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Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia športu, 

po roku sa zase stretávame na odbornej pôde konferencie Šport a právo. Je za nami alší rok 
intenzívneho skúmania športu, rok uvažovania a diskutovania o tom, i a ako by mohla právna 
regulácia napomôc  k podpore a ochrane podstaty športu, ako i k jeho lepšej produktivite, tej 
športovej i ekonomickej. 

Vierohodné športové sú aženie, ktoré je pre divákov zdrojom potešenia, ale aj motiváciou k tomu, 
aby sa aj diváci so svojimi rodinami, priate mi a blízkymi „rozpohybovali“, skúsili napodobni  svoje 
vzory a najmä, aby žili zdravšie. 

Štát by mal právnou úpravou intervenova  iba tam, kde systém fungovania udskej spolo nosti 
vykazuje „chybové hlásenia“, ktoré si nevedia aktéri vz ahov vyrieši  uspokojivo bez intervencie štátu 
prostredníctvom úpravy „pravidiel hry“, obzvláš  tam, kde ide o verejný záujem. 

Štát by mal vstupova  svojou reguláciou všade tam, kde funguje systém umož ujúci korup né, i 
klientelistické správanie, tam, kde sa používajú verejné financie bez dostato nej verejnej kontroly, 
tam, kde sú prítomné prvky podporujúce šedú ekonomiku, tam, kde hrozí zneužívanie moci 
a verejných prostriedkov v prospech súkromných záujmov jednotlivcov alebo menšinových skupín, 
tam, kde sú indikované možné úniky na daniach a odvodoch, tam, kde hrozia súdne spory, ktoré by 
inak nemuseli by , ale aj tam, kde je treba podpori  rozumné veci a hodnoty ako je všestranný rozvoj 
jednotlivca, zdravý životný štýl, ím vieme ušetri  štátu a teda nám, da ovým poplatníkom náklady 
zdravotnej starostlivosti vynútené civiliza nými chorobami z nedostatku pohybu. 

Všetci tí, ktorým záleží na športe, chcú, aby bol dramatický ale spravodlivý a s vopred nejasným 
výsledkom. Manipulácia výsledkov športových stretnutí je rakovina športu, ktorá straší v našich 
hlavách a asto nás až paranoidne zvádza k videniu výsledkov cez prizmu možného športového 
podvodu. Musíme sa pokúsi  šport ochráni  a zvýši  jeho dôveryhodnos  tak na športovisku ako 
i v zasadacích miestnostiach orgánov športových organizácií, i v hospodárení športu.  

To všetko a k tomu ešte ako bonus aj viac pe azí do športu si s ubujú od zákona o športe takmer 
všetci. Vkladáme do  svoje nádeje, že urobí za nás to, o v kone nom dôsledku musíme aj tak vykona  
len my sami v tisíckach komunikácií a skutkov nášho každodenného života.  

VŠETCI VIEME, ŽE „SA TO“ SAMÉ NEUROBÍ! 

Cti  a dodržiava  pravidlá a na tom základe vyžadova , aby ich ctili a dodržiavali aj všetci ostatní vo 
sfére nášho vplyvu, to je cesta, na ktorú nás zákon môže len skúsi  nasmerova , ponúknu  alternatívy 
k sú asnému stavu, no podstata zmeny je v nás, našom jadre, našej morálke. 
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Samotný zákon je iba „múdrym“ jazykom popísaný list, i nieko ko listov papiera, ktorému v prvých 
d och po schválení v parlamente komplexne rozumejú sná  iba autori zákona, legislatívci, ktorým 
prešiel cez ruky a alšie osoby aktívne zú astnené na legislatívnom procese. 

Prijatím zákona sa menia „pravidlá hry“, pri om vieme, že nielen hrá i, ale takmer nikto nemá rád 
nové pravidlá a zmeny. Všetci skúšajú hra  tak ako vedia, po starom, lebo je to jednoduchšie 
a poznajú zaužívané pravidlá. Kým ich niekto nezastaví, neupozorní, nepôjde im vzorom. 

Ak má by  akýko vek zákon a jeho produkcia vnímaný ako služba slovenskej spolo nosti, nie iba ako 
vnútenie „nejakých nových pravidiel“, musí vychádza  v prvom rade zo spolo enskej objednávky, 
ktorú vnímajú aj zástupcovia slovenskej spolo nosti v orgánoch verejnej moci, ktorí sú povolaní na 
základe výsledku volieb na to, aby vykonávali službu pre svojich spoluob anov/voli ov. 

Ob ania, športovci, tréneri, funkcionári, fanúšikovia, média, úradníci i samotní politici hovoria 
o problémoch, ktoré je treba o najlepšie spozna  z poh adu všetkých dotknutých záujmových skupín 
a v o najširších súvislostiach. Ak riešili podobný problém v zahrani í, k akému poznaniu dospeli, ako 
ho vyriešili? 

Tieto všetky otázky a informácie, cesty poznania, myšlienkové procesy je potrebné absorbova  
a vyhodnoti  a z nich odvodi  spolo enskú objednávku na zmenu v slovenskom športe. 

Je na Slovensku spolo enská objednávka po novom zákone o športe? 

Je slovenská spolo nos , športová obec a jej lídri pripravená na zásadné systémové zmeny v riadení 
a financovaní športu? 

Chcú im porozumie , vníma  ich benefity viac ako tradi ný dešpekt vo i zmenám a pomôc  pri 
definovaní nových pravidiel nielen slovom ale aj skutkom? 

Nový zákon o športe, ak má ma  ambíciu a šancu prinies  kvalitatívnu zmenu, nie je možné zúži  na 
prípravu legislatívneho textu, ktorý sa nejako „pretla í“ legislatívnym procesom. 

To by bola ve mi zlá cesta. Treba ho vníma  ako komplexný dlhodobý projekt, ktorý si vyžaduje 
dôkladnú prípravu za ú asti a silnej spolupráce rozh adených zástupcov športovej obce 
s progresívnym videním nielen Slovenska ale aj rámca, ktorý pre šport vytvára Európska únia, Rada 
Európy i OSN. Športová obec musí by  spoluautorom návrhu. Jej predstavitelia musia nájs  aj svoje 
myšlienky v paragrafovom znení zákona. Len tak môže získa  návrh potrebnú autoritu, ktorá je 
nevyhnutná pre jeho „prijatie“ nielen športovou obcou a jej predstavite mi, ale aj sympatizantami 
športu v parlamente.  

Rovnako dôležitý je aj dôsledný proces interiorizácie právnej normy, pretože schválenie normy je len 
základný predpoklad pre uskuto nenie zmien, ktorý ešte ni  nezaru uje. 

Pojem „interiorizácia“ je potrebné vníma  ako trojstup ový proces prebiehajúci v každom, kto sa 
stretne s novou normou. Najprv musí prebehnú  proces:  

1) POZNANIE obsahu normy – spolo nos  sa musí postara  o to, aby sa nové pravidlá 
v zrozumite nom jazyku ahko dostupnou cestou dostali k ich adresátom (k subjektom, 
ktorých postavenie a právne vz ahy norma upravuje), to je predpokladom procesu: 

2) UZNANIE vnútornej spravodlivosti a vyváženosti riešení, ktoré norma prináša, na om zase 
stojí jej prirodzená autorita a alšia as  procesu, ktorá je jeho cie om: 

3) DODRŽIAVANIE normy/pravidla, ktoré sme spoznali a uznali, že je logické a vyvážené.  

Je potrebné tiež uvies , že na ve a problémov, ktoré budem rieši  existuje viacero poh adov a riešení, 
avšak riešenie je možné vybra  iba jedno, predtým sa však treba zaobera  všetkými alternatívami 
a zváži  ich prínosy a nedostatky nielen jednotlivo, ale i v kontexte celého systému navrhovaných 
zmien. 
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V týchto prípadoch sa musíme spo ahnú  na tých, ktorí dostanú mandát a dôveru, aby vec posúdili, 
aby možné riešenia vyhodnotili, vybrali to, ktoré by malo/mohlo by  prínosné a uviedli k nemu vecné 
dôvody. 

Na základe nominácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, SFZ, SOV a SZ H sa 
vykreovala pracovná skupina, ktorá je otvorená, angažovaná, zdie a a komunikuje výsledky svojho 
poznania a práce s každým kto o to má záujem vrátane ú astníkov tejto konferencie.  

Sme pripravení odovzda  naše vedomosti, skúsenosti, našu energiu i as lepšiemu športu na 
Slovensku, lepšiemu Slovensku.  

PO ME DO TOHO SPOLU! 



15

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKRÓBERT KOTIAN 

 

AKO MÔŽU MÉDIÁ PRISPIE  K DOBRÉMU ZÁKONU – NAPRÍKLAD O ŠPORTE 
 

HOW MEDIA CAN FACILITATE THE PROCESS OF CREATING A GOOD ACT –  
E.G. THE ACT ON SPORTS 
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zákon, šport, médiá, komunikácia, proces prípravy, záujmy, politici 
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ABSTRAKT: 
Autor sa vo svojom príspevku venuje spôsobom, akými sa môžu médiá podie a  na príprave kvalitného zákona 
o športe. Autor sa bližšie venuje efektívnym spôsobom komunikácie predstavite ov športovej a mediálnej obce, 
zdôraz uje jej otvorenos , neutajovanie sporných i konfliktných bodov pripravovanej legislatívnej normy. 
Mimoriadny dôraz kladie na komunikáciu lídrov športovej obce a autorov zákona s majite mi médií 
a predstavite mi sú asnej politickej moci, bez podpory ktorých je kvalitný zákon o športe nemožný. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
In the presented article, the author focuses on the issue of how media can assist the process of law-making with 
the aim to improve the laws produced by the legislative body. He focuses of the Act on Sports and describes 
some efficient modes of communication between the media and the members of the sports communities. He 
deals with the importance of openness, the principle of unlimited disclosure of matters having a disputable 
nature etc Eventually, the author declares the importance of communication between the main players: the 
leaders of the sports communities, the law-makers, the owners of the media and the representatives of the 
current political power. The author is convinced that without the cooperation of the above persons, it is almost 
impossible to make an Act of Sports that would have the necessary quality elements. 
  

Ur ite poznáte ten bonmot – Ten, kto miluje klobásy a ctí si zákony, by nikdy nemal by  pri tom, 
ke  vznikajú. A ur ite poznáte aj zákony, ktoré tento bonmot opodstat ujú, hoci ste jedli aj také 
klobásy, pri ktorých na tento bonmot radi zabudnete.  

Ak zažijete pri pozorovaní a analyzovaní slovenskej vrcholovej politiky situácie, ke  sa ú elovo 
novelizuje zákon – mám na mysli nepriame novely, napríklad tú ú elovú zmenu zákona o horskej 
službe, aby sa do  dostala pasáž o cestnej komunikácii; alebo ke  sa cez zákon o starobnom 
dôchodkovom sporení zasahuje do Rady riadite ov Slovenskej pois ovne; alebo ke  sa cez zákon 
o tripartite mení kompeten ný zákon, aby sa uzákonili neverejné rokovania vlády; alebo ke  sa cez 
zákon o reklame novelizuje zákon o verejnom obstarávaní, budete zrazu celkom ne akane naklonení 
slovám predsedu vlády, že (vraj) nie sme právnym štátom... 

Preto som sa za al cíti  ako Alenka v ríši divov, ke  som sa v roku 2013 mohol zblízka prizera  tomu, 
ako sa na pôde pracovnej skupiny pripravuje zákon o organizovaní verejných športových podujatí, 
teda zákon proti násiliu na futbalových štadiónoch predovšetkým. Mohol som by  dokonca prítomný 
aj na rokovaní zainteresovaných subjektov na tomto zákone na pôde ministerstva školstva 
a všetkého ostatného, ako aj športu – kde sa v priamej konfrontácii predkladate ov zákona 
a zástupcov viacerých športových zväzov vylepšoval zákon tak, aby na  nedoplatili napríklad 
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organizátori malých atletických alebo gymnastických podujatí. Lebo sa skuto ne nedalo o akáva , že 
by na tieto podujatia prišli agresívni fanúšikovia a násilne požadovali lepšie ohodnotenie cvi enia na 
kladine napríklad. Proste predkladatelia zákona sa pýtali tých, ktorých sa zákon týka, na ich názor, 
a tento názor v prípade vecných argumentov brali do úvahy. 

Zaujímavé to bolo pre m a aj z iného dôvodu – ke  sme s Jurom Hrabkom, ešte v ase, ke  sme mali 
pod palcom reláciu Slovenského rozhlasu Z prvej ruky, vyhoveli požiadavkám nieko kých inštitúcií 
a zorganizovali okrúhle stoly o druhom pilieri i o problémoch zdravotníctva, bolo vždy zaujímavé 
pozorova , ako sa správajú politickí ú astníci takýchto rokovaní, ak na nich nesvietia televízne 
kamery a okolo sú len tí, ktorí danej veci rozumejú. udovít Kaník na úval názorom Jána Po iatka 
a naopak a dokonca sa na viacerých postojoch aj zhodli. Samozrejme, v národnej rade to už bolo 
inak, ale vybrané médiá, ktoré mali prístup na takéto okrúhle stoly, videli do problematiky ove a viac 
a mohli toto poznanie sprostredkova  svojim itate om, posluchá om i divákom – teda 
potenciálnym voli om. 

Toto považujem – vzh adom na tému príspevku – za k ú ové. Umožni  médiám, prinajmenej 
vybraným predstavite om médií, aby mohli nahliadnu  vo vä šej i menšej miere do procesu 
prípravy zákona a poskytnú  im v predstihu dostato né penzum informácií. Takýto ústretový krok 
však predpokladá nieko ko skuto ností 

1. Oslovova  predovšetkým novinárov a médiá, ktoré majú istý dosah na športovú verejnos  
a decíznu sféru. 

2. Oslovova  najmä médiá, s ktorými môžete uzavrie  istú gentlemanskú dohodu – dohodu 
na prioritách, na ktorých ste schopní sa zhodnú . 

3. Dôležitý je, samozrejme, aj spôsob komunikácie s vybranými médiami. Nezatajovanie 
sporných bodov, predkladanie argumentov za aj proti jednotlivým riešeniam, 
akceptovanie faktu, že bez posvätenia zhora nemá akoko vek dobre pripravený 
a vyargumentovaný zákon šancu na schválenie – to sú všetko predpoklady na to, aby médiá 
pochopili danú legislatívnu normu v jej celosti, komplexnosti, aj rozporuplnosti – a aby boli 
schopné ju aj takto verejnosti predstavi . Predstavi  tak, aby zainteresovaná verejnos  
o probléme uvažovala, diskutovala, pýtala sa predstavite ov rezortu a reagovala na 
potenciálne sporné i konfliktné situácie.  
Z tohto h adiska je zrejme dobrým krokom anketa i dotazník, ponúkaná širokej športovej 
verejnosti v súvislosti s pripravovaným zákonom o športe – tento pokus o interakciu, 
spätnú väzbu sná  prinesie okrem podpory zákonu aj viacero skvalit ujúcich poznámok 
a návrhov, ktoré by autori mali zakomponova  do návrhu zákona. 

4. Formy efektívnej komunikácie s médiami pri sledovaní spomínaného cie a môžu by  rôzne 
– osobnými stretnutiami na káve po núc, pracovnými ra ajkami napríklad pokra ujúc 
a okrúhlymi stolmi i konferenciami, ako je táto, kon iac. Samozrejme, nemôže by  na 
škodu, skôr naopak, ak je na takúto konzultáciu novinár vopred pripravený, alebo ak 
pred takouto konzultáciou dostane k dispozícii o najviac materiálov i informácií, aké je 
schopný obsiahnu . Potom sa novinár nepýta, o si o tom myslíte, ako to vidíte, ale pre o 
si práve toto myslíte, a pre o to vidíte práve takto a ako to chcete obháji  – o sú 
samozrejme dva úplne odlišné svety a úplne odlišné spôsoby komunikácie. 

5. Pri dosahovaní spomínaného cie a by som odporú al aj nezatajova  možné sporné i 
konfliktné situácie, aké sú s legislatívnou normou a jej prijímaním spojené. Toto si, 
samozrejme, vyžaduje aj vyššiu mieru dôvery medzi oboma stranami komunikácie. Môžem 
sná  za vä šinu korektných novinárov poveda , že nie je naším úmyslom partnera podrazi  
i nedodrža  dohody – napokon, máme záujem získava  informácie aj v budúcnosti a to sa 

bez bazálnej dôvery nedá. Ak vás sklameme nedodržaním dohôd, pre o by ste mali záujem 
nabudúce s nami nadštandardne spolupracova ? 

6. Posledným bodom som možno mal za a  – samozrejme, zabudnú  nemožno ani na rolu 
majite ov a vedení médií, lebo tí predovšetkým rozhodujú o strategických pozíciách 
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svojich médií pri kontroverzných témach. Z tohto h adiska je nevyhnutnou podmienkou 
mediálnej podpory podobnej legislatívnej normy, ako je zákon o športe, komunikácia 
s majite mi a vedeniami médií, aj ke  je to spojené s istým rizikom, lebo môžu ma  iný 
záujem ako napríklad pracovná skupina i vrcholní predstavitelia športovej obce, a budú 
ho pri orientácii vlastného média prinajmenej prezentova . V tom lepšom prípade, v tom 
nie celkom zriedkavom budú svoje záujmy presadzova  bez oh adu na záujmy športového 
hnutia. 

Za splnenia týchto predpokladov môžu robi  médiá to, o je ich podstatou – informova  verejnos , 
argumentova  za a proti jednotlivým predstavám, ako by mal i mohol zákon o športe vyzera , 
ponúka  analýzy i narába  s analýzami think-tankov, prináša  rozhovory s tými, ktorí danej veci 
rozumejú, aj s tými, ktorí o danej veci rozhodujú, poukazova  na riziká jednotlivých rozhodnutí. 
Úlohou médií je vníma  a prezentova  problém v súvislostiach, v procese vývoja, ukáza , kde problém 
vznikol, ako sa doteraz (ne)riešil, ako ho riešia tam, kde sa športu darí – najlepšie je urobi  tak 
príkladmi v porovnate ných krajinách, i už ve kos ou, po tom obyvate ov, podobným historickým 
vývojom i podobnou orientáciou v sú asnosti... 

Toto všetko doteraz povedané však bude len bzukotom múch, ak sú asná politická moc nepochopí 
dôležitos  pripravovaného zákona o športe, ak neprijme alebo aspo  sa nebude vážne zamýš a  nad 
predkladanými riešeniami, ak na ne nevy lení potrebné financie, alebo aspo  nevytvorí priestor na 
to, aby športová obec tie financie získala, ak nebude vidie  za roh a nebude venova  primeranú 
pozornos  témam, aké pripravovaný zákon o športe otvára a vnáša do spolo enskej diskusie. 
 
Držme si pri tom palce!  
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ABSTRAKT: 
Autor sa v predkladanom príspevku v stru nosti zaoberá problematikou disciplinárneho konania s dôrazom na 
disciplinárne konanie Slovenského futbalového zväzu. Poukazuje na špecifické prvky disciplinárneho konania vo 
vz ahu k osobitostiam futbalového prostredia. Autor sa takisto venuje novoprijatej úprave disciplinárneho 
konania v rámci Slovenského futbalového zväzu a postaveniu disciplinárnych komisií ako orgánov, ktoré 
disciplinárne konanie realizujú. Na záver sa autor snaží nazna i  možnosti zvýšenia kvality disciplinárneho konania 
resp. jeho ciele v nasledujúcom období. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
The author of the presented article briefly deals with the issue of disciplinary proceedings with the emphasis on 
the disciplinary proceedings of Slovak Football Association. The article points to the specific elements of 
disciplinary proceedin gs in relation to the peculiarity of football environment. The author also deals with the 
newly adopted modification of disciplinary proceedings in terms of Slovak Football Association and the position 
of disciplinary committees as the authorities that realize disciplinary proceedings. In conclusion, the author tries 
to indicate the possibilities how to increase the quality of disciplinary proceedings, respectively its aims in 
following period. 
 

VŠEOBECNE 
Disciplinárne konanie možno charakterizova  ako súhrn úkonov vyšetrujúceho orgánu, ktoré sú 
vyvolané tým, že niektorý len porušil pravidlá, zanedbal predpisy alebo povinnosti záväzné pre danú 
socio skupinu v ur enom pomere. Cie om disciplinárneho konania je uloženie primeranej a vopred 
zodpovedajúcej všeobecne ur enej sankcie. Disciplinárne konanie v rámci Slovenského futbalového 
zväzu ( alej len „SFZ“) je zamerané na vyh adanie, prešetrenie a pod a okolností aj sankcionovanie 
akýchko vek porušení interných predpisov SFZ (disciplinárnych previnení) jeho lenmi resp. inými 
subjektami, na ktorých sa vz ahuje Disciplinárny poriadok SFZ.  

Ú elom tohto disciplinárneho konania v kontexte ustanovenia lánku 65 Disciplinárneho poriadku 
SFZ je v intenciách spravodlivého procesu okrem uloženia spravodlivej sankcie, aj prevýchova 
previnilca resp. generálna prevencia pred disciplinárnymi previneniami v rámci celého futbalového 
hnutia. Ako novinku v rámci novej úpravy disciplinárneho konania možno vníma  možnos  
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autoritatívneho skon enia lenstva vo futbalovom hnutí v podobe vylú enia zo SFZ a to ako následok 
spáchania najzávažnejších disciplinárnych previnení. 

Medzi základné pramene disciplinárneho konania spomedzi všeobecne záväzných právnych 
predpisov patrí predovšetkým zákon . 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu v znení 
neskorších predpisov, konkrétne ustanovenia § 26 a 27. V § 26 citovaného zákona je upravené 
disciplinárne konanie vo všeobecnej rovine ako napr. osobná a vecná pôsobnos  pre disciplinárne 
poriadky jednotlivých športových zväzov, prípadne lehoty na za atie disciplinárneho konania a pod., 
pri om zákon ponecháva úpravu procesných pravidiel na národné športové zväzy. § 27 citovaného 
zákona pojednáva o disciplinárnych opareniach, zásadách ich ukladania s odkazom na konkrétnu 
procesnú úpravu v jednotlivých predpisoch národných športových zväzov. Tu by sme poukázali na tú 
skuto nos , že Disciplinárny poriadok SFZ obsahuje aleko širší výpo et disciplinárnych opatrení, 
ktoré pri jeho tvorbe boli prevzaté tak z nových Stanov SFZ ako aj zo športovo právnych predpisov 
medzinárodných futbalových organizácii (UEFA), na o bude nevyhnutné reagova  v pripravovanom 
novom znení zákona o športe.  

Z h adiska interných športovo právnych noriem medzi pramene disciplinárneho konania možno 
zaradi  Stanovy SFZ, kde vo vz ahu k disciplinárnemu konaniu sa nachádza celý rad lánkov, ktoré 
upravujú nielen základné zásady disciplinárneho konania1, ale aj disciplinárne opatrenia2, postavenie 
a právomoc disciplinárnych komisií resp. odvolacích komisií3 a pod.  

Základným prame om disciplinárneho konania v rámci futbalového hnutia na celom území 
Slovenskej republiky je Disciplinárny poriadok. Je ú inný od 1.1.2014 a nahradil pôvodný 
Disciplinárny poriadok SFZ, ktorý bol prijatý pri samotnom vzniku SFZ v roku 1993. Napriek jeho 
nespornej kvalite na dobu, v ktorej bol prijatý, vývoj spolo ensko-ekonomických vz ahov, ako aj 
právnych i futbalových predpisov, vyvolali potrebu vypracova  nový športovo právny kódex, ktorý by 
reflektoval na zmenené podmienky, v ktorých sa slovenská spolo nos  vrátane futbalovej komunity 
v sú asnosti nachádza. V neposlednom rade bolo nevyhnutné zosúladi  právnu úpravu nielen so 
stanovami SFZ, ale aj s Disciplinárnymi poriadkami FIFA a UEFA. Nový Disciplinárny poriadok je 
v pôvodnom znení platný a ú inný do dnešného d a, pri om bol jeden krát novelizovaný. 

CHARAKTERISTICKÉ RTY DISCIPLINÁRNEHO KONANIA 
Medzi charakteristické rty disciplinárneho konania v rámci každého športového zväzu, nielen SFZ, 
by sme zaradili najmä rýchlos  resp. efektívnos  konania, alej autonómnos  konania v rámci daného 
športového zväzu a v neposlednom rade princíp absolútnej objektívnej zodpovednosti. Uvedené rty 
zvýraz ujú špecifi nos  disciplinárneho procesu v rámci futbalového prostredia, pri om zárove  
vymedzujú vz ah disciplinárneho konania vo i ostatným procesom realizujúcich sa vo futbalovom 
hnutí do vnútra ako aj vo i iným subjektom navonok.  

Potrebu rýchlosti a efektívnosti disciplinárneho konania vnímame v tom, že vzh adom na charakter 
rozhodovaných vecí (káuz), kedy v drvivej vä šine sa jedná o prípady v rámci prebiehajúceho 
sú ažného ro níka, je žiaduce a v mnoho prípadoch aj nevyhnutné vec rozhodnú  pokia  možno o 
najrýchlejšie na základe zadovážených dôkazov tak, aby výsledok disciplinárneho konania bol 
efektívne aplikovaný v ase, kedy ku konkrétnemu previneniu aj došlo. V každom prípade je však 
potrebné bra  do úvahy dôkaznú situáciu toho – konkrétneho prípadu. Výnimku z uvedenej zásady 
predstavujú prípady, kedy rozhodnutie disciplinárnej komisie v konkrétnej veci spo íva na 
skuto nostiach resp. dôkazoch, ktoré sa ešte len majú dosiahnu  v inom konaní napr. pred súdom, 

                                                            
1) Napr. l. 1, l. 5, l. 6 
2) l. 12 
3) l. 58 a 59  
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alebo ktoré sú jeho predmetom, kedy je ú elné disciplinárne konanie preruši  a v konaní pokra ova  
až po ukon ení predmetných konaní.  

S rýchlos ou konania úzko súvisí princíp autonómnosti konania, najmä s poukazom na autonómnos  
futbalového hnutia a to vo vz ahu k iným konaniam (najmä trestné, správne a iné), kde ú elom je 
pokia  možno dosiahnu  o najrýchlejšie resp. najefektívnejšie rozhodnutie vo veci tak, aby vz ahy 
narušené právne nedovoleným konaním, boli o najrýchlejšie napravené a zhojené, sú až mohla 
prebieha  na základe princípov spravodlivosti a fair play a rozhodnutie bolo dosiahnuté 
predovšetkým prostriedkami národného športového väzu a na jeho pôde.  

V kontexte vyššie uvedeného princípu by sme sa zamerali na vz ah disciplinárneho konania 
vedeného v rámci SFZ s trestným konaním, pokia  ich predmetom je totožné protiprávne konanie. 
Vzh adom na charakter posudzovaného konania konkrétnej osoby, ktorého následkom je nielen 
porušenie vnútorných predpisov futbalového zväzu ako ob ianskeho združenia, ale môže by  aj 
následok predpokladaný Trestným zákonom (ujma na majetku alebo na zdraví), pokladáme za 
nevyhnutné sa vysporiada  s problémom tzv. „dvojitého trestania“ za toto konanie. V zmysle 
príslušných ustanovení Trestného Poriadku, v prípade, ak sa jedná o skutku, o ktorom už bolo 
predpísaným spôsobom v trestnom konaní aj rozhodnuté, akéko vek alšie konanie o totožnom 
skutku je už neprípustné, o vyjadruje „zásada ne bis in idem“.  

V ponímaní tzv. futbalových previnení teda musí ís  len o také konanie, ktoré má sú asne prvky 
disciplinárneho previnenia pod a Disciplinárneho poriadku SFZ a zárove  trestnoprávny charakter. 
V tejto súvislosti poukazujeme na uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Tdo 18/2011, v zmysle 
ktorého „Vzh adom na ponímanie inu pod a Dohovoru o ochrane udských práv a základných slobôd 
možno však zásadu ne bis in idem, okrem trestného konania, uplatni  iba na tie iny kvalifikovate né 
správnymi prípadne inými príslušnými orgánmi ako menej závažné iny, teda priestupky, prípadne 
iné správne delikty a výnimo ne aj disciplinárne delikty, ktoré majú trestnoprávnu povahu, pri om 
povaha deliktu sa v tomto smere posudzuje z h adiska chráneného záujmu ( i ide o záujem všeobecný 
alebo partikulárny), z h adiska adresáta normy ( i je norma adresovaná všetkým ob anom alebo len 
skupine osôb so zvláštnym statusom) a z h adiska ú elu a typu sankcie ( i má represívny charakter).“ 

S poukazom na ustanovenia § 9 odsek 1 písmeno e), g) Trestného poriadku, § 215 odsek 1 písmeno 
d), odsek 2 písmeno a) Trestného poriadku resp. na vyššie uvedené, sa ponúka otázka, i rozhodnutie 
o uložení sankcie orgánom SFZ v právnom postavení ob ianskeho združenia, vytvára prekážku už 
rozhodnutej veci (?). Argumentujúc záverom Tomáša Gábriša4 máme za to, že SFZ možno chápa  ako 
súkromnoprávnu korporáciu bez významnej existencie správy vecí verejných. V spojení s výkladom 
vyššie citovaného uznesenia Najvyššieho súdu SR teda možno vyvodi  záver, že rozhodnutie 
disciplinárnej komisie SFZ vydané v konaní vedenom v zmysle interných predpisov SFZ pod a 
sú asnej právnej praxe netvorí prekážku právoplatne rozhodnutej veci pre skutok, ktorý okrem 
disciplinárneho previnenia môže by  posudzovaný aj ako trestný in i priestupok. Z tohto dôvodu 
vystupuje do popredia princíp autonómneho vyriešenia veci v rámci futbalového zväzu v prípadoch, 
ke  to dôkazná situácia danej veci aj umož uje, bez nežiaduceho odkladania rozhodnutia 
argumentujúc neskon ením prebiehajúceho trestného konania. V takomto prípade môže by  
rozhodnutie disciplinárnej komisie použité príslušným orgánom ako dôkaz v následnom trestnom i 
správnom konaní. Naopak, je samozrejmé, že iná situácia bude v prípadoch, ak predmetom tak 
disciplinárneho ako aj trestného konania je skutkovo zložitá vec, ktorú v niektorých prípadoch možno 
preukáza  najmä pomocou dôkazných prostriedkov, ktoré právny poriadok priznáva len orgánom 
inným v trestnom konaní z pozície ich postavenia ako orgánov štátnej moci. V takomto prípade 

bude žiaduce, aby disciplinárne orgány po kali na výsledky takéhoto dokazovania s tým, že tieto 
budú následne použité aj ako podklad pre vydanie rozhodnutia disciplinárneho orgánu. 

                                                            
4) GÁBRIŠ, T.: Športové právo. Bratislava: EUROKÓDEX, 2011, s. 85 až 86 
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Ako príklad uvedieme kauzu futbalistu A. S., ktorý po as majstrovského zápasu predchádzajúceho 
ro níka Corgo  ligy (aktuálne Fortuna liga) v rámci súboja o loptu svojim zákrokom spôsobil 
protihrá ovi T. K. zlomeninu nohy. V uvedenej veci prebehlo štandardným spôsobom disciplinárne 
konanie pre spáchanie disciplinárneho previnenia. Disciplinárna komisia pri riešení danej veci 
postupovala s vedomím, že vo i vinníkovi incidentu bolo takisto podané trestné oznámenie. Napriek 
tejto skuto nosti, bolo vo i A. S. vydané rozhodnutie v disciplinárnom konaní bez oh adu na výsledok 
trestného konania, práve využijúc princípy potreby rýchlosti konania a predovšetkým dosiahnutia 
rozhodnutia s ú inkami vo vnútri SFZ. V danej veci orgány inné v trestnom konaní vzh adom na 
celkové okolnosti prípadu, a to na právny status disciplinárnej komisie SFZ ako ob ianskeho 
združenia, alej záujem, ktorý sa disciplinárnym konaním vo vnútri futbalového hnutia sleduje, 
rozhodli, že zásadu ne bis in idem v tomto prípade nemožno aplikova , avšak vzh adom na druh 
a výmer uložených disciplinárnych opatrení s oh adom na možný/predpokladaný výsledok trestného 
konania, bolo uvedené trestné konanie vyhodnotené ako neú elné vo vz ahu k predmetnému 
rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ.  

V neposlednom rade by sme sa zamerali na princíp absolútnej objektívnej zodpovednosti klubu 
(strict liability) za správanie sa svojich lenov, ale aj fanúšikov prípadne iné subjekty, ktoré v rámci 
futbalového hnutia majú s klubom ur itý vz ah a tento vz ah podlieha právomoci disciplinárnej 
komisie. Uvedený princíp predstavuje v oblasti futbalového disciplinárneho trestania ur ité 
špecifikum v komparácii so všeobecným ponímaním vyvodzovania zodpovednosti konkrétnemu 
subjektu za porušenie ur itej normy, kedy napr. v trestnom práve sa ukladá sankcia najmä 
a predovšetkým tomu, kto sa takéhoto konania priamo dopustil. Možno skonštatova , že uvedené 
vyplýva najmä z charakteru futbalového prostredia ako takého, kde sa zú ast uje množstvo aj iných 
subjektov ako len lenov Slovenského futbalového zväzu a ktorí v ur itom zmysle daný klub 
reprezentujú resp. konajú prípadne snažia sa kona  v jeho mene a v jeho prospech. 

Ú elom uplat ovania objektívnej zodpovednosti v nazna enom zmysle je predovšetkým zabezpe i , 
aby v prípadoch odôvodnených platnými normami bolo potrestané každé konanie, ktoré futbalové 
hnutie považuje za nedovolené a závažné nato ko, že je nevyhnutné uloži  sankciu aj subjektu, ktorý 
sa síce na tomto konaní priamo nepodie al, ale je v takom vz ahu k tomuto previnilcovi, že to je 
nevyhnutné, rešpektujúc pritom základné zásady disciplinárneho konania. V tomto prípade sa 
nejedná len o priaznivcov, teda fanúšikov konkrétneho klubu, ale aj napr. hrá ov konkrétneho klubu, 
lenov realiza ného tímu i iných funkcionárov. V mnohých prípadoch sa pritom vychádza zo 

zaužívanej futbalovej praxe, pod a ktorej sa prezumuje zodpovednos  napr. domáceho klubu za 
bezproblémovú organiza nú prípravu stretnutia a pod. Okrem iného, ponímanie objektívnej 
zodpovednosti je v súlade s rozsiahlou rozhodovacou innos ou disciplinárnych orgánov FIFA, UEFA 
prípadne Športového arbitrážneho súdu (CAS).  

Uvedeným princípom sa podrobne zaoberal napr. orba rozoberajúc rozhodnutie Športového 
arbitrážneho súdu (CAS) . CAS 2007/A/1217 Feyernoord Rotterdam v/UEFA z 30.04.2007, v ktorom 
CAS potvrdil rozhodnutie UEFA o vyradení holandského futbalového klubu Feyernoord Rotterdam 
z Pohára UEFA, uložení pokuty 100 000 CHF a povinnosti nahradi  škodu francúzskemu klubu AS 
Nancy – Lorraine z dôvodu, že fanúšikovia Feyernoordu sa dopustili výtržností na futbalovom 
stretnutí Pohára UEFA v Nancy d a 30.11.20065. Spomedzi ostatných rozhodnutí by sme uviedli tieto 
kauzy: 

Zaujímavé rozhodnutie vo veci diváckeho násilia je zo stretnutia Európskej ligy UEFA sú ažného 
ro níka 2012/2013 medzi Fenerbahce Istanbul – Bate Borisov6, kedy v kone nom dôsledku 
disciplinárny orgán UEFA potrestal turecký klub Fenerbahce za výtržnosti jeho fanúšikov, ktorí sa 

                                                            
5) Bližšie vi  ORBA J.: Zodpovednos  za protiprávne konanie divákov na športovom podujatí. Magister Officiorum. 2012. . 4-5. 
str. 100-115 
6) Dostupné na internete: http: // http://www.uefa.org/disciplinary/ (navštívené d a 30.09.2014) 
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paradoxne nenachádzali priamo na štadióne, nako ko už toto stretnutie UEFA nariadila odohra  bez 
prítomnosti divákov ako následok predchádzajúceho protiprávneho konania. Po as tohto stretnutia 
však fanúšikovia domáceho klubu z nespokojnosti, že neboli vpustení na toto stretnutie, vypustili 
mimo štadióna lietajúce zapálené padáky, ktoré potom pristáli priamo na hracej ploche po as 
uvedeného stretnutia. 

Turecký klub sa snažil vyvini  argumentáciou, že v danom prípade fanúšikovia, ktorí sa dopustili 
predmetných výtržností, neboli fanúšikovia jeho klubu. UEFA ich obranu neprijala a napokon 
disciplinárne potrestala turecký klub alším zápasom za „zatvorenými dverami“, pokutou 60 000 
švaj iarskych frankov a podmiene ným vylú ením z európskych pohárov pre nasledujúci ro ník.  

Z domáceho futbalovej scény by sme dali do pozornosti rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ vo veci 
odvolania FC Spartak Trnava vo i rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ7, ktorým mu bolo za hrubé 
nešportové správanie ich priaznivcov po as sú ažného stretnutia Corgo  ligy (aktuálne Fortuna liga) 
uložené disciplinárne opatrenie v podobe príkazu uskuto nenia dvoch sú ažných stretnutí na 
domácom štadióne za vylú enia verejnosti v prvých dvoch stretnutiach jarnej asti sezóny 2013-2014 
a zárove  finan ná pokuta. FC Spartak Trnava sa obdobne snažil vyvini  dištancovaním sa od 
ozna ených fanúšikov, konkrétne, že ako klub za nich nezodpovedá, neorganizoval ich výjazd na 
stretnutie, nezakupoval vstupenky do sektoru hostí a pod.  

Odvolacia komisia ich odvolanie zamietla, pri om konštatovala, že odvolate  neuniesol dôkazné 
bremeno a okrem iného uviedla, že „Pod a ustálenej disciplinárnej praxe, ale aj pod a l. 67 bod 1, 2 
disciplinárneho poriadku FIFA /Disciplinary code FIFA/, sa za príslušníkov i priaznivcov /fanúšikov/ 
klubu považujú tí diváci, ktorí sa nachádzajú v sektore h adiska ur enom pre tento klub, pokia  sa 
nepreukáže opak. Je totiž namieste, aby ten, komu sú prejavy priaznivcov /fanúšikov/ v podstate na 
prospech, niesol aj zvýšené riziko škôd i postihov, ktoré z nich vyplývajú. Navyše, nemožno 
prehliada , že práve futbalové kluby majú najviac možností, týmto negatívnym prejavom svojich 
fanúšikov, sami preventívne eli . Opakované hrubé narušenia verejného poriadku v priestoroch 
športových podujatí vedú SFZ k nekompromisnému postihu takýchto javov“... resp. „...Ide o prísnu 
objektívnu zodpovednos  za výsledok i škodlivé riziko vzniku závažných škôd na zdraví /psychickom 
i fyzickom/, živote, na majetku a pod., ktorej sa klub môže zbavi  /liberova / len vtedy, ak preukáže, 
že nešlo o jeho priaznivcov /fanúšikov/.“ 

Obdobným spôsobom v podstate pravidelne rozhodujú aj Disciplinárne orgány UEFA, pri om ove a 
tvrdšími sankciami sú postihované kluby najmä za prejavy rasizmu, antisemitizmu, nedovolené 
používanie pyrotechniky alebo iných nevhodných prejavov fanúšikov toho – ktorého klubu. Vo 
všeobecnosti možno konštatova , že v rámci rozhodovacej innosti sa v tomto smere uplat uje 
princíp nulovej tolerancie. Máme za to, že je v záujme Slovenského futbalového zväzu, ako lenského 
zväzu UEFA nasledova  nastúpený trend.  

Objektívna zodpovednos  klubu za svojho lena resp. hrá a prichádza do úvahy najmä pri 
úmyselných závažných disciplinárnych previneniach, ako je napr. inzultácia rozhodcu hrá om, kedy 
je možné okrem sankcie samotnému hrá ovi uloži  sankciu aj klubu. Inak, nový Disciplinárny 
poriadok SFZ v rámci štruktúry osobitnej asti umož uje disciplinárnemu orgánu v prípade uváženia 
uloži  za každé previnenie jeho lena sú asne sankciu aj klubu.  

POSTAVENIE DISCIPLINÁRNYCH KOMISIÍ V RÁMCI SFZ 
Disciplinárna komisia je prvostup ovým orgánom zabezpe enia spravodlivosti SFZ, ktorý rozhoduje 
o porušení povinností vyplývajúcich z normatívneho systému SFZ, rozhodnutí orgánov SFZ a jeho 

                                                            
7) Rozhodnutie . 1/OK/2014 zo d a 28.01.2014, dostupné na internete: http://http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-
spravy/komisie-a-organy-sfz/novinka/rozhodnutie-odvolacej-komisie-s-odovodnenim-vo-veci-odvolania-klubu-fc-spartak-
trnava.html (navštívené d a 30.09.2014)  
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lenov, za ktoré ukladá disciplinárne opatrenia8. Z organiza ného h adiska, v rámci systému SFZ 

pôsobia disciplinárne komisie na troch úrovniach: oblastnej, regionálnej a celoštátnej. Na ele každej 
komisie je predseda, ktorý zodpovedá za jej innos  Konferencii oblastného, regionálneho zväzu 
alebo SFZ9. Vecnú, miestnu príslušnos  i spôsob rozhodovania disciplinárnych komisií upravuje 
Disciplinárny poriadok SFZ. Disciplinárne konanie je dvojstup ové, pri om o odvolaní rozhoduje 
odvolacia komisia10. 

Možno konštatova , že disciplinárne komisia vystupuje v rámci futbalového hnutia v postavení 
akéhosi strážcu dodržiavania interných pravidiel. Jej postavenie by sme mohli porovnáva  so súdnym 
exekútorom, nako ko okrem všeobecnej agendy (postihovanie disciplinárnych previnení) vo vnútri 
SFZ zabezpe uje výkon už uložených právoplatných rozhodnutí inými orgánmi (Rozhodcovský súd 
SFZ, Komora pre riešenie sporov) prípadne inými odbornými komisiami SFZ. Svojou rozhodovaciu 
innos ou predstavuje v systéme vnútorných orgánov SFZ významný prvok smerujúci k posilneniu 

stability vo vzájomných vz ahoch medzi jeho jednotlivými lenmi a spolu s Komorou SFZ pre riešenie 
sporov resp. s Rozhodcovským súdom SFZ napomáha nap a  základné princípy uplat ované v rámci 
innosti SFZ.  

NOVÁ ÚPRAVA DISCIPLINÁRNEHO KONANIA 
Nový disciplinárny poriadok zväzu bol schválený Výkonným výborom Slovenského futbalového zväzu 
d a 05.11.2013. S ú innos ou od 1.1.2014 nahradil doterajšiu úpravu disciplinárneho konania 
v rámci celého futbalového hnutia na území Slovenskej republiky.  

Jedným zo základných dôvodov vytvorenia resp. prijatia tejto novej úpravy bolo vytvori  taký právny 
dokument, ktorý by svojou štruktúrou a obsahom sp al kritéria zákonnej úpravy, pri om by zárove  
spreh adnil jeho celkovú systematiku. Pri koncipovaní jeho štruktúry si autori vzali za vzor 
priestupkový zákon11, predovšetkým z h adiska jeho štruktúry, nako ko tento zákon v rámci jedného 
textu upravuje hmotnoprávne ustanovenia tak všeobecnej ako aj osobitnej povahy, pri om na 
uvedené plynulo nadväzuje procesná as  upravujúce samotné konanie. 

V stru nosti možno uvies , že nový disciplinárny poriadok sa lení na tri asti, pri om hlavným 
ú elom okrem iného bolo jeho znenie koncipova  tak, aby v om boli premietnuté základné priority 
futbalového hnutia, a to boj proti korupcii, dopingu, match fixing, rasizmu, antisemitizmu, 
vandalizmu, diváckemu násiliu, prípadne proti zákerným a surovým porušeniam pravidiel hry a pod. 

V porovnaní s pôvodným disciplinárnym poriadkom, nová úprava obsahuje celý rad nových 
disciplinárnych opatrení. Výpo et druhov disciplinárnych opatrení vyplýva predovšetkým z l. 12 
Stanov SFZ, ktorý bol koncipovaný na podklade disciplinárnej úpravy UEFA a FIFA. Niektoré 
disciplinárne previnenia predstavujú v rámci disciplinárneho konania slovenského futbalového 
hnutia úplné nóvum, pri om sa domnievame, že bude potrebný ur itý as, aby sa s aplikáciou 
niektorých druhov disciplinárnych opatrení futbalová verejnos  zoznámila resp. si niektoré 
„osvojila”. Ide napr. o vylú enie z reprezentácie, verejnoprospešná innos  pre futbalové hnutie, SFZ 
alebo lena SFZ prípadne tzv. finan né disciplinárne opatrenia súvisiace napr. s dotáciami na 
výstavbu štadiónov. Naproti tomu sú tu tiež disciplinárne opatrenia, ktoré síce v rámci futbalového 
hnutia už boli, sú známe a v sú praxi aplikované, avšak nanovo sú upravené aj pre prípad 
disciplinárneho konania. Máme na mysli predovšetkým kontumáciu, vylú enie zo sú aže i odobratie 
bodov. V tomto prípade sa jedná o totožné inštitúty, ktoré boli resp. sú ukladané v rámci športovo-
technického konania Športovo-technickou komisiou v zmysle ustanovení Sú ažného poriadku. Tu je 

                                                            
8) l. 58 ods. 1 Stanov SFZ 
9) l. 69 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SFZ 
10) l. 59 Stanov SFZ a l. 80-85 Disciplinárneho poriadku SFZ 
11) Zákon . 372/1990 Zb. o priestupkoch 
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potrebné však poznamena , že tieto možnosti športovo-technickej komisie zostávajú na alej 
zachované, avšak v tomto prípade sa jedná o následok spáchania disciplinárneho previnenia.  

Za dôležité považujeme zakotvenie nových skutkových podstát disciplinárnych previnení ako reakciu 
na požiadavky spolo enskej situácie, konkrétne skutková podstata korupcie, narušenia regulárnosti 
sú aže, i porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho 
lena, kde sa už pripravili podmienky na aplikáciu rozhodnutí Komory SFZ pre riešenie sporov. Nový 

disciplinárny poriadok komplexne upravuje konanie pred disciplinárnym orgánom – za atie konania, 
ú as  na konaní, podmienky konania, spôsoby rozhodnutia, opravné prostriedky, odvolacie konanie 
a výkon rozhodnutí. V neposlednom rade by sme spomenuli, že sú definované podmienky aplikácie 
a uznania disciplinárnych rozhodnutí vydaných orgánmi FIFA, UEFA prípadne iných národných 
futbalových zväzov v rámci SFZ. 
Za významný prvok novej disciplinárnej úpravy považujeme posilnenie princípov spravodlivého 
procesu pretavené do možnosti previnilca požiada  o odôvodnenie rozhodnutia vydaného 
v disciplinárnom konaní, pri om žiados  oprávneného subjektu musí by  podaná v ur enej lehote. 
Uvedený prvok považujeme za nevyhnutnos , nako ko v mnohých prípadoch predmetom 
rozhodnutia môže by  významný zásah do majetkovej integrity ur itej osoby (napr. pozastavenie 
výkonu športovej innosti, na ktorú je priamo naviazaná odmena hrá a, i priamo sankcia vo forme 
finan nej pokuty) a je namieste, aby adresát rozhodnutia bol oboznámený tak s dôvodmi 
rozhodnutia, i s dôvodmi výšky alebo dôvodmi uloženia daného druhu sankcie. Adekvátne 
zdôvodnenie je fundamentálnym prvkom každého rozhodnutia za ú elom predchádzania jeho 
arbitrárnosti. V neposlednom rade je tiež predpokladom jeho následnej preskúmate nosti 
v odvolacom konaní. Odôvodnenie rozhodnutia zárove  posil uje princíp právnej istoty, kedy 
disciplinárna komisia v prípade vydania zásadne odlišného rozhodnutia v skutkovo obdobnej veci 
bude nútená (avšak na žiados ) tento svoj postup aj náležite ozrejmi . V neposlednom rade sa tým 
medzi disciplinárnou komisiou a odvolacou komisiou zabezpe í zvýšenie ich vzájomnej komunikácie 
na vyššiu odbornú úrove . Uvedomujeme si však, že najmä na najnižšej oblastnej úrovni, môže hoc 
aj stru né odôvod ovanie rozhodnutí spôsobova  aplika né problémy, preto je úlohou SFZ ako 
garanta a vrcholného orgánu aktívne a pozitívne pôsobi  na jednotlivé komisie, aby bol vyššie 
uvedený ú el disciplinárneho konania dosiahnutý. 

VÍZIE DISCIPLINÁRNEHO KONANIA V RÁMCI SFZ 
Máme za to, že v najbližšom období bude zásadným cie om posilni  postavenie disciplinárnej komisie 
ako nevyhnutného autoritatívneho orgánu zabezpe ujúceho spravodlivos  vo vnútri futbalového 
hnutia a to v podobe kvalifikovanej a odbornej rozhodovacej innosti. Je potrebné však pritom 
reagova  na aktuálny spolo enský vývoj, ktorý so sebou prináša zložitejšie disciplinárne kauzy typu 
korupcie, dopingu resp. match – fixingu. Len kvalitné a odborne zdôvodnené rozhodnutia budú ma  
nielen preventívny ale aj výchovný ú el. V obdobnom zmysle bude nevyhnutné sa náležite 
vysporiada  s tzv. preceden nými kauzami, ktoré v ur itom smere napomáhajú nastavi  mieru 
rozhodovacej innosti pro futuro. V tomto kontexte, Disciplinárna komisia SFZ ako vrchol 
organiza nej štruktúry disciplinárnych orgánov by mal aktívne vystupova  ako garant zjednocovania 
rozhodovacej innosti jednotlivých komisií na všetkých úrovniach SFZ.  
Takisto bude nevyhnutné, aby sa SFZ ako subjekt s riadnou právnou subjektivitou v prípadoch, kedy 
ide o závažnejšie kauzy a konanie pred disciplinárnou komisiou je z vyššie nazna ených dôvodov 
prerušené a zárove  prebieha pred orgánom inným v trestnom konaní, usiloval o postavenie 
poškodeného v tomto konaní a boli mu priznané všetky na to nadväzujúce práva v zmysle Trestného 
poriadku, o v kone nom dôsledku môže výrazne prispie  k spravodlivému rozhodnutiu 
o disciplinárnej zodpovednosti a adekvátne tak napravi  narušené vz ahy vo vnútri SFZ.  

S poukazom na intenzívne práce pri koncipovaní nového zákona o športe a v tej súvislosti posilnenia 
postavenia športu ako takého v celom spolo enskom systéme, v blízkej budúcnosti o akávame 
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otvorenie diskusie oh adom úlohy športu resp. konkrétne futbalu v rámci systému verejnej správy. 
Máme na mysli najmä skuto nos , že rozhodnutia Disciplinárnej komisie by mohli nadobudnú  vo 
vz ahu k iným konaniam vyššiu právnu silu a s tým spojené právne následky, na základe oho by bolo 
možné uvažova  o aplikácii zásady ne bis in idem alebo o ich prieskume v režime správneho 
súdnictva. Momentálne však tieto otázky nie sú aktuálne.  
Vzh adom na komplexnos  rozoberanej úpravy máme za to, že by bolo v rámci noveliza ných prác 
týkajúcich sa zákona o športe, vhodné rozpracova  myšlienku spolo ného disciplinárneho 
poriadku12, pokia  možno pre všetky (prípadne len príbuzné) športové odvetvia.  

 ZÁVER 
Disciplinárne konanie predstavuje imanentnú sú as  systému každej organizácie, každého združenia, 
pri om ide dôležitý prvok, ktorým sa zabezpe uje vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie 
predpísaných noriem vo vnútri ur itej skupiny. Nie je tomu inak ani v rámci futbalového hnutia 
zastrešeného na území Slovenskej republiky pod hlavi kou Slovenského futbalového zväzu. Nový 
disciplinárny poriadok bol po Stanovách prijatý v poradí ako druhý predpis v rámci procesu 
novelizácie právneho systému SFZ. Jeho cie om bolo nielen zmodernizova  celé konanie reagujúc na 
aktuálne trendy a požiadavky spolo nosti, ale v neposlednom rade aj zabezpe i , aby konania 
vykonávané disciplinárnou komisiou ako orgánom SFZ, dosiahli vyššie kritéria odbornosti 
a rozhodnutia boli spôsobilé obstá  aj pre prípad ich prieskumu i už vo vnútri futbalového hnutia 
alebo zo strany súdnej moci. Nová úprava je v neposlednom rade reakciou na zvyšujúcu sa odbornú 
kvalitu podaní zo strany ú astníkov disciplinárneho konania najmä z radov profesionálneho futbalu. 
V nadchádzajúcom období stojí pred disciplinárnymi komisiami ne ahká úloha v podobe 
vysporiadania sa pretrvávajúcimi negatívnymi javmi na slovenských štadiónoch, najmä s diváckym 
násilím, vulgaritou, nedovolenou pyrotechnikov a pod.. Sme presved ení, že v sú innosti v ostatnom 
ase prijatou zákonnou úpravou13, je v silách Slovenského futbalového zväzu pripravi  slovenskej 

futbalovej verejnosti také prostredie, aby sa slušní fanúšikovia cítili na slovenských, nielen 
prvoligových štadiónoch bezpe ne a príjemne.  
Progres kvality rozhodnutí vydaných disciplinárnymi komisiami SFZ zvýši taktiež kredit samotného 
disciplinárneho konania v ponímaní ich adresátmi/ú astníkmi tohto konania, ktorí v mnohých 
prípadoch namiesto bu  riadneho bránenia sa vo i rozhodnutiu (podaním opravného prostriedku) 
i rešpektovania jeho ú inkov, vytvárajú prostredníctvom médií neprimeraný tlak na rozhodovaciu 
innos  disciplinárneho orgánu.  

POUŽITÁ LITERATÚRA: 
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12) Myšlienka „spolo ného“ disciplinárneho poriadku nie je v sú asnosti novinkou, nako ko v minulosti na území bývalej 

eskoslovenskej republiky platil jeden Disciplinárny poriadok pre všetky športové odvetvia, ktorý bol prijatý Smernicou 
Ústredného výboru eskoslovenského zväzu telesnej výchovy . 25/1976. Samozrejme, na realizáciu uvedenej myšlienky by bolo 
vhodné uskuto ni  odbornú diskusiu na tému spolo ných ustanovení pre všetky športy a osobitných ustanovení, vz ahujúcich sa 
na konkrétny šport pod a ich špecifických znakov. Máme však za to, že komplexnos  úpravy disciplinárneho poriadku futbalového 
hnutia dáva reálny teoretický základ, najmä o sa týka hmotnej asti a procesnej asti, pre znenie spolo ného disciplinárneho 
poriadku národných športových zväzov.  
13) Zákon . 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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ABSTRAKT: 
Dohovor Rady Európy ( alej aj „RE“) k manipulácií športových sú aží bol otvorený k podpisu d a 18. septembra 
2014 v Magglingene/Macoline vo Švaj iarsku na stretnutí ministrov zodpovedných za šport RE. Dohovor bol na 
stretnutí podpísaný 15 krajinami, z toho 7 lenskými štátmi EÚ (Bulharsko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, 
Litva a Holandsko) a d a 2. októbra 2014 dohovor podpísalo Francúzsko. Do platnosti vstúpi 1. januára 2015. 
Ú elom tohto dohovoru je predchádza , odha ova , tresta  a zbavi  sa ovplyv ovania športových sú aží, rovnako 
ako zlepši  výmenu informácií a spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni medzi dotknutými orgánmi 
verejnej správy, športovými organizáciami a prevádzkovate mi športového stávkovania. Dohovor vyzýva vlády 
lenských krajín RE, aby prijali opatrenia, vrátane právnych predpisov, najmä aby zabránili konfliktu záujmov 

prevádzkovate ov športového stávkovania a športových organizácií, aby podporovali regula né orgány 
športového stávkovania v boji proti podvodom, v prípade potreby obmedzením ponuky športových stávok alebo 
pozastavením prijímania stávok a bojovali proti nelegálnemu športovému stávkovaniu prostredníctvom zrušenia 
alebo obmedzenia prístupu k dotknutým prevádzkovate om a zablokovaním finan ných tokov medzi nimi 
a spotrebite mi. Športové organizácie, vrátane organizátorov sú aží, ktorí sú tiež povinní prija  a zavies  prísnejšie 
pravidlá pre boj proti korupcii v športe, tvrdšie sankcie a primerané disciplinárne a odradzujúce opatrenia 
v prípade trestných inov, rovnako ako princípy dobrej správy. Dohovor iniciuje aj poskytnutie ochrany pre 
informátorov a svedkov. Otázkou dnes nie je, i Slovenská republika dohovor podpíše, ale kedy. Dohovor tak 
bude v blízkej dobe predstavova  ve mi dôležitý legálny nástroj toho, ako upravi  legislatívu v problematike 
ovplyv ovania športových sú aží v Slovenskej republike, ktorú však je potrebné upravi  aj bez oh adu na 
existenciu dohovoru. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions was opened for signature on 
September 18th, 2014 in Magglingen/Macoline in Switzerland at the meeting of Ministers responsible for Sport 
of the Council of Europe. The Convention was signed at the meeting by 15 countries, including seven European 
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Union Member States (Bulgaria, Denmark, Finland, Germany, Greece, Lithuania and Netherlands) and also by 
France on October 2nd. The Convention will enter into force on January 1st 2015. The purpose of this Convention 
is to prevent, detect, punish and discipline the manipulation of sports competitions, as well as enhance the 
exchange of information and both national and international cooperation between the public authorities 
concerned, sports organisations and sports betting operators. The Convention calls on governments of Council 
of Europe Member States to adopt measures, including the legislation, in order to prevent conflicts of interest 
within sports betting operators and sports organisations; to encourage the sports betting regulatory authorities 
to fight against fraud, if necessary by limiting the offer of sports bets or even cancellation of bets; and to fight 
against illegal sports betting by allowing to close or restrict the access to the services of operators concerned and 
block financial operations between them and customers. Sports organisations including organisers of sports 
competitions are also required to adopt and implement more strict rules to combat sports corruption, heavier 
sanctions and appropriate disciplinary and dissuasive measures in the event of offence, as well as good 
governance principles. The Convention also initiates the provision of safeguards to the informants and witnesses. 
It isn’t a question at the moment if Slovak Republic will sign the convention, but when. The Convention will soon 
become a very important legal instrument, how to revise legislation on issues of affecting sports competitions in 
the Slovak Republic, which is necessary to adjust regardless of the existence of the convention. 
 

ÚVOD 
Trh so stávkovaním, najmä na športové sú aže, je v poslednom ase jedným z najdynamickejšie 
rastúcich odvetví. Tým pri ahuje aj záujem organizovaných zlo ineckých skupín, ktoré predstavujú 
hrozbu pre šport ako taký. V oblasti ovplyv ovania športových sú aží od roku 2010 sa každoro ne 
vyšetruje po celom svete od 300 do 700 prípadov. Toto íslo však vzh adom na neobmedzené 
finan né zdroje, ako aj neregulovaný stávkový trh najmä v Ázii, exponenciálne rastie. Šport sa stáva 
úto iskom pre kriminálne živly, ktoré h adajú nové zdroje príjmov, prípadne chcú zlegalizova  svoje 
príjmy z inej trestnej innosti. V porovnaní s inými nelegálnymi zdrojmi príjmov ako je drogový 
priemysel, kde sa jedná o predaj a distribúciu hmotných vecí, v športe je ve mi ažké dokáza  
ovplyvnenie športovej sú aže. Športový podvod – korupciu je ve mi ažko vystopova , pri om právna 
úprava tohto fenoménu je v každej krajine odlišná. To umož uje organizovaným skupinám pôsobi  
globálne. 
Objem pe azí na trhu so športovým stávkovaním kolíše odhadom medzi 200-500 mld. EUR ro ne. 
Jedným z dôvodov je vysoké percento vyplatenia výhier z vložených pe azí. Kým toto percento bolo 
v roku 1980 približne na úrovni 50% (údaje Totocalcio – talianskeho poskytovate a stávok), v roku 
2012 je už na úrovni 95,6% (údaje Bet 365 – britského poskytovate a stávok). Pod a odhadov sa tak 
približne až 100 mld. EUR ro ne môže o isti  prostredníctvom športového stávkovania. 
Aj po et medzinárodných športových podujatí sa pravidelne zvyšuje. Kým v roku 1987 bolo 
zorganizovaných cca 660 medzinárodných športových podujatí, v roku 2005 už okolo 1000. 
Odhliadnuc od rastu po tu športových podujatí, ešte vä šmi rastie v ostatnom období (i v dôsledku 
rozmachu internetu a informa ných technológií) ponuka stávkových príležitostí, a to nielen o do 
po tu športových sú aží a podujatí, na ktoré sa prijímajú stávky, ale aj o do rozsahu stávkovej 
ponuky na jednu športovú sú až.1 
V posledných troch rokoch bolo oficiálne ohlásených okolo 67 prípadov ovplyv ovania športových 
podujatí a to pod a výskytu naj astejšie v Európe (37), v Ázii (17), v Amerike (5), v Afrike (4) 
a v Oceánii (4).2 V sú asnosti je celosvetovo okolo 8000 prevádzkovate ov stávkových kancelárií, 
z toho cca 80% z nich má sídlo v takzvaných da ových rajoch. 

                                                            
1) DEDÍK, P.: Svetlá a odvrátená tvár stávkovania na športové výsledky, MagOff, dostupné na: 
http://www.ucps.sk/SVETLA_A_ODVRATENA_TVAR_STAVKOVANIA_NA_SPORTOVE_VYSLEDKY 
2) International Centre for Sport Security: Protecting the Integrity of Sport Competition, dostupné na: 
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Stávkovanie nepozná hranice štátov. Stávkujúci zo Slovenska preto môže uzavrie  napríklad stávku 
na zápas v Ázii, využívajúc pritom služby stávkovej kancelárie z Gibraltáru alebo Malty. Odhaduje sa, 
že približne 80% všetkých športových stávok je nelegálnych. Z poh adu nového dohovoru 
k ovplyv ovaniu športových sú aží alebo širšej definície nelegálneho stávkovania sa za takéto 
nelegálne športové stávkovanie považuje akéko vek športové stávkovanie, ktorého druh alebo 
poskytovate  nie je oprávnený poskytova  tieto služby pod a platného práva na území, kde sa 
nachádza spotrebite . Táto definícia však naráža na odpor da ových rajov vo vybraných krajinách 
EÚ, ktoré sa odvolávajú na jednu zo štyroch základných slobôd jednotného trhu EÚ a to na slobodné 
poskytovanie služieb, ktorej rešpektovanie by znamenalo zúženie definície nelegálneho stávkovania. 
Medzi športovými odvetviami v globálnom meradle, ktoré sú najviac postihnuté fenoménom 
ovplyv ovania športových výsledkov sú okrem futbalu aj kriket, tenis, snooker, basketbal, volejbal, 
wrestling, motoristické športy, box, bedminton a hádzaná. V slovenských podmienkach sa to týka 
z kolektívnych športov najmä futbalu, adového hokeja a basketbalu (teoreticky aj volejbalu 
a hádzanej) a z individuálnych športov tenisu. Sú to teda najmä tie športy, ktoré majú stávkové 
kancelárie vo svojej ponuke. 
Je preukázaná viac ako 90%-ná návratnos  vložených pe azí do športového stávkovania a aj to 
nabáda k praniu pe azí a ovplyv ovaniu výsledkov športových sú aží. Vo svete dnes už existujú aj 
reštriktívne praktiky v súvislosti s obmedzením stávkovania, v niektorých krajinách je zavedený 
prísny režim pride ovania licencií prevádzkovate om športového stávkovania (najmä 
prostredníctvom internetu), v alších ako napr. vo Francúzsku, Turecku, Austrálii, i na Novom 
Zélande je zavedená da  zo stávkovania, ktorú platia prevádzkovatelia športového stávkovania 
organizátorom športových podujatí a národným federáciám organizujúcim športové podujatia, ktoré 
sú v ponuke prevádzkovate ov športových stávok. as  týchto príjmov by mala by  použitá na 
zriadenie, financovanie a ochranu intergrity sú aží organizátorov a národných federácií. Na 
Slovensku je pomerne vysoký zákonom stanovený odvod prevádzkovate ov športového stávkovania 
z každej prijatej stávky. Toto opatrenie však pri neregulovanom internetovom stávkovom trhu u nás 
znamená nižšiu konkurencieschopnos  riadne licencovaných slovenských prevádzkovate ov 
športového stávkovania. 
Základným princípom športu ako takého je od nepamäti jeho nepredvídate nos . Športová sú až 
preto musí sp a  podmienku neistoty výsledku. Ak však odstránime neistotu výsledku, ím sa 
odlišuje od divadelného predstavenia, ktoré ide pod a scenára? Je to iba športové predstavenie 
s jasne danou predlohou. V praxi môže dôjs  k ovplyvneniu výsledku (pri om „naj ahšie“ je zariadi  
prehru), po tu strelených gólov, odohraných setov, prípadne zisku žltých, alebo ervených kariet 
(napr. vo futbale). Ovplyvni  priebeh sú aže a jej výsledok môžu najmä športovci alebo rozhodcovia 
ako priami ú astníci športovej sú aže, nepriamo však aj majitelia športových klubov, rôzne 
organizované zlo inecké skupiny, i nelegálny prevádzkovatelia športového stávkovania. 
V lánku Mariána Szücsa a Pavla Spála z denníka SME s názvom „Liga prehráva. Na futbal chodí 
najmenej divákov v histórii“ sa v diskusii objavil takýto názor. S tou korupciou to pôjde ve mi ažko, 
ke  v nej lietajú všetci. V podstate to nie je ani korupcia, funguje to skôr ako nie o na spôsob 
poistných podvodov, s tým, že pois ov ami sú stávkové kancelárie, kluby sú autoservisy a hrá i sú 
poistenci. Niekedy to loveku pripadá tak, že samotné autoservisy tla ia na o najviac poistných 
podvodov, lebo bez nich neprežijú, t. j. kluby podporujú predávanie zápasov, lebo zo vstupného 
a reklamy nevedia preži .3 Skuto nos , že h adiská futbalových štadiónov zívajú pri ligových 
stretnutiach prázdnotou je výsledkom súboru viacerých faktorov (infraštruktúra, služby, divácke 
násilie, ovplyv ovanie výsledkov). Ovplyv ovanie výsledkov, i už za ú elom stávkovania, alebo za 
športovým ú elom však zohráva dôležitú rolu. Ur ite nikto z divákov sa nechce pozera  na dopredu 

                                                            
http://www.theicss.org/wp-content/themes/icss-corp/pdf/SIF14/Sorbonne-
ICSS%20Report%20Executive%20Summary_WEB.pdf 
3) Babs v SME, dostupné na: http://sport.sme.sk/c/7485136/liga-prehrava-na-futbal-chodi-najmenej-divakov-v-historii.html 
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zinscenované divadlo a slabý výkon hrá ov, alebo rozhodcu, ktorí už dopredu vedia, ako by sa zápas 
mal skon i . Treba však uvies , že o dohodnutom výsledku spravidla nevedia všetci hrá i, inak by 
bola ve ká pravdepodobnos , že plán nevyjde. Dohodnutý zápas stojí vä šinou na jednotlivcoch 
(brankár, obranca, kapitán). Ak však aktéri nie sú zohratí so zvyškom družstva ( ím by hrozilo 
odhalenie celého podvodu), výkon celého družstva je ve mi zlý, ke že v porovnaní s hercami 
v divadlách nemajú as na nácvik. 

