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ABSTRAKT: 
lánok v sekundárnej rovine prezentuje kvalitatívny výskum prostredníctvom Grounded Theory, ktorý bol 

zrealizovaný v súvislosti s problematikou civilnej a trestnej mediácie. Primárne je zameraný na oblas  
restoratívnej justície a trestnej mediácie. Autor lánku sa týmto obracia na odbornú verejnos  a autority, ktoré 
môžu svojím prístupom napomôc  tomu, aby vzdelávanie trestných mediátorov (PaMÚ) bolo realizované 
v intenciách odporú aní CEPEJ(2007)13, (Európska komisia pre efektívnos  fungovania justície. V Štrasburgu, 
7. decembra 2007). 

ABSTRACT/SUMMARY: 
At the secondary layer the article presents qualitative research realised with respect to the issue of the civil and 
criminal mediation by the Grounded Theory. Primarily it is foccussed on the area of restorative justice and 
criminal mediation. Author of the article turns to expert community and authorities, who can play a part in 
ensuring that education of criminal mediators (PaMÚ) is realised in terms of recommedation CEPEJ(2007)13, 
(The European Commission for the Efficiency of Justice. Strasbourg, 7 December 2007). 
  

ÚVOD 
Prostredníctvom vstupu do problematiky chceme konštatova , že profesia civilného mediátora 
a proba ného a media ného úradníka vznikla ako ur itá reakcia spolo nosti na potrebu rieši  
konfliktné situácie mimosúdnou cestou. V sú asnej dobe zaznamenávame zvýšený záujem rieši  
konflikty mimosúdnym spôsobom, o dokazujú aj medzinárodné konferencie, ktoré sa realizujú 
v podmienkach Slovenska. Dlhoro né skúsenosti v oblasti riešenia konfliktov prostredníctvom 
mediácie nás viedli k potrebe zodpovedania otázok, ktoré s touto problematikou priamo súvisia, 
resp. sú ou determinované. Sú asné poznanie mediácie v podmienkach Slovenskej republiky je 
v prevažnej miere prezentované odbornou verejnos ou z poh adu jej právneho zamerania, iže 
prostredníctvom civilného a trestného práva. Laická verejnos  oblas  mediácie skôr vníma ako jeden 
celok, nedochádza k jej deleniu pod a právnych segmentov, ale je akceptovaná skôr ako 
multifunk ný nástroj na riešenie konfliktov (sporov). K tomuto poznaniu sme dospeli 
prostredníctvom analýzy dostupných odborných lánkov, kde oblas  riešenia konfliktov a mediácie 
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bola ich nosným pilierom. V neposlednom rade možno poveda , že tieto poh ady na mediáciu sú 
posilnené aj o osobné, empirické skúsenosti v trestnej mediácii. Primárnym záujmom tohto lánku 
je, aby empirické poznatky a skúsenosti boli vhodným spôsobom pretavené z poh adu restoratívnej 
justície v podmienkach SR aj do legislatívnej oblasti.  

Tento vstup do problematiky nám nazna uje, že riešenie konfliktov prostredníctvom mediácie 
z poh adu jurisdikcie nášho štátu možno realizova  v civilných a trestných veciach. Okrem týchto 
dvoch základných druhov mediácie existujú aj alšie fakultatívne (alternatívne) možnosti, ktoré sa 
aplikujú pri riešení konfliktov v sociálnej práci, pri riešení interpersonálnych konfliktov, mierovej 
práci (peacework), školskej, rovesníckej mediácii (program peer mediácie) a podobne.  

V procese mediácie komunikáciu považujeme za nevyhnutný prostriedok na odovzdávanie 
a preberanie správ, prejavovanie svojich pocitov, emócii, potrieb, at . Využívame ju ako metódu, 
prostredníctvom ktorej prebieha sociálna interakcia medzi klientom a mediátorom. Poznanie 
špecifík zru nosti v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie považujeme za nevyhnutnú sú as  
toho, o by mal ovláda  mediátor, ak jeho sú as ou práce je riešenie konfliktov a sporov. Asociácia 
mediátorov Slovenska popisuje mediátora ako dôležitý subjekt v rámci mediácie, ktorý ako 
kvalifikovaný odborník pre oblas  komunikácie a riešenie sporov je stranám nápomocný pri riešení 
ich sporu. Aj tento príklad potvrdzuje, že oblas  komunikácie je nevyhnutnou sú as ou každého 
profesionála, ktorý by mal vedie  íta  a rozpoznáva  základné (rôzne) signály verbálnej 
a neverbálnej komunikácie.  

Našim cie om je priblíži  túto problematiku z viacerých aspektov a pomenova , aké súvislosti 
a špecifiká existujú medzi mimosúdnym spôsobom riešenia konfliktov v civilnom konaní a riešením 
konfliktov v trestnom konaní. Tento uhol poh adu nám umožní analyzova  podmienky, za ktorých sa 
jav vyskytuje, popísa  interakcie, ktoré sa k nemu viažu, a zaznamena  výsledky i následky, ktoré 
majú vplyv na proces civilnej a trestnej mediácie. Praxou získané skúsenosti v oblasti trestnej 
mediácie nám nazna ujú, že medzi jednotlivými mediáciami existujú odlišnosti a špecifiká. Našou 
ambíciou je pomenova  exaktnejším spôsobom to, o spája trestnú a civilnú mediáciu, a ktoré 
innosti sú odlišné a špecifické v jej procese z poh adu mediátora. Neoddelite nou sú as ou tohto 
lánku je poukáza  na sú asný stav v trestnej mediácii, ktorý je neakceptovate ný a poukáza  na 

možné systémové riešenia. 

1. JURISDIKCIA MEDIÁCIE A IMPLEMENTA NÁ PRAX  
Právne normy v jednotlivých štátoch Európy, ale aj Európskej únie sú diametrálne rozli né v oblasti 
mediácie. Síce v systéme existujú odporú ania EÚ, ktorých cie om je vytvorenie podmienok na akej 
báze by mala mediácia fungova , aké základné podmienky by mal sp a  mediátor, at . Napríklad 
v trestnej mediácii „odporú anie R (99) 19“ poukazuje na to, aby vypracované smernice pre mediáciu 
platili pre každý proces, v ktorom sa obe  a páchate  môžu, ak s tým slobodne súhlasia, aktívne 
zú astni  na riešení záležitostí, vyplývajúcich z trestného inu, prostredníctvom pomoci nestrannej 
tretej osoby (mediátora). K profesii alebo poslaniu mediátora sa odporú a, že musí absolvova  
úvodné školenie skôr, ako sa ujme media ných povinností, ako aj školenia po as výkonu služby. 
Takéto vzdelávania by mali by  zamerané na zabezpe enie vysokej úrovne odbornej spôsobilosti, 
berúc do úvahy schopnosti v oblasti riešenia konfliktov, špecifické požiadavky práce s obe ami, 
páchate mi a základné poznatky o systéme trestného súdnictva. 

Pre lepšie orientovanie sa v tejto problematike priblížime si právny rámec mediácie v systéme 
Slovenskej republiky, ktorý umož uje jej aplikáciu v civilnom a trestnom práve.  

Ak sa pozrieme na legislatívu civilnej mediácie v širšom slova zmysle, zistíme, že nie pre všetky druhy 
mediácií existujú právne normy, že skôr ide o metódu, ktorá pomáha vyrieši  ur itý konfliktný stav. 
V tomto prípade sa primárne zaoberáme obsahom konfliktu a až sekundárne oblas ou legislatívy, 
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noriem, i možnos ou realizova  mediáciu. Tento poh ad na prezentovanú problematiku nám 
umož uje konštatova , že mediácia je v týchto situáciách multifunk ným nástrojom, pokia  ju 
aplikuje nestranná a neutrálna osoba. Samotnú mediáciu možno realizova  pri konfliktoch 
v rodinnoprávnych vz ahoch, v sociálnej práci, pri náhrade ujmy na zdraví, v autorskoprávnych 
a spotrebite ských sporoch, at . Taktiež je možné ju využíva  pri práci výchovných poradcov, ale aj 
v súvislosti s kou ingom, pri riešení medzinárodných konfliktov na rôznych úrovniach, a pod.  

Pri takomto vnímaní mediácie môžeme hovori  o dvoch systémoch, pri om jeden je orientovaný 
a podporovaný právnym rámcom, ktorý je napojený na súdny systém. V druhom ide skôr o pomocné 
profesie, ktoré využívajú techniky a zru nosti media ného procesu na riešenie konfliktných situácií 
za ú elom narovnania, uspokojenia a vyriešenia alebo zmiernenia konfliktného stavu. 

1.1. ZÁKLADNÉ ASPEKTY CIVILNEJ MEDIÁCIE 

V podmienkach Slovenska, innosti civilných mediátorov sú upravené v Zákone íslo 420/2004 Z. z. 
o mediácii a o doplnení niektorých zákonov zo d a 25. júna 2004, ktorý nadobudol ú innos  d om 
1. septembra 2004. Predmetný zákon bol prijatý na základe iniciatívy Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky ako záväzok nášho štátu vo vz ahu k Európskym spolo enstvám a Európskej 
únii. Potrebu prijatia zákona o mediácii zvýraznila jeho dôvodová správa, ktorá vo svojej všeobecnej 
asti pojednáva o ochrane udských práv a základných slobôd. V ustanovení § 2 ods. 1 zákona 
. 420/2004 Z. z. sa o mediácii hovorí, že: „Mediácia je mimosúdna innos , pri ktorej osoby 

zú astnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vz ahu alebo 
iného právneho vz ahu.“ V ods. 2 predmetného § 2 (Zákona . 420/2004 Z.z.) sa píše, že: „na ú ely 
tohto zákona je osoba zú astnená na mediácii, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v spore 
týkajúcom sa zmluvného vz ahu alebo iného právneho vz ahu s inou fyzickou osobou alebo 
právnickou osobou. Bezúhonný je ten (mediátor), kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný 
trestný in, bezúhonnos  sa preukazuje výpisom z registra trestov...“ Tieto ustanovenia potvrdzujú, 
že mediácia je organickou sú as ou politiky zameranej na zlepšenie prístupu k spravodlivosti. 
Potrebu zavedenia mediácie do právneho systému potvrdzuje aj nasledujúca analýza, ktorá bola 
zverejnená ako publikácia v Najprave, že: „Prístup k spravodlivosti pre všetkých je základným 
právom, ktoré zakotvuje lánok 6 Európskeho dohovoru o ochrane udských práv a základných 
slobôd. Mediácia je organickou sú as ou politiky zameranej na zlepšenie prístupu k spravodlivosti. 
Zavedenie mediácie do právneho poriadku Slovenskej republiky je potrebné aj z dôvodu rastúceho 
objemu súdnych žalôb, predlžovania súdneho konania a prístupu k spravodlivosti s ažuje aj kvantita 
a zložitos  legislatívy. Cezhrani né spory sa oby ajne spájajú s ešte dlhším konaním a vyššími 
nákladmi ako domáce spory...“Analýza aktuálnej právnej úpravy mediácie. (Najpravo, 2011) 
Spomínané dohovory sú implementované do zákona o civilnej mediácii, hlavne rámcovo legislatívne 
prostredie pre mediáciu, ako novú formu mimosúdneho riešenia sporov. Zameriava sa na 
ob ianskoprávne a obchodné veci, vrátane práva v oblasti zamestnanosti a ochrany spotrebite a, ale 
aj na oblas  správneho práva. V zákone je explicitne vymedzené postavenie mediátora v spore, aké 
všeobecné predpoklady na výkon tejto innosti musí osoba mediátora sp a . Prioritou je 
absolvovanie odborného vzdelávania, potom sú to osobnostné predpoklady, zru nosti a získané 
skúsenosti, pritom nie je ur ené, aby mediátor mal právnické vzdelanie. Vyžaduje sa, aby každý 
mediátor prešiel vzdelávacím procesom, aby bol pripravený na riešenie rôznych konfliktov, aby mal 
dostato né znalosti o právnych predpisoch z oblasti mediácie. Týmto prístupom sa má o. i. docieli  
zvýšenie úspešnosti pri riešení sporov, aj preto je nevyhnutné absolvovanie odbornej prípravy 
mediátora. Okrem uvedeného, zákon upravuje akreditácie vzdelávacích inštitúcií o alšom 
vzdelávaní mediátorov, o odbornej skúške, o zozname mediátorov a alšie informácie o procesnej 
stránke (kam spadá súhlas k mediácii, ukon enie mediácie a dohoda). 

innosti civilných mediátorov sú spoplatnené, iže mediátor má nárok na odmenu za výkon 
mediácie, ktorá je na základe dohody medzi mediátorom a osobami zú astnenými na mediácii. 
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Posledná novelizácia Zákona o civilnej mediácii bola zrealizovaná Zákonom . 332/2011 Z.z., ktorý 
nadobudol ú innos  d om 1. januára 2012. Právna úprava civilnej mediácie reflektuje na „Smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o ur itých aspektoch mediácie 
v ob ianskych a obdobných veciach“. 

Špecifikom, kde sa môže realizova  mediácia je ustanovenie § 11, Zákon íslo 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde 
v ods. 4 sa uvádza: „...Mediácia pod a tohto zákona nie je mimosúdna innos  na riešenie sporu pod a 
osobitného predpisu; 9b) vykonávaním alebo zabezpe ením vykonávania mediácie na ú ely 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nie sú dotknuté práva a povinnosti iných subjektov 
pod a osobitného zákona; 9b“ Chceme len poukáza  na to, že mediácia si nachádza svoje miesto aj 
pri riešení konfliktov a sporov v sociálnej oblasti. Síce právne normy, zákony neexistujú pre všetky 
druhy mediácií, ale v podmienkach Slovenskej republiky existujú a realizujú sa mediácie, napr. 
prostredníctvom zmierovacích rád. Kroky v práci zmierovacej rady sú štandardným postupom 
zmierovacieho konania, „ktorý vychádza z modelu Community Boards a je upravený na naše 
podmienky. Pozostáva z piatich krokov a hodí sa najviac na situácie, ke  ide o zmierovanie medzi 
viacerými (tri a viac skupín) v spore, kde každú zo skupín reprezentuje jeden i dvaja reprezentanti, 
ktorí majú ich mandát.“ (Ondrušek, Labát, Tordová, 2005, s. 49). alej poznáme školské mediácie, 
ktoré predstavujú nový trend v oblasti riešenia konfliktov a sporov cestou zmierovacieho konania. 
Ide o menej štruktúrovanú formu, pri om je ve mi flexibilná. Cie ovými skupinami môžu by  
zamestnávate  a zamestnanec, kolegovia a spolupracovníci, rodi ia a u ite , spolužiaci at . Tento 
druh mediácie poukazuje aj na vývoj konfliktov, s ktorými sa stretávame na školách, ale aj 
preventívne opatrenia za ú elom nevyhrocovania situácie, at . (Bieleszová, 2012). Pri rovesníckej 
mediácii (peer mediácie), ide o to, že rovesník pomáha rieši  problém z pozície tretej neutrálnej 
strany. Podmienkou je vytvorenie vhodnej atmosféry pre prijatie mediácie, definovanie spolo ných 
cie ov a aktivít. Túto mediáciu môžeme realizova  za predpokladu, že bude sú as ou školského 
vzdelávacieho programu, ktorý sa opiera o pozitívny prístup pedagógov, aby to vnímali ako prínos 
pre všetkých formou prevencie. alším dôležitým krokom je výber vhodných žiakov, študentov, ktorí 
by uskuto ovali zmierovacie procesy, pri om by museli absolvova  tréning na posilnenie 
media ných zru ností a supervíziu. (Bieleszová, 2013).  

V nasledujúcej asti sa budeme sústredi  na právne normy v trestnej mediácii, nako ko ich 
ú astníkmi môžu by  len osoby, ktoré po formálnej stránke musia sp a  status obvineného 
(páchate ) a poškodeného (obe ) trestného inu. 

1.2. ZÁKLADNÉ ASPEKTY PRE TRESTNÚ MEDIÁCIU 

Trestná mediácia je v podmienkach Slovenska upravená v Zákone íslo 550/2003 Z. z. o proba ných 
a media ných úradníkoch v znení platných predpisov. V ustanovení § 2 písm. b) predmetného 
zákona sa uvádza, že „pod mediáciou sa rozumie mimosúdne sprostredkovanie sporu medzi 
poškodeným a obvineným“, v ods. 2 Zákona . 550/2003 Z. z. sa konštatuje, že „Mediácia sa 
vykonáva len so súhlasom poškodeného a obvineného. Ak je obvineným mladistvý, na vykonanie 
mediácie je potrebný súhlas jeho zákonného zástupcu.“ V Trestnom poriadku íslo 301/2005 Z. z. 
v znení platných predpisov sa upravuje v ustanovení § 25 postavenie proba ného a media ného 
úradníka v súvislosti s plnením jeho úloh v oblasti mediácie. Trestnú mediáciu možno aplikova  
v intenciách  
§ 216 Trestného poriadku . 301/2005 Z. z., ktorý vytvára priestor pre odklon v trestnom konaní pri 
pre inoch, za ktoré trestný zákon ustanovuje trest od atia slobody s hornou hranicou trestnej 
sadzby neprevyšujúcou 5 rokov. Predmetné ustanovenie v procese mediácie môže by  sú as ou 
odklonu v trestnom konaní, jeho výsledkom je dohoda medzi poškodeným a obvineným 
(páchate om) o „podmiene nom zastavení trestného stíhania.“ Odklon v trestnom práve 
prostredníctvom mediácie môžeme vykonáva  aj za podmienok uvedených v § 220 (Trestný 
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poriadok . 301/2005 Z. z.). V tomto prípade zákon upravuje podmienky, ktoré musí splni  obvinený 
(páchate ), aby mediácia mohla by  ukon ená v trestnom konaní „formou zmieru“. Výsledkom 
mediácie v trestnom konaní nemusí by  len postup v intenciách ustanovení § 216 (podmiene né 
zastavenie trestného konania) alebo § 220 (zmier) Trestného poriadku . 301/2005 Z. z. Okrem 
vyriešenia konfliktného stavu, (pokia  to situácia umož uje) ú elom zmieru je zrýchlenie, 
zhospodárnenie trestného konania a nahradenie škody a urovnanie vzájomných vz ahov medzi 
obvineným a poškodeným. Mediácia sa môže realizova  len za ú elom uzavretia dohody medzi 
poškodeným a obvineným o náhrade škody, ktorá vznikla trestným innom, alebo na ú ely 
odstránenia ujmy. (Zákon . 550/2003 Z. z., § 3, ods. 1, písm. c ). Medzi právne normy, ktoré upravujú 
trestnú mediáciu, patrí Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky . 543/2005 Z. z., 
ktorou sa vydáva Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy..., ide najmä o ustanovenia § 241b, 
241f, ods. 2 a príloha . 1, l. II, a súdny register trestných vecí, ods. 8. V sú asnosti predmetná 
vyhláška MS SR si žiada odborné a vecne úpravy, ktoré budú korešpondova  s odporú aniami EÚ 
a poznatkami výskumom riadenou praxou. 

Právne normy v trestných veciach boli spracované, resp. inšpirované najmä „Základnými princípmi 
OSN pre používanie programov restoratívnej justície v trestných veciach“ (Rezolúcia Hospodárskej 
a sociálnej rady, 18. apríl 2002), alej na základe „Rámcového rozhodnutia Európskej rady z 15. 
marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní“ (2001/220/JHA) a „Odporú ania Rady Európy 
. R(99)19, týkajúce sa mediácie v trestných veciach“ (Výbor ministrov, 15.september 1999). Tieto 

odporú ania boli opä  prerokované v Štrasburgu, 7. decembra 2007, CEPEJ(2007)13 a Európska 
komisia pre efektívnos  fungovania justície (CEPEJ) vydala „Metodické pokyny pre lepšiu 
implementáciu sú asného odporú ania týkajúceho sa mediácie v trestných záležitostiach.“ Na 
základe týchto rozhodnutí CEPEJ, ktorá má vo svojich stanovách uvedený ako jeden z cie ov – 
umož ova  lepšiu implementáciu medzinárodných právnych nástrojov Rady Európy týkajúcich sa 
efektívnosti a spravodlivosti súdnictva, zahrnula medzi svoje priority novú innos  zameranú na 
u ah enie efektívnej implementácie nástrojov a štandardov Rady Európy týkajúcich sa 
alternatívneho riešenia sporov. Komisia pre trestnú prevenciu a trestné súdnictvo, Jedenásta 
schôdza, Viede , 16.-25. apríla 2002, bod programu . 4, Štandardy a normy OSN v oblasti trestnej 
prevencie a trestného súdnictva prijala „Základné princípy pre používanie programov restoratívnej 
justície v trestných veciach.“ (ODPORÚ ANIE . R (92) 16, Príloha . 5). 

Po priblížení uvedených právnych noriem a jednotlivých odporú aní, môžeme konštatova , že 
v podmienkach Slovenskej republiky máme prijaté právne normy na vykonávanie mediácie 
a postavenie mediátorov v tomto procese formou zákonov o civilnej a trestnej mediácii. Rozdielnos  
týchto zákonov je najmä v tom, že trestná mediácia odráža osobitosti postavenia ú astníkov sporu 
v ich rozdielnom právnom prostredí, ktoré upravujú trestné kódexy, mediácia je bezplatná, 
vykonávajú ju proba ní a media ní úradníci. (Labáth, 2011). Pri civilnej mediácii ide o ur itý druh 
podnikania, mediáciu vykonávajú civilní mediátori, ktorí sú zaevidovaní v zozname mediátorov. 
Mediácia je spoplatnená, ú astníkmi mediácie je iniciátor a respondentô. Civilný mediátor rieši spory 
vznikajúce z ob ianskych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkov a pracovnoprávnych vz ahov. 
Táto menšia komparácia právneho systému v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje 
kontinuálnu sú as  medzinárodných noriem a odporú aní, ktoré o. i. definujú pojem mediácia. 
V tejto súvislosti môžeme uvies , že: „V medzinárodných dokumentoch sa nachádzajú nasledovné 
definície pojmu mediácia: Mediáciou sa rozumie mimosúdne konanie, v ktorom mediátor pomáha 
stranám, aby vyriešili svoju konfliktnú situáciu a dospeli k dohode. (Odporú anie Rady Európy) 
Mediáciou sa rozumie mimosúdne sprostredkovanie za ú elom riešenia sporu stranami a innos  
smerujúca k urovnaniu konfliktného stavu. Mediáciou sa rozumie proces, v ktorom strany požiadajú 
tretiu osobu o asistenciu pri ich pokuse o priate ské urovnanie sporu, ktorý vznikol, alebo sa týka ich 
zmluvného alebo právneho vz ahu. (UNCITRAL – vzorový zákon) Mediáciou sa rozumie proces 
riešenia sporu, ktorý sa pokúša presved i  strany a privies  ich k riešeniu sporu vzájomnou dohodou. 
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(Odporú anie Európskej komisie)“ (Dôvodová správa k návrhu zákona .420/2004 Z.z., osobitná as  
k § 2). 

Na posilnenie právneho postavenia trestnej mediácie sa v ase 26.-27. novembra 2008 konal 
v Omšení (Slovenská republika), v poradí 4. Seminár na podporu a posilnenie súdnych kapacít 
v oblasti trestných vecí. Projekt bol vedený pod íslom SK/06/IB/JH/02/TL, kde sa belgickí experti, 
ako Hans DOMINICUS – Federálne ministerstvo spravodlivosti Belgicka, Michaël DANTINNE – 
Univerzita Liège, profesor kriminológie, Denis VAN DOOSSELAERE – Univerzita v Liège, psychológ 
a kriminológ, lektor Fakulty Psychológie a Kriminalistického ústavu a Leo MULLENDER – Federálne 
ministerstvo spravodlivosti Belgicka, právny poradca, vedúci projektu za belgickú stranu, zhodli o. i. 
v definovaní trestnej mediácie, nako ko existujú rôzne definície v rámci rôznych právnych systémov. 
Uviedli, že: „mediácia je alternatívnou a neautoritatívnou formou mimosúdneho riešenia sporov 
medzi obvineným a poškodeným, jej cie om je spolo né h adanie vyhovujúceho a obojstranne 
uspokojivého riešenia, ktorým sa zmierni alebo zníži aktuálne existujúci konflikt prostredníctvom 
vzájomnej komunikácie“. (Seminár, 2008). Prostredníctvom závere nej správy k predmetnej 
konferencii zo d a 17. júla 2009, ktorá bola spracovaná Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej 
republiky a partnerom za lenský štát únie, Federálnym ministerstvom spravodlivosti Belgicka, boli 
prijaté závery a odporú ania v oblasti mediácie.  

Mediácia má rôzne definície, ktoré vždy vychádzajú z právneho systému príslušného štátu, preto 
bola vytvorená jedna všeobecná definícia, inšpirovaná aj Odporú aniami Rady Európy o mediácii 
v trestných veciach. Na základe prezentovaných poznaní možno uvies , že mediácia je: „Proces, 
umož ujúci osobám, ktorých sa týka trestný in, zú astni  sa aktívne, slobodne a spôsobom 
zaru ujúcim ml anlivos , na jeho riešení pod metodologickým vedením neutrálnej tretej osoby. Jeho 
cie om je u ah i  komunikáciu a podpori  vzájomnú dohodu oboch strán o pravidlách a podmienkach 
urovnania a ozdravenia vz ahov“. (Odporú anie Rady Európy . (99) 19 o Mediácii v trestných 
veciach). Sme toho názoru, že najmä v oblasti trestnej mediácie je dôležité, aby sú asný stav, ktorý 
od roku 2005 neprešiel žiadnou zmenou sa odborne prehodnotil, spracovali sa metodické 
usmernenia, ktorých primárnym cie om bude zefektívni  a odborne posilni  tento inštitút. 

2. RESTORATÍVNA JUSTÍCIA A TRESTNÁ MEDIÁCIA 
Aliancia nevládnych organizácií pôsobiacich pri OSN v oblasti prevencie kriminality a trestnej justície 
formulovala pracovnú definíciu restoratívnej justície a jej možnosti nasledovným spôsobom: 
„Restoratívna justícia je proces, pri ktorom všetky strany majúce ú as  na ur itom trestnom ine sa 
stretávajú spolo ne za ú elom kolektívneho posúdenia, ako vyrieši  nepriaznivé následky trestného 
inu a jeho budúce dôsledky.“(Karabec, 2003, s. 52). 

Zeher (2003) autor knihy „Úvod do Restorativní justice“ a zakladate  týchto ideí, prináša ucelenú 
a podrobnú informáciu o restoratívnosti z poh adu obnovujúcej spravodlivosti. Ur ite v nej 
nedostaneme jasné a jednozna né odpovede, ktoré by sme o akávali, ale poskytne nám nové 
poh ady, podnety a skúsenosti, ako by sme mohli spravodlivos  uplat ova . Zehr (2003, s. 8) 
konštatuje, že: „hlavným ú elom restoratívnej justície nie je zníži  recidívu. Restoratívne programy sú 
asto v snahe získa  uznanie prezentované a vyhodnocované ako spôsoby znižovania opakujúcej sa 

trestnej innosti. Možno konštatova , že existujú dobré dôvody myslie  si, že programy restoratívnej 
justície recidívu znižujú. Výskum zatia , i ke  sa sústredil hlavne na mladistvých páchate ov, prináša 
v tejto oblasti celkom povzbudivé výsledky. Aj napriek tomu, zníženie recidívy nie je dôvodom 
existencie restoratívnych programov, ide len o ved ajší ú inok. Restoratívna justícia je správna vec, 
ktorú je treba správne robi . Mali by sme sa zaobera  obe ami a reagova  na ich potreby, páchatelia 
by mali by  zapojení do procesu, nepozera  na to, i páchate ovi dôjde, o o tu ide a i dosiahneme 
zníženie recidívy.“ Autora pravdepodobne aj tento poh ad na restoratívnu justíciu viedol k tomu, aby 
mohol konštatova , že: „Restoratívna justícia nie je mapou, ale je kompasom.“ (Zehr, 2003, s. 8) Zehr 
(In: Štern et al. 2010) konštatuje, že restoratívnu justíciu možno prezentova  nieko kými princípmi 
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a hodnotami, ktoré sú akýmsi kompasom, ktorý ukazuje najmä to, akou cestou sa môžeme vyda  
v ktoromko vek prípade. Takýto poh ad na konfliktné udalosti a spáchaný trestný in je špecifický, 
a preto nemôžeme ur i  jeden univerzálny restoratívny program, i techniku. Aby sa mohli plni  
všetky úlohy obsiahnuté v restoratívnych programoch, priblížime si ich prostredníctvom 
nasledujúcich princípov a hodnôt: 

a) Rešpekt – je jednou z k ú ových hodnôt, ktorá je prejavovaná nielen k osobe poškodeného 
(obeti) a alším postihnutým osobám, ale taktiež i k páchate ovi.  

b) Zodpovednos  – v tomto prípade páchate  trestného inu preberá zodpovednos  za 
spôsobenú škodu (ujmu) a restoratívny proces posil uje jeho motiváciu k náprave – 
obnove narušených vz ahov. 

c) Dialóg – všetky programy a techniky restoratívnej justície sú založené predovšetkým na 
rôznych formách dialógu medzi ú astníkmi konfliktu, ktorý vznikol medzi poškodeným 
a páchate om alebo komunitou. 

d) Participáciu – predovšetkým restoratívna justícia sa usiluje o to, aby do riešenia konfliktu 
boli zapojení všetci ú astníci trestného inu, i ich zástupcovia. Samotné riešenie konfliktu 
– udalosti, je v rukách tých, ktorých sa týka a nie v rukách formálnej autority. 

e) Vyváženos  – medzi priority restoratívnej justície možno zaradi  získanie rovnováhy 
v komunite. V podstate ide o vyváženie záujmov zú astnených a h adanie riešenia, ktoré 
bude prijate né pre zú astnené strany. 

f) Dobrovo nos  – z poh adu restoratívnej justície to znamená, že participácia ú astníkov na 
riešení konfliktu „trestného inu“ je vždy založená na báze dobrovo nosti, iže nemôžu by  
k tejto innosti donútení žiadnou autoritou. 

g) Pospolitos  (spoluú as ) -cie om restoratívnej justície je vždy zapoji  lenov komunity, kde 
obe  a páchate  žijú. V tomto smere trestný in sa nevníma ako oddelený a izolovaný akt, 
ktorý by mal by  len súkromnou záležitos ou jeho aktérov. 

h) Individualita – ide o rešpektovanie jedine nosti každého loveka, ktorá z poh adu 
restoratívnej justície je vždy vyvažovaná vo vz ahu k pospolitosti.  

Definícia „restoratívnosti“ je pod a nášho názoru determinovaná aj empirickou praxou 
a dlhoro nými skúsenos ami, ktoré boli prezentované aj expertmi z Belgicka (seminár, 2008), ktorí 
konštatujú nasledovné: „Naše nieko koro né skúsenosti s mediáciou nás postupne priviedli 
k vytvoreniu pracovnej definície. Restorácia, to nie je totožný pojem ako – dosta  sa spä  do 
východiskového bodu. Restorácia je nie o iné ako oprava, návrat k situácii, ako to bolo pred 
spáchaním trestného inu. V tomto význame, trestné iny sú vlastne neopravite né. Zanechávajú 
stopy, naš astie nie vždy rovnako dramatické, ale aj napriek tomu sa nie o v živote zmení. Je 
neš astím, ke  lovek nepochopí, že sa to nezmení ani vtedy, ak sa z obete stane páchate . Restorácia 
sa nemôže redukova  na finan nú náhradu škody. Pod a našich skúseností tento prístup spôsobuje, 
že sa obe  cíti by  predaná, ako keby jej utrpenie a poníženie bolo jednoducho premenené na ur itú 
finan nú iastku, ktorá je zvy ajne ur ovaná vonkajšími kritériami. Ke  strany zainteresované na 
trestnom ine požadujú restoráciu, vyslovujú tým potrebu zmeny ich nastavenia vo i trestnému inu 
a jeho dôsledkom, zmeny pri za le ovaní daných skúseností do svojho života.“ Tieto myšlienky sú 
podrobnejšie rozvinuté vo Van Garsse, L. (2001) „Op zoek naar herstelrecht. Overwegingen na jaren 
bemiddelingswer.“ 

Už opakovane sme uviedli, že za zakladate a restoratívnosti je považovaný Haward Zehr (2003), ktorý 
restoratívny proces a restoratívnu justíciu vnímal ako innos , ktorá v maximálnej miere zapája tých, 
ktorí majú na konkrétnom trestnom ine podiel. V tomto prípade ide o spolo né zais ovanie 
a riešenie ujmy, potreby a povinnosti s cie om dosiahnu  ozdravenie, a da  veci do poriadku v takej 
miere, ako je to len možné. O trestnej mediácii Štern et al. (In Kracík M., 2010, s. 34) popisuje, že: 
„mediácia je naj astejší využívaný program restoratívnej justície. Jeho cie om je sprostredkova  
priame stretnutie medzi obe ou trestného inu a páchate om za ú asti tretej, nestrannej osoby – 
mediátora, ktoré by malo vyústi  do dohody medzi obidvoma stranami o odstránení spôsobenej 
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ujmy. Osobné stretnutie zo i – vo i je spravidla silným zážitkom pre obidve strany konfliktu. Obeti sa 
dostane satisfakcie, páchate ovi môže prinies  silnú korektívnu skúsenos .“ Mediáciu sme opísali aj 
ako komunika ný proces s viac-menej nepredvídate ným obsahom a výsledkom, to však neznamená, 
že je to proces bez akejko vek orientácie. Definícia restoratívnej mediácie popisuje, že mediácia má 
by  zameraná na podmienky, ktoré navodzujú zmiernenie, iže „restoráciu“ (obnovu). V slove 
„zmiernenie“ sa dá ahko odhali  aj spolo enský záujem.  

Ke  strany zainteresované na trestnom ine požadujú „restoráciu“, vyslovujú tým potrebu zmeny 
ich nastavenia vo i trestnému inu a jeho dôsledkom, zmeny pri za le ovaní daných skúseností do 
svojho života. (Seminár, 2008). 

Belgickí experti (2008) restoráciu prezentujú prostredníctvom nieko kých charakteristík, ktoré by 
mali sp a  minimálne tieto požiadavky: 

a) Jasný, reálny cie , ktorý má by  dosiahnutý, subjektívny proces, ktorý dáva zmysel. 
b) Tento proces je relatívne nepredvídate ný o do d žky trvania, jeho obsahu a h bky. 
c) Ani závažnos  trestného inu, i výška spôsobenej škody, nie sú rozhodujúcimi 

ukazovate mi pre zaradenie prípadu do procesu. Ve akrát banálne napadnutia maskujú 
závažný osobnostný problém v oblasti prispôsobovania sa, zatia  o o niektorých ve mi 
závažných inoch, z poh adu trestného práva, sa ahko diskutuje. 

d) Kvôli nepredvídate nosti procesu, restoráciu nemožno urých ova  alebo organizova  pod a 
vopred dohodnutého cie a. Zainteresované strany bu  pozvanie na stretnutie príjmu, 
alebo nie. 

e) Zvláštnos ou je, že restoráciu požadujú sú asne tak zo strany obete ako aj páchate a. Zo 
strany páchate a ide asto o zdôvod ovanie napadnutia a jeho dôsledkov, o vysvet ovanie 
jeho minulosti a jej dopadu na jeho osobnos . 

f) Pravdepodobne najpovzbudzujúcejším prvkom pozitívneho prístupu celého procesu sú 
signály rešpektovania druhého. Naozaj nezveli ujeme, ak tvrdíme, že preukazovanie úcty 
(rešpektu) je skuto nou hybnou silou všetkého, o sa deje v procese restorácie. 

