnakom ase prijímalo nový model pravej 
trestnej zodpovednosti právnických osôb. Aj ke  sa niektorí autori považujúci aktuálnu úpravu 
domnievajú, že táto je dosta ujúca a preh adná a umožní sankcionovanie právnických osôb, realita 
je diametrálne odlišná. Úprava nebola použitá a použitá zrejme ani nebude. Dôvodov prijatia 
nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb bola pod a dôvodovej správy nieko ko: 
„Zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb nie je prípustné vo vz ahu k zásade 
individuálnej zodpovednosti za zavinenie, k zásade personality trestov a zárove  neschopnosti 
právnickej osoby nies  vô ovú zodpovednos  s možnos ou výberu kona  v súlade s právom alebo 
proti právu. Uvedené konštatovanie bolo ur ujúce pre formovanie výsledného znenia 
predkladaného návrhu zákona.“6 Myšlienka neprelomenia zásady individuálnej zodpovednosti nie je 
nesprávna. Je však potrebné opä  poznamena , že v drvivej vä šine európskych štátov boli tieto 
dôvody neprijatia prelomené. Diskusia oh adom tohto inštitútu na akademickej úrovni má za to, vo 
vä šine názorov, že trestná zodpovednos  právnických osôb je potrebná a zárove , že musí by  
prijatá taká úprava, ktorá bude vykazova  komplexné riešenie problematiky a zaru í jej efektívnos  
v praxi. Zamýš a sa ís  cestou eskej republiky a teda prejs  na model pravej trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a prijatím tejto úpravy v podobe samostatného zákona. Samotná podoba prijatia 

                                                            
5) Dôvodová správa k zákonu . 224/2010 Z. z. ktorým sa mení a dop a zákon . 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 
predpisov, s. 3. 
6) tamtiež, s. 4. 



70

WWW.UCPS.SKJOZEF MEDELSKÝ  

 

 

nie je dôležitá, i už teda pôjde o samostatný zákon alebo o novelizáciu TZ. Podstatným je 
vypracovanie takého dokumentu, ktorý bude možné v praxi aplikova . Lepšie z dôvodu preh adnosti 
by bolo vytvorenie samotného zákona, ktorý by sa venoval tak hmotnoprávnej ako aj 
procesnoprávnej asti a zárove , ktorý by poukazoval na subsidiárne použitie TZ alebo TP. 

Zásadne by sa mal zmeni  celkový postoj k tejto problematike a malo by sa pristúpi  k riešeniu 
v podobe prijatia modelu pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Zaviedla by sa tým 
kolektívna zodpovednos  právnickej osoby.  

Vymedzenie trestnej zodpovednosti právnickej osoby. Prvou oblas ou je jasne zadefinovanie 
trestnej zodpovednosti právnickej osoby. Musí by  teda definované, kedy a za akých podmienok sa 
právnická osoba dopustí trestného inu. Budú to predovšetkým jej zákonní zástupcovia, štatutárne 
orgány, kontrolné a dozorné orgány, osoby s riadiacim vplyvom, ako aj zamestnanci, ktorí budú 
kona  na pokyn orgánov právnickej osoby. O vznik trestnej zodpovednosti pre právnickú osobu 
pôjde, ak bude konanie týchto subjektov možné pri íta  právnickej osobe a ak bude samotné 
protiprávne konanie vykonávané v mene právnickej osoby, v jej záujme, v jej prospech alebo v rámci 
je innosti. Páchate om bude v kone nom dôsledku právnická osoba, ktorej bude možné pripo íta  
porušenie, resp. ohrozenie záujmov chránených TZ. Trestnou zodpovednos ou právnickej osoby 
nesmie by  dotknutá trestná zodpovednos  osoby fyzickej. Z dôvodu odlišnosti subjektov tu nie je 
možné hovori  o eventuálnom porušovaní zásady ne bis in idem, nako ko sa jedná o dva absolútne 
odlišné subjekty. Zárove  však trestná zodpovednos  právnickej osoby môže by  založená aj 
v prípade, ak nebude môc  by  pred súd postavená konkrétna fyzická osoba, podozrivá zo spáchania 
trestného inu a v ktorej dôsledku bude trestná zodpovedná právnická osoba. Týmto by sa vyhlo 
stavu, že nebude nikto potrestaný, o je zárove  aj jedným z dôvodov pre zavedenie trestnej 
zodpovednosti právnických osôb.  

Vymedzenie okruhu subjektov na ktoré sa trestná zodpovednos  právnických osôb nebude 
vz ahova . Uvedený okruh subjektov užívajúcich exempciu by mal by  o najužší. V prvom rade by 
mal by  vy atý štát a štátne orgány vrátane samosprávnych celkov pri vykonávaní delegovanej 
innosti z poverenia štátnych orgánov. Zásadne by sa mala trestná zodpovednos  aplikova  na 

podniky zriadené štátnymi orgánmi, resp. podniky parciálne financované zo štátneho rozpo tu, teda 
na podniky s majetkovou ú as ou štátu. Týchto podnikov je obrovské množstvo a neraz sa dopúš ajú 
protiprávnej innosti. V prípade týchto orgánov neexistuje dôvod na ich vy atie spod trestnej 
zodpovednosti. Trestná zodpovednos  by sa mala dotýka  aj politických strán a politických hnutí, 
ktoré majú neraz pochybné financovanie a fungujú ako „s.r.o.“ a sú nástrojom v rukách nieko kých 
vyvolených finan ných magnátov i skupín. Na zamyslenie je aj otázka aplikácie trestnej 
zodpovednosti pre štátom uznané cirkvi a náboženské spolo nosti. Osobne som za to, aby tieto 
právnické osoby boli zahrnuté pod trestnú zodpovednos , nako ko množstvo siekt sa dopúš a 
protiprávnej innosti, ktorá ohrozuje tak život a zdravie ako aj iné zákonom chránené spolo enské 
vz ahy. Pre uvedené subjekty by bolo v niektorých prípadoch vylú ené uloženie niektorých trestov, 
ako napríklad trest zrušenia právnickej osoby, ktorou by bol samosprávny celok. Bude však 
umožnené uloženie inej sankcie. Napokon je potrebné poskytnú  imunitu medzinárodným 
subjektom verejného práva, o vyžadujú aj medzinárodné dokumenty, ktorými je Slovenská 
republika viazaná.  

Ur enie rozsahu kriminalizácie. Dôležitým problémom je jasné stanovenie, ktorých trestných inov 
sa môže právnická osoba dopusti . Úprava by mala zodpoveda  medzinárodným požiadavkám, no 
zárove  by sa nemala limitova  len na tieto medzinárodné požiadavky. Ur ite nesmú by  opomenuté 
trestné iny proti životnému prostrediu, trestné iny hospodárske a komplexné pokrytie korup ných 
trestných inov. Poskytnutie taxatívneho výpo tu, resp. demonštratívneho výpo tu skutkových 
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podstát trestných inov z jednotlivých astí osobitnej asti TZ, by pod a môjho názoru nemuselo by  
zlým riešením. Do budúcnosti však treba po íta  s možnos ou novelizácií a rozšírením o nové 
skutkové podstaty trestných inov, ako odpove  na medzinárodné záväzky prípadne ako odpove  
na nové špecifické páchanie trestnej innosti právnickými osobami a potreby pokrytia tohto druhu 
protiprávnej innosti. Podobne ako existujúci návrh, aj ten nový by riešil otázku preml ania 
trestného stíhania a aplikácie inštitútu ú innej útosti. 

Vhodným návrhom by bola možnos  poskytnutia benefitu pre právnickú osobu, ktorá bude 
spolupracova  s orgánmi innými v trestnom konaní po as vyšetrovania, resp. po as trestného 
konania. Samozrejme spáchanie protiprávnej innosti je negatívnom samo o sebe a odpove ou by 
mal by  adekvátny trest. Za striktne vymedzených pravidiel by však bolo možné napr. zmiernenie 
trestu. Takáto možnos  by bola prípustná, ak by právnická osoba spolupracovala po as vyšetrovania 
s O TK napr. prostredníctvom poskytnutia dôkazov, alebo aj samotným priznaním sa k spáchaniu 
trestného inu do ur itého momentu. Prípustný by bol aj takýto benefit v prípade odvrátenia 
škodlivého následku, ktorý právnická osoba svojím konaním vytvorila. „Parametre“ tejto spolupráce 
by však bolo nutné nastavi  ve mi striktne a precízne, aby tak nebola porušovaná zásada nemo 
tenetur se ipsum accusare. Takéto „benefity“ boli aplikované aj Európskou komisiou v rozhodnutí 
2005/349/ES z 10. decembra 2003 o konaní pod a lánku 81 Zmluvy o založení ES a pod a lánku 53 
Dohody o EHP (Prípad COMP/E-2/37.857 – Organické peroxidy). Európska komisia v rámci 
rozhodnutia poskytla zníženie pokút spolo nosti Akzo, ktorá ako prvá kartel nahlásila alebo 
spolo nosti Atofina, a to až do výšky 50% z dôvodu najvýznamnejšej spolupráce s Komisiou pri 
šetrení prípadu. Spolo nosti Peroxid Chemie a Degussa UK Holdings dostali 25 % zníženie pokuty 
taktiež za spoluprácu a za poskytovanie dôkazov, hoci boli poskytnuté v obmedzenejšej miere.7  

Sank ný aparát. Sank ný aparát je jednou z najdôležitejších zložiek celej trestnej zodpovednosti 
právnických osôb. Aparát musí by  stanovený ve mi prísne, pri om nemusí by  vylú ená aplikácia 
dualistickej koncepcie sankcií, kde by popri sebe existovali tak tresty ako aj ochranné opatrenia. 
Zásadne by mal sank ný aparát zodpoveda  medzinárodným požiadavkám. Osobne si však myslím, 
že mal by presiahnu  tento rámec a mal by zodpoveda  konkrétnej situácii v danej krajine a rozsahu 
kriminality páchanej právnickými osobami. K trestom je potrebné ur ite zaradi : 

− zrušenie právnickej osoby, ako najprísnejší trest, ktorý by bolo možné považova  za 
ekvivalent najprísnejšieho možného trestu pre fyzickú osobu, ako odpove  za 
najzávažnejšiu trestnú innos , 

− trest uzatvorenia podniku alebo niektorých jeho organiza ných zložiek, 
− trest zrušenia všetkých aktivít a inností právnickej osoby, ktoré súviseli s trestnou 

innos ou, 
− trest prepadnutia majetku, 
− trest prepadnutia veci, 
− pe ažný trest,  
− trest zákazu innosti, 
− trest zákazu ú asti na verejnom obstarávaní, prípadne iných verejných sú ažiach, 
− trest zákazu prijímania dotácií a iných podpôr,  
− súdny doh ad nad právnickou osobou, 

                                                            
7) Porov.: R Komisie 2005/349/ES z 10. decembra 2003, Prípad COMP/E-2/37.857 – Organické peroxidy In 2005/349/ES: 
Rozhodnutie Komisie z 10. decembra 2003 o konaní pod a lánku 81 Zmluvy o založení ES a pod a lánku 53 Dohody o EHP 
(Prípad COMP/E-2/37.857 – Organické peroxidy) [oznámené pod íslom K(2003) 4570, kone né znenie, a korigendum K(2004) 4] 
In Eur-lex [online]. 2005 [cit. 2013-02-12].  
Dostupné na internete: < http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0349:SK:HTML >. 
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− trest uverejnenia rozsudku. 

K ochranným opatreniam by bolo možné zaradi  ochranné opatrenie zhabanie veci. Nevylu ovalo by 
sa uloženie trestov a ochranných opatrení zárove . Vylú ené by to bolo v konkrétnych prípadoch, 
ako je uloženie pe ažného trestu a trestu prepadnutia majetku, kde to povaha veci vylu uje. Pre 
efektívne aplikovanie tak trestov ako aj ochranných opatrení bude potrebné jasne zadefinova  ich 
vykonávanie po právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku. V tomto smere bude nevyhnutná aj úprava 
právnych predpisov týkajúcich sa príslušných registrov, do ktorých bude nutné zapisova  uložené 
sankcie. Pôjde predovšetkým o register trestov a obchodný register i živnostenský register. Musí 
by  vytvorený efektívny systém prepojenosti orgánov verejnej správy, ktoré budú na samotný výkon 
trestu dohliada  a budú môc  v prípade neplnenia podmienok zasiahnu . Nie je možné, aby doh ad 
nad výkonom trestu bol zverený len do rúk nieko kých osôb, ako napr. proba ní a media ní úradníci. 
Pri rozhodovaní súdu o uložení konkrétnej sankcie bude musie  súd prihliada  na okolnosti spáchania 
trestného inu, na doterajšiu innos  právnickej osoby k jej pomerom a prípadný význam verejného 
záujmu. Zárove  musí súd zoh adni  aj dopad sankcií na tretie osoby, predovšetkým na 
zamestnancov právnickej osoby ako aj na prípadných verite ov takejto právnickej osoby.  

Otázka právneho nástupníctva. Je nevyhnutné, aby zánikom právnickej osoby, ktorá bola podozrivá 
alebo uznaná vinnou zo spáchania trestného inu, došlo automaticky ex lege k vzniku trestnej 
zodpovednosti pre nástupnícku právnickú osobu, resp. pre všetky nástupnícke právnické osoby. 
Prechod trestnej zodpovednosti na nástupnickú právnickú osobu sa bude dotýka  každého štádia 
trestného konania, teda od momentu, kedy sa právnická stala podozrivou, obvinenou, obžalovanou 
ako aj odsúdenou. Pod zánikom bude treba rozumie  aj zlú enie, rozdelenie, zmenu právnej formy, 
zmenu sídla, prechod imania na spolo níka alebo splynutie právnickej osoby. Úprava bude musie  
ur i , akou právnou skuto nos ou (formou rozhodnutia) dôjde k prechodu trestnej zodpovednosti 
na nástupnícku právnickú osobu. 

Trestné konanie. Trestné konanie ako sporové konanie musí by  vykonávané v súlade so základnými 
zásadami, ktoré vymedzuje TP. Rovnaké zásady sa budú aplikova  aj v konaní proti právnickým 
osobám. Je však potrebné sa vyhnú  úprave, ako to rozoznávame k dnešnému d u, kde je sudca 
oprávnený aj bez návrhu prokurátora uloži  ochranné opatrenie zhabania pe ažnej iastky alebo 
zhabania majetku. Sudca je ten, ktorý nemá nies  dôkazné bremeno a dôkazy má hodnoti . Rovnako 
je potrebné zachova  výlu né právo prokurátora poda  obžalobu.  

Vz ah trestného konania a správneho konania. V tomto prípade sa je možné inšpirova  úpravou 
eskej republiky, ktorá zadefinovala, že v prípade ak bolo zahájené trestné stíhanie proti právnickej 

osobe, nie je možné, aby za ten istý skutok prebiehalo správne konanie. Vyjadruje sa teda myšlienka 
prekážky litispendencie, ktorá je právnou prekážkou skôr za atého konania vo i tomu istému 
subjektu a v tej istej veci. Podobne, ak bolo správe konanie právoplatne ukon ené, je vylú ené, aby 
o tom istom skutku prebiehalo trestné konanie. V tomto prípade je vyjadrená zásada ne bis in idem, 
teda nie dvakrát v tej istej veci. 