Problematiku istoty príjmov klubov a hrá ov by mal rieši  nový zákon o športe, kde budú upravené 
pracovno-právne vz ahy športovcov, ktorí nebudú z existen ných problémov nútení „predáva “ 
zápasy, ako sa to v sú asnosti ob as deje nielen vo futbale, ale aj v adovom hokeji a basketbale4. 
Snaha o ovplyvnenie športových sú aží sa spravidla vyskytuje v rozvojových krajinách, kde je vidina 
finan ného zisku ve kým lákadlom a finan né odmeny športovcov sú nízke, asto meškajúce, i 
dokonca vôbec nevyplatené. V kolektívnych športoch sú považované za rizikové aj nižšie národné 
sú aže vo vyspelých krajinách, ktoré nie sú tak medializované a športovci zarábajú menej. 

o sa týka prevádzkovate ov stávkových kancelárií, stojí za zmienku, že jedna z oficiálnych 
stávkových kancelárií na Slovensku je Fortuna Entertainment Group. Toto zoskupenie je sponzorom 
najvyššej futbalovej sú aže na Slovensku a nachádza sa v portfóliu Penta Investments, pôsobiacej 
v eskej republike, v Po sku a na Slovensku, má 3230 zamestnancov a v roku 2013 mala tržby vo 
výške 567 mil. Eur. Aj toto je jeden z príkladov, že stávkový biznis je ve mi zaujímavá oblas  
podnikania, v ktorej šport je iba prostriedkom k finan nému zisku. 

1. DOHOVOR RADY EURÓPY K MANIPULÁCIÍ ŠPORTOVÝCH SÚ AŽÍ 
Jednou z aktivít, ako bojova  proti nekalej sú aži je Dohovor Rady Európy k ovplyv ovaniu 
športových sú aží, ktorý vznikol ako prvý medzinárodný právny dokument, upravujúci túto oblas . 
Na samom za iatku vznikla v októbri 2012 pracovná skupina za asistencie EPAS (Rozšírená iastková 
dohoda o športe), ktorá pripravovala medzinárodný dohovor proti manipulácii športových sú aží 
a dokon ila jeho text na svojom 6. plenárnom zasadnutí v d och 21. a 22. januára 2014. Skupina sa 
skladala z 51 delegácií (vrátane národných expertov zo športu, regula ných orgánov a orgánov 
inných v trestnom konaní) a radila sa so zástupcami športového hnutia prevádzkovate mi 

športového stávkovania a lotérií. Parlamentné zhromaždenie vydalo stanovisko k Dohovoru 
prostredníctvom správy Výboru ministrov na jar 2014. Výbor skupiny ministerských spravodajcov 
(GR-C) sa stretol oh adom schválenia dohovoru za iatkom leta 2014. Zástupcovia ministrov prijali 
dohovor pred letnými prázdninami 2014. Dohovor bol otvorený na podpis na 13. konferencii 
ministrov zodpovedných za šport RE v Magglingene vo Švaj iarsku 18. septembra 2014. 
Ú elom tohto dohovoru je predchádza , odha ova , tresta  a zbavi  sa ovplyv ovania športových 
sú aží, rovnako ako zlepši  výmenu informácií a spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni 
medzi dotknutými orgánmi verejnej správy, športovými organizáciami a prevádzkovate mi 
športového stávkovania. Dohovor po podpise zaväzuje všetky signatárske štáty, aby dodržiavali 
jednotlivé ustanovenia tohto dohovoru. Slovenská republika ako aj niektoré zvyšné lenské štáty 
Európskej Únie a RE zatia  nepristúpili k podpísaniu dohovoru. 

2. OBLASTI INTERVENCIE DOHOVORU A ICH LEGISLATÍVNE OPATRENIA V SR 
Dohovor sa skladá z 9 kapitol a 41 lánkov. V súvislosti s ovplyv ovaním športových sú aží sú 
v slovenskej judikatúre ú inné dva zákony, tretí je v príprave. Ak by sme lánky dohovoru premietli 
do slovenskej právnej úpravy, o je naším zámerom, jedná sa najmä o tieto ustanovenia: 

                                                            
4) http://www.sbnation.com/longform/2013/5/16/4334292/to-slovakia-a-first-hand-account-of-basketball-and-chaos-in-
europe#comments 
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A) NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA SR 
Pri trestných inoch týkajúcich sa ovplyv ovania športových sú aží by mali by  v novele zákona 
uvedené trestné sankcie za spáchanie takýchto inov, i už sa jedná o donucovacie, korup né alebo 
podvodné praktiky. 
Ideálnym riešením sa javí definovanie samostatnej skutkovej podstaty trestného inu „športový 
podvod“ alebo „športová korupcia“ priamo v trestnom zákone za ú elom lepšieho vymedzenia tejto 
ve mi špecifickej trestnej innosti, napr. z poh adu organizovanej trestnej innosti alebo z poh adu 
nepriameho korup ného správania.  
Pri legalizácii príjmov z trestnej innosti týkajúcich sa ovplyv ovania športových sú aží by každá 
zmluvná strana mala prija  také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré môžu by  potrebné na 
zavedenie trestných inov vo svojom vnútroštátnom práve ako je uvedené v Dohovore RE o praní, 
vyh adávaní, zhabaní a konfiškácii príjmov z trestnej innosti a financovania terorizmu alebo 
v Dohovore Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zlo inu 
a Dohovore Organizácie Spojených národov proti korupcii, za podmienok v om uvedených, ke  
trestným inom vznikol zisk na základe vydierania, korupcie alebo podvodu. 
V súvislosti s napomáhaním by každá zmluvná strana mala prija  také legislatívne a iné opatrenia, 
ktoré môžu by  potrebné na zavedenie trestných inov vo svojom vnútroštátnom práve, ak sú 
spáchané úmyselne, napomáhaním a navádzaním niekoho na spáchanie trestného inu. 
Jedným z podporných príkladov je aj nedávna kauza manipulácie výsledkov futbalových stretnutí 
v eskej republike a na Slovensku, ktorá zasiahla aj našu najvyššiu futbalovú sú až. Aktuálne platná 
legislatíva spôsobila orgánom inným v trestnom konaní množstvo komplikácií. 

B) NOVELA ZÁKONA O HAZARDNÝCH HRÁCH 
V novele zákona by mali by  definované postupy a mechanizmy pri odha ovaní korupcie, vrátane 
vymedzenia zodpovedných orgánov nasledovne:  

Regula ný orgán stávkovania (Ministerstvo financií SR) 
• výmena informácií s ostatnými príslušnými orgánmi alebo vytvorenie národnej platformy 

pre nezákonné, nepravidelné alebo podozrivé športové stávkovanie 
• obmedzenie možností športového stávkovania najmä vylú ením športových sú aží, ktoré 

sú ur ené pre mladších ako 18 rokov a po konzultácii s národnými športovými zväzmi 
a prevádzkovate mi športového stávkovania i tam, kde nie sú zabezpe ené dostato né 
organiza né podmienky a stávky zo športového h adiska 

• poskytnutie predbežných informácií o typoch a objektoch produktov športového 
stávkovania organizátorom sú aže 

• systematické využitie doh adania platobných prostriedkov a finan ných tokov nad 
konkrétnu hranicu definovanú každou stranou, najmä informácie o odosielate ovi, 
príjemcovi a sume 

• mechanizmy v spolupráci so športovými organizáciami, prípadne aj s prevádzkovate mi 
športového stávkovania ako zabráni  zú astneným stranám stávkova  na športové sú aže, 
ktoré sú v rozpore s príslušnými športovými pravidlami a platnými právnymi predpismi 

• pozastavenie stávkovania pod a vnútroštátneho práva na sú aže, na ktoré bolo vydané 
upozornenie 

Prevádzkovatelia športového stávkovania (stávkové kancelárie) 
• zabránenie možnému konfliktu záujmov a zneužitiu dôverných informácií zo strany 

fyzických alebo právnických osôb poskytujúcich produkty športového stávkovania, najmä 
prostredníctvom obmedzenia: 

a) fyzickým alebo právnickým osobám podie ajúcim sa na poskytovaní produktov 
športového stávkovania stávkova  na svoje vlastné produkty 
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b) zneužitia postavenia sponzora alebo spoluvlastníka športovej organizácie 

s cie om u ah i  manipuláciu športovej sú aže alebo zneužitia internej 
informácie 

c) zú astneným stranám sú aže zapoji  sa na zostavovaní stávkových kurzov pre 
sú aže, v ktorých sú zapojené 

d) každému prevádzkovate ovi športového stávkovania, ktorý kontroluje 
organizátora sú aže alebo zú astnenú stranu, ako aj akémuko vek 
prevádzkovate ovi športového stávkovania, ktorý je kontrolovaný 
organizátorom sú aže alebo zú astnenou stranou, ponúka  stávky na sú aže, 
v ktorých je zapojený organizátor sú aže alebo zú astnená strana 

• podpora národných prevádzkovate ov športového stávkovania za ú elom zvýši  
povedomie ich majite ov a zamestnancov o dôsledkoch a boji proti manipulácii športových 
sú aží prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a šírenia informácií 

• ohlasovanie prevádzkovate ov športového stávkovania nepravidelných alebo podozrivých 
stávok regula nému orgánu, inému zodpovednému orgánu alebo prostredníctvom 
národnej platformy (okrem MF SR aj MV SR) 

Boj proti nelegálnemu športovému stávkovaniu 
• zrušenie alebo priame a nepriame obmedzenie prístupu k nezákonným vzdialeným 

prevádzkovate om športového stávkovania a zrušenie nelegálnych prevádzkovate ov 
športového stávkovania sídliacich v krajine 

• blokovanie finan ných tokov medzi nelegálnymi prevádzkovate mi športového 
stávkovania a spotrebite mi 

• zákaz reklamy nelegálnych prevádzkovate ov športového stávkovania 
• zvyšovanie povedomia spotrebite ov o rizikách spojených s nelegálnym športovým 

stávkovaním 
V SR by to v praxi znamenalo predovšetkým rozšírenie regulácie trhu so športovým stávkovaním (tzv. 
„kurzových stávok“), ktorý je dnes vymedzený podmienkami získania licencie na prevádzkovanie 
športového stávkovania na území SR, aj na internetový trh so športovým stávkovaním, ktorý je dnes 
de facto absolútne otvorený. 

Druhotný efekt opatrení v boji proti nelegálnemu stávkovaniu 
Efektívne nastavená „regulácia“ internetového trhu so športovým stávkovaním na území SR by 
zárove  mohla do zna nej miery ovplyvni  príjmy do štátneho rozpo tu z odvodov zahrani ných 
prevádzkovate ov športového stávkovania, ktorí by požiadali o licenciu, alebo druhotne z odvodov 
domácich prevádzkovate ov, ktorým by stúpol obrat stávok pri zamedzení pôsobenia zahrani ných 
prevádzkovate ov športového stávkovania bez licencie na území SR. 

C) ZÁKON O ŠPORTE 
Nový zákon o športe by mal definova  pre túto oblas  najmä: 

• zákaz zú astneným stranám sú aže stávkova  na športovú sú až, v ktorej sú zainteresovaní 
• požiadavka, aby zú astnené strany sú aže okamžite oznámili akúko vek podozrivú innos , 

udalos , motív alebo krok, ktorý by mohol by  považovaný ako porušenie pravidiel proti 
ovplyv ovaniu športových sú aží 

• opatrenia oznámi  bez odkladu prípady podozrivej innosti relevantným štátnym orgánom 
vo vz ahu k ovplyv ovaniu športových sú aží 

• primeraná transparentnos  s oh adom na financovanie športových organizácií z verejných 
zdrojov 

• podpora športových organizácií v boji proti ovplyv ovaniu športových sú aží vrátane 
financovania primeraných mechanizmov (opatrení) – ako v boji proti dopingu 
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• pozastavenie, prípadne odopretie finan nej podpory z verejných zdrojov, ak športová 

organizácia neefektívne, alebo nedostato ne nap ala predpisy v boji proti ovplyv ovaniu 
športových sú aží 

Vytvorenie národnej platformy 
Aby boj proti ovplyv ovaniu športových sú aží bol efektívny, je potrebné vytvori  na národnej úrovni 
platformu, ktorá by: 

• slúžila na výmenu, zber a šírenie informácií, ktoré sú podstatné v boji proti ovplyv ovaniu 
športových sú aží relevantným organizáciám a štátnym orgánom 

• koordinovala aktivity v boji proti ovplyv ovaniu športových sú aží 
• prijímala, zhromaž ovala a analyzovala informácie nepravidelných alebo podozrivých 

stávok na športové sú aže 
• odovzdávala informácie o porušení právnych predpisov alebo športových pravidiel 

uvedených v dohovore verejným orgánom, športovým organizáciám a prevádzkovate om 
športového stávkovania. 

Je to otázkou dohody, ktoré ministerstvo by malo ma  zriadenie takejto platformy vo svojej réžii, 
prípadne i je politická vô a na vytvorenie nového subjektu. Ako najhorúcejší kandidát prichádza do 
úvahy Ministerstvo financií, ktoré je gestorom Zákona o hazardných hrách, Ministerstvo 
spravodlivosti i vnútra, ktoré majú na starosti legislatívu a vyšetrovanie prípadov korupcie, alebo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré je gestorom Zákona o športe a Zákona 
o organizovaní verejných športových podujatí. 

ZÁVER 
Ur ite sa všetci zhodneme na tom, že ovplyv ovanie športových podujatí ukázalo svoju silu a je 
potrebné ho odlíši  od bežnej korupcie. Dôvodov je ur ite nieko ko, jeden pre všetkých je ochrana 
integrity športu. Partikulárne pre športové zväzy, aby ich športové sú aže neboli iba predstavením 
pod a vopred dohodnutého scenára, pre štátne inštitúcie ako aj orgány inné v trestnom konaní, aby 
da oví poplatníci nefinancovali svojimi vkladmi aktérov ovplyv ovania sú aží ako aj pre športovcov, 
aby neboli iba hercami športového predstavenia, ale aby hrali pod a pravidiel fair-play. Je iba otázkou 
asu, kedy Slovenská republika bude podpisova  dohovor. Dôležité bude dohodnú  sa na úrovni 

vlády SR, ktoré ministerstvo bude ma  dohovor vo svojej réžii, aby následne došlo k o 
najrýchlejšiemu premietnutiu jeho ustanovení do právneho poriadku SR na prospech celého 
slovenského športu. 
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ABSTRAKT: 
Cie om tohto príspevku je poukáza  na jednotlivé implementa né kroky, opatrenia a ich výsledky v rôznych 
aspektoch, týkajúce sa zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ktoré sa uskuto nili po nadobudnutí 
jeho ú innosti. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The aim of this article is to analyse particular implementation steps, measures and their results in various aspects, 
relative to the Act on the organisation of sports event, that realized after its entry into force. 
 

V ase minulého ro níka konferencie „Šport a právo – fair play nielen na ihrisku“ 2013, bol zákon 
o organizovaní verejných športových podujatí ešte len vo fáze prebiehajúceho legislatívneho 
procesu, konkrétne v štádiu po jeho schválení vo vláde SR, predložený do Národnej rady SR, pred 
jeho prerokovaním v prvom ítaní legislatívneho procesu na úrovni parlamentu.  
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Vo svojom príspevku na konferencii v roku 2013, sme sa snažili priblíži , o prinesie tento nový zákon, 
aké ú inky a ciele by sa mali novou právnou úpravou dosiahnu , teda poukáza  na zákonodarcom 
i spolo nos ou o akávané ú inky, ktoré by mal prinies /vyvola  nový zákon o organizovaní verejných 
športových podujatí prostredníctvom v om obsiahnutých legislatívnych nástrojov a opatrení. 

as pokro il, zákon bol d a 4. decembra 2013 schválený v Národnej rade SR, následne publikovaný 
v Zbierke zákonov SR pod íslom 1/2014 Z. z. a d a 1. februára 2014 nadobudol ú innos . 

Skôr, než postupne poukážeme na jednotlivé implementa né kroky, ktorými sa zákon uvádza do 
praxe a života športových podujatí, ako aj na výsledky, ktoré sa nám doposia  podarilo alebo aj 
nepodarilo dosiahnu , si ešte pár slovami pripomenieme legislatívny proces tohto zákona. 

Ako už bolo viackrát v rôznych rovinách a na rôznych fórach deklarované, do prác na tomto zákone 
bolo zainteresovaných ve ké množstvo odborníkov z rôznych oblastí, i už z oblasti športovej alebo 
právnej, i bezpe nostnej, ale aj iných, ktorí prejavili záujem a snahu pomôc  dobrej veci 
a dobrovo ne angažovane sa zapojili podnetmi, nápadmi alebo skúsenos ami do procesu, aktívne 
napísali, zavolali, stretli sa s pracovnou skupinou a ponúkli jej svoju znalos , skúsenos  a k tomu aj 
potrebné vecné argumenty. Nový zákon je tak výsledkom spolupráce ve kého množstva udí. 
Porovnávala sa zahrani ná právna úprava, po úvali sa názory, skúsenosti, ve a sa diskutovalo, ale 
hlavne, h adali sa riešenia a kompromisy. Tvorba tohto zákona bola vedená snahou vytvori  výsledok, 
ktorý nebude len alším papierom, ale stane sa každodennou praxou. Aj preto pracovná skupina 
pripravujúca návrh zákona vykonala nad rámec bežného štandardu dve kolá medzirezortného 
pripomienkového konania, aby sa legislatívny materiál v dostato nom asovom i vecnom rozsahu 
pripravil a odpripomienkoval, o najlepšie.  

Ve mi pozitívne možno hodnoti  aj celkový legislatívny proces tohto zákona. Prejavila sa v om totiž 
politická nezaujatos , povýšenie odbornosti a uvedomenie si potreby rieši  problém. Na rozdiel od 
mnohých zákonov, kde sa asto významne prejavuje lobing alebo iné podobné aktivity, pri tomto 
zákone bolo ve mi vidite né, že na prvom mieste bola odbornos  a vecné riešenia. Aj ke  sa dá 
poveda , že zákon bol už v kvalitnej podobe postúpený na jeho prerokovanie v Národnej rade SR, po 
vecných konzultáciách a diskusiách s poslancami národnej rady sa urobili ešte alšie vecné 
vylepšenia. A napokon, preferencia odbornosti, vecná apolitická komunikácia a spolo enská potreba 
zákona sa prejavila aj tým, že zákon podporili aj opozi ní poslanci a celkovo za  zahlasovalo až 115 
poslancov, 24 poslancov sa zdržalo hlasovania, nik nebol proti. 
V priebehu celého legislatívneho procesu, ale aj po jeho ukon ení sa neustále zdôraz ovalo, že nový 
zákon má by  v prvom rade impulzom pre prevzatie iniciatívy, plnenie úloh vo vzájomnej sú innosti 
všetkých zainteresovaných subjektov a efektívne využívanie všetkých legislatívnych opatrení, ktoré 
zákon ponúka, aby sa dosiahol sledovaný cie , a to slušné štadióny so slušnou komunitou, na ktoré 
príde viac divákov, ím sa okrem iných ú inkov v neposlednom rade prejaví aj ekonomický efekt. 
Po publikácii zákona v Zbierke zákonov SR sa prvoradá pozornos  sústredila na realizáciu zmien 
a opatrení, ktoré boli a sú nevyhnutné na sfunk nenie novej právnej úpravy. Jednotlivé 
implementa né kroky, ktoré sa doposia  uskuto nili, sa týkajú týchto oblastí: 

• Osveta, vysvet ovanie a sprístup ovanie právnej úpravy 
• Vykonávacie predpisy, metodické materiály a vzory 
• Smernica o Informa nom systéme o bezpe nosti na športových podujatiach ( alej len „IS 

BŠP”) 
• Vytvorenie IS BŠP 
• Zriadenie prevádzkového ú tu pod a § 23 ods. 2 zákona . 1/2014 Z. z. 
• Organiza ný a návštevný poriadok 
• Vymenovanie odbornej komisie pod a § 13 ods. 7 zákona . 1/2014 Z. z. pre odbornú 

prípravu a skúšky hlavných usporiadate ov, bezpe nostných manažérov a usporiadate ov 
vrátane prípravy testov na overenie ich odbornej spôsobilosti  
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• Odborná príprava a skúšky hlavných usporiadate ov, bezpe nostných manažérov 

a usporiadate ov 
• Školenia delegátov futbalových stretnutí 
• Školenia a kurzy policajtov vybavujúcich agendu priestupkov a pre inov 
• Spolupráca na medzinárodnej úrovni 
• Zhromaž ovanie poznatkov a skúseností z praxe za ú elom novelizácie 

SPRÍSTUP OVANIE PRÁVNEJ ÚPRAVY 
Z poh adu uvedenia zákona do praxe bola v prvom rade nevyhnutná osveta, sprístup ovanie 
a propagácia, a to vo forme sprístup ovania a podrobného a dôkladného vysvet ovania nových 
legislatívnych opatrení, nových povinností, nových podmienok, nového režimu za ú elom 
pochopenia ich podstaty a zmyslu. Našim spolo ným cie om bolo predovšetkým pripravi  všetky 
zainteresované subjekty na jednotnú aplikáciu zákona do praxe. 

Na ten ú el sa uskuto nili prednášky, školenia, i diskusie na rôznych fórach a úrovniach. Uskuto nili 
sa stretnutia a diskusie so zástupcami Únie ligových klubov, Konfederáciou športových zväzov, 
športových klubov, usporiadate mi, delegátmi, i zástupcami Policajného zboru. Okrem subjektov, 
ktoré priamo aplikujú zákon do praxe, sme sa stretávali so študentmi na pôde právnických fakúlt 
a samozrejme nemožno opomenú  ani neformálne stretnutia a rozhovory so zástupcami 
klubov/organizátorov, kde nové zákonné opatrenia boli témou . 1. Ve mi dôležitá bola aj 
komunikácia s Asociáciou fanúšikov Slovenska, ktorej zástupca sa aktívne zú ast oval už aj procesu 
prípravy zákona v rámci medzirezortného pripomienkového konania i neformálnych konzultácií. 

Ve mi konštruktívne a prínosné bolo stretnutie na pôde Konfederácie športových zväzov so 
zástupcami zväzov tzv. malých športov, kde k incidentom diváckeho násilia spravidla nedochádza. 
V priebehu tvorby zákona sa totiž viackrát vyslovili obavy a polemiky, že nový zákon tieto športové 
podujatia neprimerane za aží. Avšak po vzájomnej diskusii a vysvetlení si jednotlivých súvislostí 
zákona sme spolo ne dospeli k záveru a zisteniu, že pokia  ide o malé a bežné podujatia, tak sa oproti 
stavu pred ú innos ou zákona . 1/2014 Z. z. rozsah povinností pre ne zužuje a zmeny sa ich dotknú 
iba v minimálnom rozsahu. A ak aj sa na ne vz ahuje nejaká nová povinnos , zákon zárove  ponúka 
inú možnú alternatívu, ktorá bude zmiernením danej povinnosti. 

Nemalou mierou k ozrejmovaniu novej právnej úpravy prispeli aj príspevky v médiách a aktuálne 
prebiehajú aj práce na Komentári k zákonu, ktorý bude obsahova  podrobné vysvetlenia jednotlivých 
ustanovení zákona a bude doplnený praktickými príkladmi, vzormi a súvisiacou judikatúrou.  

Na Slovenskom futbalovom zväze sa od 1. októbra 2014 vytvorila nová pozícia Koordinátora pre styk 
s fanúšikmi, pri om takúto pozíciu vytvorili aj futbalové kluby v najvyššej sú aži. 

Za ú elom vytvorenia alšej platformy pre ozrejmovanie, vysvet ovanie, ale aj pre vzájomné 
vymie anie si informácií a diskusiu, sa zaviedla emailová adresa pre fanúšikov, kde sa vytvoril 
priestor pre podnety, s ažnosti, návrhy, i akéko vek iné reakcie na aplikáciu zákona, ako aj na 
situáciu na štadiónoch. 
Vzh adom na to, že sme minulý rok pri viacerých pracovných stretnutiach, poradách, seminároch, 
školeniach a kurzoch k zákonu . 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, ale aj 
z emailových a telefonických dopytov zistili, že dôvodová správa k zákonu . 1/2014 Z. z. sa využíva 
ve mi málo, vytvorili sme pomôcku, ktorá lepšie sprístupní obsah dôvodovej správy pre políciu, kluby 
i fanúšikov, aby ahšie mohli nájs  vysvetlenia a odpovede na otázky, s ktorými sa stretávajú v praxi. 
Na internetovej stránke s textom zákona . 1/2014 Z. z.1 sme pri každom paragrafe doplnili 
rozba ovací obsah, v ktorom nájdete text dôvodovej správy k tomuto paragrafu. 

                                                            
1) http://www.ucps.sk/Zakon_o_organizovani_verejnych_sportovych_podujati_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov  
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Samozrejme dôvodová správa nie je záväzná, ale je sú as ou legislatívneho procesu a má svoju 
dôležitos , pretože vysvet uje cie , zmysel a podstatu jednotlivých ustanovení, zjednocuje spôsob ich 
vnímania a aplikácie. 
Na stránke Národnej rady SR je k dispozícii pôvodná dôvodová správa2 k zákonu, ktorá však bola 
upravená v dôsledku pozme ujúceho návrhu k zákonu, ktorý bol vypracovaný po as rokovania 
v parlamente. 
Inak, len pre ilustráciu a na porovnanie uvádzame, že dôvodová správa k predchádzajúcemu 
zrušenému zákonu . 479/2008 Z. z. o organizovaní „verejných športových podujatí“, mala iba 2 
strany!!!, ktorých pridanú hodnotu nech si vyhodnotí každý sám. 
Ak sa ale 72 strán dôvodovej správy (13 strán všeobecnej + 59 strán osobitnej asti) k zákonu 
. 1/2014 Z. z. nedostane k tým, ktorý zákon majú dodržiava  a vykonáva  jeho ustanovenia 

v každodennej praxi, efekt je ten istý ako pri 2 stranách dôvodovej správy z roku 2008, nulový. 

VYKONÁVACIE PREDPISY, METODICKÉ MATERIÁLY A VZORY 
alším dôležitým implementa ným krokom, ktorý sa podarilo dosiahnu , bolo vypracovanie 

jednotlivých vykonávacích predpisov, metodických materiálov, vzorov a pomôcok. 
V sú asnosti je v legislatívnom procese návrh vyhlášky o kamerovom zabezpe ovacom systéme.3 
Pod a § 21 ods. 1 zákona je organizátor podujatia pri organizovaní rizikového podujatia povinný 
zriadi  pri vchodoch a východoch športového zariadenia a v priestoroch športového zariadenia 
kamerový zabezpe ovací systém, ktorý umožní v ase konania podujatia nepretržité monitorovanie 
uvedených priestorov a identifikáciu fyzickej osoby alebo iného predmetu a zabezpe í záznam 
v digitálnej forme. Túto povinnos  má organizátor podujatia na futbalovom podujatí a hokejovom 
podujatí najvyššej celoštátnej sú aže v kategórii dospelých, a ak to ustanovujú požiadavky 
medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu. Na ú ely rozpracovania 
podrobností zákon ustanovuje splnomoc ovacie ustanovenie, pod a ktorého podrobnosti 
o kamerovom zabezpe ovacom systéme ustanoví vyhláška, ktorú vydá Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. 
Napriek skuto nosti, že zákon je už ú inný a citovaná vyhláška by mala by  už tiež v aplikácii, jej 
príprava sa pred žila najmä z dôvodu, že sa h adal najvhodnejší variant technických parametrov 
identifika ného a monitorovacieho podsystému tak, aby bola upravená možnos  využitia 
dokonalejšieho identifika ného softvéru (napríklad Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, na 
ktorom hrá Slovan Bratislava sú až KHL), ale aj jednoduchší a lacnejší spôsob identifikácie fyzickým 
prehliadaním záznamu z kamerového systému oprávnenou osobou.  
Prispie  k efektivite postihovania incidentov diváckeho násilia by mal pokyn generálneho 
prokurátora SR por. . 2/2014, ktorým sa upravuje postup prokurátorov poverených vybavovaním 
agendy rasovo motivovaných trestných inov, trestných inov extrémizmu a diváckeho násilia4 
s ú innos ou od 1. júna 2016. 
Ve mi dôležitou skupinou osôb, ktorá môže vo výraznej miere ovplyvni  pokojný priebeh športového 
podujatia, sú hlavní usporiadatelia, bezpe nostní manažéri a usporiadatelia. Zákon obsahuje 
množstvo opatrení, ktorých vykonanie si vyžaduje dôsledný a jednotný postup. Za tým ú elom 
expertná skupina vypracovala Metodické odporú anie pre bezpe nostných manažérov futbalových 

                                                            
2) http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4679 
3) V ase konania konferencie bol návrh vyhlášky o podrobnostiach o kamerovom zabezpe ovacom systéme v legislatívnom 
procese. D a 8. októbra bola táto vyhláška schválená, publikovaná v Zbierke zákonov SR pod íslom 274/2014 Z. z. a ú innos  
nadobudla 1. novembra 2014. 
4) http://www.genpro.gov.sk/legislativa/zbierka-sluzobnych-predpisov-generalneho-prokuratora-
308f.html?a=download&id=1581 
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klubov.5 Toto odporú anie obsahuje podrobnú metodiku úloh a inností bezpe nostných manažérov 
alebo hlavných usporiadate ov a odporú ané postupy pred, po as a po futbalových stretnutiach 
s cie om zjednotenia postupov pri príprave, riadení, vykonávaní a vyhodnocovaní bezpe nostných 
opatrení. 
Pre usporiadate ov bola vypracovaná Príru ka pre usporiadate a (pracovná pomôcka do vrecka), ako 
príru ná pomôcka v malom formáte do vrecka, ktorú môže ma  usporiadate  stále po ruke a ktorá 
obsahuje vý ah tých ustanovení zákona, ktoré sa týkajú plnenia úloh usporiadate a na športovom 
podujatí, predovšetkým výpis jeho oprávnení a povinností.  
Táto príru ka obsahuje: 

• základné informácie pre usporiadate a 
• innos  usporiadate a pred podujatím 
• innos  usporiadate a po as podujatia 
• innos  usporiadate a po podujatí 
• kódex usporiadate a 
• oprávnenia a povinnosti lena usporiadate skej služby 
• dôležité telefónne ísla a poznámky 

Základnou povinnos ou organizátora každého podujatia je oznamovacia povinnos , teda riadne 
oznámenie podujatia obci, na území ktorej sa má podujatie kona . Kým predchádzajúci zákon 
. 479/2008 Z. z. ur oval, že toto oznámenie muselo by  podané písomne, nový zákon priniesol 

zefektívnenie tejto povinnosti, pretože okrem písomnej formy je umožnené oznámenie športového 
podujatia aj elektronickou formou. Kluby, ktoré majú rozpis domácich stretnutí svojich družstiev 
schválený na celý ro ník dopredu, môžu posla  v rámci oznámenia tento rozpis a po as ro níka už 
iba oznamova  prípadné jednotlivé zmeny oproti pôvodnému rozpisu alebo oznámi  obci, že 
niektoré zo stretnutí bolo na základe získaných informácií vyhlásené za rizikové podujatie alebo bude 
ma  parametre iného typu podujatia s osobitným režimom (napr. vypredaná alebo nad 90% kapacity 
obsadená hala s kapacitou nad 2.000 divákov), pri om v takom prípade treba doplni  všetky 
náležitosti oznámenia rizikového podujatia, resp. podujatia s osobitným režimom, vrátane 
oznámenia bezpe nostného manažéra, ktorý bude s ostatnými subjektmi (polícia, obec, športový 
zväz, požiarna ochrana, zdravotnícka pomoc, hos ujúci klub) komunikova  a koordinova  
bezpe nostné opatrenia za organizátora.  
Pokia  ide o povinné náležitosti, ktoré musí oznámenie obci obsahova , tie boli novým zákonom 
modifikované, rozlíšené a rozšírené v závislosti od druhu podujatia. Opä  ako pomôcka na plnenie 
tejto povinnosti boli vypracované vzorové formuláre oznámenia, a to zjednodušený formulár6 pre 
malé podujatia a komplexný formulár7 ur ený pre ostatné podujatia.  
Predbežný zákaz ú asti na športových podujatiach, ktorým sa osobe, ktorá sa na podujatí dopustila 
deliktuálneho konania, ihne  po podujatí, do asne, do ukon enia priestupkového konania, zakáže 
ú as  na ur ených športových podujatiach a ktorým sa má zabezpe i , aby sa osoba, ktorá je 
dôvodne podozrivá zo spáchania deliktu, nemohla ako „úspešný“ negatívny vzor prezentova  pred 
svojou komunitou už na najbližšom stretnutí svojho klubu, ako nový zákonný inštitút sa na škodu 
veci v praxi takmer vôbec neuplat uje. Bude potrebný istý as, kým sa tento inštitút policajti v teréne 
nau ia správne/zákonne a efektívne aplikova , kým zovšednie v praxi Policajného zboru. Aj v tomto 
prípade bol ako pomôcka vypracovaný vzor rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia,8 ktorého 
náležitosti a obsah boli neformálne konzultované na Prezídiu Policajného zboru, Ministerstve vnútra 
SR i na Generálnej prokuratúre SR s cie om, aby vydávané rozhodnutia policajta o uložení 

                                                            
5) http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Usporiadatelia/20140226_Prirucka_bezpecnostny_manazer_W
EB.pdf 
6) https://docs.google.com/forms/d/1ITiXI4RXu9XTfwFzKyWYED7yxkEVqOJn58So1xHbb1s/viewform 
7) https://docs.google.com/forms/d/1SJSCoUfKHZgGH2QI7YZYaJeMnhHQ_DcwlgbnLxQy5ic/viewform 
8) https://docs.google.com/document/d/1h0BX1YVOkuHbHeMuLTFihhEyMfK44ZNBjKtrgoGeP_M/edit?pli=1 
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predbežného zákazu (rozhodnutie predstavuje zásah so základných práv a slobôd) obstáli aj pri ich 
prípadnom súdnom prieskume v rámci správneho súdnictva.  
udia zo života a praxe športových podujatí vykonávajúci zákon vo svojej každodennej praxi sa na 

nás asto obracajú s otázkami týkajúcimi sa aplikácie tých ktorých ustanovení zákona. asto sú nám 
otázky zasielané aj emailom. Samozrejme, na ne odpovedáme, otázky sa asto opakujú a aj preto 
sme sa rozhodli nájs  spôsob ako ponúknu /sprístupni  naše emailové odpovede širšiemu okruhu 
adresátov, ktorý môže rieši  obdobný problém. Za tým ú elom ako aj za ú elom jednotnej aplikácie 
zákona bola na stránke U enej právnickej spolo nosti vytvorená samostatnú stránka s názvom Zákon 
. 1/2014 Z. z. OTÁZKY a ODPOVEDE,9 kde sú jednotlivé otázky s odpove ami postupne 

zverej ované. 
alším vykonávacím predpisom, ktorý bol pripravený za ú elom implementácie zákona . 1/2014 

Z. z., bola smernica o informa nom systéme o bezpe nosti na športových podujatiach, ktorá je bližšie 
rozobratá v alšom texte. 

INFORMA NÝ SYSTÉM O BEZPE NOSTI NA ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH 
Predpokladom pokojných a slušných štadiónov je dôsledné využívanie informa ného systému 
o bezpe nosti na športových podujatiach všetkými subjektmi, ktorých úlohou je zabezpe enie 
verejného poriadku na podujatí. Existencia a dobré fungovanie tohto informa ného systému má 
pôsobi  v prvom rade preventívne. Fanúšikovia, ktorí majú radi svoj klub a svoju komunitu, by sa 
mali správa  tak, aby sa do tohto informa ného systému nikdy nedostali a neboli vnímaní ako rizikoví 
so všetkými možnými dôsledkami.10 
Pod a § 22 ods. 17 zákona má správca informa ného systému, ktorým je pod a sú asného znenia 
národný športový zväz futbalu, t. j. Slovenský futbalový zväz, vypracova  vnútorný predpis, ktorým 
upraví podrobnosti o vytvorení a spravovaní informa ného systému. Túto svoju povinnos  Slovenský 
futbalový zväz splnil vypracovaním smernice o informa nom systéme o bezpe nosti na športových 
podujatiach,11 ktorá bola schválená výkonným výborom Slovenského futbalového zväzu d a 12. 
marca 2014.  
Táto smernica podrobne upravuje podrobnosti o  

• vytvorení, spravovaní a prevádzkovaní IS BŠP, 
• vymedzenie a rozsah prístupových práv a rolí oprávnených subjektov,  
• pravidlá spracúvania a sprístup ovania údajov v IS BŠP, 
• povinnosti správcu informa ného systému, prevádzkovate a informa ného systému 

a alších oprávnených subjektov, podrobnosti o evidenciách IS BŠP, 
• postupnos  krokov pri zadávaní údajov do jednotlivých evidencií a  
• alšie pravidlá súvisiace s prevádzkou a používaním IS BŠP. 

Smernica bola zárove  podkladom pre vypracovanie procesnej analýzy a návrhu riešenia pre IT 
firmu, ktorá IS BŠP programuje a dodá. V záujme využitia existujúcich možností a kapacít bolo na 
základe komunikácie a spolupráce SFZ ako správcu IS BŠP a Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR ako gestorského rezortu pre šport dohodnuté doprogramovanie IS BŠP ako modulu do 
existujúceho informa ného systému športu, ktorý je v správe Národného športového centra. 

                                                            
9) http://www.ucps.sk/Zakon_1_2014_Z_z_OTAZKY_a_ODPOVEDE 
10) Napríklad § 20 ods. 7 zákona . 1/2014 Z. z.:  
„(7) Organizátor podujatia, Policajný zbor a obecná polícia v sú innosti s alšími osobami koordinujú premiest ovanie 
ú astníkov podujatia z miesta ich odchodu na miesto konania podujatia tak, aby neumožnili rizikovým ú astníkom podujatia 
ú as  na podujatí ani ich prítomnos  v okolí miesta konania podujatia, najmä ak svojim správaním alebo konaním narušujú 
verejný poriadok, ohrozujú bezpe nos , zdravie, majetok alebo životné prostredie.” 
11) http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/20140312_Smernica_IS_BSP.pdf 
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PREVÁDZKOVÝ Ú ET 
Prevádzka a správa informa ného systému je financovaná prostredníctvom prevádzkového ú tu, 
ktorý by v súlade so zákonom mali tvori  príjmy z pokút uložených pod a zákona políciou (za 
priestupky) a okresnými úradmi (za iné správne delikty) vo výške 50 % a príjmy z pokút uložených 
v disciplinárnom konaní príslušného športového zväzu alebo jeho lenov za neslušnosti a výtržnosti 
ú astníkov podujatia a za porušenie povinností organizátora podujatia alebo lena usporiadate skej 
služby pri organizovaní podujatia ur ených príslušným športovým zväzom, taktiež vo výške 50 % 
z uhradených pokút. alším zdrojom financovania IS BŠP môžu by  príspevky športových zväzov, 
ú elové dotácie, dary a iné príjmy. 
Výdavkom prevádzkového ú tu môžu by  výdavky na správu, prevádzku a rozvoj informa ného 
systému, iné výdavky, ktorých cie om je zabezpe enie verejného poriadku a ochrany bezpe nosti, 
zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia na podujatiach a výdavky na vzdelávacie aktivity 
v tejto oblasti. 
Prevádzkový ú et je vedený ako preh adný transparentný ú et v Slovenskej sporite ni a je verejne 
prístupný na stránke www.transparentneucty.sk,12 kde môže každý sledova , odkia  finan né 
prostriedky prichádzajú, i to, na o boli použité. Aktuálny stav na tomto ú te je 16 551, 50 Eur. 
Aj v tejto oblasti je však nutný apel, pretože pri preh ade finan ných prostriedkov na tomto ú te je 
zrejmé, že nie každý športový zväz, s výnimkou futbalových zväzov (okresných regionálnych a ÚLK 
a SFZ), si túto svoju povinnos  plní a rovnako aj Policajný zbor, i okresné úrady. 
V zmysle zákona je totiž športový zväz, ktorého orgán rozhodol o uložení pokuty v disciplinárnom 
konaní, povinný do konca nasledujúceho mesiaca po jej uhradení odvies  príslušnú sumu na 
prevádzkový ú et. Rovnako orgán, ktorý vydal rozhodnutie o uložení pokuty, je povinný do konca 
nasledujúceho mesiaca po jej uhradení odvies  príslušnú sumu na prevádzkový ú et.  
V tejto asti právnej úpravy boli identifikované nedostatky spo ívajúce jednak v absencii povinnosti 
športových zväzov zverej ova  disciplinárne rozhodnutia, ktorých predmetom sú postihy za 
disciplinárne delikty organizátorov/klubov súvisiace s porušením povinnosti organizátora alebo 
usporiadate skej služby, prípadne za delikty diváckeho násilia, ako aj sank ného mechanizmu vo 
vz ahu k nepriznaniu a neuhradeniu pokút zo strany národných športových zväzov. Niektoré 
disciplinárne delikty boli dokonca aj medializované, na prevádzkový ú et však príslušné zväzy, 
s výnimkou Slovenského futbalového zväzu, 50% uhradených pokút doposia  nezaslali.  
Do budúcnosti bude navrhnutá legislatívna úprava, aby preukázanie plnenia povinnosti publikova  
disciplinárne rozhodnutia športového zväzu, ktorých predmetom sú delikty organizátorov/klubov 
súvisiace s porušením povinnosti organizátora alebo usporiadate skej služby, prípadne delikty 
diváckeho násilia a vykonanie úhrady 50% z pokút uhradených ako sankcia za tieto delikty na 
prevádzkový ú et IS BŠP, boli alšími podmienkami na schválenie, resp. uvo nenie dotácie pre 
príslušný národný športový zväz, ktorý zastrešuje príslušný druh športu, v ktorom bola takáto pokuta 
uložená. 

ORGANIZA NÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK 
Dôležitým implementa ným krokom bolo aj splnenie povinnosti organizátora podujatia vyplývajúcej 
z § 6 ods. 4 zákona, a to vypracovanie organiza ného poriadku a návštevného poriadku.  

                                                            
12) http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5052469313 
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Slovenský futbalový zväz ako organizátor si túto svoju povinnos  splnil vypracovaním Organiza ného 
a návštevného poriadku futbalových stretnutí,13 ktorý bol schválený výkonným výborom SFZ d a 
1. júla 2014. 
Tento organiza ný a návštevný poriadok upravuje: 

• pravidlá organizácie futbalového stretnutia, 
• pravidlá innosti usporiadate skej služby, 
• povinnosti a zákazy pre ú astníkov podujatia, 
• pravidlá vstupu a pobytu ú astníkov na štadióne po as futbalového stretnutia, 
• situácie, kedy je možné ú astníka z futbalového stretnutia vyvies , 
• pravidlá používania vstupeniek, 
• bezpe nostné opatrenia a alšie organiza né opatrenia na ochranu bezpe nosti, zdravia, 

mravnosti, majetku a životného prostredia v priebehu futbalového stretnutia a v súvislosti 
s ním. 

Tento organiza ný a návštevný poriadok bol vypracovaný tak, aby mohol slúži  ako vzor pre 
organiza né a návštevné poriadky ostatných organizátorov podujatí, nako ko povinnos  vypracova  
organiza ný poriadok podujatia a návštevný poriadok podujatia (môže by  v jednom alebo aj vo 
dvoch dokumentoch) má na základe ust. § 6 ods. 4 zákona . 1/2014 Z. z. každý „organizátor 
podujatia s osobitným režimom, podujatia najvyššej celoštátnej sú aže v kategórii dospelých 
a medzinárodného podujatia“. 

ODBORNÁ PRÍPRAVA HLAVNÝCH USPORIADATE OV, BEZPE NOSTNÝCH MANAŽÉROV 
A USPORIADATE OV 
Ve mi dôležitou fázou implementácie zákona do praxe je kvalitná odborná príprava a vzdelávanie 
skupiny osôb, ktorá môže vo výraznej miere ovplyvni  pokojný priebeh športového podujatia. 
V zmysle zákona ide najmä o odbornú prípravu osôb, ako sú hlavní usporiadatelia, bezpe nostní 
manažéri a usporiadatelia.  
Zákon obsahuje množstvo opatrení, ktorých vykonanie si vyžaduje dôsledný a jednotný postup 
výkonu innosti týchto osôb zodpovedných za prípravu organizácie športového podujatia, jeho 
samotný priebeh a ukon enie. Po as prvých fáz implementácie zákona do praxe v súvislosti 
s odbornou prípravou bola zriadená odborná komisia, ktorú vymenoval prezident Policajného zboru. 
Zoznam lenov je zverejnený na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.14  
Významným alším posunom vpred bolo najmä zapojenie zástupcov fanúšikov do procesu 
vzdelávania lenov usporiadate skej služby s možnos ou pripomienkova  a podie a  sa na príprave 
a samotnom vytvorení vzdelávacích podkladov pre odbornú prípravu testov na overenie odbornej 
spôsobilosti hlavných usporiadate ov, bezpe nostných manažérov a usporiadate ov.  

alším krokom implementácie zákona v oblasti odbornej prípravy bolo samotné vytvorenie 
a schválenie testov na overenie odbornej spôsobilosti a vytvorenie jednotných pravidiel pre ich 
používanie na prípravu a skúšku odbornej spôsobilosti15 lenov usporiadate skej služby. Všetky 
informácie potrebné k príprave a skúškam odbornej spôsobilosti lenov usporiadate skej služby na 
verejných športových podujatiach boli sprístupnené na internetovej stránke U PS.16 Na tejto stránke 
sú okrem študijných materiálov pre odbornú prípravu uchádza ov rozdelených do 5 oblastí ur ených 
                                                            
13) http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/20140701_Organizacny_a_navstevny_poriadok_
SFZ.pdf 
14) http://www.minv.sk/?zoznam-clenov-odbornej-komisie-pre-vypracovanie-testov-na-overenie-odbornej-sposobilosti-
hlavnych-usporiadatelov-bezpecnostnych-manazerov-a-usporiadatelov-verejneho-sportoveho-podujatia-podla-13-ods-7-
zakona-c-1-2014-z-z-o-organizovani-verejnych-spor 
15) https://docs.google.com/document/d/1xYzSghU8i63dQCGUiw0s4dEvqcKFi72qYUYjdry2gUE/edit?usp=sharing  
16) http://www.ucps.sk/INFORMACIA_k_priprave_a_skuske_odbornej_sposobilosti_clenov_usporiadatelskej_sluzby_na_verejn
ych_sportovych_podujatiach  
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zákonom prístupné aj skúšobné testy v režime vo ného testovania, pomocou ktorých sa môžu 
uchádza i pripravi  na „ostrý” test, ktorý je náhodne generovaný z tých istých otázok ako sú vo vo ne 
prístupných testoch. 
Odborná príprava hlavného usporiadate a, bezpe nostného manažéra a usporiadate a obsahuje 
tieto oblasti 

A. právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí, 
B. verbálna a neverbálna komunikácia, 
C. základné vedomosti a praktické zru nosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci, 
D. základné vedomosti a praktické zru nosti potrebné pre zabezpe enie požiarnej ochrany a 
E. praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií. 

Samotná odborná príprava prebieha formou samoštúdia, kde si uchádza  môže taktiež vyskúša  
vo né testovanie otázok z 5 oblastí a pre rôzne pozície ako hlavný usporiadate , bezpe nostný 
manažér a usporiadate . Samotný test na skúške pozostáva zo 100 otázok, pri om na jeho úspešné 
absolvovanie sa vyžaduje úspešné absolvovanie 80 odpovedí. Odborná príprava hlavných 
usporiadate ov a bezpe nostných manažérov pozostáva aj z ústnej skúšky pred skúšobnou komisiou, 
ktorej zloženie osôb povinne ustanovuje zákon. lenmi komisie sú príslušník Policajného zboru, 
zástupca obce a zástupca národného športového zväzu a pod a potreby aj alšie odborne spôsobilé 
osoby pre jednotlivé oblasti, ktoré sú obsahom odbornej prípravy. 
Na preukázanie úspešného ukon enia odbornej prípravy a splnenia ostatných zákonných podmienok 
bol vytvorený a schválený jednotný vzor osved enia/preukazu lena usporiadate skej služby pre 
všetky športy.  
V roku 2014 prebehla odborná príprava hlavných usporiadate ov a bezpe nostných manažérov na 
Slovenskom futbalovom zväze, Slovenskom zväze adového hokeja a Slovenskom zväze hádzanej. 
Celkovo v roku 2014 absolvovalo odbornú prípravu 112 hlavných usporiadate ov a bezpe nostných 
manažérov, pri om pod a jednotlivých druhov športu môžeme štatisticky konštatova , že pre futbal 
bolo vyškolených 47 ú astníkov, z ktorých 6 nevyhovelo a budú sa musie  podrobi  opakovanej 
príprave a skúške. Za hokej bolo vyškolených 50 ú astníkov, za basketbal 11 ú astníkov, za hádzanú 
2 ú astníci, za atletiku 1 ú astník a za iné športy 1 ú astník.  

SPOLUPRÁCA NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI 
V súvislosti s implementáciou zákona do praxe a zosúladenia spolo nej celoeurópskej stratégie boja 
proti prejavom diváckeho násilia (ochrana, bezpe nos , komfort a služby) je vykonávaná konzultácia 
a metodická úzka spolupráca aj na medzinárodnej úrovni so subjektmi, ktoré sa zaoberajú 
problematikou diváckeho násilia a prijímaním legislatívnych opatrení a mechanizmov pri jeho 
eliminovaní v jednotlivých športových odvetviach. Ide najmä o spoluprácu s bezpe nostnými 
manažérmi UEFA, predstavite mi Stáleho výboru Rady Európy v Štrasburgu a expertmi z pracovnej 
skupiny Think – Tank, ktorá pôsobí pri pracovnej skupine na divácke násilie pre ve ké športové 
podujatia v Bruseli.  
Na základe úzkej spolupráce, týkajúcej sa implementácie zákona do praxe a odporú aní expertov 
z uvedených subjektov, Slovenská republika ako signatár Európskeho dohovoru o násilí 
a neviazanosti divákov po as športových podujatí a najmä na futbalových zápasoch (ETS 120) pozvala 
cez gestora dohovoru, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
konzultatívnu návštevu zástupcov Rady Európy, ktorá sa uskuto nila v d och 6. – 9. novembra 2014. 
Delegácia pod vedením predsedu Stáleho výboru spolu s alšími lenmi sa stretla po as štvord ovej 
návštevy so zástupcami viacerých rezortov, a to Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry SR, 
Slovenského zväzu adového hokeja a Slovenského futbalového zväzu. Po as rokovania boli 
zástupcami rezortov prerokované k ú ové otázky, týkajúce sa eliminácie diváckeho násilia na 
športoviskách, predovšetkým na futbalových a hokejových štadiónoch, kde je jeho výskyt naj astejší. 
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Hlavným bodom programu bola diskusia k otázkam Národnej správy SR, ktorá sumarizovala 
ustanovenia všetkých právnych predpisov, týkajúcich sa problematiky diváckeho násilia v súvislosti 
s verejnými športovými podujatiami a prijatými mechanizmami a stratégiami, ktoré by mali 
napomôc  eliminova  divácke násilie. 
Cie om pozvania konzultatívnej návštevy je prijatie alších krokov k implementácii ú inných opatrení 
a odporú aní do praxe, predovšetkým zadefinovanie, akým spôsobom by mali spolupracova  všetky 
rezorty pri organizovaní športových podujatí, kto by mal prebra  zodpovednos  za koordinovanie 
tejto innosti v oblasti diváckeho násilia, preberanie najlepších postupov zo zahrani ia a najmä 
spracovanie hodnotiacej správy obsahujúcej odporú ania s konkrétnymi úlohami pre jednotlivé 
subjekty, ktorými by sa mali jednotlivé rezorty v budúcnosti riadi . 
Výsledkom prijatia a zapracovania odporú aní expertov Stáleho výboru Rady Európy do 
legislatívnych mechanizmov v Slovenskej republike by mala by  úspora finan ných prostriedkov pre 
všetky subjekty zapojené do organizovania verejných športových podujatí, menšie nasadzovanie síl 
a prostriedkov polície, menej pokút pre kluby a iných organizátorov podujatí a najmä individualizácia 
páchate ov protiprávnych konaní, ktorým bude následne uložený trest zákazu ú asti na verejných 
podujatiach, prípadne pokuta, ktorá bude pôsobi  preventívne. 

ZÁVER 
Na základe jednotlivých implementa ných krokov a konkrétnych výstupov, i výsledkov je 
nepochybné, že kus cesty implementácie zákona do praxe je za nami, ale zárove  obrovský kus aj 
pred nami. V prvom rade je potrebný multidisciplinárny prístup a spolo ný a jednotný postup 
všetkých zainteresovaných subjektov. Aby pravidlá neostali iba na papieri, ruku k dielu musia priloži  
všetci, organizátori, zväzy, kluby, usporiadate ská služba, polícia, dopravcovia, ale aj fanúšikovia a ich 
fankluby. Žiaden zo subjektov participujúcich na vyriešení problému nesmie by  z procesu 
implementácie vynechaný.  
Dôležitým predpokladom progresu v procese implementácie zákona je zlepšenie informovanosti 
fanúšikov o obsahu novej právnej úpravy a ich aktívnejšie zapojenie do riešenia fenoménu diváckeho 
násilia. Je dôležité, aby v prípade incidentov nebol zo strany organizátorov, usporiadate skej služby, 
ale ani polície uplat ovaný princíp kolektívnej viny, ale aby bola zodpovednos  za incidenty/delikty 
individualizovaná a prísne postihovaní konkrétni vinníci, najmä ich exkomunikáciou zo štadiónov 
uložením sankcie zákazu ú asti na verejných športových podujatiach.  
Skvalitnenie športovej infraštruktúry je alším prís ubom toho, že na slovenských štadiónoch sa 
budú fanúšikovia cíti  podstatne lepšie a dôstojnejšie vrátane fanúšikov v sektoroch hostí a k novým, 
i vynoveným štadiónom sa budú správa  oh aduplne a zainteresovane. 

Rovnako je nevyhnutná aj akceptácia pravidiel zo strany ob ianskej spolo nosti a jej uvedomelý a aj 
prejavený postoj k protispolo enským javom, ktorý tiež v kone nom môže prispie  k naplneniu 
sledovaného cie a. Nevyhnutná a bezpodmiene ná je však pomoc a podpora zo strany štátu, miest 
a obcí, musíme si uvedomi , že fenomén diváckeho násilia v jeho najagresívnejších podobách nie je 
možné rieši  len v rámci športovej autonómie, dokonca takáto snaha bez zákonnej opory môže 
v komunite pôsobi  až kontraproduktívne. V takých prípadoch je preto na mieste aby agresivitu a iné 
nebezpe né formy protiprávneho správania v našej spolo nosti pomohol zákonne a efektívne 
vyrieši  štát prostredníctvom profesionálneho plnenia úloh Policajného zboru17 a v tých 
najzávažnejších prípadoch aj s využitím justi ného systému. Všetci spolo ne musíme urobi  alší 
krok vpred, o ktorom veríme budem môc  napísa  zase niekedy na budúce. 

                                                            
17) § 2 zákona . 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 
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ABSTRAKT: 
Tento lánek se zabývá Rozhod ím soudem pro sport (CAS) z perspektivy institucionální a procesní jako vzor pro 
funkcioná e a praxi, v rámci které CAS poslouží jako šablona pro vytvo ení podobného tribunálu na národní 
úrovni v rámci sportovní asociace nebo dokonce p i vnitrostátním legislativním programu. lánek se zabývá 
nezávislostí rozhodc  a tribunálu jako takového, pokra uje klauzulemi o jurisdikci a charakterem tzv. Odvolací 
procedury, která je nejpoužívan jší v rámci CAS a je sou asn  nejorigináln jší v rámci mezinárodní arbitráže, dále 
je pojednáno o nákladech ízení a dalších aspektech.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
The article covers the Court of Arbitration for sport (CAS)’s institutional and procedural aspects being as model 
for arbitration at national level and introduces it to those officials and practitioners who want to use it as 
template for the establishment of similar tribunal at sport association or even under some legal framework of 
national sports program efforts. It deals with independence of arbitrators and the tribunal itself, continues with 
jurisdiction clauses and the character of so called Appeal procedure, the one most used at CAS and also most 
original in international arbitration. Article also deals with costs and other aspects of procedure.  
 

1) ÚVOD 
CAS je zajímavou a velmi specifickou institucí, která eší spory nejen klasickou arbitráží v tzv. ádném 
rozhod ím ízení (spadajícím pod sekci ádného rozhod ího ízení CAS), ale také v tzv. Odvolacím 
ízení (spadajícím pod sekci Odvolacího ízení CAS), které je bezesporu originalitou v mezinárodní 

arbitráži (tzn. když st žovatel vy erpá v rámci struktury sportovní asociace všechny ádné prost edky 
a stanovy asociace sou asn  odkazují na CAS, který se díky tomu ocitne v pozici finálního odvolacího 
orgánu, ke kterému se lze ve vymezené lh t  odvolat. Krom  toho CAS také nabízí ízení media ní. 
Tento p ísp vek si nejvíce všímá ízení odvolacího, jelikož jde o nejfrekventovan jší proces p ed 
CAS.1 Možná ve sv tle specifik sportovního sektoru jsou procesní pravidla CAS stav na pr b žn  za 
pochodu a na aktuální otázky reaguje CAS (nebo p esn ji Mezinárodní rada pro sportovní arbitráž – 
ICAS, která CAS spravuje) již n kolikátou novelizací Kodexu CAS, v orig. Code of Sports related 
arbitration (tento kodex se skládá z n kolika ástí, v úvodu jde o tzv. Statut orgán  ešících sportovn  
právní spory – Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-related disputes, 
vymezující výše zmín nou a níže specifikovanou ICAS a dále jsou v Kodexu CAS obsažena procesní 
pravidla o obecných ustanoveních, o konkrétních postupech pro tzv. ádné rozhod í ízení 
                                                            
1) P esné statistiky jsou k dispozici na http://www.tas-cas.org/statistics. 
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a Odvolací ízení, plus pasáže o výkladu nález  CAS, nákladech ízení a n kterých dalších ustanovení, 
nap . o vylou ení odpov dnosti rozhodc  a obsahuje také pravidla o mediaci, resp. p ílohy 
o vzorových rozhod ích doložkách a specifikaci náklad  CAS). Zm ny v Kodexu jsou uskute ovány 
ve sv tle zkušeností a vývoje v této progresívní oblasti zejména v mezinárodním m ítku nebo 
v d sledku judikatury Švýcarského federálního tribunálu (ŠFT).2 CAS by m l jako ur itá sportovn -
právní laborato  kultivovat prost edí ešení spor  ve sportu a sou asn  rozhodovat rychle, odborn  
a snad i celkem jednotn .3 Ne vždy se však da í tato p edsevzetí v rozhodovací praxi CAS uskute nit.  

2) NEZÁVISLOST CAS  
S touto otázkou souvisí problematika sestavování seznamu rozhodc  a je též neustále aktuální, nap . 
tento p ísp vek je p edkládán v dob , kdy prozatím nebylo rozhodnuto u Evropského soudu pro 
lidská práva v kauze Claudia Pechstein v. Švýcarsko4, kde je tato otázka též p edm tem zkoumání ve 
sv tle spravedlivého procesu, resp. zda Švýcarsko v rámci pozitivní obligace státu zajistilo dodržování 
princip  dle l. 6 Evropské Úmluvy na svém území.5 Složení a jmenování rozhodc  CAS bývá 
p edm tem spekulací, zda je systém správn  nastaven. P ipomenout je t eba znovu fakt, že jde 
o uzav ený seznam rozhodc , ze kterého si musí každý ú astník sporu p edem vybrat. Tento seznam 
vytvá í již zmín ná Mezinárodní rada pro sportovní arbitráž, tedy International Council of Arbitration 
for Sport – ICAS (nadace dle švýcarského práva) a to z osobností, o kterých se dozví zejména 
prost ednictvím Mezinárodního olympijského výboru (MOV), mezinárodních sportovních asociací i 
národních olympijských výbor . ICAS je sou asn  složena z osob volených olympijskými 
mezinárodními organizacemi a zdá se, že s minimální, resp. tém  žádnou ú astí sportovc  i jiných 
subjekt  ve sportu.6 ICAS volí oba p edsedy, tj. jak sekce pro ádné rozhod í ízení CAS a taktéž sekce 
pro Odvolací ízení CAS (po konzultaci s MOV, Asociací mezinárodních federací letní olympiády – 
ASOIF, Asociací mezinárodních federací zimní olympiády – AIWF a Asociací národních olympijských 
výbor  – ANOC). Také rozhoduje o námitkách stran, pokud jde o nezávislost rozhodc  a obecn  
dohlíží na innost CAS v etn  jeho financování a samoz ejm  tvo í seznam rozhodc , jak již bylo 
zmín no. Obecn  by ICAS m la vykonávat veškerou innost, kterou považuje za vhodnou za ú elem 
ochrany práv stran sporu a hlavn  pro nejú eln jší zajišt ní nezávislosti rozhodc .7 Nutno dodat, že 
lenové ICAS nemohou p sobit jako rozhodci CAS a ani jednat jako právní zástupce stran sporu p ed 

CAS. Stejn  tak rozhodci CAS nemohou zastupovat strany v ízení p ed CAS ve sporech, které zrovna 
nerozhodují. 