Hlavnou úlohou mediátora je vytvorenie prostredia istoty a úcty vo i zainteresovaným stranám a to, 
aby sa tento pocit preniesol aj na vz ahy medzi stranami a tým sa pomohlo odbúra  ich stiesnenos  
a obranný postoj. Môžeme skuto ne konštatova , že preukazovanie vzájomného rešpektu medzi 
zainteresovanými stranami (alebo ich okolím) v konkrétnych situáciách mediácie má za následok 
neo akávané závažné zvraty v myslení. To sú tie momenty, o ktorých sa hovorí ako o „uzdravovaní“ 
a oslobodzovaní. Na neš astie, toto sa nedá zorganizova , dajú sa len vytvori  priaznivé podmienky 
na priebeh tohto procesu mediácie. 
Medzi dôležité aspekty môžeme zaradi  aj dobrovo nos , pri om na prvý poh ad sa zdá, že 
dobrovo ná ú as  na mediácii je samozrejmá. Povinná ú as  by nielen vytla ila autenticitu zo 
vzájomnej komunikácie, ale by ohrozila aj legálne právo zú astnených strán. Toto je jasné, o sa týka 
obete. A navyše povinnos  zú ast ova  sa by mohla spôsobi  sekundárnu viktimizáciu (nechcene ju 
opä  necha  prežíva  nepríjemnú skuto nos  trestného inu). Z poh adu páchate a, nútenou ú as ou 
by sme sa dostali mimo právny rámec. Ak naozaj chceme dosiahnu  jeho úprimnú, skuto nú útos , 
ažko si ju môžeme vynucova . Preto pod a medzinárodných aj národných smerníc sa predpokladá, 

že mediátori budú starostlivo informova  svojich klientov o povahe ponuky zú ast ova  sa na 
mediácii aj o práve túto ponuku odmietnu  na za iatku, alebo v ktorejko vek fáze procesu. (ORE 
. (99) 19). 

Tvorcovia zákonov, aj odborníci z praxe by si mali položi  otázku, i „alternatívna vo ba“ je skuto ne 
vo ba. A opä  tu ide o rovnováhu, záleží od kontextu trestného inu a potreby sociálneho prostredia; 
niekedy sa nedá vyhnú  ur itému (morálnemu) tlaku na zainteresované strany. Ak je niekedy 
mediácia otvorenou alebo maskovanou as ou trestu alebo uložených podmienok, sme na zlej 
adrese. Ak skuto ne nepôjde o dobrovo nú ú as , mediácia bude predstavova  len nástroj na 
potrestanie a moralizovanie osôb. Pretože „vnímaná sloboda ú asti“ je skôr subjektívna záležitos , 
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mediátori by si mali preveri  u klientov v každom jednotlivom prípade, i nejde len o získanie výhody, 
ale o skuto nú alternatívu zú astni  sa alebo nie. (Metodika, 2008). 

alším jasným princípom, priamo naviazaným na definíciu o restoratívnej mediácii v trestnom 
konaní, je dôvernos  informácií (zachovanie ml anlivosti). O tomto sa hovorí vo „všeobecných 
princípoch“ Odporú aní Rady Európy. Tento princíp je v našich podmienkach implementovaný aj do 
zákona . 550/2003 Z. z. o proba ných a media ných úradníkoch.  
Dolanská, (2011, s. 34) popisuje, že: „Mediáciou sa v zmysle zákona o proba ných a media ných 
úradníkoch rozumie mimosúdne sprostredkovanie riešenia sporu medzi poškodeným a obvineným. 
Mediácia je tu chápaná ako špecifická, mimoprocesná metóda riešenia trestnej veci, ktorá nap a 
zmysel konceptu restoratívnej justície, v prípadoch tých trestných inov, ktoré sú dôsledkom 
konfliktného vz ahu medzi páchate om a obe ou konkrétneho trestného inu. Mediácia medzi 
poškodeným a obvineným vychádza zo všeobecných zásad a princípov mediácie, jej špecifiká sú však 
dané kontextom trestného konania, v rámci ktorého sa uplat uje. Mediácia je tu teda vymedzená 
v užšom význame, ako býva zvy ajne chápaná, pretože je výslovne viazaná na súvislos  s trestným 
konaním. Ide teda o innos  vykonávanú v súvislosti s trestným konaním a smerujúcu k urovnaniu 
konfliktného stavu vyvolaného trestným inom ako aj k zmierneniu škôd a následkov, ktoré 
spáchaním trestného inu vznikli.“ 
Ak sa pozrieme spä , ako sa vyvíjala mediácia, toto je naozaj správny smer. Mediácia je 
predovšetkým inšpirovaná praxou a neustálou snahou porozumie  motívom a potrebám udí. 
(Marshall, 1996). 
Práve túto prax a vlastné empirické skúsenosti z oblasti restoratívnej mediácie, ale aj tie, ktoré boli 
získané z poznatkov od iných trestných mediátorov v rámci vzdelávacích aktivít, možno prezentova  
tak, že: 

a) V restoratívnej mediácii je ažko predvída  d žku trvania media ného procesu, obsah 
a kone ný výsledok, ale predovšetkým je to subjektívny – osobný, intímny a svojím 
charakterom jedine ný proces. 

b) Mediácia v trestnom práve sa dostáva do antagonistického postavenia vo i tradi nému 
po atiu súdneho konania, medzi ktorého kvalitami je objektívnos , transparentnos , 
predvídate nos  a porovnate nos . 

Špecifikom trestnej (restoratívnej) mediácie je fakt, že trestné právo je v antagonistickom postavení 
s trestnou mediáciou. Pre lepšie pochopenie problematiky, môžeme porovna  jednotlivé odlišnosti 
z pozície trestného práva a trestnej mediácie, ktoré sme uviedli v nasledujúcom obrázku. 

Obrázok 1: Komparácia odlišností trestného práva a trestnej mediácie 

Trestné právo             Mediácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj.: PhDr. Vladimír Cehlár, PhD. 
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Na prvý poh ad sa restoratívnos  a trestné právo predstavuje ako uzavretý systém, založený na 
racionálnych kritériách, v ktorom ide o redukciu trestného inu na právnu kategóriu a následne trest. 
V praxi sa stretávame s ur itým „kurióznym správaním“ zo strany sudcov a prokurátorov pri 
posudzovaní krajných medzí vyššie spomínanej racionality. Jeden dáva prednos  morálke, iní sa 
sústre ujú viac na trestný in, na o akávania zainteresovaných udí, ako bude znie  rozsudok. 
V motivácii vyneseného trestu nachádzame odraz (o akávaného) vnímania obete, (o akávaného) 
priania a plnenia o akávaní verejnej mienky. Pri ur ovaní trestu sa objavuje zvyšujúca a jasná snaha 
sledova  predstavy konkrétnych osôb h adajúcich spravodlivos , ke  sa odkazuje na relatívnu 
závažnos  trestného inu, ale aj na špecifické situa né a osobnostné charakteristiky páchate a, ktoré 
v priebehu konania vyjdú najavo. A teraz sme sa dostali aleko od priameho, prísne racionálneho 
uplat ovania práva. Môžeme to zdôvodni  na základe princípov samotného justi ného systému. 
Základný princíp legality obmedzuje oprávnenos  systému na tú malú as  spolo nosti, ktorá 
v prísnom zmysle slova vytvára obsah právnych predpisov. Dokonca obmedzuje aj rozsah a povahu 
toho, o môže by  z úradnej moci ponúknuté ako kompenzácia. Princíp subsidiarity stanovuje trest 
ako ur itý donucovací prostriedok spolo nosti, prostriedok na ochranu života, kone ný nápravný 
prostriedok. Oba tieto princípy nás vedú k záveru, že trestné právo je koncep ne spojené so 
sebaobmedzovaním. Je jasné, že tento systém nemožno chápa  ako hermeticky uzavretú nádobu 
alebo uzavretý systém rozhodovania. Oba vyššie spomenuté princípy automaticky majú za následok 
vznik „protikladu“, existenciu sveta, ktorý uniká pred spravodlivos ou. Princíp legality má za následok 
potrebu usmer ovania a narábania s rôznorodos ou problémov a konfliktov, ktoré nie sú 
predmetom právnej úpravy. A toto platí ešte viac pre princíp subsidiarity. Ak je trest, výkon 
spolo enského nátlaku považovaný za „nápravu s kone nou platnos ou,“ potom overovanie tohto 
princípu sa môže uskuto ni  len za predpokladu ve kého množstva „takýchto náprav“ v danej 
spolo nosti. (Metodika, 2008). 
Možno uvies , že v odporú aniach RE sa konštatuje, že medzi trestnými orgánmi a media nými 
službami sa musia uskuto ova  pravidelné konzultácie, a to za ú elom rozvoja spolo ného 
porozumenia, pri om lenské štáty musia podporova  výskum a hodnotenie mediácie v trestných 
veciach.  
Aj v tejto súvislosti sme navrhli MS SR, referátu pre prevenciu kriminality, probácie a mediácie, aby 
pri reorganizácii PaMÚ v súvislosti s ESMO sa brala na vedomie aj tato potreba praxe. iže navrhli 
sme, aby PaMÚ mali možnos  pravidelného odborného stretávania sa na regionálnej úrovni, kde sa 
odrážajú aj potreby ich špecifík v rámci daného regiónu. Vytvorením nami navrhovanej štruktúry 
regiónov, by sa saturovali všetky potreby PaMÚ v súvislosti so supervíziou, metodikou, ktorá by im 
bola poskytovaná za ú elom odborného rastu a kvalitnejšieho posilnenia procesu trestnej mediácie 
at . 

3. VÝSKUMOM RIADENÁ PRAX, ALEBO O POTREBUJE PRAX „?“ 
Viacerí autori, ako napr. Ondrejkovi  (2007), Silverman (2005), Ben o (2001), Šva í ek a Še ová 
(2014) sa zhodujú v tom, že jedným z naj ažších problémov je charakterizova , o je to výskum 
a najmä osobitne vedecký výskum. Ondrejkovi  (2007) hovorí aj o bádaní. „Najjednoduchšia 
charakteristika spolo enského výskumu je tá, o považuje výskum za h adanie odpovedí na otázky, 
týkajúce sa sociálnych javov a procesov, ktoré sa dostali do pozornosti, resp. záujmovej sféry vedca.“ 
(Ondrejkovi , 2007, s. 28). 
Ben o (2001) v rámci druhov výskumu hovorí, že výskum môžeme leni  pod a jednotlivých kritérií, 
pri om základným je druh vedy, v ktorej sa vyskytuje. Napríklad v sociálnych vedách sa výskum 
zameriava na štúdium samotných sociálnych javov, spolo enských procesov, vz ahov, a pod., pri om 
v ekonomických vedách je predmetom bádania skúmanie závislostí v oblasti ekonómie 
a jednotlivých ekonomík, at . Za dôležité považuje aj lenenie, ktoré uvádza OECD, pod a ktorého sa 
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výskum a vývoj kategorizuje na základný výskum, aplikovaný výskum, experimentálny vývoj 
a vyhodnocovanie, resp. evaluácia. 

3.1. ZAKOTVENÁ TEÓRIA – GROUNDED THEORY (METÓDA) 

Pre potreby komparácie civilnej a trestnej mediácie sem využili metódu Grounded Theory 
(zakotvenej teórie), ktorú zaradzujeme pod a odbornej literatúry medzi klasické kvalitatívne metódy, 
pri om jej cie om je vytvori  teóriu. Autori tejto teórie Strauss – Corbinová (1999) hovoria, že 
neza íname teóriu, ktorú by sme následne overovali. Skôr ide o to, že za íname skúmanou oblas ou 
a nechávame, aby sa vynorilo to, o je v tejto oblasti významné. K zakotvenej teórii chceme poveda , 
že ona vychádza rovnako ako ostatné metódy z ur itého výskumného problému, ktorý sa zužuje 
prostredníctvom výskumnej otázky. 
Práve táto zakotvená teória nám najviac vyhovovala, aby sme mohli reagova  na tento lánok, iže 
základným dôvodom pre výber nášho výskumného prístupu bol výskumný problém. Výskum bol 
realizovaný na vzorke štyroch civilných mediátorov a štyroch proba ných a media ných úradníkov. 
Prostredníctvom nasledujúcej asti, máme záujem odprezentova  len vybrané asti výskumu 
z dôvodu jeho rozsiahlosti, iže nebudeme popisova  zber dát, kódovanie, kategórie at ., ale 
zameriame sa len na dosiahnuté výsledky. 
Schéma 1: Komparácia výhod civilnej a trestnej mediácie 

Zdroj: PhDr. Vladimír Cehlár, PhD. 
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Zhrnutie: Výhody civilnej a trestnej mediácie sa navzájom prekrývajú najmä v oblasti ako je rýchlos  
konania, šetrenie asu, znižuje náklady, rovnováha ú astníkov mediácie v procese, možnos  hovori  
o svojich pocitoch, možnos  nepriamej mediácie, rozhodova  sa sám za seba, nenecha  rozhodova  
za seba iných (súd), vzia  zodpovednos  do vlastných rúk a pod. Medzi alšie výhody v trestnej 
mediácii možno zaradi  aj podmiene ne zastavené trestné stíhanie, zastavenie trestného stíhania 
formou zmieru, istý výpis registra trestov a pod. Pri civilnej mediácii ide o možnos  vyrieši  spor 
mimosúdne, nemusím chodí na súd v ase, kedy mi to on ur í, mediátor umož uje stretnutie aj po 
pracovnej dobe, v podve er, nemusím plati  poplatok za žalobu, právneho zástupcu a pod. 

3.1.1. LIMITY A ZRU NOSTI MEDIÁTORA 

„Existuje rozdiel medzi zru nos ami, ktoré ovláda civilný a trestný mediátor?“ 

V rámci výskumu sme zistili, že: Civilní a trestní mediátori pomenovali svoje limity a možnosti v rámci 
svojich skúsenosti z praxe. Spolo ne sa zhodli, že nestrannos  a neutralita patrí medzi základnú 
vybavenos  mediátora bez oh adu na to, i realizuje civilné alebo trestné mediácie. To isté platí pre 
techniku aktívneho po úvania, neutrálny jazyk, prácu s flipchartovou tabu ou, v prípade potreby 
práca v dvojici. V oblasti aplikácie jednotlivých smeroch v mediácii a improvizácii, využívania 
ekleticizmu ich odpovede boli rozdielne a to z dôvodu, že neboli v tomto smere trestní mediátori 
školení, nepoznali tieto možnosti a limity. K psychohygiene uviedli, že je potrebná, ale každý to 
realizuje resp. nerealizuje v praxi z dôvodu pre aženosti v práci, ako to uviedli trestní mediátori, 
alebo aj tým, že neovládajú techniky, ktoré okrem športu by im boli nápomocné.  

3.1.2. PROCES MEDIÁCIE 

„V om sa odlišuje proces civilnej mediácie od procesu trestnej mediácie?“ 

Aké rozdiely sú v jednotlivých fázach procesu civilnej a trestnej mediácie v súvislosti 
s restoratívnos ou? Respondenti, ako odborníci, ktorí vykonávajú mediácie viac ako pä  rokov, sa 
vyjadrili k procesu mediácie z poh adu relevantností jednotlivých krokoch, prístupoch a záujmoch. 
V súvislosti s procesom civilnej a trestnej mediácie sme vykonali komparáciu, ktorá nám priblížila 
jednotlivé innosti, ktoré sa navzájom prekrývajú, sú identické a štandardné pre civilnú a trestnú 
mediáciu. Napr. ide o tieto innosti v procese ako je: pou enie, súhlas s mediáciou, vytvorenie 
rovnakého asu pre zú astnené strany na prezentovanie problému, ako ho vidia oni, aktívne 
po úvanie, h adanie možností a alternatív, štýly v riešení konfliktov, rovnováha v procese mediácie, 
ale aj možnos  odstúpi  v ktorejko vek fáze z procesu mediácie, resp. možnos  pred asné ukon enie 
mediáce zo strany mediátora. Prekážky v mediácii, ktoré neumož ujú pokra ova  mediátorovi alej 
sú taktiež identické pre civilnú a trestnú mediáciu. Ide o prípady, ak ú astník mediácie je pod 
vplyvom alkoholu alebo návykovej látky, ak blokuje proces mediácie z dôvodu jeho anetického 
vystupovania, dissociálnym alebo až agresívnym správaním, resp. suicidálnym sa vyhrážaním (ak 
nepodpíšeš, tak....). Respondenti pomerne podrobne popísali proces mediácie, problémy s ktorými 
sa stretávajú až k regresným situáciám v rámci vzdelávania nových trestných mediátorov, kde 
absentuje správne pochopenie procesnej stránky trestnej mediácie s akcentom na restoratívnos . 
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Schéma 2: Špecifika procesu civilnej a trestnej mediácie 

 
Zdroj: PhDr. Vladimír Cehlár, PhD. 

Túto poslednú kategóriu z poh adu procesu a modelu riešenia konfliktu môžeme ukon i  
jednoduchou schémou, ktorá je akceptovate ná pre civilnú a trestnú mediáciu. 
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Schéma . 3: Základná fáza media ného procesu 

Zdroj: PhDr. Vladimír Cehlár, PhD. 

4. VYHODNOTENIE VÝSKUMU 
Zistili sme, že rozdiel v postavení medzi civilnými a trestnými ú astníkmi mediácie je v tom, že civilní 
ú astníci sa po formálnej stránke ozna ujú ako iniciátor a respondent. Pri trestnej mediácii je to 
obvinený a poškodený. Spolo né pre civilnú a trestnú mediáciu platí, že ide o innos , ktorá je zo 
strany ú astníkov dobrovo ná a ú astníci môžu mediáciu odmietnu  v ktorejko vek fáze. Vz ah medzi 
mediátormi a ú astníkmi mediácie je rovnaký, nako ko obidve strany prezentujú vo i ním svoju 
neutrálnos  a nestrannos . Špecifikom pre trestnú mediáciu z tohto poh adu je fakt, že ide 
o rozdielnosti, ktoré vnímame najmä v tom, že trestná mediácia odráža osobitosti samotného 
postavenia ú astníkov sporu v ich rozdielnom právnom prostredí, pri om pri civilnej mediácii 
nemusí ís  len o súdne konanie z poh adu civilného práva. 

V rámci analýzy a komparácie sme dospeli k poznaniu, že pri civilných mediáciach je pre ú astníkov 
motivujúce to, že vyriešenie konfliktu je možné aj bez toho, aby išli na súd. alej to bola oblas  
rýchlosti konania, menej náro né na financie, ktoré by museli zloži  na ú et súdu a v prípade potreby 
aj právnikovi. Medzi alšie pozitíva možno zaradi , že majú vytvorení priestor na to, aby mohli 
hovori  o svojich pocitoch, potrebách, ale aj prevzia  zodpovednos  na seba a nenecháva  
rozhodova  za seba iných. Týmto minimalizujú možnú obavu, že s rozhodnutím súdu môžu by  
nespokojní, posil ujúcim faktorom je vzájomná dohoda (konsenzus), ktorá zabezpe uje možnos  
trvalejšieho uspokojenia potrieb než je to rozhodnutím súdu. Medzi motivujúce initele sa zaradila 
aj možnos  ospravedlnenia sa poškodenému, osobne sa stretnú  s druhou stranou a poveda , o mu 
spôsobil svojím konaním, aké dôsledky má jeho konanie vo i ú astníkovi mediácie ale aj vo i jeho 
rodine a komunite. Za motivujúce je považovaný aj záujem o náhradu škody, resp. zrealizovanie 
iných opatrení na odstránenie vzniknutej škody, jej dôsledkov, at ., Rozdiel motivácie medzi civilnou 
a trestnou mediáciou o. i. je v tom, že pri trestnom konaní je mediácia bezplatná; vytvárajú sa 
podmienky na zastavenie trestného stíhania prostredníctvom zmieru, resp. podmiene ným 
zastavením trestného stíhania po dobu, napr. splácania spôsobenej škody v asovej lehote od 
jedného roka až do piatich rokov, garancia istého výpisu registra trestov at . Pre civilnú mediáciu 
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je samozrejmos ou, že môžeme ju realizova  aj po pracovnom ase, podve er, resp. aj cez víkend, 
trestnú len v pracovnom ase súdu. 

Zistili sme, že mediátor v rámci jednotlivých smerov (v mediácií) sa nezaoberá príliš odbornou 
stránkou sporu, primárne jeho dominantnou oblas ou je media ný proces, ale aj zru nosti v oblasti 
medzi udskej komunikácie, ako je napr. adekvátna percepcia reality, zru nosti pri formulovaní 
myšlienok, aktívne po úvanie, empatické porozumenie, schopnos  poda  spätnú väzbu, potom sú to 
prvky sociálnej citlivosti at . V rámci media ného procesu ma  znalosti o dynamike intrapsychického 
a interpersonálneho konfliktu, at . Civilní a trestní mediátori sa zhodli v tom, že právne normy slúžia 
len na to, aby napr. obvinený, poškodený, resp. ob an mohol požiada  o mediáciu a tá by sa mala 
realizova  v rámci legálneho rámca. Ani pri civilnej a trestnej mediácii nie je vhodné h ada  pravdu 
alebo vinníka, nako ko táto oblas  je neproduktívna. Samotná pravda o tom, kto je vinný, kto o 
urobil, konflikt nerieši. Na uvedené zistenia v trestnej mediácii obvinený nedoznáva vinu, ale urobí 
vyhlásenie, o tom, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný a z jeho vyhlásenia možno vyvodi  záver 
o tom, že sa pre inu dopustil bez toho, aby uviedol, že je vinný. Vyhlásenie obvineného sa musí 
vz ahova  na celý skutok, jeho skutkové okolnosti nap ajúce znaky skutkovej podstaty pre inu. 
Vyhlásenie sa vz ahuje na skutkové okolnosti, a nie na právnu kvalifikáciu. Možno poveda , že ak sa 
za neme zaobera  vinou, budeme sa sústre ova  na minulos  a bránime koncentrácii na zmenu, 
teda na budúcnos . Zistili sme, že mediátori pri civilnej, ale aj trestnej mediácii sa viacej zameriavajú 
jej dominantnou oblas ou, ktorou je media ný proces, ale aj zru nos ami v oblasti medzi udskej 
komunikácie.  

Osobitnos ou a jedine nos ou trestnej mediácie oproti civilnej mediácie je fakt, že trestný proces sa 
riadi aj základnými princípmi programov restoratívnej mediácie, ktoré sú zamerané na tri strany a tri 
piliere. Pod troma stranami sa myslí páchate  – obe  – komunita a tri piliere tvoria záväzky 
a povinnosti, ktoré preberá páchate , potreby poškodeného, aby mu bola uhradená škoda, 
a posledným je angažovanos  všetkých ú astníkov mediácie, kde z pasívneho páchate a sa stáva 
aktívny oproti súdnemu systému. 

5. ODPORÚ ANIA PRE TRESTNÚ MEDIÁCIU 
Výskum len potvrdil sú asnú prax, že trestní mediátori (proba ní a media ní úradníci) v rámci 
prijímacieho konania, resp. v priebehu skúšobnej doby neabsolvujú odborné vzdelávanie, 
preskúšanie z oblasti trestnej mediácie. Toto zistenie je determinované aj formálnou stránkou 
z poh adu restoratívnosti, ktorá je v prevažnej miere len deklarovaná, ale v praxi minimálne 
aplikovaná vo i obetiam trestných inov. Takéto poznanie nás opráv uje konštatova , že ak chceme 
oblas  restoratívnej justície považova  za sú as  našej trestnej politiky, je nevyhnutné, aby trestní 
mediátori boli vzdelávaní na požadovanej úrovni od nástupu na túto pracovnú pozíciu. ím bude 
vyššia odbornos  a kompetentnos  trestného mediátora, tým sa zvýši aj kvalita prístupu 
k ú astníkom mediácie, ale vo vä šej miere dôjde k saturácii potrieb poškodených (obetí) trestných 
inov v intenciách restoratívnosti. Odborne zdatný, kompetentný trestný mediátor, bude vedie  

kvalitatívnejšie vies  ú astníkov mediácie v rámci procesu, efektívnejšie bude využíva  oblas  
konfliktov, i z poh adu jednotlivých modelov, štýlov alebo fáz. Pre prax to znamená, že trestní 
mediátori môžu by  vzdelávaní v oblastiach riešenia konfliktov tak ako civilní mediátori, to isté platí 
aj pre oblas  využívania rôznych smerov v mediácii, ale aj pri rozširovaní rôznych schopností 
a zru ností, ktoré by mal mediátor ovláda . alšie možnosti a limity trestných mediátorov z poh adu 
možnosti párovania rôznych smerov v mediácii, pod a obsahu konfliktu (sporu) je témou pre 
budúcnos , nako ko ide o naše inovatívne prístupy v trestnej mediácií o ktorých spracujeme 
samostatnú štúdiu z poh adu procesu trestnej mediácie. 

Tieto poznatky boli už iasto ne spracované do návrhov, kde boli akceptované v súvislosti 
s Vyhláškou MS SR z 24. novembra 2014 ktorou sa mení a dop a vyhláška Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky . 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
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o obsadzovaní vo ných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom 
v znení vyhlášky . 150/2011 Z. z., ktorou sa upravili podmienky pre výberové konanie proba ných 
a media ných úradníkov. Druhou a podstatnou as ou je nastavenie zákona o PaMÚ, kde sme 
opakovane predložili na MS SR návrh na zmenu zákona . 550/2003 Z. z. o proba ných 
a media ných úradníkoch. Materiál nebol akceptovaný v celom rozsahu, prešiel len náš návrh na 
zmenu probácie, o pod tým rozumieme § 2 ods. 1. Oblas  mediácie nebola akceptovaná ani 
iasto ne, pri om sú asný stav je viac ako kritický. Náš návrh si nevyžadoval žiadne navýšenie 

štátneho rozpo tu, pri om vzdelávanie trestných mediátorov (PaMÚ) by sa realizovalo len na 
základe spracovaného obsahu, ktorý by MS SR zaslalo Justi nej akadémii, ktorá v tomto smere má 
odborných lektorov na jej realizáciu. 

Týmto lánkom chceme oslovi  odbornú verejnos  a autority, ktoré majú chu  a kompetencie, aby 
posilnili inštitút trestnej mediácie správnym smerom. Tým zabránime tomu, aby sa u novo prijatých 
PaMÚ postupovalo nesystémovo, aby boli saturované ich odborné kompetentnosti v súvislosti 
vykonáva  trestnú mediáciu na odbornej úrovni. Naším cie om je dosiahnu  to, aby v praxi sa za ali 
aplikova  odporú ania RE, aby mediácie v trestných veciach vykonávali mediátori, ktorí po prijatí do 
štátnej služby boli riadne preškolení a preskúšaní.  

akujeme všetkým odborníkom, ktorí tento poh ad a prístup k posilneniu restoratívnosti akceptujú 
a pomôžu presadi  záujmy, ktoré sú opodstatnené, logicky vecné a nevyhnutné pre profesionálnu 
prax proba ných a media ných úradníkov. 
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ABSTRAKT: 
Príspevok sa zaoberá rodinným právom v eskoslovensku v období po roku 1963, analyzuje zákon o rodine 
. 94/1963 Zb. a vysvet uje vybrané inštitúty rodinného práva v danom období.  

ABSTRACT/SUMMARY: 
The article deals with the family law in Czechoslovakia after 1963, it analyzes the Act No 94/1963 and it 
demonstrates selected institutes of family law. 
 

Medzníkom úpravy rodinného práva, ale aj základom revízie celého právneho poriadku, bolo prijatie 
ústavy z roku 1948, ktorá v § 1 ods. 2 predznamenáva rovnoprávne postavenie mužov a žien v rodine 
i v spolo nosti, manželstvo a rodinu odkazuje pod ochranu štátu a deklaruje, že pôvod die a a 
nesmie by  na ujmu jeho právam. Tieto nové zásady boli premietnuté aj do zákona . 265/1949 Sb. 
o rodinnom práve, ktorý bol platný a ú inný do roku 1963, kedy bol v súvislosti s prijatím novej 
socialistickej ústavy v roku 1960 nahradený novým zákonom o rodine . 94/1963 Zb. ( alej aj ako 
zákon o rodine), ktorý v hlavných zásadách úpravy a koncepcii právnych vz ahov nadväzuje na 
pôvodnú právnu úpravu. Považujeme za potrebné pripomenú , že nové socialistické právo opustilo 
od triedenia práva na verejné a súkromné1 a zaradenie rodinného práva v systéme socialistického 
práva vychádzalo z premisy, pod a ktorej sa jednotlivé právne odvetvia radia pod a toho, aké 
spolo enské vz ahy upravujú a akými rozlišujúcimi znakmi sa tieto vz ahy líšia od spolo enských 
vz ahov tvoriacich základ iných odvetví.2 Na základe toho bolo rodinné právo chápané ako 
samostatné právne odvetvie3 od lenené od ob ianskeho práva, pri om potreba od lenenia sa 
odôvod ovala nasledovne: „zaradenie rodinného práva do ob ianskeho práva malo v podmienkach 
buržoázneho práva svoje logické opodstatnenie. Vä šina rodinno-právnych vz ahov mala totiž ve mi 
silné majetkovoprávne základy. Najvýraznejšie sa to prejavilo najmä v manželskom vz ahu, ktorý sa 
v podmienkach buržoázneho práva považoval za vz ah zmluvný.“4 Prepojenie rodinného práva 
a ob ianskeho práva bolo uskuto nené cez ustanovenie § 104 zákona o rodine, pod a ktorého sa 

                                                            
1) Marxisticko-leninské u enie o štáte vychádza z myšlienky Lenina, ktorý v roku 1922 v liste D.I.Kurskému o tom píše: 
„Neuznávame ni  súkromné, pre nás je v hospodárskej oblasti všetko verejnoprávne a nie súkromné.“ LENIN V.I.: Spisy, zv. 36. 
s. 543. 
2) DOJ ÁK, P. a kol.: Teória štátu a práva. s. 267. 
3) Pozri napr. EŠKA, Z. a kol. : eskoslovenské rodinné právo. s. 43. 
4) Zákon o rodine . 94/1963 Zb. 
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ustanovenia Ob ianskeho zákonníka sa použijú vtedy, ak tento zákon neustanovuje nie o iné.5 A ako 
opozitum „buržoáznemu chápaniu manželstva“ je postavené „manželstvo a rodina ako jeden 
z k ú ových inštitútov komunistickej revolúcie“.6 Zákon o rodine . 94/1963 Zb. kladie ešte vä ší 
dôraz na tzv. paternalistické chápanie vz ahu štátu a rodiny7, pri om „hlavním spole enským úkolem 
manželství je založení rodiny a výchova d tí. Manželství je oproš ováno od majetkových spekulací 
a zajiš ují se všechny p edpoklady k tomu, aby mohlo dosáhnout nejvyšší mravní istoty a pevnosti 
a stát se harmonickým a trvalým spole enstvím muže a ženy jako zdravého základu pro výchovu 
d tí.“8  

Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy, odstránil nový zákon pojem „rodi ovská moc“ 
a nahradil ju pojmom „práva a povinnosti rodi ov“, ktorý mal lepšie vystihova  vz ah medzi rodi mi 
a de mi v prostredí socializmu. Bol zrušený pojem poru níctvo a zostal zachovaný iba pojem 
opatrovníctvo, ktorý mal zah a  tiež pôvodné poru ní ke vz ahy. Výrazným spôsobom bola 
posilnená úloha a právomoc národných výborov pri tzv. spolo enskej kontrole výchovy detí, ktorá 
posil ovala doh ad štátnej moci nad rodi ovskou výchovou detí a mládeže.9 Ako konštatuje 
spravodajca k zákonu o rodine poslanec Zedník: „V em spo ívají hlavní zm ny právní úpravy? Hlavní 
zm ny právní úpravy vztah  v manželství a rodin  se týkají výchovy d tí. V socialistické spole nosti 
se na výchov  d tí podílí vedle rodiny stále více také sama spole nost, a to jak prost ednictvím jeslí, 
mate ských škol, školních družin, školních klub , tak i za pomoci spole enských organizací, jako je 

SM, Pionýr, STV a další.“10 

V úvodných ustanoveniach textu zákona bola obsiahnutá preambula a vymedzené základné 
zásady,11 ktorými boli zásada rovnoprávneho postavenia muža a ženy vo všetkých rodinných 
vz ahoch, zásada rovnoprávnosti ob anov v rodinno-právnych vz ahoch, zásada odstránenia 
akejko vek diskriminácie detí pod a ich pôvodu, zásada ochrany manželstva, rodiny, matky a die a a 
socialistickou spolo nos ou a štátom, zásada dobrovo nosti a slobodného rozhodovania pri 
uzatváraní manželstva, zásada monogamie, zásada zrušite nosti manželského zväzku, zásada 
jednotného výchovného pôsobenia rodiny a spolo nosti, zásada vzájomnej morálnej a materiálnej 
pomoci, ku ktorej boli povinní všetci lenovia rodiny, zásada obligatórneho sobáša a sekularizácia 
manželstva. Prvá as  zákona obsahovala úpravu manželstva, pri om v ustanoveniach § 1 až § 17 
boli upravené podmienky uzavretia manželstva tak, aby manželstvo vzniklo na základe slobodného 
a dobrovo ného rozhodnutia muža a ženy, ktorí majú spôsobilos  na uzavretie manželstva pred 
príslušným štátnym orgánom a zákonom predpísanou formou. Kontinuálne pod a zákona 
. 265/1949 Sb. zostáva zachovaný kogentne obligatórny civilný sobáš, nako ko „v socialistickom 

rodinnom práve sú odstránené všetky cirkevné vplyvy na právnu reguláciu rodinných vz ahov.“12 

Náboženské sobášne obrady boli dovolené po uzavretí manželstva pred národným výborom. Ak by 
duchovný nedodržal túto zákonnú požiadavku, dopustil by sa trestného inu pod a § 211 TZ.13  