Úkony právnických osôb. Bude potrebné vymedzi , kto je oprávnený vykonáva  úkony naprie  
trestnému konaniu v mene právnickej osoby. V tomto prípade bude vhodné odkáza  na ustanovenia 
ob ianskeho súdneho poriadku, teda na osoby oprávnené kona  v mene právnickej osoby, pri om 
sa tieto osoby budú musie  takýmto oprávnením preukáza . K týmto osobám zara ujeme: 

a) „štatutárny orgán; ak štatutárny orgán tvorí viacero fyzických osôb, koná za právnickú 
osobu jeho predseda, prípadne jeho len, ktorý tým bol poverený, 

b) zamestnanec, ktorý tým bol poverený štatutárnym orgánom,  
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c) vedúci odštepného závodu alebo vedúci organiza nej zložky, o ktorých zákon ustanovuje, 
že sa zapisujú do obchodného registra, ak ide o veci týkajúce sa tohto závodu alebo zložky, 
alebo 

d) prokurista, ak pod a udelenej prokúry môže samostatne kona .“ (§ 21 ods. 1 OSP) 

Zárove  bude nutné zachova  právo právnickej osoby na obhajobu, teda aby si mohla zvoli  obhajcu. 
„Jednou zo základných zásad trestného konania je zaistenie práva na obhajobu. Táto zásada, ktorá 
slúži jednak k naplneniu záujmov obvineného, jednak k úspešnému a zákonnému vykonaniu 
trestného konania, vyjadruje požiadavky, aby osobe proti ktorej sa vedie trestné konanie, bola 
zaru ená ochrana zákonných záujmov a práv tejto osoby. Je výrazom snahy zabezpe i , aby 
v trestnom konaní bolo zaistené všetko, o sved i v prospech podozrivého, obvineného 
a obžalovaného a aby pri rozhodovaní bolo prihliadnuté ku všetkým týmto okolnostiam. Táto zásada 
je nevyhnutným predpokladom úspešného výkonu celého súdnictva, ktorého významnou úlohou je 
ochrana práv a právom chránených záujmov. Toto právo je uplat ované v záujme celej spolo nosti, 
preto nie je možné robi  rozdiely medzi jeho výkonom vo vz ahu k fyzickým osobám a právnickým 
osobám, a pokia  áno, tak musí ís  o výnimku riadne odôvodnenú.“8 Obhajcom aj v prípade 
právnických osôb bude môc  by  iba advokát riadne zapísaný v zozname advokátov. Právnická osoba 
bude ma  taktiež právo zvoli  si splnomocnenca, ktorý bude právnickú osobu zastupova  pri 
vykonávaní jednotlivých procesných úkonov. Zákon bude musie  zabezpe i  informovanos  
dotknutých osôb o za atí konkrétnych právnych úkonov, vrátane možnosti predvolania i 
predvedenia povinných osôb a možnosti uloženia poriadkovej pokuty, ak dôjde k mareniu ú elu 
trestného konania.  

Právny styk s cudzinou. Úprava by mala napokon rieši  aj otázku právneho styku s cudzinou, nako ko 
to vyžaduje množstvo medzinárodných dokumentov, ktoré vyžadujú uznávanie rozhodnutí 
cudzozemských orgánov. Túto problematiku bude potrebné rieši  komplexne, aby boli pokryté 
všetky parciálne náležitosti (dožiadanie, prevzatia a odovzdanie veci, uznanie a výkon rozhodnutí 
cudzozemských orgánov).  

ZÁVER 
Nefunk nos  nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb vyplýva zo samotnej právnej úpravy. 
Aby sa vyhlo takémuto hodnoteniu aj v prípade budúceho modelu pravej trestnej zodpovednosti 
právnických osôb je nevyhnutné pripravi  kvalitný právny predpis. 

Predstavené návrhy de lege ferenda sú len parciálnymi návrhmi na riešenie aktuálnej situácie 
trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike. Je však nutné konštatova , že 
žiadna diskusia nebude úspešná, ak v našej krajine nebude existova  politická vô a na prijatie tak 
závažného inštitútu, ktorým je možné právnické osoby sankcionova  za ich protiprávnu innos . Ak 
sa kompetentné orgány priklonia k zmene terajšej úpravy, tak je dôležité, aby tá nová nebola 
pripravená a schválená len pro forma, ale aby reálne chránila práva a záujmy tak fyzických ako aj 
právnických osôb. Prítomnos  právnických osôb je aj v našej krajine nevyhnutná, nie je však možné 
prehliada  niektoré innosti, ktoré priamo ohrozujú život alebo zdravie ob anov. Sila právnických 
osôb musí by  legálne limitovaná práve zavedením inštitútu trestnej zodpovednosti právnických 
osôb, aby nedochádzalo k protiprávnym konaniam a škodám neskuto ných rozsahov. Tento nie 
jednoduchý „boj“ o zavedenie tohto inštitútu v podobe, ktorá efektívne umožní sankcionova  
právnické osoby, je potrebné vyhra  a politické elity spolo ne s akademickou obcou by mali 
spolupracova  na vytvorení úpravy, ktorá bude prijate ná pre oba tábory a o ktorej budeme 
                                                            
8) CÍSA OVÁ, D., FENYK, J., G IVNA, T., a kol.2008. Trestní právo procesní. Praha: ASPI, 2008. s.68. 
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v kone nom dôsledku môc  poveda , že Slovenská republika má zavedený efektívny systém 
trestného postihovania právnických osôb.  
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a pod a lánku 53 Dohody o EHP (Prípad COMP/E-2/37.857 – Organické peroxidy) [oznámené pod íslom 
K(2003) 4570, kone né znenie, a korigendum K(2004) 4] In Eur-lex [online]. 2005 [cit. 2013-02-12].  
Dostupné na internete:  
< http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0349:SK:HTML > 
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KEY WORDS: 
tax benefit scheme, sport, football, sports law, sports policy, sports association, third sector, social security, 
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ABSTRAKT: 
Predkladaný príspevok prináša zhrnutie prezentácie Krisztiny Varga o systéme da ových ú av na podporu športu 
v Ma arsku na konferencii „Šport a právo“ konanej v Poprade v novembri 2013 a je doplnený o závery diskusie 
po as konferencie. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The presented article presents the summary of the presentation of Krisztina Varga about the tax benefit system 
in Hungary which was presented during the „Conference Sport and the Law“ in Poprad in November 2013. It is 
enriched with outcomes of conference's discussion.  
 

KRISZTINA VARGA: SYSTÉM DA OVÝCH Ú AV NA PODPORU ŠPORTU V MA ARSKU 

Systém da ových ú av na podporu športu v Ma arsku ( alej len autorkou ozna ovaný skratkou 
„TAO”) je jedným z dôležitých nástrojov financovania športu v Ma arsku, ktorý odobrila z poh adu 
prípadnej neoprávnenej štátnej pomoci odobrila i EK.  

                                                            
1) Tento príspevok zachytáva základné idey autorkinej prezentácie, ktoré boli prednesené na konferencii „Šport a právo“ konanej 
v Poprade d a 3 – 4.10.2013 vrátane následnej diskusie. Záznam jej vystúpenia na nej je dostupný v HD kvalite na webe na 
oficiálnom Youtube kanáli SFZ vo videozázname z daného podujatia zo d a 4.10., cca od 1.40 do 2.14 hod. z 3.44 hod. celkovo 
trvajúceho videozáznamu. 
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Je zárove  prepojením medzi trhom a štátom, t. j. ide o nepriamu štátnu podporu poskytovanú 
športu v aka viacerým vnútroštátnym právnym predpisom z rôznou právnou silou (Law LXXXI. of 
1996, Decreee 107/2011 (VI.30.), NEFMI Decreee 39/2011 (VI.30.), Law CXL. of 2004).  

Na základe rozhodnutia ma arských politických elít boli týmto systémom od asu jeho zrodu medzi 
pomocou neho podporované športy zaradená iba malá as , tzv. akcentované športy – konkrétne sa 
jedná iba o 5 kolektívnych športových hier, konkrétne futbal, hádzanú, basketbal, vodné pólo 
a adový hokej, t. j. nie všetky športy oficiálne existujúce a uznané v Ma arsku. Existuje zámer 
a verejná diskusia s cie om rozšíri  po et športov i o iné až do celkovo 16 športov, lebo pod a 
individuálneho názoru autorky okrem hádzanej a vodného póla dokonca nejde o tie športy, v ktorých 
Ma arsko dlhodobo dosahovalo a dosahuje najlepšie športové výsledky v medzinárodnej 
konkurencií, no do d a prezentácie táto iniciatíva nebola uskuto nená napr. vo vz ahu autorkou 
v prezentácii spomenutými a z ma arského vnútroštátneho poh adu ve mi úspešnými športami 
rýchlostnou kanoistikou, šermovaním i pä bojom.  

Vo vz ahu k futbalu TAO nadväzuje na stratégiu rozvoja futbalu v Ma arsku na roky 2010-2020, 
ktorej vznik je spojený s nástupom nového prezidenta Ma arského futbalového zväzu.  

TAO podporuje ako jeden z hlavných cie ov stratégie rozšírenie masovej základne futbalu zvýšením 
po tu lenskej základne Ma arského futbalového zväzu – t. j. aktívnych športovcov s právom sú aži  
vo futbale a zárove  vytvorením rovnováhy medzi týmto cie om a jeho dlhodobým a udržate ným 
financovaním vrátane (spolu)financovania športovej infraštruktúry, ktorá je k tomu potrebná.  

Základná myšlienka TAO vo vz ahu k existujúcemu da ovému systému Ma arska funguje pod a 
nasledovnej, ve mi zjednodušenej tabu ky obsahujúcej i pre chýbajúce detaily z prezentácie 
všeobecnejšiu terminológiu: 

 
Štandardné zda ovanie príjmov 

právnických osôb ( alej len 
„PO”) bez TAO

 

Príjmy PO vo fáze pred 
zda ovaním/zdanením 

1000 1000 

Výška percentuálnej dane 
z príjmu PO (10%) 

100 100 

TAO zda ovanie príjmov 
právnických osôb, kde 
da ové ú avy idú na 

podporu športu 

V aka TAO môže PO súhlasi  
v takomto prípade s použitím 

65,4 jednotiek pri pomere 
100/1000 na podporu športu. 

Ako to potom funguje? 

Príjmy PO pred zdanením 
resp. pred ich použitím na 
podporu športu pomocou 

TAO

1000 934,6 
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 TAO z h adiska v procesoch zainteresovaných subjektoch rozoznáva 4 hlavné kategórie subjektov 
s nasledovnými úlohami:  

1. Právnická osoba, ktorá má záujem pomocou TAO podpori  šport a zárove  zníži  
výšku/ve kos  svojho da ového bremena,  

2. Lokálny športový zväz resp. športový klub, ktorý je beneficientom takéhoto záujmu, 
a ktorý žiada o súhlas s použitím zdrojov pomocou TAO od národného športového zväzu, 

3. Schva ovací orgán – národný športový zväz resp. štátna športová právnická osoba – tzv. 
štátna agentúra, bez ktorej súhlasu nemôžu by  na takýto ú el zdroje vynaložené,  

4. Dozorný orgán nad projektmi s kontrolnou právomocou vzh adom na ú elovos  
a efektivitu financovania.  

TAO projekt z h adiska plynutia asu v procesoch zainteresovaných subjektoch prebieha zhruba 
nasledovne: 

Vytvorenie projektu a súhlas zväzu s jeho (spolu)financovaním pomocou TAO 
1. Lokálny športový zväz resp. športový klub vytvorí projekt, pomocou ktorého chce zlepši  

svoju infraštruktúru a snaží sa získa  zdroje na investície napr. na stavbu novej/zmenu 
existujúcej stavby jeho športového zariadenia,  

2. Jeho projekt sp ajúci legislatívne podmienky kladené na TAO zašle žiadate  v elektronickej 
podobe na Ma arský futbalový zväz vrátane príloh a zaplatí administratívny poplatok,  

3. Osobitné oddelenie pre TAO Ma arského futbalového zväzu posúdi projekt, vyzve na 
prípadne doplnenie podkladov a potom naj astejšie príslušný orgán zväzu – administratíva 
v závislosti od výšky žiadanej sumy pomocou TAO rozhodne, v niektorých prípadoch 
vä šieho rozsahu rozhodne výkonný výbor zväzu a dokonca sám minister,  

Získavanie zdrojov cez TAO na už raz odsúhlasený projekt  
1. Po už odsúhlasenom projekte nastáva fáza h adania právnických osôb, ktoré sú ochotné 

zo svojich daní pomocou TAO podpori  projekt, 

Výška percentuálnej dane 
z príjmu PO (10%) 

10% 10% 

Celkový po et jednotiek, 
ktoré by sa mali spolu  
a) zaplati  štátu da ou 

z príjmu PO a  
b) zárove  použi  na 

rozvoj športu v aka TAO 

100 93,5 

Po et jednotiek 
použite ných 

z predchádzajúceho 
riadku na rozvoj športu 

v aka TAO 

- 65,4 

Po et jednotiek 
zaplatených štátu ako da  

z príjmu PO 

100 28
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2. Po ich nájdení a dohode s nimi a uzatvorení zmluvy medzi žiadate om a PO, otvorení 
osobitného ú tu ú elovo iba na tento projekt a súhlase zväzu s uzatvorenou dohodou je 
možné (spolu)financova  projekt pomocou TAO, v niektorých prípadoch sa môže jedna  
i o viacro né financovanie najmä v prípadoch štadiónov (napr. dohoda v 2014 i na roky 
2014-16) 

3. Pravidelný reporting o vývoji projektu na 3-mesa nej báze,  

Finalizácia projektu vrátane jeho financovania cez TAO 
1. Po as celého projektu sú stále možné zmeny z poh adu projektovej dokumentácie resp. 

pred ženia doby trvania projektu z relevantných dôvodov,  
2. Pravidelný reporting na 3-mesa nej báze do 8 dní od ich uplynutia, ktorý musí zav ši  

finálna správa o projekte do 30 dní od ukon enia obdobia financovania projektu 
obsahujúca správu o cez TAO žiadaných/ a následne i reálne vynaložených nákladoch a ich 
vzájomných porovnaní vrátane vysvetlenia rozdielov,  

3. Schválenie finálnej správy o projekte.  

alší zdroj príjmov získaný pomocou TAO (pomyselných 65,4 jednotiek z modelových 1000) pre 
športové kluby, aby mohli nap a  svoje ciele, nie je možné použi  na oko vek, na akýko vek ú el. 
Použitie takto získaných zdrojov na rozvoj športu je limitované ú elom a výškou spolufinancovania 
zhruba pod a nasledovnej tabu ky:  

Pre právnickú osobu, ktorá má záujem pomocou TAO podpori  šport a zárove  zníži  výšku/ve kos  
svojho da ového bremena sa de facto jedná o pridanú hodnotu v dvojitom ponímaní.  