3) ROZHOD Í DOLOŽKA A JURISDIKCE 
Švýcarský federální tribunál (ŠFT) je velice benevolentní ke klauzulím ve stanovách i p edpisech 
sportovních asociací, které odkazují na ešení spor  ve sportovní arbitráži. Pokud funguje rozhod í 

                                                            
2) Viz. tisková zpráva na oficielní webové stránce soudu oznamující ji  pátou novelizaci od jeho zalo ení: http://www.tas-
cas.org/en/infogenerales.asp/4-3-5467-1092-4-1-1/5-0-1092-15-1-1/ 
3) Viz. motivy vytvo ení CAS nap . MESTRE A. M., THE LAW OF THE OLYMPIC GAMES, Den Haag: T.M.C. Asser Press (2009), s. 56 
a násl. 
4) Stí nost . 67474/10, stále ekající na rozuzlení (pending) v dob  psaní tohoto p sp vku. 
5) O odpov dnosti státu za jednání sportovních asociací jsem ji  pojednal pro tento asopis v sle 4/2013 nebo té  v lánku 
s názvem Human Rights Horizontally and Reasonably pro The Lawyer Quarterly, . 4/2014. 
6) ICAS je slo ena z dvaceti len , a to uznávaných právník , ustanovených tak, e ty i lenové jsou jmenováni mezinárodními 
sportovními federacemi (t i lenové Asociací mezinárodních federací letní olympiády – ASOIF a jeden Asociací mezinárodních 
federací zimní olympiády – AIWF, a tito lenové ICAS jsou vybráni z len  zmín ných asociací nebo mimo n ; další ty i lenové 
ICAS jsou jmenováni Asociací národních olympijských výbor  – ANOC, vybráni op t z jejich len  nebo mimo n ; pak jsou ty i 
lenové ICAS jmenováni Mezinárodním olympijským výborem – MOV, op t z jeho len  nebo mimo n j; jakmile je jmenováno 

12 výše uvedených len  ICAS, pak t chto 12 len  jmenuje ty i leny po kompetentní konzultaci s ohledem na ochranu zájm  
sportovc  a na záv r jsou další ty i lenové ICAS jmenováni šestnácti výše uvedenými leny ICAS na základ  výb ru osobností, 
které jsou nezávislé na orgánech navrhujících leny ICAS (rada zvolená od 1.1. roku 2015 bude mít i stejný po et en a mu ). 
7) l. S2 Kodexu CAS. 
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ízení skute n  nezávisle, nejedná se o protiprávní stav pokud jde o odkazy na arbitráž v p edpisech, 

p estože sportovec mnohdy nemá na výb r a musí ešit spor p ed p edem vymezeným tribunálem.8 
Tento systém reflektuje ur itou logiku, když sportovní tribunály znalé specifické sportovní 
problematiky jsou ty pravé k rychlému rozhodování, pokud disponují dostate nou nezávislostí 
a pokud jde konkrétn  o CAS, také švýcarská úprava akceptuje, že zam stnanecké a disciplinární 
spory mohou být p edm tem rozhod ího ízení, když disponují otázkami finan ního zájmu.9 
S opatrností se však na webových stránkách CAS také setkáme. Pro tzv. Odvolací ízení jsou na 
oficiálních stránkách CAS zve ejn né modelové rozhod í doložky tak, že dle jejich textu se strany 
sporu zavazují k možnosti ešit definitivn  jejich spor p ed CAS a to na základ  odkazu ve stanovách 
asociace i pravidlech organizátor  sportovních sout ží.10 Sou asn  je na stejném míst  uvedeno 
doporu ení, jak promítnout do praxe rozhod í doložku, aby byla závazná. Jinými slovy doporu uje 
se zde, aby sportovci písemn  souhlasili se zn ním odkazu na sportovní arbitráž ve stanovách 
asociace.11  

4) CHARAKTER ODVOLACÍHO ÍZENÍ  
Dle Kodexu CAS, l. 59 (5) by m lo dojít k rozhodnutí p ípadu již do t í m síc  od momentu, kdy je 
spis p edán k rozhodování rozhod ím panelem a zapo ítáno je do této doby i ústní ízení 
a sestavování rozhod ího panelu i ustanovení jediného rozhodce ve sv tle okolností p ípadu. Lh ta 
t í m síc  m že být prodloužena, když o to požádá p edseda rozhod ího panelu Prezidenta Odvolací 
sekce CAS a musí tuto žádost od vodnit.12 K prodloužení lh ty m že dojít i opakovan . Tím se ízení 
prodlužuje, nap . pouhé rozhodování o jurisdikci CAS m že zp sobit pr tahy celého sporu p ed CAS 
klidn  až tém  na dev t m síc .13 Oproti b žným arbitrážím, Odvolací ízení p edepisuje p esn  
dané kroky postup  v rámci tohoto ízení a do jisté míry tím zužuje autonomii stran ízení, která je 
b žná u jiných arbitráží.14 St žovatel podává odvolání do 21 dní od obdržení kone ného rozhodnutí 
národní asociace, pokud její p edpisy neur í lh tu jinou. Veškerá komunikace probíhá 
prost ednictvím kancelá e soudu. Zjednodušen  e eno st žovatel p edkládá 1) Prohlášení 
o odvolání – Statement of Appeal, což m že být bu  stru n jší podání za ú elem zachování lh ty 
k odvolání nebo záleží na strategii a asu St žovatele, zda již v Prohlášení o odvolání stihne uplatnit 
již plnou argumentaci, viz. násl. bod, 2) dále p edkládá St žovatel tzv. Appeal brief, a to do deseti 
dn  po vypršení lh ty k odvolání, což je detailní podání se všemi argumenty, p ípadn  prohlásí, že 
detailní argumenty již popsal v p edchozím Prohlášení o odvolání, viz. bod 1 výše, 3) následuje 
odpov  Odp rce na toto podání a ta musí být doru ena do dvaceti dn  od momentu, kdy je mu 
                                                            
8) N které publikace kladou d raz na okolnosti p padu p i preferenci na arbitrá e, viz. LUCK C., Arbitration in football : issues 
and problems highlighted by FIFA's experiences with the Court of Arbitration for Sports, Zurich, Schulthess, 2004.  
9) Viz. nap . RIGOZZI A., HASLER E., in ARROYO M. (ed.), Arbitration in Switzerland, The Practitioner‘s Guide, Kluwer Law 
International, 2013, s. 989. 
10) V orig. anglickém zn ní dolo ka pro Odvolací zení: „Any decision made by ... [insert the name of the disciplinary tribunal or 
similar court of the sports federation, association or sports body which constitutes the highest internal tribunal] may be submitted 
exclusively by way of appeal to the Court of Arbitration for Sport in Lausanne, Switzerland, which will resolve the dispute 
definitively in accordance with the Code of sports-related arbitration. The time limit for appeal is twenty-one days after the 
reception of the decision concerning the appeal.“ 
11) Aktuální je té  scéná  pasívní legitimace. Nap klad rozhodnutím arbitrá ní komise je ulo ena klubu X povinnost uhradit 
klubu Y konkrétní stku odstupného za hrá e. P edm tem sporu je nárok ze smlouvy o p estupu hrá e uzav ené mezi klubem 
X a Y, tzn. zda klubu Y vznikl nárok na úhradu odstupného. Arbitrá ní komise rozhodne ve prosp ch klubu Y. Je p ed CAS je 
pasívn  legitimována asociace, její  arbitrá ní komise v kauze rozhodla? Viz. DE LA ROCHEFOUCAULD E., Standing to be sued, 
a procedural issue before the Court of Arbitration for Sport (CAS), http://www.tas-
cas.org/d2wfiles/document/4761/5048/0/Bulletin01112010.pdf, str. 51 a násl., kde je obsa en i názor, e ne ka dé rozhodnutí 
asociace má za následek její mo nou pasívní legitimaci. K tomu údajn  dojde pouze, pokud asociace iní dané rozhodnutí v rámci 
vlastního právního vztahu ke st ovateli a ne v situaci, kdy rozhoduje jako jakýsi tribunál v prvním stupni, jak si p ly a akceptovaly 
strany sporu. 
12) l. R59 Kodexu CAS. 
13) CAS 2013/A/3249. 
14) Viz. RIGOZZI A., HASLER E., op. cit., s. 982 a násl.  



46

WWW.UCPS.SKPAVEL HAMERNÍK  

 
doru en St žovatel v Appeal brief. Odvolací ízení p ed CAS je založeno na principu jednokolové 
vým ny písemných podání. l. 56 Kodexu CAS je však v tomto ohledu flexibilní, m že dojít 
k dopl ujícím podáním. Dále je na kone ném rozhodnutí rozhod ího panelu, zda bude na ízeno ústní 
jednání.15 Nález m že být doru en stranám sporu ve stru né form  (Operative part) a následn  
zaslán s od vodn ním (Reasoned award). Prezidenta Odvolací sekce CAS lze ve lh t  45 dní od 
doru ení podepsaného nálezu požádat o up esn ní i opravu jeho textu, když obsahuje nejasnosti 
nebo matematické chyby, p ípadn  když ratio neodpovídá jeho od vodn ní.16 Newyorská úmluva 
o uznání a výkonu cizích rozhod ích nález  je aplikovatelná, tzn. lze zažádat u soudu v sídle 
povinného o výkon rozhodnutí, nicmén  sportovní sektor na tuto otázku též myslí a n které asociace 
si výkon rozhodnutí ošet í skrze vlastní disciplinární ízení. 

5) NÁKLADY ÍZENÍ 
Každá nezávislost n co stojí. Ve sv tle kritiky ŠFT se CAS odd lil od MOV a od roku 1994 funguje pod 
ICAS. Dle klí e financování se na jeho chodu podílejí zejména strany sporu. Dle l. R64 p i prvním 
podání k CAS zaplatí odvolávající se strana nejprve poplatek ve výši 1000,- švýcarských frank , bez 
jehož úhrady nebude CAS v bec jednat a tuto platbu si CAS v každém p ípad  nechá. Po té, kdy je 
ustanoven rozhod í panel, kancelá  CAS stanoví p edb žný odhad náklad  za ízení, pokud jde 
o rozhodce CAS a náklady kancelá e CAS. Ideální by bylo, pokud by tato záloha byla zaplacena ve 
stejných podílech ob ma stranami sporu. Bohužel pokud Odp rce tento sv j podíl nechce zaplatit, 
st žovatel jej musí dle Kodexu CAS zastoupit.17 V p ípad  nezaplacení p edb žných náklad  b hem 
lh ty stanovené kancelá í CAS bude podání odvolání považováno za vzaté zp t a CAS tak rozhod í 
ízení uzav e.18 Až na konci ízení pak ur í kancelá  CAS kone né vy íslení náklad  rozhod ího ízení, 

zahrnující zmín né náklady kancelá e CAS a administrativy, náklady a poplatky rozhodc , vypo tené 
dle tarifu CAS.19 Kone ný ú et za náklady rozhod ího ízení m že být obsažen bu  již v rozhod ím 
nálezu, nebo spíše bývá stranám sd len odd len  finan ním editelem CAS. Toto bývá velice 
problematické, jelikož v praxi dochází k tomu, že finální ú et dorazí stranám sporu i n kolik m síc  
po obdržení samotného nálezu.20 Pak se lze velice t žko bránit po uplynutí veškerých lh t, pokud se 
samotným vy íslením náklad  strana sporu nesouhlasí, když autorem finálního ú tu za ízení je 
finan ní editel CAS.21 Sou asn  nedává smysl, kdy pouze pro odvolání proti rozhodnutím, která jsou 
vydaná mezinárodní federací v disciplinárním ízení platí, že jsou zdarma a náklady rozhodc  
a náklady CAS tak nese CAS samotný (u spor  ešených p ed CAS pokud jde o odvolání od 
vnitrostátních disciplinárních ízení se za náklady rozhodc  a CAS platí).22 Pokud tedy jde o stále 
zvyšující se náklady ízení, u spor , které byly iniciovány po 1. zá í 2013, lze kone n  podat žádost, 
aby náklady za odm ny rozhodc  a administrativní výlohy CAS nesl samotný CAS. Od 1. zá í 2013 
totiž vešla v ú innost pravidla o poskytování právní pomoci pro ízení p ed CAS, které definují 
podmínky poskytování právní pomoci. Žádost o hrazení náklad  p ed CAS p ipomíná da ové p iznání 
a žadatel musí prokázat nedostate nost vlastních prost edk  a že spor není fakticky zneužití práva. 
Zatím je t eba as na vyhodnocení tohoto mechanismu, jelikož se vztahuje pouze na spory zahájené 
až po 1. zá í 2013.23 Platí tedy, že zatím fungování CAS hradí zejména strany sporu, následn  pak 

                                                            
15) l. R 57 Kodexu CAS. 
16) l. R 63 Kodexu CAS. 
17) l. R 64 Kodexu CAS. 
18) l. R 64 Kodexu CAS. 
19) l. R 64 Kodexu CAS. 
20) Viz. RIGOZZI A., HASLER E., op. cit., s. 1073, té  CAS 2013/A/3249. 
21) V samotném rozhod m nálezu je jen obecn  uvedeno, která strana ponese náklady rozhod ho zení, p padn  v jakém 
pom ru je strany ponesou. Toto je na rozhodnutí rozhod ho panelu, kdy vezme v úvahu výsledek zení, jednání a finan ní 
mo nosti stran. V rámci diskrece m e panel uznat náklady za právní zastupování. Pak se v tšinou eká na dodate ný dopis 
zmín ného finan ního editele se samotnou stkou k úhrad . 
22) l. R 65 Kodexu CAS. 
23) Viz. l. 23 p edpisu Guidelines on Legal aid, http://www.tas-cas.org/legal-aid-guidelines. 
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MOV, Národní olympijské výbory a mezinárodní federace.24 V literatu e najdeme návrh, aby CAS byl 
financován z federálního rozpo tu Švýcarska.25  

6) ROZHODOVÁNÍ DE NOVO V ODVOLACÍM ÍZENÍ 
Rozhod í panel má plnou moc k posouzení skute ností a úpravy ve sporu, když m že vydat nové 
rozhodnutí, které nahrazuje p edchozí napadené rozhodnutí nebo jej anulovat a vrátit p ípad zp t 
k p edchozí instanci, která jej rozhodovala p ed ízením CAS.26 Antonio Rigozzi ve své p ednášce 
Evidentiary questions before CAS (Otázky d kazních prost edk  na úrovni CAS) na konferenci 4th 
Conference on International Sports Law and Jurisprudence of the CAS27 ve vztahu k judikatu e CAS 
zd raznil, že ím vážn jší obvin ní je, tím spíše je t eba p ipustit co nejvíce d kazních prost edk . 
Práv  regulace dopingu obsahuje citlivá ustanovení o odb ru vzork  i pravidla monitoringu pobytu 
sportovce za ú elem p edem neohlášených kontrol. De novo ízení je proto vhodným nástrojem 
p ezkumu legality jednání sportovních asociací, p estože dle ustanovení R57 Kodexu CAS od 
1. b ezna 2013 mohou rozhodci vylou it provedení d kazních prost edk  získaných v ízení prvního 
stupn , konkrétn  jde o d kazy, které již byly k dispozici nebo mohly být rozumn  již provedeny p ed 
vydáním napadaného rozhodnutí.28 To je zásah, na který by CAS nem l ve svém rozhodování brát 
tak velký d raz a využít tohoto zužujícího výkladu jen pro p ípady zneužívání procesu CAS stranou 
sporu.29 Na druhou stranu CAS respektuje diskreci orgán  dané sportovní asociace, zejména 
v otázkách za azení sportovc  do sout ží. V Odvolacím ízení CAS je možné pozorovat, že pokud jde 
o p ístup do sout ží nebo o výb r sportovc , necht jí se rozhodci tak moc angažovat v novém 
rozhodování a p ípadn  zastoupit politiku a odbornost legislativních úprav na úrovni sportovních 
asociací.30 Nap . v našich podmínkách lánek 207 odst. 1. Sout žního a disciplinárního ádu eského 
svazu ledního hokeje (SD  SLH) stanoví, že ídící orgán má právo neza adit do sout že nebo vylou it 
z ú asti v sout ži družstvo, které neplní nebo porušuje stanovy a ády SLH v platném zn ní nebo 
své povinnosti stanovené ídícím orgánem, nebo které nesplní i neplní podmínky ú asti družstva 
v p íslušné sout ži. Toto ustanovení dává svazu diskreci p i za azení klubu do sout že. Arbitrážní 
komise SLH zamítla návrh na zrušení rozhodnutí Výkonného výboru SLH p ijatého dne 22.6.2012, 
jímž bylo rozhodnuto o neza azení navrhovatele, HC Trutnov, do sout že II. ligy pro sezonu 
2012/2013, protože ve stanovených termínech neuhradil startovné. Arbitrážní komise by ani 
nemohla akceptovat ve sv tle legislativních úprav SLH alternativní návrh HC Trutnov, aby klub 
vzhledem k rozehranosti sout že ro níku 2012/2013 v p ípad  úsp chu v arbitráži neztratil právo 
ú asti ve II. lize v sezón  2013/14 i v p ípad , že nesplní podmínky stanovené v lánku 208 
Sout žního a disciplinárního ádu SLH. Navíc dle ustanovení 102 SD  SLH výklad sout žního 
a disciplinárního ádu, jeho zm ny a dopl ky provádí výhradn  Výkonný výbor SLH.31 Sou asn  je 
t eba doplnit, že CAS nerozhoduje o ist  sportovních pravidlech (rules of the game, field of play).32 

7) PRECEDENT A CAS 
Snaha vytvá et preceden ní systém v rámci arbitráže CAS se realizuje tím, že na webových stránkách 
CAS jsou publikované nálezy. Jenže ne všechny. Bohužel i rychlost publikace nález  pokulhává. Navíc 

                                                            
24) Viz. CAS 2011/O/2574 UEFA v. Olympique des Alpes SA/FC Sion, odst. 120. 
25) Návrh Zen Ruffinena zmi ovaný v RIGOZZI A., HASLER E., op. cit., s. 889. 
26) l. R 57 Kodexu CAS. 
27) Lausanne, 7.-8. zá  2012. 
28) Otázkám rozsahu kontroly a na jaké úrovni se v nuje FINDLAY H., v publikaci BLACKSHAW I., SIEKMANN R. C., SOEK J. (eds.), 
The Court of Arbitration of Sport 1984 – 2004, Den Haag, T.M.C. Asser Press, 2006, str. 280 a násl.  
29) RIGOZZI A., HASLER E., QUINN B., The 2011, 2012 and 2013 revisions to the Code of Sports-related Arbitration, Jusletter 
3.6.2013. 
30) Viz. nap . BLACKSHAW I., SIEKMANN R. C., SOEK J., op. cit., s. 289. 
31) Viz. http://www.cslh.cz/clanek/855-rozhodnuti-arbitrazni-komise-cslh-hc-trutnov.html?&&cal_date=2016-12-01.  
32) LEWIS A., TAYLOR J., Sport: Law and Practice, Tottel Publishing Ltd., 2. vydání, 2010 (dotisk) s. 346 a násl. 
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strany sporu se mohou dohodnout na tom, že si nep ejí publikaci jejich kauzy, p ípadn  ásti 
nálezu.33 Ironicky e eno, p ípad, kde rozhodci kladli d raz na tvorbu preceden ního systému CAS, 
také nebyl zve ejn n.34 P itom jmenování rozhodc  CAS ze stálého seznamu vedeného u CAS slouží 
k tomu, aby ur itá návaznost rozhodování byla zajišt na práv  s rozhodci, kte í jsou dlouhodob  
spjati s CAS a nálezy ádn  publikovány.35 Pokud jde o konzistentní rozhodování, také chybí slad ní 
názor  mnoha rozhod ích panel .36 

8) DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY 
K CAS se doru uje výhradn  skrze Kancelá  CAS, která p eposílá podání mezi stranami sporu 
a rozhodci. Doru ovat podání lze faxem a touto cestou je spln na lh ta nap . k Prohlášení o odvolání, 
pokud je odesláno Prohlášení o odvolání též kurýrem v termínu spl ujícím lh tu k odvolání. 
Elektronicky lze zasílat p ílohy za p edpokladu, že jsou jasn  ozna ené a o íslované. Pokud jde 
o doru ování elektronickou cestou u ostatní komunikace s CAS, za tím ú elem se plánuje vydání 
nového p edpisu CAS.37 Nov  od novelizace v roce 2013 je již v Kodexu CAS výslovn  kodifikováno, 
za jakých podmínek lze podat žádost o p edb žná opat ení, konkrétn  tedy text vychází z p edchozí 
praxe, kdy bylo nutné prokázat, že rozbor meritu v ci nazna uje, že by mohl mít St žovatel 
rozumnou šanci na úsp ch v dané kauze, dále mu hrozilo riziko zna né hmotné škody, kterou by bylo 
t žké pozd ji zhojit a nakonec zájmy st žovatele, pokud jde o riziko škody, p evažují nad zájmy 
protistrany.38 Podobný text již byl také nap . v l. 15 Rozhod ího ízení CAS pro záv re ný sv tový 
šampionát FIFA ve fotbale v roce 2006 v N mecku, kde p sobil Ad Hoc Tribunál CAS stejn  jako 
p sobí nap . na Olympijských hrách již od roku 1996. Nálezy CAS lze napadat p ed Švýcarským 
federálním tribunálem (ŠFT) s cílem zrušení rozhod ího nálezu. Tento návrh je t eba u init do 30-ti 
dn  od notifikace nálezu St žovateli (p esn ji e eno od doru ení podepsaného nálezu St žovateli) 
na základ  následujících d vod  dle l. 192 švýcarského zákona o soukromém mezinárodním právu 
(SPILA):  

1) pokud rozhodce i panel rozhodc  nebyl ádn  jmenován, resp. ustanoven,  
2) rozhod í orgán nesprávn  akceptoval svou jurisdikci nebo ji naopak neoprávn n  odmítl, 
3) rozhod í orgán ešil ve sporu otázky, které nem l nebo naopak opominul n které nároky 

ešit, 
4) rovnost stran ízení byla porušena, resp. též právo na ádné slyšení a nález byl v rozporu 

s ve ejným zájmem.  

ZÁV R 
Ze systému CAS lze vy íst originalitu a efektivní rozhodování v rámci velice specifického sportovního 
prost edí. Bohužel ízení se stává stále dražší. Návrat CAS pod finan n  zajišt ný MOV je s nejv tší 
pravd podobností již vylou en, je t eba tedy vy kat, jak se osv d í nová úprava o právní pomoci. 
Smysl nedává rozlišování procedur odvolání v i rozhodnutím v disciplinárních v cech 
mezinárodních a vnitrostátních sportovních asociací, pokud jde o to, kdo nese náklady za práci 
rozhodc  a kancelá e CAS. Nelze souhlasit ani s praxí, kdy finální vyú tování za náklady kancelá e 
CAS a práci rozhodc  rozesílá finan ní editel až n kolik m síc  po vydání nálezu. Správným sm rem 
je naopak nastavení systému de novo v odvolacím ízení, jelikož ve sv t  sportovních asociací se 
mohou objevit závadná rozhodnutí, která má CAS šanci napravit a také snaha vytvo it precedentní 

                                                            
33) l. R 59 Kodexu CAS.  
34) BLACKSHAW I., SIEKMANN R. C., SOEK J., op. cit., s.. 451. 
35) RIGOZZI A., HASLER E., op. cit., s. 1059. 
36) Viz. SEGAN J., Does the Court of Arbitration for Sport need a Grand Chamber, Sports Law Bulletin, 19.4.2013.  
37) V dob  psaní p sp vku l. R 31 Kodexu CAS p edpokládá vydání CAS Guidelines on electronic filing, avšak nestalo se a také 
na konferenci CAS Arbitrating Disputes in Modern Sports World, 5.-6.9. 2014, Lausanne, zatím byly p edstaveny jen plány. 
38) l. R 37 Kodexu CAS. 
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rozhodování. Technicky je t eba ješt  doladit pravidla o doru ování emailem ve sv tle elektronizace 
systému podání k CAS.  
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ABSTRAKT: 
S oh adom na právne aspekty jednotlivých spôsobov riešenia a rozhodovania športových sporov je možné 
konštatova , že pri ich realizácii sa v plnej miere prejavujú osobité znaky športu a športových vz ahov. Spravodlivý 
proces ako základná prirodzenoprávna hodnota by sa mal pri zachovaní špecifických vlastností športovej innosti 
aplikova  pri každom spôsobe rozhodovania sporov. Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami 
uplat ovania práva na súdnu ochranu vyplývajúceho z Ústavy Slovenskej republiky a z medzinárodných 
dohovorov o základných udských právach a slobodách pri rozhodovaní športových sporov. Osobitnú pozornos  
venuje poslaniu, postaveniu, právomoci a vybraným procesnoprávnym aspektom a výhodám konania pred 
Komorou SFZ pre riešenie sporov ako novým orgánom zabezpe enia spravodlivosti SFZ. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
Regarding the legal aspects of the individual methods of sport dispute resolution and decision it may be stated 
that upon their realisation the special features of sport and sport relations prove themselves fully. A fair trial as 
the basic natural legal value should be applied to any form of resolving disputes while retaining the specific 
character of the sport activity. In the article, the author deals with the selected issues of applying the right to 
a fair trial resulting from the Constitution of the Slovak Republic and international conventions on basic human 
rights and freedoms when deciding the sport disputes. A special attention is dedicated to the mission, position, 
the right and the selected procedural aspects and advantages of the proceedings before the SFA Chamber for 
Dispute Resolution as a new body of safeguarding the justice of the SFA. 
 

1. ÚVOD A VŠEOBECNÉ POZNÁMKY 

Z h adiska právnej teórie ako aj právnej praxe je možné hovori  o nasledovných spôsoboch riešenia 
športových sporov: 

1. národnými športovými organizáciami, 
2. príslušným národným súdom, 
3. v rozhodcovskom konaní na národnej a medzinárodnej úrovni,1 

                                                            
1) REEB, M. The role of the Court of Arbitration for Sports. In International Law and The Hague´s 750th anniversary, s. 234. Zdroj: 
GÁBRIŠ, T. Športové právo. 1. vyd. Bratislava : EUROKÓDEX, s.r.o., 2011. s. 411. ISBN 978-80-89447-52-7. 
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4. prostredníctvom mediácie.2  

Pred výberom z vyššie uvedených spôsobov riešenia športových sporov je možné využi  vzájomné 
rokovanie a urovnanie sporu samotnými sporovými stranami.  

V podmienkach slovenského športu sa v sú asnosti využívajú všetky formy riešenia športových 
sporov, ktorých regulácia je upravená právnymi ako aj športovými normami.  

Právne normy môžeme definova  ako všeobecne záväzné pravidlá správania sa, ktoré zakladajú 
práva a ukladajú povinnosti pre ú astníkov spolo enských vz ahov ur itého druhu, pri om tieto 
pravidlá sú vydané v štátom uznanej forme a sú vynútite né štátnou mocou.  

Právne normy patria medzi sociálne normy, nako ko vyžadujú ur ité správanie sa adresátov.3  

Prof. Prusák už v roku 1984 konštatoval, že každé športové rozhodnutie musí vychádza  zo 
športových pravidiel a nesmie by  v rozpore s právnymi pravidlami. 

Je potrebné zdôrazni , že do kategórie sociálnych noriem sa zara ujú aj športové normy, ktoré sa 
vyzna ujú osobitnými znakmi, ktorými sa odlišujú od ostatných sociálnych noriem, ale aj vzájomne 
medzi sebou. 

Športové normy nie sú štátom uznané a pokia  by ich štát uznal, stali by sa normami právnymi.4 

Športovú reguláciu predstavujú športové pravidlá, ktorými sa rozumejú všetky pravidlá vydávané 
medzinárodnými a vnútroštátnymi orgánmi dobrovo ných a telovýchovných športových organizácií.5 

Športové regulácie musia by  v súlade s kogentnými normami všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ke že od dispozitívnych noriem sa môžu subjekty právnych vz ahov vzájomnou dohodu 
odchýli  alebo môžu vylú i  ich uplatnenie na ich právny vz ah.6 

Je potrebné si uvedomi , že všetky vyššie uvedené spôsoby riešenia športových sporov v Slovenskej 
republike musia by  založené na ústavnom zákone . 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov ( alej len „Ústava Slovenskej republiky“) zaru enom práve na 
spravodlivý proces a súdnu ochranu ( lánok 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky7), ktoré vychádza 
z medzinárodných dohovorov o základných udských právach a slobodách (Všeobecná deklarácia 

                                                            
2) GÁBRIŠ, T. Športové právo. 1. vyd. Bratislava : EUROKÓDEX, s.r.o., 2011. s. 411. ISBN 978-80-89447-52-7. 
3) KNAPP, V. Teorie práva. 1 vyd. Praha : C. H. Beck, 1995. s. 147 a nasl. ISBN 80-7179-028-1. 
4) PRUSÁK, J. Šport a právo : Úvod do dejín, teórie a praxe právnej zodpovednosti v športe. 1. vyd. Bratislava : Šport, slovenské 
telovýchovné vydavate stvo, 1984. s. 90. 
5) Tamtiež, s. 110.  
6) ORBA, J. Regulácia a autoregulácia športových sú aží v Slovenskej republike. In Justi ná revue, ro . 62, 2010, . 11, s. 1197. 
7) lánok 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky: „Každý sa môže domáha  zákonom ustanoveným postupom svojho práva na 
nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“ 
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udských práv z roku 19488, lánok 6 Európskeho dohovoru Rady Európy o ochrane udských práv 

a základných slobôd z roku 19509, Charta základných práv Európskej únie10). 

Právo na spravodlivý súdny proces predstavuje svojim spôsobom jadro celého Európskeho dohovoru 
Rady Európy o ochrane udských práv a základných slobôd. Jeho obsahom je totiž právo na 
vymožite nos  práva. Právo samé bez tohto aspektu je m tvou literou.11  

Zakotvením práva na súdnu ochranu do Ústavy Slovenskej republiky sa Slovenská republika prihlásila 
k tým demokratickým štátom, ktoré nielen základné práva a slobody formálne vo svojich právnych 
normách upravujú, ale vytvárajú aj predpoklady na ich reálne uplat ovanie v innosti štátnych 
orgánov a pri ich realizácii ob anmi. Právo na súdnu ochranu je vo svojej podstate verejným 
subjektívnym právom. Opráv uje ob ana uplat ova  základné udské práva a slobody vo i štátu 
prostredníctvom súdov a iných orgánov verejnej správy.12  

lánkom 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa zaru uje ochrana viacerých záujmov. Prvým z nich 
je prístup k súdu. Uplatnenie základného práva na prístup k súdu je subsidiárne; iba ak osoba má iné 
právo, ktoré môže by  predmetom súdnej ochrany, vznikne osobe oprávnenie prístupu k súdu. 
Okrem prístupu k súdu sa lánkom 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky priznáva aj ur itá kvalita 
súdneho konania. Inak povedané, spravodlivý proces.13  

Je nevyhnutné zdôrazni , že konanie pred súdom alebo rozhodcovským orgánom musí vyhovova  
princípom spravodlivého procesu. Ide predovšetkým o zákonnos , nezávislos  a nestrannos  súdov 
a sudcov, rýchlos  konania, rovnos  strán, právo na informácie (prístup k spisu), právo na právne 
zastúpenie, právo by  vypo utý a právo na obhajobu, verejné konanie, prezumpciu neviny, a pod. 

Stanovy Slovenského futbalového zväzu, ktoré boli prerokované a schválené na Konferencii 
Slovenského futbalového zväzu, so sídlom Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava, I O: 00 687 308, 
registrovaný na Ministerstve vnútra SR pod . VVS/1-909/90-91 ( alej len „SFZ“) a ktoré nadobudli 
ú innos  d a 1. 1. 2013, v znení zmien a doplnení schválených na Konferencii SFZ konanej d a 
22. 2. 2013, d a 22. 11. 2013 a d a 06. 06. 2014 ( alej len „stanovy SFZ“)14, definujú v lánku 2 na 

                                                            
8) Všeobecná deklarácia udských práv je deklarácia prijatá Generálnym zhromaždením Organizácie spojených národov 
(A/RES/217, 10. decembra 1948). V jej jednotlivých lánkoch sa uvádza: lánok 7: „Všetci sú rovní pred zákonom a majú právo na 
rovnakú právnu ochranu bez akejko vek diskriminácie.“ lánok 8: „Každý má právo, aby mu kompetentné vnútroštátne súdy 
poskytli ú innú ochranu proti inom, ktoré porušujú základné práva priznané mu ústavou alebo zákonom.“ lánok 10: „Každý má 
rovnaké právo by  fair a verejne vypo utý pred nezávislým a nestranným súdom, ak ide o ur enie jeho práv a povinností alebo 
o akéko vek trestné obvinenie proti nemu.“ 
9) Európsky dohovor Rady Európy o ochrane udských práv a základných slobôd bol podpísaný 4. novembra 1950 v Ríme 
a predstavuje základ európskeho systému ochrany udských práv. Je uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vo forme 
oznámenia Federálneho ministerstva zahrani ných vecí pod íslom 209/1992 Zb. a v zmysle jeho lánku 6 ods. 1 platí, že „Každý 
má právo na to, aby jeho záležitos  bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom 
zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho ob ianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhoko vek trestného 
obvinenia proti nemu. Rozsudok musí by  vyhlásený verejne, ale tla  a verejnos  môžu by  vylú ené bu  po dobu celého, alebo 
asti procesu v záujme mravnosti, verejného poriadku alebo národnej bezpe nosti v demokratickej spolo nosti, alebo ke  to 

vyžadujú záujmy maloletých alebo ochrana súkromného života ú astníkov alebo, v rozsahu považovanom súdom za úplne 
nevyhnutný, pokia  by, vzh adom na osobitné okolnosti, verejnos  konania mohla by  na ujmu záujmom spolo nosti.“  
10) V zmysle lánku 6 ods. 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii Európska únia pristúpi k Európskemu dohovoru o ochrane udských práv 
a základných slobôd. Týmto pristúpením nie sú dotknuté právomoci Únie vymedzené v zmluvách. Základné práva tak, ako sú 
zaru ené Európskym dohovorom o ochrane udských práv a základných slobôd a ako vyplývajú z ústavných tradícií spolo ných 
pre lenské štáty, predstavujú všeobecné zásady práva Únie. K tomu pozri ERD SOVÁ, A. Právny zrod Charty základných práv EÚ 
– pred a po. In Bulletin slovenskej advokácie, ro . XVI, 2010, . 9-10, s. 37-46. 
11) SVÁK, J. Ochrana udských práv (z poh adu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv). 2. rozšírené vyd. Žilina : 
Poradca podnikate a, spol. s r.o., 2006. s. 337. ISBN 80-88931-51-7. 
12) I , M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. 1. vyd. Martin : Vydavate stvo Matice Slovenskej, 1997. s. 234. ISBN 
80-7090-444-5. 
13) DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Komentár. 2. vyd. Šamorín : Heuréka, 2007. s. 442, 445. ISBN 80-89122-38-8. 
14) Stanovy SFZ [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné na internete: http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-
sfz/stanovy.html. 
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ú ely stanov a ostatných predpisov SFZ pojem „spravodlivý proces“ ako proces riešenia sporov 
vrátane disciplinárneho konania pri dodržaní najmä nasledujúcich hlavných zásad konania:  

i. zákonnos , 
ii. nezávislos  a nestrannos  rozhodujúceho orgánu, 

iii. rovnos  strán, 
iv. prezumpcia neviny, 
v. právo na obhajobu, 

vi. právo na právne zastúpenie, 
vii. právo na informácie (nahliadanie do spisu), 

viii. dodržiavanie lehôt.  

Právo na súdnu ochranu ako jedno z udských práv môže prinies  plnú jurisdikciu v športových 
veciach.15  

Pod a názoru prof. J. Sváka zo zjednodušenej typológie jednotlivých druhov sporov pri výkone 
športovej innosti je zrejmé, že absolútna vä šina z nich spadá pod právo na súdnu ochranu, a to bez 
oh adu na to, i si jednotlivé subjekty športového práva vytvorili na riešenie týchto sporov vlastné 
rozhodovacie orgány.16  

Na právo na súdnu ochranu ako na základné udské právo sa vz ahujú základné princípy zakotvené 
v lánku 12 Ústavy Slovenskej republiky17, ktorými sú neod ate nos  (znamená, že proti vôli 
oprávnenej osoby nikomu nemožno od a  jeho právo na súdnu ochranu), nescudzite nos  
(znamená, že oprávnený subjekt sa nemôže vzda  práva na súdnu ochranu), nepreml ate nos  (nie 
je absolútna, pretože je konfrontovaná s právnou istotou a tá si vyžaduje, aby ur ité právne vz ahy 
zostali po uplynutí asu nezmenite né; preto je stanovená všeobecná trojro ná preml acia lehota na 
uplatnenie práva na súdnu ochranu a zákon . 83/1990 Zb. o združovaní ob anov v znení neskorších 
predpisov stanovuje subjektívnu 30 d ovú a objektívnu 6 mesa nú preml aciu lehotu) 
a nezrušite nos  (znamená nemožnos  vy a  rozhodovanie športových sporov spod súdnej kontroly) 
práva na súdnu ochranu.18  

Pod a nášho názoru spravodlivý proces ako základná prirodzenoprávna hodnota by sa mal pri 
zachovaní špecifických vlastností športovej innosti aplikova  pri každom spôsobe rozhodovania 
sporov. Otázkou ostáva miera jej uplatnenia.  

Ustanovenia interných predpisov športových organizácií obsahujú povinnos  primárneho riešenia 
sporov prostredníctvom autonómneho orgánu rozhodovania sporov, ktorý nemá povahu 
rozhodcovského súdu pod a zákona . 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších 

                                                            
15) S ou sa stotož uje, ale pred jej absolútnym uplat ovaním varuje M. Králík. K tomu pozri KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. 1 vyd. 
Praha : C. H. Beck, 2001. s. 117-120. ISBN 80-7179-532-1. SVÁK, J. Rozhodovanie sporov pri výkone športovej innosti. In Justi ná 
revue, ro . 55, 2003, 8-9, s. 744. 
16) SVÁK, J. Rozhodovanie sporov pri výkone športovej innosti. In Justi ná revue, ro . 55, 2003, . 8-9, s. 746. 
17) lánok 12 Ústavy Slovenskej republiky: „(1) udia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú 
neod ate né, nescudzite né, nepreml ate né a nezrušite né. (2) Základné práva a slobody sa zaru ujú na území Slovenskej 
republiky všetkým bez oh adu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, i iné zmýš anie, národný alebo 
sociálny pôvod, príslušnos  k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto 
dôvodov poškodzova , zvýhod ova  alebo znevýhod ova . (3) Každý má právo slobodne rozhodova  o svojej národnosti. Zakazuje 
sa akéko vek ovplyv ovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárod ovaniu. (4) Nikomu nesmie by  
spôsobená ujma na právach pre to, že uplat uje svoje základné práva a slobody.“ 
18) SVÁK, J. Rozhodovanie sporov pri výkone športovej innosti. In Justi ná revue, ro . 55, 2003, . 8-9, s. 746-748.  
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predpisov19 (uvedená povinnos  je upravená aj napr. v lánku 13 stanov SFZ20 alebo orgánu, ktorý 
takúto povahu má (v prípade futbalu je ním rozhodcovský súd zriadený SFZ v zmysle lánku 13 
a štvrtej asti stanov SFZ, v ktorej je upravená jeho právomoc ( lánok 65), pravidlá fungovania 
( lánok 66) a organizácia innosti ( lánok 67).  

V tejto súvislosti vzniká zaujímavá právna otázka, i akéko vek dohody o podriadenosti rieši  spor 
prostredníctvom orgánu, ktorý nemá povahu rozhodcovského súdu, bez možnosti súdneho 
preskúmania, nie je v rozpore so základným právom na spravodlivý proces. V rámci právnej teórie je 
kladná odpove  na uvedenú otázku riešená pomerne jednozna ne.21  

S uvedenými právnymi názormi sa plne stotož ujeme. Športovci musia ma  možnos  odvola  sa 
k nezávislej súdnej inštitúcii, inak by im bolo odopreté ústavné právo na súdnu ochranu.  

2. POSLANIE KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV 

Idea vzniku samostatných národných orgánov na riešenie športových sporov v oblasti futbalu vznikla 
v rámci riešenia otázky sociálneho dialógu v športe, kde problematika vz ahov medzi hrá mi, klubmi 
a trénermi v európskom kontexte patrí. 

V neposlednom rade rovnaký koncept rozhodovania sporov na národnej úrovni a na úrovni 
Fédération Internationale de Football Association (Medzinárodná federácia futbalových asociácií, 

alej len „FIFA“) v sú asnom období presadzuje aj samotná FIFA a Union of European Football 
Associations (Únia európskych futbalových asociácií, alej len „UEFA“). 

Komora SFZ pre riešenie sporov predstavuje konkrétny krok k zlepšeniu vymožite nosti práva vo 
futbalovej komunite. 

Komora SFZ pre riešenie sporov je koncipovaná ako moderný a dynamický orgán, ktorý nemá povahu 
rozhodcovského súdu a ktorý za využitia legislatívno-právnych, technických a iných prostriedkov 
bude rieši  problémy klubov, hrá ov a trénerov. 

3. PRÁVNY RÁMEC 

Z medzinárodného h adiska je právny rámec národných orgánov upravený v l. 22 písm. b) FIFA 
Regulations on the Status and Transfer of Players (Pravidlá FIFA upravujúce status a prestup 
hrá ov)22, v zmysle ktorého bez oh adu na právo akéhoko vek hrá a alebo klubu uplatni  si nárok na 
náhradu škody pred civilným súdom pri pracovno-právnych sporoch, má FIFA právomoc prerokova  
pracovno-právne spory medzi klubom a hrá om s medzinárodným rozmerom, pokia  na národnej 
                                                            
19) V zmysle Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové zo d a 30. 3. 2011, sp. zn. 23 Co 148/2011, uverejnené v Bulletinu 
advokacie . 10/2011 „ujednání hrá e a sportovního klubu o tom, že primárn  budou ešit své spory prost ednictvím smír í komise 
sportovního Svazu, nem že vylou it pravomoc obecných soud  v c projednat a rozhodnout. Jde totiž o ujednání ú astník , se 
kterým zákon nespojuje vylou ení pravomocí soud  tak, jak je tomu nap íklad v rozhod ím ízení.“ 
20) lánok 13 stanov SFZ s názvom „Riešenie sporov“: „(1) V súlade so stanovami SFZ sa lenovia SFZ zaväzujú v prípade vzniku 
sporov v rámci futbalového hnutia, súvisiacich s organizovaním alebo vykonávaním športovej innosti, ovplyv ujúcich sú aže, 
ú astníkov sú aží, hrá ov, funkcionárov a pracovníkov aparátu SFZ, rešpektova  právomoc rieši  takéto spory prednostne 
prostredníctvom príslušných orgánov SFZ a rešpektova  právomoc rozhodcovského súdu zriadeného SFZ ( alej len „rozhodcovský 
súd“) pod sankciou disciplinárneho opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku. Na rozhodcovský súd sa dotknutý len SFZ môže 
obráti  až po vy erpaní riadnych opravných prostriedkov v konaní pred príslušnými orgánmi SFZ, ak v týchto stanovách alebo 
v štatúte rozhodcovského súdu nie je stanovené inak. (2) lenovia SFZ uznávajú právomoc a príslušnos  Športového arbitrážneho 
súdu v Lausanne („Court of Arbitration for Sport”; alej tiež „CAS”) ako najvyššieho nezávislého a nestranného orgánu pre 
rozhodovanie sporov s medzinárodným prvkom vo futbale v zmysle príslušných ustanovení stanov FIFA a UEFA a zabezpe ia 
rešpektovanie kone ných rozhodnutí týchto orgánov subjektmi, ktorých sa tieto rozhodnutia týkajú, a ktoré podliehajú ich 
právomoci.“ 
21) GÁBRIŠ, T. Športové právo. 1. vyd. Bratislava : EUROKÓDEX, s.r.o., 2011. s. 440. ISBN 978-80-89447-52-7. SVÁK, J. 
Rozhodovanie sporov pri výkone športovej innosti. In Justi ná revue, ro . 55, 2003, . 8-9, s. 748-749.  
22) FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné na internete: 
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85//regulationsstatusandtransfer_e.pdf. 
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úrovni v rámci zväzu a/alebo na základe kolektívnej zmluvy nie je zriadený nezávislý arbitrážny 
tribunál zaru ujúci spravodlivý proces a rešpektujúci princíp rovnoprávneho zastúpenia hrá ov 
a klubov. 

Dohoda o minimálnych náležitostiach štandardných hrá skych zmlúv v odvetví profesionálneho 
futbalu v Európskej únii a vo zvyšku teritória UEFA, ktorá bola d a 19. apríla 2012 uzatvorená medzi 
UEFA, Asociáciou európskych profesionálnych futbalových líg (The Association of European 
Professional Football Leagues, „EPFL“), Európskou asociáciou klubov (European Club Associtation, 
„ECA“) a Európskou divíziou Medzinárodnej federácie profesionálnych futbalistov (Fédération 
Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels, „FIFPro“)23 v lánku 12.2 ustanovuje, 
že ak to národný právny poriadok a kolektívne zmluvy na národnej úrovni umož ujú, akýko vek spor 
medzi hrá om a klubom oh adne zmluvy má by  predložený nezávislému a nestrannému 
arbitrážnemu orgánu rovnomerne zloženému zo zástupcov každej strany (zamestnávate ov 
a zamestnancov) pod a stanov a predpisov zväzu, alebo na Športový arbitrážny súd v Lausanne (CAS), 
ak sa na národnej úrovni nevyužíva arbitráž, ktorej rozhodnutia sa považujú za kone né. Tieto 
rozhodnutia sú kone né. Za podmienok uvedených v Pravidlách FIFA upravujúcich status a prestup 
hrá ov môže spory rieši  aj Komora FIFA pre riešenie sporov (FIFA Dispute Resolution Chamber) 
s možnos ou odvolania sa k Športovému arbitrážnemu súdu (CAS). 

V prostredí SFZ je právne postavenie Komory SFZ pre riešenie sporov upravené v lánku 36 ods. 524, 
ktorý komoru zara uje medzi orgány zabezpe enia spravodlivosti a lánku 58a Stanov SFZ25. 

Postup Komory SFZ pre riešenie sporov pri prerokúvaní a rozhodovaní sporov a alšie podrobnosti 
o innosti komory, jej zložení, pôsobnosti, právomociach, priebehu konania, poplatkoch a spôsobe 
rozhodovania upravuje Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov.26 

4. ZLOŽENIE KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV 

Komora SFZ pre riešenie sporov sa skladá z: 
 predsedu, 

                                                            
23) Dohoda o minimálnych náležitostiach štandardných hrá skych zmlúv v odvetví profesionálneho futbalu v Európskej únii 
a vo zvyšku teritória UEFA [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné na internete: 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7678&langId=en. 
24) lánok 36 ods. 5 Stanov SFZ: „Orgánmi pre zabezpe enie spravodlivosti sú disciplinárna komisia, komora, odvolacia komisia 
a licen né orgány.“  
25) lánok 58a Stanov SFZ: „1. Komora je orgánom zabezpe enia spravodlivosti SFZ s právomocou prerokúva  a rozhodova  spory 
medzi hrá mi, trénermi a klubmi vyplývajúce zo zmluvných vz ahov a z povinností uložených predpismi a záväznými rozhodnutiami 
SFZ, ak tak ustanoví predpis SFZ. 2. Komora nemôže za a  vo veci kona , ak sa v tej istej veci za alo, prebieha alebo sa právoplatne 
skon ilo konanie na inom orgáne príslušnom vo veci kona . 3. Komora je zložená z predsedu komory, podpredsedu komory 
a rovnakého po tu lenov komory za kluby a lenov komory za hrá ov a trénerov. 4. V komore nemôže pôsobi  viac ako jedna 
osoba z toho istého klubu. 5. Funk né obdobie predsedu komory, podpredsedu komory a ostaných lenov komory je štvorro né. 
6. Predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia ( lánok 43 ods. 2 písm. z.). 7. Podrobnosti vo by ostatných 
lenov komory upravuje Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov, volebný poriadok a rokovací poriadok. 8. Za predsedu komory 

a podpredsedu komory môže by  zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stup a získané na právnickej 
fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stup a 
vydaný zahrani nou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe. 9. Ak predseda komory, podpredseda komory 
alebo len komory dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môc  vykonáva  svoju funkciu, postupuje sa 
primerane pod a lánku 38 ods. 8. 10. Komora prerokúva a rozhoduje spory v troj lenných senátoch zložených z predsedu alebo 
podpredsedu a dvoch lenov komory zvolených za príslušné záujmové skupiny sporových strán. Predseda alebo podpredseda 
komory má v senáte postavenie predsedu senátu. 11. Rozhodnutie komory je v súlade s lánkom 8 ods. 4 pre lenov SFZ záväzné. 
Nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím komory je disciplinárnym previnením. 12. Proti rozhodnutiu komory je prípustné 
odvolanie, o ktorom rozhoduje rozhodcovský súd ( lánok 65 ods. 6). Odvolanie proti rozhodnutiu komory má odkladný ú inok. 13. 
Postup komory pri prerokúvaní a rozhodovaní sporov pod a odseku 1 a alšie podrobnosti o innosti komory, jej zložení, 
pôsobnosti, právomociach, priebehu konania, poplatkoch a spôsobe rozhodovania upravuje Poriadok komory SFZ pre riešenie 
sporov.“ 
26) Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné na internete: 
http://www.ucps.sk/Poriadok_Komory_SFZ_pre_riesenie_sporov. 



56

WWW.UCPS.SKMIROSLAV HLIVÁK  

 
 podpredsedu, 
 6 lenov za kluby, z toho 4 za Úniu ligových klubov a 2 za ostatné kluby, 
 6 lenov za hrá ov a trénerov, z toho 4 za hrá ov a 2 za trénerov. 

Funk né obdobie lenov komory je 4 roky. Predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva 
konferencia SFZ na návrh lena SFZ. Prvé vo by ostatných lenov komory prebehli vo forme 
elektronických volieb prostredníctvom ISSF (informa ný systém slovenského futbalu). Išlo o unikátny 
projekt v prostredí slovenského športu. 

5. PRÁVOMOC KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV 

Komora SFZ pre riešenie sporov má právomoc prerokúva  a rozhodova : 
 spory vyplývajúce zo zmluvných vz ahov medzi hrá mi a klubmi, trénermi a klubmi a medzi 

klubmi navzájom, 
 spory vyplývajúce z porušenia predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA alebo záväzných rozhodnutí 

SFZ, UEFA alebo FIFA, ak tak ustanovuje osobitný predpis SFZ27 alebo FIFA, 
 aj majetkové spory o zaplatenie odmeny, odplaty, mzdy alebo iného obdobného príjmu 

vyplývajúce zo zmluvných vz ahov, ktorých hodnota neprevyšuje 3 000 Eur; ak hodnota 
takého sporu prevyšuje 3 000 Eur, na jeho prerokovanie a rozhodnutie je príslušný 
Rozhodcovský súd SFZ, 

 aj majetkové spory vyplývajúce zo zmluvných vz ahov s medzinárodným prvkom, ak medzi 
zmluvnými stranami nebola uzatvorená rozhodcovská zmluva. 

Komora SFZ pre riešenie sporov pred za iatkom konania vo veci samej preskúma, i má právomoc 
a príslušnos  vec prerokúva  a rozhodova . Ak sa komora uznesie, že nemá príslušnos  a právomoc 
vo veci kona , postúpi vec bezodkladne orgánu, ktorý považuje za príslušný vo veci kona  a oznámi 
to ú astníkom konania. 

Komora nemôže za a  vo veci kona , ak sa v tej istej veci za alo, prebieha alebo sa právoplatne 
skon ilo konanie na inom orgáne. Ak komora v priebehu už za atého konania zistí, že sa v tej istej 
veci za alo, prebieha, alebo sa právoplatne skon ilo konanie na inom orgáne, komora konanie 
zastaví. 

Ak ú astníci konania uzatvorili medzi sebou rozhodcovskú zmluvu, ktorá ur uje príslušnos  
prerokova  spory zo zmluvy rozhodcovskému súdu, komora vyzve ú astníkov konania, aby 
rozhodcovskú zmluvu zrušili; inak konanie zastaví. 

Ak ú astníci konania uzatvorili medzi sebou iné dojednanie, ktorým ur ili príslušnos  prerokova  spor 
inému orgánu, komora vyzve ú astníkov konania, aby takéto dojednanie zrušili alebo zmenili tak, že 
ur ia príslušnos  prerokova  spor komore; inak konanie zastaví. 

6. VYBRANÉ PROCESNOPRÁVNE ASPEKTY KONANIA 

Komora prerokúva a rozhoduje spory v troj lenných senátoch, ktorý je zložený z predsedu komory 
alebo podpredsedu komory, ktorí majú postavenie predsedu senátu a dvoch lenov zastupujúcich 
záujmové združenia sporových strán, ktorých ur í predseda komory. Predseda komory poverí 
jedného z lenov senátu zastupujúcich záujmové združenia sporových strán prípravou podkladov 
potrebných na rozhodnutie senátu ako spravodajcu. Senát rozhoduje uznesením na základe 
hlasovania lenov senátu. Senát je uznášaniaschopný, ak sú prítomní všetci lenovia senátu. Na 
prijatie platného uznesenia senátu sa vyžaduje nadpolovi ná vä šina hlasov všetkých lenov senátu. 
Každý len senátu má jeden hlas. Hlasovanie senátu je možné uskuto ni  aj per rollam. 

                                                            
27) Napr. v sú asnosti pripravovaný Registra ný a prestupový poriadok SFZ. 
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Plénum komory tvoria predseda, podpredseda a ostatní lenovia komory. Plénum komory napr. 
rozhoduje spory, ak tak ur í predseda komory, rozhoduje spory o právomoc komory, ak o nich 
nerozhodol senát, rozhoduje o zjednotení odlišných právnych názorov senátov. Z hlasovania pléna 
komory sa vyhotovuje zápisnica. len pléna komory, ktorého pri hlasovaní ostatní lenovia komory 
prehlasovali, je oprávnený pripoji  k zápisnici o hlasovaní svoje odlišné stanovisko s odôvodnením. 

Konanie komory je neverejné, ak sa ú astníci konania nedohodli inak a písomné. V odôvodnených 
prípadoch môže komora nariadi  ústne prerokovanie veci.  

Komora rozhoduje vo veci samej uznesením (ktoré neobsahuje odôvodnenie), na základe hlasovania 
lenov senátu alebo lenov pléna komory. Na porade a hlasovaní o rozhodnutí môžu by  prítomní 

iba lenovia senátu alebo lenovia pléna komory a tajomník komory. Z porady a hlasovania sa 
vyhotovuje zápisnica v ISSF.  

Ú astník konania môže v lehote desiatich dní odo d a doru enia rozhodnutia písomne požiada  
komoru o odôvodnenie rozhodnutia. Odôvodnenie rozhodnutia je spoplatnené pod a sadzobníka 
poplatkov. 

V priebehu konania môžu ú astníci konania uzatvori  zmier. Zmier uzatvorený medzi ú astníkmi 
konania zaznamená komora ako rozhodnutie vo veci samej. 

Proti rozhodnutiu komory je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje Rozhodcovský súd SFZ. Proti 
rozhodnutiu komory vo veci samej a rozhodnutiu o nariadení predbežného opatrenia je prípustné 
odvolanie, len ak ú astník konania požiadal o odôvodnenie rozhodnutia. Lehota na podanie 
odvolania je 15 dní a za ína plynú  odo d a nasledujúceho po dni doru enia rozhodnutia ú astníkovi 
konania.  

Rozhodnutia komory, ktoré sú zásadného právneho významu, môže SFZ so súhlasom predsedu 
komory zverej ova  na svojom webovom sídle. 

Konanie pred Komorou SFZ pre riešenie sporov má charakter autonómneho rozhodovania 
športových sporov vnútroštátneho ako aj medzinárodného charakteru. 

7. VÝHODY KONANIA 

Výhodami konania pred Komorou SFZ pre riešenie sporov je najmä:  
 rýchlos  a efektívnos  konania,  
 presne ur ené lehoty pre postup komory a sporových strán, 
 rovnomerné zloženie a rozhodovanie sporov zástupcami sporových strán, 
 dôraz na odbornos , nezávislos , nestrannos  a skúsenosti lenov komory, 
 záruka rešpektovania zásad spravodlivého procesu, 
 zníženie administratívnej zá aže – doru ovanie primárne cez elektronickú komunikáciu 

a ISSF, 
 nízke poplatky za konanie. 

8. ZÁVER 

Rozhodovanie športových sporov vykazuje špecifické vlastnosti, ktoré sú determinované nieko kými 
faktormi, napr. šport (vrátane futbalu) regulujú najmä neprávne normy športových organizácií, úloha 
všeobecných súdov je v otázkach rozhodovania športových sporov minimalizovaná a s oh adom na 
neustále sa meniaci vývoj v športe dochádza k zmene športovej judikatúry vrátane judikatúry 
Európskeho Súdneho dvora v otázkach vnímania športu.  

Jednotlivé spôsoby riešenia a rozhodovania športových sporov sa vyzna ujú rýchlos ou a efektivitou 
konania. Vykonate nos  týchto rozhodnutí nastáva bezprostredne a priamo ovplyv uje výsledok 
športovej sú aže. 
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Podstata základného práva na súdnu ochranu sa uplat uje aj pri rozhodovaní športových sporov. 

V prostredí SFZ je Komora SFZ pre riešenie sporov budovaná ako stabilný, nezávislý a nestranný 
orgán zabezpe enia spravodlivosti SFZ, ktorý má všetky predpoklady dobre, spravodlivo, rýchlo, 
kvalitne a efektívne rozhodova  športové spory.  
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ABSTRAKT: 
Predkladaný príspevok prináša zhrnutie prezentácie Mgr. Zuzany Zají kovej o financovaní, resp. podpore športu 
z iných ako verejných zdrojov na konferencii „Šport a právo“, konajúcej sa v Poprade v októbri 2014. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The presented article presents the summary of the presentation of Zuzana Zají ková about funding, respectively 
support of sport through other than public resources which was presented during the conference „Sport and the 
Law“ in Poprad in October 2014. 
 

S prebiehajúcou prípravou nového zákona o športe súvisí aj úprava financovania a podpory športu 
nie len z verejných, ale aj iných zdrojov. V nasledujúcom príspevku bude pozornos  zameraná práve 
na tieto alšie zdroje podpory športu, odprezentované v rámci príspevku na konferencii „Šport 
a právo 2014“, ktoré majú jednak finan ný a jednak nefinan ný charakter. 

Medzi iné ako verejné zdroje podpory športu, ktoré by mali by  v ustanoveniach nového zákona 
o športe upravené a na ktoré sa lánok zameriava možno zaradi  nasledovné oblasti: 

• sponzorstvo 
• asignácia dane 
• dobrovo níci 
• dohodári a zamestnanci  
• SZ O 
• športový fond 
• alšie formy podpory športu 

SPONZORSTVO 

Existujúcimi modelmi financovania zo súkromných zdrojov sú v podmienkach Slovenskej republiky 
dar a reklama.  

Pokia  ide o inštitút darovania, darovaciu zmluvu upravuje v ustanovení § 628 a nasl. zákona 
. 40/1964 Zb. Ob iansky zákonník. Tento typ zmluvy je vyhovujúci pre prijímate a daru, tzn. napr. 

pre športové kluby, nako ko pod a ust. § 3 ods. 2 písm. a) a ust. § 12 ods. 7 písm. b) zákona 
. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nie je príjem získaný darovaním predmetom dane. Takýto spôsob 
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financovania ale nie je motivujúci pre darcu, napr. podnikate a, pretože všetko o daruje, dáva zo 
zisku. 

Reklama je pod a zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov da ovým výdavkom, ktorý však možno 
uplatni  len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone, pokia  ide o výdavky na reklamu 
vynaložené na ú el prezentácie podnikate skej innosti da ovníka, tovaru, služieb, nehnute ností, 
obchodného mena, ochrannej známky, obchodného ozna enia výrobkov a iných práv a záväzkov 
súvisiacich s innos ou da ovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpe enia, udržania alebo zvýšenia 
príjmov da ovníka. Zmluva o reklame ako druhý možný model financovania je teda síce relatívne 
výhodná pre podnikate a, avšak len za predpokladu, že da ovému úradu preukáže, že cie om 
reklamy bolo „uplatnenie jeho produktu na trhu“. Pre klub je príjem z reklamy predmetom dane, 
pri om na vykonávanie reklamnej innosti je potrebná živnos . Problémom pri reklame je tiež 
subjektívne posudzovanie, zakotvené v ust. § 21 ods. 1 písm. e) zákona . 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov, pod a ktorého da ovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) vynaložené v rozpore o.i. so 
zákonom o reklame. 

V rámci daných zmluvných typov sa ako problémy javia, i už preukazovanie zdanite ného plnenia 
/napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Sžf 88/2009 zo d a 13.05.2010, alebo rozsudok 
Najvyššieho súdu R, sp.zn. 9 Afs 27/2010 zo d a 30.09.2010/, preukazovanie priamej súvislosti 
s ekonomickou innos ou spolo nosti /pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 
3 Sžf/7/2012 zo d a 04.12.2012/, i nutnos  existencie priamej väzby medzi dodávkou zdanite ného 
plnenia a platbou za toto dodanie /k tomu pozri napr. rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, C-33/93 
Empire Stores Ltd. v. Commisioners of Cystome and Excese zo d a 02.07.1994/. 

Uvedené možnosti teda z poh adu jednej i druhej zmluvnej strany prinášajú nevýhody, ktoré by 
mohlo odstráni  zavedenie nového zmluvného typu do Ob ianskeho zákonníka – sponzorskej 
zmluvy. V sú asnosti v právnom poriadku neexistuje úprava sponzorstva ako modelu financovania 
zo súkromných zdrojov. Zmluvou o sponzorstve by sa sponzor zaviazal poskytnú  priamu alebo 
nepriamu materiálnu alebo finan nú podporu (sponzorské) subjektu vykonávajúcemu športovú 
aktivitu vykonávanú alebo zabezpe ovanú sponzorovaným, a sponzorovaný by sa zaviazal využi  
sponzorské na v zmluve dohodnutý športový ú el a pritom verejne propagova  sponzora, jeho názov, 
logo, innos , produkty alebo služby v zákonom ustanovenom rozsahu.  

U sponzora by poskytnuté sponzorské bolo nákladovou položkou, pri om každá platba na základe 
sponzorskej zmluvy uplatnená ako náklad by bola priebežne verejne zú tovavaná v IS športu. Ako 
prvok pre posúdenie významu sponzorského pre šport by mohlo sponzorské ís  cez príslušný 
národný športový zväz, ktorý by zmluvu aproboval a tak zabránil špekulatívnym aktivitám, ktorých 
podstatou nie je podpora a rozvoj športu, ale zníženie da ového základu. 

Zavedenie takéhoto modelu financovania by mohlo prispie  k spreh adneniu financovania športu, 
transparentnosti, zníženiu korupcie i zvýšeniu motivácie súkromného sektora podpori  šport. 

ASIGNÁCIA DANE 

alšou možnos ou financovania športu z iných ako verejných zdrojov by mohla by  zvýšená asignácia 
dane. Sú asná právna úprava pod a ust. § 50 zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov umož uje 
da ovníkovi, ktorý je fyzickou osobou, poukáza  ním ur enej právnickej osobe – prijímate ovi pod a 
§ 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov /t. j. ob ianske združenie, nadácia, neinvesti ný fond, nezisková 
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ú elové zariadenie cirkvi a náboženskej 
spolo nosti, organizácia s medzinárodným prvkom, Slovenský ervený kríž, subjekty výskumu 
a vývoja, alebo Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy/ podiel zaplatenej dane do výšky 2% 
alebo do výšky 3%, ak ide o da ovníka, ktorý vykonával dobrovo nícku innos . Da ovníkovi, ktorý 
je právnickou osobou, umož uje poukáza  ním ur eným prijímate om pod a ods. 4 zákona o dani 
z príjmov podiel zaplatenej dane do výšky 2%, ak daroval finan né prostriedky najmenej vo výške 
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zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním ur eným da ovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení 
na podnikanie, na ú ely vymedzené v § 50 ods. 51 zákona o dani z príjmov. Ak da ovník neposkytol 
tieto finan né prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane, je oprávnený vyhlási  
v da ovom priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukáza  ním ur eným prijímate om pod a § 50 
ods. 4 zákona len do výšky 1,5% zaplatenej dane.  

Pod a § 52i zákona o dani z príjmov sa tento podiel zaplatenej dane u da ovníka, ktorý je právnickou 
osobou, v podaných da ových priznaniach za zda ovacie obdobia kon iace najneskôr 31. decembra 
2015 až 31. decembra 2017, znižuje na 1,5% a zárove  sa suma darovaných finan ných prostriedkov 
zvyšuje na 1%. Za zda ovacie obdobia kon iace najneskôr 31. decembra 2018 až 31. decembra 2020 
sa tento podiel zaplatenej dane alej znižuje na 1% a zárove  suma darovaných finan ných 
prostriedkov sa zvyšuje 1,5%. Po núc zda ovacím obdobím kon iacim najskôr 31. decembra 2021 
bude podiel zaplatenej dane len do výšky 0,5%. Toto postupné znižovanie podielu zaplatenej dane 
nie je zo strany štátu žiadnym spôsobom kompenzované inými mechanizmami, akými by mohla by  
napr. práve spomínaná sponzorská zmluva a zvýšená asignácia dane pre oblas  športu. 

Pod a ust. § 50 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov je povoleným ú elom asignácie „podpora 
a rozvoj telesnej kultúry“. Je však potrebné ujasni  a ujednoti  si, o je cie om tejto asignácie dane. 
Pod a ust. § 2 ods. 2 zákona . 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre je telesná kultúra vymedzená ako 
organizovaná alebo neorganizovaná, individuálna alebo skupinová innos  súvisiaca 
s telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo-rekrea nou aktivitou. Sú as ou telesnej kultúry 
je aj príprava odborníkov pôsobiacich na úseku telesnej kultúry, vedecko-výskumná innos  
a zabezpe ovanie zdravotných, materiálno-technických a iných podmienok na jej rozvoj. Existuje 
množstvo združení založených na to, aby od erpávali 2% a financovali rôzne aktivity vrátane 
rekrea ného športu majite ov, ich rodinných príslušníkov a priate ov ziskových firiem, do ktorých ide 
zrejme v rozpore s pôvodne sledovaným ú elom asignácie významný obnos pe azí, ktoré by mohli 
by  investované do športu detí a mládeže. 

Jednou z možností financovania športu z iných ako verejných zdrojov by mohla by  zvýšená asignácia 
dane z príjmu právnických osôb. Namiesto sú asných 2% by bolo možné asignova  3% za 
predpokladu, že 2% by boli poukázané národnému športovému zväzu, prípadne inému prijímate ovi 
prostredníctvom národného športového zväzu, pod jeho kontrolou a s jeho súhlasom (napr. 
športový klub). O zostávajúcom 1% podielu zaplatenej dane by rozhodol platite  dane pod a 
vlastného uváženia, teda spôsobom akým prebiehala asignácia dane doposia .  

DOBROVO NÍCI  

V sú asnosti sa výdavky/náklady súvisiace s výkonom dobrovo níckej innosti uhrádzajú pod a 
zákona . 406/2011 Z. z. o dobrovo níctve. Pod a ustanovenia § 5 ods. 3 uvedeného zákona prijímate  
dobrovo níckej innosti je povinný zabezpe i  plnenie povinností a opatrení pod a osobitného 
predpisu (§ 2 ods. 2 písm. c) zákona . 124/2006 Z. z. o bezpe nosti a ochrane zdravia pri práci 

                                                            
1) Znenie ust. § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov:  
„(5) Podiel zaplatenej dane možno poskytnú  prijímate ovi a použi  len na ú ely, ktoré sú predmetom jeho innosti, ak 
predmetom jeho innosti sú 
a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, lie ba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,  
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,  
c) poskytovanie sociálnej pomoci, 
d) zachovanie kultúrnych hodnôt, 
e) podpora vzdelávania, 
f) ochrana udských práv, 
g) ochrana a tvorba životného prostredia, 
h) veda a výskum, 
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovo níckej innosti.” 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpe nosti 
a ochrany zdravia dobrovo níka pri výkone dobrovo níckej innosti tak, aby dobrovo nícku innos  
dobrovo ník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie, vzh adom na druh 
a povahu dobrovo níckej innosti. Ak je na vykonávanie dobrovo níckej innosti potrebné pod a 
osobitných predpisov (napr. § 6 ods. 3 zákona . 124/2006 Z. z.) osobitné vybavenie alebo oble enie, 
najmä pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky, prijímate  
dobrovo níckej innosti je povinný ich zabezpe i  dobrovo níkovi pred za atím vykonávania 
dobrovo níckej innosti, ak ich nezabezpe ila vysielajúca organizácia.2 Materiálnym zabezpe ením 
v zmysle ustanovení § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovo níctve je najmä spôsob stravovania 
a ubytovania dobrovo níka, spôsob dopravy alebo úhrada cestovných náhrad spojených s cestou na 
miesto výkonu dobrovo níckej innosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto 
vykonávania dobrovo níckej innosti, alebo poskytnutie jednotného oble enia alebo iného 
osobného vybavenia. 