                                                            
5) „Ustanovenie § 104 zákona o rodine poskytovalo možnos , aby bol ob iansky zákonník použitý ako subsidiárny prame  úpravy 
rodinného práva. Význam tohto ustanovenia bol však obmedzený vzh adom k tomu, že uzavretie manželstva sa nepovažovalo za 
ob ianskoprávnu zmluvu, ale za zvláštny rodinno-právny úkon (z tohto dôvodu boli napr. ustanovenia o právnych úkonoch, ich 
náležitostiach a neplatnosti, obsiahnuté v ob ianskom zákonníku nepoužite né.)“ DVO ÁK, J.: Vývoj ob anského práva. In: Vývoj 
práva v eskoslovensku v letech 1945-1989. s. 489. 
6) MARX, K., ENGELS, B.: Manifest komunistickej strany. s. 30.  
7) CIRÁK, J., PAVELKOVÁ, B, ŠTEV EK, M.: Rodinné právo. s. 22. 
8) http://www.psp.cz/eknih/1960ns/stenprot/022schuz/s022007.htm 
9) KUKLÍK, J. a kol. : Dejiny eskoslovenského práva 1945-1989. s. 382. 
10) http://www.psp.cz/eknih/1960ns/stenprot/022schuz/s022007.htm 
11) „Základné zásady socialistického práva vyjadrujú teoretické zovšeobecnenie tých charakteristík spolo enských vz ahov, ktoré 
sú významné na danom stupni rozvoja spolo nosti pre právnu reguláciu týchto vz ahov.“ EŠKA, Z. a kol. : eskoslovenské rodinné 
právo. s. 24. 
12) EŠKA, Z. a kol. : eskoslovenské rodinné právo. s. 24. 
13) Pod a § 211 zákona . 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení ú innom k 30.09.1964 išlo o trestný in porušovania zákona 
o rodinnom práve, ktorého skutková podstata znela: „Kto pri výkone svojej duchovenskej innosti alebo podobnej náboženskej 
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Zákon rozlišoval tri spôsoby zániku manželstva a) smr ou jedného z manželov, b) prehlásením 
manžela za m tveho, c) súdnym rozhodnutím o zrušení manželstva rozvodom, ktoré bolo upravené 
v piatej hlave prvej asti zákona. Ako bolo proklamované, socialistická spolo nos  mala záujem na 
manželstve ako trvalom, harmonickom spolo enstve muža a ženy. Takéto rodinné prostredie malo 
poskytova  najlepšie záruky pre riadnu výchovu detí a rozvod mal by  takým opatrením, ktoré má 
umožni  rozvod manželov len vtedy, ak už iné riešenie nezostávalo. Možno konštatova , že 
pregnantnou rtou bol rozvod pod kontrolou štátu.14 Nová právna úprava nahradila doterajšie 
subjektívne h adisko princípu viny na rozvode zásadou objektívneho h adiska, teda i manželstvo 
môže plni  svoj spolo enský ú el. Súd musel zisti , i alšie trvanie manželstva má význam pre 
spolo nos , pre manželov a ich deti. Súd mohol manželstvo na návrh niektorého z manželov rozvies , 
ak boli vz ahy medzi manželmi tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemohlo plni  svoj spolo enský 
ú el. Pri rozhodovaní o rozvode musel súd prihliadnu  najmä na záujmy maloletých detí. Aj ke  bol 
princíp viny nahradený, v zmysle § 25 zákona o rodine súd bol povinný zisti  prí iny, ktoré viedli 
k vážnemu rozvráteniu manželstva a svoje zistenia uviedol v odôvodnení rozhodnutia.15 Jednou 
z podmienok rozvodu bola aj otázka záujmu maloletých detí, pri om manželstvo nemohlo by  
rozvedené, ak to bolo v rozpore so záujmom maloletých detí, ktoré boli chránené aj tým, že 
s konaním o rozvod manželstva bolo obligatórne spojené konanie o úprave pomerov manželov 
k maloletým de om z ich manželstva na as po rozvode. Ako procesná podmienka v rozvodovom 
konaní bolo v zákone . 99/1963 Zb. ob iansky súdny poriadok zakotvené s ú innos ou od 
01.04.1964 obligatórne zmierovacie konanie. Za ínalo sa návrh jedného z manželov, realizovalo sa 
použitím vhodných prostriedkov výchovného pôsobenia a ak to bolo vhodné, realizovalo sa 
v spolupráci so spolo enskými organizáciami alebo prejednaním v kolektíve pracujúcich na 
pracovisku alebo v mieste bydliska. Novelou ob ianskeho súdneho poriadku . 49/1973 Zb. bolo 
obligatórne zmierovacie konanie zrušené a nahradila ho povinnos  súdu vies  manželov 
v rozvodovom konaní k odstráneniu prí in rozvratu a k ich zmiereniu. V roku 1962 bolo v SSR 
rozvedených 16 603 manželstiev, z toho v SR to bolo 14 137 a v SSR 2 337 manželstiev, pri om 
z celkového po tu rozvedených manželstiev bolo 70 % manželstiev s de mi. V roku 1966 bolo 
rozvedených 20 244 manželstiev, z toho v SR 17 435 a v SSR 2 809 manželstiev a tento nárast 
súvisel so zjednodušením súdneho konania a s opustením princípu zis ovania viny. Pre porovnanie 
v roku 1986 bolo v SSR rozvedených už 37 885 manželstiev, z toho v SR 29 560, v SSR 8 325 
manželstiev.16 Rozdiel v rozvodovosti medzi SR a SSR súvisel s tým, že Slovensko malo nižšiu 
ekonomickú úrove , prebiehala tu industrializácia, životná úrove  rýchlo rástla, malo vyšší podiel 
po nohospodárskeho obyvate stva, zostalo menej sekularizovanou zemou. V druhej asti zákona 
bola obsiahnutá úprava vz ahov medzi rodi mi a de mi. Zákon vo vz ahu k de om už nepoužíva 
pojem rodi ovská moc, ale pojednáva o právach a povinnostiach rodi ov k de om.17 Nóvum, ktoré 

                                                            
funkcie poruší, o aj z nedbanlivosti, ustanovenia zákona o rodinnom práve, najmä tým, že vykoná náboženský sobášny obrad 
s osobami, ktoré spolu neuzavreli manželstvo, potresce sa od atím slobody až na jeden rok.“ 
14) „Proto státní orgány a spole enské organizace mají povinnost vyvíjet innost, sloužící k upev ování manželských vztah . 
Z praxe známe, že vhodný zákrok, v as provedený, m že mnohdy ú inn  pomoci po ínajícímu narušení manželství. Náš 
navrhovaný zákon dává zárove  oprávn ní pro možnost preventivních zásah  jak orgán  státu, tak spole enskými organizacemi 
na pracovišti, nap íklad KS , ROH, SM v zájmu uchování rodiny a manželství. V každém konkrétním p ípad  bude ovšem t eba 
volit vhodný zp sob, jak p sobit na ú astníky, nebo  jde o vztahy citové a nešetrný zákrok by mohl mít za následek opak toho, 
eho m lo býti dosaženo.“ Dostupné na http://www.psp.cz/eknih/1960ns/stenprot/022schuz/s022007.htm 

15) „Proto je v § 25 výslovn  stanoveno, že soud má povinnost zkoumat p í iny, které rozvrat zp sobily a vyjád it stanovisko 
spole nosti v od vodn ní rozhodnutí. To povede soud k daleko širšímu a objektivn jšímu zjiš ování materiální pravdy. Dosavadní 
právní úprava svád la mnohdy k tomu, že se soudy spokojovaly konstatováním manželského rozvratu, aniž zjiš ovaly skute nosti, 
které jej vyvolaly. Tak mohlo dojít k ukvapenému a nijak nepodloženému úsudku, že je nezbytné manželství zrušit rozvodem, 
a koliv bylo možné jiné ešení.“ dostupné na http://www.psp.cz/eknih/1960ns/stenprot/022schuz/s022007.htm 
16) TUTTEROVÁ, J., RYCHTA ÍKOVÁ, J.: Vývojové trendy rozvodovosti po roce 1950 v SR a SSR v kontextu legislativních zm n. 
s. 203. 
17) „Zákon o rodine nepoužíva vo vz ahoch medzi rodi mi a de mi pojmy, ktorými sa vyzna ovali predchádzajúce úpravy. 
Buržoázne právo platné u nás pred rokom 1950 vychádzalo z princípu tzv. otcovskej moci, diskriminujúc v rozsahu práv 
a povinností ženu – matku die a a. Die a tak bolo predovšetkým objektom výkonu otcovskej moci, vz ah rodi ov a detí nebol 
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zákon priniesol, bola aj úprava povinností manžela matky, ktorý síce nebol rodi om die a a, ale žil 
s matkou v spolo nej domácnosti. Zákonodarca priamo do zákona zakomponoval ustanovenia 
o sociálnoprávnej ochrane mládeže a ur il, že o výchovu detí sa starajú v nerozlu nej jednote rodi ia, 
štát a spolo enské organizácie, najmä eskoslovenský zväz mládeže a jeho pionierska organizácia Je 
potrebnú si uvedomi , že komunistický režim deti vnímal ako sociálnu základ u pre udržanie a rozvoj 
ideológie v nasledujúcich generáciách, o je typické pre autoritatívne režimy. Ak to vyžadoval záujem 
spolo nosti na riadnej výchove detí, mohol národný výbor napomenú  maloletého, jeho rodi ov 
a ob anov, ktorí narušovali jeho riadnu výchovu, prípadne uloži  maloletému obmedzenia, ktoré 
zabránili škodlivým vplyvom na jeho výchovu, najmä návštevu podnikov a zábav pre maloletého 
vzh adom na jeho osobu nevhodných. Tieto opatrenia mohol urobi  i súd; ak ich urobil národný 
výbor, nepotrebovali schválenie súdu. Zmeny nastali aj v nahradení termínu uznanie otcovstva 
pojmom ur enie otcovstva, pri om zákonodarca deklaroval, že sa tým terminologicky vyjadruje 
rovnaké právne postavenie otca i matky. Zákon umožnil matke poprie  otcovstvo, skôr ur ené 
súhlasným vyhlásením. Úprava osvojenia nadviazala na zákon z roku 1958, iba pre osvojenie formou 
zápisu osvojite ov ako rodi ov zákon za al používa  pojem nezrušite né osvojenie. V asti výživného 
zákonodarca podrobnejšie upravil danú problematiku, ale je potrebné poukáza  na vnímanie tohto 
inštitútu, a to konkrétne pri výživnom na rozvedeného manžela: „Pokud jde o p ísp vek na výživu 
rozvedeného manžela, ustanovuje návrh zákona takovou zásadu, že v naší spole nosti, kde je v tšina 
žen v pracovním pom ru a je výd le n  sob sta ná, je t eba, aby vyživovací povinnost jednoho 
manžela k druhému byla po rozvodu omezena jen na takovou dobu, která sta í k tomu, aby si 
manžel, který nebyl výd le n  inný, opat il zam stnání a prost edky k vlastní obživ . Dobu, do které 
je možno s ur itostí p edpokládat, že taková úprava hospodá ských pom r  nastala, lze odhadnout 
nejdéle na p t let. Vycházelo se z toho, že tato doba se kryje s nárokem ženy vyplývajícím 
z d chodového zabezpe ení. P jde-li o manželku, která se stará o malé d ti, bude tato doba 
zpravidla rovn ž posta ující, aby pak bylo možno umístit d ti do kolektivní pé e.“18 Ak zákon 
o rodinnom práve obsahoval úpravu majetkových vz ahov v rodine v inštitúte tzv. zákonného 
majetkového spolo enstva, tak zákonom . 40/1964 Zb. Ob iansky zákonník sa úprava majetkových 
vz ahov manželov vrátila do ob ianskeho zákonníka, „ o bol dôsledok funk ne orientovanej 
štruktúry lenenia civilnoprávnych odborov, kde ob iansky zákonník bol koncipovaný predovšetkým 
ako zákonník majetkového práva.“19 Zákon . 40/1964 Zb. koncepciu zákonného majetkového práva 
neprevzal, a majetkové spolo enstvo manželov vyjadril inštitútom bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov, upraveným v ustanoveniach §§ 143 až 151. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 
štrukturálne vychádzalo z novo zavedenej diferenciácie foriem spoluvlastníctva na podielové 
a bezpodielové, pri om bezpodielové spoluvlastníctvo mohlo vzniknú  len medzi manželmi. „Právna 
úprava bezpodielového spoluvlastníctva je typickou normou vykazujúcou znaky socialistického 
právneho systému. Úprava bola kogentná. Ak zákon o práve rodinnom ponechával ešte priestor pre 
zmluvnú vo nos  v podobe dispozitívnych ustanovení pre riešenie otázky rozsahu majetku 
patriaceho do majetkového spolo enstva, okamihu jeho vzniku a zániku a správy spolo ného 
majetku, ob iansky zákonník z roku 1964 už nedával akýko vek priestor pre zmluvné odchýlky od 
zákonnej úpravy.“20 Vplyv štátu do oblasti regulácie rodinného práva sa prejavil aj v zákone 
. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpe ení, následne na to bol v roku 1973 do zákona 

                                                            
ovládaný princípom súladu a vzájomných plnení a uplat ovaní jednotlivých práv a povinností. Úprava daná zákonom o práve 
rodinnom . 265/1949 Zb. sa vyzna ovala už, pokia  ide o vz ah rodi ov a detí, princípmi vlastnými socialistickému rodinnému 
právu, napriek tomu poznala pojem rodi ovská moc, ktorý mohol ešte vies  k záverom, že die a je predovšetkým objektom 
výkonu práv a povinností rodi ov. Aby tieto pochybnosti v súlade s požiadavkami kladenými na výchovný proces a právne 
postavenie rodi ov a detí vo vyspelej socialistickej spolo nosti boli odstránené, nová právna úprava daná zákonom o rodine tento 
pojem opustila.“ EŠKA, Z. a kol. : eskoslovenské rodinné právo. s. 131. 
18) http://www.psp.cz/eknih/1960ns/stenprot/022schuz/s022007.htm 
19) B LOVSKÝ, P: Rodinné právo. In: Komunistické právo v eskoslovensku. s. 471. 
20) B LOVSKÝ, P: Rodinné právo. In: Komunistické právo v eskoslovensku. s. 473. 
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implementovaný inštitút pestúnskej starostlivosti. Samotný zákon o rodine . 94/1963 Zb. bol osem 
krát novelizovaný, pri om v Slovenskej republike bol nahradený zákonom . 36/2005 Z. z. o rodine.  

V sú asnosti sa nachádzame v ase legislatívnych premien a rekodifikácií ob ianskeho práva, pri om 
možno o akáva , že rodinné právo sa stane sú as ou nového ob ianskeho zákonníka podobne,21 ako 
tomu je v eskej republike, kde je rodinné právo upravené v zákone . 89/2012 Sb. Ob anský zákoník 
v §§ 655 až 975. Znovu za lenenie rodinného práva do ob ianskeho zákonníka bude znamena  novú 
dimenziu statusových, majetkových a osobných pomerov v manželstve a rodine a na rozdiel od 
právnej úpravy z ias pred revolúciou, dnes zákonodarca môže uplatni  všetky princípy, hodnoty, 
tradície a udskoprávne tendencie, avšak vysporiada  sa musí aj s konzervatívnymi a na druhej strane 
s liberálnymi postojmi.  
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ABSTRAKT: 
Environmentálna kriminalita v sú asnosti predstavuje jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich bezpe nostných 
problémov vo svete. Táto problematika je s prihliadnutím na aktuálny celosvetový vývoj stále aktuálnejšia a je 
reálny predpoklad, že jej dôležitos  bude na alej narasta . Tento lánok sa zameriava na ur ité obmedzenia 
a prekážky verejných orgánov pri postihovaní týchto deliktov v EÚ a SR. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
Environmental criminality currently poses one of the fastest developed security problem that our world is facing. 
With the view of the current worldwide development this issues is being more and more actual and it is real 
assumption that the importance of that is going to be growing. This article focuses on certain limitations and 
obstacles for public authorities in pursuing such offences in EU and SR. 
 

I. ÚVOD 
Zabezpe enie zdravého a bezpe ného životného prostredia si za ína vyžadova  stále vä šie náklady 
a rovnako stúpajú aj náklady na odstra ovanie následkov rôznych protiprávnych konaní smerujúcich 
vo i životnému prostrediu. Možno konštatova , že aktuálna bezpe nostná situácia plne 
korešponduje s dôvodmi, ktoré viedli Európsku úniu k vypracovaniu osobitného právneho predpisu 
pre tento druh trestnej innosti. Pod a lánku 174 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spolo enstva 
( alej len „spolo enstvo“) sa politika spolo enstva v oblasti životného prostredia zameriava na 
vysokú úrove  jeho ochrany. Z lánkov 2 a 3 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva 
( alej len „smernica 2008/99/ES“) vyplýva, že spolo enstvo je znepokojené narastajúcim po tom 
trestných inov proti životnému prostrediu a ich dôsledkami, ktoré oraz astejšie presahujú hranice 
štátov, v ktorých došlo k spáchaniu týchto trestných inov. 

Napr. nelegálne obchodovanie s vo ne žijúcimi druhmi je jedným z najviac rozšírených nezákonných 
obchodov a má vážne negatívne dopady na biodiverzitu a udržate ný rozvoj. EÚ zostáva stále 
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z jedným najdôležitejších spotrebite ských trhov a hlavným tranzitným bodom nelegálneho obchodu 
medzi Afrikou a Áziou. Šiesty cie  EÚ stratégie biodiverzity do roku 2020 (vrátane vízie do roku 2050) 
s ubuje „pomôc  odvráti  celosvetovú stratu biodiverzity“, pri om EÚ uznala, že nelegálne 
obchodovanie s vo ne žijúcimi druhmi patrí celosvetovo medzi najziskovejšie trestné innosti, ktoré 
pri ahuje sietí organizovaného zlo inu.1  

Reálny výkon stíhania týchto deliktov však závisí na politických prioritách a z nich vyplývajúcich 
kapacít, ktoré sa odzrkad ujú v po te vznesených obvinení a následných odsúdení v lenských 
štátoch EÚ.  

Pod a Eurojust-u však postihovanie environmentálnych deliktov je ove a v nižšom rozsahu 
v porovnaní s viac tradi nými trestnými inmi2. Rovnaký záver konštatuje aj Europol vo svojej správe 
o posúdení hrozieb (2013). Preto je v rámci EÚ nepochybné, že je potrebné vies  viac ú innejší boj 
proti environmentálnym trestným inom aj vzh adom na jeho cezhrani ný charakter a prepojenie na 
organizovaný zlo in.  

Významným právnym nástrojom v rámci právnych prostriedkov EÚ bolo prijatie Smernice 
2008/99/ES, ktorá 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.  
Smernica 2008/99/ES obsahuje zoznam porušení, ktoré sa musia považova  za trestný in vo 
všetkých lenských štátoch, ako napr. nelegálna preprava odpadu alebo obchodovanie s ohrozenými 
druhmi. Cie om tejto smernice je harmonizácia trestnoprávnych skutkových podstát proti životnému 
prostrediu, avšak lenské štáty si môžu definova  druhy a úrove  trestnoprávnych sankcií. Smernica 
2008/99/ES uvádza 9 oblastí environmentálnej trestnej innosti (nelegálny obchod s odpadmi 
a nebezpe nými odpadmi, jadrovými materiálmi, drevom, chránenými živo íchmi, ale aj 
organizované pytliactvo a iné), ktoré sú vymedzené v lánku 3 písm. a/ až i/ smernice, v rámci 
ktorých sa vyžaduje aby subjekt práva konal úmyselne alebo aspo  z hrubej nedbanlivosti. 

Obdobne Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES, ktorou sa mení a dop a smernica 
2005/35/ES) o zne is ovaní mora z lodí je sú as ou pravidiel EÚ na posilnenie námornej bezpe nosti 
a na pomoc pri zabra ovaní zne is ovania z lodí. Smernica požaduje, aby lenské štáty považovali 
závažné a nepovolené vypúš anie zne is ujúcich látok z lodí za trestný in.  
V oboch smerniciach sa od lenských štátov vyžaduje, aby na trestné iny uplatnili „ú inné, 
primerané a odrádzajúce trestné sankcie“.  

II. LIMITY A PREKÁŽKY PRI STÍHANÍ ENVIRONMENTÁLNYCH TRESTNÝCH INOV 
Napriek týmto smerniciam existujú stále zna né rozdiely medzi trestnoprávnymi postihmi 
v lenských štátoch EÚ za trestné iny proti životnému prostrediu, a to aj z dôvodu rôznorodej 
úrovne sankcií. Na ilustráciu je možné uvies  príklad, ak právnická osoba poruší právne predpisy na 
ochranu vo ne žijúcich živo íchov a rastlín chránené pod a dohovoru CITES: v prípade uplat ovania 
jurisdikcie pod a francúzskeho trestného práva, hrozí páchate ovi maximálna pokuta vo výške 
9.000 Eur, avšak v režime holandského trestného práva je maximálna pokuta až 810.000 Eur. Vo 
Fínsku je možné uloži  za rovnaké porušenie dva roky väzenia, avšak pod a právnej úpravy SR alebo 

eskej republiky je to až 8 rokov.  

Úrove  sankcií, ktoré prichádzajú do úvahy za jednotlivé delikty, majú samozrejme vplyv aj na rozsah 
a techniky vyšetrovania. Ak zákonná úprava pripúš a iba mierne sankcie za environmentálne trestné 

                                                            
1) Pozri „The EU Approach to Combat Wildlife Trafficking”, European Commission, accessed September 22, 2014 
http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm. 
2) Pozri Eurojust, Eurojust News: Issue No. 10 – December 2013, 1, 3. 
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iny nemusia sa uplatni  všetky vyšetrovacie postupy a nástroje. Úrove  sankcií má takisto vplyv na 

to, i ur ité právne inštrumenty justi nej spolupráce môžu by  použité medzi lenskými štátmi EÚ. 
Napr. v prípade režimu európskeho zatýkacieho rozkazu sú síce environmentálne trestné iny 
s jedným druhov trestných inov, pre ktoré sa môže uplatni  tento osobitný postup vydávania 
požadovanej osoby z jedného lenského štátu EÚ do iného, avšak k prelomeniu požiadavky 
obojstrannosti trestnosti skutku môže dôjs  iba v prípade, ak v lenskom štáte, ktorý európsky 
zatýkací rozkaz vydal, je horná hranica trestu od atia slobody alebo ochranné opatrenia najmenej 
tri roky.  

V praxi mnohých lenských štátov EÚ (vi  správy Europol a Eurojust) je zrejmé, že iba minimum 
prípadov environmentálnych trestných inov sa dostane až do štádia konania pred súd. Napr. 
Talianske ob ianske združenie Legambiente odhaduje, že až 80 environmentálnych trestných inov 
je spáchaných každý de  v Taliansku, avšak mnohé z nich nie sú stíhané.3 Existuje pre to viacero 
dôvodov, ktoré sú viac menej spolo né pre mnohé lenské štáty EÚ.  

Environmentálne trestné iny sú asto vnímané ako náro né pre stíhanie a vyšetrovanie, ke že 
vä šina prokurátorov nedisponuje exaktnejšími znalos ami o týchto špecifických deliktov 
a rovnako je obtiažne získava  dôkazy o ich páchaní. V dôsledku toho vykonávacie orgány majú 
tendenciu zamera  svoju pozornos  na trestné iny, ktoré sú asto spojené s environmentálnymi 
deliktami a sú považované ako viac „zvládnute né“ prípady ako napr. podvod, korupcia alebo 
falšovanie verejnej listiny. Preto mnoho porušení environmentálnej legislatívy sa nedostane 
v trestnom procese do štádia konania pred súdom.  

Rovnako tieto dôvody tkvejú aj v národných špecifikách príslušných právnych systémov. Napr. v UK 
všetky trestnoprávne veci za ínajú na magisterskom súde a následne pokra ujú na krá ovskom súde, 
a to iba v prípade, ak obvinený neprizná vinu. Vzh adom na to, že obvinení majú tendenciu prizna  
vinu, ke že tresty sú relatívne nízke, ve ká as  environmentálnych deliktov nie je prejednávaná pred 
súdom. 

alším faktorom, pre ktoré môže by  stíhanie je environmentálnych deliktov tak zriedkavé môže 
spo íva  v nedostato nom po te environmentálnych inšpekcií, nedostatku špecializovaných 
policajných jednotiek a spravodajských informácií.  
Pokia  ide o zmienenú smernicu 2008/99/ES, problematické sa javí by  výklad niektorých definícií. 
Napr. táto smernica ukladá lenským štátom EÚ povinnosti týkajúce sa zabezpe enia trestných 
a netrestných nástrojov pre nezákonné aktivity fyzických a právnických osôb na životnom prostredí.  

Uvedená smernica definuje v l. 2 (a) pojem „nezákonné“, avšak v praxi je asto náro né odlíši  
nezákonné aktivity od zákonných. Napr. v oblasti nelegálneho obchodovania s odpadov sú 
spolo nosti, ktoré prevádzkujú so zákonnými dokumentmi a povoleniami, avšak súbežne vykonávajú 
aj nepovolené innosti. Inými slovami nelegálne aktivity sa vykonávajú pod zákonnou domnienkou, 
resp. je náro né preukáza , že subjekt konal s nekalým úmyslom.  

Rovnako v rámci transpozície smernice 2008/99/ES môžu nasta  ažkosti pri niektorých pojmov, 
ktoré sú príliš všeobecné ako napr. „ú inné, primerané a odradzujúce“, „podstatná škoda“, 
„nezanedbate né množstvo alebo dopady“, „nebezpe né aktivity a látky“ a „významné zhoršenie“.  

Predmetná smernice napr. stanovuje, že lenské štáty musia prija  „ú inné, primerané 
a odradzujúce“ sankcie, avšak neuvádza aké druhy a úrovne sankcií za budú považova  za 
konzistentné s uvedenými požiadavkami. Na druhej strane je potrebné poveda , že použitie týchto 
neur itých termínov v smernici je v dôsledkom obmedzených kompetencií EU v oblasti trestného 

                                                            
3) Pozri „Rapporto Ecomafia 2014”, Legambiente, accessed October 27, 2014, 
http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/rapporto-ecomafia-2014; EUROPOL, EU Serious and Organised Crime Threat 
Assessment (SOCTA 2013); EUROPOL, Threat Assessment 2013: Environmental Crime in the EU. 
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práva a tiež týmto spôsobom sa poskytuje lenským štátom EU transponova  smernice spôsobom, 
ktorým bude zlu ite ným s národným kontextom a právnej kultúre.  

alšou z problematických oblastí je zodpovednos  právnických osôb za environmentálne delikty. 
Pod a l. 6 smernice 2008/99/ES, lenské štáty zabezpe ia, aby právnické osoby mohli by  
zodpovedné za trestné iny uvedené v lánkoch 3 a 4 tejto smernice, pokia  boli tieto trestné iny 
spáchané v ich prospech akouko vek osobou, ktorá má v rámci tejto právnickej osoby vedúce 
postavenie a ktorá konala bu  samostatne, alebo ako sú as  orgánu právnickej osoby na základe: 
a) oprávnenia zastupova  túto právnickú osobu, b) právomoci prijíma  rozhodnutia v mene tejto 
právnickej osoby alebo c) právomoci vykonáva  kontrolu v rámci tejto právnickej osoby.  

V praxi však môže obtiažne založi  prí innú súvislos  medzi riadiacou osobou spolo nosti 
a spáchaným environmentálnym trestným inom. Pojem „vedúce postavenie“ v právnickej osobe 
nie je v predmetnej smernici definované.  

Napr. v prípade spolo nosti Trafigura, ktorá sa týkal nezákonnej prepravy nebezpe ného odpadu 
z Európy do Pobrežia Slonoviny. Zamestnanec bol uznaný vinným a bol mu odložený šes mesa ný 
trest od atia slobody v dvojro nej skúšobnej dobe (spolu s pokutou vo výške 25.000 eur). Výkonný 
riadite  spolo nosti však nebol sankciovaný, hoci si možno iba obtiažne predstavi , že by celá 
operácia bola konaná bez jeho vedomia. 

Osobitnou kapitolou je vz ah trestnoprávnych a správnoprávnych ustanovení, ktorý silno 
ovplyv uje trestnoprávne postihy týchto deliktov. Mnohé trestnoprávne ustanovenia v oblasti 
životného prostredia vyžadujú, aby ur ité konanie bolo nezákonné alebo neoprávnené, pri om 
takéto nezákonné konanie je asto definované v administratívnoprávnych predpisoch v oblasti 
životného prostredia. Toto je uvedené aj v lánku 2 písm. a) (iii), v zmysle ktorého „protiprávny“ 
znamená aj porušenie zákona, správneho predpisu lenského štátu alebo rozhodnutia príslušného 
orgánu lenského štátu, ktorým sa vykonávajú právne predpisy Spolo enstva. 

V tejto súvislosti možno preto hovori  o tendencii formálnej závislosti environmentálnych trestných 
inov na administratívnom porušení. Ustanovenia správneho práva v oblasti životného prostredia 
iasto ne definujú, kedy sú naplnené znaky environmentálnych trestných ustanovení. Zárove  

správne predpisy vä šinou obsahujú aj administratívne sankcie, ktoré sú astejšie ukladané ako 
trestnoprávne sankcie, s poukazom na rýchlejší, lacnejší a menej komplikovaný procesný postup ako 
v režime trestného konania. Napriek tomu, niektoré administratívnoprávne sankcie sa môžu javi  
ako viac závažnejšie pre páchate ov ako trestnoprávne, ako napr. zrušenie licencií, pozastavenie 
inností a pod.4 Kritici poukazujú na to, že prostredníctvom ukladania administratívnych sankcií, 

správne orgány dostali príliš ve a právomoci na úkorov súdov, ím sa znížila úloha trestného práva 
pri presadzovaní environmentálneho práva.5 Niektoré krajiny ako Spojené krá ovstvo používajú aj 
civilnoprávne sankcie na trestanie environmentálnych deliktov. Civilnoprávne sankcie sa považujú za 
ur itý hybrid administratívnych pokút, ktorých hlavných cie om je vykonanie príslušného 
administratívnoprávneho ustanovenia.  

Skúsenosti s postihovaním environmentálnych deliktov v EÚ, poukazujú na to, že aj v prípade, ak sa 
vec dostane na súd, sú ukladané jednak nízke pe ažné sankcie a jednak ve mi ojedinelé tresty 
od atia slobody. Uvedené môže spôsobené celkovým nižším rozsahom justi ných skúseností 
s týmto druhom trestnoprávnej kriminality. Pokuty sú ve mi asto ukladané právnickým osobám, 
ktoré však niektoré spolo nosti môžu považova  ako „prevádzkové náklady“, preto nemusia ma  
významný odstrašujúci efekt.  

                                                            
4) Bell, McGillivray and Pedersen, Environmental Law, 300. 
5) Woods and Macrory, Environmental Civil Penalties, 19. 
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Na druhej strane je však potrebné bra  do úvahy, že súdy musia v každom prípade vyhodnocova  
pri ažujúce a po ah ujúce okolnosti. Ak spolo nos  preukáže, že vykonala všetky opatrenia na 
predchádzanie environmentálnej školy alebo deliktu, súd to musí zoh adni  v uloženej sankcii. 
Po ah ujúcou okolnos ou môže by  aj priznanie viny, spolupráca s vyšetrovate om, resp. 
odstra ovanie dôsledkov alebo poskytnutie náhrady za environmentálnu škodu.  

III. ŠPECIFIKÁ ENVIRONMENTÁLNEJ TRESTNEJ INNOSTI NA SLOVENSKU 
Environmentálna trestná innos  je na Slovensku determinovaná ur itými špecifikami alebo 
osobitos ami, ktoré vyplývajú napr. z týchto skuto ností: 

- vä šie množstvo území s prírodným bohatstvom, 
- vysoké pokrytie územia lesmi, 
- existencia území s vyššou koncentráciou osôb majúcich ekonomické a sociálne problémy, 
- prevádzka dvoch jadrových elektrární, 
- nižšia úrove  vedomostí obyvate ov o následkoch poškodzovania životného prostredia, 

vrátane ekonomických a trestnoprávnych následkov, 
- absencia konkrétnych opatrení zo strany zodpovedných orgánov na národnej a regionálnej 

úrovni a ich vzájomnej kooperácie pri riešení problematiky. 

V rámci územia Slovenska môžeme na základe skúseností z praxe identifikova  tieto najvážnejšie 
protiprávne iny v oblasti environmentálnej trestnej innosti: 

• protiprávne nakladanie s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi, najmä nelegálny obchod 
s nimi alebo protiprávne zbavovanie sa rádioaktívnych žiari ov s úmyslom ušetri  
prostriedky na ich legálnu likvidáciu, 

• protiprávne nakladanie s odpadmi (vrátane nebezpe ného) spo ívajúce najmä v jeho 
nelegálnom dovoze zo západnej Európy a ukladaní na našom území alebo vytváraním 
ve kého množstva nelegálnych skládok z vnútroštátneho odpadu vo vo nej krajine, 

• protiprávne vypúš anie zne is ujúcich látok do ovzdušia a vody, 
• protiprávne aktivity (lov, obchod, zber a pod.) smerujúce vo i chráneným druhom 

živo íchov a rastlín, 
• pytliactvo, najmä jeho organizované formy alebo páchané používaním hromadne ú inných 

zariadení (siete, otravy a pod.) 
• protiprávne výruby stromov v lesoch a na nelesných plochách, vrátane krádeží dreva, 
• vykonávanie zakázaných inností alebo inností bez príslušného povolenia v chránených 

územiach. 

Pre environmentálnu trestnú innos  je charakteristické nielen špecifiká Slovenskej republiky, 
uvedené vyššie, avšak existujú aj alšie skuto nosti, ktoré majú asto výrazný vplyv na jej stíhanie 
a odha ovanie: 

- vysoká latencia – z rôznych dôvodov, pretrváva stav neoznamovania protiprávnych konaní 
alebo ich priameho zatajovania, 

- organizované formy páchania environmentálnej trestnej innosti, vrátane prepojenia so 
zahrani ím, 

- vysoké zisky z protiprávneho konania – napr. pri nelegálnom uložení odpadu a pod., 
- nízka vymožite nos  práva – najmä v oblasti správneho práva, 
- nízke tresty a postihy pre páchate ov, predovšetkým vo vz ahu k náprave nepriaznivého 

následku, ktorý vznikol konaním páchate a, 
- korupcia, 
- nedostato ná autorita štátnych orgánov majúcich kompetencie v predmetných oblastiach, 
- odborná náro nos  pri odha ovaní a vyšetrovaní tohto druhu trestnej innosti, 
- bagatelizovanie a podce ovanie problematiky z dôvodu nepoznania skuto ných 

nepriaznivých následkov, ktoré pri nej vznikajú, 
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- nedostato né zastupovanie záujmov štátu (ako poškodeného) pri odstra ovaní 

vzniknutých nepriaznivých následkov a environmentálnych škôd, 
- nevyvážená a nedostato ná prevencia. 

Všetky tieto faktory komplikujú dosiahnutie priaznivého stavu v oblasti environmentálnej 
bezpe nosti a spôsobujú pre Slovenskú republiku významné ekonomické straty.  
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ABSTRAKT: 
Autor v uvedenom lánku poukazuje na hlavné rozdiely v slovenskej a eskej právnej úprave spolo nosti 
s ru ením obmedzeným. Komparatívne úvahy sú zamerané najmä na vznik spolo nosti, obchodný podiel, práva 
a povinnosti spolo níkov, ako aj organiza nú štruktúru spolo nosti. Odôvodnenos  komparatívnych úloh je 
podporená prijatím nového zákona o obchodních korporacích, ktorý doterajšiu právnu úpravu na viacerých 
miestach podstatne mení. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
In this article the author highlights on the main differences in Slovak and Czech legislation of limited liability 
company. Comparative considerations are particularly aimed on company establishment, shareholding rights 
and obligations of shareholders, as well as the organizational structure of the company. Comparative merits of 
tasks is supported adoption of the new Law of Corporations which considerably changes present legal provisions 
in several places. 
 

ÚVOD 
V roku 2012 bol v eskej republike v rámci rekodifikácie súkromného práva prijatý nový zákon, 
ktorým sa vy lenila právna úprava obchodných spolo ností z Obchodného zákonníka do 
samostatného právneho predpisu, do zákona . 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ( alej len 
„ZoOK“), ktorého ú innos  nastala od roku 2014. Uvedeným predpisom došlo k ur itým zmenám aj 
v oblasti obchodnej spolo nosti s ru ením obmedzeným, pri om niektoré skuto nosti sa v tejto 
úprave zmenili viac, iné menej a niektoré zostali prijatím nového zákona nedotknuté. V každom 
prípade je potrebné poukáza  na niektoré z hlavných zmien, ktoré za ali tento rok plati  v eskej 
republike. i zmeny zavedené novým zákonom budú efektívne ukáže prax, nako ko názory 
jednotlivých odborníkov bývajú asto odlišné. Význam poukázania na tieto zmeny môže ma  pre 
Slovenskú republiku inšpiratívnu funkciu v prípade, ak sa náš zákonodarca bude rozhodova  o prijatí 
rovnakej, i obdobnej právnej úpravy. 
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VZNIK SPOLO NOSTI 
Obchodná spolo nos  s ru ením obmedzeným vzniká v relatívne zložitom procese, ktorý sa v súlade 
s Obchodným zákonníkom delí na dve štádiá a to založenie spolo nosti a vznik spolo nosti. Na 
založenie spolo nosti s ru ením obmedzeným sa vyžaduje uzavretie spolo enskej zmluvy. Ak je 
zakladate om jedna osoba spolo enskú zmluvu nahrádza zakladate ská listina, ktorá sa tiež považuje 
za zakladací dokument spolo nosti. Rozdielom v porovnaní s našou právnou úpravou je, že 
spolo enská zmluva ako aj zakladate ská listina musí ma  pod a § 8 ZoOK formu verejnej listiny, za 
ktorú sa považuje pod a tohto zákona notárska zápisnica. Náš Obchodný zákonník vyžaduje formu 
notárskej zápisnice len v prípade akciovej spolo nosti. 
Obchodný zákonník ur uje v ustanovení § 110, ktoré náležitosti musí spolo enská zmluva 
bezpodmiene ne obsahova . Ide teda o obligatórne náležitosti spolo enskej zmluvy. Prirodzene 
spolo enská zmluva môže obsahova  aj iné ako tieto náležitosti za predpokladu, že takúto možnos  
pripúš a zákon. Zákon o obchodních korporacích upravuje náležitosti spolo enskej zmluvy v § 146 
ods. 1 ZoOK. Pod a tohto ustanovenia musí spolo enská zmluva obsahova  nasledovné náležitosti: 

a) firmu spolo nosti, 
b) údaj o predmete podnikania alebo innosti, 
c) ozna enie spolo níkov, 
d) ozna enie o aký druh obchodného podielu ide, 
e) výška vkladu, 
f) výška základného imania, 
g) ozna enie a spôsob konania konate ov spolo nosti. 