Ako ve mi dôležité je preto potrebné podotknú  a zdôrazni  závery z diskusie po as konferencie, že 
za zdroje získané žiadate om cez TAO nemôže by  ponúknuté/poskytnuté tejto právnickej osobe zo 
strany žiadate a/prijímate a žiadne protiplnenie vo forme reklamy alebo jej obdobného plnenia 
(v našom ponímaní akéko vek protiplnenia spájané s pojmami ako sponzor, sponzoring, medializácia, 
propagácia, vizualizácia s cie om pozitívne vplýva  na hodnotu právnickej osoby, ktorá je partnerom 

Druh výdavku Percento z normálneho 
financovania výdavku, ktoré môže 

by  uhradené z príjmu z TAO 

Výdavky spojené s ú as ou na celoštátnom resp. lokálnom 
sú ažení klubu – náklady spojené s službami rozhodcov, 
delegátov, administratívne poplatky za prestupy hrá ov 

zväzu, nie odstupné/výchovné)

90%

Platy a odmeny trénerov 50%

Výdavky spojené s sú ažením, výchovou a vzdelávaním 
športovo – talentovanej mládeže

90%

Investície na stavbu novej/zmenu existujúcej stavby 
športového zariadenia

30%-50%-70% 

Vzdelávanie pracovníkov 25%-60% 
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žiadate a/prijímate a v TAO), pri om tieto samozrejme v ma arskom právnom systéme tiež popri 
TAO existujú. Pomocou TAO bol šport zatia  v Ma arsku podporený o sumy, ktoré autorka popísala 
ako miliardy forintov ro ne, presné íslo nemá k dispozícii. Zárove  je dôležité doda , že vzh adom 
na ve mi prísnu reguláciu byrokracie projektov, kde každá jedna strana z dokumentácie musí by  
podpísaná zodpovednými klubovými pracovníkmi, do dnešného d a nie je spájaná s TAO žiadna 
mediálna kauza, ale je potrebné zárove  doda , že projekty modernizácie a výstavby nových 
futbalových štadiónov v Ma arsku sú naj astejšie riešené nie v aka TAO, ale pomocou priamych 
dotácií zo strany štátu resp. samospráv.  
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ING. BRANISLAV STRE ANSKÝ 
ŠTÁTNY RADCA NA SEKCII ŠTÁTNEJ STAROSTLIVOSTI O ŠPORT MŠVVŠ SR 
E-MAIL: STRECANSKY@GMAIL.COM 
 
K Ú OVÉ SLOVÁ: 
šport pre zdravie, telesná výchova, športové poukazy, pohybovo aktívny životný štýl, elitný šport, športový zväz, 
financovanie športu, agentúra pre šport, zákon o športe, regulácia športového povolania, štátna správa, 
mimovládna športová organizácia, rovnos  prístupu 

KEY WORDS: 
sport for health, physical education, sport vouchers, physically active life style, elite sport, sport federation, sport 
finance, sport agency, act on sport, regulation of sport proffession, government, non-govenmental sport 
organisation, equal opportunity 

ABSTRAKT: 
Z poh adu spolo nosti sa na „šport“ dá pozrie  ako na vykonávanie dobrovo nej vo no asovej pohybovej aktivity 
ako náhrady za nevyhnutnos  telesne pracova  (šport pre zdravie) alebo ako na vykonávanie telesnej aktivity na 
takej úrovni majstrovstva, ktorá je atraktívna pre osoby, ktoré sa na tomto vykonávaní nepodie ajú (elitný šport). 
Cie om použitia verejných prostriedkov na šport by mala by  maximalizácia pridanej hodnoty, ktorú šport prináša 
spolo nosti. Táto pridaná hodnota na Slovensku nie je jasne kvantifikovaná. Prevláda vnímanie športu z minulého 
storo ia, to znamená primárne ako boj o medaily na medzinárodnej scéne. Šport ako predpoklad zdravia štát 
nevníma prioritne, o om sved í okrem iného aj vyu ovanie telesnej výchovy na školách spôsobom, ktorý 
nevychováva mladých udí k pohybu, nekoordinované financovanie športu pre zdravie mnohými útvarmi štátnej 
správy a podobne. V elitnom športe napriek iasto nému pokroku prevláda snaha štátu o riadenie jednotlivých 
športov, finan né nadhodnocovanie niektorých „tradi ných“ športových odvetví (ktoré nezodpovedá ich 
domácemu a zahrani nému významu), viacko ajné financovanie z toho istého zdroja a pod. 
Riešením môže by  presné kvantifikovanie pridanej hodnoty športu pre spolo nos . Sledova  výstupné 
ukazovatele, ktorými sú napríklad po et obyvate ov, ktorí športujú pre zdravie, výsledky elitných športovcov 
s oh adom na význam, aký majú pre domácu a zahrani nú verejnos . Prostriedky z verejných zdrojov na centrálnej 
úrovni zlú i  do jednej rozpo tovej kapitoly a ustanovi  ich správcu (napríklad Agentúru pre šport) s verejným 
kontraktom. Starostlivos  o jednotlivé športy prenecha  národným športovým zväzom a odstráni  
administratívne a legislatívne prekážky pre vykonávanie profesií v športe. Zákonom o športe definova  
intervenciu štátu do športu na princípoch rovnosti prístupu a odstránenia informa nej nerovnosti. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
From the public point of view we can say that the „Sport“ is a free-time-physical-activity as the substitution for 
inevitable physical work (sport for health) or as a top-level performance that is attractive for people observing 
such activity (elite sport). The objective of the expenditure of any public funds for sport should be the 
maximization of the added value which sport brings to the society. This added value is not clearly defined in 
Slovakia today. The last-century-perception of sport as the international medal fight, prevails. Sport as the 
precondition of health is not percieved by the government as a priority, which can be observed by teaching 
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physical education at schools. Despite of some improvement there is an ambition of the governemnt to rule all 
sports, overpaying of some „traditional“ sports (which does not correspond to their home and international 
importance), multiline funding from the same resource, etc. 
The solution might be in very precise quantification of the added value of the sport for society. We shall follow-
up such bookmarks as the participation of people performing physical activity for health, the results of elite 
athletes considering the importance of particular sport for home and international public. Public funds on central 
level shall be merged to the only budget chapter and an administrator should be appointed to manage these 
funds (e. g. Agency for Sport) under a public contract. Responsibility for particular sports shall be left for national 
federations and the legal and administrative obstacles shall be removed from the currently regulated sports 
professions.  
 

ŠPORT 
Vykonávanie dobrovo nej vo no asovej pohybovej aktivity ako náhrady za nevyhnutnos  telesne 
pracova  (šport pre zdravie). 

Vykonávanie telesnej aktivity na takej úrovni majstrovstva, ktorá je atraktívna pre osoby, ktoré sa na 
tomto vykonávaní nepodie ajú (elitný šport). 

VÍZIA 
MAXIMALIZOVA  ZISK, KTORÝ PRINÁŠA U OM ŠPORT 

A. ŠPORT PRE ZDRAVIE 
V modernej ideálnej krajine si dospelí udia uvedomujú, že dobrovo né pravidelné vykonávanie 
pohybovej aktivity je náhradou za nevyhnutnos  telesne pracova . Vo vo nom ase vyh adávajú 
príležitosti na pohyb, ktorý im vyhovuje – chodia do prírody, behajú, bicyklujú, jazdia na kolieskových 
kor uliach, navštevujú fitnes centrá, plavárne, hrajú príležitostné hry, alebo sú ažne vykonávajú 
niektoré zo športových odvetví. Tieto aktivity ako aj oble enie, obuv a vybavenie financujú 
z vlastných prostriedkov, ktoré si vyhradili na vo ný as. 

Na trhu je množstvo poskytovate ov (športových klubov, podnikate ov a fyzických osôb), ktorí 
prevádzkujú fitnes centrá, otvorené i halové športoviská, ponúkajú atraktívne programy (sú aže, 
výlety, splavy, tábory, animované podujatia, systematické sú ažné športovanie), predávajú športový 
výstroj a materiál. Svoje služby poskytujú za úhradu, alebo za lenský príspevok.  

Samospráva vytvára podmienky na bezpe né vykonávanie telesnej aktivity investovaním do 
infraštruktúry, budovaním parkov, bežeckých a cyklistických ciest a chodníkov, turistického zna enia, 
správou internetových informa ných portálov. Vytváranie podmienok samospráva financuje zo 
svojho rozpo tu. 

Štát vychováva mladých udí ku kompetencii pre aktívny životný štýl prostredníctvom vzdelávacieho 
systému (povinné dopolud ajšie a volite né popolud ajšie vyu ovanie) a sústavnej verejnej 
kampane. Sú as ou kampane je informa ný systém prístupný na internete, obsahujúci katalóg 
športových a pohybových možností so všetkými podrobnos ami. Výchova ku kompetencii pre 
aktívny životný štýl je financovaná zo štátneho rozpo tu, jeho výberová zložka je spolufinancovaná 
rodi mi žiakov. 
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V sú asnej reálnej krajine ve a udí kompetenciu pre aktívny životný štýl do dov šenia plnoletosti 
nezískava. oraz menej udí sa vo vo nom ase venuje telesnej aktivite. Je správne, že v tejto oblasti 
je deformovaný trh poskytovate ov (niektorí získavajú dotácie, niektorí si musia zarobi  prijatými 
platbami za svoje služby)? Poskytujú všetci poskytovatelia, ktorí sú podporovaní z verejných zdrojov, 
dostato ne moderné a konkurencieschopné programy, ktoré sú atraktívne pre potenciálnych 
klientov? Patria investície samosprávy do „zelenej“ infraštruktúry medzi priority územnej 
samosprávy? Štát úplne zlyháva vo výchove k želanej kompetencii (pohybovo aktívny životný štýl); 
orientujú sa vyu ujúci skôr na výkon alebo na vytvorenie vz ahu k pohybu? Existuje aj výberová as , 
kde by deti mali možnos  vybra  si svoju ob úbenú formu a obsah výchovy? Vedie štát dostato nú 
verejnú kampa  za pohybovo aktívny životný štýl? Sú kompetencie štátnych orgánov v tejto oblasti 
výchovy zmäto né, nesprávne a decentralizované, alebo sú jasne definované a koordinované? 

CIE  A 
Výsledkom pôsobenia zákona o športe v oblasti pohybovej aktivity je kompetencia jednotlivca pre 
aktívny životný štýl. Táto kompetencia je definovaná nasledovne: 

a) znalos  dôsledkov telesnej aktivity a jej nedostatku, 
b) potreba telesnej aktivity, 
c) vo ba telesnej aktivity pod a vlastnej potreby, 
d) osobná zodpovednos  za financovanie vlastnej telesnej aktivity. 

UKAZOVATE  A 
Po et udí pravidelne vykonávajúcich telesnú aktivitu.  

K Ú OVÝ PRVOK A1 
REFORMA VYU OVACIEHO PREDMETU TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Pre celoživotný zdravý životný štýl je k ú ovým nadobudnutie vz ahu k pohybu v mladom veku. 
Najvä ší priestor na pozitívne ovplyvnenie detí a mládeže v tomto smere je v školách a školských 
zariadeniach. 

Aká je realita? Vyu ovací predmet telesná a športová výchova ( alej len „TŠV“) sa vyu uje spôsobom 
zameraným na výkon, sú až a meranie, alebo na zážitok? V skuto nosti ale iba malú as  detí je 
možné motivova  výkonovo. Vä šinu detí odrádza neatraktívny, niekedy až odpudzujúci program 
cvi enia, porovnávanie telesných výkonov, fyzická konfrontácia a prekra ovanie intímnej zóny 
v rámci hier. Aktivity, ktoré deti vykonávajú radi, sú zastúpené propor ne k tým, ktoré majú radi ich 
u itelia? alším demotivujúcim faktorom môže by  nízka úrove  hygieny v súvislosti s vyu ovaním 
TŠV. Šatne aj sprchy sú astokrát malé, na prezliekanie je málo asu vzh adom na 45-minútovú 
vyu ovaciu hodinu. Žiaci sa vo vä šine prípadov odmietajú v nevyhovujúcich priestoroch a z dôvodu 
asovej tiesne prezlieka  i sprchova , cvi ia neprezle ení, alebo poloprezle ení. Dôsledkom týchto 

faktorov je pochopite ný a prirodzený rast po tu detí, ktoré sú oslobodené z TŠV, hoci sú zdravé. 
Žiaci navyše nemajú vedomos  o aktívnom životnom štýle, o životospráve.  

V rámci reformy vyu ovania TŠV boli iasto ne vykonané opatrenia na nápravu uvedeného stavu. 
Prišlo k zmene definovania poslania predmetu TŠV. Predmet sa vyu uje v rámci vzdelávacej oblasti 
„Šport a zdravie“, obsahom sú okrem telesného cvi enia aj poznatky o zdraví, výžive, i dôsledkoch 
vykonávania telesnej aktivity na zdravie loveka. Problémom však zostávajú udské zdroje. Vä šina 
sú asných u ite ov TŠV boli vzdelaní „klasickým“ spôsobom, otázkou je, i majú dostato ne rozvinuté 
„mäkké“ zru nosti potrebné pre moderný spôsob vyu ovania predmetu, výstupom ktorého má by  
vytvorenie vz ahu k pohybu. U itelia boli vyškolení v tom, že majú deti nau i  kotrmelce a skáka  cez 
kozu, na vytvorenie trvalého vz ahu žiakov k pohybu však nebol kladený dôraz (ani na rozvíjanie 
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schopnosti u ite ov dosiahnu  tento stav). Študijný plán fakúlt pripravujúcich budúcich u ite ov TŠV 
teraz už obsahuje výu bu požadovaných zru ností, ale prví takto vzdelaní študenti ukon ili štúdium 
v roku 2013 a každoro ný po et nových u ite ov je taký nízky, že potrvá nieko ko desiatok rokov, 
pokým sa obmenia udské zdroje prirodzenou cestou (viac ako 10 tis. u ite ov TVŠ). V oblasti tiež 
chýba analýza, i TŠV svoje poslanie plní alebo nie, neexistuje aktívna „profesijná komora“ u ite ov 
TŠV, a preto chýba „ ah“ na zvýšenie kvality vyu ovania a osobného rastu u ite ov TŠV. Sú as ou 
prijímacieho konania na fakultu telesnej výchovy a športu je (alebo v nedávnej minulosti ešte bolo) 
testovanie fyzických schopností študenta (predpísaný po et výmykov, dosiahnutie športového 
výkonu), nikto sa však nezaujíma o predpoklady daného adepta by  vhodným u ite om TŠV. 

Ako by sa dalo pomôc  sú asným u ite om vyu ova  telesnú výchovu požadovaným spôsobom 
(orientácia na zážitok)? Možno by bolo vhodné, aby mali ma  možnos  doplni  si svoje vzdelanie 
(re)kvalifika ným kurzom na mäkké zru nosti a na dosiahnutie želaného stavu výchovy žiakov 
(t. j. kompetencia žiakov pre aktívny životný štýl). 

Atraktivite predmetu TŠV môže okrem jeho obsahu a spôsobu výu by pomôc  aj spájanie hodín 
telesnej výchovy po dvoj – alebo trojhodinových blokov. Žiaci by mali dostatok asu na prezle enie, 
vykonanie hygieny, na kozmetickú úpravu, vznikol by priestor na aktivity v prírode a pod. 

Po et hodín TŠV v rámci rozvrhu tiež ovplyv uje vz ah žiakov k pohybu. Ak žiaci tento predmet majú 
radi, vytvára sa hlbší pozitívny vz ah, a sami si dobrovo ne vo vo nom ase volia pohybovú aktivitu 
ako spôsob trávenia vo ného asu. Pomôže zvyšovanie po tu hodín TŠV, ak žiaci nemajú predmet 
TŠV radi (ak sa z neho systematicky ospravedl ujú)? Viac nepríjemných podnetov budí silnejší odpor. 
Vyšší po et hodín navyše zvyšuje nároky na štátny rozpo et, na udské zdroje, na asové 
a priestorové možnosti školy. 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI A1.1 
Vyu ovanie TŠV spôsobom, vytvárajúcim vz ah žiaka k pohybu a aktívnemu životnému štýlu. 