Príjmy (vecné/finan né) dobrovo níka pod a zákona o dobrovo níctve v zmysle § 9 ods. 2 písm. x) 
zákona o dani z príjmu sú oslobodené od dane z príjmov. Vyššie uvedené fakultatívne vymedzenie 
materiálneho zabezpe enia dobrovo níka ponúka pomerne široký priestor pre „fantáziu“ 
prijímate ov dobrovo níckej innosti, ktorá však môže zaži  nepríjemný „šok“, ke  da ový úrad 
neuzná sporné/hrani né benefity poskytnuté dobrovo níkovi a neuzná ich ako výdavok prijímate ovi 
dobrovo níckej innosti a dobrovo níkovi ich dodaní (napr. za používanie vozidla pri odvoze detí na 
športovisko, používanie telefónu, internetovej služby alebo inej pomôcky, nástroja, prístroja a pod., 
ktorých náklady znáša dobrovo ník). V záujme právnej i da ovo-odvodovej istoty by riešením mohlo 
by  zavedenie paušálnej iastky poskytovanej prijímate om dobrovo níkovi ako materiálne 
zabezpe enie dobrovo níka, pri om iastka bude administratívne evidovaná a verejne kontrolovaná 
cez informa ný systém športu, kde na karte dobrovo níka bude vedený druh a rozsah dobrovo níckej 
innosti vo vz ahu k prijímate ovi a podujatiu, s ktorým výkon súvisí, ím sa stane výkon 

dobrovo níckej innosti kontrolovate ný ostatnými ú astníkmi príslušného podujatia, verejnos ou 
i orgánmi kontroly.  

Zavedením osobitnej paušálnej náhrady za stratu asu do ust. § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani 
z príjmov, ktorý sa týka príjmov z príležitostných inností, by sa odstránili pochybnosti o tom i výkon 
dobrovo níckej innosti je príležitostná innos . Rozšírením § 8 ods. 1 písm. a) o túto paušálnu 
náhradu za stratu asu by sa už dobrovo nícka innos  neviazala na nevyhnutnos  toho, aby šlo 
o príjem z príležitostnej innosti. Pokia  by takýto príjem dosahoval výšku do 500 eur ro ne, tak by 
bol, podobne ako iné príležitostné príjmy, oslobodený od dane pod a § 9 ods. 1 písm. g) zákona 
o dani z príjmov. Tento spôsob by bol riešením najmä pre malé kluby na dedinách, pri prihlasovaní 
a odhlasovaní pomocných funkcionárov pri športových stretnutiach (hlásatelia, zapisovatelia, 
usporiadatelia), kde ide o malé sumy a zbyto ne ve kú administratívnu náro nos .  

ŠPORTOVCI AKO ZAMESTNANCI 

V prípade, že športovci a športoví odborníci kolektívnych športov prejdú do postavenia 
zamestnancov, k omu v sú asnosti vývoj právnej úpravy smeruje, treba si uvedomi , že kolektívnym 
športom, teda zväzom, resp. klubom, ktoré budú v budúcnosti v postavení zamestnávate ov sa 
náklady navýšia zhuba o 35% oproti sú asnosti. Na rozdiel od individuálnych športov, ktorým takáto 
odvodová zá až nevznikne. Takýto stav by mal by  nejakým spôsobom kompenzovaný, aby sa 
financovanie vyrovnalo úrovni financovania pred zavedením zmeny a vyvážilo sa postavenie 
kolektívnych a individuálnych športov, ktoré nárast nákladov nebudú ma . Navrhovaná úprava 
spo íva v kompenzácii vynaložených prostriedkov na odvody príspevkom pre platite ov odvodov, 
kde by prostriedky napr. z verejných zdrojov boli prerozde ované jednotlivým športom 

                                                            
2) Vysielajúca organizácia – pozri § 4 zákona . 406/2011 Z. z. o dobrovo níctve. 
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s prihliadnutím na existenciu, resp. neexistenciu odvodovej povinnosti. Možnos  podpory by mohla 
spo íva  napr. v platení odvodov len z minimálnej mzdy so sú asným záväzkom použi  ostávajúcu 
as  sumy odvodov z reálne poskytovanej mzdy na dotáciu mládežníckych kategórií športovcov, 

ktorej podpora je sú as ou štátnej politiky, pri om by išlo o adresnú podporu tých mladých 
športovcov, ktorí sú z poh adu najúspešnejších klubov považovaní za najtalentovanejších, nie iba 
o všeobecnú paušálnu podporu športu detí a mládeže cez zväzy alebo iné športové organizácie. 

SZ O 

Na ú ely transparentnosti financovania športovcov a športových odborníkov, na ú ely odviazania 
viazaných živností, ale aj na ú ely zvýhodneného režimu dane z príjmov, napr. v prípade oslobodenia 
cestovných náhrad by bolo vhodné do § 6 ods. 2 zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zavies  
nové písmeno e), ktorým by sa medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej innosti zaradila osobitne 
aj innos  športovcov a športových odborníkov.  

ŠPORTOVÝ FOND 

Jedným zo spôsobov podpory športu je aj idea štátneho fondu, i už ako fondu ú elového neštátneho 
alebo štátneho. Ú elom fondu je predovšetkým snaha o to, aby peniaze nadobudnuté, resp. 
vygenerované v rámci športu neplynuli do inej oblasti, ale ostali a preinvestovali sa znovu do športu. 
Do tohto fondu by mohli plynú  príjmy napr. zo zavedeného príspevku na šport vo výške 1-2% 
pripo ítaných ku každej platbe kone ného spotrebite a maloobchodnému predajcovi za športový 
tovar a služby. Toto opatrenie vychádza z princípu „kto športuje, ten prispieva na šport“, teda ide 
o solidaritu športujúcej verejnosti, založenej na podobnom mechanizme ako je to napr. pri 
dia niciach, alebo v prípade literárneho, hudobného fondu, i fondu výtvarných umení. alšie príjmy 
fondu by mohli tvori  pokuty uhradené športovými klubmi a športovými zväzmi za porušovanie 
napríklad ustanovení zákona o športe. Možno tiež uvažova  o asti odvodov zo stávkovania alebo aj 
o odvodoch právnických osôb s ú as ou štátu, nako ko podobný spôsob v sú asnosti existuje ako 
osobitný odvod štátnych podnikov do štátneho rozpo tu zo zisku po zdanení v zmysle zákona 
. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpo te na rok 2014. Ak takýto mechanizmus funguje pre štátne podniky 

v rámci pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, mohol by fungova  tiež v pôsobnosti 
ministerstva školstva. 

INÉ FORMY PODPORY ŠPORTU 

Medzi iné spôsoby podpory športu možno zaradi  napr. zrušenie dane z nehnute ností v prípade 
pozemkov, na ktorých stoja športoviská. Pod a sú asného právneho stavu, zakotveného v § 17 
zákona . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, sú od dane oslobodené pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve 
obce, pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu, pozemky a stavby alebo ich asti vo vlastníctve 
cirkví a náboženských spolo ností, pozemky a stavby alebo ich asti vo vlastníctve verejných 
vysokých škôl, pozemky a stavby alebo ich asti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie 
vied, pozemky a stavby alebo ich asti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace 
školám, pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení, pozemky, 
stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského erveného kríža. Na rozdiel od niektorých 
vlastníkov oslobodených od dane z nehnute nosti, ktorými sú štát, mestá i školy, súkromní majitelia 
nehnute nosti od dane oslobodení nie sú. Výber dane z nehnute nosti z plochy, na ktorej sa nachádza 
športovisko je neprimerané, oslobodenie športovísk od dane z nehnute nosti je dnes sú as ou 
právnych úprav aj iných štátov EÚ. Súkromný štadión totiž nevie konkurova  obecnému z titulu 
vysokej dane, o vedie k nerovnováhe hospodárskej sú aže prenajímate ov športovísk 
a diskriminácii. Rozšírením oslobodenia od dane z nehnute nosti aj na pozemky slúžiace ako 
športoviská bez oh adu na vlastníka by sa dosiahlo zrovnoprávnenie súkromných a verejných 
vlastníkov športovísk a odstránil by sa neželaný stav diskriminácie a nerovnováhy. 
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V rámci oblasti sociálneho zabezpe enia je jednou z možností ako podpori  šport, resp. športovcov 
a športových odborníkov zavedenie úrazovej renty pre tieto osoby. Ide najmä o športovcov 
individuálnych športov alebo osoby v postavení živnostníkov, ktorí vykonávajú športové odborné 
innosti, ako napr. rozhodcovia, i tréneri. Ak sa totiž tieto osoby pri výkone svojej innosti zrania, 

alebo utrpia úraz, pod a v sú asnosti platného stavu sa na nich úrazová renta nevz ahuje a na jej 
vyplácanie nemajú nárok. 

Do sociálnej oblasti spadá tiež podpora vo forme zavedenia doplnkového výsluhového dôchodku pre 
športovcov. Podmienky pre vyplácanie doplnkových výsluhových dôchodkov upravuje zákona 
. 650/2004 o doplnkovom dôchodkovom sporení v § 17 ods.1., ktorý ustanovuje, že: „Ú astníkovi, 

ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spolo nos  o vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku, 
sa tento dôchodok vypláca, ak obdobie, za ktoré zamestnávate  platil príspevky za tohto 
zamestnanca z dôvodu výkonu práce pod a § 2 ods. 2 písm. b), trvalo najmenej 10 rokov a ú astník 
dov šil 55 rokov veku.“ Za takto nastavených podmienok teda v sú asnosti športovci, i športoví 
odborníci, ktorí nie sú zamestnancami, ale sú napr. v postavení SZ O, nemajú nárok na poberanie 
doplnkového výsluhového dôchodku a tento režim sa na nich nevz ahuje (sú asné znenie zákona sa 
vz ahuje pri doplnkovom dôchodkovom príjme pri skon ení výkonu práce v zmysle § 2 ods. 2 písm. b) 
na zamestnanca, ktorý je umelcom vykonávajúcim profesiu tane níka bez oh adu na štýl a techniku 
v divadlách a súboroch, alebo zamestnanca, ktorý je hudobným umelcom vykonávajúcim profesiu 
hrá a na dychový nástroj). 

alšími možnos ami a formami podpory by mohlo by  napr. zavedenie povinného lenského 
v kluboch v národnom športovom zväze ako podmienka príspevku zo štátneho rozpo tu; povinné 
vytvorenie Fondu prevencie v tých pois ovniach, ktoré pois ujú zdravie a život a použitie 
prostriedkov fondu na financovanie športových poukazov (šport pre zdravie/pre všetkých), prípadne 
ich rozdelenie medzi všetky obce na základe demografického pomeru na spolufinancovanie 
projektov na podporu športu pre zdravie/pre všetkých; zvýšenie príjmov zo stávkovania; alebo 
zavedenie športových poukazov s pomerným príspevkom štátu a rodi a, ktoré by sa mohli využi  aj 
v športových kluboch. 
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ABSTRAKT: 
Príspevok približuje predstavu autorov o možnej budúcej zákonnej úprave riešenia sporov v športe. Odlišuje 
pritom riešenie sporov mimo hry od rozhodovania športovými rozhodcami o porušení pravidiel po as hry, ako aj 
od vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti v disciplinárnom konaní. Riešenie sporov mimo hry by malo by  
ponovom charakterizované prevratnou novinkou – zriadením Stáleho súdu pre šport ako súdneho orgánu sui 
generis. Príspevok sa zamýš a nad právnou úpravou postavenia tohto súdu, jeho sudcov, a nad zárukami 
nezávislosti a spravodlivého procesu. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The contribution offers a view of the authors on possible future regulation of dispute resolution in sports. The 
authors differentiate between dispute resolution, decision-making by referees within a game, and disciplinary 
proceedings. Dispute resolution outside of the game could newly be marked by introducing a novelty in the form 
of a Permanent Court for Sports, as a judicial body sui generis. The contribution dwells on possible legal status 
of the Court and of its judges, as well as on the guarantees of its independence and fair trial.  
 

ÚVOD 
Ak možno vôbec uvažova  o akejsi „procesnej“ asti športového práva, jej esenciou zrejme bude 
otázka rozhodovania civilných sporov majetkovej povahy. V tejto súvislosti sa predovšetkým kladie 
otázka, i je ú elné ponecha  riešenie týchto sporov v právomoci všeobecných súdov, alebo je ú elné 
(predovšetkým so zrete om na špecifickú povahu týchto vz ahov) uvažova  o istej legitímnej forme 
odklonu od všeobecnej jurisdikcie. Ambíciou tejto krátkej glosy je obhajova  názor o potrebe 
spomínaného odklonu od všeobecnej jurisdikcie a zverenie rozhodovania športových sporov do 
právomoci osobitného orgánu dotovaného decíznou kompetenciou vo vz ahu k športu. 
Definícia samotného pojmu „športový spor“ je pochopite ne základnou otázkou, od ktorej je 
nevyhnutné odvodzova  alšie úvahy. V prvom rade treba odlíši  rovinu sporov súkromnoprávnych 
od sporov verejnoprávnych. Osobitne v trestnoprávnej rovine nemožno uvažova  o odklone od 
                                                            
1) Príspevok je výstupom grantového projektu KEGA 008UCM-4/2013 Zvyšovanie právneho vedomia v rámci vzdelávania v iných 
(neprávnických) študijných odboroch. 
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štátnej jurisdikcie, akéko vek úvahy preto obmedzíme na riešenie súkromnoprávnych sporov 
vyvolaných i bezprostredne súvisiacich s organizovanou športovou innos ou, ktoré vznikajú medzi 
subjektmi tejto špecifickej innosti. Tento postulát môže zárove  tvori  defini nú bázu pojmu 
športový spor. 
Na druhej strane máme za to, že športové spory je tiež nutné odlíši  od vyvodzovania zodpovednosti 
v športe za porušenie interných športových noriem. Tu nejde primárne o spor v civilnoprocesnom 
význame, ale o ur enie kompetencie a vynucovanie dodržiavania interných noriem športovými 
orgánmi na to ur enými, teda o akúsi obdobu správneho konania.2  

1. ZODPOVEDNOS  VYVODZOVANÁ ROZHODCAMI A DISCIPLINÁRNYMI ORGÁNMI 
Pripravovaný návrh zákona o športe po íta rovnako ako doterajšia právna úprava v zákone 
. 300/2008 Z. z. (o organizácii a podpore športu) s rámcovou úpravou riešenia športových sporov, 

ale aj s osobitnou úpravou vyvodzovania zodpovednosti v športe (ktorá je de lege lata subsumovaná 
pod „riešenie sporov“ v širšom zmysle). Kým prejdeme k vlastnej otázke riešenia športových sporov 
(v užšom zmysle), venujme na tomto mieste najprv pozornos  druhej spomenutej kategórii, 
t. j. vyvodzovaniu zodpovednosti v športe. V jej rámci možno rozlíši : 

(1.) vyvodzovanie zodpovednosti z porušenia herných pravidiel, resp. športových pravidiel, 
po as hry, i športového výkonu (kde zodpovednos  vyvodzuje rozhodca), a  

(2.) vyvodzovanie zodpovednosti za disciplinárne previnenia bez oh adu na to, i k previneniu 
došlo po as hry alebo mimo hry, resp. športového výkonu (kde zodpovednos  vyvodzuje 
osobitný disciplinárny orgán bez oh adu na prípadnú sankciu už uloženú rozhodcom). 
V tejto oblasti má návrh ambíciu najmä opusti  kategorické formulácie sú asnej právnej 
úpravy, ktoré v praxi neboli rešpektované (napr. krátke preml acie doby v prípade 
disciplinárnych previnení). Inak však návrh zákona v kategórii vyvodzovania zodpovednosti 
nepo íta s prevratnými novinkami oproti platnej právnej úprave. 

V návrhu zákona sa pritom predpokladá, že každé organizované športové odvetvie disponuje 
rozhodcami a osobitnými disciplinárnymi orgánmi. Z dôvodu športovej neutrality3 (abstrakcie od 
špecifík jednotlivých športových odvetví v záujme všeobecnej právnej úpravy aplikovate nej na 
všetky športy) však návrh zákona nepomenúva rozhodcov rozhodcami, ale používa všeobecný pojem 
športový odborník, a disciplinárne orgány ozna uje iba všeobecne ako orgány vyvodzujúce 
zodpovednos  za disciplinárne previnenia. Zárove  má navrhovaná právna úprava svojou 
formuláciou za cie  ponecha  priestor aj pre také športové odvetvia, kde príslušní športoví odborníci 
(rozhodcovia) alebo disciplinárne orgány nemusia existova . Pokia  však takíto odborníci existujú, 
resp. takéto orgány sú zriadené, pre ich rozhodovaciu innos  ( innos  vyvodzovania zodpovednosti 
z porušenia interných noriem vrátane pravidiel hry) sa v znení návrhu vyžaduje rešpektovanie 
princípu spravodlivého procesu, s odkazom na l. 6 Európskeho dohovoru o ochrane udských práv 
a základných slobôd z roku 1950. 

l. 6 Európskeho dohovoru o ochrane udských práv a základných slobôd a aj l. 14 Medzinárodného 
dohovoru o ob ianskych a politických právach síce primárne garantujú právo na spravodlivý proces 
iba vo vz ahu k trestnému právu, resp. trestným tribunálom,4 právo na spravodlivý proces je však 

                                                            
2) Vo všeobecnosti sa za sú asného stavu de lege lata za „spory“ pod a zákona . 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu 
považuje aj vyvodzovanie zodpovednosti z porušenia pravidiel hry a iných interných predpisov športovej obce. K rôznym druhom 
riešenia „sporov“ v športe v tomto širokom význame porovnaj ORBA, Jozef: Obchodnoprávne a sú ažnoprávne aspekty športu. 
Košice : UPJŠ, 2012, s. 171 a nasl. 
3) Podobne sa v súvislosti s právnou úpravou elektronických komunikácií a e-governmentu hovorí o technologickej neutralite, 
ktorá vyžaduje také formulovanie predpisov, ktoré budú zoh ad ova  vlastnosti moderných technológií neutrálnym všeobecným 
jazykom. Porovnaj GÁBRIŠ, Tomáš – KOVÁR, Ladislav: Slovak Republic. In: International Encyclopaedia of Cyber Law. Alphen : 
Kluwer Law International, 2014, s. 139. 
4) Porovnaj SOEK, Janwillem: Die prozessualen Garantien des Athleten in einem Dopingverfahren. In RÖHRICHT, Volker – 
VIEWEG, Klaus (eds.): Doping-Forum : Aktuelle rechtliche und medizinische Aspekte. Stuttgart : Richard Boorberg Verlag, 2000, 
s. 36. 
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možné (a nutné) vníma  ako základné právo, ktoré sa má aplikova  analogicky pri každom súdnom 
konaní. Dohovor Rady Európy o boji proti dopingu z roku 1989 pritom výslovne zavádza pre 
signatárske štáty záväzok zavies  garancie spravodlivého procesu aj pri rozhodovaní o dopingu.5  
Niektorí teoretici sa navyše dovolávajú povinnosti rešpektova  princíp spravodlivého procesu aj vo 
vnútri športového hnutia, v konaní pred jednotlivými športovými orgánmi, a to aj bez výslovného 
zákonného odkazu, len na základe toho, že právomoc ob ianskych združení, resp. športových 
organizácií a orgánov, má vo vz ahu k ich lenom alebo ich zmluvným partnerom (najmä 
športovcom) zmluvný základ, a preto by tieto orgány mali rešpektova  základnú civilnoprávnu zásadu 
dobrých mravov,6 ktorá je vyjadrená aj v slovenskom Ob ianskom zákonníku . 40/1964 Zb.7 (ale tiež 
v podobe poctivého obchodného styku v slovenskom Obchodnom zákonníku . 513/1991 Zb.8).  
K základným znakom a obsahovej náplni princípu spravodlivého procesu v každom konaní pred 
všetkými športovými orgánmi (orgánmi zväzov, i klubov) sa pritom vo všeobecnosti v prostredí 
športovej obce pod a Buchbergera radí najmä:  

• de ba moci, ktorá zvy ajne v zákonoch o združovaní ob anov nie je vyžadovaná,  
• zákaz dvojitého potrestania (ne bis in idem),  
• ur itos  skutkových podstát trestania a trestov (nullum crimen, nulla poena sine lege, príp. 

zákaz analógie),  
• zásada zákonného sudcu (resp. ur eného orgánu povereného rozhodovaním veci),  
• zásada práva na vypo utie (prejednacia zásada), 
• nestrannos  rozhodujúcich,  
• možnos  zastúpenia, 
• dokazovacia zásada,  
• odôvodnenie rozhodnutia.9 

Za ú elom dodržania záruk vyššie uvedenej obsahovej náplne spravodlivého procesu v konaní 
športových orgánov právny poriadok jednotlivých štátov predpokladá možnos  súdneho prieskumu 
postupu a rozhodnutí týchto orgánov (orgánov športovej obce, t. j. najmä zväzov a klubov) z h adiska 
ich zákonnosti, dodržania princípu spravodlivého procesu, a/alebo primeranosti.10  
Navrhovaný zákon o športe preto obdobne predpokladá povinnos  športových orgánov postupova  
v konaní pred nimi v súlade s princípom spravodlivého procesu, a navyše tiež umož uje preskúmanie 
ich postupov a rozhodnutí Stálym súdom pre šport z dôvodov ich namietanej nezákonnosti, i 
nerešpektovania princípu spravodlivého procesu. 

2. RIEŠENIE ŠPORTOVÝCH SPOROV: VARIANTY A LIMITY  
Vo sfére riešenia športových sporov (v užšom zmysle než sa riešenie sporov v športe chápe de lege 
lata), ak si osvojíme tézu o potrebe odklonu riešenia športových sporov od všeobecnej jurisdikcie, je 
namieste sa zaobera  možnými variantmi legislatívneho riešenia de lege lata a de lege ferenda 
v Slovenskej republike. Ešte pred tým však uvedieme zopár argumentov, rozmenených na drobné, 
o potrebe takéhoto odklonu. 

                                                            
5) l. 7 ods. 2 písm. d) vyžaduje: „...aplikáciu dohodnutých medzinárodných princípov prirodzenej spravodlivosti...“ a “...právo 
týchto osôb na spravodlivé konanie a na pomoc alebo zastupovanie...“ a ods. 3 písm. a) žiada „...kontroly uskuto ova  spôsobom, 
ktorý je spravodlivý pre všetkých športovcov a športovkyne...“ 
6) BUCHBERGER, Markus: Die Überprüfbarkeit sportverbandsrechtlicher Entscheidungen durch die ordentliche Gerichtsbarkeit. 
Berlin : Duncker & Humblot, 1999, s. 68. Autor však vo vz ahu k lenom ob ianskych združení spochyb uje zmluvný základ 
právomoci orgánov združenia vo i lenom. Pozri tamže, s. 270. 
7) § 3 ods. (1) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z ob ianskoprávnych vz ahov nesmie bez právneho dôvodu zasahova  do 
práv a oprávnených záujmov iných a nesmie by  v rozpore s dobrými mravmi. 
8) § 265: Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu. 
9) BUCHBERGER, Markus: Die Überprüfbarkeit sportverbandsrechtlicher Entscheidungen durch die ordentliche Gerichtsbarkeit. 
Berlin : Duncker & Humblot, 1999, s. 80. 
10) Tamže, s. 130. 
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Osobitos  športovo-právnych vz ahov spo íva v mnohých aspektoch, no ak sa sústredíme na 
„procesnú“ as  týchto vz ahov, vyvstane nám ve mi legitímna a odôvodnená požiadavka na rýchlos  
rozhodnutia spornej otázky. Od jej rozhodnutia totiž závisí asto riešenie, ktoré by s odstupom asu 
mohlo spôsobi  ve mi neželaný efekt ireverzibilného stavu v športových vz ahoch. Vyriešenie sporu 
je totiž asto vo vz ahu prejudiciality k alšiemu postupu športových subjektov, a to so závažnými 
spolo enskými a ekonomickými dopadmi. In concreto môže ís  o otázky alšieho osudu sú aže i 
statusu športovca. Ve mi ažko by sa po povedzme troch rokoch, kedy by rozhodol všeobecný súd, 
mohli korigova  výsledky športovej sú aže. Rovnako je ažko predstavite ná situácia, ak by bol 
prestup hrá a dodato ne súdom vyhlásený za neplatný – ako by sa potom posudzovalo jeho 
pôsobenie v inom klube, v inej sú aži, v inej potenciálnej jurisdikcii (inom štáte) a pod.? Efektivita 
a rýchlos  rozhodnutia športového sporu je teda zjavne priamo úmerná stabilite a právnej istote 
športovo-právnych vz ahov, ktorých flexibilita a spolo ensko-ekonomická dynamika jednozna ne 
normuje potrebu osobitného orgánu s osobitnou organiza nou štruktúrou a personálnym 
substrátom, u ktorého je vysoký predpoklad kvalifikovanosti a potrebnej rýchlosti rozhodnutia 
takéhoto sporu. 
Ako však takýto orgán vytvori ? Varianty riešenia oscilujú v zásade medzi dvoma legislatívnymi 
pólmi. Tým prvým je klasický arbitrážny (rozhodcovský) súd pod a vzoru CAS v Lausanne, a tým 
druhým je osobitný orgán kvázi-súdnej povahy zriadený priamo zákonom. 
Je pritom nepochybne potrebné rešpektova  východiská slovenského legislatívneho prostredia, 
s akcentom na aktuálne pripravované legislatívne zmeny. Rozhodcovské konanie je momentálne 
(október 2014) v štádiu výraznej zmeny pravidiel svojho fungovania. V Národnej rade Slovenskej 
republiky sú v druhom ítaní dva právne predpisy, ktoré možno nazva  komplexnou reformou 
arbitráže v Slovenskej republike. Prvý zákon má de lege ferenda normova  obchodnú arbitráž 
v režime vzorového zákona UNCITRAL, a druhý predstavuje osobitnú formu odklonu od všeobecnej 
súdnej jurisdikcie v spotrebite ských veciach. Nie je ambíciou tohto príspevku podrobnejšie sa 
zaobera  novou úpravou arbitráže na Slovensku, obmedzíme sa tu preto len na konštatovanie, že 
toto prostredie nebude vhodné na riešenie športových sporov. Ak totiž vychádzame z premisy, že 
status športovca ako základného subjektu organizovanej športovej innosti má defini ne podlieha  
Zákonníku práce, obidve modality rozhodcovského konania sú per definitionem vylú ené. ažko 
športovca zaradíme pod kategóriu „spotrebite “, a obchodná arbitráž je rovnako vylú ená 
(pracovnoprávne vz ahy pojmovo nepatria pod obchodnú arbitráž). 
V na rtnutej dichotómii variantných riešení sa preto musíme pohybova  viac na úrovni osobitného 
orgánu kvázi-súdnej povahy. S týmto riešením po íta i pripravovaný zákon o športe, pod názvom 
Stály súd pre šport. Existencia obdobných súdnych orgánov zriadených ex lege sa pritom pripúš a aj 
v iných európskych11 a mimoeurópskych12 krajinách.  
Pochopite ne, názov aj konkrétnosti sa v priebehu legislatívneho procesu môžu ešte zmeni , no 
filozofia nastavenia je z h adiska legislatívnej techniky zrejme riešením kone ným, ak pravdaže bude 
politická vô a rešpektova  spomínaný ú el vytvorenia osobitného orgánu s decíznou kompetenciou 
rieši  športové spory. To samozrejme nezávisí od tvorcov zákona regrutovaných z radov odborníkov, 
ale od externalít politickej a ekonomickej povahy.  

                                                            
11) Portugalský zákon z roku 2013 zaviedol obligatórne rozhodcovské konanie pred arbitrážnym súdom pre šport, tento zákon 
však bol vyhlásený za protiústavný. Napriek tomu bol vzápätí (september 2013) prijatý nový zákon s tou istou matériou. Pozri 
COLUCCI, Michele – JONES, Karen L. (eds.): International and Comparative Sports Justice : European Sports Law and Policy 
Bulletin, 1/2013, s. 501-502, s. 677. Nad rovnakým prístupom k zriadeniu arbitrážneho súdu uvažuje aj Španielsko. Tamže, s. 679. 
12) Brazílsky zákon o športe v l. 49 a nasl. upravuje „Superior Tribunal de Justiça Desportiva“, ktorý má však skôr charakter 
administratívneho než súdneho orgánu. Inšpirova  by sme sa ním mohli v prípade, ak by Stály súd pre šport v novom zákone 
o športe mal rozhodova  iba o preskúmavaní innosti športových orgánov, pri om majetkovoprávne spory by boli na alej zverené 
všeobecným súdom.  
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3. STÁLY SÚD PRE ŠPORT 
3.1. POVAHA A STATUS STÁLEHO SÚDU PRE ŠPORT 
Návrh zákona v sú asnom stave predpokladá, že Stály súd pre šport má by  zriadený ex lege ako 
nezávislý orgán kvázi-súdnej povahy, ktorého zloženie, odbornos  a nezávislos  sudcov, rovnako ako 
aj povaha rozhodnutí a ich právna sila, záväznos  a vykonate nos , bude rovnocenná so všeobecnými 
súdmi. Rovnocennos  sa bude prejavova  aj nutnos ou dodržiava  v procese rozhodovania princípy 
spravodlivého procesu.13 
Zriadenie takéhoto súdu nie je vylú ené žiadnym právnym predpisom vnútroštátneho ani 
medzinárodného i európskeho práva, a nie je ani v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ktorá 
garantuje každému právo na nezávislý a nestranný súd ( l. 46 ods. 1 Ústavy), súd ur ený zákonom 
( l. 46 ods. 4 Ústavy).14 Zákon o športe totiž z formálneho h adiska právnej sily ako aj z obsahového 
h adiska možno považova  za rovnocenný statusovým zákonom o postavení súdov a sudcov 
a o sústave súdov, ako aj ob ianskemu súdnemu poriadku (resp. navrhovanému civilnému 
sporovému poriadku a súvisiacim procesným predpisom15). 
Rozhodovanie osobitných kategórií sporov orgánmi sui generis zriadenými ex lege alebo aspo  
výslovne predpokladanými zákonom pritom v slovenskom právnom poriadku nepredstavuje žiadnu 
novinku. Obdobne totiž zákon o elektronických komunikáciách . 351/2011 Z. z. v § 75 a nasl. zveruje 
rozhodovanie sporov medzi poskytovate mi siete a služieb elektronickej komunikácie („podnikmi“) 
navzájom, ako aj medzi podnikmi a „ú astníkmi“ (užívate mi služieb) Úradu pre reguláciu 
elektronických komunikácií.16 Rozdiel oproti navrhovanej úprave Stáleho súdu pre šport je tu najmä 
ten, že v prípade riešenia sporov pod a § 75 ide skôr o mediáciu, teda situáciu nepodobnú právomoci 
a príslušnosti Stáleho súdu. Na druhej strane sa však v prípadoch pod a §§ 76 a 77 zákona 
o elektronických komunikáciách skôr javí, že ide o obligatórnu arbitráž,17 alebo o osobitné konanie 
pred správnym orgánom, ktoré už má bližšie k rozhodovaniu sporov orgánom sui generis ex lege. 
Obdobne, zákon o platobných službách . 492/2009 Z. z. v § 90 ukladá poskytovate om platobných 
služieb zriadi  stály rozhodcovský súd pre riešenie sporov medzi poskytovate mi a používate mi 
bankových služieb.18 Tu je však samozrejme rozdielom oproti Stálemu súdu pre šport najmä 

                                                            
13) Európsky dohovor o ochrane udských práv a základných slobôd, l. 6. Dojednaný v roku 1950 na pôde Rady Európy. V Zbierke 
zákonov pod . 209/1992 Zb. 
14) (1) Každý sa môže domáha  zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch 
ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky... (4) Podmienky a podrobnosti o súdnej a inej právnej ochrane 
ustanoví zákon. l. 48 ods. 1 Ústavy navyše garantuje právo na zákonného sudcu: (1) Nikoho nemožno od a  jeho zákonnému 
sudcovi. Príslušnos  súdu ustanoví zákon. 
15) https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=7581&langEID=1; 
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=7612&langEID=1 (navštívené d a 28.9.2014) 
16) § 75 ods. 1) Ú astník môže predloži  úradu spor s podnikom, ktorý poskytuje siete alebo služby, v oblasti upravenej týmto 
zákonom, a to až po reklama nom konaní, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia. § 75 ods. 4) 
Ú astník a podnik môžu navrhova  dôkazy a ich doplnenie, predklada  podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad 
predložený spor rieši nestranne s cie om jeho urovnania. Lehota na ukon enie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania 
úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu. § 75 ods. 5) Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je 
uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.  
17) § 76 ods. 1) Pri sporoch medzi podnikom a stranami rôznych lenských štátov, ktoré sa týkajú oblasti regulácie pod a tohto 
zákona a ktoré patria do pôsobnosti regula ných orgánov najmenej dvoch lenských štátov, podnik môže požiada  úrad o riešenie 
sporu. § 77 Úrad rozhoduje o spore medzi podnikmi alebo osobami, ktoré využívajú výhody z prístupu alebo prepojenia na návrh 
ktorejko vek zo strán sporu, ktorý vznikol v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, rozhodnutia alebo 
všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom. Úrad rozhodne spor najneskôr do štyroch mesiacov od podania 
návrhu. Porovnaj GÁBRIŠ, Tomáš – KOVÁR, Ladislav: Slovak Republic. In: International Encyclopaedia of Cyber Law. Alphen : 
Kluwer Law International, 2014, s. 96-98. 
18) § 90 ods. 1) Poskytovatelia platobných služieb sú povinní spolo ne alebo prostredníctvom svojho záujmového združenia zriadi  
stály rozhodcovský súd a zabezpe i  innos  stáleho rozhodcovského súdu pod a osobitného zákona o rozhodcovskom konaní, 
ktorý má sídlo v Bratislave; štatútom tohto stáleho rozhodcovského súdu sa môžu zriadi  aj jeho pobo ky. 
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skuto nos , že v prípade „bankového“ Stáleho súdu ide o súd rozhodcovský, ktorého právomoc 
a príslušnos  sa zakladá rozhodcovskou doložkou so súhlasom používate a služieb.  
Zákon o športe v navrhovanej podobe naopak predpokladá, že Stály súd bude rozhodova  o veciach, 
ktoré budú do jeho právomoci a príslušnosti patri  ex lege, a nepôjde teda o rozhodcovský súd, 
ktorého právomoc a príslušnos  musí by  založená osobitnou rozhodcovskou doložkou alebo 
zmluvou. Zákon však má pritom rešpektova  vô u strán zveri  rozhodovanie sporov rozhodcovským 
súdom pod a zákona o rozhodcovskom konaní (de lege lata zákon . 244/2002 Z. z.), ktorých 
právomoc a príslušnos  je obmedzená primárne na ob ianskoprávne a obchodnoprávne spory 
majetkovej povahy.19 Ak by sa teda za sú asného stavu strany chceli obráti  namiesto Stáleho súdu 
pre šport na rozhodcovský súd, ten by nemohol rieši  všetky spory, ktoré majú spada  do právomoci 
a príslušnosti budúceho Stáleho súdu pre šport zriadeného ex lege. 

3.2 PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOS  STÁLEHO SÚDU PRE ŠPORT 
Ambíciou stojacou za zriadením Stáleho súdu je zveri  tomuto súdu  

a) rozhodovanie športových sporov (v zmysle v úvode nazna enej definície) medzi subjektmi 
upravenými a spravovanými zákonom o športe, t. j. spory vyplývajúce z organizovanej 
športovej innosti (sem nepatria napr. prípadné spory o náhradu škody spôsobenej 
športovcom tretej osobe mimo „športovej obce“). Primárne pritom pôjde o spory 
majetkovej povahy; 

b) preskúmavanie rozhodnutí športových orgánov z h adiska ich zákonnosti a tiež súladu 
s internými športovými predpismi. 

Navrhované právomoci tohto orgánu teda korešpondujú s postavením klasického „civilného“ súdu 
pre šport, ako aj „správneho“ súdu. 
Cie om je vy a  uvedené veci z právomoci a príslušnosti všeobecných súdov, kde vzh adom na 
špecifiká športových právnych sporov vznikajú problematické situácie s oh adom na nedostato nú 
športovú kvalifikáciu a znalosti sudcov všeobecných súdov (s neexistenciou znalcov, ktorí by 
poskytovali posudky k sporným otázkam), a na druhej strane s oh adom na nevyhnutnos  
takpovediac „expresného“ riešenia športových káuz, od ktorých rýchleho rozhodnutia závisí plynulý 
priebeh domácich aj medzinárodných sú aží. 
Vyššie ozna ené veci sa teda majú v prípade záujmu ú astníkov o súdne riešenie predloži  namiesto 
všeobecného súdu pred Stály súd pre šport. Výnimkou z právomoci a príslušnosti Stáleho súdu by 
mali by  iba veci, ktoré strany zveria na základe rozhodcovskej zmluvy alebo doložky 
rozhodcovskému súdu (akým je v sú asnosti v Slovenskej republike Rozhodcovský súd SFZ, i na 
medzinárodnej úrovni CAS v Lausanne). 
S takto široko konštruovanou právomocou a príslušnos ou Stáleho súdu je pritom potrebné bra  do 
úvahy sú asné obmedzenia, resp. právnu úpravu vyplývajúcu z viacerých osobitných predpisov 
priznávajúcich výlu ne všeobecným súdom rozhodovanie niektorých vecí, ktoré majú by  po novom 
zverené Stálemu súdu pre šport. Zákon o športe musí preto pokia  možno výslovne potvrdi , že Stály 
súd pre šport sa považuje za súd rovnocenný všeobecným súdom, a tam, kde zákony zverujú niektoré 

                                                            
19) § 1 ods. (1) Tento zákon upravuje 
a) rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a ob ianskoprávnych 
vz ahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike, 
b) uznanie a výkon tuzemských a cudzích rozhodcovských rozhodnutí v Slovenskej republike. 
(2) V rozhodcovskom konaní možno rozhodova  len spory, ktoré ú astníci konania pred súdom môžu skon i  súdnym zmierom. 
(3) V rozhodcovskom konaní nemožno rozhodova  spory 
a) o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnute nostiam, 
b) o osobnom stave, 
c) súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí, 
d) ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a vyrovnacieho konania. 



72

WWW.UCPS.SKTOMÁŠ GÁBRIŠ, MAREK ŠTEVČEK 

 
kauzy rozhodovaniu všeobecných súdov, je tento odkaz potrebné v zákone o športe napoji  na 
existenciu Stáleho súdu pre šport. 
V prvom rade ide o § 15 zákona o združovaní ob anov . 83/1990 Zb., ktorý priznáva všeobecným 
súdom právomoc a príslušnos  rozhodova  vo veciach, kde len ob ianskeho združenia napadne 
platnos  rozhodnutia alebo postupu orgánu ob ianskeho združenia z dôvodu jeho protizákonnosti, 
alebo rozporu s internými predpismi (stanovami) ob ianskeho združenia.20 Stály súd pre šport by mal 
v takýchto prípadoch nahradi  svojou právomocou a príslušnos ou všeobecné súdy ak ide 
o preskúmavanie rozhodnutí pod a § 15, kde sa jedná o ob ianske združenie, ktorým je športový klub 
alebo zväz. Na druhej strane však športové organizácie nemusia ma  iba formu ob ianskych združení, 
a nemusí ís  vždy výslovne iba o rozpor so „stanovami“ (ako to nepresne formuluje § 15 zákona 
o združovaní ob anov); právomoc a príslušnos  Stáleho súdu by teda mala by  naformulovaná širšie 
– tak, aby pokryla aj analogicky obdobné veci aké má rieši  všeobecný súd pod a § 15 zákona 
o združovaní ob anov – napr. aj kauzy športových organizácií inej právnej formy než sú ob ianske 
združenia. Záležitosti iných než športových ob ianskych združení však majú aj na alej zosta  v režime 
§ 15 zákona . 83/1990 Zb. o združovaní ob anov. 
Druhý predpis, ktorý by mohol predstavova  teoretický a praktický problém pri stanovení právomoci 
a príslušnosti Stáleho súdu, je Zákonník práce. Ten v § 14 vyhradzuje rozhodovanie 
pracovnoprávnych sporov „súdom“.21 Zákon o športe ako zákon rovnakej právnej sily ako Zákonník 
práce, a zárove  ako lex specialis k Zákonníku práce však v tejto súvislosti môže pod a nášho názoru 
zveri  do právomoci a príslušnosti Stáleho súdu ako kvázi-súdneho orgánu aj prípadné 
pracovnoprávne spory v rámci „športovej obce“. Nedôjde pritom ku koncep nej zmene, nako ko 
Stály súd sa bude považova  za súd rovnocenný so všeobecnými súdmi, a nepôjde teda 
o rozhodcovský súd, pred ktorým je v sú asnosti pod a prevažujúcej mienky vylú ené rozhodova  
pracovnoprávne spory s poukazom na § 14 Zákonníka práce, a na § 1 zákona o rozhodcovskom 
konaní ( . 244/2002 Z. z.), pod a ktorého tento zákon upravuje „rozhodovanie majetkových sporov 
vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a ob ianskoprávnych vz ahov“.  
Za ú elom vyjasnenia tejto otázky by teda bolo vhodné v zákone o športe výslovne zveri  Stálemu 
súdu aj spory, ktoré majú rieši  súdy pod a § 14 Zákonníka práce (resp. aspo  v poznámke pod iarou 
uvies  odkaz na tento paragraf Zákonníka práce, obdobne ako na § 15 zákona o združovaní ob anov). 

3.3 ZLOŽENIE STÁLEHO SÚDU PRE ŠPORT 
Zárukou nezávislosti Stáleho súdu, v aka ktorej by mohol by  považovaný za rovnocenný 
všeobecným súdom (za kvázi-súdny orgán), má by  pod a navrhovanej právnej úpravy okrem 
nutnosti dodržiavania princípu spravodlivého procesu (k tomu pozri viac nižšie) aj zloženie súdu, 
kvalifikácia a funk né obdobie sudcov. V tejto súvislosti sa navrhuje inšpirácia modelom navrhovania 
a statusu lenov najvyšších súdnych orgánov Slovenskej republiky (osobitne Ústavného súdu 
Slovenskej republiky). Stály súd by sa tak mohol sklada  celkovo z 15 sudcov, z ktorých piatich by 
menoval Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, piatich Slovenský olympijský výbor, a piatich 
Minister spravodlivosti SR, a to na funk né obdobie 10 rokov. Sudca by pritom mal ma  
vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stup a a najmenej pä ro nú právnu prax a skúsenosti 
so športovo-právnou problematikou. Zoznam sudcov by mohol by  zverejnený na webovom sídle 
Stáleho súdu pre šport.  
Sporným by tu však mohol by  vz ah k ustanoveniu l. 145 ods. 1 Ústavy – „Sudcov vymenúva 
a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky; vymenúva ich 
bez asového obmedzenia.“ Práve pri riešení tohto možného rozporu s predstavou o zriadení Stáleho 

                                                            
20) § 15 ods. (1) Ak len združenia považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už nemožno pod a stanov 
poda  opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo d a, ke  sa o om dozvedel, najneskôr 
však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiada  okresný súd o jeho preskúmanie. 
21) § 14: Spory medzi zamestnancom a zamestnávate om o nároky z pracovnoprávnych vz ahov prejednávajú a rozhodujú súdy. 
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súdu a výbere a kreácii jeho sudcov by sa mala zdôrazni  kvázi-súdna povaha tohto orgánu, ktorá by 
sa prejavila práve osobitos ami kreácie a statusu sudcov, resp. „rozhodcov“ tohto súdu. Vyžaduje sa 
však pritom zvýšená opatrnos , aby nedošlo k rozporu s ústavnou úpravou súdnej moci a práva na 
zákonného sudcu. Navyše by nemalo ís  ani o osobitný, špeciálny súd.22 
Napokon, podrobnosti o spôsobe konania súdu by mali upravi  interné predpisy súdu, ktoré by: 

a) na základe zákonného zmocnenia vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vykonávacím predpisom (vyhláškou), alebo 

b) môžu by  upravené v samotnom zákone o športe, i  
c) v prípade snahy o zdôraznenie samostatnej právnej subjektivity by mohli by  vydané 

samotným Stálym súdom.  
V konaní pred Stálym súdom by sa pritom zásadne malo postupova  pod a všeobecných procesných 
predpisov aplikovate ných v ob ianskom súdnom (resp. civilnom sporovom alebo správnom 
súdnom) konaní.  

3.4 ZÁRUKY SPRAVODLIVÉHO PROCESU PRED STÁLYM SÚDOM PRE ŠPORT 
Vzh adom na skuto nos , že v tejto fáze prípravy osnovy zákona o športe sa uvažuje aj nad vylú ením 
možnosti akéhoko vek (riadneho) opravného prostriedku proti rozhodnutiu Stáleho súdu pre šport 
(druhou možnos ou je pripusti  opravný prostriedok, o ktorom by rozhodovalo plénum Stáleho 
súdu), je v súvislosti s rozhodovacou innos ou súdu obzvláš  zásadným zoh adnenie a rešpektovanie 
princípu spravodlivého procesu.  
V prípade Stáleho súdu pritom nie je bezpodmiene ne nevyhnutné, aby bol tento princíp výslovne 
zakotvený v zákone o športe samotnom, nako ko sa predpokladá, že Stály súd bude zásadne 
postupova  v súlade s ob ianskym súdnym poriadkom (napr. vrátane možností akými sú vydávanie 
predbežných opatrení23), resp. aktuálne platným civilným (alebo správnym – v prípade 
preskúmavania postupov a rozhodnutí športových orgánov) súdnym poriadkom.  
Napokon, aj keby sa nepripúš al žiadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu Stáleho súdu pre 
šport, porušenie princípu spravodlivého procesu v konaní pred týmto Stálym súdom by stále 
umož ovalo poškodenému ú astníkovi obráti  sa na orgány zabezpe ujúce ochranu základných práv 
(vrátane práva na spravodlivý proces) – t. j. najmä na Ústavný súd Slovenskej republiky, a na 
Európsky súd pre udské práva. Obdobne ako v prípade rozhodnutia Európskeho súdu pre udské 
práva o porušení základných práv všeobecnými súdmi by sa v takom prípade pripúš ala obnova 
konania pred Stálym súdom. Takúto možnos  pozná a upravuje aj sú asný ob iansky súdny (a aj 
navrhovaný budúci civilný sporový) poriadok – ako mimoriadny opravný prostriedok. 

ZÁVER 
Zásadnou novinkou navrhovaného zákona o športe je zriadenie Stáleho súdu pre šport, ktorého 
existencia a povaha rovnocenná všeobecným súdom má ambíciu vyrieši  problém potreby rýchleho 
a efektívneho riešenia sporov v športe (a tiež preskúmavania konania, postupu a rozhodnutí orgánov 
športovej obce, napr. zväzov alebo klubov). Kreácia súdu zákonom, ako aj spôsob kreácie sudcov, ich 
odbornos , funk né obdobie, a nutnos  rešpektova  princíp spravodlivého procesu by mali by  
dostato nou zárukou naplnenia sledovaných cie ov bez ukrátenia práv ú astníkov konania z radov 
športovej obce. Nastavenie tohto systému však musí by  také, aby nedochádzalo k pochybnostiam 
o odopretí súdnej ochrany, o porušení práva na zákonného sudcu, práva na spravodlivý proces, ani 
o vytváraní špeciálnych súdov, i súdov a sudcov, ktorí nebudú kreovaní v súlade s Ústavou 
Slovenskej republiky.

                                                            
22) V súvislosti s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z 20. mája 2009 o protiústavnosti Špeciálneho súdu (publikovaný 
v Zbierke zákonov d a 17. júla 2009 pod . 290/2009 Z. z.), ktorý však bol vzápätí nahradený Špecializovaným trestným súdom. 
23) SCHIMKE, Martin: Einstweiliger Rechtsschutz im deutschen Sport. In: SCHERER, Urs (ed.): Einstweiliger Rechtsschutz im 
internationalen Sport. Zürich : Schulthess, 1999, s. 58-59. 
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ABSTRAKT: 
Cie om príspevku je poukáza  na to, že sociálny dialóg, minimálne v jeho širšom zmysle – zah ajúcom dohody 
medzi klubmi a hrá mi, ú as  športovcov v orgánoch zväzov a klubov, innos  športových hovorcov, športových 
rád, i jednostranné dobrovo né akceptovanie smerníc, kódexov správania, a etických kódexov – je možný 
a realizovate ný bez oh adu na status športovcov ako zamestnancov alebo samostatne zárobkovo inných osôb, 
a tiež bez oh adu na rozdiely medzi kolektívnymi a individuálnymi športmi. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The aim of the article is to show that social dialogue (in its broader perspective) which includes various 
agreements between sports clubs and players, the participation of sports persons in the managing/governing 
bodies of sports clubs and sports unions, the activities of sports spokespersons, the activities of sports councils, 
the unilateral and voluntary acceptance of directives, of codes of conduct and of codes of ethics etc. – is 
something that can be fully followed and adhered to irrespective of the status of the sportsperson (employee of 
self-employed) and also irrespective of the differences that exist between individual sporting activities and team 
sporting activities. 
 

ÚVOD 
Návrh zákona o športe po íta s výslovnou, hoci iba stru nou, úpravou tzv. sociálneho dialógu 
v športe. Zmyslom navrhovanej úpravy je napomôc  vytvoreniu skuto nej „športovej obce“, kde aj 
športovci, predstavujúci spolu s klubmi základný predpoklad existencie športu na Slovensku, budú 
ma  možnos  vyjadri  svoje názory na smerovanie a rozvoj športu, a ktorých osobnos , záujmy 
a potreby budú ostatné subjekty „športovej obce“ bra  do úvahy. Cie om tohto príspevku je poukáza  
na široký význam pojmu sociálneho dialógu, a na jeho rôznorodé podoby, ktoré nie sú všetky závislé 
od výslovného vyjadrenia v zákone o športe, a ani nezávisia od zavedenia zamestnaneckého statusu 
športovcov v kolektívnych športoch (resp. pri výkone závislej práce). Sociálny dialóg, na ú ely tohto 
príspevku nazývaný aj „športový dialóg“, je totiž možný nielen v podmienkach pracovnoprávnych, 
zamestnávate sko-zamestnaneckých vz ahov, najmä v podobe osobitných dohôd ( i už záväzných 

                                                            
1) Príspevok je výstupom grantového projektu KEGA 008UCM-4/2013 Zvyšovanie právneho vedomia v rámci vzdelávania v iných 
(neprávnických) študijných odboroch. 
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kolektívnych zmlúv alebo nezáväzných rámcových dohôd), ú asti zamestnancov v zamestnaneckých 
(hrá skych) radách, existencie zamestnaneckých dôverníkov, alebo ú asti v kontrolných orgánoch 
spolo nosti (v dozorných radách). Sociálny dialóg sa môže realizova  aj v podmienkach 
individuálnych športov, ako je to napr. v prípade tzv. „hovorcov“, a môže ma  dokonca jednostranné 
formy pridržiavania sa medzinárodných smerníc etického podnikania, alebo tzv. kódexov správania, 
i etických kódexov. Spolo nou podstatou všetkých týchto foriem športového dialógu je da  priestor 

aj záujmom a potrebám športovcov, a bra  na nich oh ad pri rozhodovaní v záležitostiach, ktoré sa 
ich bezprostredne týkajú. Sociálny dialóg, resp. športový dialóg teda treba vníma  širšie než len 
kolektívne vyjednávanie za ú elom uzatvorenia kolektívnej zmluvy. Napokon, realisticky vzaté, 
odbory a kolektívne vyjednávanie nemajú v Slovenskej republike vo všeobecnosti takú silnú pozíciu 
ako napr. v Nemecku alebo vo Francúzsku, a preto je využívanie iných foriem sociálneho dialógu 
(ktoré objasníme v tomto príspevku) vhodným riešením a doplnením tohto stavu. 

1. EURÓPSKA ÚNIA A SOCIÁLNY DIALÓG V ŠPORTE 
Sociálny dialóg v športe stavala do popredia už tzv. Biela kniha o športe2 vypracovaná Európskou 
komisiou v roku 2007 ako oficiálny politický dokument v súvislosti s identifikovaním problematických 
otázok v športe, ktorých riešenia sa môže zhosti  Európska únia (berúc do úvahy jej obmedzené 
kompetencie) a jej lenské štáty.3 Biela kniha formulovala význam sociálneho dialógu v športe 
doslova tak, že „môže vzh adom na rastúci po et problémov, ktorým riadenie športu elí, prispie  
k riešeniu spolo ných obáv zamestnávate ov a športovcov, vrátane uzatvorenia dohôd 
o pracovnoprávnych vz ahoch a pracovných podmienkach v odvetví v súlade s ustanoveniami Zmluvy 
o ES.“ Európska komisia pritom predpokladala, že by „takýto sociálny dialóg mohol vies  tiež 
k vytvoreniu spolo ne odsúhlaseného kódexu správania alebo charty, ktorá by tiež riešila otázky, 
ktoré sa týkajú prípravy, pracovných podmienok a ochrany mladých udí.“ Samotná Komisia teda 
uznáva, že sociálny dialóg nemusí vies  iba k formálnemu podpisu kolektívnej zmluvy a rieši  iba 
výlu ne pracovnoprávne otázky, ale môže ma  aj podobu prijatia kódexu správania a venova  sa 
rôznorodým problémom športového hnutia.  
Pod a Komisie totiž možno v rámci (minimálne európskeho, t. j. nadnárodného) sociálneho dialógu 
rozpozna  štyri hlavné kategórie nástrojov dialógu:  

1. záväzné dohody, a na druhej strane tzv. dobrovo né (nezáväzné) rámcové dohody, 
2. procesne orientované texty, ako sú rámcové smernice, usmernenia, kódexy správania at ., 
3. spolo né stanoviská, deklarácie, návody, príru ky a 
4. procedurálne texty, ktoré stanovujú pravidlá pre dialóg medzi stranami.4 

Vychádzajúc z Bielej knihy, nakoniec sa s podporou Európskej únie ( alej len „EÚ“) na nadnárodnej 
úrovni podarilo inštitucionálne ukotvi  sociálny dialóg v športe, aj ke  „iba“ v odvetví 
profesionálneho futbalu. Tejto téme sme sa bližšie venovali v osobitnom príspevku,5 preto na tomto 
mieste iba stru ne zopakujeme, že sa tak stalo vytvorením Odvetvového výboru pre európsky 
sociálny dialóg v odvetví profesionálneho futbalu, v Paríži d a 1. júla 2008. Základným cie om jeho 
innosti bola najmä príprava „minimálnych náležitostí pre európske profesionálne hrá ske zmluvy“. 

UEFA a FIFPro v tejto súvislosti podpísali aj memorandum o porozumení, identifikujúce možné 

                                                            
2) Dostupné na internete: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52007DC0391  
3) Porovnaj OLLÁK, Jaroslav: „White Paper on Sport“ alias Biela kniha o športe: obsah a legislatívny dopad. Dostupné na 
internete: http://www.lexforum.sk/326 (navštívené d a 27.9.2014). 
4) PARISSAKI, Marili – VEGA VEGA, Sonia: Capacity building for social dialogue at sectoral and company level in the new Member 
States, Croatia and Turkey. Dublin: Eurofound, 2008, s. 19-20. 
5) GÁBRIŠ, Tomáš: Európsky sociálny dialóg v športe a autonómna dohoda o minimálnych náležitostiach profesionálnych 
hrá skych zmlúv. Dostupné na internete: http://www.ucps.sk/Minimalne_nalezitosti_hracskych_zmluv (navštívené d a 
27.9.2014). 
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otázky, o ktorých by sa malo diskutova .6 Kone ným výsledkom dlhoro ných snáh bola tzv. 
Autonómna dohoda o minimálnych náležitostiach profesionálnych hrá skych zmlúv, podpísaná 
v roku 2012, s priamym dopadom aj na Slovenskú republiku.7 
Na odbornej – teoretickej – úrovni boli pritom možné alšie témy sociálneho dialógu 
v profesionálnom futbale (okrem náležitostí zmlúv) analyzované už v roku 2008 inštitútom T.M.C. 
Asser pre medzinárodné športové právo,8 nadväzujúc na memorandum medzi UEFA a FIFPro. Inštitút 
identifikoval celkovo až 27 možných oblastí sociálneho dialógu, nezameriaval sa však nato ko na 
rôznorodé formy sociálneho dialógu, a už vôbec nie na možnosti dialógu na národnej úrovni.  
Naproti tomu cie om nášho príspevku je poukáza  práve na rôznorodé možnosti ako nadviaza  
„športový dialóg“ v rámci slovenskej „športovej obce“, a k akým rôznorodým formálnym aj 
neformálnym výsledkom takýto dialóg môže vies . 

2. PODOBY SOCIÁLNEHO DIALÓGU V PODMIENKACH PRACOVNOPRÁVNYCH VZ AHOV 
V ŠPORTE V SR 
V tejto kapitole zameriame pozornos  na možnosti a formy sociálneho dialógu v prípade existencie 
pracovnoprávneho statusu športovcov vykonávajúcich závislú prácu. Ide primárne o formy 
a výstupy, ktoré slovenský právny poriadok výslovne predpokladá a upravuje v Zákonníku práce 
. 311/2001 Z. z. a v osobitných predpisoch (napr. zákon . 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní).  

V prípade pracovnoprávneho statusu športovcov by sa športovcom v pozícii zamestnancov otvorila 
automaticky cesta k nasledujúcim formám sociálneho dialógu: 

2.1 KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE A KOLEKTÍVNE ZMLUVY 
Ak hrá i v SR nie sú považovaní za zamestnancov, nemajú právo vytvori  si odbory v zmysle l. 37 
Ústavy Slovenskej republiky (a tiež l. 23 ods. 4 Všeobecnej deklarácie udských práv, Dohovorov 
Medzinárodnej organizácie práce . 87 z roku 1948 a . 98 z roku 1949, l. 8 Medzinárodného paktu 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, a l. 12 a 28 Charty základných práv EÚ), nemajú 
právo na kolektívne vyjednávanie (v zmysle Zákonníka práce a zákona . 2/1991 Zb. o kolektívnom 
vyjednávaní), ani právo na štrajk ( i už v zmysle Zákonníka práce alebo zákona . 2/1991 Zb. 
o kolektívnom vyjednávaní9).  
Ak by sa naopak presadil zamestnanecký status športovcov vykonávajúcich závislú prácu, bolo by im 
umožnené odborové združovanie, kolektívne vyjednávanie, aj právo na štrajk v zmysle príslušných 
predpisov Slovenskej republiky aj medzinárodného a európskeho práva.  
Obsahom kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv v športe by pritom mohli by  všetky 
pracovnoprávne otázky v súlade s právnymi predpismi SR (Zákonník práce, zákon o kolektívnom 
vyjednávaní), ale tiež napríklad spoluú as  športovcov pri nomináciách, spolurozhodovanie pri 
otázkach oble enia, pri tréningoch, dovolenkách, disciplinárnych opatreniach, odme ovaní, 
a pod.10 

                                                            
6) http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/88/17/81/881781_DOWNLOAD.pdf (navštívené d a 
27.9.2014). 
7) GÁBRIŠ, Tomáš: Európsky sociálny dialóg v športe a autonómna dohoda o minimálnych náležitostiach profesionálnych 
hrá skych zmlúv. Dostupné na internete: http://www.ucps.sk/Minimalne_nalezitosti_hracskych_zmluv (navštívené d a 
27.9.2014). 
8) Study into the identification of themes and issues which can be dealt with in a social dialogue in the European professional 
football sector. The Hague: T.M.C. Asser Instituut, 2008. 
9) K rozsahu práva na štrajk a jeho typom pozri napr. GÁBRIŠ, Tomáš: Športové právo. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 250-252. 
10) FIKENTSCHER, Adrian: Mitbestimmung im Sport. Berlin: Duncker & Humblot, 2000, s. 252-253. 
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2.2 ZÁSTUPCOVIA ZAMESTNANCOV – ZAMESTNANECKÉ (HRÁ SKE) RADY A DÔVERNÍCI 
Sociálny dialóg nemá iba podobu kolektívnych rokovaní medzi odborovou organizáciou 
a zamestnávate om, resp. zväzom zamestnávate ov. Sociálny dialóg má svoje miesto aj na 
podnikovej, resp. v prípade športu – klubovej – úrovni. Posilnenie myšlienky vytvori  zástupcov 
zamestnancov na podnikovej úrovni prišlo na svet už s prvou svetovou vojnou a s ou súvisiacim 
nedostatkom pracovnej sily. Za takých okolností v Británii vznikli tzv. shop stewardi, aby vyjednávali 
so zamestnávate mi o pracovných podmienkach.11 Aj v Nemecku sa zástupcovia zamestnancov na 
pracovisku masovo zjavili v súvislosti s prvou svetovou vojnou – išlo o tzv. Betriebsräte. Na 
medzinárodnej úrovni (Medzinárodná organizácia práce, OECD) ako aj na európskej úrovni vznikli 
následne snahy napodobni  tento nemecký trend. Konkrétne sa prejavili úpravou prerokovacích práv 
a informa nej povinnosti zamestnávate ov vo vzorových stanovách medzinárodných korporácií 
prijatých na pôde OECD v roku 1976, v Deklarácii MOP z roku 1977, a do tejto oblasti patrí tiež 
Dohovor MOP o zástupcoch zamestnancov . 135/1971. Obdobné prvky nájdeme už aj v smerniciach 
Európskych spolo enstiev o hromadnom prepúš aní (75/129/ES) a prevode podnikov (77/87/ES), 
a od 90. rokov 20. storo ia až do sú asnosti boli na úrovni EÚ postupne prijaté alšie desiatky 
smerníc, ktoré upravujú zastúpenie zamestnancov a ich ú as  na riadení spolo ností.12  
Na národnej úrovni pritom zastupovanie zamestnancov môže ma  v rôznych štátoch podoby 
rôznorodých komisií a orgánov s funkciou umožni  diskusiu medzi zamestnancami a manažmentom, 
ktoré nemusia vždy nies  názov zamestnanecké rady. 
Slovenská úprava zamestnaneckých rád má podobu opierajúcu sa o výslovnú úpravu v Zákonníku 
práce (§ 233), bez ú asti zamestnávate ov na chode týchto rád, pri om však tieto rady nemajú všetky 
kompetencie, ktoré majú odbory (napr. právo kolektívne vyjednáva ) – predstavujú teda s odbormi 
duálny, zdvojený systém, t. j. existujú popri a nezávisle od odborov. Pre slovenský systém zastúpenia 
zamestnancov v tomto kontexte platí, že ich základné funkcie predstavujú úloha informa ná 
a prerokovacia.  
Zamestnanecké rady zo zákona môžu pôsobi  u zamestnávate a, ktorý zamestnáva najmenej 50 
zamestnancov, ak o to požiada aspo  10% zamestnancov.13 V prípade nižšieho po tu zamestnancov 
(ale len pri zamestnávaní najmenej troch zamestnancov), si môžu zamestnanci vytvori  funkciu tzv. 
zamestnaneckého dôverníka.  
Táto úprava má v sú asnom športe na Slovensku možnos  realizova  sa napríklad v podmienkach 
Národného športového centra (NŠC), kde športovci majú status zamestnancov, a ich záujmy 
reprezentuje zástupca zamestnancov.14  

2.3 Ú AS  V ORGÁNOCH ZAMESTNÁVATE A  
Osobitný typ zastupovania záujmov zamestnancov predstavuje ú as  zamestnancov v dozorných 
radách, i v samotnom riadiacom orgáne zamestnávate a – napr. v Nemecku a Rakúsku kreujú 
v dozornej rade vä šiny spolo ností tretinu lenov zamestnanci, ktorí by teoreticky mali ma  
spolurozhodovacie právo, toto spolurozhodovanie sa však týka iba niektorých sociálnych otázok. Vo 
Francúzsku a Holandsku zamestnanecké rady tiež menujú niektorých lenov správnych, i dozorných 
rád, tí však majú iba poradné funkcie a nemajú hlasovacie právo.  
Aj táto ú as  zamestnancov v orgánoch obchodných spolo ností má pritom – obdobne ako existencia 
zamestnaneckých rád – svoj vzor v Nemecku. Po druhej svetovej vojne totiž postupne získavali 

                                                            
11) MÜCKENBERGER, Ulrich: Workers´ Representation at the Plant and Enterprise Level. In: in HEPPLE, Bob – VENEZIANI, Bruno 
(eds.): Transformation of Labour Law in Europe since 1945. London: Hart Publishing, 2009, s. 238. 
12) K vývoju pozri KVOKA KA, Lukáš – GÁBRIŠ, Tomáš: Európska úprava zapojenia zamestnancov na riadení európskych 
spolo ností. In: Právny obzor, ro . 94, 2011, . 2, s. 188. K sú asnej právnej úprave DOLOBÁ , Marcel: Vybrané otázky sociálneho 
práva Európskej únie. Košice: UPJŠ, 2012, s. 224 a nasl. 
13) BARANCOVÁ, Helena – SCHRONK, Robert: Pracovné právo. Bratislava: Sprint, 2007, s. 753. 
14) GÁBRIŠ, Tomáš: Športové právo. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 252. 
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nemeckí zamestnanci zastúpenie v dozorných radách, a to osobitne aj v podnikoch spracúvajúcich 
uhlie a oce , ktoré predstavovali ekonomický základ Hitlerovej moci. Základnou myšlienkou stojacou 
za zavedením ú asti zamestnancov v orgánoch týchto podnikov bolo dosiahnu  ich kontrolu a brzdi  
prípadné „imperialistické“ ciele majite ov týchto podnikov.15 
Podiel zamestnancov na úrovni riadenia spolo nosti pozná pritom aj slovenská právna úprava – má 
konkrétne podobu kreácie dozornej rady z jednej tretiny zamestnancami (v akciových 
spolo nostiach s viac ako 50 zamestnancami16), a v prípade štátnych podnikov je to dokonca až 
z jednej polovice.17  

3. PODOBY SOCIÁLNEHO DIALÓGU MIMO PRACOVNOPRÁVNYCH VZ AHOV V ŠPORTE V SR 
Bez oh adu na pracovnoprávny status športovcov, s oh adom na základnú premisu, pod a ktorej 
ob ania môžu kona  všetko, o zákonom nie je zakázané ( l. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky), aj 
športovci, ktorí nedisponujú postavením zamestnancov, majú možnos  realizova  vo vz ahu ku 
klubom a zväzom niektoré formy sociálneho dialógu – ako športového dialógu v širšom zmysle. Práve 
s cie om poukázania na tieto možnosti bez oh adu na zamestnanecký status, sa v návrhu zákona 
o športe odporú a výslovne zakotvi  rámcová možnos  sociálneho dialógu v rámci „športovej obce“, 
pri om právna sila jednotlivých foriem sociálneho dialógu už bude závisie  od toho, i pôjde 
o formalizovaný sociálny dialóg (napr. v prípade zamestnancov) s výstupmi predpokladanými 
v osobitných predpisoch (Zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní), alebo pôjde o menej 
formálny športový sociálny dialóg, ktorý bude ma  prevažne povahu morálneho záväzku, príp. 
zmluvného záväzku pod a ob ianskeho alebo obchodného práva.  
Sociálny dialóg navyše zah a aj možnosti úplne neformálnych dialógov ako sú rôznorodé 
stretnutia, semináre alebo iné spôsoby výmeny informácií,18 tým však na tomto mieste nebudeme 
venova  podrobnejšiu pozornos . 