Zákon o obchodních korporacích uvádza v § 146 ods. 2 alšie náležitosti spolo enskej zmluvy, ktoré 
však musia by  jej sú as ou v štádiu založenia spolo nosti. Možno teda poveda , že zákonodarca 
týmto ustanovením diferencuje náležitosti spolo enskej zmluvy do dvoch skupín v závislosti od 
asového momentu v procese vzniku spolo nosti. Pod a § 146 ods. 2 ZoOK v štádiu zakladania 

spolo nosti obsahuje spolo enská zmluva okrem už uvedených náležitostí aj nasledovné náležitosti: 
a) vkladovú povinnos  zakladate a a lehotu na jej splnenie, 
b) ozna enie prvého konate a spolo nosti, 
c) ozna enie správcu vkladov, 
d) v prípade nepe ažného vkladu jeho opis a ur enie sumy, v akej sa zapo ítava. 

ZoOK pripúš a, aby náležitosti spolo enskej zmluvy pod a § 146 ods. 2 z nej boli vy até. K takémuto 
postupu však možno pristúpi  až po vzniku spolo nosti a ke  je vkladová povinnos  zakladate ov 
splnená. Treba poznamena , že náš Obchodný zákonník nediferencuje medzi náležitos ami 
spolo enskej zmluvy v tom zmysle, že niektoré z nich musí ma  za každých okolností, iné len v štádiu 
zakladania spolo nosti. 
Na základe uvedených náležitostí spolo enskej zmluvy sa možno komparatívne zaobera  otázkou, 
aké náležitosti spolo enská zmluva pod a novej eskej právnej úpravy v porovnaní s našou právnou 
úpravou nemá. Na rozdiel od našej právnej úpravy sa na založenie spolo nosti s ru ením 
obmedzeným v R nevyžaduje obligatórne tvorba rezervného fondu. Medzi náležitos ami 
spolo enskej zmluvy nemožno nájs  ani ustanovenie o výhodách pre zakladate ov spolo nosti, i 
údaj o predpokladaných nákladoch spojených so vznikom spolo nosti. V dôsledku absencie 
zakotvenia týchto skuto ností medzi náležitosti spolo enskej zmluvy vyplýva, že sa obligatórne ako 
náležitos  spolo enskej zmluvy nevyžadujú. 

alšou skuto nos ou, ktorou sa odlišuje eská právna úprava od slovenskej právnej úpravy je otázka 
po tu zakladate ov spolo nosti. Kým sa na založení spolo nosti s ru ením obmedzeným môže pod a 
ObchZ podie a  najviac 50 osôb, ZoOK otázku po tu zakladate ov výslovne nerieši, v dôsledku oho 
možno dospie  k záveru, že po et zakladate ov môže by  takpovediac neobmedzený. Limitácia po tu 
zakladate ov sa vz ahuje len na dolnú hranicu, nako ko zakladate om spolo nosti musí by  vždy 
najmenej jedna osoba, nako ko obchodné spolo nosti nevznikajú náhodou, ale na základe prejavu 
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vôle. Obmedzenie po tu zakladate ov v prípade eskej právnej úpravy teda nepôsobí vo vz ahu 
k ur eniu maximálneho po tu spolo níkov, ako je tomu v prípade našej spolo nosti. 
Zmeny v eskej úprave sa dotkli aj jednej zo základných povinností spolo níka, ktorou je vkladová 
povinnos . Uvedenú povinnos  upravuje zákon na dvoch miestach a to v rámci všeobecných 
ustanovení platných pre všetky formy obchodných spolo ností, ako aj v rámci osobitnej úpravy 
spolo nosti s ru ením obmedzeným. Kým pod a platnej právnej úpravy sa vyžaduje, aby zakladate  
vložil do spolo nosti vklad v zákonom stanovenej minimálnej výške 750 eur, eská právna úprava 
požaduje v § 142 ZoOK minimálny vklad vo výške 1 K . Ide o vklad v symbolicky stanovenej výške, 
ktorý možno spolo enskou zmluvou zvýši . Aj vzh adom na to, že ide o symbolickú sumu, povinnosti 
splati  takýto, i vyšší vklad nemôže by  zakladate  zbavený. Ur enie predmetu, ktorý môže by  
predmetom vkladu do spolo nosti je obdobné ako v našom právnom poriadku. Pokia  však ide 
o poh adávku treba uvies , že eský zákonodarca je v tomto smere dôslednejší, nako ko v § 21 
ods. 2 ZoOK, na rozdiel od nášho Obchodného zákonníka, výslovne uvádza na základe ustanovení 
akého predpisu sa bude primerane postupova  v prípade, ak je predmetom vkladu poh adávka. ZoOK 
v tejto súvislosti uvádza, že postúpenie poh adávky sa bude uskuto ova  na základe príslušných 
ustanovení Ob ianskeho zákonníka. Na druhej strane si možno položi  otázku, na základe ustanovení 
akého iného predpisu by sa mohlo spravova  postúpenie poh adávky, ke že touto problematikou sa 
zaoberá len Ob iansky zákonník. 
Pred podaním návrhu na zápis spolo nosti do obchodného registra musí by  pod a § 148 ZoOK 
splatené celé vkladové ážio a pe ažný vklad vo výške najmenej 30 %. Zvyšnú as  je povinný splati  
v lehote ur enej v spolo enskej zmluve rešpektujúc zákonnú lehotu. Ak by sa zakladate  dostal do 
omeškania s platením vkladu, spolo nos  môže vo i nemu uplatni  úrok z omeškania vo výške 
dvojnásobku sadzby úroku z omeškania pod a osobitného predpisu, o vyplýva z § 151 ZoOK. Naproti 
tomu náš Obchodný zákonník v tomto smere ur uje úrok z omeškania vo výške 20 % dlžnej sumy. 
Samozrejme v dôsledku porušenia povinnosti so splatením vkladu môže by  okrem toho takýto 
zakladate  aj vylú ený zo spolo nosti, o om rozhoduje valné zhromaždenie rovnako v našej ako aj 
v eskej právnej úprave. 
Zmena právnej úpravy sa dotkla aj správy vkladov splatených pred vznikom spolo nosti. Pod a nášho 
Obchodného zákonníka tieto vklady môžu spravova  dve skupiny subjektov a to zakladate  poverený 
spolo enskou zmluvou alebo ur ená banka a to aj v prípade, ak nie je zakladate om spolo nosti. 
Zákon o obchodních korporacích umož uje, aby sa správcom vkladu stala aj iná osoba, ktorá je 
spôsobilá vykonáva  správu vkladov. Takouto osobou môže by  napríklad advokát alebo realitná 
kancelária.1 alšou skuto nos ou, ktorou sa eská právna úprava odlišuje od našej súvisí 
s vyhlásením správcu vkladu o splatení vkladov. Uvedenú povinnos  má správca vkladu aj pod a 
nášho Obchodného zákonníka s tým rozdielom, že pod a § 24 ods. 2 ZoOK ru enie správcu za 
porušenie povinnosti uvies  pravdivé údaje v takomto vyhlásení zaniká, ak vo i spolo nosti nebola 
uplatnená poh adávka na súde do 5 rokov od vzniku spolo nosti. 
Nevyhnutnou náležitos ou spolo enskej zmluvy je tiež ur enie výšky základného imania. o treba 
považova  za základné imanie ur uje § 30 ZoOK relatívne stru nou formuláciou, pod a ktorej 
základné imanie predstavuje súhrn všetkých vkladov. Na rozdiel od toho náš zákonodarca uvádza 
podrobnejšiu a presnejšiu definíciu základného imania. Novinkou v tejto úprave však je, že hoci ZoOK 
používa pojem základné imanie, neur uje jeho minimálnu výšku, ako to robí náš zákonodarca. Kým 
na založenie spolo nosti s ru ením obmedzeným sa pod a nášho Obchodného zákonníka vyžaduje 
minimálne 5000 eur, pod a ZoOK minimálna výška základného imania nie je explicitne zákonom 
stanovená. Implicitne ju možno odvodi  z minimálnej výšky vkladu jedného spolo níka, ktorý 
predstavuje 1 K . Minimálne základné imanie tak bude predstavova  1 K , v dôsledku oho stráca 
svoje opodstatnenie. 

                                                            
1) D vodová zpráva k zákonu . 90/2012 Sb. o obchodních spole nostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
Olomouc: ANAG, 2012. 78 s. Dostupné na internete: http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obchkor.pdf 
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Treba poveda , že stanovenie symbolického minimálneho základného imania nie je v Európe ni ím 
novým. Ú el takejto právnej úpravy býva odôvod ovaný snahou o rozšírenie možností podnikania, 
nako ko v takomto prípade bude možnos  podnikania otvorená pre alšie subjekty, ktoré by si to 
inak nemohli v dôsledku vysokého základného imania dovoli . Uvedený postup zvolilo napríklad aj 
Francúzsko, pri om o ekonomickom rozmachu hovori  nemožno. Takisto aj viacerí odborníci 
poukazujú na to, že zavedenie jednoeurových spolo ností neprináša o akávané výsledky. Na druhej 
strane je treba sa zaobera  otázkou, i je vôbec rozumné púš a  do podnikate ského prostredia 
subjekty, ktoré si nedokážu zabezpe i  ani 5000 eur.2 
Druhým štádiom procesu vzniku spolo nosti s ru ením obmedzeným je samotný vznik spolo nosti, 
ku ktorému dochádza zápisom spolo nosti do obchodného registra. Konanie pred súdom v tomto 
prípade za ína len na návrh, ktorý je treba poda  v zákonom stanovenej lehote. Pod a § 9 ZoOK je 
návrh na zápis spolo nosti do obchodného registra treba poda  do 6 mesiacov od založenia 
spolo nosti. Uvedenú lehotu je možno v spolo enskej zmluve zmeni . Pri om v každom prípade platí, 
že návrh je treba poda  v stanovenej lehote, nako ko porušenie tejto povinnosti zákon sankcionuje 
ú inkami odstúpenia od zmluvy. 

OBCHODNÝ PODIEL 
Pod a § 114 ObchZ sa obchodný podiel ur uje ako pomer vkladu spolo níka k základnému imaniu 
spolo nosti. Spolo enská zmluva však môže ur ova  aj inak. V každom prípade však platí, že 
spolo ník môže ma  len jeden obchodný podiel. Naproti tomu ZoOK v § 135 pripúš a možnos , aby 
spolo ník vlastnil viacero obchodných podielov a to aj podielov rôzneho druhu, ak takúto možnos  
pripúš a spolo enská zmluva. Zákon o obchodních korporacích v tejto súvislosti priznáva spolo nosti 
s ru ením obmedzeným možnos  vyda  kme ové listy, ktoré sa pod a § 137 ods. 3 ZoOK považujú za 
cenný papier na rad. Kme ový list nie je možné vyda  ako zaknihovaný cenný papier a kme ový list 
nemôže by  verejne obchodovate ný. Pod a § 138 ZoOK sa za náležitosti kme ového listu považuje: 

a) ozna enie – kme ový list, 
b) ozna enie spolo nosti, 
c) výška vkladu, ktorá pripadá na podiel, 
d) ozna enie spolo níka, 
e) ozna enie podielu, ku ktorému je kme ový list vydaný, 
f) ozna enie kme ového listu. 

Skuto nos , že spolo nos  s ru ením obmedzeným môže vyda  kme ové listy, ktoré sa považujú za 
akcie je znakom, ktorým sa priblížila k akciovej spolo nosti, ktorá ako jediná forma obchodnej 
spolo nosti je oprávnená vydáva  cenné papiere, predovšetkým však akcie. 
V prípade, ak ú as  spolo níka v spolo nosti s ru ením obmedzením zanikla z iného dôvodu ako je 
prevod obchodného podielu, potom sa obchodný podiel takéhoto spolo níka stáva v súlade s § 212 
ods. 1 ZoOK uvo neným. Naproti tomu náš Obchodný zákonník úpravu uvo neného obchodného 
podielu neobsahuje. o sa však stane s uvo neným obchodným podielom vyplýva z ustanovení § 213 
až § 214 ZoOK. Spolo nos  takýto podiel bez zbyto ného odkladu predá za primeranú cenu. To však 
samozrejme nebráni spolo nosti, aby ho predala aj za vyššiu cenu. Doterajší spolo níci majú 
k uvo nenému obchodnému podielu predkupné právo, ktoré môžu využi . Ak predkupné právo 
využije viacero spolo níkov, uvo nený obchodný podiel sa rozdelí medzi takýchto spolo níkov 
pomerne pod a výšky ich podielov. Po uskuto není predaja uvo neného obchodného podielu 
a odpo ítaní nákladov, zapo ítaní poh adávok sa vý ažok z predaja poukáže v prospech 
oprávneného. Ak sa však nepodarí uvo nený obchodný podiel preda  do 3 mesiacov, potom je 
spolo nos  v súlade s § 214 ZoOK povinná do 1 mesiaca od uplynutia lehoty na jeho predaj, ur i  
a vyplati  vyporiadací podiel v prospech oprávneného subjektu. 

                                                            
2) PELIKÁN, R. 2012. N kolik poznámek k úprav  spole nosti s ru ením omezeným v novém zákon  o obchodních korporacích. 
In Obchodn právní revue. ISSN 1213-5313, 2012, ro . ., . 3. s.  
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PRÁVNE POSTAVENIE SPOLO NÍKOV 
Komparatívnou metódou možno poukáza  aj na niektoré rozdiely v právach a povinnostiach 
spolo níkov v našej a eskej právnej úprave. Predmetom úvah budú však len tie práva a povinnosti, 
ktoré sa odlišujú od slovenskej právnej úpravy. Ako prvú možno uvies  príplatkovú povinnos  
spolo níka, ktorá spo íva v jeho povinnosti prispie  na úhradu strát spolo nosti nad výšku svojho 
vkladu až do polovice základného imania. Ide o povinnos , ktorou sú spolo níci viazaní, ak sa na nej 
dohodli v spolo enskej zmluve. Teda nejde priamo o zákonnú povinnos . V eskej právnej úprave 
maximálna výška súhrnu príplatkov nie je ur ená, ale je vecou dohody v spolo enskej zmluve. Ak 
spolo enská zmluva nehovorí o výške príplatku platí, že povinnos  príspevku nie je možné uloži . 
Obdobná úprava platí napríklad aj vo Švaj iarsku. S príplatkovou povinnos ou spolo níka súvisí aj 
tzv. abandonné právo spolo níka, ktoré spo íva v jeho práve jednostranne vystúpi  zo spolo nosti 
v prípade, ak nehlasoval o uložení príplatkovej povinnosti, príplatok nechce plati  a svoj vklad už 
splatil v plnom rozsahu. Pri om právo vystúpi  zo spolo nosti môže spolo ník uplatni  najneskôr do 
1 mesiaca od rozhodnutia o uložení príplatkovej povinnosti, inak zaniká. Aj nemecká právna úprava 
pozná možnos  uplatnenia abandonného práva.3 

alším oprávnením spolo níka je pod a § 127 ods. 3 ObchZ právo poda  v mene spolo nosti žalobu 
na konate a vo veci zodpovednosti za škodu, ako aj na spolo níka vo veci splatenia vkladu, s ktorého 
splatením je v omeškaní. V prípade, ak sama spolo nos  uplat uje takéto nároky, nemôže ich 
sú asne uplat ova  aj spolo ník. Rovnaké nároky možno uplat ova  aj pod a ZoOK s tým rozdielom, 
že ich dop a aj o alšie. V súlade s § 157 ods. 3 ZoOK možno poda  spolo nícku žalobu aj v prípade, 
ak spolo nosti spôsobí škodu len dozornej rady alebo vplyvná osoba. Spolo níckou žalobou sa 
možno domáha  tiež vylú enia spolo níka zo spolo nosti, ak svoju vkladovú povinnos  neplní. Na 
rozdiel od našej právnej úpravy, pod a § 158 a § 159 ZoOK spolo ník musí o svojom záujme poda  
v mene spolo nosti žalobu na konate a spolo nosti informova  dozornú radu, ktorá môže takúto 
žalobu poda  sama, pri om musí tak urobi  bez zbyto ného odkladu. Ak tak neurobí, môže poda  
žalobu spolo ník. 

ORGÁNY SPOLO NOSTI 
Organiza nú štruktúru spolo nosti s ru ením obmedzeným tvorí valné zhromaždenie a štatutárny 
orgán spolo nosti, ktorým je konate . Spolo nos  si však fakultatívne môže vytvori  aj dozornú radu 
ako kontrolný orgán. Uvedené platí aj pokia  ide o eskú právnu úpravu, ktorá však vykazuje ur ité 
odchýlky, síce nejde o kardinálne rozdiely, ale pre komplexnos  problematiky je vhodné sa venova  
rozdielom v každej oblasti. 
Najvyšším orgánom spolo nosti je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnos  je daná zákonom 
a spolo enskou zmluvou. Zákon o obchodních korporacích v § 169 ods. 2 uvádza spôsob ur ovania 
hlasov pri hlasovaní na valnom zhromaždení a to tak, že každý spolo ník má za 1 K  jeden hlas. 
Spolo enská zmluva môže ur ova  aj inak. V podstate ide o rovnaký spôsob výpo tu hlasov 
spolo níka ako uvádza Obchodný zákonník s tým, že eská úprava má konkrétnejší spôsob výpo tu. 
Spolo nos  môže rozhodova  na valnom zhromaždení ako aj mimo neho, v takom prípade ide o tzv. 
rozhodovanie per rollam. Na rozdiel od našej právnej úpravy tohto spôsobu prijímania rozhodnutí 
spolo nosti, pod a ktorej je sú as ou návrhu uznesenia aj lehota na vyjadrenie sa k návrhu, eská 
úprava stanovuje lehotu 15 dní od doru enia návrhu spolo níkovi (§ 175 ods. 2 ZoOK). Uvedené však 
neplatí, ak spolo enská zmluva ur uje inú lehotu. alšou skuto nos ou, ktorá odlišuje našu právnu 
úpravu od eskej je možnos  kumulatívneho hlasovania pod a § 178 ZoOK, ktoré je známe tiež 
angloamerickému právnemu prostrediu. Kumulatívne hlasovanie prichádza do úvahy len v prípade, 
ak takúto možnos  pripúš a spolo enská zmluva. Prostredníctvom kumulatívneho hlasovania sa volia 

                                                            
3) D vodová zpráva k zákonu . 90/2012 Sb. o obchodních spole nostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
Olomouc: ANAG, 2012. 78 s. Dostupné na internete: http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obchkor.pdf. s. 37-38. 
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lenovia orgánov spolo nosti. Ú elom tohto inštitútu je zvýhodni  menšinových spolo níkov, pokia  

ide o vplyv na zloženie orgánov spolo nosti. Hlasy týchto spolo níkov sa budú násobi  po tom osôb, 
ktoré majú by  volené.4 
Okrem valného zhromaždenia vykonáva v spolo nosti s ru ením obmedzeným svoju pôsobnos  aj 
konate  spolo nosti. Konate  spolo nosti je štatutárny orgán spolo nosti, ktorého funkciu môže 
uskuto ova  jedna osoba, ale aj viacej osôb. V prípade, ak na strane konate ov vystupuje viacero 
osôb, pod a § 133 ods. 1 ObchZ môže kona  každý z nich samostatne, ak spolo enská zmluva 
neupravuje túto otázku inak. Naproti tomu, pod a § 195 ods. 1 ZoOK, ak spolo enská zmluva 
neur uje inak, konatelia rozhodujú vä šinou. 
Pokia  ide o dozornú radu, ako fakultatívny orgán spolo nosti s ru ením obmedzeným platí obdobná 
úprava aká je obsiahnutá v našom Obchodnom zákonníku. 

ZÁVER 
Obchodná spolo nos  s ru ením obmedzeným je naj astejšie vyskytujúcou sa formou obchodných 
spolo ností, ktorej bol venovaný tento lánok. Právna komparácia nie je vždy jednoduchá záležitos , 
nako ko si vyžaduje znalos  úprav, ktoré sú predmetom porovnávania, no napriek tomu však 
poskytuje širší obzor, zdokona uje interpreta né schopnosti a umož uje lepšie pochopi  
porovnávané objekty právnej úpravy. eská právna úprava spolo nosti s ru ením obmedzeným 
v porovnaní s našou právnou úpravou uvedenej problematiky sa javí na viacerých miestach 
nadbyto ne prepracovaná. Príkladom môže by  snaha o rozšírenie možnosti podnikania formou 
odstránenia základného imania spolo nosti. Uvedený prístup zákonodarcu je na úkor verite ov 
a takisto ani s poukazom na viaceré výskumy neprináša svoje o akávania. Som toho názoru, že 
minimálna výška základného imania pod a platnej právnej úpravy nie je až takej výšky, že by bola 
nedosiahnute nou pre subjekty, ktoré majú záujem o založenie spolo nosti s ru ením obmedzeným. 
Práve naopak je primeraná, hoci niektoré právne úpravy ur ujú aj nižšiu, na druhej strane možno 
poukáza  aj na zahrani né právne úpravy, ktoré zakotvujú vyššiu výšku minimálneho základného 
imania. Pokia  ide o alší významný rozdiel, ktorým je možnos  spolo nosti vydáva  kme ové listy 
treba poznamena , že spolo nos  s ru ením obmedzeným tak stráca osobný charakter a získava 
kapitálový charakter akciovej spolo nosti. Samozrejme porovnávané právne úpravy sa odlišujú 
viacerými skuto nos ami, no za hlavné zmeny považujem tie, ktoré boli predmetom tohto lánku. 
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ABSTRAKT: 
Autor sa v tomto príspevku venuje problematike právnych princípov a zásad so špeciálnym zameraním sa na 
princíp viazanosti právom v kontexte správneho konania. V úvode tohto príspevku autor predstavuje 
problematiku fundamentálnych postulátov práva a ich lenenia na princípy a zásady. V alších astiach sa 
postupne sústre uje na významné dokumenty konštituujúce princíp viazanosti právom najmä v európskom, ale 
aj vo vnútroštátnom práve. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
Within this article the autor focuses on issue of law principles with a special focus at the principles of lawfulness 
in the context of administrative law. In the first part of the article, the autor provides the issue of fundamental 
postulates of law and its division on principles and axioms. In the folowing part, the autor focuses at the 
significant documents which are constituting principle of lawfulness in european and national law.  
 

Právne princípy, respektíve zásady, predstavujú základný stavebný kame  výstavby procesno-
právnych noriem ako v kontinentálnom právnom systéme, tak aj v tzv. anglo-americkom právnom 
systéme, a to nielen v odvetví správneho práva, ale aj v ostatných právnych odvetviach. V poradí 
druhým najvýznamnejším prínosom dôkladného konštituovania a štúdia právnych princípov je ich 
nezastupite ný význam v prípade výkladu právnych noriem. Zrejme jedinou formou výkladu právnej 
normy v ktorej je znalos  právnych princípov nadbyto ná je autentický právny výklad právnej normy 
subjektom, ktorý takúto normu vydal. Právne princípy, respektíve právne zásady však nepredstavujú 
významnú pomôcku len v prípade výkladu všeobecno-záväznej právnej normy. Tieto všeobecné 
postuláty sú nevyhnutné aj pre korektnú aplikáciu práva, interpretáciu zámyslu zákonodarcu o pre 
budúci legislatívny proces. Všeobecnú vnútroštátnu úpravu správneho konania v Slovenskej 
republike predstavuje zákon Federálneho zhromaždenia SSR . 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(Správny poriadok), v znení neskorších predpisov ( alej len „Správny poriadok“). Vzh adom na 
skuto nos , že Správny poriadok predstavuje všeobecný právny predpis procesno-právneho 
charakteru je zrejmé, že právne princípy a právne zásady obsiahnuté v ustanoveniach tohto predpisu 
vytvárajú elementárny interpreta no-aplika ný rámec aj pre osobitné právne predpisy z odvetvia 
správneho práva špecificky upravujúce osobitné druhy postupov vykonávate ov a adresátov verejnej 
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správy v Slovenskej republike. „Základné pravidlá konania ( alej aj ako „zásady konania“) sú dôležité 
pri vymedzení esenciálnych pilierov a koncep ných ukazovate ov správneho konania.“1 Ve ký po et 
zásad správneho konania je v Správnom poriadku koncentrovaný do úvodných paragrafov, 
konkrétne do § 3 a 4 Správneho poriadku. V súvislosti s touto skuto nos ou je však nevyhnutné 
doda , že zákonodarca v prípade Správneho poriadku využil legislatívnu techniku konštituovania 
právnych princípov a právnych zásad nielen už spomenutou formou koncentrácie do úvodných 
ustanovení, ale aj ich prítomnos ou vo zvyšku paragrafového znenia Správneho poriadku. V praxi to 
znamená, že právne princípy a právne zásady sú len iasto ne koncentrované a niektoré alšie 
postuláty nachádzame pri konkrétnych inštitútoch upravených v Správnom poriadku. „Pre úplnos  
je ešte potrebné doda , že zásady správneho konania môžu vychádza  aj z osobitných predpisov 
(napr. v prípade priestupkového konania platí zásada osobitnej ochrany mladistvých, príp. 
v stavebnom konaní platí tzv. koncentra ná zásada a pod.)“2 

Právne princípy, respektíve právne zásady, ako už bolo nazna ené vyššie v texte tohto príspevku, 
predstavujú nenahradite nú interpreta nú pomôcku pri aplikácii právneho predpisu, vzh adom na 
skuto nos , že zákonodarca v nich reflektuje hodnoty na ktorých normatívny právny akt vznikal, ako 
aj vytý ené ciele, ktoré sa jeho prostredníctvom majú dosiahnu . Práve z týchto dôvodov musíme 
konštatova , že právne zásady, respektíve právne princípy predstavujú základné východisko pre 
teleologický a extenzívny výklad jedného i viacerých formálnych prame ov práva. Sme toho názoru, 
že právne princípy sú taktiež nevyhnutné v prípade aplikácie systematického a historického výkladu. 
Je dôležité si uvedomi , že síce na jednej strane tieto postuláty predstavujú východiská pre ur ité 
formy výkladu, tak na strane druhej ich konštrukciou sa budujú pomyselné mantinely, ktoré subjekty 
používajúce vyššie uvedené druhy výkladov nemôžu prekro i . V prípade aplika ného využitia 
princípov a zásad uvedených v Správnom poriadku je význam týchto zásad umocnený aj 
skuto nos ou, že princípy a zásady správneho poriadku platia aj pre správne konanie pod a 
osobitných predpisov, a to aj v prípadoch, v ktorých je vylú ené subsidiárne využitie Správneho 
poriadku. Právne princípy a právne zásady nielen správneho práva teda predstavujú jednu 
z najvýznamnejších oporných plôch pre teleologický výklad jednotlivých právnych noriem. Túto 
skuto nos  judikoval aj Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý explicitne uviedol: „K výkladu 
právnych predpisov a ich inštitútov nemožno pristupova  len z h adiska textu zákona, a to ani 
v prípade, ke  sa text môže javi  ako jednozna ný a ur itý, ale predovšetkým pod a zmyslu a ú elu 
zákona.“3 Význam právnych princípov a právnych zásad pre innos  orgánov súdnej moci je teda viac 
než zrejmý. „Uznanie všeobecných právnych princípov ako zdroja práva Európskej únie umožnilo, 
aby sa Súdny dvor uchýlil k všeobecný princípom pri výklade a uplat ovaní práva Únie.“4 

V predchádzajúcom texte tohto príspevku autor viacnásobne využil pojmy „princíp“ a „zásada“, o 
predstavuje zna ne diskutovanú otázku v tom zmysle, ktoré ozna enie je presnejšie, respektíve 
správnejšie, ako aj otázku významu samotného rozlišovania na princípy a zásady. Autor lánku 
v tomto smere súhlasí s Potáschom, ktorý uvádza, že pod pojmom princíp treba rozumie  
fundamentálne pravidlo, ktoré je spolo né pre viaceré odvetvia práva, i priam pre celý právny 
poriadok. Pod a tejto teórie pojem zásada síce tiež zodpovedá základnému pravidlu, avšak takýto 
postulát je vlastný len jednému právnemu odvetviu, a vo zvyšku právneho poriadku ho 
nenachádzame. „Ako sme však spomenuli vyššie, z praktického h adiska nemá v tomto bode vä ší 
zmysel rozlišova  medzi týmito inštitútmi, a preto ich v alšom výklade budeme súhrnne ozna ova  

                                                            
1) POTÁSCH, P. – HAŠANOVÁ, J. a kol. 2011. Vybrané správne procesy (teoretické a praktické aspekty), 2. Vydanie s judikatúrou. 
Bratislava : Paneurópska vysoká škola a EUROKÓDEX, 2011. str. 19. ISBN 978-80-89447-38-1 
2) POTÁSCH, P. – HAŠANOVÁ, J. a kol. 2011. Vybrané správne procesy (teoretické a praktické aspekty), 2. Vydanie s judikatúrou. 
Bratislava : Paneurópska vysoká škola a EUROKÓDEX, 2011. str. 19. ISBN 978-80-89447-38-1 
3) Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. mája 2013, . k. IV. ÚS 71/2013-36 
4) LENAERTS, K. – VAN NUFFEL, P. 2011. European Union Law, Third Edition. Londýn. Sweet & Maxwell, Part of Thomson Reuters 
(Profesional) UK Limited, 2011. str. 851. ISBN 978-1-84703-743-5 
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práve pojmom „zásada“ (ak nebude uvedené inak).“5 V nasledujúcom texte tohto príspevku sa 
budeme bližšie venova  princípu viazanosti právom, ktorý predstavuje zrejme najzákladnejší právny 
princíp dnešných právnych poriadkov demokratických krajín. 

Ústrednou témou toho lánku je, ako to už samotný jeho názov napovedá, princíp viazanosti právom 
(principle of lawfulness). Na tomto mieste považujeme za nevyhnutné poznamena , že v zmysle 
významu právnych princípov tak ako bolo uvedené vyššie v tomto lánku, práve princíp viazanosti 
právom predstavuje pomyselný základný kame , na ktorom sú budované nielen moderné právne 
poriadky jednotlivých demokratických štátov. Ak zoberieme v úvahy podrobne opísaný význam 
princípu viazanosti právom naprie  všetkými odvetviami právnych systémov je pochopite né, že jeho 
úprava sa nachádza v najvýznamnejších medzinárodných dokumentoch, európskom práve, ústavách 
ako aj v zákonných právnych normách.  

Jednou z najvýznamnejších medzinárodných organizácii garantujúcich rešpektovanie existencie 
princípu viazanosti právom je bez akýchko vek pochybností Rada Európy. V systéme Rady Európy 
predstavuje princíp viazanosti právom fundamentálny právny postulát vlastný všetkým 
demokratickým krajinám a obligatórnu záruku tzv. dobrej správy. Významným právnym 
dokumentom zakotvujúcim princíp viazanosti právom sa stalo najmä Odporú anie výboru ministrov 
lenských krajín Rady Európy s ozna ením CM/Rec (2007) 7 Výboru ministrov lenským štátom 

o dobrej správe ( alej len „Odporú anie“). Tento princíp je v slovenskom právnom poriadku známy 
aj pod pojmom princíp zákonnosti, pri om: „Princíp viazanosti právom zara uje právna veda a súdna 
judikatúra do skupiny iastkových záruk právneho štátu.“6 „Princíp viazanosti vykonávate ov verejnej 
moci právom (principles of lawfulness) vyžaduje, aby všetky ich rozhodnutia a úkony mali oporu 
v právnom poriadku, ich obsah bol v súlade a boli ú inne vynútite né.“7 Dikcia l. 2 Odporú ania 
jednozna ne ustanovuje vykonávate om verejnej moci, teda spravujúcim subjektom povinnos  
vykonáva  zákonom aprobovanú innos  nielen na základe zákona, ale aj v súlade so všeobecno-
záväznými normami inej právnej sily, najmä teda normami medzinárodného práva, európskeho 
práva i Ústavy a ústavných zákonov. Okrem spomenutých všeobecno-záväzných právnych 
predpisov sú však vykonávatelia verejnej správy viazaní aj predpismi interného charakteru.  

Hierarchicky najvyššie sa nachádzajúcim prame om vnútroštátneho práva platným v Slovenskej 
republike je zákon . 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky ( alej len „Ústava“). Princíp 
viazanosti právom nie je v Ústave explicitne pomenovaný, o však nepredstavuje prekážku jeho 
výskytu v tomto dokumente. Vážnos  zakotvenia princípu viazanosti právom do všeobecno-
právneho predpisu najvyššej právnej sily jednozna ne reflektuje jeho zrejmé premietnutie do 
za iato ných ustanovení tohto právneho predpisu, konkrétne do l. 2 ods. 1 Ústavy, ktorý znie: 
„Štátne orgány môžu kona  iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý 
ustanoví zákon.“8 Táto formulácia jednozna ne poukazuje na zakotvenie princípu viazanosti právom 
aj bez jeho explicitného pomenovania. 

Vzh adom na uvedené považujeme nutnú všeobecnos  s akou je zakotvený princíp viazanosti 
právom v Ústave za primeranú. Je zrejmé, že zákonodarca pokladal za nevyhnutné duplicitné 
upravenie tohto princípu aj v Správnom poriadku. Takýto technický postup zákonodarcu autor 
považuje za správny, vzh adom na preh adnos , ktorú prináša ako aj na princíp právnej istoty. 
V nadväznosti na formu konštituovania právnych princípov a právnych zásad do vnútroštátnych 
prame ov práva v Slovenskej republike, v tomto konkrétnom prípade Správneho poriadku, princíp 
                                                            
5) POTÁSCH, P. – HAŠANOVÁ, J. a kol. 2011. Vybrané správne procesy (teoretické a praktické aspekty), 2. Vydanie s judikatúrou. 
Bratislava : Paneurópska vysoká škola a EUROKÓDEX, 2011. str. 19. ISBN 978-80-89447-38-1 
6) MASLEN, M. 2012. Princíp viazanosti právom a slovenská úprava správneho trestania, Dny práva. Brno: Masarykova Univerzita. 
2012. 
7) KOŠI IAROVÁ, S. 2012. Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy, právna monografia. Bratislava : IURA EDITION, len 
skupiny Wolters Kluwer. 2012. Str. 27. ISBN 978-80-8078-519-2 
8) l. 2 zákona 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 
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viazanosti právom predstavuje jeden z princípov, ktoré sú koncentrované na za iatku paragrafového 
znenia Správneho poriadku. Konkrétne sa jedná o § 3 ods. 1 Správneho poriadku, ktorý znie: 
„Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi.“9 
Z uvedeného textu zákona je zrejmé, že zodpovedá zámyslu prezentovanému nielen v Odporú aní, 
ale i v Ústave. 

Je zrejmé, najmä s prihliadnutím na text Odporú ania, že Slovenská republika nie je výnimkou 
v zakotvení princípu viazanosti právom do vnútroštátneho právneho poriadku. Samozrejmé je jeho 
konštituovanie v ústavno-právnych dokumentoch, avšak nachádzame ho explicitne vymedzený aj 
v procesno-právnych predpisoch v odvetví správneho práva. Ako príklad zo zahrani ia nám môže 
poslúži , okrem iných, aj zákon o správnom konaní prijatý v roku 2003 zákonodarným zborom Fínskej 
republiky, ktorý podobne ako Správny poriadok, vo svojich za iato ných ustanoveniach explicitne 
vymedzuje potrebu rešpektovania a dodržiavania princípu viazanosti právom zo strany orgánov 
verejnej moci. „Správne orgány majú so spravovanými subjektmi zaobchádza  rovnako a vykonáva  
svoje kompetencie len za ú elom ustanoveným zákonom.“10 V uvedenej formulácii je namiesto 
pojmu vykonávate  verejnej správy alebo spravujúci subjekt použitý právny pojem správny orgán. 
Dôvod na použitie danej terminológie je ten, že v prípade správneho poriadku sa jedná o rýdzo 
procesno-právny predpis správneho práva. Uvedené vysvet uje Potásch nasledovne: „„Orgán 
verejnej správy“ sa ako ozna enie používa spravidla v hmotnom práve, kým termín „správny orgán“ 
má svoje uplatnenie v procesnom práve.“11 Uvádzame, že si sme vedomí toho, že predmetné 
ustanovenie fínskeho správneho poriadku nereflektuje princíp viazanosti právom explicitným 
spôsobom. V prvej asti tohto vý atku bolo pod a nás zámyslom zákonodarcu vyjadri  princíp 
rovnosti ú astníkov v konaní pred správnym orgánom. Druhá as  pod a nášho názoru odkazuje na 
princíp zákazu zneužitia právomoci, nie priamo na princíp viazanosti právom. Na tomto mieste však 
musíme konštatova , že pod a nášho názoru princíp zákazu zneužitia právomoci predstavuje užší 
pojem ako princíp viazanosti právom a tvorí jeho neoddelite nú sú as . Pod a nášho názoru 
zakotvenie princípu zákazu zneužitia právomoci medzi fundamentálne zásady správneho konania vo 
fínskej republike predstavuje nepriame vyjadrenie zákonodarcu, ktorým konštituoval princíp 
viazanosti právom. Autor si je vedomý, že takto formulovaný princíp viazanosti právom je zna ne 
odlišný od pozitívneho práva platného na území Slovenskej republiky. Cie om príkladu bolo priblíži  
itate ovi lánku odlišné princípy konštituovania tohto princípu v európskom právnom priestore. 