OPATRENIE A1.1.1 
Zmeni  obsah a metodiku výu by TŠV z výkonového/sú ažného na zážitkový spôsob. 

OPATRENIE A1.1.2 
Spája  hodiny do dvoj – alebo trojhodinových blokov. 

OPATRENIE A1.1.3 
Ponúknu  u ite om TŠV rozširujúce vzdelávanie za kredity formou kurzu mäkkých zru ností 
a nových trendov vo výu be TŠV. 

OPATRENIE A1.1.4 
Zachova  po et hodín TŠV v štátnom vzdelávacom programe v po te dvoch týždenne 
a zvyšova  ho len za podmienky zabezpe enia kvalitného vyu ovania tohto predmetu 
s orientáciou na vytvorenie vz ahu k telesnej aktivite. 

OPATRENIE A1.1.5 
Presne definova  výstupnú kompetenciu = vedie  všetko základné o pohybe, o zdraví 
a aktívnom životnom štýle. 

OPATRENIE A1.1.6 
Vykona  analýzu Telesnej a športovej výchovy (všetky súvislosti, pre o necvi ia, ú innos ) 
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OPATRENIE A1.1.7 
Presunú  kompetenciu za vyu ovanie TŠV na Štátnu agentúru pre šport. 

OPATRENIE A1.1.8 
Motivova  u ite ov na vytvorenie vlastnej profesijnej organizácie. 

OPATRENIE A1.1.9 
Zriadi  systém poradenstva, ktoré bude (aj) aktívne poskytova  u ite om TŠV rady 
a princípy, týkajúce sa prístupu k predmetu TŠV. 

OPATRENIE A1.1.10 
Na štúdium na vysokej škole prijíma  študentov, ktorí sú vhodní na povolanie u ite a TŠV, 
namiesto testovania ich fyzických schopností.  

K Ú OVÝ PRVOK A2 
ŠPORTOVÉ POUKAZY 

Predmet TŠV na vytvorenie vz ahu žiaka k pohybu nesta í. Na hodinách je ve a detí, asto krát 
v stiesnených priestoroch, u ite  vykonáva so všetkými rovnakú aktivitu, o nevyhovuje všetkým 
žiakom. Sú as ou vzdelávacieho procesu v rámci výchovy ku kompetencii pre pohybovo aktívny 
životný štýl by mala by  možnos  žiaka zvoli  si takú formu pohybovej aktivity, aká mu vyhovuje.  

V sú asnosti existuje istá forma podpory vo no asových pohybových aktivít žiakov. Túto podporu 
však štát vykonáva nekoordinovane, decentralizovane (normatív na Centrá vo ného asu, podpora 
školských športových sú aží, dotácie na športové podujatia žiakov a pod.). Oslovuje štát touto 
formou podpory všetkých žiakov, alebo len ich as ? Je to spravodlivé? Dosahuje sa touto formou 
požadovaný cie ? Sú školy vyhodnocované za zapájanie žiakov, ktorí sa vo vo nom ase nepohybujú, 
alebo za výhru v celoslovenskej sú aži? Koho zapoja, ak majú vyhra ? Iné predmetové sú aže (v 
biológii, matematike a pod.) slúžia na to, aby talentované die a malo možnos  rás  v oblasti, v ktorej 
získalo vedomosti na škole. Ale kde sa získavajú športové zru nosti – v školách alebo v športových 
kluboch? 

Riešením by mohlo by  vykonávanie pohybovej aktivity krúžkov v popolud ajších hodinách 
v menších skupinách 8-12 žiakov. Poskytovate mi tohto programu by mohli by  okrem u ite ov TŠV 
aj iní pedagogickí pracovníci, športoví tréneri alebo iné kvalifikované osoby (inštruktori pohybovej 
aktivity, alej len „IPA“). Na telesnú aktivitu vykonávanú v týchto krúžkoch by štát prispieval 
jednotnou sumou 1 euro na každú pohybovú hodinu žiaka, najviac však 3 eurá týždenne (najviac 150 
eur ro ne na žiaka). Tento program je organiza ne a finan ne náro ný a zvádza k podvádzaniu (760 
tisíc žiakov x 50 týžd ov do roka x 3 aktivity do týžd a). Budovanie ve kého štátneho 
administratívneho a kontrolného aparátu nie je správne, preto je potrebné použi  iný spôsob 
administrácie a ochrany príspevkov. Uvedené riziká výrazne zmenšuje spolufinancovanie programu 
rodi mi žiakov v rovnakej výške ako je príspevok štátu, to znamená 1 euro na každú pohybovú 
aktivitu žiaka a alším opatrením je povinné zverej ovanie prezen ných listín z aktivít 
poskytovate mi na verejnom internetovom portáli. Ak rodi  zo svojho prispeje, ur ite si 
odkontroluje, na o peniaze šli a i za ne jeho die a dostalo adekvátnu službu. A nielen rodi , ale 
ktoko vek na internete uvidí, kto podvádza, a následne môže kona , resp. upozorni  príslušný 
kontrolný orgán. 
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Realizácia financovania vyššie uvedeného typu pohybovej aktivity by mohla by  riešená formou 
„Športových poukazov“. Tieto by svojou povahou boli nie podporou vo no asovej športovej innosti, 
ale podporou vzdelávania ku kompetencii pre pohybovo aktívny životný štýl.  

Mimoriadne dôležité je, aby sa poskytovate om programu pohybových aktivít mohla sta  akáko vek 
právnická osoba a fyzická osoba, nielen doterajšie typy subjektov (školy, školské zariadenia a kluby), 
nako ko doterajší systém má potenciál oslovi  svojimi aktivitami len malé percento detí. Samozrejme 
noví poskytovatelia sa musia dosta  do evidencie poskytovate ov pod a pravidiel (zverej ovanie 
programov, prezen ných listín a inštruktorov na internete). 

Bolo by vhodné, keby sa všetky typy viazaných živností v oblasti telesnej kultúry stali vo nými, resp. 
aby jedinou podmienkou vykonávania innosti (vydania živnosti) inštruktora pohybovej aktivity bolo 
preukázanie odbornej spôsobilosti zložením príslušnej skúšky. Doterajšia podmienka (absolvova  
vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom zariadení) je prekážkou v podnikaní, aj prax 
a samoštúdium je potrebné postavi  na rovnakú úrove . Malo by by  jedno, ako sa daná osoba stala 
spôsobilou, dôležité je, že to preukázala (podobný princíp ako v USA vydávajú vodi ské oprávnenia). 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI A2.1 
Normatívny princíp – každý žiak rovnako, rovnaké pravidlá pre všetkých. 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI A2.2 
Spolufinancovanie rodi mi vo výške minimálne 50%. 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI A2.3 
Otvorený trh pre poskytovate ov pohybových aktivít. 

OPATRENIE A2.1.1 
Do zákona zahrnú  pravidlá uplat ovania športových poukazov (sankcie za zneužitie, 
spolufinancovanie rodi mi, otvorený trh poskytovate ov, informa ná povinnos  na 
internete, vznik a zánik poskytovate ov). 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI A2.4 
Dotované pohybové aktivity vedené odborne spôsobilými poskytovate mi. 

OPATRENIE A2.4.1 
Zruši  akredita nú komisiu v športe a nahradi  ju štátnymi skúšobnými komisiami. 

OPATRENIE A2.4.2 
V zákone upravi  otvorenie trhu pre poskytovate ov a IPA a zákonom definova  podmienky, 
na základe ktorých sa každá osoba môže sta  inštruktorom pohybovej aktivity (IPA): 

− zloženie predpísanej skúšky pred štátnou komisiou, 
− zápisom do verejného registra IPA, 
− dodržiavanie ustanovených pravidiel (zverej ovanie informácií na internete, 

oznamovacia povinnos  pri zistení podozrivých skuto ností). 

K Ú OVÝ PRVOK A3 
KAMPA  ZA POHYBOVO AKTÍVNY ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

Aby si udia naplno uvedomovali význam pohybovej aktivity a snažili sa o pohybovo aktívny životný 
štýl, je vhodné, aby na ich mienku pôsobil informa ný a motiva ný tlak. Tento tlak musí vyváži  
vplyvy, ktoré pôsobia (priamo i nepriamo) proti pohybovo aktívnemu životnému štýlu obyvate ov. 
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udia sú v sú asnosti vystavení pôsobeniu informácií o pasívnych druhoch zábavy, ktoré asto krát 
nie sú pravdivé, udia nemajú informácie o telesnej aktivite a o dôsledkoch jej absencie, nemajú 
informácie o možnostiach, nie sú publikované motivujúce príklady dobrej praxe. Doteraz na 
Slovensku nikto nedokázal úspešne u om vysvetli , že pohybová aktivita je pre nich prínosom 
(zrejme sa tým nikto z relevantných subjektov ani seriózne nezaoberal). Ako je možné, že die a 
(v prípade jeho záujmu) pozná úplne celú modelovú sériu najnovších telefónov, ale nechce ís  hra  
sa von na vzduch? Najvä šiu mieru zodpovednosti za kampa  za pohybovo aktívny životný štýl by 
mal nies  štát, pri om táto kampa  by mala by  permanentná a centrálne riadená. Výsledkom 
kampane by malo by  presved enie udí, že previez  sa na bicykli je atraktívnejšie ako presedie  ve er 
pri televízii, že použi  nový mobil napríklad na geocaching je zábavnejšie ako leža  s ním v posteli a 
„ etova “ s dvadsiatimi podobnými držite mi smartfónov. 

V oblasti motivovania udí by nemali chýba  princípy a prvky ako napríklad zverej ovanie príkladov 
dobrej praxe, odstránenie informa nej nerovnosti (funk ný informa ný systém o športe 
s informa nými povinnos ami povinných osôb), ve trhy športu (obdoba výstav v cestovnom ruchu, 
avšak udia sa môžu informova  a vybera  si namiesto dovolenky pohybovú aktivitu), prezentácia 
elitných slovenských športovcov („vytvorenie“ ich životných príbehov a úspechov), atraktívne siene 
slávy jednotlivých športov (dnes „múzeum telesnej kultúry“), vzdelávacie aktivity, konferencie 
a semináre s tematikou pohybovej aktivity, internetová televízia pre školský a pouli ný šport („next-
door-girl“ efekt – ak to dokáže ona, tak aj ja), výroba a vysielanie atraktívnych televíznych programov 
zameraných na pohybovú aktivitu (minimálne na úrovni najlepších „superstárových“ relácií) 

Mimovládna sféra (ob ania a podnikatelia) nemôžu by  lídrami v presadzovaní princípov pohybovo 
aktívneho životného štýlu – je to drahé a nedá sa na tom zarobi . Aby bola kampa  úspešná, musí 
by  vedená na najvyššej profesionálnej úrovni. Musí by  diverzifikovane adresovaná všetkým 
vekovým a sociálnym vrstvám. Treba úplne zabudnú  na doterajšie chápanie sú asných „pro-forma“ 
kampaní v tejto oblasti a tiež na takmer nátlakové manipula né kampane typu „pite mlieko, inak 
zomriete“. Zodpovední pracovníci musia by  odborníkmi na komunika né stratégie, musia by  lepší 
ako tí, ktorí spolo nos  „pohybovo pasivizujú“. Riešením by mohlo by  vytvorenie štátnej agentúry 
pre šport (resp. prepracovanie konceptu niektorej z už existujúcich štátnych organizácií). 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI A3.1 
Kampa  vedie Agentúra pre šport. 

OPATRENIE A3.1.1 
Zriadi  Agentúru pre šport za ú elom vedenia kampane za aktívny životný štýl 
(a kontraktovania výkonov za týmto ú elom). 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI A3.2 
Profesionálne vykonávanie kampane porovnate né so zábavným priemyslom. 

OPATRENIE A3.2.1 
Uplatni  princíp profesionálneho a nemanipulovaného výberu osôb a organizácií, ktoré 
budú vykonáva  prvky kampane. 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI A3.3 
Podporu menšinových aktivít (elitných športovcov a športových podujatí, školských športových 
aktivít) je potrebné chápa  ako sú as  kampane, a nie ako posúvanie pe azí športovým 
organizáciám, pretože „oni to potrebujú“. 
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B. ELITNÝ ŠPORT 
V modernej ideálnej krajine sú mimoriadne úspešní športovci spolo ensky uznávanými 
osobnos ami. udia sa o nich zaujímajú, stotož ujú sa s nimi, sú pre nich pozitívnymi hodnotovými 
vzormi. Elitní športovci poskytujú pre verejnos  zábavu predvádzaním športového výkonu na 
domácich i zahrani ných podujatiach (ligy, turnaje, majstrovstvá, exhibície). Elitní športovci 
reprezentujú Slovenskú republiku v zahrani í. 

Športovanie na elitnej úrovni sa považuje za formu súkromného podnikania, ktorej pridaná hodnota 
sa z vyššie uvedených dôvodov iasto ne považuje za službu vo verejnom záujme. Elitný športový 
výkon je výsledkom dlhodobého spolupôsobenia viacerých inite ov (športovec, rodina, klub, 
národná športová federácia). Nako ko najvyššiu úrove  tohto procesu koordinuje príslušná národná 
športová federácia (je prirodzeným monopolom v konkrétnom športe v krajine, pretože je jedine ne 
naviazaná na medzinárodnú športovú federáciu), štát nakupuje túto službu vo verejnom záujme 
u športových zväzov formou zákonného príspevku priamo úmerného pridanej hodnote daného 
športu do spolo nosti. Jediná možnos  uvo nenia finan ných prostriedkov do elitného športu 
(vrátane identifikácie športových talentov a ich prípravy) je prostredníctvom jasných pravidiel 
uplat ovaných v rámci jednej rozpo tovej kapitoly. Za verejné prostriedky na štátnej úrovni sa 
považujú okrem štátneho rozpo tu (MŠVVŠ, MF, MZ, MV, MO, MK, vláda) aj mimorozpo tové zdroje 
(koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu, výnosy právnických osôb vo vlastníctve alebo 
spoluvlastníctve štátu). 

V sú asnej reálnej krajine je elitný šport chápaný verejnos ou aj samotnými športovými 
organizáciami len ako sú až o medaily. Má verejnos  vedomos  o tom, že elitný šport plní aj ove a 
dôležitejšie funkcie? Vedia udia, o im elitný šport v skuto nosti prináša? Na problémy v elitnom 
športe sa nazerá z poh adu potrieb športových subjektov, a nie z poh adu ich prínosu pre spolo nos . 
Za elitný šport hodný štedrej podpory z verejných zdrojov sa považuje aj šport, ktorý nie je 
vykonávaný na elitnej úrovni (a preto nie je zábavou pre ostatných, zápasí s nedostatkom pozornosti 
verejnosti a nedostatkom finan ných prostriedkov). Štát poskytuje dotácie národným športovým 
zväzom pod a istých kritérií, ale nie je dôsledne dodržiavaný princíp rovnosti šancí (v niektorých 
prípadoch štát poskytuje dotácie dvom, alebo aj viacerým športovým zväzom, ktoré sú lenmi tej 
istej medzinárodnej športovej federácie). Niektoré národné športové zväzy sú napriek kritériám 
„chránené“ umelým držaním vysokej dotácie z minulosti. Neexistuje dokonca ani definovaná 
množina inností, ktoré by boli považované za „šport“ (ani pravidlá, ktoré definujú túto množinu). 