3.1 RÁMCOVÉ DOHODY 
Dvojstranné formy sociálneho dialógu v podobe „dobrovo ných“ alebo „rámcových“ dohôd sa 
zdanlivo akoby prekrývajú s kolektívnym vyjednávaním a kolektívnymi zmluvami v pracovnom práve, 
sú však pritom viac „autonómne“ a iba „dobrovo né“, a teda sú podstatne inej právnej povahy. 
Existujú primárne na medzinárodnej úrovni a predstavujú ich tzv. európske a medzinárodné rámcové 
dohody (European Framework Agreements – EFAs, a International Framework Agreements – IFAs).19 
Tie sa podpisujú primárne v rámci pracovnoprávnych – zamestnávate sko-zamestnaneckých 
vz ahov, pri om ich primárnou charakteristikou je, že sú právne nevynútite né. 
Na národnej úrovni môže obdobne plati , že aj v prípadoch, ak športovci nie sú považovaní za 
zamestnancov, môže ich zastupujúci orgán – napr. hrá ska asociácia, príp. zástupcovia hrá ov – 

                                                            
15) KVOKA KA, Lukáš – GÁBRIŠ, Tomáš: Európska úprava zapojenia zamestnancov na riadení európskych spolo ností. In: Právny 
obzor, ro . 94, 2011, . 2, s. 188. 
16) § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka . 513/1991 Zb. 
17) K preh adu stavu v jednotlivých lenských štátoch EÚ pozri: KLUGE, Norbert – STOLT, Michael: Workers´ Participation in the 
European Company. Dostupné na internete: http://www.seeurope-
network.org/homepages/seeurope/file_uploads/benchmarking_text_en.pdf (navštívené 27. 9. 2014). K preh adu situácie 
v nových lenských štátoch EÚ od roku 2004 pozri STOLT, Michael – KLUGE, Norbert: Zastúpenie zamestnancov v riadiacich 
orgánoch spolo ností v desiatich nových lenských štátoch EÚ – stru né správy z jednotlivých krajín. Dostupné na internete: 
http://www.seeurope-network.org/homepages/seeurope/file_uploads/booklet_summaries_nms_slovak.pdf (navštívené 
27.9.2014).  
18) LÉONARD, Evelyne – ERNE, Roland – MARGINSON, Paul – SMISMANS, Stijn: New structures, forms and processes of 
governance in European industrial relations. Dublin : Eurofound, 2007, s. 1-2. 
19) SCHÖMANN, Isabelle – SOBCZAK, André – VOSS, Eckhard – WILKE, Peter: Codes of conduct and international framework 
agreements: New forms of governance at company level. Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, 2008, s. 86. Dostupné na internete: 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/92/en/1/ef0792en.pdf (navštívené 27. 9. 2014). 
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vstúpi  do rokovania s orgánmi športovej obce, resp. zväzu alebo klubu, a uzatvori  s nimi 
„autonómne“ dohody, ktoré budú ma  inú právnu povahu než kolektívne zmluvy v zmysle 
Zákonníka práce a zákona o kolektívnom vyjednávaní. 
Právna povaha týchto dohôd bude závisie  aj od ich slovnej formulácie – ak bude ich obsah 
formulovaný pomocou výrazov „môže“, „bude sa snaži “ – budú zjavne nevynútite né, a ich 
povaha bude najmä morálna, resp. budú ma  blízko k memorandám o spolupráci. V opa nom 
prípade presných záväzkových formulácií môže ís  o zmluvné záväzky v zmysle Ob ianskeho alebo 
Obchodného zákonníka. 

3.2 ŠPORTOVÉ RADY A ŠPORTOVÍ HOVORCOVIA (DÔVERNÍCI) 
V športe môžu na základe už spomenutého l. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky obdobne ako 
v prípade zamestnancov vznika  športové rady ako organizácie zastupujúce v klube alebo zväze 
záujmy športovcov, a to aj bez ich výslovného zakotvenia v zákone, resp. aj ke  sa nebude jedna  
o zamestnanecké rady v zmysle úpravy Zákonníka práce. V rôznych krajinách, športoch, zväzoch, 
aj jednotlivých kluboch môžu by  (a dnes aj sú) kreované rôznorodo – môže ich zostavova  tréner, 
majite , alebo ich môžu voli  jednotliví športovci.20  
Okrem kolektívnych orgánov akými sú športové rady (využívané najmä v kolektívnych športoch) sa 
v niektorých krajinách (so silnou tradíciou sociálneho dialógu) objavuje aj individuálny orgán tzv. 
hovorcov (v Nemecku sa hovorí o tzv. „Aktivensprecher“), resp. obdoba zamestnaneckých 
„dôverníkov“, i kapitánov kabíny, a to aj v individuálnych športoch.21 Okrem individuálnych 
športov sa v nemecky hovoriacich krajinách táto funkcia využíva aj v prípade kolektívnych športov 
– v reprezenta ných tímoch.22 Úlohy takýchto dôverníkov, resp. hovorcov zah ajú napríklad 
rokovanie o prémiách, i poradenstvo pri výbere trénera.23 

3.3 Ú AS  ŠPORTOVCOV V ORGÁNOCH  
Pokia  ide o ú as  športovcov v orgánoch športového zväzu, klubu, resp. akejko vek športovej 
organizácie, táto je asto možná aj mimo kogentných ustanovení pracovného práva, aj mimo 
pracovnoprávnych vz ahov, a to osobitne v prípadoch, ak sú športovci lenmi športového zväzu, 
resp. klubu v právnej forme ob ianskeho združenia.24 V tom prípade tvoria sú as  valného 
zhromaždenia, môžu meni  stanovy a navrhova  nové orgány, resp. majú právo by  volení do 
orgánov danej entity. Takéto zastúpenie športovcov v športových orgánoch však možno cielene 
propagova  a podporova  aj v prípadoch, ak športovci nie sú lenmi organizácie (ob ianskeho 
združenia). 

4. JEDNOSTRANNÉ ZÁVÄZKY: SMERNICE, KÓDEXY SPRÁVANIA A ETICKÉ KÓDEXY 
Vo všeobecnosti možno ako slabé stránky, resp. nedostatky sociálneho dialógu a prí iny jeho 
nerozvinutosti zo strany športovcov vníma  najmä skuto nos , že zástupcovia i orgány alebo 
organizácie (hrá ske asociácie) športovcov asto nemajú žiadny vlastný rozpo et, nedisponujú 
expertmi na medicínske ani právne otázky, ktoré asto predstavujú základ sporných bodov vo vz ahu 
k športovému klubu alebo zväzu, a v neposlednom rade je prekážkou aj asová náro nos  prípravy 
na vzájomné rokovania,25 ktorá v prípade aktívnych športovcov, ktorí sa musia priebežne pripravova  
na svoje športové výkony, znemož uje plnohodnotne rozvíja  aktivity sociálneho dialógu z ich strany. 

                                                            
20) FIKENTSCHER, Adrian: Mitbestimmung im Sport. Berlin : Duncker & Humblot, 2000, s. 176-178. 
21) FIKENTSCHER, Adrian: Vereinsrechtliche Mitbestimmung der Athleten und ihrer Vertreter. In: WALKER, Wolf-Dietrich (ed.): 
Mitbestimmung im Sport. Stuttgart : Richard Boorberg Verlag, 2000, s. 43 ff. 
22) FIKENTSCHER, Adrian: Mitbestimmung im Sport. Berlin : Duncker & Humblot, 2000, s. 34-35. 
23) Tamže, s. 179. 
24) Tamže, s. 167. 
25) Tamže, s. 202. 
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Na druhej strane, podpora a realizácia sociálneho dialógu zo strany klubu alebo zväzu môže tiež 
predstavova  zvýšené náklady aj pre tento klub (zväz).  
Z tohto h adiska sa javí, že výhodnejšími pre športovcov ale aj kluby by mohli by  skôr jednostranné 
formy sociálneho dialógu, kde by formálny výsledok bol vytvorený iba športovým klubom alebo 
zväzom, rešpektujúc potreby a záujmy športovcov. Nejde však pritom iba o akýsi športový 
„monológ“, ale o stav, pri ktorom sa zoh ad ujú verejne aj súkromne artikulované potreby a záujmy 
športovcov.  
Jednotlivé formy jednostranných záväzkov vyjadrujú inštitúty, ktoré možno zaradi  do širšieho rámca 
tzv. spolo enskej (sociálnej) korporátnej zodpovednosti (corporate social responsibility):26 

4.1 SMERNICE 
Prvým typom jednostranne vyjadrovaných záväzkov sú záväzky nadnárodných podnikate ských 
korporácií rešpektova  smernice etického obchodovania. V športe sa môžu uplat ova  najmä na 
úrovni medzinárodných federácií, napr. vo vz ahu k využívaniu detskej práce pri výrobe reklamných 
produktov spojených s daným športom. Môžu však vyjadrova  aj princípy vo vz ahu 
k zamestnancom (športovcom) v danej korporácii, i odvetví. Niektoré príklady týchto smerníc sú 
Smernice OECD pre nadnárodné podniky (OECD Guidelines for Multinational Enterprises 1976), 
NAFTA Pracovné zásady (NAFTA Labor Principles 1993), OSN (UN) Global Compact (1999) alebo 
Tripartitná deklarácia MOP o zásadách pre nadnárodné spolo nosti a sociálnu politiku (ILO Tripartite 
Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy – 1977).  
Ich dodržiavanie sa vyhodnocuje bu  iba výlu ne interne, alebo ich dodržiavanie môže podlieha  
kontrole zvonka – neformálne (napr. v rámci mimovládnych organizácií) alebo formálne (v rámci 
systému tzv. národných kontaktných miest v závislosti od typu smerníc).27 

4.2 KÓDEXY SPRÁVANIA 
Kódexy správania možno definova  ako „jednostranné záväzky, ktorými hlavné rozhodovacie orgány 
spolo ností zria ujú pravidlá správania pre manažérov a zamestnancov (niekedy aj pre dodávate ov 
a subdodávate ov), ktoré odrážajú zásady a hodnoty spolo enskej zodpovednosti podnikov (CSR).“28  
Vo všeobecnosti pre takéto kódexy platí, že predstavujú iba morálny záväzok, a asto ich 
dodržiavanie ani nebýva monitorované.29 
Ich využitie v športe môže ma  podobu nielen regulácie správania hrá ov, ale – a to primárne – 
regulácie správania klubov a zväzov k športovcom. Už pred nieko kými rokmi bol napríklad verejne 
oznámený švaj iarsky pokus hrá skej asociácie primä  futbalové kluby aby podpísali takýto kódex 
správania.30 Dovtedy totiž takýto kódex podpisovali iba hrá i, takže kluby, ktoré neboli viazané 
žiadnymi pravidlami správania (etický kódex, i už FIFA alebo národnej federácie, zrejme nesta il, 
resp. neriešil všetky problémy), mali dostatok priestoru na zneužívanie svojej pozície, napríklad tým, 
                                                            
26) Pozri napr. HIRSCHLAND, Matthew J.: Corporate Social Responsibility and the Shaping of Global Public Policy. New York: 
Palgrave Macmillan, 2006; BRONCHAIN, Philippe: Towards a sustainable corporate social responsibility (Eurofound). 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003; SEGAL, Jean-Pierre – SOBCZAK, André – 
TRIOMPHE, Claude-Emmanuel: Corporate social responsibility and working conditions. Dublin : European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, 2003. Dostupné na internete: 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2003/28/en/1/ef0328en.pdf (navštívené 27. 9. 2014). 
27) MØLLER, Kim – ERDAL, Trine: Corporate responsibility towards society: A local perspective. Dublin: European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions, 2003, s. 12-13. Dostupné na internete: 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2003/27/en/1/ef0327en.pdf (navštívené 27. 9. 2014). 
28) SCHÖMANN, Isabelle – SOBCZAK, André – VOSS, Eckhard – WILKE, Peter: Codes of conduct and international framework 
agreements: New forms of governance at company level. Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, 2008, s. 1.  
29) Tamže, s. 86. 
30) Dostupné na internete: http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/1770211-football-apres-l-affaire-des-matchs-
presumes-truques-l-association-suisse-des-joueurs-de-football-propose-un-code-de-bonne-conduite.html (navštívené 
27.9.2014).  
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že obvi ovali hrá ov v médiách z toho, že sú sú as ou stávkovacieho systému bez predloženia 
akýchko vek dôkazov, alebo tým, že potrestali hrá a, ktorý sa rozhodol nepred ži  svoju zmluvu 
s klubom, a pod.31  
Navrhovaný švaj iarsky kódex správania pre kluby32 pritom bral do úvahy úlohu športu a športových 
subjektov ako vzoru správania pre verejnos .  
V kódexe sa mali kluby a ich predstavitelia najmä zaviaza  zoh adni  a chráni  súkromie hrá ov. Bolo 
výslovne zakotvené, že kluby by sa mali k hrá om správa  korektne a s rešpektom, mali by sa vyhnú  
ich ponižovaniu, zaru i  bezpe nos  hrá ov a rešpektova  prezumpciu neviny hrá ov. Akáko vek 
forma diskriminácie mala by  zakázaná, vrátane diskriminácie na základe národnosti, rasy, farby 
pleti, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, sociálneho pôvodu, náboženského vyznania alebo 
politických názorov. Okrem toho sa mali bra  do úvahy fyzické hranice hrá ov za ú elom ochrany 
fyzickej integrity každého hrá a. Kluby sa tiež mali zdrža  neprimeraného kontrolovania správania 
hrá ov a rešpektova  záujem hrá ov na udržiavaní ur itých informácií v tajnosti, najmä pokia  ide 
o ich zdravotný stav. 
Prípadné konflikty sa mali rieši  interne, alebo pomocou oficiálnych kanálov riešenia sporov, bez 
zverej ovania informácií navonok, osobitne médiám.  
Osobitne zaujímavým bol bod, pod ktorým sa mali kluby zaviaza , že nebudú vyvíja  tlak na hrá ov 
pri podpise zmluvy. Lehota na rozmyslenie a podpis mala by  pri rokovaní vždy zachovaná.  
Kluby mali tiež dodržiava  podmienky zmluvy až do posledného d a jej platnosti. Mali tiež prija  
a rešpektova  vô u hrá ov, ak hrá  napr. odmietne prestup.  
Nakoniec, rovnako ako hrá i, kluby mali tiež chráni  záujmy športu, a bra  vždy do úvahy záujmy 
všetkých zú astnených strán zapojených do športového hnutia. Preto sa aj kluby mali napr. zdrža  
stávkovania na výsledky zápasov.  
Pre kódexy správania pritom platí, že sa zameriavajú menej na otázky pracovného práva a viac na 
otázky udských zdrojov, férovosti, spravodlivosti a rovnakého zaobchádzania.33 

4.3 ETICKÉ KÓDEXY 
Namiesto kódexov správania sa v športe v sú asnosti astejšie využívajú etické kódexy, hoci ich 
obsah býva užší než obsah kódexov správania a zameriavajú sa najmä na férovos  a lojalitu 
v športovom hnutí. V niektorých prípadoch však môžu by  rovnocenné kódexom správania. Etické 
kódexy pritom formulujú ako medzinárodné federácie, tak aj národné zväzy. Na úrovni klubov sú 
však etické kódexy výnimo nými.  

ZÁVER 
Cie om príspevku bolo preukáza , že sociálny dialóg, minimálne v jeho širšom zmysle – zah ajúcom 
dohody medzi klubmi a hrá mi, ú as  športovcov v orgánoch zväzov a klubov, innos  športových 
hovorcov, športových rád, i jednostranné dobrovo né akceptovanie smerníc, kódexov správania, 
a etických kódexov – je možný a realizovate ný bez oh adu na status športovcov ako zamestnancov 
alebo samostatne zárobkovo inných osôb, a tiež bez oh adu na rozdiely medzi kolektívnymi 
a individuálnymi športmi. Zákon o športe v týchto súvislostiach zámerne nejde do detailov, 
a ponecháva širokú autonómiu športovej obci na to, aby si sama zvolila formy sociálneho dialógu, 
ktoré jej najviac vyhovujú, pokia  nejde o pracovnoprávny sociálny dialóg, ktorý je vrátane možností 
štrajku a kolektívneho vyjednávania detailne upravený v osobitných predpisoch.
                                                            
31) Swiss union wants clubs to sign code of conduct.  
Dostupné na internete: http://www.fifpro.org/news/news_details/256 (navštívené 27.9.2014). 
32) Dostupné na internete: http://safp.ch/html2/docs/SAFP_Code_de_Conduite_DE.pdf (navštívené 1.5.2010). 
33) SCHÖMANN, Isabelle – SOBCZAK, André – VOSS, Eckhard – WILKE, Peter: Codes of conduct and international framework 
agreements: New forms of governance at company level. Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, 2008, s. 86. 
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STATUS A POZÍCIA ŠPORTOVCOV – NÁVRHY DE LEGE FERENDA – IMPULZ K DIŠPUTE 
POTREBNEJ (NIELEN) PRE OPTIKU PRÍPRAVY „NÁVRHU NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE“ 
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ABSTRAKT: 
Autor v predkladanom príspevku formuluje víziu právnej úpravy športovcov. Hodnotí aktuálne právne postavenie 
športovcov a navrhuje viaceré návrhy de lege ferenda, ktoré by mohli by  pozitívom do diskusie nielen pre 
potreby aktuálne prebiehajúceho legislatívneho procesu vypracovania návrhu „nového zákona o športe“. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The autor in the present article formulates the vision of the legal status of athletes. He evaluates actual legal 
status of the athletes and suggests few de lege ferenda propositions, which could be the positive in relation to 
the discussion (not only) for the legislation process of enactment the „new sports act.“ 
 

„Sapere aude“ 

ÚVOD: 

Za cie  tohto krátkeho príspevku si jeho autor stanovil snahu prezentova  možné východiská 
vnímania, legálneho uchopenia a zákonného znenia úpravy športovca ako fyzickej osoby, od ktorej 
je závislá a na ktorej je postavená organizácia ktoréhoko vek športového odvetvia. V príspevku 
prezentované systematiky úprav športovcov ako špecifickej skupiny subjektov v športe môžu 
poslúži  ako impulz k dišpute a kone ným záverom pre prebiehajúci proces prípravy „návrhu Nového 
zákona o športe“, alebo naopak – môžu by  len rýdzo akademickým nadviazaním na predmetnú 
problematiku a rozvedením alternatív, ktoré nám ponúka znalos  získaná doterajším skúmaním tejto 
problematiky. 

Odhliadnuc od definovania a pomenovania aktuálnej situácie a pozície športovcov autor ponúkne aj 
riešenie, v ktorom sa odzrkad uje ním dlhodobo prezentovaná koncepcia vnímania športu 
a športovcov zhutnená do tvrdenia: „jeden šport – jeden športovec – viaceré úrovne výkonu 
športovej innosti“. Autor má za správne tvrdenie, že nie definícia športovca má definova  aktivitu 
ktorú vykonáva, ale aktivita vytvára predpoklady pre definovanie športovca, a to v jeho rôznych 
kvalitatívne odlišných typoch. 
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Na pozadí tejto vedomosti a predpokladov teda nemôžeme hovori  o profesionálovi i amatérovi, 
ale o športovcovi, ktorý vykonáva športovú innos  v jej rôznej kvalite – tj. vykonáva profesionálnu 
športovú innos , amatérsku športovú innos , i dokonca poloprofesionálnu športovú innos . 
Tento prístup sa odzrkadlí najmä v kvalitatívne vyšpecifikovanej trojstup ovej štruktúre legálnej 
úpravy športovca prezentovanej v alšej asti príspevku. Autor v príspevku opomenie taktiež 
odlíšenie športovej innosti, i jej výkonu v kolektívnych športoch a individuálnych športoch, nako ko 
poskytnuté riešenie pokrývajú obe množiny výkonu športovej innosti. 

KRÁTKE PREDPOROZUMENIE NA ZÁVER ÚVODU: 

Športovec ako fyzická osoba, teda lovek, ktorý športuje je dnes – v platnom a ú innom právnom 
poriadku Slovenskej republiky, upravený normatívnym spôsobom v minimálnej miere. Poznáme 
definície zákon . 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre v znení neskorších predpisov ( alej len „ZTK“) 
hovoriace o športe pre všetkých, i výkonnostnom a vrcholovom športe1, no definície športovcov 
ako takých nepoznáme. Je logické, že extenzívnym výkladom obsahu tohto zákonného predpisu by 
sme v kone nom dôsledku dospeli k výkladovému zisteniu, že športovcom vrcholovým je športovec 
vykonávajúci vrcholový šport, a obdobnú aplikáciu výkladu by sme použili aj pri športe pre všetkých. 
Zákon . 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ( alej len „ZP“) upravuje 
postavenie profesionálnych športovcov, no ich definíciu neponúka. O nedostatkoch 
pracovnoprávnej úpravy budeme hovori  v alších astiach príspevku. 

Tieto predpoklady zákonnej úpravy – tzv. „športovej legislatívy“ nám však neponúkajú u ah enie 
v snahe o koherentnú úpravu športovca jednak v pripravovanom návrhu „nového zákone o športe“ 
( alej len „NZOŠ“)2, a jednak v nadväznosti na rôzne druhy a stupne výkonu športovej innosti 
v previazanosti na ich odvodové alebo da ové povinnosti v príslušnej súvisiacej legislatíve. 

Autor sa alším obsahom príspevku pokúsi o definovanie stavu sú asného, ako aj možné cesty 
legislatívneho uchopenia definícií športovcov, ktoré by sa mohlo sta  pozitívno-právnym priemetom 
reálne existujúcich vz ahov a pozícii, ktoré sa v športe ako takom vyskytujú. 

1. AKTUÁLNY STAV V ZNAMENÍ OBCHÁDZANIA ZÁKONA? 

V aktuálnych podmienkach Slovenskej republiky je problematika športovcov upravená jednak ZP, 
a implicitne jednotlivými špeciálnymi zákonmi (spomínaný „ZTK“). ZP ustanovuje, že 
„pracovnoprávne vz ahy ... profesionálnych športovcov sa spravujú ZP, ak osobitný zákon 
neustanovuje inak.“. Právny pozitivista by mohol nad akademickými úvahami o nedostato nej 
reflexii zákonov vo vz ahu k zobrazeniu, reglementácii a úprave dnes existujúcich športových vz ahov 
zalomi  rukami, no opak je pravdou. ZP svojím obsahom nie je schopný reflektova  realitu športovo-
právnych vz ahov dneška, kedy sú vz ahy medzi športovcami a športovými klubmi zakladané 
zmluvnými dojednaniami. Športovci so športovými klubmi uzatvárajú zmluvy o výkone športovej 
innosti i inak pomenované zmluvy, ktoré aplika ne spadajú bu  pod zákon . 513/ 1991 Zb. 

Obchodný zákonník ( alej len „ObZ“)3 alebo zákon . 40/1964 Zb. Ob iansky zákonník v znení 
neskorších predpisov ( alej len „OZ“)4. Týmto postupom a kontrakta nou praxou sa de facto a de 
iure obchádza ZP, ke že predpoklad aplika ného zaradenia vz ahov profesionálnych športovcov 
pod ZP nie je naplnený absenciou „pracovnoprávneho vz ahu“ (medzi nimi a športovými klubmi) 
za ich sú asného nahradenia kontraktmi inominátnymi – teda vz ahmi obchodnoprávnymi alebo 
ob ianskoprávnymi. 

                                                            
1) § 2, ods. 3 a 4. 
2) Projekt je vedený pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Bližšie pozri: www.ucps.sk  
3) § 269 ods.2 
4) § 51. 
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2. MOŽNÉ RIEŠENIA STATUSU ŠPORTOVCOV: 

Odhliadnuc od aktuálneho stavu, ktorý si pod a názoru autora príspevku vyžaduje nutnú legislatívnu 
zmenu, autor považuje za východiská možných legislatívnych úprav v budúcnosti nasledujúce 
modely úpravy statusu športovcov: 

1. Dvojprvkový model statusu športovca 
2. Trojprvkový model statusu športovca 
3. Liberalizovaná úprava statusu športovca 

Je viac ako potrebné upozorni , že vývoj športu a vz ahov v om existujúcich dnes dospel do štádia, 
v ktorom niet pochýb o fakte, že v prípade športovcov, ktorí sa vykonávaním športovej innosti živia, 
by malo by  zákonne upravené ich aplika ne zaradenie pod ZP. Je potrebné poznamena , že by malo 
ís  o ich hlavnú hospodársku innos , teda nie o innos , ktorá je finan ne pre športovca druhoradá 
– ved ajšia. V takom prípade už nepôjde o „profesionálnych športovcov“, ale skôr o alšiu kategóriu. 
Súdny dvor Európskej únie ( alej len „SDEU“) už v roku 1976 hovoril o kategórii 
„poloprofesionálnych futbalistov“5. Takýto vývoj profesionálnej sféry športu a jej zamestnanecký 
charakter vyžaduje tak Európska únia, tak medzinárodné orgány správy a riadenia viacerých športov, 
rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie ( alej len „SDEU“), a dokonca – v podmienkach 
Slovenskej republiky aj dnes platný a ú inný ZP. Je potrebné upozorni , že v prípade, ak by sa na 
kategóriu „profesionálnych športovcov“ pod prizmou novej optiky NZOŠ pozeralo ako na 
zamestnancov, nešlo by teda o zákonnú formuláciu nového statusu športovca, išlo by iba 
o legislatívne vylú enie možnosti obís  platný ZP, ktorý je ú inný od roku 2001. O tom, že 
profesionálnym športovcom patrí status zamestnancov dnes už nemôže by  pochýb, a z tejto 
premisy vychádzajú aj autorom ponúkané východiská úpravy statusu športovcov. 
Je dôležité poznamena , kedy (vykonávané pracovné) aktivity definujeme ako závislú prácu s ex lege 
zamestnaneckým charakterom. Ide o aktivitu, ktorá je vykonávaná: 

• vo vz ahu nadriadenosti zamestnávate a a podriadenosti zamestnanca, 
• osobne zamestnancom pre zamestnávate a, 
• pod a pokynov zamestnávate a, 
• v jeho mene, 
• v pracovnom ase ur enom zamestnávate om, 
• za mzdu alebo odmenu. 

Ak teda ktoráko vek osoba vykonáva aktivitu, ktorá má prvky a vlastnosti hore uvedené, ex lege 
(zo zákona) ide o zamestnanca v právnom vz ahu k zamestnávate ovi na základe pracovnej zmluvy 
aplika ne spadajúcom pod ZP. To, že profesionálny športovec vykonáva závislú prácu je viac ako 
zrejmé z poznania a charakteru jeho innosti, na tému oho už boli poskytnuté viaceré odborné 
príspevky6. Akáko vek iná úprava ich vz ahu je protiprávnym stavom, ak osobitný zákon 
neustanovuje inak – o v prípade športovcov neustanovuje žiaden iný zákon. 

NÁVRHY DE LEGE FERENDA ALEBO: KTO SI ŠPORTOVEC? 

Na úvod prezentácie modelov úpravy športovca treba poveda  zopár slov k legislatívnej technike, 
s využitím ktorej by boli tieto modely prípadne použité. Išlo by o formuláciu základného ustanovenia 
profilujúceho športovca ako osobu, kde by boli zakotvené jeho základné práva a povinnosti, 
postavenie, a definovaný jeho komplexný status na zákonnej úrovni, na ktorý by nadväzovali 
zákonné ustanovenia bu  (i) dvojprvkového modelu, alebo (ii) trojprvkového modelu športovcov. 

                                                            
5) Pozri bližšie: bod . 73. Rozhodnutia SDEU vo veci Bosman (C-415/93). 
6) Bližšie pozri napr.: DOLOBÁ , M.: Právne postavenie športovca; IN: Justi ná revue, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 
republiky, [ .6-7/10, strana 796], OLLÁK, J.: Profesionálna športová innos  ako závislá práca?; IN: justi ná revue, Ministerstvo 
spravodlivosti Slovenskej republiky, [ .10/11, strana 1400]. ORBA, J.: Nevyriešené otázky právneho statusu športovcov 
a športových klubov, IN: Dny práva 2011 – Days of Law 2011, Bermudský trojúhelník obchodního práva, 1.vydáni, 2012, ISBN 978-
80-210-5911-5. 
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A. DVOJPRVKOVÝ MODEL STATUSU ŠPORTOVCA: 

Dvojprvkový model statusu športovca vychádza zo základnej premisy hovoriacej o tom, že v športe 
existujú profesionálni športovci a amatéri. Tento model nezoh ad uje existenciu možnej 
„medzikategórie“ v podobe „poloprofesionálov“, o ktorých opodstatnenosti je autor presved ený aj 
pod váhou dôvodenia SDEU v spomínanom prípade Bosman. 
1. PROFESIONÁLNY ŠPORTOVEC 

1.1. profesionálny športovec, ktorý vykonáva športovú innos  pre športový klub ako ZÁVISLÚ 
PRÁCU = režim ZAMESTNANEC.7 

1.2. profesionálny športovec v režime SAMOSTATNE ZÁROBKOVO INNÁ OSOBA 
1.2.1. profesionálny individuálny športovec (tenis a pod.) 
1.2.2. profesionálny športovec, ak jeho výkon športovej innosti nepresahuje: 

a) 10 hodín v týždni, 
b) 5 dní v mesiaci, alebo 
c) 30 dní v roku 

2. AMATÉRSKY ŠPORTOVEC: ktorýko vek iný športovec športujúci tzv. „vo no asovo“. 

B. TROJPRVKOYVÝ MODEL STATUSU ŠPORTOVCA: 

Trojprvkový model statusu športovca vychádza z už uvedeného dvojprvkového, avšak navyše – 
definuje kategóriu medzi profesionálom a amatérom, teda poloprofesionálneho športovca. Robí tak 
samostatným vy lenením vyššie uvedenej kategórie 1.2.2 do kategórie poloprofesionálov. 
1. PROFESIONÁLNY ŠPORTOVEC: 

1.1. profesionálny športovec, ktorý vykonáva športovú innos  pre športový klub ako ZÁVISLÚ 
PRÁCU --> režim ZAMESTNANEC 

1.2. profesionálny športovec v režime SAMOSTATNE ZÁROBKOVO INNÁ OSOBA 
• profesionálny individuálny športovec (tenis a pod.) 

2. POLOPROFESIONÁLNY ŠPORTOVEC: 
2.1. vykonáva športovú innos  ako SAMOSTATNE ZÁROBKOVO INNÁ OSOBA, ak jeho výkon 

športovej innosti nepresahuje: 
a) 10 hodín v týždni, 
b) 5 dní v mesiaci, alebo 
c) 30 dní v roku. 

V tejto kategórii je možné alej rozlíši , i do istej výšky príjmu nebude tento oslobodený od 
odvodových povinností, ako aj to, i v tejto kategórii bude vyžadovaná písomná zmluva. V rozsahu 
tejto kategórie je potrebné zváži  klady a zápory, ktoré pre športovcov dnes športujúcich v prípade 
jej vzniku existujú. Dnes je známym fakt, že športovci v nižších ligových sú ažiach naprie  futbalom, 
hokejom, hádzanou i basketbalom, ktorí sa výkonom športovej innosti neživia (právne nazvané – 
nie je to pre nich nosná/hlavná hospodárska innos ) dostávajú asto odmenu „na ruku“, bez 
existencie zmluvného dojednania, a to iba na základe ich registra ného vz ahu k športovému klubu, 
pre ktorý vykonávajú športovú innos . Je podstatné a nesmierne dôležité si uvedomi , že ak by 
NZOŠ upravil ex lege ich pozíciu ako SZ O, a z prijatej odmeny by si odvádzali istú as  odvodov 
do sociálneho systému, výkonom športovej innosti a legálnym odvodom svojej asti odvodov 
z prijatej odmeny by si zabezpe ovali lepší výpo tový základ pre neskoršie dôchodky. Okrem iného, 
pozícia SZ O v nadväznosti na možné znenie NZOŠ o nutnosti písomnej zmluvy aj v tejto kategórii by 
nútila športové kluby existova  s týmito športovcami na základe zmluvných dojednaní, ím by sa 
eliminovali niektoré negatívne skúsenosti v situáciách, kedy športový klub odmieta da  športovcovi 
súhlas na prestup do iného klubu a pod. Všeobecne, existenciou zmluvného dojednania sa pozícia 
športovca diametrálne zlepšuje vo vz ahu jednak k právnej istote, ako aj vo vz ahu k prípadnému 

                                                            
7) V tejto kategórii by mala by  obligatórnou náležitos ou tohto vz ahu písomná zmluva.  
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vymáhaniu jeho zmluvných nárokov pred zväzovými orgánmi. Je otázne, i by nebolo možné 
ponúknu  možnos  pre športovcov v tejto kategórii vykonáva  športovú innos  vo vz ahu ku klubu 
ako zamestnanci, a to s možnos ami: 

• ak by to športovci vyžadovali,  
• ak by s tým športovci súhlasili. 

3. AMATÉRSKY ŠPORTOVEC: ktorýko vek iný športovec športujúci tzv. „vo no asovo“. 

C. TROJPRVKOVÝ MODEL STATUSU ŠPORTOVCA SO ZOH ADNENÍM AUTOROVEJ VÍZIE 
„JEDEN ŠPORT – JEDEN ŠPORTOVEC – VIACERÉ ÚROVNE VÝKONU ŠPORTOVEJ INNOSTI“. 

Tento model vychádza z existencie generálneho ustanovenia plošne upravujúceho športovca ako 
osobu, s nevyhnutne nadväzujúcimi definíciami profesionálneho výkonu športovej innosti, 
poloprofesionálnej športovej innosti a amatérskej športovej innosti. Model je de iure prienikom 
oboch modelov prezentovaných skôr, no pribúda v om precizovanie aktivity – výkonu športovej 
innosti ktorá definuje subjekt výkonu – teda športovca. 

Je správne hovori , že hrá  vrcholového klubu je profesionálny športovec, a odlišova  ho (defini ne) 
od športujúceho dorastenca? Je dôležité si uvedomi , že ich kvalitatívne odlišné postavenie je 
aktuálne, ale je tomu tak na základe kvality výkonu športovej innosti, ktoré každý z nich 
vykonáva. Je pravdou, že športujúci 15 ro ný mladík hrá za obytným blokom v rámci mestskej sú aže 
rovnaký futbal, ako hrá  napr. v Lige majstrov UEFA? Ak áno, odlišuje ich iba úrove  a kvalita innosti, 
teda úrove  výkonu športovej innosti, ktorú vykonávajú. Ak je uvedené pravdou, platí vízia 
v nadpise tejto asti príspevku, a taktiež by malo plati  dole prezentovaná legálna úprava športovca.  
ŠPORTOVEC vykonávajúci bu  
A. Profesionálny výkon športovej innosti 

1) Profesionálny výkon športovej innosti je výkon tejto innosti sp ajúci znaky závislej práce 
pod a osobitného predpisu (ZP), športovec ju vykonáva ako ZAMESTNANEC, ak nejde 
o prípad pod a odseku 2. 

2) Športovec vykonáva profesionálnu športovú innos  ako SAMOSTATNE ZÁROBKOVO 
INNÁ OSOBA, ak túto innos  vykonáva samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednos  a za ú elom dosiahnutia zisku. (individuálny športovec) 
B. Poloprofesionálny výkon športovej innosti: 

1) Poloprofesionálnym výkonom športovej innosti je jej vykonávanie športovcom ako 
SAMOSTATNE ZÁROBKOVO INNOU OSOBOU ak jej vykonávanie (na základe písomnej 
zmluvy?) nepresahuje: 

a) 10 hodín v týždni, 
b) 5 dní v mesiaci, alebo 
c) 30 dní v roku 

C. Amatérsky výkon športovej innosti: 
1) Amatérskym výkonom športovej innosti je dobrovo né vykonávanie akejko vek fyzickej 

aktivity sledujúcej športový cie , to najmä za ú elom zvyšovania fyzickej kondície, fyzického, 
mentálneho, duševného alebo iného zážitku športovca. 

D. Myšlienka „liberalizácie“ alebo zjednodušenia právnej úpravy statusu športovcov na záver: 
alšie možné riešenie statusu športovcov hovorí o tom, že je možné zákonne stanovi  iba hranicu 

/výšku zárobku – príjmu za výkon športovej innosti za odmenu ro ne – od ktorej nahor budú 
osoby vykonávajúce športovú innos  zamestnancami a bude sa na nich aplikova  úprava ZP. 
Zvyšná množina športovcov zákonne regulovaná nebude. Bude teda len na športovcovi, i chce 
v množine „mimo zamestnanca“ požíva  status zamestnanca a uzavrie so športovým klubom 
pracovnoprávnu zmluvu, stane sa SZ O na základe živnostenského oprávnenia z alebo bez 
zmluvného dojednania so športovým klubom, alebo bude amatérom.  
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Negatívom tejto vo by je skuto nos , že možnos  rozhodovania sa športovca o svojom statuse je 
v množine mimo zamestnancov zna ne obmedzená v prospech silnej pozície športového klubu, pre 
ktorého chce športovec vykonáva  športovú innos , o bude ma  za následok rýdzo amatérske 
prostredie tejto „mimozamestnanckej množiny“, vzh adom na zvýšené nároky pre športové kluby 
v opa nom prípade (administratívne, prípadne finan né v prípade vo by statusu zamestnanca 
športovcom).  

3. ZÁVER: 

Autor v príspevku prezentoval aktuálnu pozíciu a zákonnú úpravu športovcov, ako aj alšie možné 
východiská jej úpravy v budúcnosti. i sa široká akademická, odborná, právna i športová verejnos  
zhodne na prínosnosti niektorého z tu prezentovaných modelov, je otázne.  
Pod a názoru autora je však nevyhnutne potrebné prípadné alšie zákonné úpravy športovcov – i 
už v pripravovanom „návrhu Nového zákona o športe“ alebo inom predpise – koncipova  
s nevyhnutnou požiadavkou zamestnaneckého statusu profesionálov, ako aj s niektorými alšími 
špecifickými mechanizmami zabezpe enia symetrie zmluvných dojednaní medzi športovcami 
a športovými klubmi, pre ktoré títo vykonávajú športovú innos . Zmluvná asymetria dnes existujúca 
v športovom prostredí je nebezpe ným nástrojom zneužívania dominantnejšieho a silnejšieho 
postavenia silnejších subjektov (klubov), ktorými hrá i samozrejme – nie sú. 
Prirodzene, autor si je vedomý, že finan ná situácia športu a subjektov v om na Slovensku dnes ešte 
nie je pre zamestnaneckú pozíciu profesionálnych športovcov pripravená v najlepšej forme, no 
nevyhnutné zákonné opatrenia podpory športu vo vz ahu k jeho financovaniu, ako aj možnos  úvah 
nad odložením ú innosti ustanovení o zamestnaneckom pomere profesionálnych športovcov v NZOŠ 
vytvárajú predpoklady aspo  pre za iatok modernej, a správnej cesty. Ak nie, aspo  pre za atie 
diskusie, i je správne postupova  v nastolenom trende. O obavách športovej obce zo zavedenia 
zamestnaneckého statusu športovcov vo vz ahu k trestnoprávnej rovine nevyplatenia mzdy už autor 
pojednával v príspevku, ktorý je dostupný na stránkach U enej právnickej spolo nosti.8 
Riešenie zákonnej úpravy tak nadobúda bu  charakter liberalizácie, alebo detailnej úpravy 
jednotlivých množín športovcov s možnos ou zákonodarcu definova  minimálne vlastnosti každej 
z nich. Argument hovoriaci o nadbyto nosti snahy zákonodarcu v tejto oblasti pod váhou pravidiel 
športu generovanými nadnárodnými orgánmi správy a riadenia športu je síce aktuálny, no neguje 
a znemož uje vnímanie tejto problematiky optikou národného zákonodarstva. Športové predpisy sú 
predsa predpismi súkromnoprávnej povahy ktoré povo ujú zákonné predpisy, podzákonnými 
predpismi, a ak má zákonodarca úmysel garantova  kvalitu istých – interpersonálnych vz ahov 
v spolo nosti garantova  v minimálnej kvalite za ktorou stojí ako jej garant – musia sa predpisy 
športových subjektov v podmienkach (nielen) Slovenskej republiky zákonným predpisom 
prispôsobi . Opa ný poh ad zakladá možné nebezpe enstvo priznania vä šej normatívnej sily 
v prospech športových predpisov vo vz ahu k predpisom zákonným, o pod a autora nie je správna 
cesta. 
Autor príspevku so záujmom o akáva, k akým výsledkom dospeje akademická a odborná dišputa na 
predkladanú tému. Zo záujmom bude detailne sledova  prípravu návrhu Nového zákona o športe 
a na úpravu postavenia a statusu športovcov v om. Sú asne vyjadruje želanie, že nová zákonná 
úprava posunie status športovcov a ich prípadnú diverzifikáciu na kvalitatívne vyššiu úrove  
v porovnaní s dnes existujúcim, legálnym stavom. 

 

                                                            
8) OLLÁK, J.: Nieko ko slov k (prípadnej) trestnej zodpovednosti lenov štatutárnych orgánov športových klubov, dostupné na: 
http://www.ucps.sk/collak_trestna_zodpovednost_statutarov_sportovych_klubov_ako_zamestnavatelov (navštívené d a 
22.9.2014). 
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ABSTRAKT: 
Autor sa v príspevku zaoberá vedecky otázkami i vôbec a za akých okolností je možné uvažova  o športe 
a športovaní ako o obsahu verejného záujmu, i môže by  verejný záujem naplnený ubovo ným obsahom a i sa 
dosiahne verejný záujem prijatím nového zákona o športe. Otázku, i je šport obsahom verejného záujmu je 
potrebné skúma  z poh adu konkrétneho udského práva, ktoré pri verejných záujmoch súvisiacich so športom 
a športovaním sú v hre. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
In the presented article, the author deals (from a scientific perspective) with the question whether and if so to 
what extent, can be sports and sporting activities perceived as part of public interest. At the same time, he 
discusses whether the content of „public interest“ is flexible and open. Finally, the author looks into the issue, 
whether the new Act on Sports is a suitable instrument to reach the goal of public interest in sporting activities. 
The question whether sports are part of public interest are answered from the point of specific/particular human 
rights that are somehow related to sports and sporting activities. 
 

Verejný záujem je pojmom ústavného práva. A ako je to s vä šinou pojmov obsiahnutých v ústave, 
v prvotnej vízii ústavodarcu zostáva bez obsahového naplnenia. Neo akávajme teda všeobecné 
definície ani v prípade verejného záujmu, ale jeho vymedzenie v konkrétnych oblastiach 
spolo enského života. Iné bude v zdravotníctve, iné v sociálnom zabezpe ení, iné vo vzdelávaní, iné 
v kultúre. Jeho alší osud potom zostáva tak ako ústava samotná – zamotaný medzi právom 
a politikou. To znamená medzi tenziami konštitucionalizmu a demokratizmu.  
Konštitucionalizmus obsahuje as  právnu, a to v rozpätí od právneho štátu až po udské práva a jeho 
najvidite nejším ochrancom je po 2. svetovej vojne ústavné súdnictvo, ktoré chráni ústavu aj pred 
samotnými zákonodarcami. 
Demokratizmus, ktorého základom je vládnutie na základe vä šinového princípu a jeho 
najvidite nejším prejavom je zastupite ská demokracia, je zasa hlavným nástrojom politiky 
pretavenej do zákona.  
Verejný záujem z poh adu, nielen slovenských, reálií sa naj astejšie (a aj najproblematickejšie) spája 
s vyvlastnením. Ústavnou podmienkou vyvlastnenia je, že jeho cie om je spolo né dobro, záujem 
celej spolo nosti a je ultima ratio, teda poslednou možnos ou ako tento verejný záujem dosiahnu . 
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Typickým legitímnym cie om pre vyvlastnenie je záujem spolo nosti na zrýchlení a zvýšení 
bezpe nosti nás všetkých v cestnej doprave cestou výstavby dia nic. Podmienky a prostriedky na 
realizáciu tohto legitímneho cie a sú ponechané na zákonodarcu.  
V záujme zrýchlenia výstavby dia nic bol politikmi prijatý zákon o jednorazových mimoriadnych 
opatreniach v príprave niektorých stavieb dia nic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona 
o katastri nehnute ností- Zákon . 669/2007 Z.z.. Následne bol podrobený testu ústavnosti (teda 
testom udských práv), i zvolené prostriedky v tomto zákone nezasiahli do práv vlastníkov 
pozemkov. Išlo po použitie testu proporcionality, kde na jednej strane stál zákonom chránený 
verejný záujem a na druhej strane vlastnícke právo. Test proporcionality sa uplat uje predovšetkým 
v oblasti základných udských práv. 
Pre oblas  udských práv druhej generácie, akými je právo na vzdelanie i právo na zdravie, sa 
používajú iné interpreta né metódy, pretože obsah týchto práv ur ujú politici zákonom. Hlavným 
meradlom ústavnosti týchto zákonov je potom kritérium efektívnosti, teda i podmienky 
a prostriedky vymedzené v zákone na naplnenie ústavou garantovaného, a v tomto prípade, aj 
verejným záujmom doloženého udského práva sú spôsobilé tento verejný záujem obsahovo naplni .  
Táto ústavná hra medzi politikou a právom sa premieta do všetkých oblastí, ktoré prejdú obsahovým 
testom verejného záujmu. Aplikované na šport potom prinášajú tri základné otázky: 

1. Je obsahom verejného záujmu šport a športovanie? 
2. Ak áno, môže by  naplnený ubovo ným obsahom? 
3. Dosiahne sa verejný záujem prijatím zákona o športe? 

Ad 1. Je notoricky známou skuto nos ou, že právo na šport nie je v Ústave Slovenskej republiky 
zaradené medzi expressis verbis vymedzené udské práva 2. generácie, o však neznamená, že jeho 
obsah by nemohol by  zaradený pod iné udské práva hodné ústavnoprávnej ochrany. K ú om bude 
práve vymedzenie verejného záujmu z poh adu športu.  
Ako príklad, nie náhodou vybraný, je možné uvies  právo na zdravie a akými prostriedkami 
testovanými verejným záujmom sa dosiahne. Testom ústavnosti bola v rozhodovacej praxi 
ústavného súdu napríklad podrobená otázka, i je vo verejnom záujme chirurgická úprava ženských 
p s vo forme ich zvä šenia. V konkrétnom prípade išlo o trestné stíhanie za korupciu plastického 
chirurga, ktorý prijal úplatok za odvedenie kvalitnejšej práce. Z pacientky sa stal policajný agent a 
z lekára trestne stíhaná osoba, pretože pod a práva platného v tom ase bolo trestným inom 
prevzatie úplatku za vykonanie veci vo verejnom záujme. Ústavnoprávnou otázkou sa tak stalo 
posúdenie toho, i právo na ženskú krásu je obsahovou sú as ou práva na zdravie z poh adu 
verejného záujmu pri chirurgickej úprave ženského poprsia.  
Rovnakým testom ústavnosti by bola otázka, i športovanie je reálnym prostriedkom k nap aniu 
udského práva na zdravie. Podobne by sa mohlo postupova  aj pri iných udských právach 

2. generácie, ktoré z poh adu verejného záujmu by nap ali jeho obsah športovaním i športom 
samotným. Napríklad išlo by o da ové zákonodarstvo, právnu úpravu sociálneho zabezpe enia, ale 
napríklad aj o právo na prácu i právo na výkon povolania a v neposlednom rade aj férové pravidlá 
z poh adu hospodárskej sú aže.  
Otázku, i je šport obsahom verejného záujmu je preto potrebné skúma  z poh adu konkrétneho 
udského práva, ktoré pri verejných záujmoch súvisiacich so športom a športovaním sú v hre.  

Ad 2. Druhá otázka z poh adu verejného záujmu a športu je položená do vnútra športu, teda i šport 
samotný dokáže napl ova  verejný záujem. Týka sa to predovšetkým športových pravidiel, ktoré 
musia by  spôsobilé nap a  verejný záujem z h adiska verejného záujmu obsiahnutom 
v konkrétnom ústavne garantovanom udskom práve, ku ktorému v tom ktorom prípade inklinujú. 
Samozrejme základnou otázkou v tomto smere je, i športové odvetvie nap a verejný záujem, 
pri om pre jeho hodnotenie bude irelevantná kategorizácia v rámci súkromného práva, v ktorom sa 
pohybujú športové zväzy i združenia športových zväzov. Ak je napríklad niektorý zo športov 
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olympijským športom, nemusí by  automaticky športom z h adiska verejného záujmu. Konkrétne, ak 
je verejný záujem obsiahnutý v práve na zdravie, tak je dôležité posúdenie, i zdraviu aj aktívne 
napomáha. Klasickým príkladom môže by  šach, ktorý však možno subsumova  pod iné udské právo, 
akým je napríklad právo na vzdelanie napríklad z poh adu niektorých odvetví matematiky alebo 
ekonómie (teória hier). 
Druhou otázkou je potom i z poh adu verejného záujmu má šport, ktorý evidentne ohrozuje zdravie, 
i dokonca život, bezpe nostné pravidlá a podmienky minimalizujúce poškodenie zdravia. Príkladom 

môžu by  napríklad tzv. kontaktné športy i automobilový šport. 
Tre ou otázkou je i šport bez oh adu na športové odvetvie má vytvorené predpoklady pre 
zabezpe enie jeho základného pravidla, ktorým je fair play, teda sú až za rovnakých podmienok. 
Toto pravidlo môže by  ohrozené tak pozitívne ako aj negatívne. Príkladom pozitívneho (v smere 
dosiahnutia ví azstva) môže by  doping a negatívneho (v smere dosiahnutia prehry) môže by  
korupcia prejavovaná v rôznych podobách od úplatkárstva po „tipovanie“ výsledkov. Sem však patria 
aj športové sú aže, kde do hry vstupujú otázky antimonopolného práva z poh adu verejného záujmu 
na vytvorení rovnakých podmienok, aby bol zabezpe ený férový priebeh sú aže z h adiska 
ekonomického, pretože šport sa stal nielen kategóriou zábavy, ale aj kreatívneho priemyslu. 

Ad 3. Tretia otázka na rozdiel od druhej, ktorá smerovala do vnútra športu a teda, i športové 
inštitúcie zabezpe ujú nap anie verejného záujmu pri jednotlivých športových odvetviach i 
športových sú ažiach, smeruje navonok, teda vo i politikom. Ak je šport sú as ou verejného záujmu 
obsiahnutom pri nap aní konkrétneho udského práva a športové inštitúcie nap ajú verejný 
záujem vo svojich športových odvetviach i športových sú ažiach, potom je úlohou politikov, aby vo 
verejnom záujme prijali také opatrenia, ktoré by napomáhali realizácii verejného záujmu v športe. 
Klasickým nástrojom politikov v zastupite skej demokracii je zákon. V tomto prípade zákon o športe, 
pri om sa nemyslí len samotný zákon, ale aj množstvo iných zákonov a právnych predpisov, ktoré 
z ur itého aspektu zasahujú do športu.  
Zákon o športe ako taký je v tomto smere ústavnoprávne testovaný z h adiska toho, i nap a verejný 
záujem v športe. V tomto smere sa táto otázka nevy erpáva len v smere dostato ného 
a viaczdrojového financovania športu, ale testuje štát, i vyvára podmienky k tomu, aby sa naplnil 
verejný záujem obsiahnutý v konkrétnych udských právach. Pritom ide o udské práva 1. generácie 
(v menšej asti), aj druhej generácie (z vä šej asti). 
V súvislosti so základnými udskými právami ide napríklad o právo na život. Z tohto poh adu je potom 
testovaná právna úprava spojená napríklad s násilím na štadiónoch i bezpe nos ou divákov pri 
automobilových pretekoch. 
Širšie prieniky má právna úprava športu v súvislosti s hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi 
právami spojenými s udskými právami druhej generácie. V tomto prípade však test ústavnosti musí 
vychádza  z iných kritérií a je potrebné uvies , že pri nap aní obsahu verejného záujmu majú politici 
možnos  širšej vo nej úvahy a ústavnoprávna ochrana sa zameria napríklad na to, i zákon o športe 
(v najširšom slova zmysle) vytvára také podmienky, ktoré sú dostato né na to, aby ochrana udských 
práv v tejto oblasti nestrácala na podstate a význame z poh adu l. 13 Ústavy Slovenskej republiky. 
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ABSTRAKT: 
Nelegálne obchodovanie s vo ne žijúcimi druhmi je jedným z najviac rozšírených nezákonných obchodov. 
Odstra ovanie chránených druhov z regiónov, ktoré sú as ou nezákonného obchodovania s vo ne žijúcimi 
druhmi vedie k závažným problémom pre lokálne ekosystémy a tiež ohrozuje mier a bezpe nos  v dotknutých 
regiónoch. Medzinárodné spolo enstvo prijíma viacero opatrení, tieto však nedokážu zabráni  sú asnému 
nárastu nezákonného obchodovania s vo ne žijúcimi druhmi, ktorý je zaprí inený zvyšovaním dopytu, chudobou 
a nedostato nou správou verejných záležitostí vo východiskových krajinách pôvodu týchto živo íchov. EÚ výrazne 
podporuje iniciatívy zamerané na boj proti nezákonnému obchodovaniu s vo ne žijúcimi druhmi, ako je napríklad 
lepšie riadenie chránených území, budovanie kapacít a medzinárodná spolupráca pri presadzovaní právnych 
predpisov.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
Wildlife trafficking is one of the largest illegal trade in volume. The removal of protected species from regions 
which are part of illegal wildlife trafficking leads to severe problems for the local ecosystem and threats peace 
and stability in concerned regions. International community has adopted number of measures, but these cannot 
prevent the concurrent increase in the wildlife trafficking, caused by increasing demand, poverty and lack of 
public affairs in source countries of origin of those animals. EU strongly supports initiatives aiming to combat 
wildlife trafficking, such as better management of protected areas, capacity building and international 
cooperation in enforcement.  

 

I. POVAHA, ROZSAH A VPLYV NEZÁKONNÉHO OBCHODOVANIA S VO NE ŽIJÚCIMI DRUHMI 
Svet v sú asnosti elí výraznému nárastu nezákonného cezhrani ného obchodu s vo ne žijúcimi 
živo íchmi a rastlinami (nezákonné obchodovanie s vo ne žijúcimi druhmi). Toto obchodovanie sa 
stalo jedným z najvýnosnejších druhov trestnej innosti na svete. Nejde o nový jav, v ostatných 
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rokoch sa však významne zmenil jeho rozsah, povaha aj vplyv. V nedávnej rezolúcii OSN1 sa 
nezákonné obchodovanie s vo ne žijúcimi druhmi ozna uje ako „závažná organizovaná trestná 
innos “, ktorú páchajú rovnaké typy globálnych organizovaných zlo ineckých skupín, ktoré sú 

zodpovedné napríklad za nezákonné obchodovanie s u mi, drogami i strelnými zbra ami. 
Generálny tajomník OSN a Bezpe nostná rada OSN uznali, že pytliactvo a nezákonné obchodovanie 
s vo ne žijúcimi druhmi patria medzi faktory podnecujúce nestabilitu v strednej Afrike a ohrozujúce 
mier a bezpe nos  v tomto regióne, ke že výnosy z tejto trestnej innosti používajú niektoré skupiny 
domobrany na financovanie svojej innosti.2 
Niektoré íselné údaje týkajúce sa objemu a hodnoty nezákonného obchodovania s vo ne žijúcimi 
druhmi3 

• Pod a odhadov sa za uplynulých desa  rokov zdvojnásobil po et nezákonne zabitých 
afrických slonov a strojnásobilo množstvo zachytenej slonoviny. V roku 2012 pytliaci zabili 
približne 22 000 slonov. V roku 2013 bolo zachytených viac ako 40 ton nelegálnej 
slonoviny. Populácia afrických slonov, ktorá sa odhaduje na 500 000 kusov, sa v sú asnosti 
zrejme zmenšuje vo všetkých afrických podregiónoch. 

• V Južnej Afrike sa prudko zvyšuje pytliacky lov nosorožcov. V roku 2013 pytliaci zabili viac 
ako 1000 nosorožcov (v porovnaní s 13 nosorožcami v roku 2007). Od roku 2010 sa v Južnej 
Afrike stalo obe ami pytliakov spolu približne 2500 exemplárov, o predstavuje 80 % 
celkovej populácie afrických nosorožcov. Ak bude pytliactvo v Južnej Afrike na alej rás  
rovnakým tempom, populácia nosorožcov sa za ne zmenšova  okolo roku 2016. 

• Svetová populácia tigrov sa zmenšila zo 100 000 kusov pred sto rokmi na menej než 3 500 
kusov v sú asnosti. Pytliactvo má na svedomí 78 % zabitých sumatrianskych tigrov. 

• Hodnota rohov nosorožcov pri alšom predaji sa odhaduje na 40 000 EUR za kilogram 
(sú asná cena 1 kg zlata je približne 31 000 EUR) a ceny surovej slonoviny na iernom trhu 
dosiahli 620 EUR za kilogram. Tigrie kosti sa predávajú až za 900 EUR za kilogram. 

• Odhaduje sa, že nezákonná ažba dreva sa podie a až 30 % na celosvetovom obchode 
s drevom a viac ako 50 % na odles ovaní tropických oblastí v strednej Afrike, v povodí 
Amazonu a v juhovýchodnej Ázii. 

• Odhaduje sa, že globálna hodnota nezákonného rybolovu dosahuje približne 10 miliárd 
EUR ro ne, o predstavuje 19 % oznámenej hodnoty úlovkov. 

Dôvodmi nárastu nezákonného obchodovania s vo ne žijúcimi druhmi sú predovšetkým vysoký 
a rastúci dopyt po výrobkoch z vo ne žijúcich druhov, najmä v niektorých astiach Ázie4, chudoba, 
nedostato ná správa verejných záležitostí, nestabilita a krízové situácie v k ú ových východiskových 
regiónoch, ako aj nedostatky pri presadzovaní práva a nedostato ne odrádzajúce sankcie, ktoré 
nezákonné obchodovanie s vo ne žijúcimi druhmi u ah ujú. 
Nezákonné obchodovanie s vo ne žijúcimi druhmi predstavuje vážnu hrozbu pre biodiverzitu 
a udržate ný rozvoj. Týka sa predovšetkým typických druhov, ako sú slony, nosorožce, udoopy, tigre 
alebo žraloky, a to do takej miery, že je ohrozené prežitie niektorých z nich vo vo nej prírode. 
Pytliacke zabíjanie slonov a nosorožcov dosiahlo najvyššiu úrove  v nedávnej histórii a oslabuje 
výsledky obnovenia badate ného v posledných troch desa ro iach. Nezákonné obchodovanie s vo ne 
žijúcimi druhmi sa týka ove a vä šieho po tu živo íšnych a rastlinných druhov (napr. koralov, plazov, 

                                                            
1) Rezolúcia prijatá Komisiou OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu a schválená Hospodárskou a sociálnou radou OSN. 
2) Správa generálneho tajomníka OSN z 20. mája 2013, S/2013/297, rezolúcia Bezpe nostnej rady OSN 2121 (2013). 
3) Odhadnú  objem a hodnotu obchodovania s vo ne žijúcimi druhmi je podobne ako pri všetkých nezákonných innostiach ve mi 
ažké. Zdroje, ktoré má vä šina krajín v sú asnosti k dispozícii na boj proti tejto trestnej innosti, sú obmedzené, z oho vyplýva, 

že skuto né údaje budú ove a vyššie. 
4) Napríklad ína je ve kým cie ovým koncovým používate om slonoviny a Vietnam nosorožích rohov. 
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šupinavcov a rastlín a živo íchov používaných na medicínske ú ely) a výrobkov (napr. dreva, 
dreveného uhlia a mäsa z vo ne žijúcej zveri z buša). Ohrozené je aj verejné zdravie z dôvodu šírenia 
chorôb, ke že zvieratá sa pašujú bez akýchko vek sanitárnych kontrol. 
Nezákonné obchodovanie s vo ne žijúcimi druhmi oberá as  udí, ktorí patria 
k najmarginalizovanejším na svete (vrátane komunít pôvodného obyvate stva), o významné 
príležitosti na udržate né živobytie. Výrobky z vo ne žijúcich druhov tvoria ve ké hospodárske 
odvetvie v mnohých rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajinách, a to bu  priamo, alebo nepriamo (napr. 
prostredníctvom cestovného ruchu). Nezákonný obchod s vo ne žijúcimi druhmi pripravuje štáty 
o dôležitý zdroj príjmov, je však výnosný pre medzinárodné siete trestnej innosti. Nezákonné 
obchodovanie s vo ne žijúcimi druhmi úzko súvisí s korupciou a nezákonnými tokmi pe azí, napríklad 
prostredníctvom prania špinavých pe azí, a negatívne ovplyv uje právny štát a dobrú správu 
verejných záležitostí. Nezákonné obchodovanie s vo ne žijúcimi druhmi stojí aj udské životy: pri 
operáciách proti pytliakom bolo za uplynulých desa  rokov usmrtených približne 1 000 lenov lesnej 
stráže. 
Hlavným cie ovým trhom s nezákonnými výrobkami z vo ne žijúcich druhov na alej zostáva Európska 
únia. Na tomto trhu je dopyt predovšetkým po druhoch, ktoré s ubujú vysoké ceny na iernom trhu. 
Dôležitými tranzitnými miestami pre nezákonné obchodovanie, najmä medzi Afrikou a Áziou, sa stali 
ve ké prístavy a letiská EÚ. V EÚ každoro ne dochádza približne k 2 500 záchytom výrobkov z vo ne 
žijúcich druhov.5 Ur ité vzácne druhy vtákov, koralov, rýb a korytna iek sa vyvážajú aj z lenských 
štátov EÚ, v rámci EÚ alebo do tretích krajín. 
Pod a Europolu rastie význam organizovaných zlo ineckých skupín pri nezákonnom obchodovaní 
s vo ne žijúcimi druhmi v rámci EÚ, a to na základe o akávania vysokých ziskov s nízkym rizikom 
zistenia a malými postihmi.6 
Nový rozsah a rozmer nezákonného obchodovania s vo ne žijúcimi druhmi vyvoláva zvýšenú 
politickú pozornos . V decembri 2012 vyjadrilo hlboké znepokojenie Valné zhromaždenie OSN. Lídri 
skupiny G8, ako aj africkí ministri financií a lídri fóra Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce 
(APEC) sa v roku 2013 zaviazali, že prijmú opatrenia na boj proti nezákonnému obchodovaniu s vo ne 
žijúcimi druhmi. 

II. PRÁVNA REGULÁCIA OBCHODU S CHRÁNENÝMI DRUHMI 
Cie om Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi vo ne žijúcich živo íchov 
a rastlín ( alej len „dohovor CITES“), ktorý bol prijatý v roku 1973 vo Washingtone7 je zaisti , aby 
medzinárodný obchod s 35 000 druhmi chránených živo íchov a rastlín neohrozoval ich prežitie. 
Európska únia dôrazne podporuje tento dohovor a zohrala k ú ovú úlohu pri prijímaní uvedených 
opatrení. 
Obchodovanie s vo ne žijúcimi druhmi smerom do EÚ aj v rámci EÚ je regulované komplexným 
súborom predpisov, ako je nariadenie . 338/97 o ochrane druhov vo ne žijúcich živo íchov a rastlín 
reguláciou obchodu s nimi, ktorým sa vykonáva dohovor CITES v EÚ, nariadenie . 995/2010, ktorým 
sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva 
a nariadenie . 1005/2008 o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove zabra ujúce 
umiestneniu nezákonne vy aženého dreva a nezákonne ulovených rýb na trh Európskej únie. 