Zrejme jasnejším príkladom explicitného zakotvenia princípu viazanosti právom do celého právneho 
poriadku krajiny nájdeme v Rakúsku. Systém rešpektovania princípu viazanosti právom 
vykonávate mi verejnej správy je v Rakúsku konštruovaný na báze doslovného ustanovenia v l. 18, 
podsekcii 1 Ústavy, ktorá znie: „Celá verejná správa má by  založená na práve.“12 Uvedená dikcia 
rakúskej ústavy pod a nášho názoru predstavuje dostato ne jasnú formuláciu pre vykonávate ov 
verejnej správy, ktorá determinuje ich innos  princípom viazanosti právom. Je všeobecným 
pravidlom, že v prípade zakotvenia princípu viazanosti právom do textu ústavného dokumentu je 
tento princíp dualisticky upravený aj v správno-právnom procesnom predpise daného štátu. Toto 
naše tvrdenie potvrdzuje aj analýza zostavená švédskou agentúrou pre verejnú správu, v ktorej pri 
princípe viazanosti právom uvádza: „Odhliadnuc od formulácii v Ústave, princíp viazanosti právom 
je vo vä šine prípadov vyjadrený taktiež v správno-procesnom zákone v danom lenskom štáte.“13 

alším príkladom zákonného zakotvenia princípu viazanosti právom pre nás predstavuje úprava 

                                                            
9) § 3 ods. 1 zákona Federálneho zhromaždenia SSR . 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
10) Úvodné ustanovenia zákona parlamentu Fínskej republiky – Enduskunta . 434/2003 o správnom konaní 
11) POTÁSCH, P. – HAŠANOVÁ, J. a kol. 2011. Vybrané správne procesy (teoretické a praktické aspekty), 2. Vydanie s judikatúrou. 
Bratislava : Paneurópska vysoká škola a EUROKÓDEX, 2011. str. 16. ISBN 978-80-89447-38-1 
12) l. 18, podsekcia 1 Ústavy Rakúskej republiky 
13) Analýza Princípy dobrej správy v lenských štátoch Európskej únie, vypracovaná švédskou Agentúrou pre verejnú správu, 
2005, s. 23 
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chorvátskeho správneho práva procesného. Tento zákon má princíp viazanosti právom indikovaný 
v l. 4. 

V príspevku sme sa snažili priblíži  význam právnych princípov a právnych zásad pre moderné 
pozitívne právo ako aj na pripravované právne normy, ako v sú asnosti, tak aj v budúcnosti. Dúfame, 
že v prvej asti príspevku sme hodnoverne ozrejmili potenciál právnych princípov a právnych zásad 
ako pre právnu teóriu tak aj pre každodenné využitie v právnej praxi naprie  celým spektrom 
právnych odvetví. Tento príspevok bol špecificky zameraný na oblas  správneho práva. Dôvodom 
vymedzenia užšieho po a záberu tejto problematiky bola skuto nos , že takáto pracovná metóda 
nám pomohla detailnejšie a zrozumite nejšie priblíži  itate ovi systém reálneho zakotvenia 
princípov i zásad. Rovnaké pohnútky viedli taktiež ku skuto nosti, na základe ktorej bol ako alší 
ohrani ujúci mantinel tohto príspevku použitý princíp viazanosti právom. Sme plne presved ení, že 
zvolenie tohto druhu rozpracovania nastolených otázok je ideálnym spôsobom ako uvies  itate a 
nielen do všeobecnej problematiky právnych princípov, ale zárove  mu sprostredkova  reálny obraz 
fungovania týchto systémov. Autor tohto lánku postupne opísal konštituovanie princípu viazanosti 
právom na medzinárodnej úrovni, ako aj v podmienkach Slovenskej republiky a iasto ne aj vo 
Fínskej republike a Rakúskej republike. Sme presved ení, že na predchádzajúcich riadkov tohto 
lánku sme presved ivo a dôveryhodne demonštrovali viaceré aspekty problematiky právnych 

princípov a právnych zásad. Základným geografickým rámcom pre tvorbu tohto dokumentu sa stalo 
územie Európskej únie, v zmysle územia jej lenských štátov. Dôvodom pre striktný výber 
európskych krajín bol aspo  približne podobný historický vývoj, recepcia základov rímskeho práva 
a pôsobnos  práva Európskej únie. 
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ABSTRAKT: 
V lánku som sa zamerala na poukázanie ur itého špecifika rímskeho práva, ktoré spo iatku spo ívalo v tom, že 
na innosti právnej vedy sa podie al malý okruh súkromných právnikov, ktorí v tom ase pracovali bez zásadných 
direktívnych obmedzení, o sa postupne menilo, zásadným spôsobom nástupom dominátu. Významným 
faktorom ovplyv ujúcim plynulos  vývoja rímskeho práva bolo pôsobenie rímskej jurisprudencie, pozornos  som 
zamerala na najvýznamnejších predstavite ov, ako aj na snahu o systematickos  práva.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
In the article the author focuses on some specifics of Roman law, which initially arose from the fact that in the 
activities relating to jurisprudence, a small group of private lawyers took part, who at the time, worked without 
any major restrictions or limitations. However, this has changed enormously with the Roman Domin. An 
important factor influencing the continuity of the development of Roman law was the action of the Roman 
jurisprudence. The author has focused her attention on the most important representatives, as well as the 
systematic pursuit of justice. 
 

Z h adiska dostupných historických prame ov možno asové ohrani enie histórie rímskeho práva 
orienta ne vymedzi  za iatkom Rímskej republiky na konci 6. storo ia pred n. l. a ve kou kodifikáciou 
cisára Justiniana na za iatku 6. storo ia n. l. Vývoj rímskeho práva za al prirodzene už skôr, v období 
krá ovstva, a to na základoch oby ajového práva. O jeho obsahu však existuje málo písomných 
zmienok. Významným faktorom ovplyv ujúcim plynulos  vývoja rímskeho práva bolo pôsobenie 
rímskej jurisprudencie. Už v po iatkoch Rímskej republiky sa za ína formova  právnický stav, ktorý 
zaistil kontinuálny rozvoj právnych princípov a inštitútov, a to prostredníctvom tradi ného 
predávania právnych znalostí z u ite a na žiaka. Od konca obdobia Rímskej republiky bola snaha 
o systematickos  práva posilnená rivalitou dvoch škôl, a to prokuliánov a sabiniánov. Za špecifikum 
rímskeho práva možno poklada  to, že na innosti právnej vedy sa podie al pomerne malý okruh 
súkromných osôb. Tento malý okruh súkromných právnikov sa však podie al na tvorbe obsahu 
právnych noriem. V období Rímskej republiky boli právnici spravidla aktívne angažovaní taktiež 
v politickom živote, v období principátu boli zase mnohí právnici zamestnaní v cisárskych 
kanceláriách. V tomto období pôsobili právnici v oblasti jurisprudencie bez zásadných direktívnych 
obmedzení. Až nástupom dominátu sa autonómia právnikov v tvorbe práva za ína podria ova  
cisárskej legislatíve.  

Po iatky právnickej innosti nachádzame u pontifikov. „Pontifikovia ovládli ako vedeckú, tak 
praktickú stránku pestovania práva“1 V 3. storo í pred n. l. dochádza k rozšíreniu zboru pontifikov 
o plebejcov, ktorým bol vyhradený pevný po et miest. Tento politický krok zásadným spôsobom 

                                                            
1) Pomp. Dig. 1, 2, 2, 5. 
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zasiahol do okruhu náboženských hodnostárov. „Je preto prirodzené, že i post v k azskej hierarchii 
najvyšší – pontifex maximus – bol oskoro obsadený prvým plebejcom. Stal sa ním v roku 254 pred 
n. l. Tiberius Coruncanius, ktorý pod a rímskej tradície ako prvý za al ude ova  právne rady na 
verejnosti.“2 Po prelomení pontifikálneho monopolu sa znalos  práva stávala dostupnejšou širšej 
verejnosti. Právne služby boli poskytované bezplatne, preto právnické vzdelanie nebolo pre 
právnikov zdrojom obživy. V praxi sa tak právo stávalo predmetom štúdia a nápl ou práce pomerne 
úzkej skupiny zámožných ob anov, pochádzajúcich najmä zo senátorských rodín, ktorí si výkon tejto 
innosti mohli po ekonomickej stránke dovoli . Od 3. storo ia pred n. l. sa vývoj právnického stavu 

postupne presúva od zboru pontifikov do okruhu senátorského stavu. Neskôr, v priebehu prvého 
storo ia n. l. sa medzi študentmi práva za ínajú objavova  tiež príslušníci jazdeckého stavu, prípadne 
príslušníci nízkeho spolo enského postavenia. V období principátu právnické vzdelanie prestáva by  
doménou výlu ne obyvate ov Ríma a právo študujú i obyvatelia italských municípií a provincií.  

Na formovaní rímskeho práva sa nepriamo podie ali tiež osoby bez širšieho právneho vzdelania. 
Okrem zastávania niektorých magistratúr, napríklad funkcie praetora, vystupovali v odbore práva 
a právnych profesií mnoho iných právnych laikov, ako napríklad súdni re níci, pisári a mnohí politici.  

innos  právnikov vtedajšej doby možno vymedzi  tromi okruhmi ich pôsobenia zvanými respondere, 
agere a cavere. 

Pojem respondere vo všeobecnosti ozna oval právne poradenstvo. Právnu pomoc z respondere 
mohol využi  ktoko vek, sudcovia, úradníci, i ktoráko vek súkromná osoba. Právne rady sa týkali 
prevažne interpretácie sporných právnych ustanovení kompetentným právnikom, prípadne 
predstavovali zaujatie jeho odborného stanoviska ku konkrétnej spornej právnej otázke. 
„Respondere charakterizuje primárnu oblas  pôsobenia rímskej jurisprudencie. Predstavuje hlavnú 
innos  právnikov od polovice 3. storo ia pred n. l. až do dominátu. Vrchol zaznamenávame v období 

tzv. klasickej rímskej jurisprudencie, približne v 1. – 3. storo í n. l.“3 Ude ovanie ius respondendi 
umožnilo cisárovi vykonáva  nepriamu kontrolu právnických autorít.  

V období republiky malo poskytovanie právnych rád neformálny charakter, pretože nebolo 
podložené právnou autoritou. Opieralo sa výlu ne o spolo enské uznanie jeho autora. Sudca preto 
pri rozhodovaní sporu nemusel respondum, obstarané niektorou zo sporových strán, rešpektova . 
V praxi však dochádzalo k jeho rešpektovaniu, hoci toto tvrdenie nie je výlu né.  

V období principátu dochádza pri zmene ústavy a celkového politického režimu aj k zmene obsahu 
pojmu respondere. Zatia  o v období republiky právnik prostredníctvom respondere podával výklad 
sporných právnych otázok a zaoberal sa interpretáciou právnych inštitútov, právnik v období 
principátu opieral svoju innos  o cisársku autoritu. Od po iatku principátu sa tak responda 
beneficiem právnika už neopieralo len o jeho dobrú poves , ale záväznos  respond bola priamo 
odobrená samotným cisárom. Cisár sa teda delil o svoju zákonodarnú právomoc s okruhom 
súkromných právnikov a udelil im tak respondere ex auctoritate principis. Právnici neposkytovali 
respondere priamo v mene cisára a s jeho súhlasom, ale s jeho výslovným povolením a pod jeho 
záštitou. Právnici teda nepracovali priamo pre cisára, pracovali na základe cisárskeho privilégia, ktoré 
zaru ovalo, že sa každému nimi vydanému responsu zaru oval právny ú inok. Od vlády cisára 
Hadriana sa pre platnos  responsa vyžadovala existencia jednotného názoru všetkých 
autorizovaných právnikov v predmetnej otázke.  

 

                                                            
2) B LOVSKÝ, P.: Advokacie a jurisprudence ve starov kém ím . Praha: Karolinum, 2005, s. 21. 
3) B LOVSKÝ, P.: Advokacie a jurisprudence ve starov kém ím . Praha: Karolinum, 2005, s. 13. 
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Responsum teda za principátu nadobudlo na formálnosti a získalo tak silu cisárskych konštitúcií. 
Responsum bývalo opatrené pe a ou jeho autora, poukazujúcou na jeho záväzný obsah. Taktiež 
dochádzalo k ich zverej ovaniu, ím bola zaistená verejná publicita ich obsahu.  

Od 2. storo ia n. l. nachádzame popri vytváraní slobodnej jurisprudencie právnikmi, riešiacimi 
problémy svojich klientov, tiež nemenej významných právnikov, ktorí svoju kariéru vykonávali na 
cisárskom dvore. Ich skúsenosti a právnické vedomosti mohol cisár využíva  pri zostavovaní 
vlastných reskriptov a ediktov. Mnohí z týchto právnikov zastávali na cisárskom dvore významné 
politické funkcie, prípadne sa nimi obklopoval i samotný cisár. Stávali sa mnohokrát jeho osobnými 
poradcami a cisár si ich dosadzoval do svojho poradného konzília. Consilium principis, ako poradný 
orgán cisára, sa objavil už za vlády Augusta, kedy však ako pozostatok republikánskych tradícií plnil 
prevažne formálnu úlohu. Svoj skuto ný význam a skuto nú úlohu za ína consilium principis plni  až 
za vlády cisára Hadriana. Od tejto doby bolo consilium principis tvorené významnými právnikmi, 
akými boli napríklad Iavolenus Priscus, Titius Tristo, Ulpius Marcellus, i Domitius Ulpianus. Neskôr, 
v období dominátu sa povaha konzília prispôsobila novým administratívnym a politickým 
podmienkam a zostalo zachované ako consistoria sacra.  

Ius respondendi predstavovalo vo vtedajšej dobe pomerne žiaduce privilégium, ktoré nebolo zo 
strany cisára ude ované automaticky, každému zo žiadate ov. Naopak, ius respondendi cisár po 
vlastnom uvážení ude oval len najlepším zo žiadate ov. O význame ius respondendi sa dozvedáme 
tiež z Gaiovych inštitúcií, ktorý ich charakterizoval ako „prame  práva, ktorého právna sila je opretá 
o konsenzus tých, ktorým bolo zverené právo responsum vytvára “4. V prípade rozporu medzi 
názormi nieko kých právnikov bol sudca oprávnený rozhodnú  v zmysle ktoréhoko vek z týchto 
respons. 

Z obsahu dostupných historických prame ov nevyplýva jasne, komu a za akých podmienok bolo ius 
respondendi ude ované a aké postavenie mal takýto právnik, vo i ostatným svojim kolegom. 
Z prístupných historických prame ov tiež nie je doslovne zrejmé, v ktorom období došlo k udeleniu 
ius respondendi. Pomponius však uvádza: „Prvý bol božský Augustus, ktorý, aby posilnil autoritu 
práva, ustanovil, že môžu z jeho moci ude ova  právne rady (respondere).“5 Zárove  však Pomponius 
hovorí o tom, že: „Massurius Sabinus, jazdeckého pôvodu, bol prvý, kto verejne ude oval právne rady 
(respondit).“6 Udialo sa tak za vlády cisára Tiberia. Z uvedeného možno usudzova , že cisár Augustus 
ius respondendi ako prvý zaviedol, no neude oval ho. Pre Augusta predstavovala jurisprudencia 
ur itú formu konkurencie v oblasti regulácie právnych pravidiel v ríši. Zárove  však bolo pre cisára 
výhodnejšie prihliada  na existujúcu jurisprudenciu a využíva  ju na realizáciu svojich vlastných 
politických zámerov, ako ju svojimi opatreniami zatla i  k zániku. 

Responsum predstavovalo odborné stanovisko právnika k ur itej právnej problematike, ktoré si 
v oblasti verejného života postupne vytvorilo svoje pevné miesto. V 2. storo í n. l. zaradil Gaius 
responsum medzi pramene práva. Responsum sa vyzna ovalo svojou prirodzenou autoritou, nako ko 
ho vytvárali udia, politicky vysoko postavení, pochádzajúci s najvyšších vrstiev spolo nosti, spravidla 
zo senátorského stavu. V období Rímskej republiky sa váha respons opierala o dobrú poves  
právnikov, ktorí ju vydávali, pretože ich právna záväznos  pred súdom nebola zaru ená. Až v období 
principátu im bola priznaná právna záväznos . „Dobrozdanie právnikov (responsy) sú výroky a názory 
tých, ktorým bolo dané povolenie vytvára  právne pravidlá. Pokia  výroky ich všetkých sú jednotné, 
nadobúda to, na om sa zhodujú, silu zákona. Pokia  sa však nezhodujú, má sudca vo nos  riadi  sa 
tým výrokom, ktorým chce, a to je stanovené v reskripte božského Hadriana.“7 Z uvedeného vyplýva, 
že responsum mohol vyda  len ten, kto na to získal oprávnenie, avšak k tomu, aby bolo responsum 

                                                            
4) Inst. Gai. 1, 7.  
5) Pomp. Dig. 1, 2, 2, 49. 
6) Pomp. Dig. 1, 2, 2, 48. 
7) Inst. Gai. 1, 7; 1, 2, 8. 
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záväzné, bolo potrebné jednotné stanovisko všetkých takto privilegovaných právnikov. V opa nom 
prípade si mohol sudca pod a vlastného uváženia vybra  spomedzi viacerých respons. Pre sudcu bolo 
smerodajné responsum, ktoré si procesná strana sama zaobstarala. Iné responsy, prípadne tie, ktoré 
boli obsiahnuté v právnej literatúre alebo súkromných právnických zbierkach, neboli pre sudcu 
právne záväzné. Z h adiska práva boli tieto responsy rovnocenné tým, ktoré boli pred sudcom 
neúspešne uplatnené. Do súkromných zbierok respons boli za principátu zara ované právne tie 
responsy, ktoré už boli vydané za ú elom riešenia ur itej právnej otázky pred súdom.  

Záležalo teda na osobe sudcu, aby rozhodol o právnych ú inkoch respons vydaných osobami, ktoré 
na ich vydanie získali oprávnenie od samotného cisára. V období Rímskej republiky pôsobili ako 
sudcovia spravidla laici, ktorých postavenie sa podobalo skôr postaveniu rozhodcov. Avšak v období 
principátu, nastolením formulového procesu prichádza takáto právomoc sudcu do úvahy spolo ne 
s cisárovou formou extraordinaria cognitio, kedy sudca už nevykonáva svoju funkciu ako nezávislá 
súkromná osoba, nako ko je podriadeným orgánom vykonávajúcim pokyny svojho nadriadeného, 
prípadne samotného cisára. Bol to teda cisár, ktorý ius respondendi ude oval a zárove  menoval 
sudcov, ktorí rozhodovali o ich záväznosti. 

Ius respondendi bolo ude ované i v období dominátu, dôkazom oho bolo udelenie tohto oprávnenia 
právnikovi Innocentiovi, ktorý pôsobil na cisárskom dvore za vlády cisára Diokleciana. Je však 
nepochybné, že ius repondendi vydané Dioklecianom malo iný obsah ako v období principátu, 
pretože sloboda tvorby rímskych právnikov bola v období dominátu nemyslite ná. 

Ius respondendi nepredstavovalo priamo právo vydáva  všeobecné právne normy, ale právo vydáva  
názory s takou mierou autority, že pokia  sa po obsahovej stránke zhodol s názorom iného právnika 
rovnakého postavenia, stal sa plnohodnotným prame om práva popri cisárskych konštitúciách. Za 
responsum vydané na základe ius respondendi môžeme považova  jedine to, ktoré bolo vydané 
konkrétnemu žiadate ovi za ú elom rozhodnutia konkrétneho právneho sporu. Toto dobrozdanie je 
preto potrebné odlišova  od alšieho obsahu jurispruden nej literatúry pochádzajúcej asto krát od 
rovnakého autora. Respondentnú innos  rímskych právnikov možno v sú asnosti zhodnoti  ako 
najvýznamnejšiu zložku právnickej profesie v histórii rímskeho právnického stavu. 

Agere možno charakterizova  ako udelenie právnych rád sporovým stranám v oblasti procesno-
formálnych náležitostí, ktoré boli pre úspešne uplatnenie žaloby na súde ve mi dôležité. Agere sa 
uplat ovali v dobe legisak ného procesu. Agere poskytovali najmä právnici z radu k azov, ktorí mali 
monopol v oblasti znalosti procesných pravidiel. 

V druhej polovici 2. storo ia pred n. l., s nástupom formulového procesu sa obsah pojmu agere za al 
postupne približova  obsahu výkonu advokácie, pretože právnik svojmu klientovi radil, nielen ako si 
po ína  na súde, ale zastupoval ho ako obhajca aj v samotnom konaní pred súdom. 

V období helenizmu došlo k alším zmenám v obsahu tohto pojmu, pretože agere poskytovali nielen 
právnici, ale aj skúsení re níci s vä šími i menšími znalos ami práva. Neskôr oblas  rétoriky dosiahla 
tak vysokú úrove , že právnici pod ahli re níckym profesionálom. Vrchol agere spadá do 1. storo ia 
pred n. l. v súvislosti s nástupom profesionálnych obhajcov v oblasti civilného aj trestného súdnictva.  

Cavere sa zaoberalo predchádzaním právnych sporov, nako ko zah alo poradnú innos  právnikov, 
ktorí klientom radili, aké princípy, pravidlá a žalobné náležitosti je nutné zachováva  pre platné 
uzavretie ur itého právneho úkonu, akým bolo napríklad platné uzavretie kúpnej zmluvy, i spísanie 
testamentu. Z dôvodu nízkej gramotnosti rímskeho obyvate stva právnici asto krát osobne spisovali 
konkrétny právny úkon, i požadovanú listinu, preto sa pre cavere niekedy používal tiež pojem 
scribere. Táto oblas  právnej praxe sa stala pomerne skoro relatívne samostatným odvetvím. Svoj 
najvä ší rozkvet zaznamenala najmä 5. – 2. storo ia pred n. l. v období pontifikálneho monopolu, 
a to v dôsledku vysokej formálnosti práva. Významnou zložkou jej innosti preto bolo zostavovanie 
samotných procesných formulí (legis actiones), ktorých dodržanie bolo rozhodujúce pre úspešné 
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uplatnenie žalobného nároku, ktorého praktická stránka bola už predmetom agere. Nápl  cavere 
bola sústredená na spisovanie právnych listín, zmlúv, testamentov, žalôb, a tiež na samotnú 
asistenciou pri formálnych právnych úkonoch. Táto práca bola vecou rutiny, preto sa cavere 
postupne stalo predmetom práce prevažne druhoradých právnikov, i dokonca pisárov v službách 
známych právnikov.  

V období klasického rímskeho práva bolo cavere okrajovou nápl ou práce významných právnikov. 
Spisovanie úradných a právnych listín sa preto stalo doménou len špecializovanej skupiny 
súkromných pisárov nazvanej tabelliones. „Pretože boli vo svojej profesii relatívne slobodní 
a morálne boli zodpovední len svojej stavovskej organizácii, bolo za Justiniana podmienkou pre 
výkon ich živnosti udelenie zvláštneho auctoritas, t. j. povolenia podobného tomu, aké bolo skôr 
ude ované právnikom pre výkon respondere.“8 

Ustálením vývoja legisakcií sa hlavná oblas  pôsobenia vä šiny významných právnikov pomerne 
rýchlo presunula z formálneho cavere na respondere. „So zavedením menej formálneho súdneho 
procesu v 2. storo í pred n. l. sa stáva len ved ajšou innos ou právnikov a za principátu tiež 
neprávnikov.“9 Cavere sa tak ocitlo na okraji záujmu rímskej jurisprudencie. 

V zmysle zachovalých právnych prame ov možno innos  jurisprudencie charakterizova  aj pojmom 
scribere. Scribere možno charakterizova  ako literárnu odbornú innos  rímskych právnikov. Práve 
z tejto odbornej literárnaj innosti vznikla právnicá literatúra. Spo iatku to boli zbierky komentárov 
k praetorským, i provin ným zákonom a ediktom, neskôr i zbierky formulárov a rôzne systematické 
a teoretické traktáty, i u ebnice práva.  

Právne vzdelanie malo zna ný význam i pre predstavite ov cisárskej správy, pretože niektorí z nich 
disponovali i súdnou právomocou, ako napríklad praefekt praetorio, praefekt urbanus, i správcovia 
jednotlivých rímskych provincií. Títo významní úradníci bu  osobne študovali jednotlivé právne 
normy, ktoré sa priamo dotýkali rozsahu ich pôsobnosti, alebo boli obklopovaní osobami znalými 
práva, s pomocou ktorých riešili všetky právne záležitosti.  

Jedným z najvýznamnejších predstavite ov rímskeho právneho myslenia v období vlády cisára 
Augusta bol vzdelaný a právnicky inný Markus Antistius Labeo, prívrženec republiky a rázny 
odporca formujúceho sa cisárstva. Jeho právny záujem bol sústredený na Zákony dvanástich tabú  
a právnu innos  pontifikov v období republiky. V prevažnej miere sa zaoberal literárnou innos ou, 
napísal približne 400 kníh a komentáre k prétorskému ediktu a Zákonu dvanástich tabú , i zbierku 
dobrozdaní Responsa. „Mal mimoriadny zmysel pre výrazovú presnos  a zaslúžil sa o exaktné 
vyjadrenie obsahu dôležitých pojmov. V tomto úsilí na neho nadväzovali všetci dôležití právnici 
neskoršej doby.“10 

V období prvého storo ia nášho letopo tu patrili medzi najvýznamnejšie osobnosti rímskej 
jurisprudencie Gaius Kassius Longinus, Prokulus a Masarius Sabinus, ktorý už ako jazdec získal ius 
respondendi. V období ranného principátu zastával významné miesto aj C. Ateius Capito, ktorý 
požíval ve kú autoritu a zastával aj úrad konzula. Sabinus a Prokulus boli zárove  zakladate mi 
právnych škôl, ktorých prívrženci sa nazývali sabiniáni a prokuliáni. Stúpenci týchto dvoch právnych 
škôl ur ovali smer právneho myslenia v Rímskej ríši až do 2. stor. n. l. Medzi sabiniánmi a prokuliánmi 
bol však ve mi napätý vz ah, ktorý sa prejavoval v rozdielnej interpretácii jednotlivých právnych 
prípadov.  

Najvä ší rozkvet právnej vedy zaznamenávame koncom 1. stor. n. l. Vyzna ovala sa vysokou 
pojmovou presnos ou a úzkou spojitos ou s právnou praxou. Pri svojej innosti však vychádzala 

                                                            
8) B LOVSKÝ, P.: Advokacie a jurisprudence ve starov kém ím . Praha: Karolinum, 2005, s. 73. 
9) B LOVSKÝ, P.: Advokacie a jurisprudence ve starov kém ím . Praha: Karolinum, 2005, s. 14. 
10) BURIAN, J.: ím. Sv tla s stíny antického velkom sta. Praha: Svoboda, 1970, s. 173. 
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v prevažnej asti z normotvornej innosti cisára, o spôsobilo preklenutie právneho myslenia 
významných právnikov so zásadami cisárskej normotvorby. Významnými právnikmi tohto obdobia 
boli Gaius Oktavius Javolenus Priskus a známy právnik Gaius, autor spisu Institutiones commentari 
quatuor, obsahujúci preh adný zoznam zásad súkromného a procesného práva. Táto u ebnica 
rímskeho práva sa skladá zo štyroch kníh. Prvá z nich obsahuje právo týkajúce sa osôb, druhá a tretia 
kniha pojednáva o právach vz ahujúcich sa na veci, vrátane otázok vlastníckeho, dedi ského 
i obliga ného práva. Posledná štvrtá as  u ebnice je zameraná na procesné právo. Významnou 
osobnos ou jurisprudencie tejto epochy bol i Publius Salvius Julianus, autor Hadrianovho ve ného 
ediktu. „Pre právnikov tohto obdobia je prízna né, že sú úzko spojení s cisárom, spravidla tak, že 
zastávajú nejakú vysokú funkciu v štátnej správe.“11 

V rozvoji jurisprudencie v období principátu nastali dve pomerne významné zmeny. V zmysle prvej, 
cisári za ali ude ova  významným právnikom ius publicae respondenti ex auctoritate principis, t.j. 
právo verene dáva  dobrozdania v mene cisára, ktoré mali v praktickom živote pomerne zna ný 
význam. Cisár Hadrián ustanovil, že zhodné dobrozdania autorizovaných právnikov majú silu zákona. 
V prípade ich rozporu bol sudca oprávnený rozhodnú  spor pod a vlastného uváženia.  

V období panovania severovskej dynastie sa rímska jurisprudencia ocitá v období ozna ovanom za 
poklasické. V tomto období pôsobili významní právnici cisárskeho dvora, a to Aemilius Papinianus, 
Julius Paulus a Domitius Ulpianus. Ulpianus a Paulus sa zameriavali najmä na komentáre právnych 
opatrení a rôznych sporných otázok. Zaoberali sa i riešením administratívnych problémov, ktoré mali 
slúži  predovšetkým úradníkom v cisárskych službách. V dielach týchto dvoch právnikov bol 
zhromaždený cenný materiál, ktorý bol i v nasledujúcich obdobiach využívaný pri kodifikácií 
rímskeho práva cisárom Justinianom. Úryvky diel Dominitia Ulpiana tvoria takmer jednu tretinu diela 
Digesta. Do jeho tvorby patrí i komentár k prétorskému ediktu rozpísaný v 81 knihách, Responsa 
v 2 knihách a Disputationes v 10 knihách. „Je taktiež autorom takmer 300 kníh, ktoré tvorili základ 
ve kej asti Justiniánovho zákonníka.“12  

K významným právnym spisovate om 2. storo ia patrí Sextus Pomponius, ktorý sa zameriaval takmer 
výlu ne na u ite skú a literárnu innos . Napísal stru né dejiny rímskeho štátu a práva. Je tiež 
autorom zbierky kníh o civilnom práve a najrozsiahlejšieho komentáru k prétorskému ediktu.  

Kríza, ktorá rímske impérium sprevádzala v priebehu 3. stor. n. l., nekládla vhodné predpoklady pre 
alší zdravý rozvoj právneho myslenia a právnej innosti. V tomto období už nenachádzame 

badate nú innos  žiadneho významnejšieho rímskeho právnika. „Tvorivá práca klasických právnikov 
bola nahradená neplodným opakovaním a vulgarizáciou, samostatný prístup k riešeniu problémov 
právneho života vymizol.“13 

V roku 426 n. l. vydal cisár Valentinian III. tzv. cita ný zákon, v zmysle ktorého mohli by  na alej 
používané iba pôvodné spisy piatich klasických právnikov, a to Ulpiána, Papiniána, Paula, Gaia 
a Modestína. Sudca bol pri prejednávanej veci povinný riadi  sa právnymi stanoviskami týchto piatich 
právnikov. „V prípade, že sa ich stanoviská líšili, rozhodovala vä šina, pri rovnosti hlasov bolo 
ur ujúce stanovisko Papiniána, pokia  sa nevyjadroval k danej veci, mohol sa sudca rozhodnú  pod a 
vlastného uváženia.“14 

 

 

                                                            
11) KINCL, J., URFUS, V., SK EJPEK, M.: ímske právo. Praha: C.H. Beck, 1995, s 31. 
12) BUNSON, M.: Encyclopedia of the Roman Empire. New York: Facts on file, 2002, s. 561. 
13) TURE EK, J.: Sv tové d jiny státu a práva ve starov ku. Praha: ORBIS, 1963, s. 236. 
14) ŽIDLICKÁ, M., SCHELLE, K.: Právní d jiny – 1. Starov k. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 222. 
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ABSTRAKT: 
Potreba vytvorenia a následnej realizácie ankety k pripravovanému zámeru nového Zákona o športe vyplynula 
z nieko ko mesa nej práce pracovnej skupiny zloženej z odborníkov v rôznych oblastiach športu a práva. Nie však 
preto, aby sme zistili, o vlastne potrebujeme zákonom upravi , to vieme definova  a zhodnú  sa na tom pomerne 
presne, ale predovšetkým preto, aby sme sa uistili, i nami uvažované riešenia a k ú ové zámery sú v zhode 
s mienkou verejnosti, a to najmä tej športovej.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
Several months hard efforts of the working group, which includes experts in different areas of sports and law led 
to the necessary preparation and further execution of the questionaire in regard to the aim of prepared Act on 
Sport. Not because we are looking to find out what we expect as an outcome of the new Act on Sport, that is 
something we are able to agree on in general, but mainly because we need to make sure that our key ideas, 
proposed changes and solutions are well in line with the meaning of the public and mostly the sports community.  

 

ÚVOD 
Realizácia dotazníkového prieskumu ( alej len „ankety“ alebo „dotazníka“) pred spustením 
novely/prípravy niektorého zákona, i iného právneho predpisu nie je na Slovensku celkom bežnou 
záležitos ou a už vôbec nie v prípade, ke  už proces prípravy daného predpisu prebieha takmer rok. 

Potreba vytvorenia a následnej realizácie ankety k pripravovanému zámeru nového Zákona o športe 
vyplynula z nieko ko mesa nej práce pracovnej skupiny zloženej z odborníkov v rôznych oblastiach 
športu a práva. Nie však preto, aby sme zistili, o vlastne potrebujeme zákonom upravi , to vieme 
definova  a zhodnú  sa na tom pomerne presne, ale predovšetkým preto, aby sme sa uistili, i nami 
uvažované riešenia a k ú ové zámery sú v zhode s mienkou verejnosti, a to najmä tej športovej. 

Anketu treba vníma  na jednej strane ako podpornú aktivitu za ú elom obsahovej prípravy Zákona 
o športe, avšak na druhej a dôležitejšej strane je to nástroj na rozprúdenie spolo enskej diskusie 
o športe a jeho posune vo vnímaní ob ianskou spolo nos ou. Samotná príprava zákona preto nie je 
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a nebola asovo závislá na ukon ení a vyhodnotení ankety. Išli sme do toho s tým, že ak by si to 
výsledky ankety vyžiadali, môžeme pripravi  na základe podnetov aj alšie alternatívy. Rozhodnutie 
o tom, ktorou cestou sa nakoniec v konkrétnych prípadoch právnej úpravy športu vydáme, bude 
nakoniec závisie  od výsledkov odbornej diskusie a pripomienkového konania. 

Ako uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( alej aj 
„ministerstvo“) prostredníctvom svojej webovej stránky: „Zapoji  sa do širokej diskusie o aktuálnych 
témach a problémoch športu, ako aj jeho budúcnosti sa mohla okrem športovej obce (športové kluby, 
zväzy, športovci a športoví odborníci) aj široká laická verejnos . Urobi  tak mohli prostredníctvom on-
line dotazníka. Spracované výsledky ankety pomôžu ministerským legislatívcom pri tvorbe nového 
zákona o športe. Cie om tejto iniciatívy je rozprúdi  celospolo enskú diskusiu k aktuálnym otázkam, 
ktoré v sú asnosti rieši slovenský šport a prostredníctvom novej právnej úpravy tak zavies  do 
slovenského športu komplexné systémové zmeny a transparentnos . Práve to by malo zlepši  dôveru 
odbornej i širokej verejnosti k športovým hnutiam a následne prinies  aj viac finan ných prostriedkov 
do tejto oblasti“. 