Okrem športových zväzov štát poskytuje dotácie aj konkrétnym vybraným športovcom 
prostredníctvom športových zväzov, pri om prípravu tých istých športovcov financuje aj 
prostredníctvom stredísk štátnej športovej reprezentácie. Tieto strediská sú v rôznych rezortoch 
(nemajú jednotné riadenie, na zara ovanie športovcov do týchto stredísk neexistujú jednotné 
pravidlá). Štát namiesto centralizácie riadenia tejto intervencie do elitného športu zria uje viac 
útvarov „zodpovedných“ za šport (napr. splnomocnenec vlády pre šport). Sumu finan ných 
prostriedkov na celoslovenskej úrovni ani nie je možné spo íta . 

CIE  B 
Výsledkom pôsobenia štátu v oblasti elitného športu je maximalizovanie využitia pozitívnych 
hodnotových vzorov elitných športovcov na Slovensku a propagácia Slovenska v zahrani í. Tento 
výsledok je definovaný: 

a) poprednými umiestneniami slovenských elitných športovcov populárnych športov na 
významných medzinárodných podujatiach, 

b) využitím elitných športovcov vo verejnej kampani za aktívny životný štýl. 
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UKAZOVATE  B 
Po et bodov za umiestnenia 

K Ú OVÝ PRVOK B1 
PODPORA ŠPORTOVÝCH ODVETVÍ CENTRÁLNE A PRIAMO ÚMERNE ICH SPOLO ENSKÉMU PRÍNOSU 

Pri podpore elitného športu je dôležité zodpoveda  dve základné otázky: Akú aktivitu je alebo nie 
možné ozna i  za šport (pri vysokom majstrovstve za „elitný"), a ako vy ísli  pridanú hodnotu 
konkrétnej aktivity (konkrétneho elitného športu). 

Existuje nieko ko parametrov, ktoré sa dajú použi  na definovanie „športu". Bez oh adu ma to, i 
pôjde len o telesnú aktivitu alebo aj duševnú, i musí alebo nemusí by  prítomný prvok sú aženia 
pod a pravidiel, každý „šport“ by mal by  zastrešený svojou medzinárodnou športovou federáciou, 
ktorá je tvorená (jedine nými) národnými športovými zväzmi. Športy by mali by  akceptované (pokia  
to ide) ešte vyššie postavenými organizáciami (MOV, ARISF, IWGA, Sportaccord). Okrem športov 
zastrešených najvyššie zastrešujúcimi organizáciami existuje ve a športov, ktoré zastrešené nie sú. 
Na tieto je potrebné vypracova  jednozna nú metodiku ich akceptovania ako šport (sú športom 
aktivity ako napríklad pretlá anie rukou, i poker?). Definícia množiny športov nesmie umož ova  
svojvo ný výklad úradníkmi alebo politikmi, a preto je potrebné definova  ju v zákone. 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI B1.1 
Zostavenie zoznamu aktivít, ktoré budú považované za športové odvetvia. 

OPATRENIE B1.1.1 
Navrhnú  metodiku ur ovania množiny inností považovaných za (elitný) šport – rozšíri  
súbor aktivít, o ktorých hovoríme, že sú športové (nielen tradi né športy a hry). 

Ke  bude definovaný súbor aktivít považovaných za šport, bude potrebné porovna  mieru ich 
spolo enského prínosu (pridanej hodnoty do spolo nosti). Táto pridaná hodnota konkrétneho 
športu je presne kvantifikovaná, priamo úmerne závisí od významu športového úspechu, záujmu 
slovenskej a medzinárodnej verejnosti o konkrétny šport a výsledok, podielu identifikovaných 
talentov v konkrétnom športe z celkového po tu identifikovaných talentov na Slovensku, zapojenia 
po tu športovcov do 18 rokov do oficiálnych majstrovských sú aží v danom športe, ú inku danej 
športovej aktivity na zdravie športujúceho. 

Všetky tieto parametre musia by  verejne prístupné, pravdivé a musia by  pravidelne aktualizované 
(zber výsledkov, prieskumy sledovanosti a prieskumy verejnej mienky, porovnávanie databázy 
športovcov s inými verejnými databázami – REGOB – zosnulé osoby, a pod.). 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI B1.2 
Vy íslenie pridanej hodnoty každého športového odvetvia pre Slovensko. 

OPATRENIE B1.2.1 
Navrhnú  metodiku výpo tu pridanej hodnoty každého elitného športu. 

V sú asnosti sú prostriedky z verejných zdrojov na celoštátnej úrovni decentralizované a nie sú ani 
verejne známe. Nie je ani presne stanovené, o sú a o nie sú prostriedky vynakladané na (elitný) 
šport. Okrem rozpo tovej kapitoly 026 „Národný program rozvoja športu v SR“ v správe sekcie 
štátnej starostlivosti o šport a mládež na MŠVVŠ SR sú to prostriedky úradu vlády, ministerstiev 
obrany, vnútra, zdravotníctva, financií, kultúry, alej koncesionárske poplatky v objeme nákladov na 
výrobu a vysielanie športových prenosov vo verejnoprávnych médiách, prostriedky štátnych 
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akciových spolo ností, vynaložené na podporu športu, rozpo et verejných vysokých škôl na 
vzdelávanie trénerov a na vedeckú innos , prostriedky zdravotných pois ovní vynakladané na 
prevenciu (existuje vôbec nie o také? sú výnosy zdravotných pois ovní tiež verejným majetkom, ak 
sú tvorené povinnými odvodmi obyvate ov?), a pod. Okrem asti prostriedkov v kapitole 026 
neexistujú transparentné, jednotné a ú elné kritériá, ktoré by zabezpe ovali vynaloženie 
prostriedkov na jednotlivé športy v pomere k ich spolo enského prínosu. 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI B1.3 
Spravova  všetky finan né prostriedky centrálne Štátnou agentúrou pre šport. 

OPATRENIE B1.3.1 
Všetky zdroje na štátnej úrovni vy ísli  a zlú i  do osobitnej kapitoly 

OPATRENIE B1.3.2 
Zruši  všetky sú asné útvary štátnych inštitúcií pre šport. 

OPATRENIE B1.3.3 
Zriadi  Štátnu agentúru pre šport za ú elom centrálnej správy verejných prostriedkov na 
celoštátnej úrovni. 

K Ú OVÝ PRVOK B2 
KOMPETENTNÉ NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ ZVÄZY 

Pre dosahovanie úrovne elitných športových výkonov sa športovci združujú do autonómnych 
organizácií – národných športových zväzov. Národný športový zväz je autoritou, ktorú akceptuje 
medzinárodná športová federácia. V ideálnom prípade je národný športový zväz vytvorený z vôle 
združených športovcov/klubov, a teda by mal by  najvyššou autoritou v danom športe aj pre orgány 
štátnej správy. Nikto nemôže rozumie  riadeniu daného športu lepšie ako jeho volení zodpovední 
funkcionári. Ak vedenie zväzu neriadi zväz v súlade s vô ou jeho lenov, bude jeho lenmi vymenené 
alebo bude dosahova  horšie parametre a bude dostáva  menší príspevok z verejných zdrojov. 

Prax je však iná. Vedenie zväzov je asto krát neochotné zodpoveda  sa za svoje rozhodnutia svojim 
lenom, a už vôbec nie verejnosti (hoci finan né prostriedky pochádzajú práve od nezdružených 

ob anov). Do orgánov sú volené osoby, ktoré „vedia vybavi  peniaze“ namiesto toho aby rozumeli 
riadeniu športu, nie je pre nich podstatný spolo enský prínos ich športu, ale snažia sa rôznym 
spôsobom korumpova  priemerné a slabé kluby/ lenov, pretože tých je volebná vä šina.  

Štátne orgány v snahe eliminova  toto správanie podliehajú mylnému presved eniu, že vedia riadi  
konkrétny šport (resp. všetky športy) lepšie ako volení (a profesionálni) športoví funkcionári 
v národných športových zväzoch, a vybíjajú energiu v ni  neriešiacom ur ovaní pravidiel 
a podmienok použitia poskytovaných dotácií a nekone nej kontrole ich použitia, omu nemôžu po 
odbornej stránke rozumie  (nevedia posúdi  efektívnos  použitia finan ných prostriedkov). 

Pritom existuje prirodzené riešenie celého problému: štátne orgány sa musia vzda  snahy o finan né 
riadenie vstupov (predpisovanie, na o sa smie použi  dotácia), da  zväzom slobodu pri narábaní 
s poskytnutými finan nými prostriedkami výmenou za verejné hospodárenie národného športového 
zväzu. 

Podobne by mal štát presta  regulova  oblasti týkajúce sa vnútorných záležitostí zväzov, mal by 
presta  so zria ovaním rôznych centier prípravy reprezentantov a namiesto toho by mal presne 
definova  pravidlá a podmienky pre národné športové zväzy, za akých budú ma  možnos  slobodne 
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narába  s poskytnutými finan nými prostriedkami. Prostriedky by mal štát rozdeli  celé bez zbytku 
národným športovým zväzom pod a merate ných ukazovate ov, a potom sa zamera  len na kontrolu 
výstupov = presne tých istých ukazovate ov. Bez tejto slobody (a následnej zodpovednosti za túto 
slobodu) sa zväzy nestanú kompetentnými. Ak nebude dotácia naviazaná na výstupy, zväzy sa 
nau ia, že dôležité je „vykonáva  innos ", nie „dosiahnu  výsledok". Zväz potom hospodári 
s finan nými prostriedkami pod a svojho plánu (organizovanie sú aží a iných podujatí, nákup 
techniky, výstavba infraštruktúry), na každú aktivitu však musí ma  dos  pe azí (štát už na u prispel 
tým že rozdelil všetky štátne peniaze na zväzy pod a k ú a). 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI B2.1 
Zodpovednos  za koordináciu vlastného elitného športu nesú výlu ne príslušné národné 
športové zväzy. 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI B2.2 
Národné športové zväzy sú financované štátom v pomere pridanej hodnoty ich športu pre 
spolo nos . 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI B2.3 
Akéko vek aktivity, ktoré sa týkajú daného športu, sú v kompetencii príslušného národného 
športového zväzu (príprava elitných športovcov, organizovanie podujatí, ú as  na podujatiach, 
identifikácia talentov, ú as  na univerziádach a olympijských hrách, vzdelávanie vlastných 
trénerov, rozhodcov, budovanie príslušnej infraštruktúry a pod.), ktorý ich hradí zo svojich 
prostriedkov a nie sú predmetom alšej finan nej intervencie z verejných zdrojov. 

OPATRENIE B2.3.1 
Zruši  nadnormatív športových tried, športových škôl, stredísk prípravy reprezentácie 
Slovenskej republiky a alšie obdobné programy. 

OPATRENIE B2.3.2 
Na vysokých školách vy a  z verejného financovania študijné programy pre trénerstvo 
konkrétnych športov. 

Nako ko touto kompetenciou národný športový zväz získa prostriedky da ových poplatníkov, je 
potrebné, aby bola možná verejná kontrola jeho (aj finan ných) rozhodnutí. Štát by mal preto 
zákonne stanovi  podmienky pre národný športový zväz o sa týka znenia stanov (ochrana lenských 
práv pred svojvô ou volených orgánov), zloženia orgánov a jeho hospodárenia. Na dosiahnutie 
vyššieho stup a verejnej kontroly je potrebné uzákoni  povinné lenské príspevky, povinnos  vies  
verejné ú tovníctvo na všetkých ú toch, vrátane súkromných prostriedkov, vrátane všetkých 
dcérskych organizácií, zákaz deficitného hospodárenia pre zväzy aj ich dcérske spolo nosti (a všetky 
spolo nosti, v ktorých majú podiel). 

Rovnaký princíp platí v oblasti vzdelávania trénerov, rozhodcov, i iných športových odborníkov 
(zapisovate ov, asomera ov a pod.) pôsobiacich takmer výlu ne len v konkrétnom športovom 
zväze, nako ko ich odborné zru nosti sú neprenosné pre iný druh športového odvetvia. O ich 
autorizácii trénova , rozhodova  oficiálne sú aže (o licencii), rozhoduje príslušný národný športový 
zväz. Akéko vek vzdelanie by daný rozhodca alebo iný športový odborník mal absolvované, ak 
národný športový zväz nesúhlasí s tým, aby vykonával innos  v rámci pôsobnosti zväzu, tak odborník 
ju vykonáva  jednoducho nebude môc . Je to tak aj v zahrani í, napríklad aj rozhodca s najvyššou 
licenciou na Slovensku najprv musí získa  licenciu na rozhodovanie sú aží v danej krajine (v USA, 
Holandsku, i inde) od jej národného zväzu. 
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Sú asná legislatíva stanovuje pä stup ovú klasifikáciu vzdelávania trénerov, pri om dva najvyššie 
stupne sú možné len na univerzite. Je to neštandardné, nako ko ke  zväz nesúhlasí, tak môže ma  
adept aj dve vysoké školy, a aj napriek tomu nebude môc  vykonáva  innos , ak nesplní podmienky 
zväzu. Je správne, ak je trénerské štúdium na vysokej škole financované z verejných zdrojov? Slúži 
absolvent takéhoto štúdia verejnosti, alebo len tým športovým zväzom, ktoré majú pod kontrolou 
vzdelávanie svojich trénerov na príslušnej vysokej škole? Nebolo by správnejšie, aby príslušný zväz 
bol objednávate om a platite om príslušných študijných programov? Ak zväz potrebuje pre rozvoj 
svojho športu takúto službu, je správne aby si ju platil sám? Majú sa mu na to posklada  tie športy, 
ktoré takéto štúdium nepotrebujú?  

Dnes je výkon trénerskej innosti (aj rozhodcovskej, zapisovate skej, asomera skej) viazanou 
živnos ou, o nie je možné považova  za správne. O trénerských triedach by mal rozhodova  výlu ne 
národný športový zväz (ak potrebuje takéto delenie vzdelania trénerov). Štát by mal len preveri  
odbornú spôsobilos  osôb pracujúcich v oblasti pohybových aktivít (takou je aj trénerská innos ). 
Akredita ná komisia, ktorá teraz vykonáva akreditáciu vzdelávacích zariadení, by nemala 
opodstatnenie. Sú dôležitejšie vedomosti alebo spôsob ich nadobudnutia? 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI B2.4 
Status Národného športového zväzu je podmienený splnením zákonných podmienok (100% 
verejná kontrola, verejné ú tovanie, stanovy, orgány a ich rozhodnutia, vyrovnané alebo 
prebytkové hospodárenie). 

OPATRENIE B2.4.1 
Zákonom definova  podmienky monopolného postavenia národného športového zväzu. 