                                                            
5) Nezákonný obchod s vo ne žijúcimi druhmi a Európska únia: analýza údajov o záchytoch v rámci projektu EU-TWIX za obdobie 
rokov 2007 – 2011. Správa vypracovaná pre Európsku komisiu. 
6) Europol, Posúdenia hrozieb závažnej a organizovanej trestnej innosti za roky 2011, 2012 a 2013. 
7) V sú asnosti k nemu pristúpilo viac ako 160 krajín sveta.  
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Európska únia takisto prijala právne predpisy, ktorými sa zakazuje zabíjanie ohrozených druhov, 
konkrétne smernicu 147/09 o ochrane vo ne žijúceho vtáctva a smernicu 43/92 o ochrane 
prirodzených biotopov a vo ne žijúcich živo íchov a rastlín. Komisia prijala plán na elimináciu 
zabíjania a chytania vtákov do pascí a obchodu s nimi a podrobne sleduje jeho vykonávanie.8 
Siete zlo ineckých skupín v niektorých prípadoch využívajú vo svoj prospech zložitos  pravidiel 
týkajúcich sa obchodu s vo ne žijúcimi druhmi, a to najmä skuto nos , že na jeden a ten istý druh sa 
môžu vz ahova  rôzne režimy obchodu pod a pôvodu daného druhu alebo typu dotknutého výrobku. 
Príkladom je obchod s po ovníckymi trofejami, ktorý bol vy atý z ur itých obmedzení týkajúcich sa 
obchodu. Európska únia nepretržite aktualizuje a pod a potreby sprís uje svoje vnútorné predpisy 
s cie om zaisti  dôraznejšie monitorovanie zo strany orgánov presadzovania práva. 
Na vnútroštátnej úrovni Slovenskej republiky túto problematiku pokrýva zákon . 15/2005 Z. z. 
o ochrane druhov vo ne žijúcich živo íchov a vo ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dop ajú 
niektoré zákony v znení neskorších predpisov. 

III. NIEKTORÉ ŠPECIFIKÁ TEJTO KRIMINALITY NA ÚZEMÍ SR  
Pokia  ide o špecifiká tejto kriminality na území Slovenskej republiky a eskej republiky možno 
konštatova , že v nedávnej minulosti sa táto trestná innos  realizovala aj na oficiálnych predajných 
výstavách, ktoré mali pravidelný as a miesto. V aka ráznym opatreniam Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia a policajných orgánov na týchto predajných výstavách sa v poslednej dobe 
nelegálne aktivity spojené s „podpultovým“ predajom vzácnych živo íšnych a rastlinných 
exemplárov presunul mimo priestorov týchto oficiálnych akcií (možní záujemcovia o nelegálne 
obstaranie CITES exempláru tak majú iba možnos  získa  informáciu, kde možno konkrétneho 
exemplára získa , samotná ponuka a predaj však prebehne niekde úplne inde (na pri ahlom 
parkovisku a pod.). 
Do Slovenskej republiky sa nelegálne dovážajú predovšetkým tieto CITES exempláre: 

1. živé exempláre: papagáje, draví vtáci, ostatné exotické vtáctvo, suchozemské korytna ky, 
jaštery a hady, opice, motýle a alšie.  

2. m tve exempláre: motýle, morské koráli a alšie.  
3. asti exemplárov a výrobky z nich: kože a výrobky z nich (obuv, kabelky, pe aženky a pod., 

najmä z hadej a krokodílej kože), kožušiny, rôzne lovecké trofeje, produkty tradi nej 
ínskej medicíny (tigria mas , výrobky proklamované ako afrodiziaka s komponentmi, ako 

sú tigrie zuby a kosti, extrakty z medvedích žl níkov, pohlavných žliaz šeliem a pod.), 
slonovina (surová alebo umelecké predmety zo slonoviny), tropické drevá, kozmetické 
prípravky alebo potraviny.  

Uskuto nenie samotného nelegálneho dovozu alebo vývozu exemplárov má nespo etne ve a 
variant, ktoré sú podriadené jedinému cie u: musia prebehnú  skryte. Napríklad sú známe prípady, 
v rámci ktorých sú drobné živo íchy prevážané v cestovnej batožine medzi vecami na oble enie, 
papagáje boli úplne znehybnené a vtesnené do upravených PET f ašiek a takto akoby 
v „kontajneroch“ skrytým spôsobom uložené napr. v spodnej asti vozidla. Rovnako nie je ojedinelé 
zasielanie balíkov s kontrabandom na tuzemskú adresu, pri om ako odosielate  je uvedená v krajine 
pôvodu žijúca osoba, ktorá o existencii zásielky preukázate ne nemá vedomos  alebo je uvedená 
neexistujúca osoba a adresa.  

                                                            
8) www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/docs/Roadmap%20illegal%20killing.pdf. 
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alej sú známe prípady, kedy boli hady, jaštery, korytna ky, žaby a pod. naskladané tesne ved a seba 
do improvizovanej schránky, bez možnosti pohybu, príjmu tekutín a potravy. Ich znehybnenie je 
asto doplnené prelepením leukoplastu (u korytna iek) i podaním utlmujúcich látok (hlavne 

u cicavcov a vtákov). 
Vä šina prepravovaných jedincov je pri kontrole nájdená už m tva. Jedinci, ktorí takúto prepravu 
prežili sú v dôsledku prekonaného stresu neschopní pohybu, resp. dlhodobé prehriatie, dehydratácia 
organizmu, nedostatok kyslíka a kinetóza sú prí inami ich úhynu v následnom období po preprave. 

alšie riziko v súvislosti s takýmto nelegálnym transportom chránených živo íchov spo íva 
v nebezpe enstve zavle enia rôznych parazitárnych a infek ných chorôb do SR, vrátane chorôb 
prenosných na loveka, ke že zdravotný stav všetkých úspešné „prepašovaných“ exemplárov do 
vnútrozemia nie je podrobený veterinárnej kontrole, pri ktorej sa prihliada aj k aktuálnej nákazovej 
situácii v krajine pôvodu. 
Podobných zistených prípadov je v SR ve ké množstvo. Bolo by naivné sa domnieva , že všetky 
prípady nelegálneho dovozu chránených druhov jedincov a rastlín sa podarí odhali . Pravda bude 
skôr opa ná: odhali  sa podarí iba zlomok týchto prípadov. 
V posledných rokoch sa rozširuje spôsob pašovania vykrádaním hniezd v období hniezdenia 
chránených vtákov a prevoz vajec v malých mobilných nádobách. Takto je možné vajcia preváža  
prakticky na akúko vek vzdialenos . Pri colnej kontrole sa ve mi obtiažne dokazuje druhová 
príslušnos  pašovaných vajec, pretože páchate  spravidla uvádza, že sa jedná o vajce bežných druhov 
vtákov, napr. holubov. Možnos  vyvráti  i spochybni  tvrdenie páchate a ponúka pomerne zložitá, 
ale jednozna ná dôkazná metóda – genetická analýza DNA pašovaných exemplárov.  
Vyliahnuté mlá a a sú následne páchate om zaregistrované na okresnom úrade pod ozna ením, že 
ide o úspešné odchovy chovných párov držaných v zajatí. Na Slovensku sa predovšetkým v oblasti 
Vysokých Tatier vykrádajú hniezda orla skalného. Podobná situácia je u exotického vtáctva, najmä 
u niektorých vzácnych druhov papagája, ktorých ceny dosahujú na našom trhu rádovo desiatky tisíce 
eur. V takýchto prípadoch je preto pre chovate  výhodné cestova  do tropických oblastí, kde 
domorodci vykrádajú hniezda a záujemcom predávajú vajce v podstate za symbolickou cenu.9  

IV. ZÁVER  
Existujú komplexné celosvetové a celoeurópske predpisy, ktorými je regulovaný obchod s vo ne 
žijúcimi druhmi. V kontexte nášho priestoru je nutné konštatova , že EÚ výrazne podporuje iniciatívy 
v rámci boja proti nezákonnému obchodovaniu s vo ne žijúcimi druhmi, ako je napríklad lepšie 
riadenie chránených území, budovanie kapacít a medzinárodná spolupráca pri presadzovaní 
právnych predpisov.  
Opatrenia, ktoré v ostatných rokoch prijalo medzinárodné spolo enstvo, však nedokážu zabráni  
sú asnému nárastu nezákonného obchodovania s vo ne žijúcimi druhmi, ktorý je zaprí inený 
zvyšovaním dopytu, chudobou a nedostato nou správou verených záležitostí vo východiskových 
krajinách pôvodu týchto živo íchov. 
Hlavný problém spo íva v tom, že pretrvávajú výrazné nedostatky, pokia  ide o ú inné presadzovanie 
platných predpisov, a to vnútroštátnej úrovni, na úrovni EÚ aj na celosvetovej úrovni. Uvedené 
nedostatky asto súvisia s nízkou politickou prioritou tohto problému, nedostatkom zdrojov nielen 
finan ných, ale aj personálnych, znalostných, technických a tiež procesnou náro nos ou dokazovania 
na vnútroštátnej úrovni. 

                                                            
9) Pozri: Ján Chmelík a kolektív: Ekologická kriminalita a možnosti jejího r šení, Linde, a.s. 2005 
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ABSTRAKT: 
V tejto asti predkladaného príspevku autor analyzuje históriu právnej úpravy registra trestov v rokoch 1961 až 
po sú asnos . Toto obdobie rozde uje na dve etapy, t. j. do a po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Venuje 
sa alším šiestim právnym normám upravujúcim register trestov, vrátane všetkým im novelám. Dochádza 
k záveru o alšej možnej novelizácii zákona o registri trestov v intenciách právnej úpravy EÚ. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
In this part of the article, the author analyses the history of the legal regulation on the Criminal Register since 
the year 1961 until present days. The whole period is divided in two parts: prior to and after establishment of 
the Slovak Republic in 1993. He deals with six legal regulations concerning the operation of the Criminal Register 
including relevant amendments. According to his conclusions, further amendment of the Act on Criminal Register 
can be anticipated in line with the legal regulation of the European Union. 
 

1. ROK 1961-1992 

Obdobie 60. rokov minulého storo ia je významným obdobím z h adiska histórie práva v širšom slova 
zmysle, vrátane trestného práva, pretože dochádza nielen k novej právnej úprave registra trestov, 
ale najmä tým, že už v roku 1961 bol prijatý Trestný zákon – zákon . 140/1961 Zb. ako aj Trestný 
poriadok – zákon . 141/1961 Zb., s aplikáciou ktorých je možné sa stretnú  doposia . 

Ú elom citovaného Trestného zákona, stanoveným v § 1, bolo chráni  spolo enské a štátne zriadenie 
eskoslovenskej socialistickej republiky, socialistické vlastníctvo, práva a oprávnené záujmy 

ob anov, a vychováva  ich na riadne plnenie ob ianskych povinností a na zachovávanie pravidiel 
socialistického spolužitia. Ako je to zrejmé z historických prame ov, toto úvodné ustanovenie sa 
opiera o základnú zásadu socialistického trestného práva – socialistický humanizmus. V súlade s tým 
ur ovalo chránené záujmy, ako aj základné ciele Trestného zákona. Vzájomná súvislos  obidvoch 
cie ov (ochrana a výchova) podmie ovala aj úzku vzájomnú súvislos  represie a prevencie, ako aj 
prostriedkov a spôsobov v boji proti kriminalite. Ur ením chránených záujmov, cie ov a prostriedkov 
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v boji proti kriminalite sa dávala základná politická smernica pre výklad a používanie jednotlivých 
ustanovení Trestného zákona.1 (Rt 50/1962, Rt 15/1963).  

Trestné právo hmotné z tohto obdobia neskôr dop al zákon . 150/1969 Zb. o pre inoch. Tento 
zákon pre in definoval ako zavinený, pre spolo nos  nebezpe ný in, ktorého znaky sú uvedené 
v tomto zákone a ktorý nedosahuje stupe  spolo enskej nebezpe nosti trestného inu. Do kategórie 
pre inov, pod a tohto zákona, patrili napr. pre in proti záujmom socialistického hospodárstva, proti 
majetku v socialistickom a osobnom vlastníctve, pre in pytliactva, proti záujmom socialistickej 
spolo nosti v oblasti styku s cudzinou, proti verejnému poriadku, pre in marenia výkonu úradného 
rozhodnutia a alšie. Za pre iny bolo možné uloži  trest od atia slobody až na jeden rok, trest 
nápravného opatrenia, zákazu innosti, pe ažný trest do výšky 10 000 vtedajších korún 
eskoslovenských (K s) alebo trest prepadnutia veci.  

D om 1.januára 1962 nadobudol ú innos  zákon . 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom 
(Trestný poriadok), ktorý zrušil dovtedy platný Trestný poriadok – zákon . 64/1956 Zb. Ú elom tohto 
Trestného poriadku bolo upravi  postup orgánov inných v trestnom konaní tak, aby trestné iny boli 
náležite zistené a ich páchatelia pod a zákona spravodlivo potrestaní. Konanie pritom malo pôsobi  
na upev ovanie socialistickej zákonnosti, na predchádzanie a zamedzovanie trestnej innosti, na 
výchovu ob anov v duchu dôsledného zachovávania zákonov a pravidiel socialistického spolužitia 
i estného plnenia povinnosti vo i štátu a spolo nosti. Pomáha  dosiahnutiu ú elu trestného konania 
bolo právom, a pod a ustanovení tohto zákona, i povinnos ou ob anov a spolo enských organizácií.  

D a 22. augusta 1969 vtedajší prezident republiky L. Svoboda, predseda Federálneho zhromaždenia 
SSR A. Dub ek a predseda federálnej vlády O. erník podpísali Zákonné opatrenie Predsedníctva 

Federálneho zhromaždenia . 99/1969 Zb., ktoré malo zabráni  innosti „protisocialistických živlov“. 
Tento tzv. obuškový zákon slúžil ako právny podklad na prenasledovanie odporcov režimu po as 
normaliza ného režimu.2 Z právneho h adiska bola táto právna norma v systéme sank ných opatrení, 
ktoré mali neštandardným spôsobom ochra ova  základy socialistického spolo enského zriadenia.3 

Práve v nadväznosti na citovaný nový Trestný poriadok bola prijatá vyhláška ministra spravodlivosti 
a generálneho prokurátora . 151/1961 Zb. o registri trestov, ktorá ú innos  nadobudla d a 
1. januára 1962 (§ 7) a zrušovala nariadenie ministrov spravodlivosti, vnútra a národnej obrany 
. 51/1957 Zb. o registri trestov, v znení nariadenia . 66/1958 Zb. (§ 8). Zaujímavos ou tejto vyhlášky 

je, že ako v jedinej z mála právnych noriem v histórii upravujúcej register trestov je podpisová 
doložka výslovne vyjadrená ozna ením funkcie generálneho prokurátora, ktorým v tom ase bol 
dr. Bartuška (a ministrom spravodlivosti dr. Neuman). V ostatných šiestich paragrafoch citovaná 
vyhláška zakotvovala, že register trestov vedie Generálna prokuratúra a do registra trestov sa 
zapisovali právoplatné odsúdenia pre trestný in, a to aj vtedy, ak od potrestania bolo upustené. 
Rozhodnutia miestneho udového súdu o trestnom ine sa do registra trestov nezapisovali. Na príkaz 
ministra spravodlivosti sa zapisovali do registra trestov aj odsúdenia vydané cudzozemskými súdmi 
(§ 2). Zápisy týkajúce sa osôb, ktoré zomreli alebo boli staršie ako 80 rokov, sa z registra trestov 
odstra ovali. Súdy a iné štátne orgány boli bezodkladne povinné oznamova  Generálnej prokuratúre 
všetky skuto nosti dôležité pre zápis do registra trestov alebo pre zmenu zápisu. Národnému výboru, 
miestnemu udovému súdu alebo inému štátnemu orgánu, ako aj štátnej i inej socialistickej 

                                                            
1) PÁNI EK, F. a kol.: Trestný zákon, Trestný poriadok a s nimi súvisiace predpisy; Obzor, Bratislava, r. 1966, s. 30. 
2) Kolektív autorov: Dejiny Slovenska. Dátumy, udalosti, osobnosti; Vydavate stvo Slovart, spol. s.r.o., Bratislava 2007, Libri Praha, 
2007, s. 618 
3) ŠANTA, J.: História prokuratúry: obdobie rokov 1960-1969, Právnická revue, Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava, ro ník 
64, rok 2012, . 11, s. 1382-1384 
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organizácií sa vydávali na ich žiados  výpisy z registra trestov. Výpis z registra trestov sa vydával na 
žiados  aj osobe, ktorej sa zápis týkal. Vo výpise z registra trestov sa uvádzali všetky doposia  
nezahladené odsúdenia pre trestné iny, ak sa pod a zákona na páchate a neh adelo ako by nebol 
odsúdený (§ 39 ods. 3, § 45 ods. 3, § 50 ods. 2, § 60 ods. 4 a § 70 ods. 3 Tr. zákona.) (§ 5 ods. 2). Pre 
ú ely trestného konania sa vydával súdu, prokurátorovi, vyšetrovaciemu orgánu a ministerstvu 
spravodlivosti odpis registra trestov.  

V nadväznosti na novelu Trestného poriadku – zákon . 57/1965 Zb. (podstatným spôsobom meniaca 
hlavne prípravné konanie) bola 16. júna 1965 prijatá aj novelizácia citovanej vyhlášky ministra 
spravodlivosti a generálneho prokurátora o registri trestov . 78/1965 Zb., pod a ktorej sa 
novelizovali jej § 2 ods. 1 a § 5 ods. 2 tak, že do registra trestov sa zapisovali právoplatné odsúdenia 
pre trestný in a pre previnenie a priestupok pod a zákona . 58/1965 Zb., ktorým sa upravuje postih 
za previnenie a priestupky osôb opakovane sa dopúš ajúcich výtržníctva, násilnosti a príživníctva, 
a to aj ke  od potrestania bolo upustené.  

Vo výpise z registra trestov sa uvádzali všetky dovtedy nezahladené odsúdenia pre trestné iny, 
pokia  sa pod a zákona na páchate a neh adelo, ako by nebol odsúdený (§ 39 ods. 3, § 45 ods. 3, § 50 
ods. 2, § 60 ods. 4 a § 70 ods. 3 Tr. zákona) a všetky odsúdenia pre previnenie a priestupok pod a 
zákona . 58/1965 Sb., ktorým sa upravuje postih za previnenie a priestupky osôb opakovane sa 
dopúš ajúcich výtržníctva, násilnosti a príživníctva, ak nie sú staršie ako 3 roky.  

alšou významnou novelou Trestného poriadku bol zákon . 149/1969 Zb. aktuálne upravujúci 
okrem iného objas ovanie pre inov (§ 179 a nasl.) a konanie pred samosudcom (§ 314a a nasl.).  

Obdobie 70. rokov 20. storo ia výstižne charakterizuje jeden z citátov dobovej literatúry: „Boli 
položené základy na široké rozvíjanie úloh prokuratúry pri zabezpe ovaní koordinácie boja proti 
kriminalite a jej prí inám, a to za ú asti všetkých orgánov a organizácií i ob anov. V krajoch 
a okresoch sa prejavovala mimoriadna iniciatíva prokurátorov a sústavné h adanie o najú innejších 
foriem a metód práce prokuratúry v tejto oblasti. V súlade so závermi XIV. zjazdu KS  a zasadaním 
ÚV KS  k otázkam ideologickej práce sa výrazne preh bila pozornos  prokurátorov na prehlbovanie 
socialistického právneho vedomia. Postupne sa darilo dop a  po etné stavy prokurátorov 
a vyšetrovate ov prokuratúry o nemalý po et nových mladých pracovníkov. Dôležitým nástrojom 
kádrovej práce sa stalo pravidelné komplexné hodnotenie pracovníkov, ako i nástup ku komplexnej 
výchove vedúcich pracovníkov. Realizácia programu XV. zjazdu KS  bola v innosti prokuratúry 
v znamení alšieho rozvíjania a zdokona ovania výkonu dozoru na všetkých úsekoch. Dokument 
o hlavnom zameraní innosti s. prokuratúry po XV. zjazde KS  rozviedol popri úlohách na 
jednotlivých úsekoch prokurátorského dozoru i také základné všeobecné požiadavky ako 
uplat ovanie vedúcej úlohy KS  v innosti prokuratúry, rozvíjanie úlohy prokuratúry ako aktívnej 
strážkyne socialistickej zákonnosti, spojenie prokuratúry s pracujúcimi a rozvíjanie princípov 
socialistickej demokracie v innosti prokuratúry. Boli posilnené predpoklady pre úspešnú innos  
prokuratúry tak v oblasti kádrovej a personálnej práce, ako aj vo sfére riadenia a kontroly práce. 
Prokuratúra svojou innos ou napomohla v 70. rokoch k alšiemu upev ovaniu socialistického 
štátu a posilneniu jeho vplyvu vo všetkých sférach života spolo nosti, k trvalému posil ovaniu 
pozitívneho vz ahu ob anov k štátu s vedomím, že spolu nerozlu ne súvisia práva a povinnosti. 
V neposlednom rade prispela k priaznivému vývoju po tu osôb stíhaných pre trestné iny a pre iny.“4 

V citovaných spolo enských pomeroch bolo d a 16. mája 1970 prijaté nariadenie vlády 
eskoslovenskej socialistickej republiky . 54/1970 Zb. o registri trestov, ktoré platilo bez akejko vek 

                                                            
4) ŠEDIVÝ, V.: 35 let eskoslovenské prokuratúry; Praha; Naše vojsko, r. 1987, s. 27-28 
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novelizácie až do prijatia zákona NR SR . 237/1993 Z. z. o registri trestov, ktorý ú innos  nadobudol 
d om 1. novembra 1993.  

Citované nariadenie vlády vo svojich ôsmych paragrafoch stanovovalo, že register trestov je 
abecedne usporiadaný súbor trestných listov osôb právoplatne odsúdených súdmi, ktoré vedú 
Generálna prokuratúra eskej socialistickej republiky a Generálna prokuratúra Slovenskej 
socialistickej republiky. Do registra trestov, ktorý viedla Generálna prokuratúra eskej socialistickej 
republiky, sa zakladali trestné listy osôb narodených na území eskej socialistickej republiky a osôb 
narodených v cudzine. Do registra trestov, ktorý viedla Generálna prokuratúra Slovenskej 
socialistickej republiky, sa zakladali trestné listy osôb narodených na území Slovenskej socialistickej 
republiky. Na príkaz ministra spravodlivosti sa zapisovali do registra trestov aj odsúdenia vydané 
cudzozemskými súdmi. Trestné listy osôb, ktoré zomreli alebo boli staršie ako 80 rokov, sa z registra 
trestov vyra ovali.  

Súdy boli povinné okamžite zasiela  generálnej prokuratúre trestné listy osôb právoplatne 
odsúdených súdom a oznamova  jej všetky skuto nosti dôležité pre zápis v trestnom liste alebo 
zmenu zápisu. Národnému výboru alebo inému štátnemu orgánu, ako aj štátnej, i inej socialistickej 
organizácii sa vydávali na ich žiados  výpisy z registra trestov. Výpis z registra trestov sa vydával na 
žiados  tiež osobe, ktorej sa zápis týkal. Vo výpise z registra trestov sa uvádzali všetky dovtedy 
nezahladené odsúdenia súdmi, pokia  sa pod a zákona na páchate a neh adelo, ako by nebol 
odsúdený. Ak bolo zapísané iba odsúdenie pre pre in pod a zákona . 150/1969 Zb., alebo pre 
previnenie i priestupok pod a zákona . 58/1965 Zb., alebo priestupok pod a zákonného opatrenia 
. 99/1969 Zb., uvádzali sa vo výpise len vtedy, ak neuplynula od odsudzujúceho rozsudku doba 3 

rokov. Pre ú ely trestného konania sa vydával súdu, prokurátorovi, vyšetrovate ovi alebo 
vyh adávaciemu orgánu, orgánu konajúcemu objas ovanie a ministerstvu spravodlivosti odpis 
z registra trestov.  

2. ROK 1993 AŽ SÚ ASNOS  

Historicky alšia právna úprava registra trestov nasledovala až po 23 rokoch, a to prijatím zákona 
NR SR . 237/1993 Z. z. o registri trestov, ktorý ú innos  nadobudol d a 1. novembra 1993.  

Tento zákon, ako to vyplýva z alšieho textu, rešpektoval nové štátoprávne usporiadanie, zakotvoval 
územný princíp evidencie odsúdených osôb, predlžoval dobu uchovávania informácií na 100 rokov 
a sprís oval režim vydávania výpisov a odpisov z registra trestov. Nadväzoval na lánok 19 ods. 3 
Ústavy Slovenskej republiky zakotvujúci právo každého na ochranu pred neoprávneným 
zhromaž ovaním, zverej ovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe, na zákon 
. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informa ných systémoch, ako aj na Európsky dohovor 

o vzájomnej pomoci v trestných veciach . 550/1992 Zb., zákon . 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive 
a na zákon . 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

Spolu v desiatich paragrafoch tento zákon o registri trestov okrem iného stanovoval, že evidencia 
osôb právoplatne odsúdených súdmi sa vedie nielen na ú ely trestného konania, ale aj na 
preukazovanie trestnej bezúhonnosti. V registri trestov sa viedli trestné listy o každej osobe 
právoplatne odsúdenej súdmi Slovenskej republiky. Na príkaz ministra spravodlivosti Slovenskej 
republiky sa v registri trestov viedli aj informácie o osobách právoplatne odsúdených cudzozemskými 
súdmi. Sú as ou registra trestov pod a tohto zákona boli aj informácie o osobách právoplatne 
odsúdených súdmi, ktoré sa zhromaždili pod a doterajších predpisov, a informácie, ktoré sa 
odovzdávajú registru trestov na základe medzištátnej dohody s eskou republikou. Trestným listom 
na ú ely tohto zákona sa rozumelo oznámenie súdu, ktoré obsahovalo informácie o osobe 
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odsúdeného, o súde, rozsudku (vina, trest, ochranné opatrenie), o spôsobe a priebehu výkonu trestu 
a ochranného opatrenia a o zahladení odsúdenia. Register trestov viedla Generálna prokuratúra 
Slovenskej republiky ( alej len „generálna prokuratúra“). Súdy boli povinné bez meškania zasiela  
generálnej prokuratúre trestné listy osôb právoplatne odsúdených súdom a oznamova  jej všetky 
informácie dôležité pre zápis v trestnom liste alebo pre zmenu v zápise. 

Pre potreby trestného konania sa vydával odpis registra trestov orgánu innému v trestnom konaní 
a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na ich žiados . Policajnému zboru Slovenskej 
republiky sa vydával odpis registra trestov aj v prípadoch, v ktorých by predchádzajúci trestný postih 
mohol vies  k posúdeniu skutku ako trestného inu alebo v ktorých je to potrebné pre rozhodovanie 
pod a osobitných predpisov (zákon . 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive). V odpise registra trestov 
sa uvádzali všetky informácie o každom odsúdení osoby, ktorej sa odpis týkal, a o priebehu výkonu 
trestu. Na písomnú žiados  osoby, ktorej sa informácia týkala a ktorej totožnos  so žiadate om 
musela by  na žiadosti overená, sa vydával výpis z registra trestov. Výpis z registra trestov sa vydával 
aj súdu na jeho žiados  pre jeho potreby súdneho konania iného než trestného. Vo výpise z registra 
trestov sa uvádzali všetky doterajšie nezahladené odsúdenia súdmi, ak sa pod a zákona na páchate a 
neh adelo akoby nebol odsúdený. Výpis z registra trestov bola verejná listina. Za vydanie výpisu 
z registra trestov sa platil poplatok pod a zákona . 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, ktorý vyberali 
orgány prokuratúry (vtedajších 30 Sk). Informáciu z registra trestov bez udania konkrétnych 
právoplatne odsúdených osôb bolo možné so súhlasom generálneho prokurátora vyda  orgánu 
innému v trestnom konaní aj pri odha ovaní páchate ov obzvláš  závažných trestných inov.  

S cie om zachova  funk nos , ú elnos  a hospodárnos  využívania informa ných fondov registra 
trestov a v záujme uskuto nenia postupnej výmeny informa ných fondov obsiahnutých v registroch 
trestov oboch štátov bola d a 26. júna 1995 v Bratislave podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej 
republiky a vládou eskej republiky o výmene údajov z informa ných fondov obsiahnutých v registri 
trestov, publikovaná ako oznámenie Ministerstva zahrani ných vecí SR . 184 z roku 1995. 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán poskytova  si informácie o obsahu trestného 
listu o právoplatnom odsúdení štátneho ob ana dožadujúcej zmluvnej strany, ktoré sú ku d u 
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy v evidencii registra trestov dožiadanej zmluvnej strany. 
Vykonávací protokol k uvádzanej zmluve, ktorý bol podpísaný 18. decembra 1995 v Prahe 
(oznámenie MZV SR . 65/1996 Z. z.) upravoval najmä náležitosti písomného dožiadania 
o poskytnutie údajov z informa ných fondov obsiahnutých v registri trestov.  

D om 1. januára 2000 nadobudol ú innos  nový zákon o registri trestov . 311/1999 Z. z.. Medzi 
dôvody jeho prijatia patrilo medzi asom schválenie iných súvisiacich právnych noriem, vrátane 
novely Trestného poriadku – zákona . 247/1994 Z. z., ktorým bol v § 307 do Trestného poriadku 
zavedený inštitút podmiene ného zastavenia trestného stíhania. Tento zákon sa v 12 paragrafoch 
lenil na ustanovenia s názvami Základné ustanovenia (§ 1, § 2), Register trestov (§ 3 – § 5), Doba 

uchovávania údajov (§ 6, na alej 100 rokov), Odpis registra trestov a výpis z registra trestov (§ 7 – 
§ 9), Prechodné a závere né ustanovenia (§ 10 – § 12). Upravoval zhromaž ovanie, spracúvanie, 
uschovávanie a poskytovanie informácií o osobách právoplatne odsúdených súdmi v trestnom 
konaní, ako aj o osobách, proti ktorým bolo prokurátormi alebo súdmi právoplatne podmiene ne 
zastavené trestné stíhanie. V registri trestov sa zakladali: trestný list o každej osobe právoplatne 
odsúdenej súdom Slovenskej republiky, správa o osobe, proti ktorej bolo právoplatným rozhodnutím 
prokurátora alebo právoplatným rozhodnutím súdu podmiene ne zastavené trestné stíhanie, 
rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o uznaní rozhodnutia cudzozemského súdu na 
území Slovenskej republiky, oznámenie cudzozemského súdu o právoplatnom odsúdení ob ana 
Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území 
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Slovenskej republiky. Sú as ou registra trestov pod a tohto zákona boli aj informácie o osobách 
právoplatne odsúdených súdmi, ktoré sa zhromaždili pod a doterajších predpisov, a informácie, 
ktoré sa odovzdávali registru trestov na základe medzištátnej zmluvy s eskou republikou. Generálna 
prokuratúra, ktorá viedla register trestov bola povinná zabezpe i  ochranu údajov uvedených 
v registri trestov pred zni ením, odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, 
zmenou alebo rozširovaním v nadväznosti na nový zákon . 52/1998 Zb. o ochrane osobných údajov 
v informa ných systémoch.  

Za nové ustanovenie v porovnaní s doterajšou právnou úpravou je potrebné považova  povinnos  
uloženú okresným úradom oznamova  na evidovanie v registri trestov generálnej prokuratúre každú 
zmenu mena alebo zmenu priezviska osoby staršej ako 15 rokov, ktorá bola vykonaná pod a 
osobitného predpisu (zákon . 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v platnom znení). Ak taká osoba 
sa v evidencii registra trestov nenachádzala, generálna prokuratúra oznámenie uschovala v osobitnej 
evidencii tak, aby táto zabezpe ovala priebežné vykonávanie zmien mena alebo zmien priezviska 
osôb nachádzajúcich sa v evidencii registra trestov v súlade s právnym stavom.  

Obsiahlejšia právna úprava bola v § 7 až § 9 citovaného zákona venovaná odpisu a výpisu z registra 
trestov, ktoré boli výslovne definované ako verejné listiny. Odpis z registra trestov sa vydával orgánu 
innému v trestnom konaní na jeho žiados , v zákonom stanovených prípadoch tiež kancelárii 

prezidenta SR, Ministerstvu spravodlivosti SR, Slovenskej informa nej službe, Vojenskému 
spravodajstvu, Ministerstvu vnútra SR, Ministerstvu spravodlivosti SR a Ministerstvu dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR pre potreby prijímacieho konania do služobného pomeru (pod a neskoršej 
právnej úpravy aj SIS a NBÚ). Na základe medzinárodných zmlúv, ktorými bola Slovenská republika 
viazaná, vydávala generálna prokuratúra za podmienok ustanovených zákonom justi ným orgánom 
ostatných zmluvných strán na ich žiados  odpis registra trestov, výpis a iné informácie z registra 
trestov, ktoré boli potrebné v trestnej veci, v rovnakom rozsahu, v akom ich bolo možné v obdobných 
prípadoch poskytnú  vlastným justi ným orgánom. Na písomnú žiados  osoby, ktorej totožnos  bola 
overená, sa jej umožnilo nahliadnu  do odpisu registra trestov týkajúceho sa tejto osoby. V odpise 
registra trestov sa uvádzali všetky údaje o každom odsúdení osoby, ktorej sa odpis týkal, o priebehu 
výkonu trestu, výkonu ochranných opatrení a o zahladení odsúdenia pod a rozhodnutia súdu alebo 
na základe zákona. Sú as ou odpisu registra trestov pre orgány inné v trestnom konaní boli aj údaje 
o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmiene nom 
zastavení trestného stíhania a z trestných listov cudzozemských súdov o právoplatnom odsúdení 
ob ana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky. Výpis z registra trestov sa vydával na písomnú žiados  osobe, ktorej sa týkal 
a ktorej totožnos  musela by  na žiadosti overená. Výpis z registra trestov sa vydával aj súdu na jeho 
žiados  pre potreby súdneho konania v iných ako trestných veciach, ako aj iným orgánom pod a 
osobitných predpisov, napríklad pod a zákona . 99/1963 Zb. -Ob iansky súdny poriadok v znení 
neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, zákona . 379/1997 Zb. o prevádzkovaní súkromných bezpe nostných služieb 
a podobných inností, o zmene a doplnení zákona . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a doplnení zákona . 65/1965 Zb.- Zákonníka 
práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpe nostných službách), zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky . 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších 
predpisov. Vo výpise z registra trestov sa uvádzali všetky dovtedy nezahladené odsúdenia, vrátane 
údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení, ak sa 
pod a zákona na páchate a neh adelo, akoby nebol odsúdený.  
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Novela tohto zákona o registri trestov – zákon . 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov dop ala jeho § 7 ods. 2 tak, že odpis registra trestov sa vydával aj 
útvaru Policajného zboru na jeho žiados  pri rozhodovaní o žiadosti cudzinca o udelenie povolenia 
na pobyt území SR pod a tohto zákona. alšia rozsiahlejšia novela zákona o registri trestov – zákon 
. 418/2002 Z. z. sa okrem iného týkala aj informácií o zmieroch schválených v trestnom konaní pod a 

§ 309 Tr. por., ktoré sa stali sú as ou registra trestov, rozšírenia údajov z registra trestov okrem 
trestného konania aj pre správne konanie, na široko koncipované preukazovanie tiež bezúhonnosti 
a bezpe nostnej spo ahlivosti osoby na základe jej žiadosti formou odpisu z registra trestov, 
možnosti vedenia registra trestov s využitím informa notechnických prostriedkov, získavania údajov 
generálnou prokuratúrou pre register trestov aj z evidencie obyvate ov, ob ianskych preukazov, 
cestovných preukazov a matriky, uchovávania dokumentácie, overovania a podávania žiadostí, 
a týmto zákonom sa novelizoval celý rad alších právnych noriem. Posledná novela zákona 
. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona . 48/2002 Z. z. a zákona . 418/2002 Z. z., zákon 
. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, najmä v § 6 ods. 7 zakotvovala, že generálna prokuratúra vydáva odpis registra trestov, 
výpis a iné informácie z registra trestov, ktoré sú potrebné v trestnej veci, ak je žiadate om národný 
len v Eurojuste alebo osoba, ktorá ho zastupuje vo výkone funkcie pod a osobitného predpisu.  

Poslednou právnou úpravou danej problematiky a v sú asnosti ú inným je zákon . 330/2007 Z. z. 
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ú innos  nadobudol d a 1. januára 
2008 zárove  s jeho novelami – zákon . 519/2007 Z. z. a 644/2007 Z. z. dopl ujúcimi § 14 ods. 3 
upravujúci vydávanie odpisu z registra trestov pre potreby preukázania bezúhonnosti alebo 
spo ahlivosti aj služobným úradom Hasi ského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby 
a v zákone stanovených prípadoch aj Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
v Banskej Bystrici. Pod a dôvodovej správy k tomuto zákonu, k asu jeho prijímania došlo v právnom 
poriadku Slovenskej republiky k zmenám, ktoré priamo, i nepriamo ovplyv ovali innos  registra 
trestov. Zmienka o registri trestov bola dvestotridsiatich platných všeobecne záväzných právnych 
predpisoch (vrátane medzinárodných zmlúv a vykonávacích predpisov). Množstvo právnych 
predpisov priamo, i nepriamo ustanovovalo ob anovi povinnos  (naj astejšie v súvislosti 
s preukazovaním bezúhonnosti a spo ahlivosti) predklada  výpis z registra trestov alebo odpis 
registra trestov.  

Ob an mohol žiada  vydanie výpisu z registra trestov a aj vydanie odpisu registra trestov bez 
uvedenia ú elu napríklad iba preto, že si to bez zákonného oprávnenia a dôvodu prial subjekt, 
u ktorého sa ob an uchádzal o zamestnanie. Dochádzalo tak k tomu, že subjekt podnikajúci 
v súkromnej oblasti sa z odpisu registra trestov dozvedal také skuto nosti o osobe uchádza a, 
o ktorých z dôvodu ochrany osobnosti nemal ma  vedomosti. To sa týkalo aj cudzozemských 
podnikate ov v prípadoch, ke  ob an Slovenskej republiky sa uchádzal o sezónnu prácu. Široký obsah 
odpisu registra trestov a neobmedzený prístup k jeho vydávaniu bol spojený s ohrozením práva 
ob ana na ochranu jeho súkromia. Zárove  však možnos  vydáva  odpis registra trestov priamo 
osobe, ktorá si o jeho vydanie požiadala bola spojená s nebezpe enstvom uvádzania nesprávnych 
údajov v žiadosti, prípadne s pozme ovaním údajov v obsahu odpisu registra trestov po jeho vydaní.  

Register trestov bol v dôsledku platnej právnej úpravy povinnosti ob ana preukazova  svoju 
bezúhonnos  výpisom z registra trestov alebo odpisom registra kapacitne pre ažený, a to aj napriek 
investíciám do jeho technického zariadenia. Generálna prokuratúra ro ne v tom ase vydávala cca 
635 000 výpisov z registra trestov, cca 294 000 odpisov registra trestov a spracúvala vyše milióna 
dokumentov.  
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Technické vybavenie registra trestov od roku 1999 prešlo významným pokrokom. Vz ahy medzi 
registrom trestov a oprávnenými domácimi a aj zahrani nými subjektami sa asto uskuto ovali 
elektronickou formou.  

Okrem toho Rozhodnutie Rady 2005/876/SVV z 21. novembra 2005 o výmene informácií z registrov 
trestov (Ú.v. Eú L 322, 9.12.2005) ustanovuje povinnos  všetkým lenským štátom Európskej únie 
zriadi  ústredný orgán pre prijímanie a poskytovanie informácií o odsúdeniach a nadväzujúcich 
rozhodnutiach alebo opatreniach a vzájomne si tieto informácie poskytova . 

Významnou zmenou, ktorá sa priamo týkala innosti registra trestov bol aj rekodifikovaný zákon 
. 300/2006 Z. z. – Trestný zákon a zákon . 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok. Týmito právnymi 

predpismi boli koncipované nové druhy trestov a ochranných opatrení, nové inštitúty 
hmotnoprávneho a procesného charakteru, ktoré sa v innosti a v evidencii registra trestov môžu 
aplikova  iba, ak to ustanoví zákon. Významnou zmenou bola nová kategorizácia trestných inov 
a posilnenie trestnej represie pri ukladaní trestu od atia slobody páchate ovi zlo inu, v dôsledku 
oho sa fakticky predlžuje doba potrebná na zahladenie odsúdenia.  

Zmyslom a ú elom registra trestov bolo a aj je vies  evidenciu o osobách, ktoré boli právoplatne 
odsúdené súdmi, o nimi spáchaných trestných inoch, uložených sankciách a o priebehu ich výkonu. 
Po roku 2000 sa postupne sú as ou evidencie stali aj údaje o právoplatnom rozhodnutí 
cudzozemského súdu, ktoré bolo uznané rozhodnutím súdu Slovenskej republiky, údaje vyplývajúce 
z oznámenia cudzozemského súdu o právoplatnom odsúdení ob ana Slovenskej republiky alebo 
o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, údaje 
o podmiene nom zastavení trestného stíhania alebo zmieri, o ktorých môže rozhodnú  nielen súd, 
ale aj prokurátor. Treba ma  na zreteli, že podmiene né zatavenie trestného stíhania a uzatvorenie 
zmieru nemajú povahu odsudzujúcich rozhodnutí. Ich evidencia má význam len pre postup 
a rozhodovanie orgánov inných v trestnom konaní a súdov. Aktuálne sa požadovalo rozšíri  
prijímanie informácií a ich poskytovanie aj pre potreby iných lenských štátov Európskej únie.  

To boli podstatné skuto nosti, ktoré svojim rozsahom odôvod ovali potrebu novej právnej úpravy 
a nie len zmenu a doplnenie platného zákona o registri trestov. Navrhovalo sa zárove , aby 
generálna prokuratúra plnila úlohy ústredného orgánu pod a l. 1 až 3 rozhodnutia Rady 
2005/876/SVV z 21. novembra 2005 pre iniciatívne zasielanie informácií z vlastnej evidencie 
príslušným ústredným orgánom iných lenských štátov Európskej únie a aby prijímala a vybavovala 
žiadosti orgánov týchto štátov o také informácie.  

Citovaný pôvodný zákon o registri trestov . 330/2007 Z. z. v znení zákonov . 519/2007 Z. z. 
a 644/2007 Z. z. bol vo svojich XXIII lánkoch ( lánky II až XXII novelizovali iné právny normy) 
štruktúrovaný do 20 paragrafoch s názvami Základné ustanovenia (§ 1, § 2), Podklad evidencie (§ 3 
– § 8), Uchovávanie a uschovávanie dokumentácie (§ 9), Výpis z registra trestov (§ 10 – § 12), Odpis 
z registra trestov (§ 13), Oprávnené osoby (§ 14), Nahliadnutie do odpisu registra trestov (§ 16), 
Informácie o odsúdení v inom lenskom štátne Európskej únie (§ 17), Spolo né, prechodné 
a závere né ustanovenia (§ 18 – § 20).  

Predmetný zákon tak upravoval získavanie, zhromaž ovanie, spracúvanie a výmenu údajov, 
uchovávanie a uschovávanie dokumentácie a poskytovanie informácií o osobách, ktoré boli 
právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní, osobách, pri ktorých bolo právoplatne 
podmiene ne zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom, osobách, pri ktorých bol 
v trestnom konaní schválený zmier a zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom, 
nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súviseli s týmito rozhodnutiami, iných 
skuto nostiach významných pre trestné konanie, ak to ustanovoval zákon a medzinárodná zmluva, 
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ktorou je Slovenská republika viazaná, t. j. pod a lánku 22 Európskeho dohovoru o vzájomnej 
pomoci v trestných veciach (oznámenie . 550/1992 Zb.) v znení Dodatkového protokolu 
k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 (oznámenie 
. 12/1997 Z. z.), alebo ak to ustanovoval osobitný predpis, konkrétne Rozhodnutie Rady 

2005/876/SVV z 21. novembra 2005 o výmene informácií z registra trestov (Ú.v. EÚ L 322, 
9.12.2005).  

alej tento zákon pôvodne ustanovoval, že sú as ou registra trestov sú aj správy, informácie alebo 
oznámenia, ktoré súdy, justi né orgány iných štátov a ústredné orgány iných lenských štátov 
Európskej únie zasielajú do registra trestov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva alebo spomínaný 
osobitný predpis. 

Tieto údaje a informácie sa poskytujú na ú ely trestného konania, ob ianskoprávneho alebo 
správneho konania, ochrany a bezpe nosti štátu a osved ovania bezúhonnosti a spo ahlivosti 
fyzickej osoby. Údaje a informácie z registra trestov sa poskytujú osobám, ktorých sa týkajú, ak tento 
zákon neustanovuje inak, oprávneným orgánom uvedeným v § 12 a 14, súdom a justi ným orgánom 
iných štátov spôsobom a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou a ústredným orgánom 
iných lenských štátov Európskej únie. Register trestov vedie Generálna prokuratúra Slovenskej 
republiky. V registri trestov sa v súlade so zákonom . 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov upravujúcim ochranu osobných údajov vedie evidencia a zabezpe uje 
sa ochrana uvádzaných údajov a informácií pred zni ením, odcudzením, stratou, poškodením, 
neoprávneným prístupom, zmenou alebo neoprávneným rozširovaním; register trestov sa vedie aj 
elektronickou formou. V rozsahu potrebnom na plnenie úloh môže generálna prokuratúra 
požadova  údaje z evidencie pobytu obyvate ov, evidencie ob ianskych preukazov, evidencie 
o cestovných dokladoch a z matriky. 

Generálna prokuratúra plní úlohy ústredného orgánu na prijímanie a získavanie informácií 
o právoplatných odsúdeniach a nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach od ústredných 
orgánov iných lenských štátov Európskej únie a na poskytovanie týchto informácií ústredným 
orgánom iných lenských štátov Európskej únie pod a citovaného Rozhodnutia Rady 2005/876/SVV. 
Informácie poskytuje v štátnom jazyku. 

V registri trestov sa evidujú údaje o osobách a nimi spáchaných trestných inoch získané z trestných 
listov o právoplatných odsúdeniach súdmi Slovenskej republiky, z trestných listov súdov Slovenskej 
republiky o právoplatnom uznaní rozhodnutia súdu iného štátu, zo správ o právoplatnom rozhodnutí 
súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora, ktorým bolo podmiene ne zastavené trestné 
stíhanie, zo správ o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania právoplatným rozhodnutím súdu 
alebo právoplatným rozhodnutím prokurátora, z písomných oznámení o právoplatnom rozhodnutí 
súdu iného štátu v trestnej veci, ak jeho právne ú inky na území Slovenskej republiky ustanovuje 
medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis, z písomných oznámení súdu iného štátu 
o právoplatnom odsúdení ob ana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá 
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak jeho právne ú inky na území Slovenskej republiky 
neustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis, z informácií ústredných orgánov iných 
lenských štátov Európskej únie o právoplatnom odsúdení ob ana Slovenskej republiky súdom iného 
lenského štátu Európskej únie, z písomných správ o nadväzujúcich rozhodnutiach alebo 

opatreniach, ktoré súvisia s týmito dokladmi. 

Jednotlivé písomnosti, ktorými sa oznamujú údaje a informácie sa v registri trestov uchovávajú sto 
rokov od narodenia fyzickej osoby, ktorej sa týkajú, ak tento zákon neustanovuje inak. Doklady 
súvisiace s právoplatnými rozhodnutiami súdov a prokurátorov, ktoré boli v neskoršom konaní 
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zrušené alebo zmenené, ako aj doklady týkajúce sa evidencie zomretých osôb, sa z registra trestov 
vyra ujú a ukladajú sa v úschovni dokumentácie. Údaje z úschovne dokumentácie sa poskytujú 
oprávneným orgánom uvedeným v tomto zákone a osobám uvedeným v § 15 a § 16, a to na ich 
písomnú žiados . 

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, i fyzická osoba bola alebo nebola 
právoplatne odsúdená. Výpis z registra trestov generálna prokuratúra vydá na žiados  osobe, ktorej 
sa týka a ktorej totožnos  musí by  overená, ak tento zákon neustanovuje inak. Žiados  o výpis 
z registra trestov sa podáva na orgánoch prokuratúry, na obciach, ktoré vedú matriku alebo na 
zastupite ských úradoch Slovenskej republiky. 

Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky alebo 
súdom lenského štátu Európskej únie v trestnom konaní, ako aj súdom iného štátu, ktorého 
rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených 
trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení, ak sa pod a rozhodnutia súdu alebo na 
základe zákona neh adí na páchate a, ako keby nebol odsúdený. 

Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiados  súdu alebo prokuratúry pre potrebu iného ako trestného 
konania alebo na žiados  orgánu verejnej správy, ak to ustanovuje osobitný zákon (napr. zákon 
. 581/2004 Z. z. o zdravotných pois ovniach, doh ade nad zdravotnou starostlivos ou a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon . 8/2005 Z. z. o správcoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon . 15/2005 Z. z. o ochrane druhov vo ne žijúcich 
živo íchov a vo ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov). 

Odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o každom právoplatnom odsúdení, 
priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia, odsúdeniach, hoci pod a 
rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené. Sú as ou odpisu registra trestov sú aj 
údaje o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora 
o podmiene nom zastavení trestného stíhania, právoplatnom rozhodnutí súdu alebo 
o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania, 
právoplatnom odsúdení ob ana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá 
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky súdom iného štátu, ak právne ú inky rozhodnutia na 
území Slovenskej republiky ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis. Odpis registra 
trestov generálna prokuratúra vydá len na žiados  zákonom ustanovených oprávnených orgánov 
alebo oprávnenej osoby uvedených v tomto zákone a len na zákonom ustanovený ú el. 

Oprávnené orgány, ktorým sa vydáva odpis registra trestov sú obsiahlo vymedzené v § 14 ods. 1 až 
3, po núc orgánmi innými v trestnom konaní a súdmi a kon iac Krajským riadite stvom Policajného 
zboru na ú ely konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpe nosti.  

Odpis registra trestov sa vydáva aj oprávnenej osobe, ktorou je uchádza  o zamestnanie 
v bezpe nostnej službe alebo technickej službe a zamestnanec bezpe nostnej služby alebo 
technickej služby na ú ely previerky bezúhonnosti a spo ahlivosti uchádza a o zamestnanie alebo 
zamestnanca bezpe nostnej služby alebo technickej služby. Takto vydaný odpis registra trestov 
oprávnenej osobe slúži výlu ne na previerku bezúhonnosti a spo ahlivosti uchádza a o zamestnanie 
v bezpe nostnej službe alebo technickej službe a zamestnanca bezpe nostnej služby alebo 
technickej služby na území Slovenskej republiky; jeho použitie na iné ú ely je zakázané. 

Generálna prokuratúra je oprávnená vyžiada  od ústredného orgánu iného lenského štátu 
Európskej únie informáciu o odsúdení, ak o to požiada dotknutá osoba, ktorá má alebo mala na 
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území Slovenskej republiky alebo na území tohto iného lenského štátu Európskej únie pobyt, alebo 
je alebo bola štátnym príslušníkom Slovenskej republiky alebo štátnym príslušníkom tohto iného 
lenského štátu Európskej únie, súd alebo prokuratúra na ú ely iného ako trestného konania, orgán 

verejnej správy na ú ely správneho konania, alebo oprávnený orgán na ú ely uvedené v § 14. Odpisy 
registra trestov alebo výpisy z registra trestov a iné informácie z registra trestov možno zasla  cudzím 
justi ným orgánom alebo príslušným ústredným orgánom iných lenských štátov Európskej únie na 
tla ive dožadujúceho orgánu alebo na formulári a v jazyku pod a citovaného predpisu elektronickou 
formou alebo faxom. Trestné listy, správy a oznámenia súdov, ako aj správy a oznámenia prokuratúry 
sa môžu zasiela  registru trestov elektronickou formou. Na podávanie žiadosti o výpis z registra 
trestov, o odpis registra trestov a na odovzdávanie údajov súdmi Slovenskej republiky a orgánmi 
prokuratúry do registra trestov sa používajú tla ivá, ktorých vydávanie zabezpe uje generálna 
prokuratúra. 

Pôvodné znenie zákona o registri trestov . 330/2007 Z. z. (v znení zákona . 519/2007 Z. z. 
a .644/2007 Z. z.) bol k dnešnému d u (t.j. k 1.10.2014) novelizovaný 11 krát, a to takto. 

Zákon . 598/2008 Z. z., ktorým sa mení a dop a zákon . 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb 
v oblasti súkromnej bezpe nosti v platnom znení novelizoval § 13 ods. 7 citovaného zákona o registri 
trestov týkajúceho sa náležitosti žiadosti oprávnenej osoby na vydanie odpisu registra trestov 
a pôvodne ve mi široko koncipovaný § 15 definujúci oprávnenú osobu zmenil na toto znenie: Odpis 
registra trestov sa vydáva aj oprávnenej osobe, ktorou je uchádza  o zamestnanie v bezpe nostnej 
službe alebo technickej službe alebo zamestnanec bezpe nostnej služby alebo technickej služby, 
alebo uchádza  o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na ú ely previerky bezúhonnosti 
a spo ahlivosti.  

Odpis registra trestov vydaný oprávnenej osobe pod a odseku 1 slúži výlu ne na previerku 
bezúhonnosti a spo ahlivosti uchádza a o zamestnanie v bezpe nostnej službe alebo technickej 
službe alebo zamestnanca bezpe nostnej služby alebo technickej služby, alebo uchádza a 
o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na území Slovenskej republiky; jeho použitie na iné ú ely 
je zakázané. Správnos  údajov uvedených v žiadosti potvrdí oprávnená osoba podpisom na žiadosti.  

Zákon . 59/2009 Z. z., ktorý menil a dop al zákon . 757/2004 Z. z. o súdoch doplnil § 14 ods. 3 
písm. e, druhý bod, okrem sudcu aj o justi ného akate a ako osobu, ktorá vo výberovom konaní 
musela predklada  odpis z registra trestov, pri om zákon . 33/2011 Z. z. sa vrátil k pôvodnej právnej 
úprave (vypustil právneho akate a), alšie novely – zákon . 400/2009 Z. z. o štátnej službe, zákon 
. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu, zákon . 33/2011 Z. z. sa stru ne týkali § 12 ods. 1 

upravujúceho výpis z registra trestov vydávaného orgánu verejnej moci, resp. organizácie alebo 
inštitúcie pre potrebu iného ako trestného konania a zákony . 186/2009 Z. z. a 513/2009 Z. z. sú len 
nepriamymi novelami.  

Zákon . 224/2010 Z. z., ktorým sa menil a dop al Trestný zákon zárove  v § 1, § 3, § 3a a § 4 
novelizoval aj citovaný zákon o registri v súvislosti so zakotvením tzv. nepriamej trestnej 
zodpovednosti právnických osôb.  

Zákon . 220/2011 Z. z., ktorý menil a dop al zákon . 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení 
doplnil uvádzané ustanovenie § 14 ods. 3 o asistenta prokurátora a zárove  je v znení nálezu 
Ústavného súdu SR . 308/2011 Z. z. v bode I konštatované pozastavenie ú innosti od 30. 9. 2011.  

Za ve mi významnú novelu je potrebné považova  zákon . 334/2012 Z. z., ktorým sa mení a dop a 
zákon . 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dop ajú niektoré zákony. V intenciách preberaných právne 
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záväzných aktov Európskej únie, a to Rámcového rozhodnutia Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 
o zoh ad ovaní odsúdení v lenských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní 
(Ú.v. EÚ L 220, 15.8.2008), Rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 
o organizácií a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi lenskými štátmi (Ú.v. EÚ L 93, 
7. 4. 2009), ako aj v zmysle Rozhodnutia Rady 2009/316/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho 
informa ného systému registrov trestov (ECRIS) a zoh ad ujúc nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. 
ÚS 15/2006 z 20. mája 2009, ktorým sa vylu uje možnos  žiada  o odpis z registra trestov pre ú ely 
vydania zbrojného preukazu a zbrojnej licencie, boli novelizované viaceré ustanovenia zákona 
o registri trestov a okrem iného došlo tiež k zakotveniu toho, že sú as ou registra trestov sú aj 
informácie o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach vydaných súdmi iných lenských 
štátov Európskej únie a súdmi iných štátov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva (§ 1 ods. 2). 
Generálna prokuratúra plnú úlohu ústredného orgánu pre výmenu informácií o odsúdeniach 
a ostatných súvisiacich rozhodnutiach s inými lenskými štátmi Európskej únie. Takáto výmena 
informácií je zabezpe ovaná spravidla prostredníctvom Európskeho informa ného systému registra 
trestov (§ 2 ods. 1, 2). 

K alším podstatne novelizovaným resp. doplneným ustanoveniam je potrebné zaradi  tiež § 11 
upravujúci výpis z registra trestov, § 13a o odpise registra trestov, § 17 upravujúci organizáciu 
a obsah výmeny informácií medzi lenskými štátmi Európskej únie, § 17a o žiadosti o informácie 
z registra trestov iného lenského štátu Európskej únie a § 17b upravujúci odpove  na žiados  
o informácie z registra trestov. Uvedený zákon tiež novelizoval a dop al Trestný zákon a týkal sa 
najmä jeho § 76 a Trestný poriadok v ustanoveniach § 488a, § 515 a § 553.  

Nakoniec menšia a posledná novela zákona o registri trestov – zákon . 345/2012 Z. z. o niektorých 
opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa týkala už 
spomínaného § 14 ods. 3 písm. j tým, že slová „orgánu územnej vojenskej správy“ nahrádzala slovami 
„obvodnému úradu v sídle kraja“ a vypúš ala odkaz 30.  

ZÁVER  
Ako je zrejmé z predmetnej historickej analýzy právnej úpravy registra trestov, jeho novodobé dejiny 
za ínajú rokom 1922, kedy bolo prijaté rozsiahle nariadenie vlády republiky eskoslovenskej . 198 
zo 14. júla 1922 o evidencii súdnych previnilcov a zbieraní dát pre ú ely kriminálnej štatistiky. Spolu 
bolo doposia  prijatých 11 právnych noriem upravujúcich register trestov, naposledy zákon 
. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Právna 

úprava registra trestov bezprostredne vždy súvisela s inou právnou úpravou, spo iatku najmä 
s Trestnými zákonmi, zákonmi o priestupkoch, prípadne so zákonmi upravujúcimi pre iny a inými 
zákonmi. Zjavnou tendenciou posledných noviel sú medzinárodné aspekty výmeny týchto informácií 
medzi lenskými štátmi Európskej únie. Právne v týchto intenciách možno o akáva  alšie právne 
zmeny.  
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ABSTRAKT: 
lánok poskytuje stru ný úvod do niektorých otázok trestnoprávnej zodpovednosti za tzv. environmentálne 

delikty. Autorka príslušnú tému skúma však v obmedzenom rozsahu aj v kontexte správneho práva, ale napr. aj 
v rovine ob ianskeho práva. V lánku autorka skúma aj predpoklady vzniku trestnej zodpovednosti na príslušnom 
úseku a osobitne sa tejto téme venuje v rovine zásady ultima ratio.  
ABSTRACT/SUMMARY:  
The article provides a brief insight into the topic of criminal liability for environmental offences. However, the 
author studies the topic also from the point of administrative law and civil law as well. Most importantly, she 
addresses the relevance of criminal law when protecting the environment and she discusses some issues relating 
to the topic from the point of ultima ratio. 
 

ÚVOD 
Priaznivé životné prostredie je základnou podmienkou existencie života. Zem je jedinou planétou 
Slne nej sústavy, na ktorej existujú vhodné životné podmienky pre udskú existenciu. Kým vyše štyri 
miliardy rokov tieto podmienky ohrozovali výnimo ne len kozmické objekty, v posledných storo iach 
sa objavilo ove a závažnejšia hrozba – lovek. V aka udskej innosti bolo nenávratne zni ených 
mnoho biotopov a vyhynulo ve ké množstvo druhov zvierat a rastlín. S plynúcim asom si však 
samotní udia za ali uvedomova  dôležitos  ochrany životného prostredia a v 21. storo í už všetky 
vyspelé krajiny – vrátane Slovenska – chránia životné prostredie aj prostriedkami práva.  
V sú asnej dobe sme svedkami hroziacej ekologickej katastrofy nielen v lokálnom, ale aj v globálnom 
meradle. Hrozba zmeny klímy, nekontrolované zne is ovanie ovzdušia a vodstva, poškodzovanie 
ozónovej vrstvy, znižovanie biodiverzity organizmov, neregulované využívanie biotických 
a abiotických zdrojov, nedostatok potravín a mnoho alších problémov neustále zvyšujú ekologickú 
uvedomelos  obyvate stva. Rastúce zhoršovanie kvality životného prostredia prinúti štát zavies  
nové, ekologicky orientované riadiace mechanizmy. 
Právo na priaznivé životné prostredie patrí medzi základné udské práva. Na zabezpe enie tohto 
práva a na zabezpe enie ú innej starostlivosti o životné prostredie ustanovujú právne predpisy 
konkrétne a presne vymedzené povinnosti nielen právnickým a fyzickým osobám, ale aj štátu 
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a alším subjektom. Dôležitos  ochrany životného prostredia v našej právnej kultúre odráža aj 
skuto nos , že právo na priaznivé životné prostredie zakotvuje priamo Ústava Slovenskej republiky. 
Nako ko priemyselné procesy sú stále zložitejšie, komplikovanejší je aj ich následný vplyv na životné 
prostredie, a tak potreba pochopi  a riadi  ich vplyv na životné prostredie je oraz naliehavejšia. 
Zložitejšou sa stáva aj oblas  environmentálnej legislatívy. Vzh adom na rastúcu závažnos  ochrany 
životného prostredia sa v poslednej dobe viaceré protiprávne konania v tejto oblasti stali trestnými 
inmi a do ochrany životného prostredia v našom právnom poriadku sa tým zapojili okrem noriem 

správneho a ob ianskeho práva i normy trestného práva. Tieto normy za relatívne krátky as svojej 
existencie v našom právnom poriadku stihli vyvola  množstvo polemík o efektívnosti využitia 
trestnoprávnej zodpovednosti na úseku ochrany životného prostredia. Niektorí tento nástroj 
odsudzujú, iní ho však považujú za nenahradite ný.  

1 ZODPOVEDNOS  ZA POŠKODZOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Pojem zodpovednos  možno vo všeobecnej rovine vymedzi  ako nevyhnutnos  subjektu zodpoveda  
za svoje protiprávne konanie, nies  dôsledky svojho konania. Právnou zodpovednos ou všeobecne 
rozumieme uplatnenie nepriaznivých sankcií stanovených právnou normou vo i tomu, kto túto 
právnu normu porušil. Pri ochrane životného prostredia sa stretávame s rôznymi formami právnej 
zodpovednosti. Sú to: ob ianskoprávna zodpovednos , administratívnoprávna zodpovednos , 
ekologická zodpovednos  a trestnoprávna zodpovednos . Kým následkom uplatnenia 
ob ianskoprávnej zodpovednosti je spravidla povinnos  narušite a nahradi  spôsobenú škodu, pri 
uplatnení administratívnoprávnej zodpovednosti ide naj astejšie o povinnos  narušite a zaplati  
pokutu. V prípade uplatnení ekologickej zodpovednosti je naj astejším následkom povinnos  
narušite a obnovi  predchádzajúci stav alebo povinnos  vykona  kompenza né opatrenie. Jednotlivé 
zodpovednostné vz ahy sa navzájom nevylu ujú a môžu sa uplat ova  paralelne.  