Záujem o samotnú anketu, reakcie verejnosti, ako aj jej výsledky boli pre všetkých zainteresovaných 
pozitívnym prekvapením a zárove  povzbudením do najdôležitejšej etapy práce na tomto pre 
slovenský šport tak potrebnom predpise. Termín ukon enia ankety dokonca pre vysoký záujem 
kompetentní pred žili. Skuto nos , že do ankety sa zapojilo viac ako 5000 respondentov (do oficiálnej 
verzie presne 4745), ale najmä to, že sa jednalo o takmer 1800 individuálnych respondentov – 
odbornej športovej verejnosti a z toho takmer 700 registrovaných športovcov, pri om vyplnenie 
tejto asti dotazníka trvalo minimálne 25 minút, nazna uje, že nám („ u om od športu“) na osude 
športu na Slovensku záleží. Takýmito íslami sa môže prezentova  máloktorý prieskum, takže 
zárove  môžeme ozna i  skupinu respondentov ako dostato ne reprezentatívnu vzorku. 

Do ankety sa postupne zapojili respondenti z takmer celej palety športových odvetví, pri om najviac 
vyjadrovali svoje postoje a názory za športy ako futbal, adový hokej, lyžovanie, atletika, florbal, 
volejbal, basketbal, hádzanú, stre bu, kulturistiku, kanoistiku i plavecké športy. 

VYHODNOTENIE ANKETY 
1. BEŽNÁ LAICKÁ VEREJNOS  

Bežných ob anov sme sa pýtali, o je dôvodom nízkeho zapojenia obyvate ov do športu. S výnimkou 
možnosti „obmedzujúce zákony“, ktorú skôr ob ania nepovažujú za dôvod „nešportovania“ 
slovenskej verejnosti, podporila vä šina respondentov vždy inú ponúknutú možnos , pri om najviac 
respondentov vidí problém v nedostatku športovísk pre verejnos  (až 76%), resp. cyklotrás v meste 
(69%), ako aj v nedostato nej propagácii športu zo strany štátu (73%). Ve mi zaujímavú sebareflexiu 
ponúka jedna z odpovedí, v ktorej až 69% bežných ob anov uviedlo, že dôvodom „nešportovania“ je 
aj nedostato ná výchova k športovaniu v rodine. 

Ve mi dôležitým zistením je skuto nos , že aj bežný ob an si prevažne myslí (spolu dokonca 77%), že 
prostriedkov v športe je bu  málo (34%) alebo dos , len sú zle rozde ované (43%). Tu existuje 
jednozna ná zhoda s odpove ami športovej obce, v odpovediach ktorej má rovnaký názor dokonca 
80% respondentov ibaže v opa nom pomere, pretože 45% respondentov zo športovej obce sa 
domnieva, že prostriedkov v športe je málo a 35% že ich je dos , len sú zle rozde ované. Na základe 
týchto údajov môžeme smelo tvrdi , že aj bežná verejnos  vníma slovenský šport a jeho finan nú 
situáciu pomerne citlivo a objektívne. Zárove  to znamená pre tvorcov nového zákona o športe 
dôležitú podporu dvoch nosných zámerov zákona, ktorými sú transparentnos  a efektívnos  
financovania športu na strane jednej a dostatok finan ných prostriedkov v športe z verejných alebo 
súkromných zdrojov na strane druhej. 
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Vzh adom na to, že pri financovaní športu z verejných zdrojov (štátneho rozpo tu) sa jedná 
o finan né prostriedky, ktoré sú de facto peniazmi da ových poplatníkov, nie je prekvapujúce, že 
bežní ob ania (88%) sú za kontrolovate né hospodárenie subjektov v športe podporovaných 
z verejných zdrojov, ím vyjadrila bežná verejnos  podporu aj tretiemu k ú ovému zámeru 
pripravovaného zákona o športe, ktorým je transparentnos  hospodárenia športových subjektov 
v dôsledku zavedenia informa ného systému slovenského športu. 

alej sme sa bežných ob anov spýtali, kto by sa mal podie a  na financovaní športu, ktorý pracovne 
a aj pre potreby zákona o športe delíme na šport sú ažný (organizovaný, vrcholový, i výkonnostný) 
a šport pre zdravie (šport pre všetkých). Pre upresnenie uvádzame, že respondenti mali možnos  
ozna i  viacero z predložených možností. Až 85% bežnej verejnosti sa domnieva, že sú ažný šport by 
mal podporova  štát, o je v súlade so zámerom zákona o športe. Názor, že športovanie pre zdravie 
by mala podporova  samospráva zdie a 67% respondentov, pri om 46% si myslím, že by to mal robi  
štát a takmer tretina respondentov, že je to aj vecou samotného športovca, i v prípade mládeže 
jeho rodi ov. 

2. ŠPORTOVÁ OBEC 

Z asti dotazníka adresovanej športovej obci je potrebné zmieni  najmä jednozna ne vnímaný 
nedostatok financií z verejných i súkromných zdrojov, avšak zárove  subjektívne a nespravodlivé 
rozde ovanie jestvujúcich finan ných zdrojov v sú asnosti, na om existuje ve ká zhoda všetkých 
„športových“ respondentov. Dokonca sa vä šina respondentov (61%) domnieva, že s rozde ovaním 
finan ných prostriedkov je spojená aj korupcia, o je zistenie o to horšie, ke že sa jedná 
o respondentov, ktorí sú viac i menej zainteresovaní na športovom dianí. 

Potešujúcou skuto nos ou je výrazná podpora už uvedených nosných zámerov pripravovaného 
zákona o športe, ktorým sa budeme venova  podrobnejšie v nasledujúcich astiach. 

a) Financovanie športu z verejných zdrojov na centrálnej úrovni 

Hlavným zamýš aným zámerom zákona o športe o sa týka oblasti financovania športu z centrálnych 
verejných zdrojov je zavedenie systému financovania sú ažného športu „z jedného zdroja, jednou 
cestou, prostredníctvom národných športových zväzov“. Tento úmysel podporili viac ako 3 štvrtiny 
„športových“ respondentov, o korešponduje aj s názorom 72% respondentov, že by zákon mal 
definova  zlú enie štátnych finan ných prostriedkov v športe do jedného „uzla“, v ktorom budú 
transparentne evidované. 

Ako sme už uviedli, nielen bežní ob ania, ale aj športová obec sa domnieva, že toky prostriedkov 
plynúcich v sú asnosti do športu nie sú preh adné a ažko kontrolovate né. Je logické, že práve 
respondenti aktívne pôsobiaci v športe vnímajú o nie o viac ich celkový nedostatok, konkrétne 
ozna ilo nedostatok financií z verejných zdrojov až 94% a zo súkromných zdrojov 81%. Zdá sa preto, 
že je naozaj na mieste uvažova  o opatreniach, ktoré by navýšili prostriedky na šport zo súkromných 
zdrojov, resp. z verejných zdrojov, a to najmä takých, ktoré by v o najmenšej miere 
a najefektívnejšie za ažili štátny rozpo et. 

Medzi 3 najvhodnejšie spôsoby, akými by štát mal získa  viac finan ných prostriedkov na šport 
ozna ili respondenti (vo všetkých prípadoch viac ako polovica) vyššie zdanenie výnosov zo 
stávkovania alebo zvýšenie odvodov stávkových kancelárií zo stávkovania na športové podujatia, 
zavedenie da ových ú av pre právnické a fyzické osoby, ak tieto podporia šport a zavedenie 
možnosti sponzorstva ako da ovo uplatnite ného výdavku pre sponzora s verejne kontrolovate ným 
použitím sponzorského. Práve táto forma da ového zvýhodnenia subjektov podporujúcich šport sa 
javí ako najlepšia. Sú asná právna úprava SR pojem športové sponzorstvo nedefinuje, pri om 
sponzorstvo sa u nás asto mylne zamie a s reklamnou spoluprácou i s darcovstvom. Vyplývajúc 
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z alšej anketovej otázky, da ové zvýhodnenie subjektov podporujúcich šport by rado v zákone 
videlo až 90% športových respondentov, o hovorí samo za seba. 

Netreba však opomenú  ani to, že aj iné navrhované možnosti zvýšenia prostriedkov v športe, i už 
z verejných alebo súkromných zdrojov vo vä šine respondenti podporili. 

Ve mi populárnou témou rôznych diskusií sú financie spojené so stávkovaním na športové sú aže 
a najmä so zákonom stanovenými odvodmi stávkových operátorov, ktoré by s oh adom na historické 
skuto nosti mnohí radi videli priamo naspä  v športe. A potvrdili to aj výsledky ankety. Respondenti 
citlivo vnímajú to, že ak je existencia športu základným predpokladom stávkovania (ak by neexistoval 
šport, nebolo by na o stávkova ), mali by sa príjmy z odvodov zo stávkovania priamo premietnu  do 
financovania športu, iže by sa mali do športu vraca  cez štátny rozpo et prípadne priamo v plnom 
rozsahu, i ke  sa nemusí vždy jedna  len o stávkovanie na slovenský šport. 

V tejto súvislosti si však dovolíme lepšie objasni  navrhovanú právnu úpravu tejto oblasti v rámci 
nového zákona o športe, resp. novelizácie zákona o hazardných hrách. Našou ambíciou nie je 
v žiadnom prípade zvyšova  percentuálnu sadzbu odvodu z prijatých stávok, ktorá v porovnaní 
okolitých krajín patrí medzi tie vyššie, o má negatívny vplyv na konkurencieschopnos  na Slovensku 
riadne licencovaných stávkových operátorov, ktorí v dôsledku toho majú vyššiu mieru nákladovosti, 
o je premietnuté do poplatkov pre stávkujúcich, ktoré potom sú vyššie ako v okolitých štátoch, o 

znovu motivuje mnohých stávkujúcich k stávkovaniu u zahrani ných stávkových operátorov bez 
slovenskej licencie. Našim cie om je zvýši  v absolútnom vyjadrení sumu, ktorá príde zo stávkovania 
do štátneho rozpo tu, resp. priamo do športu, nie percentuálnu výšku odvodu. V tomto smere sa 
v záujme ochrany našich stávkových spolo ností, resp. stávkových spolo ností legálne podnikajúcich 
na území Slovenskej republiky právne aj technicky dôkladne zaoberáme online stávkovaním. 
V dôsledku online stávkovania, ktoré na našom území ponúkajú zahrani ní stávkoví operátori bez 
príslušnej slovenskej licencie a teda aj bez platenia odvodov, slovenským stávkovým operátorom 
i štátnemu rozpo tu beztrestne ro ne unikajú prostriedky vo výške, ktorá by všetkým vrátane 
slovenského športu významne vylepšila situáciu. Spôsob ako dosta  prostriedky od stávkových 
kancelárií do športu môže by  upravený rôzne, pre šport sa javí ako ideálne, aby sa prostriedky 
dostali do športu priamo alebo cez ú et ministerstva, avšak predovšetkým aby sa rozdelili pod a 
vzorca upraveného priamo v zákone, bez náro ného subjektívneho posudzovania a rozhodovania 
o žiadostiach a projektoch. Zárove , ak sa príjmy štátneho rozpo tu zo športového stávkovania 
medziro ne zvýšia, mali by sa primerane tomu medziro ne zvýši  aj príjmy z odvodov pre šport. 
Všetci majú vyššie príjmy, šport by preto mal tiež dosta  viac na reprodukciu, aj s oh adom na 
skuto nos , že nominálna hodnota verejných finan ných prostriedkov na šport sa v podstate už viac 
ako 10 rokov nezvýšila. 

b) Transparentnos  financovania športu a hospodárenia športových subjektov 

Odpovede na otázky týkajúce sa netransparentnosti financovania športu vnímame ako podporu 
jasných a spravodlivých pravidiel rozde ovania verejných financií, a taktiež zavedenie informa ného 
systému a zverej ovania údajov týkajúcich sa financovania športových subjektov. 60% respondentov 
si myslí, že podstatná as  dotácie pre športové zväzy by sa mala rozdelova  pod a matematických 
kritérií ustanovených zákonom (bez možnosti subjektívneho vplyvu), pri om alších 25% sa dokonca 
domnieva, že všetky dotácie športovým zväzom by sa mali rozde ova  bez možnosti subjektívneho 
vplyvu. 

Sama športová obec vníma ve mi negatívne niektoré javy v slovenskom športe, ako je nedostato ná 
kontrola financovania športu zo strany štátu (62% respondentov), nedôvera k športu zo strany 
podnikate ov a ob anov (dokonca až 71%), absencia vnútorných pravidiel športových zväzov na 
rozde ovanie financií (49%) a v neposlednom rade aj nekompetentnos  funkcionárov športových 
organizácií (56%), o je žia  nepríjemné sebakritické zistenie, avšak o to viac alarmujúce. 
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V tejto súvislosti zárove  pri otázke „ o je pod a Vás vhodné, aby zákon definoval?“ súhlasilo 82% 
športových respondentov so zavedením informa ného systému na efektívnu verejnú kontrolu 
hospodárenia a riadenia športových zväzov. alej podporila ve ká vä šina aj verejné hospodárenie 
športových organizácií, ktoré sú prijímate om prostriedkov z verejných zdrojov na šport (67%), 
definovanie povinných štandardizovaných ustanovení stanov športového zväzu (71%), zavedenie 
centrálneho registra aktívnych športovcov v informa nom systéme športu (79%), i registra 
rozhodnutí orgánov športových subjektov (77%). 

V jednej z alších otázok vyslovili dokonca len 2% (57 z celkového po tu 2521) respondentov z radov 
športovej obce názor, že v prípade ak je subjekt prijímate om štátnych prostriedkov, zverej ovanie 
použitia týchto prostriedkov nie je správne. Ostatných 2372 respondentov, ktorí tiež na danú otázku 
odpovedali sa vyslovilo minimálne za povinné zverej ovanie použitia štátnych prostriedkov. 

c) Ostatné okruhy tém 

Anketa sa okrem už uvedených tém venovala aj mnohým alším otázkam v oblasti športu. 
Ministerstvo vyhlásilo na svojej webovej stránke: „Obsahovo bol dotazník zameraný na širokú paletu 
otázok venujúcich sa témam riadenia, financovania, kontroly i efektivity manažovania sú asného 
slovenského športu. Navyše, otázky adresované v rámci dotazníka športovým klubom a zväzom sa 
dotýkali tiež kritérií ur ených pre výpo et výšky dotácií národným športovým zväzom, metodiky ich 
prerozde ovania alebo konkrétnych návrhov na riešenie finan ného a materiálneho zabezpe enia 
vybraných vrcholových športovcov v rezortných strediskách“. K výsledkom ankety potom sumárne 
uviedlo, že „jednozna nú podporu získali dve hlavné myšlienky návrhu, a to financovanie športu 
z centrálnych verejných zdrojov cez jeden uzol a vyslovenie sa za kompletné zverej ovanie údajov 
v informa nom systéme športu“. Pod a komentára ministerstva „v anketových zisteniach prevláda 
taktiež názor o nerovnakom prístupe, subjektívnom rozhodovaní i absencii vnútorných pravidiel 
prijímate ov dotácií a ú astníci ankety zárove  podporujú také opatrenia, ktoré sa týkajú 
jednozna nosti ur enia prijímate a financií, centrálneho registra športovcov i osobnej 
zodpovednosti volených funkcionárov za rozhodnutia“. 

Za zmienku ur ite stojí aj nieko ko alších zaujímavých skuto ností. Ve ké percento respondentov sa 
vyslovilo za existenicu športového rozhodcovského súdu (80%), za oslobodenie nehnute ností, na 
ktorých stoja športoviská slúžiacich na vykonávanie športovej innosti od dane z nehnute ností (80%) 
a tiež za tzv. „kódexový typ“ zákona o športe (62%). Silnú podporu vyjadrili respondenti alej najmä 
tomu, aby zákon definoval výpo et množiny druhov športu – aktivity, ktoré sa budú považova  za 
šport (66%), princíp 1 medzinárodná športová federácia = 1 národný športový zväz na Slovensku 
(62%), športové poukazy pre deti do 18 rokov financované štátom, obcou a rodi mi (80%), 
pracovnoprávny vz ah športovcov (a športových odborníkov) a klubu/zväzu pod a štandardov EÚ 
(69%), i zákaz stávkovania na sú aže športovcov do 18 rokov (až 76%). Naopak ako ve mi 
nerozhodnou sa javí otázka „aký má by  vz ah SOV, štátu a športových zväzov“. 

3. NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ ZVÄZY 

Názory a odpovede predstavite ov (funkcionárov) športových zväzov, medzi ktorých sme zaradili 
prezidentov, predsedov, generálnych sekretárov, resp. iných vrcholných funkcionárov športových 
zväzov, sa v podstate zhodujú s názormi a odpove ami športovej obce vo všeobecnosti. Z tých 
najdôležitejších a najzaujímavejších zistení vyberáme nasledujúce. 

Funkcionári športových zväzov sa jednozna ne zhodli na návrhu, aby bol sú ažný šport financovaný 
„z jedného zdroja, jednou cestou, prostredníctvom národných športových zväzov“ a taktiež na 
povinnom zverej ovaní hospodárenia športových zväzov, avšak vo vä šine len z verejných zdrojov, 
nie súkromných. Zárove  súhlasili so zriadením jedného športového rozhodcovského súdu pre 
riešenie sporov v organizovanom športe, i s oslobodením nehnute ností využívaných na športovú 
innos  od dane z nehnute ností. alej významne podporili myšlienku zredukovania rezortných 
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stredísk a tým posilnenia zodpovednosti a kompetencií športových zväzov. Vzácnu (až stopercentnú) 
zhodu sme zaznamenali pri podpore zavedenia da ových ú av pre subjekty podporujúce šport. 

V podstate vo vä šine odpovediach na otázku, „ o by mal zákon definova “, prevládol medzi 
funkcionármi názor, ktorý prevládol aj v pracovnej skupine. Na druhej strane však anketa ukázala, 
a to nielen v prípade respondentov zo športových zväzov, že pri mnohých odpovediach existuje istá 
skupina s iným alebo dokonca aj opa ným názorom, ako je názor vä šiny. Je logické, že aj predstavy 
udí na šport sa významne líšia, preto bude dôležité aby sme pri riešení akejko vek otázky nadobudli 

potrebnú odbornú znalos  a v spolupráci s odborníkmi na danú tému navrhli a zdôvodnili dobré 
riešenie, ktoré si získa podporu športovej obce i potrebné hlasy v parlamente. 

4. ZAUJÍMAVÉ NÁZORY A POSTREHY ŠPORTOVEJ I LAICKEJ VEREJNOSTI 

Ve mi zaujímavé podnety respondenti uviedli do vo ného textového po a v závere ankety. 
V nasledujúcich riadkoch sa preto konkrétnym spôsobom oboznámime s najzaujímavejšími 
a najhodnotnejšími názormi respondentov ankety o zákone o športe. Z h adiska štruktúry 
k niektorým podnetným názorom pridávame i krátky komentár: 
„rozdelenie športu na dve základné oblasti podpory štátom a iná pomoc: A – aktívny vrcholový šport 
a reprezentácia vo všetkých vekových kat. s cie om zvidite nenia Slovenska vo svete a prilákanie detí 
k aktívnemu (neskôr aj vrcholovému) športu. Podpora štátom a súkromným sektorom hlavne pod a 
výsledkov. Bez rozdielu športového odvetvia. B – športovanie ako relax, poznávanie, oddych 
a starostlivos  o zdravie udí. Podpora od VÚC, samosprávy a súkromného sektora, projekty EÚ 
a štátu. V zime napríklad turistické bežecké lyžovanie po upravených a ozna ených atraktívnych 
tratiach, kde sú pekné výh ady na okolie, rozh adne, prístrešky, chaty s ob erstvením. Upravené pre 
vo né aj klasické turistické bežecké lyžovanie, v lete cyklistika cestná aj MTB, turistika, beh, in – line... 
plávanie vo né vodné plochy... Na Slovensku vzniká len málo projektov, ktoré riešia vz ah k aktívnemu 
pohybu v spojení s prírodou, obcou a vzájomnou komunikáciou... Napr. mestské a obecné parky 
(plochy) pre šport, relax aj spolo enskú zábavu, ktorá zabezpe í napr. spolufinancovanie prevádzky 
parku... at . Podpora hlavne takýmto projektom. akujem a rád pomôžem...“ 

Komentár: V tomto nepochybne zaujímavom príspevku respondent navrhuje štátnu finan nú 
podporu športu bez rozdielu športového odvetvia, pri om jediným kritériom pre výpo et 
prerozdelenia finan ných prostriedkov majú by  dosiahnuté výsledky. V prípade takéhoto postupu 
by prišlo k úplnej eliminácii koeficientov popularity (záujmu o športové odvetvie) i medzinárodnej 
konkurencie, ktoré sa v sú asnosti uplat ujú. Domnievame sa, že to nie je správnym riešením. 
Zámerom pripravovaného zákona o športe je predovšetkým vytvorenie jednotného centrálneho 
systému financovania športu cez jeden uzol, o znamená, že všetky finan né prostriedky smerujúce 
na podporu a rozvoj športu v Slovenskej republike by mali pochádza  z rozpo tovej kapitoly 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vo forme štátnych nárokovate ných príspevkov 
adresovaných jednotlivým národným športovým zväzom a asociáciam. Nahradí sa tak sú asný 
zložitejší a menej preh adný systém, v rámci ktorého významnú as  „športového rozpo tu“ tvoria 
okrem napr. vyššie spomenutých dotácií na rozvoj športových odvetví a štátnu reprezentáciu SR, aj 
dotácie ur ené na významné športové podujatia, ú as  na olympijských a paralympijských hrách, 
individuálne ur ené príspevky na podporu niektorých športových projektov, ako aj alšie položky. 
Vyjadrujeme tiež súhlas s as ou príspevku týkajúcou sa zvýšenia angažovanosti samosprávnych 
krajov a obcí v športovej oblasti. Rovnako tak výchova a podpora štátnej reprezentácie je dôležitým 
aspektom, pretože prispieva k nárastu športového povedomia i záujmu o šport ako taký u mladej 
generácie.  

„Vytvori  neformálny zákon, ktorý by presne definoval podmienky rozvoja športu v kluboch a štátnej 
reprezentácii. Finan ne zvýhodni  a podpori  mládežnícky šport vo všetkých odvetviach.“ 
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Komentár: Pri tvorbe nového zákona a kreovaní dostupnejšieho systému financovania športu by 
nemuselo by  bezpredmetné zaobera  sa otázkou inkorporácie ur itého ustanovenia do právneho 
predpisu, priamo ukladajúceho benefity pre mládežnícky šport vo všetkých odvetviach. 

„V zákone o športe majú by  zadefinované aj športové gymnáziá, ako centrá prípravy športovo 
talentovanej mládeže, ktoré plnia funkciu komplexného vzdelávania a športovej prípravy mládeže.“ 

Komentár: Z vlastnej skúsenosti vieme, že vzdelávanie na športových gymnáziách je odsunuté 
absolútne na ved ajšiu ko aj, o nie je celkom správny prístup, nako ko výchova vrcholového 
športovca by nemala zah a  výlu ne fyzickú stránku. Zadefinovaním športových gymnázií 
v pripravovanom zákone o športe by sa pod a nášho názoru dostalo týmto inštitúciám vä šej 
vážnosti. Potrebu legislatívnej úpravy vidíme predovšetkým v zefektívnení systému financovania 
športových gymnázií a v oživení vz ahu medzi nimi a jednotlivými národnými športovými zväzmi i 
asociáciami. V sú asnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prispieva športovým 
gymnáziám (ich po et v SR je 12) na každého jedného študenta sumou o približne 1000 EUR vyššou 
ako je tomu v prípade oby ajného študenta radovej strednej školy. Len pre ve mi malé percento 
absolventov týchto gymnázií však naozaj bude šport budúcim zamestnaním, nako ko nie všetky deti, 
ktoré sa na takúto školu dostanú, sú skuto ne talentované, prípadne svoj talent nedokážu 
potrebným spôsobom rozvíja  a v budúcnosti zúro i . Zo spomenutých dôvodov sa domnievame, že 
nastolenie jasných pravidiel spolupráce národných športových zväzov i asociácií a športových 
gymnázií pri výbere talentovanej mládeže by bolo nesmierne esenciálnym krokom pre vyriešenie 
tejto problematiky.  

„Najdôležitejšie je zákonom stanovi  spôsob financovania a podpori  transparentnos  v športe. Aj 
laická verejnos  by mala vedie , na o, a ktorý klub alebo zväz mí a peniaze. Okrem toho je dôležité 
neobmedzova  kluby, na ele ktorých stoja šikovní manažéri a dokážu si zhá a  financie a sponzorov. 
Takéto snaženie treba podporova , ale v prípade verejných financií musia by  jasne stanovené 
pravidlá a kritériá pride ovania.“ 

Komentár: Informa nú povinnos  pri financovaní športu už zakotvuje § 18 zákona . 300/2008 Z. z. 
o organizácii a podpore športu. Táto povinnos  je pozitívnoprávne formulovaná v troch rôznych 
smeroch, ako povinnos  samosprávnych krajov, obcí a jednotlivých príjemcov dotácií. Prípadným 
rozšírením tohto zákonného ustanovenia i na alšie okruhy by mohlo dôjs  k vä šej transparentnosti 
a zvýšenej miere dôvery zo strany verejnosti v športové orgány, organizácie, ako i samotný systém 
prerozde ovania dotácií.  

„Zákon by mal vytvori  celospolo enský a celonárodný zjednocujúci názor na športovanie a tomu 
adekvátne vytvorenie podmienok nie len zo strany štátu, obcí a miest, ale aj ako hodnota zdravia 
ob anov, do ktorej je potrebné investova , napr. zo zdravotných pois ovní, i iných výhod pre 
podnikate ské subjekty. Nemyslím si, že zákon by mal rieši  rozde ovanie financií, skôr má jasne ur i  
systémové povinnosti verejných inštitúcií, vrátane štátnych orgánov a orgánov samospráv. 
V neposlednom rade by mal vytvori  motiva né stimuly pre pološtátne a súkromné podnikate ské 
subjekty na podporu akýchko vek športových aktivít s prioritou podpory športu mládeže. No a na 
záver by mal stanovi  povinnos  odvádzania asti zisku všetkých stávkových kancelárií do spolo ného 
športového mešca.“ 

Komentár: Stretávame sa aj s opa ným názorom, pod a ktorého by nová zákonná úprava nemala 
rieši  rozde ovanie financií. Na druhej strane respondent vo svojom príspevku spomína nastavenie 
jasných pravidiel financovanie športu prostredníctvom hazardných hier. V teoretickej rovine možno 
konštatova , že financovanie športu v Slovenskej republike je do istej miery postavené na príjmoch 
z hazardných hier, podobne ako v iných krajinách. Ide však o financovanie, ktoré možno 
charakterizova  ako nepriame, ke že v skuto nosti prebieha cez štátny rozpo et. § 37 zákona 
. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov totiž ukladá 
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prevádzkovate om týchto hier povinnos  odvodu do štátneho (resp. obecného) rozpo tu, ktorého 
výška je spravidla ur ená percentom z hernej istiny daného typu hry. Avšak mechanizmus, ktorý by 
zabezpe il, aby sa konkrétna as  z odvodu skuto ne v rámci štátneho rozpo tu použila na rozvoj 
športu, neexistuje. Fakticky preto nemožno jednozna ne tvrdi , že na Slovensku je šport financovaný 
z hazardných hier. Žiadny priamy vz ah medzi odvodom z hazardných hier do štátneho rozpo tu 
a výdavkami na šport zo štátneho rozpo tu totiž neexistuje. Vytvorenie takéhoto mechanizmu, resp. 
vz ahu by malo by  imanentnou sú as ou zákona o športe. Šport v slovenských podmienkach asto 
zápasí s nedostatkom sponzorov, preto poskytnutie ur itých stimulov súkromným podnikate ským 
subjektom na podporu športových aktivít by tiež zrejme bolo na mieste. 

„Je ve ký krok dopredu, zapoji  udí do vecí, ktoré sa udí týkajú a hlavne ak ide o šport, ktorý sa u nás 
stal zanedbate ný. Chválim preto tento nápad s dotazníkom. A o by pod a m a pomohlo športu, 
mládeži na Slovensku je vytvorenie športových líg na základných a stredných školách, kde by sa školy 
špecializovali aspo  na jeden, dva alebo tri športy (aby si žiak, študent vedel vybra  o ho baví). To je 
to o mi vždy chýbalo na škole a o som obdivoval v zahrani í. Takáto liga by motivovala študenta 
športova , reprezentova  školu po celý rok až celé štúdium. Študenti by navzájom súperili, 
porovnávali sa, zlepšovali a samé by ich to motivovalo pracova  na sebe. A dokonca by sa k športu 
dostali nadané deti, ktoré by možno kvôli financiám alebo iným okolnostiam iná  nešportovali a takto 
by štát našiel talenty a možno aj budúcich reprezentantov. Netreba sa vyhovára  na rodi ov a dnešnú 
dobu po íta ov, šport udí vždy bavil a bavi  bude, len ho treba u om sprístupni , priblíži  a spravi  
zaujímavým, zábavným a hlavne nech si každý vyberie o ho baví. Ni  nie je horšie ako núti  loveka 
do vecí, ktoré nemá rád.“ 

Komentár: Autor sa touto zaujímavou myšlienkou snažil zrejme poukáza  na univerzitný, resp. 
školský model športu, ktorý sa uplat uje vo ve kej miere najmä v USA. Pokus o vytvorenie nie oho 
podobného nie je zrejme v kompetencii pripravovaného zákona o športe, avšak pokia  by k založeniu 
školských športových líg v sú innosti škôl, rodi ov i samospráv predsa len prišlo, znamenalo by to 
podnecujúci stimul mladej generácii pre obnovenie vz ahu k športu. Náklady viažuce sa 
k prípadnému vytvoreniu spomínaného systému by aspo  v jeho za iato nej fáze nemuseli by  
vôbec vysoké a v pomere k benefitom získaným z takejto innosti, by mohlo ís  o neocenite ný 
prínos.  

„Podporujeme myšlienku zamestnanosti športovcov v kluboch na pracovný pomer, ale len za 
podmienky doriešenia financovania športu zo súkromného sektoru ako jednou z možností tohto 
financovania a to ako odpo et z daní.“ 

Komentár: V tomto príspevku sa opätovne stretávame s požiadavkou zvýhodnenia súkromného 
sektoru pri financovaní športu (sponzoring) a taktiež s asovo dlhodobým pôsobením na zmenu 
právneho statusu športovcov zo SZ O na pracovný pomer. Vä šina športovcov v Slovenskej 
republike má uzavreté inominátne kontrakty spravujúce sa Ob ianskym zákonníkom, tie by boli 
v takomto prípade nahradené pracovnými zmluvami pod a Zákonníka práce. I z judikatúry Súdneho 
dvora Európskej únie v prípadoch ako napr. Walrave, Koch vyplýva preferovanie pracovnoprávnych 
vz ahov medzi klubom a športovcom aspo  v kolektívnych športoch.  

„Som za jednoúrov ový model financovania cez športové zväzy pod sprísnenou kontrolou 
poskytovate a dotácií. Kritériá rozde ovania musia by  transparentné a som proti zvýhod ovaniu 
niektorých športov (futbal, hokej) nesystémovými prostriedkami, aj napr. priamo z rozpo tu 
nedemokratickým rozhodnutím. Zakotvi  trebárs aj v ústave percento rozpo tu povinne poskytované 
na podporu na šport.“ 

Komentár: Ústavné zakotvenie ur itého percenta zo štátneho rozpo tu, ktoré by malo smerova  na 
podporu športu, bude zrejme nereálne, no možno uvažova  o jeho premietnutí do zákonnej podoby. 
V roku 2010 bolo pre šport zo štátneho rozpo tu vy lenené cca. 0,43 %. Uvedený íselný údaj sa však 
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celkom zjavne dostáva do rozporu s ustanovením § 13 písm. a) zákona . 288/1997 Z. z. v znení jeho 
neskorších zmien a doplnení (zákon o telesnej kultúre), pod a ktorého prostriedky štátneho 
rozpo tu, ktoré sú zdrojmi financovania telesnej kultúry musia predstavova  aspo  0,5 % z jeho 
ro ného objemu. Absencia akéhoko vek sank ného mechanizmu však len podporuje dlhodobé 
porušovanie a nerešpektovanie tejto zákonnej dikcie zo strany štátu. Štát v týchto prípadoch používa 
doposia  ú innú obhajobu, ktorej obsahom je poukazovanie na nepriame dotácie smerujúce na 
podporu športu a rôznych individuálne ur ených športových projektov a podujatí, ktoré spolu 
s dotáciami priamo adresovanými športovým zväzom môžu teoreticky dosahova  potrebnú kvótu 
0,5 % (reálne nástroje kontroly sú však pravdepodobne nedostupné). Mierne znepokojujúcim je tiež 
i fakt, že z rozpo tových prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR išlo v roku 
2010 o prostriedky vo výške 84 712 046 EUR, o predstavovalo iba 3,6075 % z celkových výdavkov 
Ministerstva v roku 2010. Okrem dotácií zo štátneho rozpo tu, významnú as  finan ných 
prostriedkov pre šport zabezpe ujú samosprávne kraje i obce. V prípade týchto subjektov je však 
výška sumy, ktorou ro ne prispievajú na šport, zna ne diverzifikovaná a mnohokrát nezoh ad uje 
ani len rozlohu toho, ktorého samosprávneho kraja i jeho demografické obsadenie. Tak napríklad 
v roku 2010 Bratislavský samosprávny kraj vynaložil na šport celkovo 124 814 EUR. Najštedrejším bol 
však Trnavský samosprávny kraj, ktorý šport podporil až sumou 223 362 EUR. Najskúpejším bol 
Žilinský kraj s podporou športu vo výške 24 910 EUR. Z obecnej podpory možno pre lepšiu predstavu 
uvies  príklad náhodne zvoleného mesta Stará ubov a (približne 16 500 obyvate ov), ktoré prispelo 
športovým klubom na území mesta sumou 120 850 EUR. Zákonom stanovené percento z rozpo tu 
VÚC a obcí, ktoré by sa muselo ú elovo využi  na rozvoj športu v regióne by pomohlo odstráni  tieto 
rozdiely vo finan ných prostriedkoch, ktorými jednotlivé územné samosprávne jednotky ro ne 
prispievajú na oblas  športu. Taktiež takéto opatrenie by mohlo ma  za následok prinútenie tých 
samosprávnych jednotiek, u ktorých je šport na periférii záujmu k prerozde ovaniu dotácií zo svojho 
rozpo tu do tejto oblasti a to i pod hrozbou prípadných represívnych sankcií. 

„Nový zákon o športe by sa mal venova  komplexnej podpore športu, predovšetkým detí a mládeže, 
na ktorej by sa aktívne mal podie a  štát na rozdiel od podpory dospelých športovcov, kde je potrebné 
zabezpe i  spolufinancovanie zo súkromných zdrojov.“ 

„1. V pripravovanom zákone by bolo namieste venova  sa financovaniu športu a športovcov z radov 
podnikate ských subjektov výmenou za zníženie základu daní. 2. Je potrebné sa popasova  s otázkou 
dostupnosti športovísk po skon ení školského vyu ovania. 3. Možná podpora štátu a podnikate ov aj 
menšinových športov ako je (in – line kor u ovanie, beh, cyklistika) 4. Možný vznik centier športu 
v obciach.“ 

„Osobne by som rozhodne išiel cestou motivovania právnických subjektov k podpore športu, 
sponzorstvu a odkupovaniu klubových akcií – o by sná  mohlo vies  k diverzifikácii vlastníkov klubov 
a k vä šej kontrole financií. Okrem toho by som ponúkol športovým klubom da ovú ú avu, pokia  by 
transparentne zverej ovali všetky finan né transakcie ob anom. Malo by ís  o takú iastku, pre ktorú 
by sa to klubom samozrejme už oplatilo. Nerobil by som radikálne zmeny, lebo tie (v ktoromko vek 
smere) môžu ma  za následok negatívne efekty.“ 

„Najdôležitejšie je transparentné financovanie a zadefinovanie hrá a v postoji ku klubu, i je 
zamestnanec alebo živnostník.“ 

„Pripravovaný zákon o športe by mal presne ustanovova  podrobnosti v oblasti športu, komplexné 
riešenie vz ahov v športe, antidopingovú agentúru, postavenie národných športových zväzov, SOV, 
sankcie a pod.“ 

5. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV ANKETY 

Kompletné výsledky a vyhodnotenie ankety v íselnej i grafickej podobe sú dostupné na nasledujúcej 
webovej adrese: 
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https://docs.google.com/forms/d/1dVtApDkbmZMq93deHBvgf92PjIqzviZPPriHGzPaRFQ/viewanaly
tics 

Pre upresnenie je potrebné uvies , že pri jednotlivých grafoch sú uvedené percentuálne po ty 
odpovedí respondentov na otázky, ktoré sú vypo ítané z celkového po tu respondentov, teda bez 
zoh adnenia tej skuto nosti, že na niektoré otázky neodpovedali vždy všetci respondenti (bu  
z dôvodu, že im nebola otázka v rámci ich asti dotazníka prístupná, i z dôvodu, že sa rozhodli na 
danú otázku neodpoveda ).  