C. LEGISLATÍVNE A INŠTITUCIONÁLNE OPATRENIA 
K Ú OVÝ PRVOK C1 
ZÁKON O ŠPORTE 

Akýko vek nový zákon sa v spolo nosti prijíma vtedy, ak na to existuje dôvod (napr. odstránenie 
prekážok v rozvoji odvetvia, alebo chýb v predchádzajúcej legislatíve). Zákon by nemal by  prijímaný 
za ú elom zvýšenia regulácie tam, kde to nie je potrebné, prijímaný zákon by nemal zasahova  do 
života ob anov viac ako je nevyhnutné. alšou zásadou by malo by , že schválením zákona sa 
(pozitívne) zmení stav oproti dobe pred platnos ou zákona. Je nezmyslom schva ova  zákon, ktorý 
ni  nerieši (pri ktorom v doložke vplyvov je všade vyzna ené „nemá vplyv na...“). 

Pred prijatím zákona o športe je nevyhnutné odpoveda  na otázku, i vôbec tento zákon 
potrebujeme, a pre o. Ak ho potrebujeme, má len rieši  medzery v doterajších zákonoch alebo má 
posúva  stav spolo nosti alej? Ak posúva , tak kam? Chceme sa podoba  na okolité krajiny, ktoré 
majú podobné problémy ako my, alebo je naším vzorom niektorá z vyspelých krajín? Ktorá krajina 
by sa vlastne dala nazva  „vzorovou“ krajinou pre Slovensko budúcnosti? 

Ak je pre ob anov Slovenska potrebné ma  zákon o športe, nech je zákonom, ktorý odstráni prekážky 
v oblasti športu, napraví chyby v sú asnej legislatíve a vytvorí podmienky pre lepší život ob anov 
Slovenska (nielen pre vybrané subjekty pôsobiace v športe). 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI C1.1 
Akéko vek opatrenie v zákone o športe musí prinies  zlepšenie stavu (odstránenie prekážok 
v rozvoji športu, odstránenie chýb alebo medzier v legislatíve) a musí by  objektívne merate né. 
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PODMIENKA UDRŽATE NOSTI C1.2 
Zákon má rieši  výhradne také oblasti ktoré sú na prospech všetkým ob anom, nielen 
športovým subjektom, a sú nevyhnutné pre uplat ovanie štátnej politiky. 

OPATRENIE C1.1.1 
Zákonom definova  „šport“ nasledovne: 
a) dobrovo ná vo no asová pohybová aktivita, 
b) elitný šport. 

OPATRENIE C1.1.2 
Zákonom definova  „Register športov“ za ú elom jednozna ného ohrani enia, ktorá 
innos  je a ktorá nie je športom (vrátane kritérií). 

OPATRENIE C1.1.3 
Zákonom definova  „Register oprávnených subjektov“ pre príjem štátnych finan ných 
prostriedkov (národný športový zväz pre každý šport, ošetrenie jeho monopolného 
postavenia, zákonné podmienky vzniku a fungovania, verejné ú tovanie, a pod.). 

OPATRENIE C1.1.4 
Zákonom zlú i  všetky prostriedky do jednej kapitoly (napr. Fond pre šport), ktorú bude 
spravova  Agentúra pre šport ako jediný verejný subjekt na celoštátnej úrovni. 

OPATRENIE C1.1.5 
V zákone definova  kritériá pre výpo et podielu pridanej hodnoty jednotlivých športov pre 
spolo nos . 

OPATRENIE C1.1.6 
V zákone definova  informa ný systém o športe a rozsah informa nej povinnosti 
jednotlivých subjektov (register všetkých finan ných prostriedkov v športe). 

OPATRENIE C1.1.7 
Zákonom zruši  akreditácie vzdelávacích zariadení a zmeni  podmienku pre vykonávanie 
živnosti v oblasti športu – zavies  štátnu skúšku spôsobilosti inštruktora pohybových aktivít. 

OPATRENIE C1.1.8 
Zákonom definova  kompetencie subjektov nasledovne: 
ob an: 
sám sa stará o svoju pohybovú aktivitu (aj si ju sám platí), 
klub: 
a) poskytuje program pohybových aktivít, 
b) poskytuje podmienky pre tréningový proces elitných športovcov, 
národný športový zväz: 
a) koordinuje športové aktivity vo svojom športe, 
b) koordinuje výber a prípravu športových talentov vo svojom športe, 
c) koordinuje prípravu elitných športovcov vo svojom športe, 
d) rozvíja svoj šport (tréneri, rozhodcovia, funkcionári a alší odborníci), 
e) zastupuje svoj šport na medzinárodnej úrovni, 
samospráva: 
a) vytvára podmienky na vykonávanie pohybových aktivít (športovanie) všetkých ob anov, 
b) financuje infraštruktúru (telocvi ne) na školách, 
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štát: 
a) financuje elitný šport,  
b) vedie kampa  za pohybovo aktívny životný štýl, 
c) spolufinancuje športové poukazy (spolu s ob anmi), 
d) financuje predmet telesná výchova. 

K Ú OVÝ PRVOK C2 
AGENTÚRA PRE ŠPORT 

Je v poriadku, že v sú asnosti sa z jedného zdroja (štátny rozpo et) rozvetvia finan né prostriedky 
na množstvo ciest (napr. MŠVVŠ SR, Úrad vlády, MV SR, MO SR, MK SR), aby sa nekoordinovane 
stretli pri podporených subjektoch? Ak kritériá poskytovania prostriedkov nie sú rovnaké, má štát 
možnos  efektívne uplat ova  svoju politiku? 

Agentúra pre šport by bola zriadená ako príspevková organizácia (resp. by vznikla prepracovaním 
konceptu niektorej z už existujúcich štátnych organizácií) a mala by nasledovné kompetencie: 

− koordinácia rekvalifika ných kurzov pre u ite ov TV, 
− kontrola vyu ovania predmetu TV, 
− schva ovanie študijných plánov a podmienok štúdia pre budúcich u ite ov TV, 
− koordinácia športových poukazov, 
− vykonávanie skúšok (zria ovanie skúšobní) inštruktorov pohybovej aktivity, 
− koordinácia kampane za pohybovo aktívny životný štýl, 
− správa informa ného systému o športe, 
− správa Fondu pre šport (finan né prostriedky pre šport na celoštátnej úrovni), 
− koordinácia systému identifikácie športových talentov, 
− prevencia a kontrola v rámci antidopingu, 
− zabezpe ovanie plnenia medzinárodných záväzkov v oblasti športu. 

Okrem vyššie uvedeného by Agentúra pre šport poskytovala za úhradu napríklad služby v oblasti 
rozvoja udských zdrojov mimovládnych športových organizácií (k ú ové kompetencie pre riadenie, 
plánovanie, komunikáciu, a pod.), informa né a analytické služby pre vládu a verejnos , osvetové 
a vzdelávacie aktivity prierezového charakteru, „vzdelávanie“ elitných športovcov a pod. 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI C2.1 
Agentúra pre šport má kompetencie, ktoré sú jedine né v rámci centrálnej štátnej správy 
(žiadne iné subjekty v centrálnej štátnej správe nemajú žiadnu z kompetencií Agentúry pre 
šport). 

Fond pre šport by vznikol zlú ením nasledovných finan ných prostriedkov a udských zdrojov: 
− sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVŠ SR, 
− Národného športového centra, 
− Antidopingovej agentúry SR, 
− vyu ovanie telesnej výchovy, mimoškolská športová innos  (vrátane centier vo ného 

asu, školských športových klubov, školských športových sú aží, a pod.), nadnormatívy 
športových tried a športových škôl zo sekcie regionálneho školstva MŠVVŠ SR, 

− vysokoškolské športové kluby zo sekcie financovania a rozpo tu MŠVVŠ SR, 
− vládny splnomocnenec pre šport na úrade vlády SR, 
− VŠC Banská Bystrica pri MO SR, 
− SŠŠR pri MV SR, 
− finan né prostriedky pre šport na MF SR, 
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− finan né prostriedky na propagáciu pohybu na MZ SR, 
− výroba, licencie a vysielanie športových prenosov v RTVS, 
− zisk štátnych akciových spolo ností v objeme prostriedkov poskytnutých na šport, 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI C2.2 
Zákonný zákaz financovania športu celoštátnymi inštitúciami inak ako príspevkom do Fondu pre 
šport. 

Agentúra pre šport by mala by  vysoko profesionálna a nezávislá od politických vplyvov. Preto by jej 
riadite  mal by  menovaný do svojej pozície vo verejnom výberovom konaní, mal by ma  osobný 
kontrakt s konkrétnymi cie mi a merate nými ukazovate mi. Jedinou možnos ou jeho odvolania by 
bolo neplnenie cie ov uvedených v kontrakte. 

PODMIENKA UDRŽATE NOSTI C2.3 
Profesionálne, politicky nezávislé a neskorumpovate né vedenie Agentúry, hodnotené pod a 
plnenia cie ov, neodvolate né politicky. 

O AUTOROVI: 
− absolvent Stavebnej fakulty 
− aktívny športovec (basketbal, softbal, bejzbal), viacnásobný Majster Slovenska ako hrá  aj ako tréner, 

viacnásobný najlepší hrá  sezóny (1978 – 1991) 
− reprezentant a reprezenta ný tréner v bejzbale (1991 – 1993) 
− rozhodca bejzbalu a softbalu (1991 – sú asnos ) 
− zakladate  a generálny sekretár Slovenskej baseballovej federácie (1991 – 2000) 
− u ite  telesnej výchovy na strednej škole (1991 – 1994, 2007) 
− u ite  povinne volite ného predmetu (softbal) na FTVŠ (2003 – 2004) 
− živnostník-konzultant v oblasti športovej administratívy (2001 – 2004) 
− vedúci oddelenia informatiky v Národnom športovom centre (2004) 
− len výkonného výboru Konfederácie športových zväzov a Dozornej rady Slovenského združenia telesnej 

kultúry (2001 – 2004) 
− sekretár Slovenského výboru pre Európsky de  vzdelávania prostredníctvom športu (EYES 2004) 
− len pracovných skupín v oblasti športu v rámci štruktúr EÚ (2004, 2009-2011) 
− spoluautor návrhu novelizácie zákona . 300/2008 (zákon . 528/2010 – financovanie športu) 
− prednášajúci na viacerých fórach venovaných financovaniu športu a riadeniu športových organizácií (1997 

– sú asnos ) 
− inštruktor a tréner rozvoja mäkkých zru ností a tímovej dynamiky v športe (2004, 2009)  
− analytik v oblasti riadenia a financovania športu (prizývaný na spoluprácu) 
− od roku 2009 zamestnanec Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVŠ SR 

ZDROJE: 
− študijný pobyt v Austrálii na tému „Šport a spolo nos “ (2001) 
− konferencia „Školský šport“ (Štrbské Pleso, 2009) 
− medzinárodný seminár „Školský šport dnes a zajtra“ (Senec, 2002) 
− rôzne konferencie a semináre v oblasti financovania a riadenia mimovládnych organizácií (Bratislava, Praha, 

1992 – 2013) 
− vlastná administratívno-športová prax od r. 1975 po sú asnos
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – PRÍPRAVA NÁRHU ZÁKONA O ŠPORTE 
(OTÁZKY, PROBLÉMY, TÉZY A IDEOVÉ NÁ RTY RIEŠENÍ) 

 
ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – ROZHOVOR: O PRINÁŠA NOVÝ ZÁKON O VEREJNÝCH 

ZBIERKACH? 

 
VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA (APRÍL – JÚN 2014) 
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – PRÍPRAVA NÁRHU ZÁKONA O ŠPORTE 
(OTÁZKY, PROBLÉMY, TÉZY A IDEOVÉ NÁ RTY RIEŠENÍ) 
PRACOVNÁ SKUPINA K PRÍPRAVE ZÁKONA O ŠPORTE 
 

CIE : MAXIMALIZOVA  ÚŽITOK PRE OBYVATE OV SLOVENSKA ZO ŠPORTU 
FINANCOVANÉHO Z VEREJNÝCH ZDROJOV.  
Vytvori  o najlepšie podmienky s cie om: 

a) zabráni  zneužívania systému (testovanie riešení – poh ad najchytrejšieho špekulanta) 
b) odstráni  o najviac prekážok rovnováhy vo vz ahoch a financovaní športu, ktoré 

v sú asnosti existujú (najprv ich musíme vedie  identifikova , zhodnú  sa na nich, ktoré to 
sú a navrhnú  ich riešenia) 

c) rovnos  prístupu pre všetkých (bez možnosti získa  prevahu nad inými korupciou, 
klientelizmom, nepresnými a/alebo neúplnými informáciami a pod.) 

d) nezasahova  do riadenia športových druhov/odvetví zo strany orgánov verejnej moci (tí, 
ktorí príslušný šport riadia/robia, to vedia lepšie ako štát alebo iný verejnoprávny subjekt) 

e) zníži  administratívnu náro nos  riadenia športu a súvisiacich procesov vrátane 
organizovania športových podujatí 

f) zvýši  efektivitu kontroly riadenia a financovania športu z verejných zdrojov 
prostredníctvom informa ného systému športu, rozšíri  okruh kontrolujúcich subjektov na 
celú športovú verejnos  a nastavi  efektívny systém zodpovednosti za porušenie pravidiel 

O NAJVIAC BRÁNI ROZVOJU (DEFORMUJE PROSTREDIE) ŠPORTU? 
1. NIE JE ZADEFINOVANÝ „ŠPORT“ ZO SPOLO ENSKÉHO H ADISKA 

Každý význam pojmu „šport“ vysvet uje po svojom, a aj preto asto konáme rozdielne v dobrej viere, 
že postupujeme správne pod a svojej predstavy o definícii pojmu „šport“ (ak nevieme kam ideme, 
tak tam ani neprídeme). 

Riešenie: 
V preambule, resp. v základných zásadách zákona a predmete zákona, bude potrebné jasne 
vymedzi , o bude na ú ely právnej regulácie vz ahov vo športe spada  pod pojem „šport”: 

a) náhrada za telesnú prácu, vo no asová aktivita (šport pre zdravie) 
b) majstrovské ovládanie istých zru ností (vrcholový šport) 

2. NIE JE DEFINOVANÁ MNOŽINA ŠPORTOV ANI PRAVIDLÁ, AKO A PRE O SA AKTIVITA STANE ŠPORTOM 
Sú asté snahy o zaradenie ur itej aktivity medzi športy. Nemáme však kritériá ani definíciu toho o 
(nie)je „šport“ a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ( alej len „MŠVVaŠ SR”) je nútené 
improvizova  a h ada  primerané riešenia a zdôvodnenia. Ve akrát ale neexistuje jednozna ná 
odpove , závisí od názoru úradníka/politika posúdenie toho, aká aktivita sa z poh adu práva (napr. 
na ú ely poskytovania dotácií) bude považova  za „šport”: 

• aj šach (aj dáma, aj go, aj love e?) 
• aj modelári (aj zlepovanie zo špajdlí?) 
• všetky druhý boxu? karate? kulturistík? silových športov? 
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Riešenie: 
V zákone definova  presné pravidlá a podmienky, po splnení ktorých sa bude na ú ely právnej úpravy 
vz ahov v oblasti športu považova  ur itá aktivita za „šport”, aký je proces preukazovania splnenia 
podmienok a pod. 

3. POMER POUŽITIA VEREJNÝCH ZDROJOV NA JEDNOTLIVÉ ŠPORTY SA NEROVNÁ POMERU ICH PRÍNOSU 
SPOLO NOSTI 

V sú asnosti investovanie prostriedkov do jednotlivých druhov športu nezodpovedá tomu, akú majú 
tieto športy pridanú hodnotu pre spolo nos , ale vychádza sa najmä z toho, ako boli jednotlivé športy 
financované v minulosti (významný subjektívny faktor). 