1.1 TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOS  ZA POŠKODZOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Dôležitým nástrojom presadzovania záujmov ochrany životného prostredia je aj právna regulácia 
zodpovednosti právnických a fyzických osôb. Takisto ako v iných oblastiach práva, aj v oblasti práva 
životného prostredia je hlavnou úlohou právneho poriadku zabezpe i  stabilitu právom regulovaným 
spolo enským vz ahom, prostredníctvom regulácie správania sa subjektov práva a dosiahnutia 
súladu ich správania s právnymi normami ustanoveným žiaducim stavom. Môže sa to realizova  
normami rôznych právnych odvetví, na úseku ochrany životného prostredia sú dominantné 
administratívnoprávne normy – samotná právna úprava by nebola úplná bez mechanizmu vynútenia 
plnenia príkazov i zákazov obsiahnutých v právnych normách. Nie všetky subjekty totiž rešpektujú 
právne normy a ve akrát je na odstránenie protiprávneho stavu potrebný zásah štátnej moci. i už 
je konanie týchto subjektov motivované zištnými záujmami alebo len neznalos ou právnych 
predpisov, ich škodlivé následky na životnom prostredí sú dostato ným dôvodom na ich represívne 
potlá anie. 
Na prvý poh ad by sa mohlo zda , že administratívnoprávna, ob ianskoprávna a ekologická právna 
zodpovednos  spolu vytvárajú ú inný systém ochrany životného prostredia, ktorý dokáže efektívne 
zabráni  ni eniu a zne is ovaniu životného prostredia, a nie je potrebné chráni  životné prostredie 
aj prostredníctvom trestnoprávnej zodpovednosti. Z princípu „ultima ratio“ totiž vyplýva, že trestné 
právo je poslednou inštanciou, ktorá nastupuje len vtedy, ke  sa ostatné prostriedky práva ukázali 
ako neefektívne. Znamená to nielen povinnos  orgánov inných v trestnom konaní da  prednos  
inému typu právnej zodpovednosti pred trestnoprávnou zodpovednos ou, ale aj povinnos  
zákonodarcu nekriminalizova  takéto konanie. Z toho vyplýva, že „tam, kde posta ia k regulácii 
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prostriedky správneho alebo civilného práva, sú trestnoprávne prostriedky nielen nadbyto né, ale 
z poh adu princípu právneho štátu taktiež neprípustné.“1 
Slovenská republika takisto ako vä šina vyspelých krajín kriminalizuje niektoré konania, ktoré sú 
spôsobilé naruši  alebo ohrozi  životné prostredie. Z toho teda jednozna ne vyplýva, že zákonodarca 
nepovažuje v daných prípadoch uplatnenie zvyšných foriem právnej zodpovednosti za dostato né.  
Pojem zodpovednos  možno vo všeobecnej rovine vymedzi  ako nevyhnutnos  subjektu zodpoveda  
za svoje správanie, nies  dôsledky svojho konania. Právnou zodpovednos ou rozumieme povinnos  
strpie  právom ustanovené nepriaznivé následky protiprávneho konania, spája sa to vždy 
s porušením práva, v dôsledku oho dochádza k vzniku novej právnej povinnosti, ktorá má prevažne 
povahu sankcie. Sankcia je teda sekundárnou právnou povinnos ou, ktorá vznikla ako následok 
nesplnenia primárnej právnej povinnosti.2 Právna zodpovednos  je tak úzko spojená s donucovacou 
silou, mocou štátu, t. j. s aplikovaním sankcií vo vz ahu k delikventovi. Je mocenským nástrojom 
v boji proti všetkým formám porušovania práva, osobitne proti trestnej innosti a jej prí inám.3 
Trestnoprávnu zodpovednos  môžeme vymedzi  ako povinnos  strpie  trestným právom ustanovené 
nepriaznivé následky protiprávneho konania. Vyjadruje to právny vz ah medzi osobou (páchate om), 
ktorá svojím protiprávnym konaním vyvolala následok predpokladaný trestnoprávnou normou 
a štátom. Záujmy štátu na odstránení protiprávneho stavu a uložení sankcie sú v tomto konaní 
zastupované štátnymi orgánmi, ktoré prešetrujú porušenie noriem trestného práva v rámci zákonom 
upraveného procesného postupu, s cie om uloži  za  páchate ovi deliktu trest, prípadne uloži  
povinnos  odstránenia protiprávneho následku svojho konania.4 Trestné právo primárne slúži na 
ochranu najvýznamnejších hodnôt a spolo enských vz ahov pred najviac nebezpe nými útokmi. 
Životné prostredie je nato ko významným verejným statkom, že bez neho nie je možný samotný 
život. Akú by teda malo logiku chráni  trestným právom život, ak by sme zárove  takýmto spôsobom 
nechránili aj podmienky, ktoré sú nevyhnutné pre vznik života a jeho alší zdravý vývoj? 

alší dôležitý fakt zdôraz ujúci nevyhnutnos  trestnoprávnej ochrany životného prostredia súvisí 
s preventívnou funkciou trestného práva. Je nevyhnutné si uvedomi , že len hrozba pokuty, 
vyplývajúca z administratívnoprávnej zodpovednosti nemá na potenciálnych narušite ov životného 
prostredia dostato nú odstrašujúcu funkciu.. Ve kým priemyselným spolo nostiam produkujúcim 
obrovské množstvo zne is ujúcich látok, sa ove a viac oplatí zne is ova  životné prostredie 
a prípadne ob as zaplati  pokutu ako vynaklada  zna né finan né prostriedky na ekologickejšie 
zariadenia a legálnu likvidáciu zne is ujúcich látok. Trest od atia slobody, ktorý páchate om 
trestných inov na úseku životného prostredia v aka trestnoprávnej úprave hrozí, má preto ove a 
vyššie ú inky z poh adu prevencie ako len administratívnoprávna pokuta. 
Základnými prostriedkami na dosiahnutie ú elu trestného práva sú samotné tresty – ukladanie 
a výkon trestov a ochranných opatrení. Ú elom trestného práva nie je len represia, t. j. ujma, ktorú 
je páchate  za spáchaný trestný in povinný strpie , ale aj hrozba touto ujmou. Hrozba trestnou 
sankciou má pôsobi  preventívne, je to najefektívnejší spôsob predchádzania páchania trestných 
inov. Trestné právo tak môžeme charakterizova  zásadou jednoty represie a prevencie.5 Trest je 

jedným z prostriedkov štátneho donútenia, ktoré štát používa pri plnení svojich funkcií. Štát hrozbou 
trestom, ukladaním a výkonom trestov poskytuje ochranu základným právnym hodnotám. Trest je 
                                                            
1) ŠAMKO, Peter: Princíp ultima ratio. Významné interpreta né pravidlo alebo prehnaný súdny aktivizmus bez opory v zákone 
a judikatúre? [online]. Právne listy. [cit. 2. 10. 2014]. 
2) OTTOVÁ, Eva: Teória práva. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavate ské oddelenie, 2004, 
226 s. ISBN 80-7160-187-X, s. 193 
3) IVOR, Jaroslav a kol.: Trestné právo hmotné – Všeobecná as  1. Bratislava, IURA EDITION, 2006, 530 s. ISBN 80-8078-099-4 
4) KOŠI IAROVÁ, So a a kol.: Právo životného prostredia. Bratislava: Poradca podnikate a, 2006, 464 s. ISBN 80-88931-57-6 
5) IVOR, Jaroslav a kol.: Trestné právo hmotné – Všeobecná as  1. Bratislava, IURA EDITION, 2006, 530 s. ISBN 80-8078-099-4 
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ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných právach odsúdeného, ktorú môže uloži  
páchate ovi len súd pod a Trestného zákona za spáchaný trestný in Moderné trestné právo je 
budované na princípe pomocnej úlohy trestnej represie – štátne donútenie trestnoprávnymi 
prostriedkami treba používa  až vtedy, ke  neexistuje iná možnos  na dosiahnutie súladu správania 
udí s žiadaným právnym stavom. Trest má teda povahu ultima ratio. 

V sú asnosti dominuje moderné po atie trestného práva a samotných trestov. Zo zásady 
humánnosti trestov vyplýva, že trest má spôsobi  iba takú ujmu, aká je nevyhnutná na splnenie ú elu 
trestu. To znamená, že ujma, ktorá je obsiahnutá v treste, nemá prevyšova  nevyhnutnú mieru, ktorá 
je potrebná pre ochranu spolo nosti. Preto ak je možné treba použi  tresty, ktoré nesúvisia s trestom 
od atia slobody. Trestný zákon v §32 obsahuje výpo et trestov, z ktorých viaceré, tzv. alternatívne 
tresty, majú široké možnosti využitia aj pri aplikácii trestnej zodpovednosti v oblasti životného 
prostredia.  
Aj ke  ú elom trestu v trestnom práve je predovšetkým ochráni  spolo nos  pred páchate mi 
trestného inu, resp. postihnú  páchate a takého inu, pri om absentuje dôraz aj na odstránenie 
ujmy, ktorú škodca spôsobil na životnom prostredí. Možnosti trestného práva odradi  ostatných od 
páchania trestných inov (tzv. generálna prevencia) dostato ne nahrádzajú tento nedostatok. Na 
rozdiel od administratívnoprávnej alebo ob ianskoprávnej zodpovednosti má trestnoprávna 
zodpovednos , aj vzh adom na prísnejší charakter sankcií, odstrašujúci ú inok v širokých skupinách 
obyvate stva.6  
Predpokladmi vzniku deliktuálnej zodpovednosti sú:  
Pre vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti je nevyhnutné, aby subjekt svojim protiprávnym 
správaním naplnil skutkovú podstatu trestného inu. Skutkovou podstatou trestného inu 
rozumieme súhrn konkrétnych znakov, ktoré charakterizujú ur ité udské správanie ako trestný in.7 
Týmito znakmi sú: 
a. Subjekt – v ase písania tohto lánku subjektom môže by  zatia  iba fyzická osoba, v ase 

spáchania trestného inu staršia ako štrnás ro ná a prí etná. Fyzickou osobou sa rozumie každý 
lovek od narodenia až do smrti. V sú asnosti pod a nášho právneho poriadku trestnoprávna 

zodpovednos  nemôže by  vyvodená vo i právnickej osobe. Trestnoprávna teória tu vychádza 
z individuálnej zodpovednosti za zavinenie. Právnická osoba nedisponuje vô ovou zložkou. 
Tento právny stav však nie je ideálny a autorka tohto lánku považuje za pozitívnu zmenu 
chystané zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, najmä z toho dôvodu, že 
za najzávažnejšími kauzami ohrozovania a poškodzovania životného prostredia stoja práve 
právnické osoby, ktoré nemôžu by  vždy postihované v rámci správnoprávnej zodpovednosti. 
Z trestov pre právnické osoby by prichádzali do úvahy: zrušenie právnickej osoby, prepadnutie 
majetku, pe ažný trest a prepadnutie veci, zákaz alebo obmedzenie innos , zákaz ú asti na 
verejnej sú aži a zákaz alebo obmedzenie prijíma  verejné dotácie. Domnievam sa, že tieto 
tresty by predstavovali vážnejšiu zábranu pred pokra ovaní v páchaní deliktov proti životnému 
prostrediu. Pri trestných inoch proti životnému prostrediu je subjekt spravidla všeobecný. 
Prevažnú vä šinu trestných inov proti životnému prostrediu môže spácha  ktoráko vek trestne 
zodpovedná fyzická osoba. Špeciálny subjekt sa objavuje len v kvalifikovaných skutkových 
podstatách. Takým je napr. v kvalifikovanej skutkovej podstate trestného inu pytliactva osoba, 
ktorá má osobitnú povinnos  chráni  životné prostredie. 

                                                            
6) IVOR, Jaroslav a kol.: Trestné právo hmotné – Všeobecná as  1. Bratislava, IURA EDITION, 2006, 530 s. ISBN 80-8078-099-4 
7) IVOR, J. – ZÁHORA, J.: Repetitórium rekodifikovaného trestného práva. IURA Edition Bratislava, 2010. ISBN: 978-80-8078-353-
2, s.22 
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b. Subjektívna stránka – Subjektívnou stránku skutkovej podstaty trestného inu rozumieme tzv. 
vnútornú stránku trestného inu, pretože vyjadruje znaky týkajúce sa psychiky páchate a. 
Obligatórnym znakom subjektívnej stránky ja zavinenie, ktoré je založené na intelektuálnej 
a vô ovej zložke a predstavuje vnútorný psychický vz ah páchate a k objektívnym znakom 
trestného inu.8 V drvivej vä šine trestných inov proti životnému prostrediu sa vyžaduje 
úmyselné zavinenie, okrem ohrozenia a poškodenia životného prostredia pod a § 301 
Trestného zákona, porušovanie ochrany vôd a ovzdušia pod a § 304 Trestného zákona, šírenia 
nákazlivej choroby zviera a rastlín pod a § 307 a 308 Trestného zákona, pri ktorých sta í zavinie 
z nedbanlivosti. 

c. Objekt – Objektom skutkovej podstaty trestného inu sú spolo enské vz ahy, ktoré sú chránené 
Trestným zákonom. V prípade trestných inov proti životnému prostrediu je to záujem na 
ochrane životného prostredia, istote ovzdušia, vody a pôdy, na zachovaní ekologickej 
rovnováhy v prírode a zachovaní biodiverzity druhov rastlín a živo íchov pre budúce generácie. 
V jednotlivých skutkových podstatách sa zabezpe uje ochrana životného prostredia ako celku 
pred jeho ohrozením alebo poškodením, alebo jeho jednotlivých zložiek – prírodných lie ivých 
zdrojov, prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, pôdy, vodstva, ovzdušia, chránené 
druhy organizmov, druhy organizmov ohrozených medzinárodným obchodom s nimi, stromy 
a kry at .9 

d. Objektívna stránka – Objektívna stránka skutkovej podstaty vyjadruje vonkajšiu stránku 
trestného inu. Obligatórnymi znakmi sú:  
• Konanie – Rozumieme tým protiprávne správanie subjektu – porušovanie zákonnej 

povinnosti, predovšetkým ohrozovanie a poškodzovanie životného prostredia, porušenie 
povinností pri ochrane životného prostredia. Protiprávne konanie v oblasti práva 
životného prostredia vychádza zo skuto nosti, že protiprávny úkon spôsobuje ur itý 
nepriaznivý následok vo vz ahu k existujúcemu stavu životného prostredia. Ide o reálne 
zhoršenie existujúceho stavu životného prostredia – prípadne ohrozenie takýmto 
zhoršením. Protiprávne správanie subjektu môže spo íva  tak v protiprávnom konaní, ako 
aj opomenutí konania10, ktoré je subjekt v rámci starostlivosti o životné prostredie povinný 
uskuto ni . Protiprávnym správaním pri trestných inoch proti životnému prostrediu je 
spravidla také konanie, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi regulujúcimi starostlivos  
o životné prostredie.11 

• Následok – Ide tu o nepriaznivý následok protiprávneho konania subjektu – napr. škoda na 
majetku, ekologická ujma, ohrozovanie životného prostredia, poškodzovanie životného 
prostredia, environmentálna škoda.  
V trestnom práve rozoznávame tieto druhy následkov: 1. Následok – znak základnej 
skutkovej podstaty, 2. ažší následok – znak kvalifikovanej skutkovej podstaty, 3. Škodlivý 
následok.  
Pokia  ide o rozlišovanie protiprávnych úkonov z h adiska spôsobenej ujmy, rozoznávame 
protiprávne úkony takzvané poruchové a ohrozovacie. Poruchovými protiprávnymi 
úkonmi sú tie, ktorými sa spôsobuje ujma (ktorá môže by  majetková alebo nemajetková). 
Ohrozovacími protiprávnymi úkonmi sú tie, ktoré spôsobujú len ohrozenie právneho 
pomeru. Pod pojem ohrozovanie životného prostredia patria rôzne druhy udských aktivít, 

                                                            
8) IVOR, J. – ZÁHORA, J.: Repetitórium rekodifikovaného trestného práva. IURA Edition Bratislava, 2010. ISBN: 978-80-8078-353-
2, s. 26 
9) IVOR, Jaroslav a kol.: Trestné právo hmotné – Všeobecná as  1. Bratislava, IURA EDITION, 2006, 530 s. ISBN 80-8078-099-4 
10) §122 TZ 
11) KOŠI IAROVÁ, So a: Ekologická ujma a škoda v práve životného prostredia. Bratislava, VO PF UK, 1997, 151 s. ISBN 80-7160-
023-7 
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ktorých protiprávnym následkom možno vyvola  nebezpe enstvo vzniku poruchy 
právneho pomeru, napríklad zne is ovaním životného prostredia. Ohrozova  životné 
prostredie možno napríklad pôsobením erózie, nadmerným využívaním živo íšnych 
a rastlinných druhov, žiarením a podobne.12 Bližšie sa s pojmom ohrozenia môžeme 
stretnú  v rozsudku Najvyššieho súdu SR 29/95, v ktorom sa uvádza: „Pre naplnenie znakov 
trestného inu ohrozenia životného prostredia pod a § 181b ods. 1 Trestného zákona 
posta uje vydanie životného prostredia do nebezpe enstva ohrozenia. K skuto nému 
poškodeniu životného prostredia následkom konania páchate a nemusí dôjs .“ 
V odôvodnení tohto rozsudku sa zdôraz uje, že „zis ovanie ujmy na životnom prostredí sa 
vyžaduje len pri prípadnom postihu páchate a pod a ustanovení § 181b ods. 2) Trestného 
zákona ú inného v ase vydania rozsudku“. Pojem poškodzovanie životného prostredia 
znamená zhoršovanie stavu životného prostredia zne is ovaním alebo inou udskou 
innos ou nad mieru stanovenú osobitnými predpismi. 

Vyššie spomenutý rozsudok Ústavného súdu SR z roku 1995 podalo interpretáciu i pojmu 
„ujma ve kého rozsahu“ (§181b ods. 3 Trestného zákona) tak, že tento pojem zahr uje 
v sebe tak majetkovú škodu ako aj ekologickú ujmu. Ide teda o širší pojem, ako je pojem 
„škoda ve kého rozsahu“ v zmysle ustanovenia § 89 ods. 14 Trestného zákona ú inného 
v ase vydania rozsudku. Z uvedeného vyplýva, že justi ná prax pri aplikácii ustanovení 
§181b Trestného zákona ú inného v ase vydania rozsudku bude kvalifikova  ekologickú 
ujmu ako druh tzv. nemajetkovej ujmy.13 Z h adiska objektívnej stránky spravidla sta í 
samo ohrozenie chráneného záujmu, spôsobenie poruchy na chránenom záujme 
(spôsobenie ujmy na životnom prostredí sa spravidla postihuje ako okolnos  podmie ujúca 
použitie vyššej trestnej sadzby). Medzi poruchové trestné iny v tomto diele možno zaradi  
trestný in porušovania ochrany vôd a ovzdušia pod a §§ 303 a 304 Trestného zákona, 
porušovanie ochrany rastlín a živo íchov pod a § 305 Trestného zákona a porušovania 
ochrany stromov a krov pod a § 306 Trestného zákona.14  
Pravidlá pre výpo et škody spôsobenej trestným inom proti životnému prostrediu sú od 
všeobecného výpo tu škody do ur itej miery odlišné. Pri trestných inoch proti životnému 
prostrediu sa škodou rozumie súhrn ekologickej ujmy a majetkovej škody, pri om 
majetková škoda zah a aj náklady na uvedenie životného prostredia do predošlého stavu. 
Pri trestnom ine neoprávneného nakladania s odpadmi pod a § 302 Trestného zákona sa 
rozsahom trestného inu rozumie cena, za ktorú sa odpad v ase a mieste zistenia inu 
obvykle zbiera, prepravuje, vyváža, dováža, zhodnocuje, zneškod uje alebo ukladá, a cena 
za odstránenie odpadu z miesta, ktoré nie je ur ené na jeho uloženie.15 Ak ide o ujmu na 
životnom prostredí, ujmu spôsobenú na chránených druhoch živo íchov a rastlín, 
exemplárov alebo drevinách, pri ur ení rozsahu, ujmy alebo výšky škody sa vychádza aj 
z hodnoty veci ur enej zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom 
vydaným na základe zákona. Takýmito predpismi sú napr. vyhláška Ministerstva životného 
prostredia . 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny. V uvedenej vyhláške je uvedený zoznam chránených rastlín a živo íchov a ich 
spolo enská hodnota. Spolo enská hodnota chránených rastlín, chránených živo íchov, 
drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu vyjadruje najmä 

                                                            
12) KOŠI IAROVÁ, So a: Ekologická ujma a škoda v práve životného prostredia. Bratislava, VO PF UK, 1997, 151 s. ISBN 80-7160-
023-7 
13) KOŠI IAROVÁ, So a: Ekologická ujma a škoda v práve životného prostredia. Bratislava, VO PF UK, 1997, 151 s. ISBN 80-7160-
023-7  
14) IVOR, Jaroslav a kol.: Trestné právo hmotné – Všeobecná as  1. Bratislava, IURA EDITION, 2006, 530 s. ISBN 80-8078-099-4 
15) IVOR, Jaroslav a kol.: Trestné právo hmotné – Všeobecná as  1. Bratislava, IURA EDITION, 2006, 530 s. ISBN 80-8078-099-4 
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ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa ur uje s prihliadnutím na ich 
vzácnos , ohrozenos  a plnenie mimoproduk ných funkcií.16  
Pojem ekologická ujma predstavuje pojem metajuristický, teda pojem, ktorý má pôvod 
v inom odbore spolo enskovedného poznania, a ktorý bol do práva prevzatý. Ekologická 
ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca poškodením 
ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku udskej innosti.17 
Pre právnu kvalifikáciu ekologickej ujmy v zmysle platnej právnej úpravy zákona 
o životnom prostredí je teda podstatné, že ide o nemajetkovú ujmu. Rozsah tejto zmeny 
je kvantifikovate ný a táto nemajetková ujma vzniká v dôsledku protiprávneho správania 
právneho subjektu.18 Z h adiska uplatnenia právnej zodpovednosti za spôsobenú 
ekologickú ujmu je nevyhnutné, aby ekologická ujma bola kvalifikovaná. Ak sa trestným 
inom proti životnému prostrediu spôsobí ekologická ujma, oprávnenia poškodeného vo 

vz ahu k nej vykonáva štát.19 Spolo enské ohodnotenie vybraných astí prírody vyjadruje 
nepriaznivý následok spo ívajúci v úbytku celospolo enských hodnôt. Vyjadruje 
nemajetkovú ujmu. Rozsah nepriaznivej zmeny na objekte ochrany je však 
kvantifikovate ný. Finan né vyjadrenie úbytku biologickej, ekologickej alebo kultúrnej 
hodnoty astí prírody je obsiahnuté v prílohách všeobecne záväzných právnych 
predpisov.20 

• Kauzálny nexus – prí inná súvislos  medzi protiprávnym konaním subjektu a vzniknutým 
nepriaznivým následkom. V praxi nesmie existova  pochybnos  o tom, že konkrétne 
správanie konkrétnej osoby viedlo ku konkrétnemu protiprávnemu následku. Toto 
predstavuje zna nú komplikáciu v praxi, nako ko jej preukázanie v tak zložitých otvorených 
systémoch, akými sú životné prostredie a jeho zložky, je v praxi ve mi ažko uskuto nite né. 

1.2 TRESTNÁ ZODPOVEDNOS  PRI OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRÁVNOM REŽIME EURÓPSKEJ 
ÚNIE 
Ochrana životného prostredia nie je výlu ne len vnútroštátnou záležitos ou. Zložky životného 
prostredia nepotrebujú cestovné doklady na cezhrani ný prechod a znížená kvalita životného 
prostredia v jednej krajine môže ma  bezprostredné negatívne následky na kvalite životného 
prostredia v inej krajine, na kontinente alebo aj na celom svete. Z tohto dôvodu bol logickým 
vývojom, že sa medzinárodné organizácie za ali od druhej polovice 20. storo ia seriózne zaobera  
s ochranou životného prostredia.  
Trestné iny proti životnému prostrediu majú ve mi asto cezhrani ný charakter alebo cezhrani né 
dôsledky. Sú asná situácia umož uje páchate om, aby využívali existujúce rozdiely v právnych 
predpisoch jednotlivých lenských štátov vo svoj prospech. Preto by bolo nevyhnutné rieši  tento 
problém prostredníctvom akcie na úrovni Európskej únie. O dôležitosti ochrany životného prostredia 
pre Európsku úniu nemožno pochybova . Je to jasné z mimoriadne ve kého po tu smerníc, nariadení 
a rozhodnutí, ktorými pravidelne zásobuje lenské štáty už nieko ko desa ro í. Európska únia sa však 
životnému prostrediu nevenuje len v sekundárnom práve. Zmluva o Európskej únii21 uvádza 

                                                            
16) § 95 zákona . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
17) § 10 zákona . 17/1992 Zb. 
18) KOŠI IAROVÁ, So a: Ekologická ujma a škoda v práve životného prostredia. Bratislava, VO PF UK, 1997, 151 s. ISBN 80-7160-
023-7 
19) KOŠI IAROVÁ, So a a kol.: Právo životného prostredia. Bratislava: Poradca podnikate a, 2006, 464 s. ISBN 80-88931-57-6 
20) KOŠI IAROVÁ, So a: Ekologická ujma a škoda v práve životného prostredia. Bratislava, VO PF UK, 1997, 151 s. ISBN 80-7160-
023-7 
21) Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii. In: EUR-Lex [právny informa ný systém]. Úrad pre publikácie Európskej únie 
[cit. 2. 10. 2013]. 
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zlepšovanie kvality životného prostredia ako jeden z cie ov Únie a v Zmluve je životnému prostrediu 
dokonca venovaná samostatná Hlava XX. 
Na tomto mieste považujem za dôležité spomenú  aj Európsku agentúru pre životné prostredie 
(European Environment Agency), ktorá pracuje ako špeciálna agentúra Európskej únie od roku 1994 
na úseku životného prostredia. Jej poslaním je podporova  udržate ný rozvoj v Európe.  
Slovenská republika je od roku 2004 lenským štátom Európskej únie a naše vnútroštátne právo je 
obrovskou mierou ovplyvnené právom EÚ. Trestnoprávna ochrana životného prostredia nie je 
výnimkou a preto je vhodné na tomto mieste uvies  tie najvýznamnejšie právne akty Únie z danej 
oblasti. 

1.2.1 RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2003/80/SVV 
Prvým právny aktom, ktorým Únia upravovala trestnoprávnu ochranu životného prostredia bolo 
Rámcové rozhodnutie Rady 2003/80/SVV z 27. januára 2003 o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva. V tomto rozhodnutí Rada konštatovala, že narastajúce množstvo 
trestných inov v oblasti životného prostredia predstavuje serióznu hrozbu a vyžaduje okamžitú 
reakciu. 
V rozhodnutí sa taxatívne vymedzilo aké konania musia štáty považova  za trestné, aké sankcie sú 
prípustné a rovnako sa v om riešila aj zodpovednos  právnických osôb. Toto rámcové rozhodnutie 
však bolo na návrh Komisie Európsky súdnym dvorom rozsudkom22 zrušené. Dôvodom bolo, že 
rámcové rozhodnutie Rady zasahovalo do právomocí, ktoré lánok 175 Zmluvy o ES zverilo 
Spolo enstvu a tým porušovalo lánok 47 Zmluvy o EÚ. Harmonizácia trestnoprávnej ochrany 
životného prostredia sa tak odložila o nieko ko rokov. 

1.2.2 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/35/ES O ENVIRONMENTÁLNEJ 
ZODPOVEDNOSTI 
Opakujúce sa katastrofy spôsobené udskou innos ou prinútili Európsku úniu presadzova  vo i 
právnickým osobám zodpovedným za závažné ekologické škody princíp „zne is ovate  platí.“ Princíp 
„zne is ovate  platí“ zavádza lánok 130 ods. 2 Zmluvy o EÚ a tento lánok slúži ako základ pre 
Smernicu o environmentálnej bezpe nosti. Smernicu schválili Európsky parlament a Rada ministrov 
v roku 2004 po vášnivých rokovaniach o niektorých ustanoveniach navrhovanej Smernice. Tieto 
ustanovenia sa týkali predovšetkým opravných prostriedkov, harmonizácie finan nej bezpe nosti 
a námorných požiadaviek. 
Smernica o environmentálnej zodpovednosti sa týka škôd spôsobených na vode, pôde, chránených 
druhoch, alebo prirodzených biotopoch. V ur itých prípadoch taktiež zah ajú škody spôsobené 
prvkami prenášanými vzduchom. Všeobecne platí, že prevádzkovate , ktorý škodu spôsobil alebo 
bezprostredne ohrozuje životné prostredie, by mal plne hradi  náklady na preventívne a nápravné 
opatrenia. Príslušný orgán tiež môže prija  nevyhnutné opatrenia sám, ale len ako poslednú 
možnos , a mal by zabezpe i , aby náklady, ktoré mu vzniknú, získal od prevádzkovate a spä . 
Náprava sa dosiahne, ak príslušný orgán rozhodne, že sa dosiahol pôvodný alebo takmer pôvodný 
stav. 
V praxi vidíme nízke využitie tejto smernice, ktoré pod a môjho názoru je zaprí inené 
komplikovanými technickými požiadavkami súvisiacimi s ekonomickým zhodnotením a metódami 
náprav. 

                                                            
22) ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ve ká komora) z 13. septembra 2005. Komisia Európskych spolo enstiev proti Rade Európskej 
únie. Vec C-176/03. In: EUR-Lex [právny informa ný systém]. Úrad pre publikácie Európskej únie [cit. 2. 10. 2014]. 
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1.2.3 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/35/ES O ZNE IS OVANÍ MORA Z LODÍ 
alším komunitárnym predpisom bola Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo d a 

7. septembra 2005 o zne is ovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenie. Cie om tejto 
smernice bolo zabezpe enie primeraného sankcionovania osôb zodpovedných za vypúš anie látok. 
Rámcové rozhodnutie stanovovalo povinnos  aby štáty niektoré protiprávne konania upravené 
v smernici považovali za trestný in. Okrem toho stanovilo i možné sankcie a zodpovednos  
právnických osôb. Neskôr ho Európsky súdny dvor rozsudkom zrušil.23 Tento rozsudok mal obrovský 
význam pre alší vývoj komunitárnej právnej úpravy trestnoprávnej ochrany životného prostredia, 
pretože v om Európsky súdny dvor vylú il právomoc Spolo enstva zavádza  konkrétne druhy 
trestov a výšku trestných sankcií. Európska únia sa tak svojej vízie na harmonizáciu trestných sankcií 
musela vzda . 

1.2.4 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/99/ES O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
PROSTREDNÍCTVOM TRESTNÉHO PRÁVA 
Ako najdôležitejší predpis komunitárneho práva v tejto oblasti na tomto mieste treba uvies  
Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného 
prostredia prostredníctvom trestného práva. Táto smernica si za cie  kladie ú innejšiu ochranu 
životného prostredia.  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva sa zameriava na zabezpe enie toho, aby opatrenia trestného 
práva, prostredníctvom ktorých možno reagova  na závažné porušenia pravidiel EÚ, boli k dispozícii 
vo všetkých lenských štátoch. V lánku 3 vymedzuje, ktoré porušenia musia by  (v prípade, že boli 
spôsobené úmyselne alebo aspo  hrubou nedbanlivos ou) považované právom lenských štátov za 
trestný in. V prípade úmyselných protiprávnych inov má by  trestné aj navádzanie, podnecovanie 
a pomoc. Ide o nasledujúce protiprávne konania: 

a) vypúš anie, emisia alebo zavádzanie množstva látok alebo ionizujúceho žiarenia do 
ovzdušia, pôdy alebo vody; 

b) zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškod ovanie odpadu; 
c) preprava odpadu, pokia  táto innos  patrí do rozsahu pôsobnosti lánku 2 ods. 35 

Nariadenia a uskuto uje sa v nezanedbate nom množstve; 
d) prevádzkovanie závodu, v ktorom sa vykonáva nebezpe ná innos  alebo v ktorom sa 

skladujú alebo používajú nebezpe né látky alebo prípravky; 
e) výroba, spracovanie, nakladanie, používanie, držba, skladovanie, preprava, dovoz, vývoz 

alebo odstra ovanie jadrového materiálu alebo iných nebezpe ných rádioaktívnych látok; 
f) usmrtenie, ni enie, držba alebo odchyt exemplárov druhov chránených vo ne žijúcich 

živo íchov alebo rastlín; 
g) obchodovanie s druhmi chránených vo ne žijúcich živo íchov alebo vo ne žijúcich rastlín 

alebo ich as ami a derivátmi; 
h) každé konanie, ktoré vedie k závažnému poškodeniu biotopu v chránenej lokalite; 
i) výroba, dovoz, vývoz, uvádzanie na trh alebo používanie látok, ktoré poškodzujú ozónovú 

vrstvu. 

                                                            
23) ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ve ká komora) z 23. októbra 2007. Komisia Európskych spolo enstiev proti Rade Európskej 
únie. Vec C-440/05. In: EUR-Lex [právny informa ný systém]. Úrad pre publikácie Európskej únie [cit. 2. 10. 2014]. 
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Táto smernica stanovila lehotu na svoju transpozíciu do národných úprav do 26.12.2010.24 Do 
stanoveného termínu 12 štátov netransponovalo smernicu a alšie štáty, napriek transpozícii, ju 
nedokázali dodrža .  

ZÁVER 
S neustálym zhoršovaním stavu životného prostredia rastie aj potreba zvýšenej ochrany životného 
prostredia. Z relatívne obmedzených možností, ktoré ponúka správne právo, došli sme 
k nevyhnutnosti trestnej zodpovednosti na tomto úseku. Síce trestné právo má povahu ultima ratio 
a trestná zodpovednos  by mala by  krajným riešením, prax v posledných desa ro iach nám ukázala, 
že ju nemôžeme obís . Trestné sankcie predstavujú diametrálne odlišný prejav spolo enského 
nesúhlasu ako prostriedky správneho práva. Ich význam spo íva v tak v represii ako aj v prevencii. 
Trestné sankcie ú innejšie odrádzajú od spáchaniu trestných inov. Ide o prísnejšie spolo enské 
odsúdenie, ako v prípade administratívnoprávnych sankcií alebo ob ianskoprávnych mechanizmov.  
Síce možnosti využitia trestnoprávnej zodpovednosti pri ochrane životného prostredia sú de iure 
pomerne široké, v praxi však vidíme mnohé nedostatky znemož ujúce efektívny výkon trestného 
práva pri ochrane životného prostredia. Som presved ená, že dostato ne kvalitná trestnoprávna 
úprava a jej následná aplikácia môže ma  mimoriadne pozitívny vplyv na kvalitu životného prostredia 
a poskytne ú inný prostriedok na zabezpe enie jeho ochrany. 
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Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0028:0037  



121

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKANDREJ PORUBAN 

 

 

PRIAMA DISKRIMINÁCIA NA ZÁKLADE ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI PRI VÝKONE ŠPORTOVEJ 
INNOSTI 

 
DIRECT DISCRIMINATION ON GROUNDS OF NATIONALITY  

IN CONNECTION WITH SPORTING ACTIVITY 
 

JUDR. ANDREJ PORUBAN, PHD. 
AUTOR PRACUJE V ADVOKÁCIÍ 

LEN KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV A LEGISLATÍVNO-PRÁVNEJ A ETICKEJ KOMISIE SFZ  
E-MAIL: APORUBAN@GMAIL.COM 
 
K Ú OVÉ SLOVÁ: 
profesionálny šport, diskriminácia, štátna príslušnos , vo ný pohyb, Súdny dvor Európskej únie, judikatúra, 
Bosman  

KEY WORDS: 
professional sport, discrimination, nationality, free movement, Court of Justice of the European Union, case law, 
Bosman 

ABSTRAKT: 
Príspevok sa zaoberá vo ným pohybom pracovníkov, ako základným pilierom jednotného trhu, a priamou 
diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti vo sfére športu. Autor analyzuje súdne rozhodnutia a interpretuje 
ich závery, ktoré majú význam aj na širšom trhu práce mimo sveta športu, pretože Súdny dvor Európskej únie 
považuje profesionálny šport za riadnu hospodársku innos . 

ABSTRACT/SUMMARY:  
This paper deals with the free movement of workers as a fundamental pillar of the Single Market and direct 
discrimination on grounds of nationality within the sphere of sport. Author concerns the judgments and 
interprets their conclusions which also have a relevance outside the world of sport in a broader labour market 
because The European Court of Justice considered professional sport as an proper economic activity. 
 

ÚVOD 
Šport je považovaný za vzorovú oblas  aplikovania pravidiel vo ného pohybu v rámci Európskej únie. 
Je tomu tak kvôli faktu, že vo ného pohyby sa dá, vo všeobecnosti, dovoláva  len v obmedzenej miere 
a len obmedzený po et ob anov Európskej únie skuto ne využíva svoje právo vo ného pohybu. 
V kontexte športu je však toto percento ove a vyššie a to aj napriek tendenciám športových riadiacich 
orgánov limitova  alebo dokonca vylú i  ú as  zahrani ných športovcov z národných sú aží.  

Pôvodná samoregula ná autonómia športových zväzov tak bola narušená a európske inštitúcie, 
najmä Súdny dvor Európsky únie, kritizované za zasahovanie do ich vnútorných vz ahov bez 
zoh adnení špecifickosti športu. 
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1. UPLAT OVANIE SLOBÔD VNÚTORNÉHO TRHU NA VÝKON ŠPORTOVEJ INNOSTI 
V dobe založenia Európskeho hospodárskeho spolo enstva ( alej aj ako EHS) bol ekonomický rozmer 
športu zanedbate ný, a preto nejestvoval relevantný dôvod na jeho výslovnú zmienku v zakladajúcej 
zmluvy. Výsledkom takejto absencie v primárnom práve bola ústavná krehkos .1 V súvislosti 
s rozvíjajúcou sa hospodárskou dimenziou športu, pravidlá zavedené zo športových dôvodov 
nadobudli ekonomický ráz. Rôznorodos  záujmov vnútri športového hnutia a rozšírený výklad 
pravidiel jednotného trhu prispeli k nepredpokladaným konfliktom s jedným zo štyroch 
fundamentálnych pilierov, na ktorých je vystavaná nová Európa – s vo ným pohybom v rámci 
pracovného trhu. Skuto nos , že šport nemal miesto v texte zakladajúcej zmluvy, neznamená, že bol 
považovaný za sféru stojacu mimo únijného práva. Európske inštitúcie si však museli dáva  pozor, 
aby neprekro ili hranice svojich oprávnení. Prízna ný bol minimalistický prístup s malou snahou 
zasahova  do nezávislosti športových zväzov, ktoré sa bez legislatívneho základu neboli ochotné 
podria ova  vzrastajúcemu záujmu o šport.  

Nedostatok explicitnej kompetencie musela Európska únia ( alej aj ako EÚ) nahrádza  využitím iných 
nástrojov, ktoré Richard Parrish rozdelil do dvoch skupín. Na jednej strane stojí koalícia jednotného 
trhu (Single Market coalition), ktorá obhajuje regula ný prístup a je reprezentovaná Európskou 
komisiou a Súdnym dvorom Európskej únie ( alej ako Súdny dvor alebo SD EÚ) ich formálnymi 
rozhodnutiami. Snaží sa chráni  základy, na ktorých je vybudovaný spolo ný trh. Oproti nej stojí 
socio-kultúrna koalícia (socio-cultural coalition) presadzujúca vymedzenie autonómneho územia pre 
šport, v ktorom sú rešpektované najmä jeho zvláštne vlastnosti vyplývajúce aj z názvu zoskupenia.2 
Iná as  doktrinálnej literatúry ozna uje tieto separátne teórie ako nepriamy prístup odkazujúci na 
použitie predpisov jednotného trhu, v kontraste s ktorým je v priama športová politika zaujímajúca 
sa najmä o jeho spolo enské, kultúrne, rekrea né a vzdelávacie aspekty.3 Z h adiska štruktúry 
a systematiky príspevku takáto klasifikácia vyhovuje aj nášmu ú elu zameranému na aplikáciu 
všeobecných noriem európskeho práva4 na predpisy majúce pôvod v suverenite športových 
organizácií, ktoré vplývajú na výkon športovej innosti.  

Napriek danému leneniu zdôraz ujeme, že medzi oboma postojmi sa nenachádza príliš ve ká 
vzdialenos .5 Nevyvíjajú sa izolovane, ale koexistujú popri sebe a v niektorých otázkach sa 
vzájomným pôsobením i dop ajú. Prejavy týchto tendencií dokonca môžeme bada  aj v športovej 
judikatúre Súdneho dvora, ktorá na rozdiel od politickej doktríny zoh ad uje ekonomické atribúty 
športového odvetvia, a zameriava sa najmä na otázky zlu ite nosti športových pravidiel s vo ným 
pohybom profesionálnych športovcov a súvisiacu problematiku vz ahujúcu sa na právo hospodárskej 
sú aže. 

                                                            
1) Platí to aj o sekundárnom práve, v ktorom sa šport dodnes „systematicky neberie do úvahy“. BLANPAIN, R. The Future of Sports 
in Europe. In BLANPAIN, R. The future of Sports Law in the European Union : beyond the EU Reform Treaty and the White Paper. 
Deventer: Kluwer, 2008. p. 5. 
2) PARRISH, R. The Birth of European Union Sports Law. In Eterntainment Law. 2003, vol. 2, no. 2, p. 20-39. 
3) Bližšie pozri napr. TOKARSKI, W. – STEINBACH, D. – PETRY, K. – JESSE, B. Two Players – One Goal?: Sport in the European Union. 
Aachen : Meyer & Meyer, 2002. 288 p., alebo VAN DEN BOGAERT, S. – VERMEERSCH, A. Sport and the EC Treaty: a tale of uneasy 
bedfellows? In European Law Review. vol. 31, no. 6, p. 821-840.  
4) Pojem európske právo v celom texte používame v jeho užšom význame, do ktorého nezah ame právne akty najstaršej 
a najvä šej medzivládnej organizácii so sídlom na európskom kontinente Rady Európy, ale iba právo Európskej únie.  
5) Porovnaj s PARRISH, R. Two Players One Goal? Sport in the European Union edited by Walter Tokarski, Dirk Steinbach, Karen 
Petry & Barbara Jesse. In Eterntainment and Sports Law Journal [online]. 2005, vol. 3, no. 1 [cit. 2011-04-08]. Dostupné na 
internete:  
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume3/number1/parrish. ISSN 1748-944X. 
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Právo Európskej únie, ktoré presahuje tradi né medzinárodné právo, je nepodmieneným zdrojom 
práv a povinností pre signatárske štáty, ako aj jednotlivcov.6 Pri jeho realizácií sa nevyžaduje 
vnútroštátna implementácia, o po materiálnej stránke predstavuje jeho priamy ú inok. 
Dodržiavanie zákazu diskriminácie pri výkone ekonomickej innosti v hostite skej krajine je 
prirodzenou úlohou lenských štátov, ktoré zákonmi, administratívnymi opatreniami a celou škálou 
vykonávacích opatrení upravujú aj výkon zamestnania cudzincami. Vo i štátu a jeho orgánom sa 
ochrany práv garantovaných únijným právom môže na národnom súde dovoláva  každý. V takomto 
prípade ide o priznanie vertikálneho priameho ú inku.7 Od podpísania Rímskej zmluvy však nebolo 
jasné, i sa pôsobnos  primárneho práva dotýka aj vz ahov vznikajúcimi medzi súkromnými osobami 
navzájom. Jej ustanovenia sa považovali za použite né len na akty prijímané lenskými štátmi, o 
bolo zrejmé zo zaužívaného postoja Európskej komisie i Súdneho dvora, pod a ktorého súkromné 
strany nie sú viazané pravidlami vo ného pohybu.8 

Vytvára  podmienky k prístupu k práci môžu aj subjekty, ktoré neodvodzujú svoje postavenie od 
štátu. Patria k nim i riadiace športové organizácie, ktoré vytvárajú normy záväzné pre každého, kto 
mieni vykonáva  športovú aktivitu ako svoje povolanie. Ich socioekonomická moc, ktorá je skôr 
vlastná štátnym orgánom, má tiež potenciál bráni  riadnemu fungovaniu spolo ného trhu.9 Pokia  sa 
však športová innos  nepovažovala za ekonomickú aktivitu ako ostatné formy výkonu práce alebo 
služieb, stál mimo záujmu európskych inštitúcii.  

Situácia sa zmenila, ke  bol Súdny dvor postavený pred otázku preskúmania legality predpisov 
ustanovených autonómnou organizáciou, ktoré zasiahli do živobytia dvoch holandských 
športovcov.10 Nové pravidlá Medzinárodnej cyklistickej únie (Union Cycliste International) prijaté pre 
majstrovstvá sveta v tandemovom preteku na dráhe prikazovali, aby sú ažiaci cyklista (stayer) aj 
vodi  motorky (pacemaker), za ktorou jazdí, boli ob anmi rovnakého štátu. Cyklistická únia 
odôvod ovala túto zmenu tým, že svetový šampionát je ur ený pre národné družstvá, a preto sa ho 
Bruno Walrave a Noppie Koch, ktorí z nedostatku kvalitných holandských cyklistov robili vodi ov aj 
pre Belgi anov a Nemcov, nesmeli zú astni . Obaja považovali dotknuté predpisy za diskrimina né 
a dovolávali sa bezprostredného ú inku kogentných ustanovení zakladajúcej zmluvy. 

Súdny dvor pristúpil k dogmatickému výkladu ekonomickej aktivity a výslovne rozšíril okruh osôb, na 
ktoré sa vz ahujú pravidlá jednotného trhu, ke  skonštatoval, že „výkon športu spadá do práva 
Spolo enstva v rozsahu, v akom predstavuje hospodársku innos “11. „Ak má táto innos  charakter 
zárobkovej innosti alebo poskytovania služieb za odplatu, patrí presnejšie do pôsobnosti lánkov 48 
až 51 alebo 59 až 66 Zmluvy (teraz l. 45 až 48 alebo 56 až 62 ZFEÚ).“12 Avšak so zrete om na 
nezanedbate ný špecifický spolo ensko-kultúrny aspekt športu mu udelil aj istú výnimo nos , ke  
judikoval, že zákaz diskriminácie na základe štátneho ob ianstva „nemá akýko vek vplyv na zloženie 
športových tímov, a to obzvláš  národných družstiev, ktorých zostavovanie je otázkou isto 
športového záujmu (purely sporting interest), a ako také nemá ni  spolo né s hospodárskou 

                                                            
6) Rozsudok Súdneho dvora z 9. marca 1978 vo veci C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato proti Simmenthal SpA, 
bod 15. 
7) ORBA, J. – KLU KA, J. – PROCHÁZKA, R. – VÁVROVÁ, V. Uplat ovanie európskeho práva na Slovensku. In ORBA, J. Európske 
právo na Slovensku: Právny rozmer lenstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Bratislava : Kalligram, 2003. 
8) BAQUERO CRUZ, J. Free Movement and Private Autonomy. In European Law Review. 1999, vol. 24, no. 6, p. 606. 
9) Porovnaj KOMÁREK, J. Horizontalita základních svobod vnit ního trhu. Dostupné na internete: 
http://jinepravo.blogspot.com/2007/05/horizontalita-zkladnch-svobod-vnitnho.html. 
10) Rozsudok Súdneho dvora z 12. decembra 1974 vo veci C-36/74 B.N.O. Walrave and L.J.N. Koch v Association Union cycliste 
internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie and Federación Española Ciclismo. 
11) Ibid., bod 4.  
12) Ibid., bod 5. 
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innos ou“13. Vzh adom na zachovanie primeranosti, musí toto obmedzenie rozsahu pôsobnosti 
ustanovení zakladajúcej zmluvy zosta  „len v medziach daných jeho ú elom“14. Rozsudok Walrave sa 
„stal prame om tzv. ‘športovej výnimky’ z práva ES, na základe ktorej subjekty regulujúce športovú 
innos  odvodzovali, že ur ité športové pravidlá nevyžadujú odôvodnenie s oh adom na právo ES ani 

v prípade, kedy evidentne nie sú s týmto právom v súlade“15. 

Šport sa teda síce môže vymani  spod únijného práva, ale musí sa však jedna  o pravidlá spadajúce 
pod právne neur itý pojem „ isto športový záujem“ ktorého obsah ostáva problematický kvôli 
obtiažnosti ur enia hranice medzi neekonomickými pravidlami a hospodárskou povahou športovej 
innosti. Odborník na vz ahy športu a práva Stephen Weatherill sa domnieva, že SD EÚ „úzkostlivo 

zmiešal“ predmetný termín s praktickou kategóriou „nema  ako také ni  spolo né s hospodárskou 
innos ou“, ktorá už leží mimo záberu Zmluvy.16  

Niet pochýb, že výrok Súdneho dvora je pozna ený dobou, v ktorej bol prijatý. V sú asnosti nie je už 
presved ivé tvrdi , že pri organizovaní stretnutí na úrovni výberov krajín absentuje hospodársky 
prvok. Vybraní reprezentanti spravidla uzatvárajú dohody so športovými federáciami, pri om tí 
najlepší v aka lukratívnym sponzorským kontraktom získavajú aj alšie ekonomické výhody. 
Selekcia športovcov do národných družstiev má tiež pridružené komer né dopady. Globálne 
športové podujatia generujú enormné zisky v súvislosti s poskytovaním služieb televíznym divákom, 
TV spolo nostiam i zadávate om reklamy.17 Ak napriek realite dneška chceme udrža  vyjadrené 
ratio decidendi, musíme rozsudok interpretova  tak, že dôvodom pre oslobodenie od zákazu 
diskriminácie na základe národnosti pri formovaní reprezenta ných družstiev nie je skuto nos , že 
„táto innos  nie je sama o sebe hospodárska, ale motívy vedúce k pravidlám o zložení tímu“18. 

Športové zväzy teda, popri iných spolo ensko-vzdelávacích úlohách, usmer ujú aj výkon zárobkovej 
innosti založenej na pracovnoprávnom, i inom základe. Vy atie takejto regulácie z pôsobnosti 

fundamentálnych pilierov jednotného trhu, a zúženie zákazov uvedených v l. 45 ZFEÚ a nasl. (vo ný 
pohyb pracovníkov), l. 49 ZFEÚ a nasl. (sloboda usadi  sa) a l. 56 ZFEÚ a nasl. (sloboda poskytova  
služby) len na akty verejnoprávneho charakteru, by mohlo prinies  riziko vytvárania nerovností ich 
pri uplat ovaní.19 Odstránenie prekážok vo ného pohybu osôb medzi lenskými štátmi by bolo 
ohrozené, ak by zrušenie bariér majúcich štátny pôvod, mohlo by  zmarené obštrukciami, ktoré 
vyplývajú z autonómie subjektov patriacich do civilného práva.  

Súdny dvor sa preto odhodlal k dôležitému kroku a zahrnul do pôsobnosti základných slobôd každú 
spolo nú reguláciu výkonu práce: „Zákaz takejto diskriminácie sa netýka výlu ne iba innosti 
verejných orgánov, ale vz ahuje sa rovnako na predpisy inej povahy, smerujúce ku kolektívnej úprave 
odme ovania práce a poskytovania služieb.“20 Precedentné priznanie priameho horizontálneho 
ú inku (direct horizontal effect) znamená, že vyjadrenie postulátu rovnosti zaobchádzania a zákazu 
akejko vek diskriminácie založenej na štátnej príslušnosti je obligatórne pre lenské štáty, ako aj pre 

                                                            
13) Ibid., bod 8. 
14) Ibid., bod 9. 
15) PALDUSOVÁ, H. in SYLLOVÁ, J. – PÍTROVÁ, L. – PALDUSOVÁ, H. a kol. Lisabonská smlouva: komentá . Praha : C.H.Beck, 2010. 
s. 611. 
16) WEATHERILL, S. ’Fair Play Please!’: Recent Developments in the Application of EC Law to Sport. In Common Market Law 
Review, 2003, vol. 40, no. 1, p. 56. 
17) Porovnaj s LEWIS, A. – TAYLOR, J. Sport: law and practice. London: Butterworths, 2003. p. 440. 
18) PARRISH, R. – MIETTINEN, S. The sporting exception in European Union law. The Hague : TMC Asser institute, 2008. p. 82. 
19) SNELL, J. Private Parties and the Free Movement of Goods and Services. In ANDENAS, M. – ROTH, W.-H. Services and Free 
Movement in EU Law. Oxford : Oxford university press, 2001, p. 212-244. 
20) Walrave, bod 17. 
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súkromné orgány, ktoré nedisponujú normotvornou právomocou, ale sú schopné upravova  závislú 
innos  i poskytovanie služieb.  

Súdny dvor neostal iba pri sfére športu ale postupne pre potreby uniformity interpretácie pravidiel 
vo ného pohybu rozširoval okruh povinných subjektov, ktoré majú silu na kolektívnej úrovni 
regulova  ekonomické aktivity fyzických osôb. Vzh adom na to, že problematika je z právneho 
i sociálneho h adiska zložitá, po ínal si opatrne, a preto až v roku 2000 „poskytol výslovné potvrdenie 
priameho horizontálneho ú inku“21, ke  uplatnil ustanovenie l. 48 ES (teraz l. 45 ZFEÚ) na typicky 
podnikate ský subjekt – banku so sídlom v Taliansku, ktorá bez akéhoko vek náznaku prijate ného 
odôvodnenia odoprela prístup k výberovému konaniu na pracovné miesto.22  

Zav šenie priameho ú inku však neznamená, že osoby odlišné od štátu sú postavené na rove  
orgánom verejnej moci a musia dodržiava  identické štandardy. Pri posudzovaní použitia zásad 
slobody pohybu v konaní proti súkromným subjektom je dôležité vždy zvažova  pôvod a závažnos  
prekážky výkonu tohto práva a silu i oprávnenos  nárokov na udržanie privátnej autonómie. Inými 
slovami, v súkromných vz ahoch je možné asto uskuto ova  veci, ktoré nie sú štátnym orgánom 
dovolené.23 Vo svetle rozhodnutia Angonese by sa za ur itých okolností mohla horizontalita 
vz ahova  aj individuálne na športový klub, ktorý by sám odmietal zamestnáva  hrá ov na základe 
ob ianstva niektorého štátu bez oh adu na existenciu právomoci vytvára  záväzné pravidlá 
uplat ované hromadným spôsobom. Z praktického h adiska je však málo pravdepodobné, že by 
takáto situácia nastala v sektore, ktorý je charakteristický vysokým stup om sú aživosti.24 

2. VŠEOBECNÝ ZÁKAZ PRIAMEJ DISKRIMINÁCIE 
Zákaz akejko vek diskriminácie na základe štátnej príslušnosti v intenciách l. 18 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie ( alej ako aj ZFEÚ) stavia mimo acquis obe podoby nerovného zaobchádzania – 
priamu aj nepriamu diskrimináciu. Za priamu diskrimináciu sa považuje, ak je jedna osoba 

                                                            
21) VAN DEN BOGAERT, S. Horizontality: The Court Attacks? in BARNARD, C. – SCOTT, J. The Law of the Single European Market : 
Unpacking the Premises. Oxford : Hart, 2002, p. 128.  
22) Rozsudok Súdneho dvora zo 6. júna 2000 vo veci C-281/98 Roman Angonese proti Cassa di Risparmio di Bolzano SpA. Roman 
Angonese mal v úmysle zú astni  sa pohovoru na vo né miesto vo finan nej inštitúcií. Ú as  na konkurze bola podmienená 
predložením potvrdenia o dvojjazy nosti, ktoré vydávajú výlu ne miestne orgány. Táto podmienka súvisela s požiadavkou, ktorá 
existovala v minulosti pre prístup k verejným funkciám a rezidenti provincie boli zvyknutí zaobstaráva  si jazykový certifikát na 
ú ely h adania zamestnania. Angonese takýmto potvrdením nedisponoval, ale perfektne ovládal obidva požadované jazyky a mal 
aj alšie doklady, ktoré to preukazovali. Bližšie pozri LANE, R. – SHUIBHNE, N. N. Case C-281/98, Roman Angonese v. Cassa di 
Risparmio di Bolzano SpA, Judgment of 6 June 2000, not yet reported. In Common Market Law Review, 2000, vol. 37, no. 5, 
p. 1237–1247. 
23) KUMM, M. Who is Afraid of the Total Constitution? Constitutional Rights as Principles and the Constitutionalization of Private 
Law. In German Law Journal. 2006, vol. 7, no. 4, p. 352, 362-364. 
24) Neskôr Súdny dvor pridal aj alšie osobitné kategórie osôb, ktoré môžu aži  z priamohorizontálneho efektu. Právo usadi  sa 
a slobodne poskytova  služby aplikoval vo veci Wouters (Rozsudok Súdneho dvora z 19. februára 2002 vo veci C-309/99 J. C. J. 
Wouters, J. W. Savelbergh a Price Waterhouse Belastingadviseurs BV proti Algemene Raad van de Nederlandse Orde van 
Advocaten, za ú asti Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap) aj na nariadenie prijaté holandskou advokátskou 
komorou, ktoré zakazovalo viacodborovú spoluprácu vytvorenú za ú elom integrovaného výkonu innosti svojich lenov a iných 
slobodných povolaní, in casu ú tovníkmi.  
V rozhodnutiach Viking (Rozsudok Súdneho dvora (ve ká komora) z 11. decembra 2007 vo veci C-438/05 International Transport 
Workers’ Federation a Finnish Seamen’s Union proti Viking Line ABP a OÜ Viking Line Eesti) a Laval (Laval un Partneri Ltd proti 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan a Svenska 
Elektrikerförbundet) dokonca uplatnil l. 49 ZFEÚ na odborové organizácie pri výkone ich práva za a  kolektívnu akciu pod a 
zákona lenského štátu. Súdny dvor pri zosúla ovaní všeobecných princípov pracovného práva s predpismi jednotného trhu 
uznal, že právo na štrajk je chránené právom Európskej únie, avšak jeho výkon možno podriadi  niektorým obmedzeniam. Právo 
uskuto ni  kolektívnu akciu, ktorej cie om je ochrana pracovníkov, síce predstavuje legitímny záujem, ale je možné ho obmedzi  
základnými slobodami zaru enými príslušnými lánkami Zmluvy, a preto mu priznal menší význam ako právu vo ného pohybu. 
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predmetom menej výhodného zaobchádzania, než aké by sa v porovnate nej situácii dostalo inej 
osobe s oh adom na štátnu príslušnos .25 Takéto konanie však môže by  legálne, ak naráža na jednu 
z výnimiek výslovne stanovených Zmluvou, a to menovite verejným poriadkom, verejnou 
bezpe nos ou a ochranou verejného zdravia.26  

Otázka zjavnej diskriminácie v športe sa stala témou súdneho prieskumu v súvislosti s predpismi 
Talianskej futbalovej federácie (Federazione Italiana del Gioco del Calcio), ktoré k ú asti na zápasoch 
v najvyšších sú ažiach opráv ovali iba talianskych štátnych príslušníkov.27 Súdny dvor opä  
deklaroval priamy horizontálny ú inok, pod a ktorého ustanovenia Zmluvy o vo nom pohybe 
zaväzujú aj subjekty, ktoré nie sú verejnoprávnymi inštitúciami, ale majú postavenie združení 
v intenciách súkromného práva.28 Normy futbalového zväzu sú „akousi súkromnou legislatívou, ktorá 
obmedzuje vo ný pohyb ekonomických faktorov s ochranným úmyslom, i dokonca aj neúmyselne“29, 
a preto nesmú upravova  kolektívnu reguláciu zárobkovej innosti spôsobom, ktorý je v rozpore 
s pravidlami spolo ného trhu. Po ich preskúmaní SD EÚ rozhodol, že „pravidlá alebo vnútroštátna 
prax, i ke  prijaté športovou organizáciou, obmedzujúce právo zapoji  sa do futbalových zápasov 
profesionálnych alebo poloprofesionálnych hrá ov výlu ne na svojich vlastných štátnych príslušníkov, 
sú nezlu ite né s lánkom 7, a prípadne aj s lánkami 48 až 51 alebo 59 až 66 Zmluvy (teraz l. 18, 
a prípadne aj s lánkami 45 až 48 alebo 56 až 62 ZFEÚ), pokia  tieto pravidlá alebo prax vyra ujú 
zahrani ných hrá ov z ú asti na ur itých zápasoch z neekonomických dôvodov, ktoré sa týkajú 
povahy a špecifického rámca (particular nature and context) takýchto zápasov a teda majú význam 
iba pre šport ako taký“30.  

Súdny dvor ozna il sporné predpisy, ktoré ukladali zákaz využívania „legionárov“31 v neamatérskych 
talianskych ligách, za otvorene diskrimina né a nezlu ite né s únijným právom. Napriek tomu 
nasledoval výnimku prijatú vo veci Walrave a pripustil možnos  vylú enia zahrani ných futbalistov 
zo stretnutí osobitného charakteru z dôvodov, ktoré nie sú ekonomickej povahy. V odpovedi 
národnému súdu ju však mierne rozšíril zo zápasov medzi reprezenta ných tímami na abstraktné 
‘ur ité zápasy’ (certain matches), pri om sa podrobnejšie nevenoval ich zadefinovaniu. Zdržanlivý 
prístup v tomto detaile môže signalizova  neúmyselnú jazykovú odchýlku, alebo, o je 

                                                            
25) Porovnaj s BARANCOVÁ, H. a kol. Pracovné právo v európskej perspektíve. Plze  : Vydavatelství a nakladatelství Aleš en k, 
s.r.o., 2009. 374 s. 46. 
26) Zakázané sú aj všetky formy skrytej diskriminácie, ktoré uplat ovaním iných kritérií rozlišovania vedú v skuto nosti k tomu 
istému výsledku. o sa považuje za nepriamu diskrimináciu vysvetlil Súdny dvor v Rozsudku Súdneho dvora (piata komora) z 23. 
mája 1996 vo veci C-237/94 John O'Flynn proti Adjudication Officer, body 18 a 19: „Podmienky vnútroštátneho práva, ktoré sa 
síce uplat ujú bez oh adu na štátnu príslušnos , no dotýkajú sa predovšetkým alebo vo ve kej vä šine prípadov migrujúcich 
pracovníkov, ako aj podmienky vz ahujúce sa na každého bez rozdielu, ktoré však môžu domáci pracovníci splni  ahšie než 
migrujúci pracovníci alebo aj také, pri ktorých existuje nebezpe enstvo, že sa prejavia najmä v neprospech migrujúcich 
pracovníkov. Inak by tomu bolo len vtedy, ak by tieto predpisy boli odôvodnené objektívnymi úvahami, ktoré by nezáviseli od 
štátnej príslušnosti dotknutých pracovníkov a boli primerané s prihliadnutím na ú el, ktorý tieto vnútroštátne právne predpisy 
oprávnene sledujú.“  
27) Rozsudok Súdneho dvora zo 14. júla 1976 vo veci C-13/76 Gaetano Donà proti Mario Mantero. Predseda klubu z Rovigo Mario 
Mantero oslovil futbalového agenta, aby pre jeho tím našiel nových hrá ov. Agent Gaetano Donà umiestnil náborovú reklamu aj 
do belgických športových novín, ktorú mu funkcionár odmietol uhradi  z dôvodu, že konal unáhlene, lebo pravidlá Talianskej 
futbalovej federácie bránili využívaniu iných ako talianskych futbalistov. 
28) Donà, bod 17. 
29) SZYDLO, M. Contracts beyond the scope of the EC procurement directives – who is bound by the requirement for 
transparency? In European Law Review. 2009, vol. 34, no. 5, p. 731. 
30) Donà, bod 19. 
31) Takéto pomenovanie sa vžilo pre športovcov pochádzajúcich z iných krajín ako tá, v ktorej sú ažia. Pozri ORBA, J ažký život 
legionára – pojednanie o možnostiach vykonávania športovej innosti v zahrani í. In BURDA, E. at al. Mí niky práva 
v stredoeurópskom priestore 2007 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej 
v d och 16.-18.4.2007 v priestoroch ÚZ NR SR astá-Papierni ka. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. s. 271. 
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pravdepodobnejšie, iba iasto né potvrdenie argumenta nej línie predostretej generálnym 
advokátom Albertom Trabucchim, ktorý sa vo svojom stanovisku zaoberal možným oprávneným 
obmedzením na základe štátnej príslušnosti pri futbalových stretnutiach.32 Tvrdil, že ni  nebráni 
úvahám o pravidlách týkajúcich sa exclusive športu, ktoré by ospravedl ovali ukladanie konkrétnych 
podmienok zahrani ným hrá om pri ich ú asti v oficiálnych zápasoch tak, aby bolo zaru ené, že 
majstrovský tím bude v nadnárodných sú ažiach reprezentova  štát, ktorého je šampiónom.33 
Myslíme si, že vynechaním tejto asti myšlienok generálneho advokáta, SD EÚ iba nazna il možné 
perspektívy a zvyšok ponechal skôr na alší samovývoj a prípadnú judikatúru.34  

Logickým dôsledkom priamo diskrimina ného blanketového zákazu by bolo, keby sa Európska únia 
zamerala na reguláciu praxe športových zväzov, ktorú ozna ila za nekompatibilnú s príslušnými 
lánkami Zmluvy. Neakceptácia konania, ktoré má negatívny vplyv na vytváranie vnútorného trhu, 

by mohla zaklada  normotvornú právomoc Únie v tejto oblasti. Napriek potvrdeniu horizontálneho 
ú inku ustanovení o vo nom pohybe, je ich uplatnenie na súkromné osoby náro nejšie ako na orgány 
štátu. Aj preto Európska únia nezašla tak aleko, ale prostredníctvom Európskej komisie zahájila 
s Úniou európskych futbalových asociácií ( alej aj ako UEFA – Union of European Football 
Associations)35 intenzívnejší diskurz o režime, ktorý ovplyv uje cezhrani nú ekonomickú innos  
futbalistov. Rozhovory vyústili v roku 1991 do tzv. pravidla ‘3+2’, ktoré umož ovalo klubom 
nominova  a nasadi  do zápasu len troch zahrani ných hrá ov, ku ktorým sa mohli prida  alší dvaja 
„asimilovaní cudzinci“36 hrajúci nepretržite po dobu piatich rokov v krajine príslušného národného 
zväzu, z toho aspo  tri roky v juniorskej kategórii.37  

                                                            
32) Návrhy generálneho advokáta Trabucchiho doru ené d a 6. júla 1976.  
33) McHARDY, D. Reconciling Soccer Authorities and European Union Institutions: Who is Best Placed to Administer Governance 
Within the European Soccer Market? In Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law. 2008, vol. 18, no. 1, p. 122-123. 
34) Zápasy medzi reprezenta nými tímami nie sú jedinou výnimkou, ktorú Súdny dvor vy al z ustanovení o vo nom pohybe osôb. 
Neskôr uviedol, že podmienky športových zväzov, ktoré sa týkajú nominovania športovcov na medzinárodné sú aže, nie sú 
kvótami založenými na štátnej príslušnosti: „Aj ke  pravidlá výberu (...) vedú nevyhnutne k obmedzovaniu po tu ú astníkov na 
turnaji, takéto obmedzenie je vlastné (inherent) riadeniu medzinárodných vrcholových športových podujatí, o nutne zahr uje 
prijatie ur itých pravidiel výberu alebo kritérií. Takéto pravidlá sa preto nesmú samo osebe považova  za obmedzenie slobody 
poskytova  služby, ktoré je zakázané lánkom 56 Zmluvy.“ (Rozsudok Súdneho dvora z 11. apríla 2000 v spojených veciach C-
51/96 a C-191/97Christelle Deliège proti Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union 
européenne de judo a François Pacquée, bod 64) V tomto smere išlo o posun v chápaní vz ahu práva EÚ k športu. Súdny dvor 
venoval pozornos  praktickým potrebám organizátorov športových akcií a zaviedol koncept inherentných pravidiel, ktoré sú 
neoddelite ne späté s riadením športu. Športové združenia, ktoré disponujú potrebnými znalos ami a skúsenos ami, musia by  
schopné preukáza , že miera ich posudzovania je založená na odôvodnite ných princípoch. O prekážku vo ného pohybu nejde, ak 
kritéria výberu pozostávajú z ve kého množstva objektívnych zásad, ako je napríklad povaha, organiza né dôvody i financovanie 
športu. Dôležité je tiež, aby neboli spojené s osobnou situáciou športovca, o vylu uje aj faktor ob ianstva. K prípadu bližšie pozri 
VAN DEN BOGAERT, S. The Court of Justice on the Tatami: Ippon, Waza-Ari or Koka? In European Law Review. 2000, vol. 25, no. 
5, p. 554-563. 
35) Únia európskych futbalových asociácií, ktorá je administratívnym a kontrolným orgánom pre futbal v Európe, bola založená 
v roku 1954 pod a švaj iarskeho právneho poriadku. Jej lenmi je 53 národných futbalových asociácií sídliacich v Európe. 
36) ARNEDT, R. B. European Union Law and Football Nationality Restrictions: The Economics and Politics of the Bosman Decision. 
In Emory International Law Review. 1999, vol. 12, no. 2, p. 1104. 
37) Pod a prvej dohody z roku 1978 mohli v prvej a druhej lige nastúpi  do zápasu iba dvaja zahrani ní futbalisti. V roku 1984 
Európska komisia znovu požiadala o revíziu pravidiel, ktorej UEFA a národné futbalové zväzy vyhoveli len iasto ne. Limit dvoch 
hrá ov ostal v platnosti, ale bol doplnený o ‘športovú národnos ’, ktorú mohol futbalista získa  až po piatich rokoch 
neprerušeného pôsobenia v jednej krajine. Toto obdobie sa za alo po íta  od 1. júla 1984. Na alšom stretnutí v roku 1987 
Komisia navrhla stanovi  maximálny po et hrá ov na troch hrá ov inej štátnej príslušnosti s výh adom na postupné dosiahnutie 
úplnej slobody pohybu od sezóny 1992/1993. Návrh, ktorý bol pre futbalový svet neakceptovate ný, v roku 1991 nahradilo 
pravidlo ‘3+2’ s tým, že od sezóny 1996/1997 sa malo rozšíri  aj na všetky ostatné neamatérskej sú aže. Ústupkom bolo, že 
jednotlivých národné zväzy mohli prija  vlastné opatrenia a povoli  ú as  aj viac ako len trom zahrani ným hrá om. V tejto 
súvislosti teoretik športového práva Richard Parrish konštatuje ambivalentný prístup Európskej komisie: „Postup Komisie 
k diskrimina ným metódam po as tohto obdobia si trochu vzájomne odporoval. Komisia si osvojila celkovo jednotný názor, že 



128

WWW.UCPS.SKANDREJ PORUBAN 

 

 

 

3. ŠPORTOVCI S PRÍSLUŠNOS OU K INÉMU LENSKÉMU ŠTÁTU 
Pod a názoru niektorých autorov kauza Donà bola umelo vykonštruovaná s cie om otvori  talianske 
ligy aj pre zahrani ných hrá ov.38 Napriek tomu samotný rozsudok disponoval minimálnym 
praktickým vplyvom na futbalové prostredie. Zväzy sa na alej považovali za imúnne vo i zásahom 
z externého legálneho prostredia.  