ZÁVER 
Anketa k návrhu zákona o športe splnila svoj ú el, ba dokonca pred ila o akávania. Napriek 
niektorým skeptickým prognózam, udia prejavili dôveru k projektu ankety, tým nepriamo aj 
legislatívnemu úsiliu ministerstva a pracovnej skupiny a v neposlednom rade najmä vieru v budúce 
pozitívne smerovanie slovenského športu, ke  dokázali obetova  svoj as, energiu, i záujem obsahu 
ankety. 

Na základe výsledkov ankety je možné konštatova , že aj napriek rôznorodej úrovni poznania 
problematiky športu, jeho riadenia a financovania, ve ká vä šina športovej verejnosti vníma ako 
potrebu ba až nevyhnutnos  pre kvalitatívnu zmenu vz ahov a atmosféry v športe to, aby šport 
dostal skuto nú transparentnos  a otvoril sa priebežnej verejnej kontrole zdola (klubmi a inými 
lenmi zväzov) i zvonku (odborná i laická športová verejnos , vrátane médií). Kontrola športu 

vykonávaná štátom zhora je kapacitne významne limitovaná. Je zhoda na tom, že chceme, aby 
systém evidoval a sprístupnil všetkým informáciu o všetkých finan ných tokoch v športe, ktoré sa 
týkajú verejných zdrojov. 

Teraz je len na nás, i dokážeme zužitkova  túto pozitívnu motiváciu. alším dôležitým krokom bude 
odborná diskusia v rámci pripomienkového konania, ktorej sa veríme zú astnia zástupcovia všetkých 
dôležitých „hrá ov na športovom trhu“ od najvyšších funkcionárov národných športových zväzov až 
po samotných športovcov alebo dobrovo níkov v športe. A výsledkom tejto diskusie bude nový zákon 
o športe, ktorý pomôže športu vráti  spä  dôveru udí a spolo enské postavenie, ktoré si zaslúži. 

Anketa k návrhu zákona splnila svoj ú el, ale k tomu, aby ho splnil aj samotný zákon, budeme musie  
prispie  my všetci, ktorým nám osud slovenského športu leží na srdci, športových funkcionárov 
nevynímajúc. 
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ABSTRAKT: 
Obsahom lánku je priblíženie niektorých aspektov dobrovo níctva ako samostatného právneho a spolo enského 
inštitútu vo vybraných krajinách sveta – Spojené štáty americké, Talianska republika, Spojené krá ovstvo Ve kej 
Británie a Severného Írska, Rumunsko, Slovinská republika. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The content of this article is about approximation of certain aspects of volunteering as an individual legal and 
social institute in selected countries – the United States of America, the Italian Republic, the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, Romania, Republic of Slovenia. 
 

„Práca dobrovo níckych skupín po celej našej krajine predstavuje samotné srdce a dušu Ameriky.“ 
Ronald Wilson Reagan, 40. Prezident Spojených štátov amerických 

Inštitút dobrovo níctva má signifikantný význam, ktorý, v istej a ideálnej podobe, má enormný vplyv 
na jednotlivca a následne aj na celú spolo nos . Jednotlivec prostredníctvom tohto inštitútu 
primárne napl uje svoje individuálne ciele a touto aktivitou, resp. aktivitami, sekundárne obohacuje 
sám seba ako spolo enskú a profesionálnu osobnos  – získava alebo rastie vo svojich praktických 
skúsenostiach, za le uje sa do spolo enského diania. Oba produkty, primárny i sekundárny, majú 
silný a pozitívny vplyv na spolo nos . Napl ovaním svojho cie a jednotlivec zárove  napl uje 
všeobecný cie  dobrovo níckej innosti ako takej a získavaním, resp. „brúsením“ skúseností sa stáva 
praktickejším lovekom a ob anom. 

Je ale dôležité, aby všeobecný cie  projektu, v rámci ktorého dobrovo ník vykonáva svoju innos , 
mal praktické jadro, mal reálne využite ný cie . asto sa v poslednej dobe stáva, najmä s oh adom na 
európske projekty pre mládež, že projekt predstavuje romantizovaný príbeh, ktorého koniec je 
nevedome nezmyselný a dáva participujúcim pseudopredstavy o reálnom a praktickom fungovaní 
spolo nosti a sveta, medzi udských vz ahoch a zmyslu ú elnej snahy. 

Už na základe uvedeného je možné vydedukova , že dobrovo níctvo je inštitút, ktorý je vrodený 
v národe, je akýmsi produktom „Volkgeist-u“. Táto skuto nos  by však nemala by  vykladaná ako 
absolútna prekážka v alšom vývoji dobrovo níctva, ba opa ne, mala by by  signálom, výzvou pre 
zmenu prístupu k inštitútu dobrovo níctva, nech sa aktuálna spolo nos  vychová, aj ke  synteticky, 
v duchu podstaty inštitútu dobrovo níctva „kona  dobro v záujme všeobecne prospešného cie a 
v danom spolo enskom priestore“, lebo aj dnešok bude raz históriou – bude ma  a má vplyv na 
budúcnos . 
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Cie om tohto lánku je priblíži  všeobecné a zaujímavé aspekty úpravy dobrovo níctva vo vybraných 
krajinách a na základe výberu niektorých mentálne a geograficky blízkych krajín poukáza  na to, že 
niektoré aspekty dobrovo níctva nemusia pôsobi  tak vzdialene. 

1 PE AŽNÉ PRÍSPEVKY 
Štát môže podporova  dobrovo nícke organizácie a tým aj samotných dobrovo níkov bu  
prostredníctvom ur itého druhu da ových výhod (odpo ítania), alebo prostredníctvom priamych 
dotácií/príspevkov zo strany štátu. 

1.1 SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ 

Kultúra v Spojených štátoch amerických je založená na jednotlivcovi, od ktorého pochádza nielen 
moc, ale zárove  je na om závislé aj fungovanie štátu a spolo nosti ako celku. Na tomto základe je 
vybudovaná aj štruktúra podpory dobrovo níctva, ktorá je založená na jednotlivcovi 
– dobrovo níkovi, ktorému štát ponúka ur ité da ové bonusy v súvislosti s jeho dobrovo nou 
finan nou podporou. 

Základom tohto modelu je priamy finan ný príspevok (nepriame finan né príspevky sú uvedené 
nižšie) organizácií a možnos  jeho odpo ítania z daní prispievate a, samozrejme so stanoveným 
horným limitom, ktorý nemôže spravidla prekro i  20-50% z tzv. AGI (adjusted gross income)1 ro ne. 

Na to, aby organizácia mohla obdrža  tieto finan né príspevky a s tým súvisí aj možnos  odpo ítania 
finan ného príspevku z daní, musí by  registrovaná za týmto ú elom u International Revenue Service 
(americký da ový úrad). Tieto organizácie nemusia ma  iba súkromný charakter, ale môžu ma  aj 
verejnoprávny – napr. policajný zbor, hasi ský zbor, pri om na základe zmlúv s niektorými krajinami, 
sa organizácia, ktorej je príspevok venovaný, ani nemusí nachádza  na území Spojených štátov 
(Izrael, Kanada, Mexiko).2 

Finan ný príspevok musí by  venovaný organizácií ako právnickej osobe a nie fyzickým osobám, 
ktoré v tejto organizácií pôsobia. 

Hodnota, ktorá sa môže odpo íta , musí by  spojená so skuto nos ou, že sa naozaj jedná 
o dobrovo nícky príspevok. To znamená, že dobrovo ník si môže od dane odpo íta  iba iastku, ktorá 
predstavuje dobrovo ný príspevok, prípadne as  tejto iastky. 

A) ODPO ÍTANIE DOBROVO NEJ IASTKY 

Skuto nos , že osoba finan ne prispeje organizácií automaticky neznamená, že prispel dobrovo nou 
iastkou. Dobrovo ná iastka predstavuje nadhodnotu skuto nej, trhovej ceny. Ako príklad možno 

uvies  osobu, ktorá si kúpi lístok na ur ité športové, kultúrne i spolo enské podujatie, ktorého 
cie om je vyzbiera  peniaze na alšiu sezónu. Lístok stojí 100 EUR, ale skuto ná cena lístku má 
hodnotu 40 EUR. V tomto prípade si osoba, ktorá si lístok kúpila, môže odpo íta  60 EUR, teda cenu, 
ktorá bola dobrovo ným príspevkom. Ak lenský poplatok v organizácií je 50 EUR, ale služby, ktoré 
organizácia ponúka majú hodnotu 20 EUR, je možné si odpo íta  30 EUR. 

B) ODPO ÍTANIE ASTI DOBROVO NEJ IASTKY 

Niekedy sa finan ný príspevok môže spája  s ur itými výhodami, ktoré organizácia prispievate ovi 
poskytne. V tomto prípade si prispievate  môže odpo íta  80% iastky, ktorá bola dobrovo ná. 
Existuje rozdiel medzi tým, i sa s finan ným príspevkom spája výlu ne právo alebo i sa s ním spája 
ur itý dar, ktorý možno ohodnoti . Ak táto výhoda obsahuje výlu ne právo (právo kúpi  si lístok na 

                                                            
1) AGI je hrubá mzda, z ktorej bolo odpo ítané základné veci ako zdravotné poistenie, výživné, dôchodkové poistenie. 
2) Pre každú z týchto krajín sú upravené osobitné podmienky. 
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zápas), prispievate  si môže odpo íta  80% z celého finan ného príspevku. Ak táto výhoda obsahuje 
hodnotnú vec (napr. lístok na zápas), prispievate  si môže odpo íta  iastku, ktorá predstavuje 
rozdiel medzi finan ným príspevkom a hodnou danej veci. 

Nevyhnutným podkladom pre odpo ítanie si priameho finan ného príspevku je fyzický dôkaz 
o príspevku, ktorého forma sa líši od hodnoty príspevku a síce nasledovne: 

• príspevok do $250 – potvrdenie o platbe z banky alebo doklad od organizácie o príspevku 
alebo odpo et z mzdy (ak to má prispievate  tak nastavené3) 

• príspevok od $250 – potvrdenie od organizácie o príspevku alebo odpo et z mzdy (ak to 
má prispievate  tak nastavené) 

1.2 TALIANSKO 

Taliansko je známe svojim silne decentralizovaným systémom, kde je maximálna možná miera 
ponechaná na samosprávy a aj v prípade dobrovo níctva to nie je výnimkou. 

Talianske ministerstvo práce, zdravia a sociálnych vecí ro ne vyhradí 1,9 až 2,5 milióna EUR medzi 
miestne regióny a provincie, ktoré následne tieto prostriedky prerozdelia medzi organizácie alebo 
programy. Regióny a provincie tak konajú na základe výberového konania alebo dohôd 
s organizáciami. 

Špeciálny fond ma na starosti centrá dobrovo ných služieb. Fond je financovaný prostredníctvom 
bankových nadácií, ktoré musia do fondu vloži  minimálne 1/5 vlastných príjmov. Každý región má 
zriadený Špeciálny fond, ktorý ma na starosti 

• prerozde ovanie financií medzi centrá – je založené na vopred daných podmienkach 
a „deadlinoch“ pre prihlásenie sa, 

• odsúhlasovanie programov centier, 
• kontrolu implementácie.4 

2 INÉ AKO PE AŽNÉ PRÍSPEVKY 
Za iné ako iné pe ažné príspevky možno považova  ur ité veci, ktoré súvisia s dobrovo nou 
innos ou a ktoré prispievate  dobrovo nej organizácií venuje. Musia to by  veci, nie plnenia. 

2.1 SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ 

Tak ako v prípade priameho finan ného príspevku, aj v prípade iných ako pe ažných príspevkov 
(darovanie hnute ných alebo nehnute ných vecí) záleží preukázanie od hodnoty príspevku: 

• do $250 – potvrdenie od organizácie o prijatí príspevku aj s podpisom   
 prispievate a a zárove  vlastný záznam o príspevku  

• $250 – $500 – potvrdenie od organizácie o prijatí a vlastný záznam 
• $500 – potvrdenie od organizácie o prijatí a doklad o tom, ako    

 prispievate  tento príspevok získal 

Odpísa  je možné trhovú cenu majetku ak je možné trhovú cenu majetku a musí by  v dobrom stave. 
Na dopravné prostriedky (cestné, vodné a vzdušné) sa vz ahuje osobitný režim odpisovania. 

3 VYKONÁVANIE DOBROVO NÍCKEJ INNOSTI 
Na jednej strane pojem dobrovo ník vyvoláva dojem, že aktivity vykonávané v rámci dobrovo níctva 
sú nezištné a teda bez nároku na odmenu, na druhej strane je nutné si uvedomi , že je rozdiel medzi 
mzdou a akýmsi symbolickým prejavom v aky. alšia otázka súvisiaca s vykonávaním 

                                                            
3) ako zrážky zo mzdy 
4) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_it_en.pdf 
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dobrovo níckej innosti sa vynára v prípadoch preplácania nákladov, ktoré dobrovo ník pri jeho 
innosti vynaložil. 

3.1 SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ 

Dobrovo ník môže dosta  jednak vecný dar primeranej hodnoty ako v aku za jeho služby alebo môže 
by  odmenený tzv. nominálnou odmenou. 

Nominálnu odmenu je možné definova  ako iastku, ktorá je venovaná dobrovo níkovi ako prejav 
v aky za jeho aktivitu, resp. aktivity. Hodnota tejto odmeny nesmie presahova  20% mzdy, ktorú by 
dostal zamestnanec, ak by túto innos  vykonával v pracovnom pomere a dôležitou skuto nos ou je, 
že aj napriek tomu, že sa v niektorých dokumentoch táto odmena nazýva ako „štipendium“, 
nominálna odmena sa zda uje ako klasická mzda. Ak nominálna hodnota prekro í limit 20%, je 
dobrovo ník už považovaný za zamestnanca a s tým spojené práva a povinnosti tak zo strany 
samotného zamestnanca, ako aj zamestnávate a (organizáciou). 

Je ale nutné odlišova  zamestnanecký pomer a dobrovo nícky pomer. V prípade Purdham v. Fairfax 
County School Board, kde James Purdham vykonával na škole v pracovnom pomere prácu asistenta 
pre ochranu a bezpe nos  a zárove  trénoval študentov golf, súd konštatoval, že jeho aktivity 
spojené s tréningom študentom nijako nenadväzujú na jeho primárny pracovný pomer asistenta 
a teda aktivity trénera vykonával ako dobrovo ník. 

o sa týka nákladov, ktoré boli vynaložené na dobrovo nícku innos , jednak môže niektoré položky 
poskytnú  priamo organizácia, pre ktorú dobrovo ník innos  vykonáva, alebo mu náklady môže 
preplati , prípadne si ich môže dobrovo ník odpo íta  z daní. Organizácia môže dobrovo níkovi 
poskytnú  preddavok na jeho náklady, ale nie skôr ako 30 dní pred za atím vykonávania innosti, 
alebo mu môže vzniknuté náklady dodato ne preplati .5 

Náklady, ktoré si je možné odpo íta  z daní alebo ktoré môžu by  preplatené organizáciou 
• musia bezprostredne súvisie  s dobrovo níckou innos ou, najmä výdavky na benzín, 

kancelárske potreby, parkovné a pod.6 
• a nesmú slúži  pre osobnú potrebu. 

Raritným zvykom v Spojených štátoch je možnos  vykonávania dobrovo níckej innosti v rámci 
pracovného asu. Niektorí zamestnávatelia vyhrádzajú mesa ne nieko ko pracovných hodín 
zamestnanca na to, aby zamestnanec išiel vykonáva  dobrovo nícku innos . Pod a zamestnávate a 
má vykonávanie dobrovo níckych inností pozitívny vplyv tak pre spolo nos , ako aj zamestnanca, 
o sa týka nielen jeho duševnej hygieny, ale predovšetkým skúsenos ami a novými, resp. 

„vybrúsenými“ vlastnos ami, ktoré sú sekundárnym produktom vykonávania dobrovo níckej 
innosti. 

3.2 VE KÁ BRITÁNIA 

Právna úprava dobrovo níctva vo Ve kej Británii je podobná ako úprava v Spojených štátoch 
s výnimkou nominálnej odmeny. Akáko vek odmena, výhoda pre dobrovo níka, finan nej alebo 
nefinan nej povahy, má za následok, že dobrovo ník nadobudne status zamestnanca a tým právo na 
minimálnu mzdu.7 

                                                            
5) http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/reimbursing-volunteers-expenses-set-up-an-accountable-plan.html 
6) bezprostrednos  vyjadruje skuto nos , že dobrovo níkovi nemusia by  preplatené náklady na položky, ktoré sú nevyhnutné 
k jeho biologickému fungovaniu (napr. jedlo, pitie) 
7) https://www.gov.uk/volunteering/pay-and-expenses 
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3.3 RUMUNSKO 

Rumunský zákon o dobrovo níctve z roku 2001 podmie oval výkon dobrovo níckej innosti 
uzavretím zmluvy medzi organizáciou a dobrovo níkom. V roku 2006 sa táto byrokratická a tým 
odrádzajúca podmienka zrušila. 

National Report for Romania uvádza, že aj nezisková organizácia, resp. nadácia môže produkova  
zisky, teda podnika , ale iba v rámci ú elu, na ktorý bola zriadená. Taktiež, neziskové organizácie, 
nadácie a športové federácie môžu založi  obchodné spolo nosti, z ktorých zisk musí by  bu  
reinvestovaný v rámci tejto spolo nosti, alebo použitý v rámci tejto neziskovej organizácie, nadácie 
alebo športovej federácie v rámci ú elu, za ktorým boli založené. 

So zameraním na šport, od dane sú oslobodené všetky služby poskytnuté neziskovou organizáciou 
pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú šport alebo telesnú výchovu (s výhradou príjmov získaných zo 
športových podujatí a služieb spojených s propagáciou). 

3.4 TALIANSKO 

Do popredia opä  prichádza už spomínaná decentralizácia a regionalita, pretože regióny si tvoria 
vlastnú legislatívu týkajúcu sa dobrovo níctva, ktorá musí by  v súlade s už existujúcou národnou 
úpravou, ktorá upravuje základnú konštrukciu nevyhnutnú pre primárne a správne fungovanie.  

3.5 SLOVINSKO 

Nevládne organizácie môžu ma  ekonomické aktivity, z ktorých zisk je predmetom zdanenia, pokia  
sa nejedná o fundraising.8 

Náhrada vynaložených nákladov dobrovo níka musí by  uvedená v da ovom priznaní, ale nepodlieha 
zdaneniu, pokia  dobrovo ník neobdrží odmenu – v tom prípade už podlieha zdaneniu tak odmena 
ako aj náhrada vynaložených nákladov.9 

4 ZÁVER 
Kladenie dôrazu na jednotlivca – dobrovo níka je nevyhnutné, ale na tom istom mieste by mal by  
kladený dôraz aj na právnické osoby, ktoré dobrovo níkov nasadzujú. Pre zdravé fungovanie 
spolo nosti a štátu by malo by  primárnou zásadou rešpektovanie súkromného vlastníctva, 
súkromných zdrojov a legálnych ciest k týmto prirodzeným produktom snaživej spolo nosti. Tým 
povedané, vo všeobecnosti považujem za efektívne zbúranie opony zákazu podnikania 
a generovania zisku pre právnické osoby, kde podnikate ská innos , resp. ekonomická innos  sa 
nemusí zda  celkom na mieste. Umocní to kvalitatívnu zložku organizácie a s ou spojených služieb, 
ako aj kvalitatívnu hodnotu dobrovo níka. Na druhej strane je pravdou, že v niektorých krajinách by 
táto zbúraná opona slúžila ako priestor pre obídenie zákona, prípadne tzv. „špekulácie“. 

Je zrejmé, že už so samotného prívlastku innosti – „dobrovo nícka“ innos  a z pojmu 
vykonávajúceho túto innos  – „dobrovo ník“, sa jedná o innos  vykonávanú na báze dobrovo nosti 
– dobrej vôle, teda bez preexistencie nároku na odmenu i nároku na preplatenie nákladov 
vzniknutých pri jej vykonávaní. Možnos  jeho odmenenia by mala by  na slobodnej vôli organizácie, 
pre ktorú dobrovo nú innos  vykonáva a zákonná úprava by sa mala venova  limitom, aby 
neprichádzalo k zneužitiu tejto možnosti. i organizácia túto možnos  využije, alebo nie, je na jej 
úvahe. 

                                                            
8) innos , napr. spolo enské podujatie ako banket, s cie om vyzbierania finan ných prostriedkov na ur itý, vopred stanovený 
cie  
9) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_si_en.pdf 
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Ak niektorého itate a na za iatku lánku odradil citát Prezidenta Reagana, i už z dištan ných 
dôvodov a s tým súvisiacich kultúrnych rozdielov, alebo aj z dôvodu preferovania sovietskej éry, 
verím, že stru ný prierez ostatnými krajinami a ich právnej úpravy dobrovo níctva zmäk il 
pochybenie o zavedení vyspelej a sofistikovanej úpravy a kultúry inštitútu dobrovo níctva 
v Slovenskej republike. 

POUŽITÉ ZDROJE: 
1. http://www.wirralct.nhs.uk/attachments/article/21/GP33ReimbursementofExpensesPolicyApril07.pdf 
2. http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_it_en.pdf 
3. http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/reimbursing-volunteers-expenses-set-up-an-accountable-

plan.html 
4. https://www.gov.uk/volunteering/pay-and-expenses 
5. http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_ro_en.pdf 
6. http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_si_en.pdf 
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ABSTRAKT: 
Príspevok reaguje na prípravu nového návrhu zákona o športe, najmä pokia  ide o navrhovanú legálnu úpravu 
postavenia športových klubov. Autor poukazuje na pozitívne zmeny, ktoré by mala nová právna úprava prinies , 
i na niektoré úskalia, ktoré môžu spôsobi  aplika né problémy. Zárove  navrhuje zakomponova  do 
pripravovanej právnej úpravy niektoré alšie zmeny. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
Contribution reacts on the proposal of new sports act, above all regading the proposed legal regulation of legal 
status of sport clubs. Author is focusing on positive changes, which the new regulation shall bring and also on 
some application problems, which may be invoked by this regulation. Author is also suggesting to include some 
other changes into the proposed new legal regulation. 
 

ÚVOD 
Športové kluby sú hybnou silou športu, najmä pokia  ide o kolektívne športy. Športové kluby prešli 
po spolo ensko-politických zmenách v roku 1989 výraznou transformáciou. Súviselo to jednak 
s profesionalizáciou športu a športových sú aží, ale aj so zavedením nových foriem právnických osôb 
do súkromného práva ako aj zavádzaním licen ných pravidiel i pravidiel finan ného fair play pre 
ú astníkov niektorých športových sú aží. 

Na zmeny, ku ktorým došlo oh adne športových klubov v praktickom živote, iasto ne reagovala aj 
právna úprava. V roku 2008 bol prijatý zákon o organizácii a podpore športu, ktorý predstavuje prvú 
ucelenejšiu právnu úpravu v oblasti športu v rámci slovenského právneho poriadku. Stru ne upravil 
aj právne postavenie športových klubov. Jednako však možno poveda , že ani tento zákon 
nepriniesol komplexnú úpravu právnych vz ahov vznikajúcich v súvislosti so športovou innos ou. 
Ukazuje sa, že sú asná právna úprava nie je optimálna, nezodpovedá úplne potrebám športovej 
verejnosti, nereflektuje celkom záujmy športovcov, športových klubov a športových zväzov a ani 
verejný záujem na riadnom a férovom priebehu športových sú aží. Z uvedeného dôvodu aktuálne 
prebiehajú práce na prijatí nového zákona o športe, ktorého návrh sa už dostal do štádia 
medzirezortného pripomienkovania. 

                                                            
1) Tento príspevok vznikol v rámci riešenia projektu APVV . 0809-12: „Modernizácia práva obchodných spolo ností ako sú as  
rekodifikácie súkromného práva“ 
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V tomto príspevku by sme sa chceli zamera  na právnu úpravu postavenia športových klubov de lege 
lata ako vyplýva z platného zákona o organizácii a podpore športu, porovna  ju s navrhovanou 
úpravou v pripravovanom zákone o športe a zhodnoti  zmeny, ktoré má budúca právna úprava 
prinies , prípadne využi  ešte príležitos  na formulovanie návrhov de legeferenda, ktoré by sná  
mohli by  vnímané ako konštruktívne pripomienky k predkladanej novej právnej úprave v snahe 
vylepši  ju ešte predtým, než sa dostane na prerokovanie do zákonodarného zboru. 

I. SÚ ASNÁ PRÁVNA ÚPRAVA 

Právna úprava postavenia športových klubov je v sú asnosti obsiahnutá v zákone . 300/2008 Z. z. 
o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov ( alej „ZOPŠ“). V zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 ZOPŠ je športový klub právnická osoba 
založená na vykonávanie športu a na ú as  v športových sú ažiach organizovaných národným 
športovým zväzom, ktorého je lenom, alebo medzinárodným športovým zväzom. Zákon ráta s tým, 
že športový klub môže by  založený v právnej forme obchodnej spolo nosti založenej na iný ú el než 
ú el podnikania alebo vo forme ob ianskeho združenia alebo príspevkovej i rozpo tovej 
organizácie. 

V zmysle § 56 Obchodného zákonníka môžu by  spomedzi obchodných spolo ností založené za iným 
než podnikate ským ú elom spolo nos  s ru ením obmedzeným alebo akciová spolo nos . Športový 
klub teda nemôže ma  právnu formu verejnej obchodnej spolo nosti alebo komanditnej spolo nosti. 
Športový klub však môže založi  obchodnú spolo nos , a tu už výber právnej formy obchodnej 
spolo nosti obmedzený nie je.  

Zákon ponecháva športovým zväzom priestor na to, aby sami ur ili, akú majú ma  právnu formu 
športové kluby, pokia  sa chcú zú astni  nimi organizovaných športových sú aží ako aj ur i  alšie 
podmienky, ktoré musia športové kluby splni  za ú elom ú asti v konkrétnej športovej sú aži. Napr. 
v zmysle l. 22 bod 1 Smernice klubového licen ného systému Slovenského futbalového zväzu, musí 
ma  športový klub štartujúci v najvyššej slovenskej sú aži mužov, resp. právny subjekt plne 
zodpovedný za futbalové družstvo hrajúce v takejto sú aži, právnu formu akciovej spolo nosti. 

Okrem tohto základného vymedzenia právnej formy sa ešte zákon venuje demonštratívnemu 
výpo tu vlastných príjmov športového klubu. Nevedno aký je normatívny význam tohto ustanovenia, 
ktoré navyše pôsobí nekonzistentne vo i ustanoveniu § 9 ods. 2 ZOPŠ, ke  medzi vlastné príjmy 
športového klubu zara uje aj príjmy z marketingových aktivít i predaja suvenírov, o však už 
predpokladá podnikate skú innos  športového klubu, ktorý má by  pritom nepodnikate ským 
subjektom2. 

II. NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA 
V sú asnosti prebiehajú legislatívne práce na príprave návrhu zákona o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v ktorom má by  nanovo definované právne postavenie športových klubov. 
V návrhu zákona je športovým klubom venované ustanovenie § 15, v zmysle ktorého sa však 
športový klub podobne ako niektoré alšie subjekty v športe považuje za športovú organizáciu, 
a preto je aj adresátom právnych noriem zakotvených v § 8 a § 9 návrhu zákona. 

 II. 1. PRÁVNA FORMA ŠPORTOVÝCH KLUBOV 

V navrhovanej právnej úprave sa v prvom rade odstra uje taxatívny výpo et možných právnych 
foriem športového klubu, teda zakladatelia športových klubov už nebudú obmedzovaní pri výbere 
vhodnej právnej formy pre založenie športového klubu, o možno vníma  pozitívne. Návrh zákona 
dokonca pripúš a, že športový klub nemusí ma  právnu subjektivitu, pretože ním môže by  na ú ely 

                                                            
2) Pozri aj ORBA, J.: Právne postavenie športových klubov. Magister officiorum, III, 2013, . 4 
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ú asti v sú aži, disciplinárne ú ely a ú ely riešenia sporov aj združenie osôb pod a § 829 a nasl. 
Ob ianskeho zákonníka. Na druhej strane postupy pre riešenie sporov i už ide o ob ianske súdne 
konanie alebo rozhodcovské konanie predpokladá procesnú subjektivitu a procesnú spôsobilos  
ú astníka konania, preto je otázne, i by takéto združenie predsa len mohlo by  ú astníkom konania, 
ktoré má smerova  k vyriešeniu sporu, alebo k vykonaniu niektorých disciplinárnych opatrení ako je 
napr. uloženie pokuty. 

Vieme si predstavi  riešenie v rámci športových predpisov, kde by sa v rámci disciplinárneho konania 
konalo s jeho zodpovedným zástupcom a bolo by možné uloži  disciplinárne sankcie týkajúce sa 
športovca alebo športového kolektívu, ktoré toto združenie reprezentuje v športovej sú aži (napr. 
zákaz innosti, odrátanie bodov a pod.). Pokia  by však išlo o rozhodnutia, ktorými by malo dôjs  
k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností, i rozhodnutia inak sa dotýkajúce práv a povinností 
vyplývajúcich z hmotného práva, nemôžu tieto rozhodnutia smerova  vo i združeniu ako takému 
(športovému klubu), ale vo i ú astníkom združenia. Ú astníkom takéhoto konania by teda nemohol 
by  športový klub ako združenie pod a § 829 a nasl. OZ, ale lenovia združenia (bez oh adu na to, i 
by boli zastúpení zástupcom, ktorého spomína § 15 ods. 2 návrhu zákona). Vzniká otázka, i by 
ú astníkom konania museli by  všetci lenovia združenia v rámci núteného procesného 
spolo enstva3, alebo len niektorý z nich. V zmysle ustanovenia § 835 ods. 2 OZ sa javí, že posta uje, 
ak by bol ú astníkom konania len jeden z ú astníkov združenia, pretože zo záväzku, ktorý by vyplýval 
z rozhodnutia príslušného orgánu ( i už ide o orgán športového zväzu, súd alebo rozhodcovský 
orgán), by boli spolo ne a nerozdielne zaviazaní aj ostatní lenovia združenia4. Avšak Macek k tomu 
dodáva, že podmienkou vzniku solidárnej viazanosti všetkých ú astníkov združenia je skuto nos , že 
z právneho úkonu konajúceho lena združenia musí by  zrejmé, že koná vo veciach združenia, a teda 
aj za iných ú astníkov združenia5. V situáciách, ke  záväzok vzniká rozhodnutím orgánu verejnej 
moci alebo v dôsledku rozhodnutia orgánu športovej samosprávy, nejde o vznik záväzku právnym 
úkonom. Nazdávame sa však, že ak je zrejmé, že ak sa konanie a rozhodnutie týka innosti združenia, 
a nie len jednotlivého lena, vo i ktorému sa vedie konanie, tiež je potrebné dospie  k záveru 
o vzniku pasívnej solidarity medzi všetkými lenmi združenia. Je vecou vzájomných vnútorných 
vz ahov lenov združenia ako sa vysporiadajú oh adne spolo ného záväzku, ktorý vznikol povedzme 
v dôsledku toho, že len, vo i ktorému sa viedlo konania, bol v konaní pasívny, alebo nevyužil riadne 
prostriedky, ktoré mal na to, aby sa legitímne vo i prijatiu rozhodnutia zakladajúceho takýto záväzok 
bránil. 

Pokia  by predmetom konania bolo autoritatívne potvrdenie nejakého záväzku, ktorý už vznikol 
z innosti združenia, takisto by posta ovalo, ak by ú astníkom konania bol len jeden z lenov 
združenia, ke že v dôsledku solidárnej zaviazanosti lenov združenia, možno splnenie záväzku 
uplat ova  vo i ktorémuko vek lenovi združenia. 

Vzh adom na na rtnuté súvislosti sa domnievame, že priznanie statusu športových klubov 
v niektorých prípadoch aj združeniam pod a § 829 a nasl. OZ môže so sebou prináša  aplika né 
problémy, ak okrem toho uvážime, že založenie takéhoto združenia je neformálne6 a preukazovanie 
uzavretia zmluvy o združení ako aj okruhu lenov takéhoto združenia môže by  náro né.  

Navrhované legálne vymedzenie športových klubov teda nevychádza ani tak zo subjektívneho 
h adiska, ale skôr z h adiska objektívneho. Vymedzenie pojmu športový klub je na prvý poh ad 

                                                            
3) K procesnému spolo enstvu pozri: ŠTEV EK, M. in Štev ek, M. a kol.: Civilné právo procesné. Bratislava: Eurokódex, 2010, 
s. 206, ISBN: 978-80-89447-18-3 
4) FEKETE, I.: Ob iansky zákonník. Ve ký komentár, 2. diel § 460 – §880. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 2428, ISBN: 978-80-89447-
50-3 
5) MACEK, J. in Švestka, J. – Spá il, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Ob anský zákonník, I, II, 2. vydání, Praha: C. H Beck, 2009, 
s. 2338, ISBN: 978-80-7400-108-6 
6) PLANK, K. in Voj ík, P. a kol.: Ob iansky zákonník. Stru ný Komentár. Bratislava: Iura edition 2008, s. 1139, ISBN: 978-80-8078-
183-5 
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pomerne široké, ak uvážime, že v zmysle § 15 návrhu zákona má ís  o športovú organizáciu, ktorá 
„vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie sú aží a na prípravu a ú as  
jednotlivcov alebo družstiev v sú aži“. Do takto široko po atej definície by totiž mohli pod a nášho 
názoru spada  aj osoby zaoberajúce sa výstavbou športovej infraštruktúry, výrobcovia, distribútori 
i predajcovia športového výstroja a ná inia alebo sponzori športových klubov i športových 

podujatí. Avšak ak vykladáme pojem športového klubu s použitím § 8 návrhu zákona, vymedzujúcom 
športovú organizáciu ako právnickú osobu, ktorej predmetom innosti alebo cie om innosti je 
športová innos , potom by navrhované vymedzenie už bolo možné považova  za zrete nejšie 
a nemalo by spôsobova  problémy. Ustanovenie § 8 je však troche nekonzistentné s ustanovením 
§15, ke  jedno ustanovenie ráta so športovými organizáciami ako s právnickými osobami a druhé 
ustanovenie pripúš a, že športové kluby, hoc sú športovými organizáciami, nemusia by  právnickými 
osobami. 

Inak nie sú zakladatelia športových klubov nijako obmedzovaní pokia  ide o vo bu právnej formy 
športového klubu. V zmysle návrhu zákona, by teda mohli založi  športový klub aj vo forme 
akejko vek obchodnej spolo nosti, bez oh adu na to, i ide o spolo nosti zakladané výsostne 
s podnikate ským ú elom (v. o. s., k. s.) alebo pripúš ajúce nepodnikate ský ú el založenia (s. r. o., 
a. s.). V zmysle § 9 ods. 2 návrhu zákona bude môc  športový klub vykonáva  aj podnikate skú innos  
súvisiacu s jeho športovou innos ou. Takéto riešenie považujeme za vhodnejšie a praxi viac 
vyhovujúce, než riešenie zodpovedajúce aktuálnemu právnemu stavu (vi  § 9 zákona . 300/2008 
Z. z.). 

alšie ustanovenia navrhovaného zákonného textu sa venujú zavedeniu nových povinností 
športového klubu, ktoré boli tradi ne skôr predmetom úpravy mimoprávnych športových noriem, 
ako je povinnos  plati  výchovné, športovému klubu, v ktorom pôsobil športovec predtým než 
prestúpil do aktuálneho športového klubu, povinnos  zabezpe i  lekárske prehliadky svojich 
športovcov, zákaz ú asti prepojených športových klubov v rovnakej sú aži i povinnosti v oblasti 
finan nej stability a vnútornej kontroly. 