Riešenie: 
Do zákona zavies  použitie prostriedkov priamo úmerne spolo enskej hodnote športov vyjadrenej 
merate nými kritériami premietnutými do vzorca upraveného v zákone. 

4. NIE JE DOKON ENÉ ZADEFINOVANIE MERATE NÝCH UKAZOVATE OV PRÍNOSU JEDNOTLIVÝCH ŠPORTOV 
PRE SPOLO NOS  

Ministerstvo používa nasledovný vzorec na vy íslenie pridanej hodnoty: 

PH = 0,45 * Vd * Z + 0,45 * Vm * Z + 0,1 * Š18 

Vd, Vm – výsledok dosiahnutý v kategórii dospelých/mládeže 
Š18 – po et aktívnych športovcov vo veku do 18 rokov 

Z = 0,78 * Zd + 0,22 * Zm 
Z – záujem o šport, Zd – záujem o šport domáci, Zm – záujem o šport medzinárodný 

Vzorec sa však nepoužíva presne na všetky športy, nepoužíva sa na všetky oblasti dotácií a nepoužíva 
sa všetkými poskytovate mi prostriedkov. Vzorec je finan ne ve mi nestabilný, o spôsobuje ve ké 
medziro né výkyvy vo financovaní zväzov, o si vynucuje dodato né zavádzanie deformujúcich 
„ochranných“ prvkov výpo tu. 

Riešenie: 
Do zákona definova  vzorec a mechanizmus jeho použitia pre všetky subjekty. Definova  vhodnejší 
ochranný mechanizmus (distribu ná krivka). 

5. ZVEREJ UJÚ SA VÝZVY NA IASTKOVÉ INNOSTI ZVÄZOV (ROZVOJ ŠPORTU, ŠPORTOVÉ TALENTY, 
PODUJATIA, ODMENY ZA VÝSLEDKY, INVESTI NÉ PROSTRIEDKY), KTORÉ NIE SÚ PROPOR NÉ PRE JEDNOTLIVÉ 
ŠPORTY 

V sú asnosti sa zverej ujú nasledovné výzvy: 
a) športové odvetvia 
b) príprava vybraných športovcov 
c) odmeny športovcov za výsledky a trénerov mládeže 
d) investi né zabezpe enie / infraštruktúra osobitného významu 
e) organizovanie významných podujatí 
f) opatrenia osobitného významu 
g) šport a zdravie 
h) futbalové štadióny 
i) príprava kandidatúry ZOH 2022 
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Výzvy a) až e) sú záležitos ou výlu ne zväzov, ale propor ne k významu športu pre spolo nos  je 
nastavená len výzva pod a a) (aj to len iasto ne). Ostatné výzvy sú opatrenia osobitného významu, 
okrem g). 
Riešenie: 
Zo zákona zverej ova  ro ne len  

a) jedinú výzvu pre športy (zväz si z toho sám hradí odvetvia, odmeny, investície, podujatia) 
b) jedinú výzvu pre vybraných športovcov (mal by by  ošetrený aj mechanizmus všetkých 

stredísk prípravy reprezentácie) 
c) jedinú výzvu na opatrenia osobitného významu (vopred daná objednávka zo strany štátu) 
d) ostatné úlohy rieši  bez dotácií (dodávka služieb, priamo riadené organizácie) 

6. NIEKTORÉ ŠPORTY MAJÚ DVA/TRI ŠPORTOVÉ ZVÄZY 
Viac „národných“ športových zväzov v jednom športe znamená viac financií z verejných zdrojov pre 
daný šport: 

• kanoistika (3) 
• lyžovanie (2) 
• cyklistika (2) 
• futbal (2) 
• kor u ovanie (2) 
• baseball/softball (2) 
• bojové športy (xxx) 
• karate (2) 
• taekwondo (2) 

Riešenie: 
Zo zákona vypo ítava  podiel financií len pre každý druh športu, a ak je športových zväzov pre daný 
druh športu, resp. jeho odvetvia viacero, rozdelí sa to medzi tieto športové zväzy (tiež pod a zákona 
treba ma  upravený vzorec, resp. postup a princípy delenia prostriedkov, ak sa športové zväzy 
nedohodnú). 

7. FINAN NÉ PROSTRIEDKY Z CENTRÁLNYCH VEREJNÝCH ZDROJOV SA DOSTÁVAJÚ ŠPORTOM RÔZNYMI 
CESTAMI, KTORÉ NIE SÚ NAVZÁJOM KOORDINOVANÉ 

• MŠVVaŠ SR sekcia športu (dotácie) 
• MŠVVaŠ SR sekcia športu (NŠC) 
• MŠVVaŠ SR sekcia športu (ADA) 
• MŠVVaŠ SR sekcia regionálneho školstva (zvýšený normatív športových tried) 
• MŠVVaŠ SR sekcia regionálneho školstva (zvýšený normatív športových škôl) 
• MŠVVaŠ SR sekcia financovania a rozpo tu (vysokoškolské TJ a kluby) 
• MŠVVaŠ SR sekcia vysokých škôl (vzdelávanie trénerov a iných odborníkov) 
• Ministerstvo obrany SR (Dukla) 
• Ministerstvo vnútra SR (SŠŠR) 
• Ministerstvo vnútra SR (dotácie) 
• Úrad vlády SR (dotácie) 
• Ministerstvo financií SR (dotácie) 
• Ministerstvo kultúry SR (RTVS) 
• koncesionárske poplatky (RTVS) 
• štátne podniky (podiel na zisku) 
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Riešenie: 
V zákone upravi  pravidlá rovnaké pre všetkých, alebo sekcia športu MŠVVaŠ SR bude robi  len 
„clearing“ = vypo ítava  rozdiely oproti tomu, o dostali športy z iných „kanálov“. Podmienkou bude 
súhlas príslušného zväzu (zväz si vyberie, i chce „službu“ od štátu, alebo peniaze. 

Vecne najsprávnejším riešením je zlú i  finan né zdroje do jednej kapitoly a koordinova  ich 
centrálne. 

8. VYÚ TOVANIE PROSTRIEDKOV SA ZAMERIAVA NA SLEDOVANIE FINAN NÝCH VSTUPOV NAMIESTO TOHO, 
ABY SA ZAMERIAVALO NA KVANTIFIKÁCIU A POSUDZOVANIE VÝSTUPOV 

Riešenie: 
V zákone definova  klasifikáciu „produktov“ v športe (napr. „ú as  na podujatí“, „organizácia 
podujatia“ a pod.) a ur i  ku každej položke presnú a pre všetkých jednotnú množinu popisných 
údajov, ktoré okrem lepšej kontroly prinesú aj lepší preh ad o procesoch v športe, podujatiach, 
investi ných projektoch, podpore športovania mládeže a ich financovaní.  

9. DOTA NÝ MECHANIZMUS JE OBCHÁDZANÝ A DEFORMOVATE NÝ, UMOŽ UJE ÚRADNÍKOM A POLITIKOM 
VSTUPOVA  DO PRAVIDIEL (POD A VLASTNEJ VÔLE A POD A TLAKU A MOŽNOSTI VPLYVU) 

Riešenie: 
V zákone je potrebné vylú i , resp. v maximálne možnej miere minimalizova  subjektívne 
rozhodovanie jednotlivca o používaní verejných zdrojov a v prípade porušenia tohto pravidla upravi  
jasne právnu zodpovednos . 

10. V PRÍPADE ÚLOH CELOSPOLO ENSKÉHO VÝZNAMU NEEXISTUJE ICH PRESNÁ VEREJNÁ OBJEDNÁVKA, 
ZDÔVODNENIE, Ú TOVANIE PRIJÍMATE OV NIE JE DOSTATO NE KONTROLOVANÉ, NEEXISTUJÚ ŠTANDARDY 
PRE KONTROLU 

V sú asnosti je najprv zverejnená neur itá výzva, následne sa prihlási množstvo „osobitných“ úloh, 
ktoré sa následne „posudzujú“.  

Riešenie: 
Proces by mal zo zákona za ína  presnou definíciou, kvantifikáciou a zdôvodnením spolo enskej 
objednávky. Dotácia by mala reflektova  len to, o si štát objednal. 

11. VIACERO ŠTÁTNYCH ZARIADENÍ NA PRÍPRAVU VRCHOLOVÝCH ŠPORTOVCOV, KTORÉ MAJÚ RÔZNE 
PRAVIDLÁ, RÔZNE ROZPO TY BEZ VECNÝCH DÔVODOV 

V sú asnosti existujú tri štátne strediská prípravy športovcov. Sú pod tromi rôznymi ministerstvami, 
platia v nich tri rôzne systémy pravidiel. Navyše nie je možné zisti , ko ko stojí príprava konkrétneho 
športovca, nako ko tieto organizácie vo svojich výkazoch nepremietajú „spolo né náklady“ 
(prenájmy, platy, telefóny, správa strediska) do jednotlivých športovcov. 

Riešenie: 
Do zákona definova  kritériá výpo tu podielu nákladov na jedného športovca. Sú et podielov 
zaradených športovcov by predstavoval rozpo et príslušného „strediska“. 

12. NIE SÚ PRAVIDLÁ NA VYUŽÍVANIE NEPRIAMYCH SLUŽIEB, KTORÉ SÚ HRADENÉ ŠTÁTOM 

Vzdelávanie trénerov na vysokej škole, zvýšený normatív žiaka v športovej triede a športovej škole 
nemajú jednotné pravidlá. Ak ich majú, ich definovanie je na príslušnom riadite ovi, resp. na 
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príslušnom zväze. Aj riadite , aj zväz majú záujem, aby mali o najviac takýchto žiakov, lebo to 
znamená viac pe azí pre daný šport. Takže zaradený nie sú iba najtalentovanejší športovci ale aj 
priemerný (primárne motivuje kvantita, nie kvalita). 

Riešenie: 
Zákonom definova  podiel športu a z neho odpo íta  hodnotu služieb, ktoré príslušný šport využíva 
nepriamo (športové triedy, športové školy, vzdelávanie trénerov na vysokých školách a pod.). 
Zárove  by mali ma  zväzy právomoc/povinnos  podie a  sa na výbere študentov do športových 
tried/škôl pre daný šport, pri om normatív na žiaka im bude zapo ítaný do celkového balíka pe azí 
poskytnutého štátom.  

13. ZVÄZY MAJÚ STANOVY, KTORÉ NIE SÚ KOMPATIBILNÉ S ICH MONOPOLNÝM POSTAVENÍM 
A ZODPOVEDNOS OU 

• umož ujú dosta  sa do deficitu (aj viac rokov po sebe)  
• umož ujú voleným orgánom nekontrolovane používa  moc a robi  obštrukcie lenom pri 

výkone kontroly, prípadne nemajú zriadené kontrolné orgány alebo ich majú iba formálne 
• asto neukladajú povinnos  orgánom zväzu reportova  vo i lenom zväzu rozpo et, správu 

o hospodárení, ú tovnú závierku, závažné rozhodnutia zväzu, resp. vo vz ahu k použitiu 
verejných prostriedkov  

• sú ve akrát úplne nefunk né a nedá sa pod a nich ni  reálne urobi , nezodpovedajú 
reálnym riadiacim a rozhodovacím procesom prebiehajúcim v združení, nedá sa ur i , kto 
a v akom rozsahu je oprávnený kona  za zväz 

Riešenie: 
Zákonom definova  náležitosti, ktoré musia by  v stanovách národného športového zväzu, aby sa 
takýto zväz mohol uchádza  o verejné zdroje. 

14. HOSPODÁRENIE SUBJEKTOV PODPORENÝCH Z VEREJNÝCH ZDROJOV NIE JE VEREJNE KONTROLOVATE NÉ 
A POUŽITIE VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV NIE JE PREUKAZOVANÉ SPÔSOBOM UMOŽ UJÚCIM VEREJNÚ 
KONTROLU. 

Podporované subjekty považujú podporu za dar a ve mi neochotne zverej ujú použitie tejto podpory 
(týka sa to aj priamo riadených organizácií). Iné prostriedky ako verejné nie sú ochotné preukazova . 
Ak nebude hospodárenie podporovaných subjektov z verejných zdrojov celé verejné, bude to 
umož ova  nekalé praktiky financovania subjektov. Týka sa to aj ich dcérskych spolo ností (inak to 
nemá zmysel, lebo si prelejú prostriedky tam). 

Riešenie: 
Zákonom definova  verejné hospodárenie podporovaných subjektov vrátane ich dcérskych 
subjektov. 

15. ŠTÁT REGULUJE POVOLANIA V JEDNOTLIVÝCH ŠPORTOCH (TRÉNERI, ROZHODCOVIA, ), PRI OM SA 
ORIENTUJE NA VSTUPY (VZDELÁVANIE) NAMIESTO NA VÝSTUPY (PRAKTICKÉ ZRU NOSTI ODBORNÍKOV). 

Kto vzdeláva športových odborníkov? Sú to udia zo zväzu. Nikto to nevie lepšie. Niektorý šport 
potrebuje 8 úrovní, niektorý šport len 2, alebo len 1 úrove . Štát zriadil inštitút akreditovania 
vzdelávacích zariadení, bez ktorého sa zväzy pokojne obídu (aj tak rozhodujú o svojom športe sami), 
inak ide len o reguláciu potenciálnej konkurencie (o kvalite nerozhoduje zákazník, ale úradníci 
v komisii). Dôvodom vstupu štátu (reguláciou) na trh športu by mohla by  maximálne garancia 
ochrany zdravia cvi iacim pred neodborným vedením trénera (inštruktora). V tom prípade by ale 
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bolo vhodnejšie zavies  skúšku spôsobilosti na výkon povolania (osoby, ktorá pracuje s mládežou 
v oblasti telesných aktivít). 

Riešenie: 
Zákonom zruši  akredita nú komisiu v športe. Zákonom definova  skúšku spôsobilosti v športe 
a všetko o s tým súvisí. 

ŠPORT PRE ZDRAVIE 

17. NIE JE ZADEFINOVANÁ ÚLOHA ŠTÁTU V OBLASTI ŠPORTU PRE ZDRAVIE  

18. TELESNÁ VÝCHOVA SA NEPOVAŽUJE ZA KOMPONENT INTERVENCIE V ŠPORTE 

19. FINAN NÉ PROSTRIEDKY Z CENTRÁLNYCH VEREJNÝCH ZDROJOV SA NA ŠPORT PRE ZDRAVIE DOSTÁVAJÚ 
RÔZNYMI CESTAMI, KTORÉ NIE SÚ NAVZÁJOM KOORDINOVANÉ 

Úlohou štátu by malo by  vzdela  mladého loveka tak, aby bol kompetentný pre pohybovo aktívny 
životný štýl (aby bol zdravý a výkonný). 