K zásadnému posunu došlo až v klasickom prípade39 belgického futbalistu Jean-Marc Bosmana, 
v ktorom bola inter alia napadnutá aj posledná verzia džentlmenskej dohody medzi Európskou 
komisiou a Úniou európskych futbalových asociácií.40 Bosman, ktorý bol zamestnaný41 belgickým 
prvoligovým klubom Royal Club Liège, sa po skon ení kontraktu, neúspešne pokúšal nájs  iný klub, 
pri om sa mu nevydaril ani prestup do francúzskeho US Dunkerque.  

Vnútroštátny súd považoval za potrebné pri vydaní meritórneho rozhodnutia vzia  do úvahy i kvóty 
stanovujúce obmedzenie po tu hrá ov inej štátnej príslušnosti (nationality clauses). V rámci inštitútu 
prejudiciálneho konania požiadal Súdny dvor o interpretáciu príslušných ustanovení Zmluvy, „ i 
zakazujú národným a medzinárodným športovým zväzom alebo federáciám vklada  do svojich 
predpisov ustanovenia obmedzujúce prístup zahrani ných hrá ov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
Európskej únie, do sú aží organizovaných týmito zväzmi i federáciami“42. 

Dotknuté strany zhodne namietali, že predložená otázka je bezvýznamná pre rozhodnutie vo veci 
samej, pretože predpis UEFA nebol vôbec použitý. Vo svojich písomných pripomienkach, spolu 
s Európskou komisiou, spochyb ovali ich oprávnenos , lebo „prekážky rozvoja kariéry, ktoré pod a 
pána Bosmana vyplývajú z týchto ustanovení o štátnej príslušnosti, sú isto hypotetické a nie sú 
dôvodom na to, aby sa Súdny dvor vyslovoval v tejto súvislosti k výkladu Zmluvy“43. Môže sa teda 
zda , že predbežná otázka nesúvisí priamo so sporom, lebo o hrá a bol záujem. Dostal ponuku od 
francúzskeho klubu a jeho belgické ob ianstvo o ividne neodradilo zamestnávate a z iného 
lenského štátu. O reálnom základe návrhu pod a vnútroštátneho procesného ustanovenia, ktoré 

umož uje poda  aj ur ovaciu žalobu s cie om zabráni  porušeniu vážne ohrozeného práva, však 
rozhodol už belgický súd tak, „že uplatnenie ustanovení o štátnej príslušnosti môže skuto ne tvori  
prekážku v kariére pána Bosmana tým, že mu to zníži šance zamestna  sa alebo by  nominovaný do 

                                                            
diskrimina né praktiky v oblasti športu by mali by  odstránené. Nepodarilo sa jej však zabezpe i , aby vyhovovali právu EÚ, 
a namiesto toho uprednost ovala urovnanie s UEFA vo forme džentlmenskej dohody.“ PARRISH, R. Sports law and policy in the 
European Union. Manchester : Manchester university press, 2003. p. 92. 
38) Bližšie pozri BLANPAIN, R – INSTON, R. The Bosman case : the end of the transfer system? Leuven : Peeters, 1996. P. 205-206. 
39) Rozhodnutie v aka svojmu impaktu na akýko vek trh práce získal miesto aj medzi dvanástimi najvýznamnejšími – tzv. 
klasickými – rozsudkami Súdneho dvora, medzi ktoré patria pod a popredného bývalého generálneho advokáta profesora 
Poiaresa Madura tie, ktoré prežili plynutie asu, i tie, ktorých konkrétna právna odpove  zastarala, ale žijú alej v aka svojim 
mnohonásobným ú inkom. Sú to rozhodnutia systémového vplyvu zahr ujúce širšiu normatívnu lekciu o právnom systéme, 
v ktorom Súdny dvor pôsobí. Potrebné je na ne pozera  nielen ako na individuálne rozhodnutie, ale aj na to, ako boli 
interpretované a rozvinuté v alších prípadoch. Dôležitá je tiež pozornos , ktorú im venovali advokáti, i právni u enci. Bližšie 
pozri úvod k publikácii POIARES MADURO, M. – AZOULAI, L. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome 
Treaty. Oxford : Hart publishing, 2010. 512 p.  
40) Rozsudok Súdneho dvora z 15. decembra 1995 vo veci C-415/93 Union royale belge des sociétés de football association ASBL 
proti Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA proti Jean-Marc Bosman a iní a Union des associations européennes de football 
(UEFA) proti Jean-Marc Bosman. 
41) Bosman, bod 28. 
42) Ibid., bod 49. 
43) Ibid., bod 57. 
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sú aže klubom iného lenského štátu“44. Súdnemu dvoru preto neprislúchalo znova sa zaobera  
posúdením, i je potrebná k vyriešeniu konkrétneho prípadu. K poskytnutiu odpovede sa vo svojom 
stanovisku priklonil aj generálny advokát Carl Otto Lenz, ktorý pre vyriešenie trecích plôch 
vznikajúcich medzi športom a acquis nevidel inú možnos  ako pripusti  vec pred Súdny dvor. 
Príležitos  sa snažil využi  aj s poukazom na všetky okolnosti, z ktorých sa mu javilo, že je ve mi 
nepravdepodobné, aby sa v budúcnosti objavil nový Bosman.45 

Ak sa zákaz priamej diskriminácie okrem odme ovania vz ahuje aj na zamestnávanie a pracovné 
podmienky, rovnaký princíp musí plati  aj pre športové zväzy, ktoré vo svojich sú ažiach využívajú 
íselné kvóty pre ob anov z iných lenských štátov. V tejto súvislosti je irelevantná skuto nos , že 

dotknuté normy sa týkajú len možnosti klubu nominova  futbalistov na zápas a nie ich zamestnania, 
ktoré nie je limitované. Prijatie tézy, že hrá  môže by  zamestnaný klubom na to, aby nehral 
v majstrovských zápasoch, by bolo ignorovanie esenciálneho ú elu jeho športového života. „Pokia  
je ú as  na týchto športových stretnutiach hlavným predmetom innosti profesionálneho hrá a, je 
zjavné, že pravidlo, ktoré ju obmedzuje, obmedzuje zárove  aj možnosti zamestnania tohto hrá a.“46 

Znižovanie šancí uplatni  sa na trhu práce je popretím slobodného prístupu k zamestnaniu, lebo 
dochádza k podstatnému narušeniu obsahu pracovnej innosti, ktorá pozostáva v nasadzovaní 
športovca do hry. Zú astnené strany tvrdili, že vyradenie zahrani ných hrá ov je ospravedlnite né, 
lebo ide o rýdzo športové predpisy neekonomického charakteru. Na podporu svojich tvrdení poskytli 
dôvody, ktoré mali presved i  Súdny dvor o ich nevyhnutnosti.47 

V prvom rade trvali na tom, že doložky o štátnej príslušnosti udržujú puto medzi klubom a miestom, 
kde sídli. To má nap a  ideu fanúšikov identifikova  sa s ob úbeným tímom, a zabezpe ova , aby 
kluby štartujúce v medzinárodných sú ažiach ú inne zastupovali svoje krajiny. V tomto prípade ide 
skôr o emocionálne argumenty ako právne, lebo väzba klubu na štát nemôže by  dôležitejšia ako 
jeho spojenie so štvr ou, mestom, i krajom, v ktorom pôsobí. V národných ligách, ktorých sa 
zú ast ujú družstvá z rôznych lokalít, neexistujú žiadne limitujúce pravidlá pre hrá ov z iných 
regiónov. Aj do nadnárodných klubových sú ažiach sú vysielané najlepšie kluby bez oh adu na 
národnos  ich hrá ov. Súdny dvor preto zdôraznil, že kvóty založené na štátnej príslušnosti sa 
netýkajú „špecifických športových stretnutí medzi reprezenta nými družstvami krajín, ale vz ahujú sa 
na všetky oficiálne zápasy medzi klubmi, a tým na podstatu innosti vykonávanej profesionálnymi 
hrá mi“48. Zástancom prezentovaných odôvodnení nebol van Staveren, pod a ktorého SD EÚ 
nevenoval dostato nú pozornos  osobitným charakteristikám športu, ke  nedokázal objasni  
dôvody pre neudelenie výnimky aj pre zápasy nespadajúce do kategórie medzinárodné.49 Sám však 
nedodal žiadne podstatné dôvody, pre o by mal rozhodnú  inak. Opieral sa iba o zmysel športového 

                                                            
44) Ibid., bod 64. 
45) Návrhy generálneho advokáta Lenza doru ené d a 25. septembra 1995, body 111 až 117. Napriek tomu, že dnes už vieme, 
že jeho predpove  nebola presná a neskôr sa objavilo hne  nieko ko ašpirantov na titul ‘nového Bosmana’, sú názory 
generálneho advokáta súhrnom pôsobivých informácií venovaných futbalu, v ktorých ne erpal len z doktrinálnej spisby, i 
európskej a vnútroštátnej judikatúry. Upozornil tiež na vplyv dotknutých pravidiel na budúcnos  futbalu a zdôraznil, že v záujme 
všetkých futbalových nadšencov, hrá ov i divákov je treba bra  do úvahy všetky športové a ekonomické aspekty. Nieko kých jeho 
myšlienok sa Súdny dvor nedotkol, niektoré zanedbal, ale viacero z nich prijal bez detailnejšieho rozvíjania ako vecne správne. 
K ich podrobnejšej analýze pozri PULLEN, M. Summary of the Advocate General's Opinion in the Bosman Case. In European 
Competition Law Review. 1996, vol. 17, no. 1, p. 51-58.  
46) Bosman, bod 120. 
47) Ibid., body 123 až 125. 
48) Ibid., 128 
49) VAN STAVEREN, H. The Bosman Ruling and Nationality Clauses – A Critique of the Treatment of Nationality Clauses in the 
Jurisprudence of the European Court of Justice. In International Sports Law Journal. 2002, vol. 1, no. 2, p. 15. 
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zápolenia, ktorého korene pochádzajú z doby zakladate a novovekých olympijských hier baróna 
Pierra de Coubertina. 

Športové zväzy sa tiež snažili o priaznivejšie zaobchádzanie s domácimi hrá mi, aby mohli ahšie 
sklada  národné výbery, v ktorých potrebujú špi kových hrá ov na každej pozícii. Takéto 
ospravedlnenie pravidiel Súdny dvor zamietol s tým, že futbalisti nemusia by  registrovaní v klube 
tej krajiny, ktorú majú reprezentova . Okrem toho otvorenie jedného trhu práce pre zahrani ných 
štátnych príslušníkov zárove  prináša nové perspektívy zamestnania sa v ostatných lenských 
štátoch.  

Tretím argumentom bola potreba zachovania konkuren nej rovnováhy medzi klubmi, ktorú má 
zabezpe i  predpísaný pomer domácich hrá ov a legionárov. íselné doložky stanovujúce po ty 
futbalistov pod a príslušnosti k štátom mali bráni  najbohatším klubom využíva  služby najlepších 
svetových hrá ov. Ani takto koncipované pravidlo však nedokáže zamedzi  solventným klubom zloži  
ví azný tím najímaním špi kových domácich i zahrani ných futbalistov.50  

Priamo diskrimina né normy, ktoré narúšajú vo ný pohyb ekonomicky inných osôb, môžu by  
zachované len liberujúcimi výnimkami, ktoré sú uvedené v ustanoveniach l. 45 ods. 3 ZFEÚ alebo 
52 ods. 1 ZFEÚ, resp. 62 ZFEÚ, in concreto verejným poriadkom, verejnou bezpe nos ou a ochranou 
verejného zdravia. V takomto duchu uvedená obrana nepredstavovala dostato ne relevantnú 
obhajobu a Súdny dvor správne rozhodol, že „ lánku 48 Zmluvy (teraz l. 45 ZFEÚ) odporuje 
uplat ovanie pravidiel vydávaných športovými zväzmi, pod a ktorých môžu futbalové kluby 
nominova  na futbalové zápasy v rámci sú aží organizovaných športovými zväzmi iba obmedzený 
po et profesionálnych hrá ov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných lenských štátov.“51 

Kvôli prijatiu pravidla ‘3+2’, ktoré v rozhodnom ase vypracovala UEFA za ú asti Európskej komisie, 
za al Jean-Marc Bosman konanie aj vo i Komisii. Súdny dvor však vyhlásil jeho neprípustnos  
z dôvodu neexistencie formálneho rozhodnutia i záväznej a vykonate nej dohody Komisie, ktorá 
oficiálne iba vzala na vedomie oznámenie o zámeroch Únie európskych futbalových asociácií.52 
K danému pravidlu sa SD EÚ vyjadril aj v samotnom spore, ke  skonštatoval, že v právomoci Komisie 
nie je dáva  záruky týkajúce sa súladu ur itého správania so Zmluvou okrem prípadov, ke  jej takáto 
kompetencia bola výslovne priznaná. Za žiadnych okolností však nie je oprávnená schva ova  
praktiky, ktoré by boli v rozpore s únijným právom. 

4. ŠPORTOVCI S PRÍSLUŠNOS OU K TRETÍM ŠTÁTOM  
Po verdikte v prípade Bosman, v ktorom sa íselné kvóty vyhlásili za nelegálne, sa sú aže za ali stáva  
oraz viac medzinárodnejšími. Hoci sa rozhodnutie priamo dotýkalo len športovcov pochádzajúcich 

z Európskej únie a neriešilo zamestnávanie ob anov z tretích štátov, kluby za ali presadzova  
extenziu jeho ú inkov a posil ova  svoje kádre aj ‘lacnými’ športovcami, najmä z krajín bývalého 
východného bloku.53 Tieto aktivity však narazili na odpor športových federácií, ktoré neboli ochotné 
rozšíri  svoje pravidlá aj na ob anov z ne lenských štátov, ktoré môžeme rozdeli  do nieko kých 
kategórií.  

                                                            
50) Bosman, body 134 a 135. 
51) Ibid., bod 137. 
52) Uznesenie Súdneho dvora zo 4. októbra 1991 vo veci C-117/91 Jean-Marc Bosman proti Komisii Európskych spolo enstiev. 
53) GRAMLICH, L. – NIESE, H. Zweierlei Maß für Ausländer im (Liga-)Sport? – Inländer-Gleichbehandlung und Völker- und 
Europarecht. In Zeitschrift für Sport und Recht. 1998, vol. 4, no. 2, p. 61. 
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Pri troch štátoch zoskupených v Európskom združení vo ného obchodu ( alej aj ako EZVO)54 – Island, 
Lichtenštajnsko a Nórsko – nevznikli vä šie problémy, pretože, spolu s lenskými štátmi Európskej 
únie, sú signatármi medzinárodnej zmluvy Dohody o Európskom hospodárskom priestore55. Jej as  
III garantuje medzi zmluvnými stranami vo ný pohyb osôb, služieb a kapitálu, o vytvára homogénny 
a dynamický ‘dvojpilierový’ systém a tvorí unikátny model bližšej spolupráce v medzištátnych 
vz ahoch.56 Obdobný režim sa uplat uje v prípade Švaj iarska, ktoré je síce lenom EZVO, ale po 
neúspešnom hlasovaní v národnom referende neratifikovalo Dohodu o Európskom hospodárskom 
priestore. Jeho vz ahy s Európskou úniou sa riadia bilaterálnymi sektorovými dohodami, na základe 
ktorých majú švaj iarski štátni príslušníci rovnaké práva ako ob ania štátov EHS. Identicky to platí aj 
pre ob anov Únie na území Švaj iarska.57 

Už zložitejšie sa javilo posúdenie ostatných štátov, ktoré podpísali s Európskou úniou asocia né 
dohody. Ide o formát tzv. zmiešaných zmlúv, ke  na jednej strane sa nachádzajú Európska únia, ako 
subjekt medzinárodného práva, a sú asne aj jej lenské štáty, ktorých zmluvným partnerom je tretí 
štát.58 Tieto medzinárodné zmluvy tvoria elementárnu sú as  zahrani ných vz ahov Európskej únie, 
uzavretím ktorých sa vytvára rámec pre spoluprácu a rozvoj politických, obchodných, sociálnych, 
kultúrnych a bezpe nostných väzieb.59 V devä desiatych rokoch minulého storo ia znamenalo ich 
podpísanie za atie procesu rozširovania európskej integrácie smerom do strednej a východnej 
Európy. Mnohé z týchto zmlúv obsahujú aj nediskrimina né klauzuly týkajúce sa pracovných 
podmienok.  

V tomto kontexte je potrebné zdôrazni  význam judikatúry Súdneho dvora, ktorá nemusí vplýva  na 
správanie subjektov len priamo prostredníctvom konkrétneho konania vedeného pred 
luxemburským tribunálom, ale môže pôsobi  i nepriamo v praxi vnútroštátnych súdov, ktorá bez 
potreby využitia prejudiciálneho konania správne aplikuje únijné právo. Za takýto medzník pre 
úpravu športovej innosti môžeme považova  rozhodnutie francúzskeho Najvyššieho správneho 
súdu (Conseil d'Etat) po skej basketbalistky Lily Malaja, ktorý de facto rozšíril ú inky rozsudku 
Bosman aj na športovcov pochádzajúcich z tretích krajín.60 Navzdory tomu, že ženský basketbal nie 

                                                            
54) Združenie bolo založené d a 3. mája 1960. Zakladajúcimi lenmi boli Dánsko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené 
krá ovstvo, Švaj iarsko, Švédsko. Následkom vplyvov integrácie do Európskych spolo enstiev, resp. Európskej únie sa po et 
lenov menil, až sa ustálil v roku 1995, odkedy sú lenmi Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švaj iarsko. Združenie funguje ako 

alternatíva pre štáty, ktoré nemohli alebo nechceli vstúpi  do EÚ, pri om jeho primárnym cie om je zlepšova  ekonomickú 
spoluprácu v Európe. 
55) Dohoda bola podpísaná d a 2. mája 1992 a d om 1. januára 1994 vstúpila do platnosti. 
56) Bližšie k tomuto vz ahu pozri napr. FORMAN, J. The EEA Agreement Five Years On: Dynamic Homogeneity in Practice and its 
Implementation by the two EEA Courts. In Common Market Law Review. 1999, vol. 36, no. 4, p. 751-781. 
57) Bližšie pozri BREITENMOSER, S. Sectoral Agreements between the EC and Switzerland: Content and Context. In Common 
Market Law Review. 2003, vol. 40, no. 5, p. 1137-1186. 
58) ŠTURMA, P. – ESELKA, . – BALAŠ, V. Právo mezinárodních smluv. Plze  : Vydavatelství a nakladatelství Aleš en k. 2011. 
s 210.  
59) Základom ich uzatvorenia je l. 217 ZFEÚ: „Únia môže uzavrie  s jedným alebo s viacerými tretími krajinami alebo 
s medzinárodnými organizáciami dohody o pridružení, ktoré stanovia vzájomné práva a povinnosti, spolo né postupy a osobitné 
postupy.“ 
60) Rozhodnutie Správneho odvolacieho súdu v Nancy vo veci . 99NC00282 Malaja proti Fédération Française de Basket-Ball. 
Lila Malaja prestúpila v rámci prvej francúzskej divízie do RS Strasbourg, s ktorým podpísala jednoro ný profesionálny kontrakt. 
Jej nový klub mal v tom ase už zazmluvnené dve alšie hrá ky mimo Európskej únie, o pod a regúl Francúzskej basketbalovej 
federácie znamenalo, že jedna z troch cudziniek nemohla by  zaradená do zostavy pripravenej zasiahnu  do sú ažného stretnutia. 
RS Strasbourg oficiálne požiadal basketbalový zväz, aby udelil po skej hrá ke rovnaký status ako majú ob ania Európskej únie 
resp. Európskeho hospodárskeho priestoru. Po negatívnej odpovedi sa basketbalistka spolu so svojim klubom obrátili na súd 
a podali návrh na za atie konania. Obranu postavili na predpoklade, že hoci Malaja nie je ob iankou Únie, nemala by by  ako 
pracovní ka diskriminovaná, pretože už v roku 1994 nadobudla ú innos  asocia ná dohodu medzi Európskou úniou a Po skom, 
ktorá obsahovala ustanovenie riešiace vstup po ských ob anov na pracovný trh a ich vo ný pohyb podobne ako l. 45 ZFEÚ. Bližšie 
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je až tak mediálne zaujímavým športom, prípad vyvolal špekulácie a rozpútal diskusiu o rozsahu 
dohôd o pridružení alebo dohôd o spolupráci, ktoré Európska únia postupne podpísala s viacerými 
krajinami.61 Športové riadiace orgány sa za ali obáva  ú inkov prílevu pracovnej sily, lebo ak by 
športovci zo všetkých krajín za ali využíva  rovnaké výhody ako Malaja, mohlo by dôjs  k ovplyvneniu 
každého aspektu športu – od výchovy mládeže až po tvorbu národných tímov.62  

Súdny dvor však neprišiel o svoju príležitos  vyjadri  sa k presnému významu a dosahu dohôd 
o spolupráci v oblasti rovnakého zaobchádzania s profesionálnymi športovcami. V spore slovenského 
hádzanára Maroša Kolpaka, v ktorom sa zaoberal, i normy športových organizácií obmedzujúce 
po et hrá ov z krajín mimo EÚ, sú nezlu ite né s lánkami Zmluvy o vo nom pohybe pracovníkov.63 
Kolpak legálne vstúpil na nemecký trh práce, ke  podpísal s druholigovým klubom TSV Östringen 
pracovnú zmluvu na ur itú dobu troch rokov64, ktorú neskôr obnovil o alšie tri roky. Pod a 
vnútroštátnych zákonov bol rezidentom a držite om platného povolenia na pobyt. Hrá ske licencie 
hádzanárov bez ob ianstva lenského štátu boli ozna ované písmenom A (Ausländer). Pravidlá 
Nemeckého zväzu hádzanej (Deutscher Handballbund) vyžadovali, aby klub nemohol v zápasoch 
národnej a regionálnej ligy postavi  viac ako dvoch hrá ov pochádzajúcich mimo Európskej únie, o 
sa vz ahovalo aj na Slovenskú republiku, ktorá v rozhodnom období nebola sú as ou EÚ, ale iba 
ašpirantom na vstup do jej štruktúr. Po pred žení kontraktu zväz vydal hádzanárovi rovnakú licenciu 
s písmenom A. Kolpak sa však domáhal oprávnenia zú ast ova  sa športových sú aží za rovnakých 
podmienok ako domáci hrá i z dôvodu zákazu diskriminácie vyplývajúceho pre ob anov Slovenskej 
republiky z ustanovení Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi 
spolo enstvami a ich lenskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej65. 
Generálna advokátka správne navrhla prejudiciálnu otázku preformulova  tak, že slová Európska 
únia použité nemeckým súdom nahradila korektnejším termínom Európsky hospodársky priestor, 
do ktorého spadajú lenské štáty, vrátane troch krajín Európskeho združenia vo ného obchodu 
s výnimkou Švaj iarska.66  

Cie om asocia nej dohody bolo podpori  dynamiku kandidátskej krajiny a jej ekonomické, finan né 
a politické vz ahy s Európskou úniou odstra ovaním prekážok brániacich vytváranie zóny vo ného 
obchodu a pohybu pracovných síl.67 Spolu s l. 48 ZEHS (teraz l. 45 ZFEÚ) a hracím poriadkom 
hádzanárskeho zväzu vytvorila relevantný právny rámec pre riešenie sporu. Súdny dvor potvrdil, že 
pravidlá stanovené športovou federáciou ur ujú podmienky, za ktorých sa profesionálni športovci 
zapájajú do výkonu zárobkovej innosti v zmysle l. 38 ods. 1, prvej zarážky predmetnej dohody 
v znení: „Za podmienok a modalít použite ných v každom lenskom štáte, zaobchádzanie 
s pracovníkmi, ktorí sú ob anmi Slovenskej republiky a ktorí sú legálne zamestnaní na území 
                                                            
k prípadu pozri SCHMEILZL, B. Lilia Malaja and Maros Kolpak: Unrestricted professional Athletes within Europe and beyond? 
Current Developments and Future Perspectives in the Area of Freedom of Movement in Sports [online]. p. 24-25. [cit. 2012-03-
15]. Dostupné na internete: http://www.grafpartner.com/publikationen/downloads/Dissertation_Final-Version_Jan2004_.pdf. 
61) Týkalo sa to vz ahovalo krajiny, ktoré v roku 2004 pristúpili k Európskej únii (okrem Po ska aj na Ma arsko, Slovensko, eskú 
republiku, Maltu, Cyprus, Litvu, Estónsko, Lotyšsko a Slovinsko), ako aj na alšie štáty východnej Európy (Rumunsko, Bulharsko, 
Turecko, Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko a Uzbekistan) 
a severnej Afriky (Alžírsko, Maroko, Tunisko), ktoré s Európskou úniou podpísali dohody s takmer totožným obsahom. Podobné 
medzinárodné zmluvy existujú aj s alšími desiatkami krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria. 
62) BRANCO MARTINS, R. The Kolpak Case: Bosman Times 10? Football Fears the Arrival of Bosman, Bosmanovic and Osman. In 
International Sports Law Journal. 2004, vol. 3, no. 1-2, p. 27. 
63) Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. mája 2003 vo veci C-438/00 Deutscher Handballbund eV proti Maros Kolpak. 
64) Ibid., bod 9. 
65) Dohoda podpísaná v Luxemburgu d a 4. októbra 1993 a schválená v mene Spolo enstva rozhodnutím Rady a Komisie 
94/909/ESUO, ES, Euratom z 19. decembra 1994. V zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnená pod . 158/1997 Z.z. 
66) Návrh generálnej advokátky Stix-Hackl doru ené 11. júla 2002, bod 21. 
67) Bližšie pozri ARNOLD, R. Sport a komunitární právo In Právní rozhledy: príloha Evropské právo. 2002, ro . 10, . 10, s. 14.  
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lenského štátu, bude v porovnaní s ob anmi tohto štátu bez akejko vek diskriminácie založenej na 
štátnom ob ianstve, pokia  ide o pracovné podmienky, mzdu alebo o prepustenie.“68  

Súdny dvor postupoval per analogiam s rozsudkom Pokrzeptowicz-Meyer69, v ktorom sa zaoberal 
založením ú inku bezprostrednej aplikovate nosti medzinárodnej zmluvy s Po skom. Tá obsahovala 
ustanovenie, ktoré sa predmetom a povahou neodlišovalo od k ú ového lánku dohody so 
Slovenskom. Súdny dvor dospel k záveru, že l. 38 ods. 1, prvej zarážky dohody o pridružení je 
nevyhnutné vyklada  ako priamo ú inný, o involvuje i právo odvoláva  sa na  pred súdom lenského 
štátu, v ktorom ob an Slovenskej republiky patrí legálneho trhu práce. Výsledkom takejto analýzy je, 
že z vo ného pohybu nemôžu aži  všetci pracovníci prichádzajúci z tretích krajín, ale iba tí, ktorí 
dodržali zákonné požiadavky prijímajúceho lenského štátu zamestna  sa.70 Plný režim slobodného 
pohybu teda patrí iba tým, ktorí preukážu, že legálne vykonávajú zárobkovú innos  na teritóriu 
Európskeho hospodárskeho priestoru. Súdny dvor síce zahrnul pravidlá športovej federácie pod 
pojem pracovné podmienky, lebo majú silu regulova  prístup k zamestnaniu, avšak rozhodovanie 
o udelení pracovného povolenia patrí do pôsobnosti administratívnych orgánov jednotlivých štátov.  

Nemecký zväz hádzanej sa snažil ospravedlni  svoje normy dôvodmi, ktoré sa už v minulosti ukázali 
ako neúspešné. Predpisy obhajoval tým, že sú nevyhnutné na zachovanie ustálených väzieb medzi 
klubom a štátom, výchovou mládeže a vytvorenia dostato nej základne hrá ov pre národný tím. 
Jediný inovatívnejší argumentoval predostrel zástupca talianskej vlády, ktorý navrhol vyhlási  žalobu 
za neprípustnú, lebo údajne chýbali vedomosti o skuto ných a konkrétnych škodách, ktoré mal 
Kolpak utrpie . Nemalo by  jasné, i hádzanár skuto ne hráva alebo nie, a i jeho astá alebo 
zriedkavá ú as  v hre závisí od pravidla zväzu, alebo od isto technického rozhodnutia, alebo len 
uváženia trénera.71  

Súdny dvor všetky tvrdenia odmietol. Nadviazal na hrá ske kvóty riešené v Bosmanovi a objasnil, že 
príslušný lánok asocia nej dohody sa má vyklada  tak, „že bráni tomu, aby sa na profesionálneho 
športovca so slovenskou štátnou príslušnos ou, ktorý je riadne zamestnaný klubom so sídlom 
v lenskom štáte, uplatnilo pravidlo vydané športovým zväzom tohto štátu, pod a ktorého môžu kluby 
v sú ažiach na národnej úrovni nominova  na zápas iba obmedzený po et hrá ov z tretích štátov, 
ktoré nepatria do Európskeho hospodárskeho priestoru“72.  

O akávaný rozsudok nevzbudil ve ké prekvapenie, lebo išlo o jednoduché riešenie sledujúce logiku 
budovanú v judikatúre z oblasti športu i vo vz ahu k ú astníkom asocia ných dohôd, ktoré sú 
integrálnou sú as ou únijného právneho poriadku.73 Rozsudok disponoval potenciálom, ktorý 
spo íval v zastavení kvantitatívneho obmedzovania na základe štátnej príslušnosti. Z odpovede 
Súdneho dvora však explicitne nevyplývala povinnos  zruši  kontroverzné pravidlá a uvo ni  klubové 
sú aže aj pre cudzincov z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Takto sa k problému 
postavili športové zväzy, ktoré sa príliš nehrnuli do alšieho otvorenia sú aží. Pasívny postoj vä šiny 
z nich tak predpokladal nevyhnutnos  budúceho zásahu Súdneho dvora.74  

                                                            
68) Kolpak, bod. 37. 
69) Rozsudok Súdneho dvora z 29. januára 2002 vo veci C-162/00 Land Nordrhein-Westfalen proti Beata Pokrzeptowicz-Meyer. 
70) Porovnaj OTT, A. Deutscher Handballbund EV v. Maros Kolpak, Case C-438/00. In Columbia Journal of European Law. 2004, 
vol. 10, no. 2, p. 382. 
71) Návrhy generálnej advokátky Stix-Hackl, bod 22. 
72) Kolpak, bod 58. 
73) Pozri aj HENDRICKX, F. The European Non-EU player and the Kolpak Case. In International Sports Law Journal. 2003, vol. 2, 
no. 2, p. 15. 
74) VAN DEN BOGAERT, S. And another uppercut from the European Court of Justice to nationality requirements in sports 
regulations. In European Law Review. 2004, vol. 29, no. 2, p. 275. 
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Rozhodnutie zaznamenalo aj širšie dôsledky, pretože sa nevz ahuje výlu ne na športové otázky 
nasadzovania hrá ov z tretích krajín do zápasov, ale aj na pracovnoprávne nároky in genere.75 
Pracovné zmluvy zamestnancov pochádzajúcich zo Slovenskej republiky i alších krajín s podobnou 
asocia nou dohodou musia obsahova  rovnaké podmienky ako majú ob ania lenských štátov, a to 
najmä vo vz ahu odme ovania a ostatných finan ných benefitov, pretože nesmie dochádza  
k diskriminácií v pracovnoprávnych vz ahoch.76  

Diskrimina né pravidlá stanovené pre profesionálnych športovcov pochádzajúcich z krajín, ktoré nie 
sú lenmi Európskeho hospodárskeho priestoru, boli opätovne predmetom intervencie Súdneho 
dvora. Na rozdiel od hádzanej však boli v stávke cudzinecké kvóty vo viac sledovanom futbale. Kauza 
ruského hrá a vykazovala podobné skutkové okolnosti ako prípad Kolpak.77 Igor Simutenkov bol na 
základe pracovnej zmluvy riadne zamestnaný ako profesionálny futbalista španielskeho 
prvoligového klubu Club Deportivo Tenerife.78 Všeobecný poriadok Španielskeho futbalového zväzu 
(Real Federación Española de Fútbol) limitoval po et hrá ov zo štátov mimo Európskeho 
hospodárskeho priestoru, ktorí môžu by  nominovaní do oficiálnych zápasov v španielskych 
sú ažiach, na troch v prvej lige a na dvoch v druhej najvyššej sú aží. Ruský futbalista sa domnieval, 
že rozlišovanie futbalistov na dve kategórie obmedzuje výkon jeho povolania a žiadal zväz o vydanie 
novej licencie, pod a ktorej by už nebol považovaný za cudzinca. Jeho žiadosti nebolo vyhovené, 
napriek tomu, že sa opieral o antidiskrimina ný lánok 23 Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou 
sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spolo enstvami a ich lenskými štátmi na jednej strane 
a Ruskou federáciou na druhej strane79 v znení: „S výhradou právnych predpisov, podmienok 
a postupov platných v každom lenskom štáte Spolo enstvo a lenské štáty zaistia, aby sa ruským 
štátnym príslušníkom legálne zamestnaným na území lenského štátu zaru ilo, pokia  ide o pracovné 
podmienky, odme ovanie alebo prepúš anie, zaobchádzanie bez diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti v porovnaní s ich vlastnými štátnymi príslušníkmi.“80  

Predmetná dohoda neumož ovala slobodný prístup k zamestnaniu na území Európskeho 
hospodárskeho priestoru, ale vz ahovala sa na pracovnoprávne vz ahy existujúce pod a práva 

                                                            
75) Porovnaj s BLACKSHAW, I. Bosman Principles Extended to Non-EU Citizens. In International Sports Law Journal. 2003, vol. 2, 
no. 3, p. 33. 
76) Z poh adu Slovenskej republiky a jej právnej teórie a praxe nastala prelomová situácia, lebo išlo o prvý prípad vedený pred 
Súdnym dvorom Európskej únie, ktorý sa týkal aplikácie dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej lenskými štátmi 
s Slovenskom. alší vývoj ukázal, že prognózy sa nemýlili, ke  predpovedali, že rozhodnutie „zostane jediným prípadom 
dotýkajúcim sa výkladu ustanovení slovenskej Asocia nej dohody“ (BREN I , M. Pod a ESD zabra uje ustanovenie Asocia nej 
dohody, uzatvorenej medzi SR a jednotlivými lenskými štátmi ES, ako aj s ES ako celkom, diskriminácii slovenského ob ana, 
profesionálneho športovca, legálne zamestnaného v lenskej krajine EÚ (Maroš Kolpak ). In Justi ná revue. 2003, ro . 55, . 10, 
s. 950.). Potrebné je ho vníma  v kontexte prechodného obdobia procesu rozširovania Európskej únie, ktoré ur ilo pristupujúcim 
krajinám postupnú povinnos  bezpodmiene ne za leni  únijné právo do národnej legislatívy. Maroš Kolpak ostal jediným 
Slovákom, ktorému až Súdny dvor musel garantova  rovnaké zaobchádzanie pri prístupe k zamestnaniu.  
77) Rozsudok Súdneho dvora (ve ká komora) z 12. apríla 2005 vo veci C-265/03 Igor Simutenkov proti Ministerio de Educación y 
Cultura a Real Federación Española de Fútbol.  
78) Ibid., bod 6. 
79) Medzinárodná zmluva bola podpísaná d a 24. júna 1994 na Korfu a schválená v mene Spolo enstiev rozhodnutím Rady 
a Komisie 97/800/ESUO, ES, Euratom z 30. októbra 1997. 
80) Simutenkovým predvojom v Španielsku bol už v roku 2000 Valerij Karpin, ruský futbalista narodený v Estónsku, zamestnaný 
klubom Celta Vigo. V tom ase mali španielske kluby pridelených pä  hrá skych miest pre cudzincov. Karpin zažaloval Španielsky 
futbalový zväz z diskriminácie namierenej proti nemu. Madridský pracovný súd mu dal za pravdu a rozhodol, že ako ruský 
športovec má právo na rovnaké zaobchádzanie ako ob ania Európskej únie. Prípad nezaznamenal prílišnú pozornos  mimo 
Španielska aj preto, že „španielsky súd založil svoje rozhodnutie na rusko-španielskej medzivládnej zmluve o sociálnom poistení 
z roku 1994, ktorá zakazuje akúko vek diskrimináciu zo strany ruských zamestnávate ov proti Španielom a vice versa“. McAULEY, 
D. They think it's all over... it might just be now: unravelling the ramifications for the European football transfer system post-
Bosman. In European Competition Law Review. 2002, vol. 23, no. 7, p. 337. 
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hostite skej krajiny. Futbalové normy síce priamo nezasahovali do kontrakta nej slobody medzi 
hrá om a klubom, avšak svojou nápl ou boli spôsobilé zníži  šancu športovca obstá  v zamestnaní, 
ktorého podstatou je ú as  v profesionálnych futbalových sú ažiach. Pravidlá vo veci samej teda 
nemohli uniknú  spod práva Únie, lebo sa týkali všetkých zápasov organizovaných španielskym 
zväzom, a nie stretnutí medzi reprezenta nými družstvami.  

Súdny dvor postupoval zhodne ako v prípade, v ktorom sa slovenský ob an odvolával na priamy 
ú inok asocia nej dohody, napriek tomu, že v ich textoch badáme iasto nú jazykovú 
nejednotnos .81 Otáznej je, i obe medzinárodné zmluvy možno stotož ova  cez prizmu ich 
celkových cie ov a súvislostí, za ktorých boli uzavreté. Zatia  o Slovenská republika ašpirovala na 
lenstvo v užšom spolo enstve európskych krajín, dohoda s Ruskou federáciou smeruje skôr 

k prehlbovaniu integrácie a spolupráce v širšej Európe.82 Ani takto odlišne koncipované ú ely 
nezabránili Súdnemu dvoru použi  rovnaký výklad. Z predmetného lánku dohody vyplýva, „pre 
každý lenský štát jasný, presný a bezpodmiene ný zákaz zaobchádza  s ruskými pracovníkmi 
z dôvodu ich štátnej príslušnosti diskrimina ne v porovnaní so štátnymi príslušníkmi daného štátu, 
pokia  ide o pracovné podmienky, odme ovanie alebo prepúš anie. Uvedené ustanovenia sa vz ahujú 
na tých pracovníkov, ktorí majú ruskú štátnu príslušnos  a sú legálne zamestnaní na území niektorého 
lenského štátu“.83 Vybudované partnerstvá medzi Európskou úniou a tretími štátmi obsahujú 

bezvýhradnú povinnos  týkajúcu sa pracovných podmienok. Ich rovnaké uplat ovanie je totožné 
s dimenziou vo ného pohybu pracovníkov pod a l. 48 ZEHS (teraz l. 45 ZFEÚ), o „symbolizuje 
aktívny presun predstavy Súdneho dvora o hmotnom a ústavnom práve Európskych spolo enstiev na 
dvojstranné dohody Spolo enstva, bez oh adu na ich teleologické rozdiely“84. Právo na rovné 
zaobchádzanie bez rozdielu ob ianstva sa teda rozšírilo aj na športovcov z krajín „bez perspektívy 
pristúpenia“ k Európskej únii.85 Koncept priamej diskriminácie na základe štátnej príslušnosti sa stal 
neudržate ným, o vytváralo dojem, že športovci z tretích krajín majú nekontrolovate ný vo ný 
prístup na pracovný trh Európskej únie.86 Výkonu športovej innosti ako ekonomickej aktivity však 
bol stále viazaný na dodržanie administratívnosprávnych náležitosti stanovených právnym 
poriadkom prijímajúceho štátu.  

Ani Simutenkov však neznamenal definitívny koniec cudzineckých kvót ako predpokladali niektorí 
autori.87 Španielsky futbalový zväz sa stal ú astníkom prejudiciálneho konania ešte raz.88 Turecký 
hrá  Nihat Kahveci, ktorý na základe pracovnej zmluvy89 legálne pôsobil na oficiálnom trhu práce, 
narazil na tie isté obmedzujúce pravidlá ako Igor Simutenkov. Futbalista s odkazom na l. 37 

                                                            
81) Porovnaj l. 23 Dohody o partnerstve a spolupráci Spolo enstvá – Rusko: „Spolo enstvo a lenské štáty zaistia, aby sa ruským 
štátnym príslušníkom... zaru ilo zaobchádzanie bez diskriminácie založenej na štátnej príslušnosti...“ s l. 38 ods. 1 prvá zarážka 
dohody o pridružení Spolo enstvá – Slovensko: „zaobchádzanie s pracovníkmi, ktorí sú ob anmi Slovenskej republiky... bude... 
bez akejko vek diskriminácie založenej na štátnom ob ianstve...“. 
82) Pozri HENDRICKX, F. The Simutenkov Case: Russian Players are Equal to European Union Players. In International Sports Law 
Journal. 2005, vol. 4, no. 3-4, p. 13. 
83) Simutenkov, bod 22. 
84) HILLION, C. Case C–265/03, Igor Simutenkov v. Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fùtbol. In 
Common Market Law Review, 2008, vol. 45, no. 3, p. 832-833. 
85) VIROVÁ, V. Šport, pracovné podmienky a zásada nediskriminácie pod a Dohody o partnerstve a spolupráci. In EMP 
Jurisprudence. 2005, ro . 14, . 6, s. 59. 
86) Pozri PENN, D. From Bosman to Simutenkov: The Application of Non-Discrimination Principles to Non-EU Nationals in 
European Sports, In Suffolk Transnational Law Review. 2007, vol. 30, no. 1, p. 224. 
87) HAMERNÍK, P. Rozsudek Evropského soudního dvora Simutenkov – definitivní konec cizineckých kvót ve sportu v EU? In Právní 
rozhledy. 2005, ro . 13, . 21 s. 795-799. 
88) Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 25. júla 2008 vo veci C-152/08 Real Sociedad de Fútbol SAD a Nihat Kahveci proti 
Consejo Superior de Deportes a Real Federación Española de Fútbol. 
89) Ibid., bod 10. 
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dodatkového protokolu podpísaného 23. novembra 1970 v Bruseli a uzavretého, schváleného 
a potvrdeného v mene Spolo enstva nariadením Rady (EHS) . 2760/72 z 19. decembra 1972 
pripojeného k Ankarskej dohode90, v zmysle ktorého pracovníci s tureckou štátnou príslušnos ou 
nesmú by  diskriminovaní, žiadal zväz, aby nebol považovaný za cudzinca. Súdny dvor si 
nekomplikoval situáciu a nekomparoval, i princíp rovnakého zaobchádzania v dohode s Tureckom 
je stanovený v rovnakom rozsahu ako v takmer identických dohodách so Slovenskom a Ruskom, 
ktorých ú el nie je celkom zhodný vzh adom na rozdielne postavenie týchto krajín vo vz ahu k Únii.91 
V duchu už ustálenej judikatúry potvrdil, že „zákaz akejko vek diskriminácie vo i tureckým 
pracovníkom pôsobiacim na trhu práce lenských štátov, pokia  ide o odme ovanie a iné pracovné 
podmienky, (...) sa má vyklada  v tom zmysle, že mu odporuje skuto nos , že sa na profesionálneho 
športovca s tureckou štátnou príslušnos ou, legálne zamestnaného klubom usadeným v niektorom 
lenskom štáte, uplat uje pravidlo prijaté športovým zväzom tohto štátu, na základe ktorého môžu 

kluby na vnútroštátnych zápasoch využíva  iba obmedzený po et hrá ov pochádzajúcich z tretích 
štátov, ktoré nie sú lenmi Európskeho hospodárskeho priestoru“92.  

ZHRNUTIE A ZÁVER 
Po sérií uvedených rozsudkov kompetentné športové riadiace orgány museli prehodnoti  svoje 
predpisy.93 Napriek tomu, že po rozhodnutí vo veci Nihat už nebol do registra konaní vedených pred 
Súdnym dvorom Európskej únie zapísaný žiadny prípad, ktorého predmetom by bolo priamo 
diskrimina né pravidlo limitujúce po et hrá ov z tretích krajín, neznamená to, že nastalo trvalé 
uvo nenie režimov založených na rozdielnom prístupe k športovcom pochádzajúcim z krajín 
nepatriacich do Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru. Vzh adom na po et 
športov a sú aží riadených medzinárodnými a národnými zväzmi stále existujú viac i menej 
komer ne úspešné športové sú aže, ktoré na alej využívajú kvóty pre cudzincov.94 Deje sa tak aj 
preto, že „športovci nie sú tradi nou klientelou [advokátov] už z dôvodu krátkosti svojej športovej 
kariéry, ktorú nechcú ‘premrha ’ pred súdmi“95 a nechcú sa sta  personou non grata ako sa prihodilo 
Jean-Marc Bosmanovi. 

S diskrimina nými pravidlami úzko súvisí aj jeden z aspektov tzv. ‘športovej národnosti’, ktorá sa 
vyvinula popri bežnej národnosti, a ktorá je rozhodujúcim inite om, i športovec môže sú aži  za 
danú krajinu v medzinárodných zápasoch a turnajoch.96 oraz viac športovcov v dnešných 
podmienkach disponuje viac ako jednou štátnou príslušnos ou. So zrete om na vnútroštátne 
legislatívy nastávajú aj situácie ako napr. prípad najlepšieho slovenského basketbalistu Antona 
Gavela hrajúceho v nemeckej najvyššej lige, ktorý prijal nemecké ob ianstvo, aby uvo nil miesto 
                                                            
90) Dohode o pridružení medzi Európskym hospodárskym spolo enstvom a Tureckom, ktorá bola podpísaná 12. septembra 1963 
v Ankare Tureckou republikou, ako aj lenskými štátmi EHS a Spolo enstvom, uzavretej, schválenej a potvrdenej v mene 
Spolo enstva rozhodnutím Rady 64/732/EHS z 23. decembra 1963. 
91) Bližšie pozri TEZCAN/IDRIZ, N. Free Movement of Persons between Turkey and the EU: To Move or not to Move? The 
Response of the Judiciary. In Common Market Law Review. 2009, vol. 46, no. 5, p. 1648-1649.  
92) Nihat, bod 32. 
93) Bližšie pozri BLACKSHAW, I. Fair play on and off the pitch. In European Lawyer. 2005, vol. 50, no. 1, p. 12. 
94) Napr. basketbal v Bulharsku; hokej v Dánsku; volejbal vo Fínsku; basketbal a volejbal v Grécku; basketbal a futbal v Litve; 
baseball a basketbal v Holandsku; volejbal v Po sku; basketbal, hokej a rugby v Portugalsku; hádzaná a volejbal v Španielsku. Pozri 
správu bývalej siete expertov pôsobiacej pri Európskej komisii European report on the Free Movement of Workers in Europe in 
2011-2012 [online]. p. 79-80 Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10443&langId=en. 
95) SVÁK, J. Pavel Hamerník: Sportovní právo s mezinárodním prvkem. AUDITORIUM, Praha, 2007, strán 142. In Justi ná revue. 
2007, ro . 59, . 12, s. 1687-1688. 
96) Odborník na vz ahy športu a práva Robert Siekmann prirovnáva naturalizáciu športovcov k úniku mozgov na pracovnom trhu 
vysoko kvalifikovaných vedcov, ke  hovorí o ‘úniku svalov’. SIEKMANN, R. Nationality and Sport. In International Sports Law 
Journal. 2006, vol. 5, no. 1-2, p. 123. 
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v kádri svojho klubu alšiemu cudzincovi; tým však automaticky stratil ob ianstvo slovenské 
a možnos  pokra ova  v reprezenta nej kariére.  

To, o sa prihodilo Gavelovi, pripomína kauzu holandského vodného pólistu Harryho van der Meera 
z prelomu 20. a 21. storo ia, ktorý po prestupe do talianskej ligy prijal z rovnakého dôvodu talianske 
ob ianstvo ako slovenský basketbalista nemecké a takisto ako Gavel prišiel o príležitos  hra  za 
Holandsko medzištátne zápasy. Avšak namiesto toho, aby s istotou ví azstva zažaloval na 
vnútroštátnom súde taliansky vodnopólový zväz a jeho priamo diskrimina né pravidlá, sa 
prostredníctvom holandského súdu neúspešne domáhal vrátenia štátneho ob ianstva a získania 
statusu bipolitu.97 
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – DOBROMYSE NOS  AKO OKOLNOS  KONVALIDUJÚCA 
NEZÁKONNOS  (ROZHODNUTIA/POSTUPU SPRÁVNEHO ORGÁNU)?! 
 

Správne súdnictvo Slovenskej republiky – ako celok – je špecifické vo viacerých smeroch. 
Rozhodovacia innos  správnych súdov v rámci konania o správnych žalobách má tiež nieko ko 
typických znakov (napr. aplikáciu tzv. koncentra nej zásady v rovine žalobných dôvodov, pribratie 
osoby za ú astníka konania, ak rozhodnutím súdu vo veci môžu by  dotknuté jej práva a pod.).  

Je nepochybné, že rozhodovanie správnych súdov o žalobách proti právoplatným rozhodnutiam 
správnych orgánov patrí medzi podstatnú agendu slovenských správnych súdov.  

oraz astejšie (a opome me teraz otázku, i sa tak deje selektívne alebo paušálne), rozhodujú 
správne súdy vo veciach podaných správnych žalôb (napr. v stavebných veciach) tak, že tieto 
zamietajú, a to s odkazom na „dobromyse ne nadobudnuté“ práva, resp. dobromyse ný výkon práv 
pribratým ú astníkom konania.  

Naj astejšie sa táto otázka skúma v prípadoch, ke  sa žalobou napádajú právoplatné rozhodnutia 
stavebných úradov, pod a ktorých stavebník už za al realizova  stavebnú innos , alebo ju už 
dokonca ukon il.  

Neraz sa v praxi stáva, že súdy – hoci v odôvodnení rozsudku konštatujú, že správny orgán/správne 
orgány zákon porušili (niekedy aj podstatne, resp. viacnásobne) – nezákonné rozhodnutia správnych 
orgánov nezrušia, a to práve s odkazom na dobromyse ne nadobudnuté práva stavebníka (ktorý by 
mohol utrpie  ujmu, keby bolo žalobe vyhovené a keby sa nezákonné rozhodnutia správnych 
orgánov zrušili).  

V tejto súvislosti sa potom ale vynára otázka, i ten, koho práva a právom chránené záujmy boli 
v konaní alebo rozhodnutím správneho orgánu poškodené, resp. porušené, t. j. priamo žalobca, nie 
je v pozícii, že sa mu zo strany štátu neposkytuje ú inná súdna (právna) ochrana.  

Napriek tomu, že Najvyšší súd SR už viackrát judikoval, že argument dobromyse nosti nie je v rámci 
konania o žalobách možné absolutizova  (napr. sp.zn. 1 Sžo 283/2008 z 11.8.2009 – námietka 
ú astníka na práva nadobudnuté v dobrej viere nemôže by  v právnom štáte dôvodom odstúpenia 
od zásady dodržiavania zákonnosti a jej ochrany, ktoré sú základným predpokladom právneho štátu 
v zmysle l. 1 Ústavy SR), ide v rámci rozhodovania správnych súdov o šedú zónu – bez jednozna ných 
a jasných pravidiel – a asto používanú v praxi ako dôvod pre zamietnutie žaloby.  

V súvislosti s vyššie uvedeným problémom sa vynárajú napr. aj nasledovné otázky: 
a) Má sa dobromyse nos  stavebníka v rámci súdneho konania (o správnej žalobe proti 

právoplatnému stavebnému povoleniu) automaticky prezumova  (a žalobca má vyvráti , 
že stavebník dobromyse ný nebol) alebo, naopak, pribratý ú astník – stavebník má 
v konaní pred súdom preukáza , že bol „dobromyse ný“? Posta uje na preukázanie jeho 
dobromyse nosti v súdnom konaní to, že staval na základe právoplatného stavebného 
povolenia alebo sa od neho môže spravodlivo o akáva  prezentácia aj alších podporných 
argumentov preukazujúcich jeho dobromyse nos ?!  

b) Ako by sa mala na súde preukazova  (ne)dobromyse nos  stavebníka?  
c) Na aké okolnosti má súd prihliada , ke  skúma dobromyse nos  stavebníka v kontexte 

nezákonnosti rozhodnutia, proti ktorému žaloba smeruje a sú asne ako dôvodu, pre ktorý 
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žalobu zamieta – napr. štádium rozostavanosti, potenciálna ujma stavebníka, i sa už 
stavba užíva, asový moment, kedy za al stavebník so stavebnou innos ou a pod.?  

d) Ako rieši  prípadné „kolízne situácie“ v kontexte plynutia asu a súbežného uplatnenia 
viacerých právnych nástrojov na ochranu práv žalobcom (na strane jednej) 
a dobromyse nosti pribratého ú astníka – na strane druhej? (napr. žalobca podá žalobu 
a sú asne aj podnet na podanie protestu prokurátora pod a osobitných predpisov. 
Prokurátor vydá protest, avšak na ur itý as (konanie o proteste) sa konanie o žalobe pod a 
Ob ianskeho súdneho poriadku prerušuje. Po as konania o proteste stavebník za ne 
stava , príp. postaví stavbu, pri om protestu správne orgány v rámci konania nevyhovejú. 
Po právoplatnom ukon ení konania o proteste pokra uje súdne konanie o žalobe, avšak 
stavba už bola postavená, a to v ase, ke  súd nemohol kona , ke že na as konania 
o proteste prokurátora muselo by  súdne konanie o žalobe prerušené, ím sa žalobca za 
uplatnenie viacerých právnych nástrojov súbežne nepriamo sankcionuje/znevýhod uje.  

e) Je opodstatnené v týchto prípadoch o akáva /predpoklada , že majetkovú ujmu, ktorá by 
stavebníkovi vznikla v dôsledku zrušenia nezákonného rozhodnutia stavebného úradu 
správnym súdom, uhradí orgán verejnej moci pod a zákona . 514/2003 Z. z., a preto by 
argument majetkovej ujmy, ako okolnosti, pre ktorú sa správna žaloba zamieta, nemal by  
v rozhodovacej innosti správnych súdov používaný (ak sa sú asne v rámci konania 
o správnej žalobe preukáže (podstatné) porušenie zákona zo strany správnych orgánov)?! 
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RECENZIA DIELA – ENTÉŠ, J.; POVAŽAN, M.; ŠANTA, J.:  
DEJINY PROKURATÚRY NA SLOVENSKU  
 

prof. JUDr. Jozef entéš, PhD., Mgr. Michal Považan, PhD., JUDr. Ján Šanta, PhD.: 
Dejiny prokuratúry na Slovensku 
BRATISLAVA: ATTICUM, 2014, STRÁN 255, ISBN 978-80-971381-5-8 

Autorský kolektív vypracoval monografiu „Dejiny prokuratúry na Slovensku“ univerzálnym 
spôsobom, ktorý je blízky tak odbornému itate ovi, ako aj itate ovi – laikovi. Prokuratúra, ako jedna 
z najesenciálnejších zložiek právneho štátu a tým aj súvisiacou osobitnou štruktúrou a dejiny, ako 
základ pre pochopenie a orientáciu v každej oblasti, v aka omu si je možné osvoji  „umenie“ 
vykonávania, resp. kreovania danej oblasti, sú autormi vyjadrené praktickým a logickým spôsobom, 
ktorý nepokladá obsah do už vytvoreného, predpokladaného rámca, ale spoluvytvára príslušný 
rámec. Tým povedané, autori sa nesústredia výhradne na inštitucionálny vývoj prokuratúry, ale 
pokladajú ho do priamych historických súvislostí, sviežo uvedených, ktoré tento vývoj determinovali. 

Dielo je z poh adu historického vývoja prokuratúry vypracované dvojakým spôsobom s využitím 
osobitej itate sky ve mi atraktívnej „rota nej metódy“ – historická stránka vedie k prokuratúre 
a prokuratúra vedie k historickej stránke. itate  na jednej strane pochopí vývoj prokuratúry 
vzh adom na danosti, špecifiká a od toho odvodených podmienok konkrétnej doby, do ktorej bola 
zasadená, resp. v ktorej sa vyvíjala, ale zárove  mu praktickejšie a reálnejšie približuje celkový obraz 
doby, v ktorej sa prokuratúra vyvíjala práve z tohto inštitucionálneho vývoja – i už je to doba 
Rakúska-Uhorska, moderniza né a unifika né snahy spojené so vznikom dlho o akávanej 
samostatnosti – eskoslovenskej republiky, obdobie nemeckej „výstavnej skrine“ – Slovenského 
štátu, alebo autormi detailne rozobrané vývojové prvky v rámci éry ohrani enej „ví azným 
februárom“ a Nežnou revolúciou. 

Obsah je skompletizovaný spracovaním vývoja od vzniku samostatnej Slovenskej republiky po 
sú asnos , kde autori nezabúdajú reagova  na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a s tým 
spojené náležitosti vyjadrené preberaním aktov vydaných na pôde Európskej únie. 

V úvode diela je ve mi stru ne predstavená všeobecná história prokuratúry ako takej, jednotlivé 
modely prokuratúry a aktuálna pôsobnos  prokuratúry v Slovenskej republike. 

Prvé dve kapitoly sú venované vývoju prokuratúry v Uhorsku. Prvým medzníkom je samotný vznik 
prokuratúry, ktorý je aj medzníkom v revolu ných zmenách, ktoré prinútili panovníkov prijíma  
moderné koncepcie, z ktorých by sa formoval právny štát – 1848. Na pozadí tohto vývoju je na rtnutý 
vývoj s prokuratúrou nevyhnutne spojených prvkov – súdnictvo a trestné právo. Doba sa stále nesie 
v duchu snahy o politizáciu a s ou spojenými pokusmi o manipuláciu orgánov ochrany a aplikácie 
práva. 

Druhým medzníkom je rok 1868, kedy monarchia slabne a tým otvára prístup k intenzívnejšej 
modernizácií. Intenzívnejšej v rovine kvality, ale aj intenzívnejšej v rovine individuálneho prístupu 
k jednotlivým zložkám verejnej moci. Ako vo vä šine za iatkov, po iato ný vývoj prokuratúry prešiel 
komplikovanou byrokratizáciou a následne k logickému zjednoteniu. Závere ným obdobím 
a hranicou druhej kapitoly je rok 1918. 
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Vývoju v 1. eskoslovenskej republike je venovaná tretia kapitola, v ktorej, ako je možné 
predpoklada , sa analýza sústredí najmä okolo recep nej normy 2/1918 a novelizáciu predpisov ešte 
z ias Uhorska. 

Obdobie zmien po as druhej svetovej vojny, teda v rámci Slovenského štátu a povojnový prechod 
k „socialistickému modelu prokuratúry“ je obsiahnutý v štvrtej a piatej kapitole. Od jedného 
autoritatívneho režimu po as vojny, k druhému autoritatívnemu režimu po vojne, autori ve mi 
zrozumite ne a situa ne zvýraznili nielen historické súvislosti ovplyv ujúce právo, ale vzh adom na 
situáciu, že sa jednalo o dva režimy, ktoré niesli nedemokratickú auru, jednozna ne zvýraznili 
rozdiely medzi týmito dvoma režimami a ich vplyvom na právo i vývoj prokuratúry. 

Nasledujúce štyri kapitoly pojednávajú o vývoji prokuratúry v asoch komunizmu, resp. socializmu, 
kde sa ve mi citlivo reaguje na jednotlivé zmeny odohrávajúce sa v tomto období, takže je zrete né, 
aká situácia „vládla“ a z toho sú zrejmé zmeny, ktoré boli reakciou na konkrétnu situáciu. Autori 
brilantne zvládli toto dlhé obdobie rozdeli  takým spôsobom, že si itate  uvedomí, že toto dlhé 
obdobie nevyjadruje znaky jednotvárnosti, aj ke  dojem taký môže by , ale že štát a spolo nos  
prechádzali silnými zmenami – primárne zo spolo enskej a politickej stránky a sekundárne z právnej, 
v rámci ktorej boli tieto zmeny zapracované do právneho poriadku. 

Závere né kapitoly sú venované obdobiu od 1989 až po sú asnos  – inovácia, modernizácia 
a detailizácia nielen prokuratúry, ale trestného práva ako takého. 

Na celkovej matérií je zrejmé, že nebola vypracovaná skúsenos ami nedotknutými akademikmi, ale 
prevažne osobnos ami, ktoré sú do danej témy priamo zainteresované tak po stránke akademickej, 
ako aj z poh adu odbornej kvality stránky významnejšej – stránky praktickej. 
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VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA (NOVEMBER – DECEMBER 2014) 
 

 
 

Téma: 

Typ podujatia: 

Dátum konania: 

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Obete kriminality a ich práva 

seminár s medzinárodnou ú as ou 

06.11.2014 

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave 

http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-vyskum/konferencie/obete-
kriminality-ich-prava.html 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Dramatické vz ahové pasce a nebezpe enstvá v zamestnaní 

medzinárodná konferencia 

12.11.2014 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ková ska 2, Košice 

http://www.projustice.sk/pracovne-pravo/konferencia-dramaticke-vztahove-pasce-a-
nebezpecenstva-v-zamestnani-sociopatia-a-ine-pozadia-vztahov 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

UDSKÉ PRÁVA: KAM KRÁ AŠ DEMOKRACIA 

vedecká konferencia s medzinárodnou ú as ou 

20.11.2014 – 21.11.2014 

budova Rektorátu UPJŠ, Šrobárová 2,Košice 

http://fpr.zcu.cz/research/dokumenty_2014/2014_Pozvanka_Ludske_prava_Kam_kracas_dem
okracia.pdf 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Ochrana informa ných zdrojov spravodajských služieb  

medzinárodné sympózium 

03.12.2014 

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave 

 http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-vyskum/konferencie/unknown-
2.html 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

„Die a v ohrození“ – STRIEDAVÁ VÝCHOVA – NÁŠ PROBLÉM 

konferencia  

12.12.2014 

Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava 

http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-vyskum/konferencie/xxiii-
konferencia-dieta-ohrozeni.html 



 

 

Vážení itatelia, priaznivci a priatelia  
ob ianskeho združenia U ená právnická spolo nos . 

 
 

 
Mmnohí z Vás sa zamýš ajú, ktorému ob ianskemu združeniu, nadácii, neziskovej organizácii i 
inému prijímate ovi poukážu 2 % dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Takéto 
rozhodovanie nie je ahké. Všetci predsa chceme, aby boli naše peniaze využité ú elne, aby 
znamenali prínos pre rozvoj spolo nosti a aby slúžili dobrému a poctivému cie u. Starostlivý výber 
prijímate a je preto dôležitým predpokladom, aby Vaše peniaze splnili ú el, ktorého naplnenie ste 
ich darovaním sledovali. 

 
 

 
Tak, ako mnohé iné ob ianske združenia, nadácie i neziskové organizácie,  

aj ob ianske združenie U ená právnická spolo nos  sa v tomto roku uchádza  
o Vašu priaze  a podporu  

poukázaním 2 % dane z príjmov. 
 

AKUJEME 
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