VEREJNÉ ZDROJE: 
• MV SR (okresné úrady) 
• MŠVVaŠ SR sekcia regionálneho školstva (školské TJ a K) 
• MŠVVaŠ SR sekcia regionálneho školstva (havárie telocvi ní) 
• MŠVVaŠ SR sekcia regionálneho školstva (vyu ovanie TaŠV) 
• MŠVVaŠ SR sekcia regionálneho školstva (školské kluby) 
• MŠVVaŠ SR sekcia regionálneho školstva (CV ) 
• MŠVVaŠ SR sekcia regionálneho školstva (poukazy) 
• MŠVVaŠ SR sekcia vysokých škôl (vzdelávanie u ite ov TaŠV) 
• verejné zdravotné pois ovne (preventívne kampane, podiel na zisku) 
• štátne podniky (podiel na zisku) 

Riešenie: 
V príslušných zákonoch pomeni  veci... je to rozsiahla koncep ná zmena.  

20. ŠTÁT NERIADI PROPAGÁCIU ŠPORTU PRE ZDRAVIE 

Riešenie: 
Zákonom definova  prostriedky, ktoré štát musí použi  na kampa . Prostriedky nepoužíva  na 
kampa  formou dotácií, ale nákupom služieb. Koordinátorom kampane by bola priamo riadená 
organizácia ministerstva. 

21. NEVHODNE DEFINOVANÉ POSLANIE A ORGANIZOVANIE ŠKOLSKÝCH ŠPORTOVÝCH SÚ AŽÍ. 

Školské športové sú aže sú v školskom zákone definované rovnako ako iné predmetové sú aže. 
Pritom v predmetových sú ažiach ide o vytvorenie podmienok na vyh adanie talentovaných žiakov 
(napr. vo fyzike, chémii, biológii), ktorých pripravuje v danej oblasti práve škola, a ktorí nemajú na 
rozvoj svojich zru ností svoje „kluby“, v ktorých sú ažia. V športe je to naopak: škola žiaka 
nepripravuje, nevytvára mu podmienky na rozvoj talentu, ale sú to športové kluby. Školské športové 
sú aže nie sú ani na vytvorenie možností sú aže, nako ko na všetky športové sú aže chodia tí istí 
žiaci, ktorí aj tak už chodia niekam do športového klubu (neregistrovaní žiaci ani nedostanú priestor). 
Navyše u ite , ktorý sa celý de  zú astní s 8 športovcami na športovej sú aži mimo školy, neu í v ten 
de  5-6 hodín telesnú výchovu vo svojom rozvrhu (takže necvi í cca 100 detí). 
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Prostriedky zo štátneho rozpo tu nie sú poskytované vo vo nej sú aži, je preferovaná organizácia, 
ktorej pridanú hodnotu doteraz nikto nedokázal obháji . 

Riešenie: 
Zo zákona presta  financova  školské športové sú aže a prejs  na normatívne financovanie detí 
formou športových poukazov (ak ho die a použije na školskú športovú sú až, tak OK). 
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – ROZHOVOR: O PRINÁŠA NOVÝ ZÁKON O VEREJNÝCH 
ZBIERKACH? 

U PS TÍM 
 

Národná rada SR pred pár d ami schválila nový zákon o verejných zbierkach, ktorý nadobúda 
ú innos  1. júla 2014. Cie om rokovaní pracovnej skupiny k návrhu zákona bolo pripravi  zákon, ktorý 
spreh adní, zjednoduší a u ah í vykonávanie verejných zbierok. Zákon a vyhláška z roku 1973 
upravujúce verejné zbierky už nezoh ad ovali nové ústavné a spolo ensko-ekonomické podmienky. 
Zákonom sa novelizujú aj súvisiace právne predpisy – zákon . 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
a zákon . 147/1997 Z. z. o neinvesti ných fondoch. 

Znenie zákona vychádza predovšetkým z analýz, praktických skúseností a podnetov slovenských 
mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vykonávajú verejné zbierky, ale tiež zo získaných 
skúseností z niektorých štátov Európskej únie, v ktorých existuje povo ovací systém verejnej zbierky 
alebo registrácia verejnej zbierky príslušným orgánom štátu. 

Návrh zákona o verejných zbierkach vypracovala advokátska kancelária GARANT PARTNER legal 
s. r. o. v spolupráci so zástupcami neziskových organizácií a Ministerstvom vnútra SR: 

• Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o.: JUDr. Peter Ha diak, JUDr. 
Alexandra Vicová 

• Ministerstvo vnútra SR: JUDr. Gejza Petrík, Ing. Petronela Belicová, Mgr. Klára Grendová 
• eRko: Ing. Marián au ík 
• Liga proti rakovine: Ing. Eva Ková ová 
• Centrum pre filantropiu n. o.: Igor Polakovi  
• Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj ob ianskej spolo nosti: 

Bc. Bystrík Antalík 

U ená právnická spolo nos  Vám prináša rozhovor so spolutvorcom návrhu zákona, JUDr. 
Alexandrou Vicovou. 

U PS: O PRINÁŠA NOVÝ ZÁKON O VEREJNÝCH ZBIERKACH? 

• A.V.: Zjednodušene možno poveda , že nový zákon upravuje podmienky vykonávania verejnej 
zbierky, pôsobnos  orgánov štátnej správy, register zbierok, spôsoby vykonávania zbierky, 
správne delikty a sankcie za nesplnenie povinností ustanovených zákonom. 

U PS: MENÍ SA CHÁPANIE VEREJNEJ ZBIERKY OPROTI PÔVODNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE? 

• A.V.: Zákon nanovo definuje verejnú zbierku a sú asne ustanovuje, o nie je verejnou zbierkou 
– napríklad ou nie sú dobrovo né zbierky konané obcami a vyššími územnými celkami, zbierky 
vykonávané registrovanými cirkvami a náboženskými spolo nos ami, ak sa konajú v kostoloch, 
modlitebniach a iných miestach ur ených na vykonávanie náboženských úkonov, bohoslužieb 
a obradov. Zákon sú asne definuje všeobecne prospešný ú el, pretože verejnú zbierku bude 
možné kona  len na vopred ur ený všeobecne prospešný ú el alebo na individuálne ur enú 
humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, 
v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Taktiež 
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definuje pojmy ako „hrubý výnos verejnej zbierky“, „ istý výnos verejnej zbierky“ a „náklady 
verejnej zbierky.“ 

U PS: ROZOBERME SI TO TEDA POSTUPNE. AKÉ SÚ VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE VYKONÁVANIE ZBIERKY? 

• A.V.: Zbierku budú môc  vykonáva  len zákonom stanovené právnické osoby, a to po 
právoplatnosti rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok. Zákon z roku 1973 umož oval 
vykonáva  zbierku „organizácii“. Nová právna úprava umož uje vykonáva  verejné zbierky 
ob ianskym združeniam, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby, 
neinvesti ným fondom, nadáciám, Slovenskému ervenému krížu, ú elovým zariadeniam cirkví 
a náboženských spolo ností, organizáciám s medzinárodným prvkom, záujmovým združeniam 
právnických osôb a združeniam obcí. Zákon zakazuje vykonávanie zbierky inými právnickými 
osobami. Na vykonávanie zbierky je právnická osoba povinná zriadi  osobitný ú et, na ktorom 
sa budú zhromaž ova  príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky, a prostredníctvom ktorého sa 
budú vykonáva  úhrady spojené s použitím istého výnosu zbierky. 

U PS: MENÍ SA PÔSOBNOS  ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI VEREJNÝCH ZBIEROK? 

• A.V.: Zákon rozoznáva zbierku, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky – tú 
zapíše do registra zbierok bu  okresný úrad, ak sa má vykona  zbierka v jeho územnom obvode, 
alebo Ministerstvo vnútra SR, ak sa má zbierka vykona  na území presahujúcom územný obvod 
okresného úradu. Ak aspo  as  istého výnosu verejnej zbierky bude použitá mimo územia 
Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra SR zapíše do registra zbierok verejnú zbierku len po 
predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva zahrani ných vecí a európskych 
záležitostí SR. 

U PS: SPOMÍNALI STE, ŽE ZÁKON UPRAVUJE REGISTER VEREJNÝCH ZBIEROK. MENÍ SA SPÔSOB 
POVO OVANIA VYKONÁVANIA VEREJNÝCH ZBIEROK? 

• A.V.: Zákon upravuje register verejných zbierok, ktorého správcom bude Ministerstvo vnútra 
SR a do ktorého bude Ministerstvo vnútra SR a okresné úrady zapisova  zákonom ustanovené 
údaje. Konanie o registrácii zbierky sa pod a zákona za ína d om, ke  príslušnému správnemu 
orgánu bude doru ený návrh na registráciu zbierky, ktorého náležitosti predpisuje zákon. Ak 
návrh bude obsahova  predpísané údaje, príslušný správny orgán vydá rozhodnutie o zápise 
zbierky do registra zbierok do 15 dní odo d a za atia konania. 

U PS: AKO SA MENIA SPÔSOBY VYKONÁVANIA VEREJNÝCH ZBIEROK OPROTI DOTERAJŠEJ PRÁVNEJ 
ÚPRAVE? 

• A.V.: Zbierku bude možné vykonáva  jedným alebo viacerými spôsobmi naraz, a to zasielaním 
príspevkov na osobitný ú et, zasielaním darcovských správ SMS alebo volaním na skrátené íslo, 
zbieraním do stacionárnych alebo prenosných pokladni iek, predajom predmetov, ak je 
príspevok zahrnutý v ich cene a predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie 
alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý 
v cene vstupeniek. Všetky tieto spôsoby vykonávania verejnej zbierky sú v zákone bližšie 
upravené. Dôležitou zmenou sú lehoty – s výnimkou prenosných pokladni iek bude možné 
vykonáva  zbierky najdlhšie 12 mesiacov odo d a zápisu zbierky do registra zbierok. Správny 
orgán bude môc  povoli  pred ženie vykonávania zbierky z dôvodu hodného osobitného zrete a 
o alších 12 mesiacov na návrh právnickej osoby a v prípade verejných zbierok, ktorých aspo  
as  istého výnosu sa použije mimo územia Slovenskej republiky, sa pred ženie povolí len po 
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predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva zahrani ných vecí a európskych 
záležitostí SR. 

U PS: RIEŠI ZÁKON PROBLEMATICKÉ ZBIERANIE DO PRENOSNÝCH POKLADNI IEK? 

• A.V.: Áno, a to viacerými spôsobmi. Verejné zbierky vykonávané prenosnými pokladni kami 
bude možné vykonáva  najdlhšie 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku, bez 
možnosti pred ženia. Vykonávaním zbierky do prenosných pokladni iek sa budú poverova  
fyzické osoby písomne, pri om v ich sprievode bude musie  by  aspo  jedna osoba, ktorá 
dov šila pätnásty rok svojho veku. Právnická osoba zabezpe í jednotné ozna enie týchto osôb 
pri vykonávaní zbierky. Zákon explicitne ustanovuje, že tieto osoby nemožno odmeni  z výnosu 
zbierky. Právnická osoba vykonávajúca zbierku bude povinná zabezpe i  pokladni ky proti 
násilnému otvoreniu a proti odcudzeniu vložených príspevkov, ozna i  pokladni ku názvom 
právnickej osoby vykonávajúcej zbierku, nápisom „Verejná zbierka“, registrovým íslom zbierky 
a názvom správneho orgánu, ktorý zbierku zapísal do registra zbierok. Ak je viac pokladni iek, 
uvedie sa aj eviden né íslo pokladni ky. Právnická osoba vykonávajúca zbierku otvorí 
pokladni ky do 15 dní odo d a ukon enia zbierky. O otvorení pokladni ky sa vyhotoví zápisnica, 
ktorá musí obsahova  zákonom stanovené údaje. Právnická osoba je povinná takto získané 
príspevky do piatich dní odo d a otvorenia pokladni ky vloži  na osobitný ú et. 

U PS: AKO MÁ POSTUPOVA  LOVEK, KTORÝ SA DOMNIEVA, ŽE NIEKTORÉ OSOBY NEVYKONÁVAJÚ 
VEREJNÚ ZBIERKU V SÚLADE SO ZÁKONOM, NAPR. BEZ REGISTRÁCIE ALEBO PRÍSLUŠNÉHO OZNA ENIA? 

• A.V.: Odporú am obráti  sa na kontrolné orgány, ktorými sú okresné úrady a Ministerstvo 
vnútra SR. Zákon upravuje skutkové podstaty správnych deliktov a sankcie za ich naplnenie. 
Pokuty sú v rozpätí od 100, – € do 1.000, – € a pri ich ukladaní správny orgán prihliada na 
povahu, závažnos , spôsob, as trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu. 

U PS: AKO ZÁKON RIEŠI PRECHOD NA NOVÚ PRÁVNU ÚPRAVU? 

• A.V.: Vykonávanie zbierky povolenej pod a doterajších predpisov musí by  ukon ené do 31. júla 
2014. Vykonávanie zbierky po tomto dátume sa považuje za vykonávanie zbierky bez zápisu do 
registra zbierok. Vyú tovanie zbierky musí predloži  právnická osoba, ktorá zbierku vykonávala, 
správnemu orgánu do 31. júla 2015. Konanie o zbierke za até a právoplatne neskon ené pod a 
doterajších predpisov sa zastavuje. 
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VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA (APRÍL – JÚN 2014) 
 

 

Téma: 

Typ podujatia: 

Dátum konania: 

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Aktuálne problémy prípravného konania trestného 

celoštátna konferencia s medzinárodnou ú as ou 

03.04.2014 

Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova ul. . 20, Bratislava 

http://www.paneurouni.com/files/sk/fp/konferencie/pozvanka_priko.pdf  

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Prí iny a aktéri I. svetovej vojny 1914-1918 

medzinárodný vedecký seminár 

15.05.2014 – 16.05.2014 

Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava 

http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-vyskum/konferencie/vedecka-
konferencia-priciny-akteri-svetovej-vojny-1914-1918.html 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Konfliktné zóny na euroázijskom kontinente 

medzinárodná vedecká konferencia 

22.05.2014 – 23.05.2014 

Pieš any 

http://www.vssladkovicovo.sk/node/259 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania: 

 

alšie informácie: 

Aktuálne problémy vedy a výskumu v globálnom svete 

medzinárodná vedecká konferencia 

27.05.2014 – 28.05.2014 

Vienna University of Technology – TU Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien, Böcklsaal, Fakulta práva 

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava 

http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-
vyskum/konferencie/medzinarodna-vedecka-konferencia-aktualne-problemy-vedy-vyskumu-
globalnom-svete.html 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Desa  rokov v EÚ: Vz ahy, otázky, problémy 

medzinárodná vedecká konferencia 

29.05.2014 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/konferencie/10264 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

OCHRANA OSÔB V EURÓPSKOM PRÁVNOM PROSTREDÍ 

medzinárodná vedecká konferencia 

29.05.2014 

Ková ska 26, 040 75 Košice 

http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/konferencie/10201 



 

 

 
Vážení itatelia, priaznivci a priatelia  

ob ianskeho združenia U ená právnická spolo nos . 
 

 
 

Tak, ako mnohé iné ob ianske združenia, nadácie i neziskové organizácie, 
aj ob ianske združenie U ená právnická spolo nos  

 sa v tomto roku uchádzalo o Vašu priaze  a podporu 
poukázaním 2 % dane z príjmov. 

 
Aj touto cestou  

AKUJEME  
všetkým fyzickým a právnickým osobám,  

ktoré venovali 2 % zo svojich daní v prospech našej organizácie.  
Získané prostriedky budú využité ú elne,  

aby znamenali prínos pre rozvoj spolo nosti a našej organizácie, 
a aby slúžili dobrému a poctivému cie u.
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