 II. 2. POVINNOS  PLATI  VÝCHOVNÉ 

Platby výchovného športovým klubom, ktoré sa starali o výchovu a výcvik mladého športovca, sú 
prostriedkom, ktorý možno považova  za súladný s doktrínou podpory športu najmä pokia  ide 
o rozvoj športových aktivít u mladých udí, tak ako je deklarovaná v l. 165 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. 

K užito nosti existencie systému podpory takých športových klubov, ktoré sa starajú o výchovu 
a výcvik mladých športovcov sa vyjadril aj Súdny dvoru EÚ najmä v rozsudku Bernard7, avšak 
nevyjadril sa k tomu, ako má takýto systém fungova  a aké kritériá sp a . Je zrejmé, že navrhovaný 
text zákona sa snaží nadviaza  na to, o Súdny dvor EÚ v rozsudku Bernard aspo  nazna il, že výška 
výchovného by mala zoh ad ova  náklady na výchovu a výcvik daného športovca, v kone nom 
dôsledku však odkazuje na úpravu v pravidlách príslušných športových zväzov, pri om inštitút 
výchovného sa má uplat ova , len pokia  predpisy športového zväzu výchovné upravujú. V tomto 
kontexte stráca zakotvenie výchovného do zákonného textu trochu na význame. Povinnos  plati  
výchovné musí v prvom rade upravi  vo svojich predpisoch športový zväz. Praktický dopad 
navrhovaných zákonných ustanovení potom bude spo íva  v tom, že výška takto upraveného 
výchovného by sa mala odvíja  od nákladov na výchovu a prípravu športovca, zákon ur uje, na 
základe akých skuto ností by mal vzniknú  nárok na výchovné, ako aj vekový limit športovcov, 
ktorých sa platenie výchovného bude týka . 

                                                            
7) rozsudok ESD vo veci . C-325/08 Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard, Newcastle United FC Ú. v. EÚ 2010/C 134/05 
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Ustanovenia § 15 ods. 3 a 4 návrhu zákona o športe možno vníma  tak, že pokia  sa športový zväz 
rozhodne zavies  výchovné, bude musie  svoju úpravu zosúladi  s týmito zákonnými ustanoveniami, 
hoci to v nich výslovne upravené nie je. 

 II. 3. POVINNOS  ZABEZPE I  LEKÁRSKU PREHLIADKU 

Ustanovenie § 15 ods. 3 návrhu zákona zavádza povinnos  športového klubu zabezpe i  minimálne 
raz ro ne lekársku prehliadku športovca, ktorý vykonáva šport založený na fyzickej aktivite. 
Zavedenie tejto povinnosti sleduje jednak ú el predchádzania zdravotným problémom športovcov, 
a zárove  aj nadväzuje na deklarovaný pracovnoprávny charakter vz ahu medzi športovým klubom 
a športovcom.  

Z pracovného pomeru vyplývajú zamestnávate ovi aj povinnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci 
v zmysle § 30 a nasl. zákona . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane zabezpe enia pravidelných preventívnych 
lekárskych prehliadok, a to nielen pokia  ide o športovcov v hlavnom pracovnom pomere ale aj 
o takých, ktorí by pôsobili na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

Pre profesionálne (a s asti aj amatérske) športové kluby teda vyplýva povinnos  zabezpe i  lekárske 
prehliadky zo zákona . 355/2007 Z. z., a to bez oh adu na to, i vykonáva šport založený na fyzickej 
aktivite alebo nie. 

Návrh zákona o športe však ukladá túto povinnos  pre všetky športové kluby bez akéhoko vek 
rozdielu, o znamená, že túto povinnos  budú musie  plni  aj vyslovene amatérske kluby, ktorých 
športovci nie sú viazaní žiadnou odplatnou zmluvou. Vyžadovanie splnenia tejto povinnosti aj od 
futbalového klubu štartujúceho v okresných majstrovstvách, pod a nášho názoru neúmerne za ažuje 
takýto klub ekonomicky i administratívne. V nižších amatérskych športových sú ažiach má výkon 
športovej aktivity predsa len skôr charakter vo no asovej aktivity než náro ného fyzického výkonu, 
ktorý môže ovplyvni  zdravie športovca.  

 II. 4. ZÁKAZ MAJETKOVÉHO A PERSONÁLNEHO PREPOJENIA ŠPORTOVÝCH KLUBOV 

V ustanovení § 15 ods. 6 návrhu zákona sa zavádza nové pravidlo, v zmysle ktorého fyzická osoba 
ani právnická osoba nesmie ma  kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, 
ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej sú aži, najmä nesmie sú asne 
by  spolo níkom, vykonáva  funkciu v orgánoch alebo ma  podiel na hlasovacích právach v orgánoch 
v takých športových kluboch, a to ani prostredníctvom ovládanej alebo ovládajúcej osoby a ani 
prostredníctvom holdingovej spolo nosti alebo spriaznenej osoby pod a osobitných predpisov. 

Zavedenie tohto pravidla je v súlade s požiadavkou zabezpe enia integrity športových sú aží, 
sledujúc jeden z najdôležitejších predpokladov športového sú aženia – nepredvídate nos  výsledku 
športovej sú aže pri zachovaní jej priebehu v rámci pravidiel fair play. Športový arbitrážny súd (Court 
of Arbitration for Sport – CAS) v jednom zo svojich rozhodnutí uviedol, že najdôležitejšie pre šport 
nie je to, i sú aktéri športových zápolení estný a výsledky autentické, ale potreba vnímania týchto 
zápolení zo strany verejnosti ako estných a autentických8. Tým, že CAS považoval za ochranyhodnú 
a už samotnú predstavu verejnosti o istote a estnosti športových sú aží, nazna il, že športové 
pravidlá môžu obmedzova  sú ažite ov v záujme ochrany tejto predstavy i viery verejnosti 
nastavením takých podmienok, ktoré obmedzujú možnos  zneužívania ú asti v sú aži (napr. 
dohodami obmedzujúcimi sú až) bez toho, aby bolo preukázané, že k takémuto zneužívaniu 
dochádza alebo môže dôjs .  

                                                            
8) Rozhodnutie CAS 98/200 vo veci AEK Athens & Slavia Praha vs. UEFA zo d a 20. augusta 1999 publikované na www.tas-cas.org 
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S uvedenou argumentáciou sa stotožnila i Európska komisia, ke  vo svojom rozhodnutí na základe 
s ažnosti ENIC-u9 uviedla, že takéto pravidlá UEFA nemožno považova  za nedovolené 
obmedzovanie hospodárskej sú aže, pretože ich ú elom nie je obmedzenie sú aže, ale naopak 
zachovanie integrity sú aže a zamedzenie konfliktom záujmov medzi ú astníkmi sú aže. Tým sa 
zárove  zabezpe uje neistota výsledku športových sú aží a zaru uje sa, že spotrebite  si bude môc  
zachova  predstavu o tom, že futbalové (alebo iné) zápasy, ktoré sleduje sú prejavom estnej 
športovej sú aže medzi jej ú astníkmi. Uvedené pravidlo UEFA je navyše nevyhnutné na naplnenie 
tohto cie a a neobmedzuje sú ažite ov viac než je to na dosiahnutie tohto cie a potrebné. Tieto 
pravidlá o zákaze tzv. multiple ownership športových klubov pod a komisára Maria Montiho 
nezabra ujú investorom investova  kapitál do športových klubov, teda neni ia hospodársku sú až 
v tomto smere, zabra ujú len tomu, aby športové kluby, ktoré majú rovnakých investorov 
(spolo níkov) nesú ažili v tej istej sú aži. Pritom sa investori môžu slobodne rozhodova , do ktorých 
športových klubov investujú svoje peniaze. Európsky komisár Monti uviedol vo svojom stanovisku 
presne to, o už sme tvrdili vyššie, že pravidlo UEFA o zákaze multiple ownership nemôže by  
v rozpore s l. 81 ZES (teraz l. 101 ZFEÚ), ke že jeho ú elom nie je obmedzovanie sú aže, ale 
ochrana integrity sú aže10. 

Zákaz ú asti navzájom prepojených športových klubov v tej istej sú aži sleduje cie  zachovania 
jedného z najzákladnejších princípov, na ktorých má spo íva  šport, preto jeho implementovanie na 
zákonnej úrovni považujeme za potrebné. Zárove  tak bude toto pravidlo zaväzujúce pre všetky 
športové zväzy a pre všetky športové sú aže organizované v jurisdikcii slovenského práva, bez oh adu 
ako na tento princíp reagovali športové zväzy alebo iní organizátori športových sú aží v pravidlách 
sú aže.  

 II. 5. POVINNOSTI V OBLASTI FINAN NEJ STABILITY A VNÚTORNEJ KONTROLY 

Športové kluby sú v prevažnej miere osobami súkromného práva (nie je tomu celkom tak pokia  ide 
o rozpo tové alebo príspevkové organizácie orgánov verejnej moci), pri om zákonné predpisy, na 
základe ktorých sú zria ované (najmä Obchodný zákonník i zákon . 83/1990 Zb. o združovaní 
ob anov) upravujú iba základný rámec hospodárenia a vnútornej kontroly športových klubov 
(napríklad pravidlá o vytvorení a udržaní základného imania obchodných spolo ností, pravidlá 
o riešení úpadku i likvidácii právnických osôb). 

Návrh zákona však zavádza prísnejšie pravidlá pre tie osoby pôsobiace v športovom sektore (vrátane 
športových klubov), ktoré by boli prijímate mi verejných financií v rámci štátnej dota nej podpory 
športu. 

Pokia  by klub mal príjmy z verejných prostriedkov vo výške 200 000 eur alebo príjmy vo výške 400 
000 eur bez oh adu na ich pôvod, bude musie  necha  overi  svoju ú tovnú závierku audítorom 
a vypracova  ro nú správu o innosti a správu o hospodárení. Športové kluby, ktoré v dvoch po sebe 
nasledujúcich ú tovných obdobiach presiahnu príjem z verejných prostriedkov vo výške 50 000 eur 
ro ne budú musie  navyše zriadi  funkciu hlavného kontrolóra vo svojej vnútroklubovej štruktúre, 
ktorého pôsobnos  ako aj predpoklady na výkon funkcie bližšie stanovuje návrh zákona. Tieto 
povinnosti majú prispie  k lepšej transparentnosti pri nakladaní s prostriedkami športového klubu 
ako aj k prevencii zhoršenia finan nej situácie klubov, o možno vníma  pozitívne, pretože nejde 
o povinnosti, ktoré by neúmerne za ažovali tie kluby, ktoré predsa len nakladajú každoro ne 
s finan nými prostriedkami vo vä šej výške. Vzh adom na vymedzenie daných kritérií sa tieto 
povinnosti budú dotýka  viac – menej profesionálnych klubov, od ktorých finan nej kondície bude 

                                                            
9) ENIC plc je spolo nos , ktorá v jednom období sú asne disponovala majetkovou ú as ou na futbalových kluboch Glasgow 
Rangers, FC Basel, Vicenza Calcio, Slavia Praha, AEK Atény, Tottenham Hotspurs, z ktorých niektoré pôsobili sú asne v rovnakých 
klubových sú ažiach UEFA. 
10) Európska komisia – Case COMP/37 806: ENIC/UEFA, dostupné na www.europa.eu 
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asto závisie  aj finan ná situácia športovcov i športových trénerov, odborných alebo iných 

zamestnancov a pod. 

 II. 6. ALŠIE POVINNOSTI ŠPORTOVÝCH KLUBOV V ZMYSLE NÁVRHU ZÁKONA 

Na športové kluby sa budú vz ahova  aj všeobecné pravidlá adresované vo všeobecnosti športovým 
organizáciám uvedené v § 8 až § 14 návrhu zákona. Z týchto ustanovení vyplývajú športovým klubom 
aj registra né a eviden né povinnosti, t. j. povinnos  zapísa  sa do registra právnických osôb v športe 
a povinnos  evidova  zmluvy s profesionálnymi športovcami i amatérskymi športovcami a zmluvy 
o výchove talentovaného športovca v evidencii zmlúv a dohôd zavedenej na základe návrhu zákona. 

Zákon teda zavádza register právnických osôb v športe, do ktorého sa však budú musie  zapisova  aj 
také entity, ktoré nie sú právnickými osobami, ke že, ako sme uvádzali vyššie, združenie pod a § 829 
a nasl. OZ bez právnej subjektivity môže by  športovým klubom a športový klub patrí medzi športové 
organizácie, ktoré majú povinnos  sa do tohto registra zapísa . 

Vytváranie alšieho registra je síce v rozpore so všeobecne proklamovaným princípom znižovania 
administratívnej náro nosti pri rôznych innostiach v súkromnej i verejnej sfére. Registre fyzických 
i právnických osôb v športe však budú nevyhnutné pre riadne fungovanie informa ného systému 
v športe, ktorý môže prispie  k zjednodušeniu a spreh adneniu výkazníctva pri výkone rôznych 
športových inností, ako sme tomu svedkami v súvislosti so zavedením Informa ného systému 
slovenského futbalu. 

Na druhej strane povinnos  evidova  uzavreté zmluvy aj v osobitnej evidencii na základe zákona sa 
nám javí ako nadbyto ná duplicitná evidencia popri evidenciách, ktoré si pre ú ely organizovania 
športových sú aží vedú samostatne športové zväzy. 

Medzi alšie zákonom výslovne upravené povinnosti športových klubov bude patri  povinnos  
zabezpe i  vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, 
opatrení proti manipulácií priebehu a výsledkov sú aží a iných pravidiel a opatrenia proti negatívnym 
javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí. 

III. PODNETY DE LEGE FERENDA 
Aktuálne prebiehajúce práce na príprave nového zákona o športe sú vhodnou príležitos ou na 
zapracovanie niektorých alších inštitútov do právnej úpravy športových klubov, ktoré by pod a 
nášho názoru bolo potrebné upravi  na úrovni zákona. 

 III. 1. PREVOD A PRECHOD PRÁVA SÚ AŽENIA MEDZI ŠPORTOVÝMI KLUBMI 

astým problémom športových klubov je h adanie riešenia ne ahkej ekonomickej situácie. 
V takýchto prípadoch sa asto kluby z vyšších sú aží, v ktorých je ú as  finan ne náro ná, snažia 
nejakým spôsobom dohodnú  s klubmi z nižších sú aží, ktoré sú v lepšej finan nej kondícii, na 
prevode licencie resp. práva ú asti v športovej sú aži, a to rôznymi spôsobmi, ktoré však asto nie sú 
v súlade s pravidlami príslušných športových zväzov a pod. V sú asnej praxi sa to snažia kluby rieši  
rôznymi fúziami, zmenou vnútornej vlastníckej štruktúry v klube a následnými zmenami 
obchodného mena a sídla. Pri týchto zmenách však dochádzalo k rôznym aplika ným problémom11. 
Všeobecné predpisy upravujúce rôzne právnoorganiza né zmeny obchodných spolo ností, napr. 

                                                            
11) Pozri: ORBA, J.: Niektoré špecifiká fúzií športových klubov alebo ich iných statusových zmien In: Právo, obchod, ekonomika 
II. : zborník vedeckých prác. – Praha : Leges, 2012. – ISBN 9788087576335. – S. 242-249, ORBA, J.: Zmluvný vz ah pri disponovaní 
s právom ú asti v športovej sú aži In: Mí niky práva v stredoeurópskom priestore 2009, I. as  : zborník z medzinárodnej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v d och 16.-18.apríla 2009. – Bratislava: Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2009. – ISBN 9788071602958. – S. 234-241 



80

WWW.UCPS.SKJOZEF ČORBA

 
prevod podniku alebo zrušenie bez likvidácie nezoh ad ujú špecifiká týkajúce sa športových klubov 
a organizácií športových sú aží. 

V týchto súvislostiach pôsobia inšpiratívne niektoré ustanovenia Smernice SFZ o právno-
organiza ných zmenách v kluboch z 05.11.2013, ktorá umož uje prevod práva ú asti v konkrétnej 
športovej sú aži na konkrétnom stupni na zmluvnom princípe bez sú asného zániku prevodcu za 
prísnych podmienok, vyžadujúcich prevzatie všetkých záväzkov súvisiacich so športovou innos ou 
prevádzajúceho nadobúdate om, ako aj zachovanie princípu teritoriality.  

Zavedenie pravidiel o právno-organiza ných zmenách v športových kluboch do zákonnej roviny, tak 
aby bolo zrejmé že k prevodu i prechodu práva sú aženia v konkrétnej športovej sú aži môže dôjs  
aj v dôsledku zlú enia i splynutia športových klubov alebo prevodu celého majetku a všetkých práv 
i iných majetkových hodnôt, by vyžadovalo zmenu legálnych definícii niektorých pojmov 

v Obchodnom zákonníku. Sú asné legálne definície pojmov obchodné imanie i podnik viažu tieto 
pojmy na podnikanie ur itej osoby, ignorujúc pritom, že zákon pripúš a, aby existovali aj 
podnikate ské subjekty založené za iným ú elom než je ú el podnikania, teda obchodné spolo nosti, 
ktoré nemusia vykonáva  podnikate skú innos , a aj tie môžu by  ú astníkmi zlú enia i splynutia, 
alebo môžu chcie  všetok svoj majetok súvisiaci s výkonom ich predmetu innosti previes  spolu so 
záväzkami na inú osobu, ktorá by mala by  ich právnym nástupcom. 

Konkrétne napríklad v zmysle § 5 ObchZ podnikom sa na ú ely tohto zákona rozumie súbor 
hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné 
majetkové hodnoty, ktoré patria podnikate ovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzh adom 
na svoju povahu majú tomuto ú elu slúži . 

Za ú elom toho, aby športové kluby mohli prevádza  celú masu svojho majetku spolu so záväzkami 
a s právom sú aženia na iný športový klub, navrhovali by sme toto ustanovenie zmeni  nasledovne: 
„Podnikom sa na ú ely tohto zákona rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek 
podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikate ovi a slúžia 
na vykonávanie jeho predmetu innosti alebo vzh adom na svoju povahu majú tomuto ú elu slúži .“ 
Za takéhoto stavu by bolo zrejmé, že aj športové kluby, súc obchodné spolo nosti nezaložené 
primárne za ú elom výkonu podnikate skej innosti majú svoj podnik, ktorý tvoria všetky statky 
slúžiace na výkon ich športovej innosti, vrátane záväzkových práv vo i hrá om i vrátane práva 
sú aženia, a tieto práva môžu previes  na iný športový klub zmluvou o prevode podniku. 

Aby nedochádzalo k aplika ným problémom ani pri zlu ovaní i splynutí športových klubov, ktoré 
majú právnu formu obchodných spolo ností, navrhujeme, aby sú asné znenie § 6 ods. 1 ObchZ, 
ktoré znie: „Obchodným majetkom na ú ely tohto zákona sa rozumie súhrn majetkových hodnôt 
(vecí, poh adávok a iných práv a peniazmi ocenite ných iných hodnôt), ktoré patria podnikate ovi 
a slúžia alebo sú ur ené na jeho podnikanie“, zmenilo nasledovným spôsobom: „Obchodným 
majetkom na ú ely tohto zákona sa rozumie súhrn majetkových hodnôt (vecí, poh adávok a iných 
práv a peniazmi ocenite ných iných hodnôt), ktoré patria podnikate ovi a slúžia alebo sú ur ené na 
vykonávanie jeho predmetu innosti.“ 

 III. 2. TRANSFORMÁCIA OB IANSKYCH ZDRUŽENÍ NA OBCHODNÉ SPOLO NOSTI 

V športovej praxi sa vyskytujú situácie, ke  je potrebné, napríklad v dôsledku postupu športového 
klubu do vyššej profesionálnej sú aže, pretransformova  športový klub pôvodne založený napríklad 
ako ob ianske združenie na obchodnú spolo nos , a pritom zachova  právnu kontinuitu daného 
subjektu, aby obchodná spolo nos  bola právnym nástupcom pôvodného ob ianskeho združenia. 

V sú asnosti však neexistuje žiadna právna úprava umož ujúca zmenu právnej formy z ob ianskeho 
združenia na obchodnú spolo nos  alebo naopak pri zachovaní právnej subjektivity a právnej 
kontinuity danej osoby. 
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Jedinou možnos ou „transformácie“ je postup, pri ktorom ob ianske združenie založí obchodnú 
spolo nos  (spolo nos  s ru ením obmedzeným alebo akciovú spolo nos , prípadne by mohlo bez 
sú innosti s iným subjektom založi  aj komanditnú spolo nos ) a ako nepe ažný vklad na základné 
imanie vloži  do jej majetku všetok svoj majetok, práva i iné majetkové hodnoty. Následne by bolo 
potrebné, aby obchodná spolo nos  prevzala všetky záväzky ob ianskeho združenia12. Pri takomto 
samostatnom vkladaní majetku do základného imania novotvoriacej sa obchodnej spolo nosti a pri 
samostatnom preberaní každého jedného záväzku môže vzniknú  problém úplnosti, i teda dôjde 
skuto ne k prevodu celého majetku a všetkých záväzkov na novovytvorený subjekt. Môžu vzniknú  
problémy najmä oh adne sporných záväzkov, ktoré spolo nos  odmietne prevzia  a vzh adom na 
neexistenciu pravidiel o univerzálnej sukcesii v takomto prípade môže by  zmarená možnos  
verite ov uplatni  a vymôc  svoju spornú poh adávku.  

Z uvedených dôvodov by možno stálo za to, uvažova  aj o vytvorení pravidiel o transformácii 
niektorých právnických osôb na obchodné spolo nosti, pri zachovaní právnej kontinuity týchto osôb. 
Športový klub majúci právnu formu napríklad ob ianskeho združenia by sa tak transformoval na 
obchodnú spolo nos , pri om by ostali zachované všetky jeho pracovnoprávne vz ahy so 
športovcami, trénermi i inými zamestnancami a ostalo by mu zachované aj právo sú aženia v danej 
športovej sú aži. Zo systematického h adiska, by sa však takáto úprava nemala týka  len výlu ne 
športových klubov a nachádza  miesto v zákone o športe, ale mala by by  skôr predmetom úpravy 
Ob ianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka. 

 III. 3. NADOBÚDANIE ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY DO MAJETKU ŠPORTOVÝCH KLUBOV 

V niektorých krajinách právne predpisy upravujúce oblas  športu obsahujú ustanovenia 
znemož ujúce prevádza  majetok tvoriaci športovú infraštruktúru, ktorý je vo vlastníctve štátu alebo 
územnej samosprávy, do majetku súkromných športových klubov. 

Je tomu tak napr. v zmysle l. 12 ods. 4 bulharského zákona o telesnej výchove a športe z roku 1996. 
Podobne v zmysle § 9 macedónskeho zákona o športe platí, že majetok tvoriaci športovú 
infraštruktúru a patriaci štátu alebo jednotkám územnej samosprávy nemôže by  vložený do 
majetku obchodnej spolo nosti v súvislosti s transformáciou športového ob ianskeho združenia na 
obchodnú spolo nos . 

Takéto pravidlá sú síce obmedzujúce, ale pod a nášho názoru sledujú verejný záujem, ktorým je 
udržanie existujúcej športovej infraštruktúry patriacej štátu i jednotkám územnej samosprávy, tak 
aby na alej mohla slúži  svojmu ú elu. V prípade jej prevodu do majetku súkromných osôb hrozí, že 
táto osoba, ktorá nie je ni ím obmedzovaná pri rozhodovaní o nakladaní so svojím majetkom, môže 
kedyko vek vykona  zmeny na tomto majetku, vrátane zmeny využitia majetku, a to najmä pokia  nie 
je v oblasti, kde sa nehnute ný majetok športovej infraštruktúry nachádza, spracovaný územný plán 
rozvoja. Na Slovensku poznáme nieko ko príkladov, ke  na plochách pôvodných športovísk vyrástli 
obchodné domy. 

Na druhej strane nie vždy má štát i samospráva dostatok financií na udržiavanie i zve a ovanie 
športovej infraštruktúry a túto úlohu na seba preberá súkromný sektor. Nemožno potom od 
súkromnej osoby žiada , aby prispievala na zve a ovanie majetku, na ktorom nie je nijako majetkovo 
zainteresovaná. 

Ur itým východiskom je prenechávanie športovej infraštruktúry súkromným športovým klubom do 
dlhodobého nájmu, o však osciluje na tenkom ade nedovolenej štátnej pomoci v zmysle l. 107 

                                                            
12) K problematike prevzatia záväzkov pozri aj CSACH, K.: K právnej úprave konania v mene právnickej osoby pred jej vznikom 
(reakcia na lánok Márie Sadlo ovej), In: Justi ná revue. – ISSN 1335-6461. – Ro . 65, . 4 (2013), s. 570-578 
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ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ) resp. v zmysle zákona . 231/1999 Z. z. o štátnej 
pomoci v znení neskorších predpisov, pokia  sa výška nájmu pohybuje na symbolickej úrovni pod 
úrov ou trhových cien. 

Domnievame sa však, že ide o otázku, ktorá stojí za zváženie, a v pripravovanom zákone by štát mal 
zauja  postoj aj v otázke, i infraštruktúra, ktorá je v sú asnosti vo vlastníctve verejnoprávnych 
subjektov, má spada  pod prísnejší režim majetkových dispozícií alebo má osta  extra commercium. 

 III. 4. ZVÝHODNENIE NÁROKOV HRÁ OV V PRÍPADE VYHLÁSENIA KONKURZU 

Finan ná stabilita športových klubov pôsobiacich vo finan ne náro ných profesionálnych sú ažiach 
je jedným z najvä ších problémov, s ktorým zápasia športové kluby v Slovenskej republike. Mnohé 
profesionálne športové kluby každoro ne zápasia s problémom, ako získa  dostato nú sumu 
finan ných prostriedkov na vykrytie nákladov spojených s ú as ou v profesionálnych sú ažiach. 
Mnohé športové kluby sa asto nachádzajú v stave hroziacej platobnej neschopnosti, teda v stave 
hroziaceho úpadku.  

Najvä šiu skupinu verite ov profesionálnych športových klubov tvoria hrá i, ktorí sú z h adiska 
svojich príjmov závislí na finan nej kondícii svojich športových klubov. Súdny dvor EÚ sa už dávnejšie 
v jednom zo svojich rozhodnutí, ktoré sa síce primárne týkalo postavenia hrá skych agentov vyjadril 
v tom zmysle, že hrá i si zaslúžia zvýšenú ochranu, vzh adom na to, že ich kariéra je krátka13. 

V tejto súvislosti možno de lege ferenda uvažova  o tom, i by nebolo na mieste poskytnú  zvýšenú 
ochranu hrá om ako verite om športových klubov v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok 
športového klubu v podobe uprednostnenia uspokojenia ich nárokov, o by však vyžadovalo zásah 
aj do zákona o konkurze a reštrukturalizácii. 

Každopádne status zamestnanca, ktorý má pre profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch 
zavies  nový zákon o športe v zmysle § 44 ods. 1 návrhu zákona prinesie pre športovcov zvýšenú 
právnu ochranu, napríklad z h adiska trestnoprávnej ochrany práva na mzdu, i v zmysle zákona 
. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ke  sa nároky profesionálnych športovcov v športových kluboch vzniknuté po 
vyhlásení konkurzu na majetok športového klubu budú považova  za poh adávky proti podstate 
a priebežne sa uspokojova  zo všeobecnej podstaty. 

ZÁVER 
Predkladaný návrh zákona možno považova  za zásadnú zmenu právnej úpravy športu v Slovenskej 
republike. Jej ambíciou je systematicky usporiada  právne vz ahy vznikajúce pri športovej innosti, 
ktoré boli doposia  realizované spontánne, nie vždy na základe legitímnych a legálnych postupov 
jednotlivých subjektov pôsobiacich v oblasti športu. 

Pokia  ide o otázky športových klubov, návrh zákona odstra uje niektoré rigidné ustanovenia 
nachádzajúce sa v doterajšej právnej úprave, najmä pokia  ide o obmedzenos  výberu právnej formy 
športového klubu i možnosti získavania vlastných majetkových zdrojov. Na strane druhej zavádza 
niektoré formálne povinnosti pre športové kluby, ktoré sa nám javia ako nadbyto né resp. duplicitné. 

Isté problémy môže spôsobi  akceptovanie športových klubov bez vlastnej právnej subjektivity, ktoré 
zrejme reaguje na sú asnú právnu prax v oblasti športu, ale prináša so sebou problémy oh adne 
regulácie innosti takýchto športových klubov v športových sú ažiach. 

Schva ovanie nového zákona o športe by bolo pod a nás potrebné využi  aj na legislatívne zásahy do 
Obchodného zákonníka, v záujme pozmeni  legálne definície pojmov „podnik“ i „obchodný 

                                                            
13) Rozsudok Súdu prvého stup a vo veci T-193/02 Laurent Piau proti Komisii Európskych spolo enstiev z 22.04.2004 
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majetok“, ktoré sú dnes už prekonané a nezodpovedajú požiadavkám praxe aj pokia  ide o športové 
kluby. 

Za úvahu by stáli aj zmeny v zákone o konkurze a vyrovnaní v smere zvýšenia ochrany športovcov 
ako verite ov športových klubov i zásahy do zákona o majetku obcí i Ob ianskeho zákonníka 
spo ívajúce v obmedzení možnosti nadobúdania majetku vo vlastníctve štátu alebo orgánov 
územnej samosprávy slúžiaceho na ú ely výkonu športovej innosti súkromnými subjektmi. 



 

 

ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – ZÁKONY ŽIVOTA – INŠPIRÁCIA PRE TRÉNEROV  
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – ZÁKONY ŽIVOTA – INŠPIRÁCIA PRE TRÉNEROV  
A HRÁ OV 

ING. MIROSLAV MACKULÍN 
 

ím som starší, tým astejšie a rád na úvam slovám skúsenejších udí. A oni asto hovoria 
o múdrostiach vyplývajúcich zo Zákonov Života, i Univerza a nezabúdajú doda , že my udia dnešnej 
doby sme sa od týchto múdrostí ve mi odklonili. 

Každodenná prax „mentalistu“ mi, každým stretnutím so športovcami, i ich trénermi ponúka ve ké 
množstvo inšpirácii a príkladov, ako tieto „zákony“ rešpektujeme, prijímame, riadime sa nimi, alebo 
naopak, ich ignorujeme a opovrhujeme na škodu nás a nami vedených športovcov.  

Vychádzajúc zo svojich vlastných skúseností a zážitkov sa pokúsim niektoré z nich pomenova  
a zhrnú  do rôznych príbehov, i postrehov a možno vám poslúžia, ako inšpirácia do vašej alšej 
práce. Ako stále upozor ujem, je to môj subjektívny poh ad a nemusí s vašim nazeraním na život, i 
šport korešpondova  Ale v tom je to aro, že všetci sme krásne iní... 

ZÁKON ROVNOVÁHY 

Hovorí sa, že v živote je všetko v poriadku, ke  sú veci rovnomerne „vybalancované“. Napríklad len 
si zoberme náš štátny, i rodinný rozpo et. Všetci ministri, i živitelia rodín by chceli ma  prijmi 
a výdaje v rovnováhe. Základná ú tovnícka axióma: MÁ DA - DAL nepustí a ak by to tak bolo, tak 
všetkým by sa nám ahšie dýchalo.  

Tento zákon funguje aj v alších veciach napríklad pri nádychu a výdychu, odlive, i prílive, vo 
východných kultúrach sa asto spomína jin-jang.  

Pre o potom by tento zákon nemal fungova  aj v športe? Pre o by útok nemal by  v harmónii 
s obranou? Pri rozhovoroch s trénermi asto po úvam o tom, ako hovoria a vt kajú do hláv hrá ov 
len slovo obrana, obrana, obrana a akosi zabúdajú na útok, ktorý im garantuje góly a následné 
ví azstvá. Potom sa udujú, že nevyhrávajú a h adajú prí iny prehier v chybách hrá ov, ktorých sa 
dopúš ajú v obrane. Asi nielen moje poznanie je, že je ahšie by  deštruktívny, brániaci a ni iaci, ako 
konštruktívny, tvorivý a úto iaci. A na defenzívne po atie hry máme ve a takticko-strategických 
systémov až „autobusov“, ktoré sa snažíme zapracova  do našej hry, hláv hrá ov, na úkor taktiky, 
ktorá konštruktívne „otvorí“ súperovu obranu. Toto už je vyšší level práce a kou ingu a zdá sa, že nie 
každý tréner na to má nielen patent, ale hlavne talent a vlohy, aby viedol svojich hrá ov k tvorivej 
kreativite, ahkosti a uvo nenosti.  

Chvála Bohu už aj v našich kon inách sa objavujú tréneri s kreatívnou mentalitou, ktorí svojim 
hrá om ponúkajú celú plejádu možností, ale hlavne vsádzajú a dôverujú hrá skej originalite, ktorá 
jediná na ihrisku rozhoduje o „prekabátení“ súperovej obrany a strelení gólu, i bodov. Preto 
vzájomné futbalové zápasy Žiliny a Tren ína vedia aj nezainteresovaného diváka nadchnú  
a zdvihnú  zo sedadiel a tam ten zákon ROVNOVÁHY, i prepínania OBRANA – ÚTOK funguje, pre 
dobro nás všetkých, napriek prehre alebo výhre. Verím, že tímov s gu ovsko-ševelovským rukopisom 
bude stále viac. Preto držím palce všetkým, ktorí sa rozhodnú vyda  na túto asto „šmyk avú plochu“. 
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ZÁKON PRÍ AŽLIVOSTI 

Tento zákon vychádza z poznania, že tvoríme a pri ahujeme si to, na o zameriavame svoju 
pozornos  a na o myslíme. Že myšlienka je energia, ktorá má schopnos  sa zhmotni  a má 
neskuto nú silu a potenciál. 

Matka Tereza poznala tento zákon a hlavne jeho dôsledky. Preto, ke  ju pozvali aby sa zú astnila 
POCHODU PROTI VOJNE, povedala: „nehnevajte sa, pochodu proti vojne sa nezú astním, ale ke  
budete organizova  POCHOD ZA MIER, budem stá  v prvom rade“. 

o asi chcela svojim posolstvom poveda ? Tým, že poznala zákon Prí ažlivosti, tak vedela, že sa tam 
bude sklo ova  slovo VOJNA a zú astnení budú NE/chtiac posil ova  energiu vojny.  

Ako NE/využívame v športe tento poznatok? Sta í sa zapo úva  do predzápasových a pozápasových 
trénerských úvah. Sú typy trénerov, ktorí neustále opakujú slovo prehra, upozor ujú na opakujúce 
sa chyby svojich hrá ov, posielajú svojich hrá ov na palubovku, ihrisko, adovú plochu, len aby sa 
vyvarovali chýb, rozprávajú o nekoncentrovanosti a potom sa udujú, že ich odmenou za takéto 
„naprogramovanie“ svojich hrá ov, i tímu sú fatálne chyby, góly v posledných sekundách pol asov, 
i neo akávané a navonok nevysvetlite né prehry.  

Tí, ktorí vedia o tomto zákone viac, tak sa zameriavajú pri práci s hrá mi na tréningoch, pri kou ingu, 
pri mediálnych vystúpeniach na to, o chcú, aby ich hrá i a tím realizoval v zápase. A tak hovoria 
o neobmedzenom hrá skom potenciály, o výhrach, o dôvere v silné stránky svojich hrá ov, 
o skúsenostiach, ktoré im ponúkla posledná prehra, i o výzvach a cie och. Nie, nie sú to 
sebavedomé, i frajerské vyhlásenia. Tím vedení takýmto kou om v drvivej vä šine zbiera zaslúženú 
úrodu v podobe dobrej hry, ví azstiev, ale aj prehru prijíma, ako sú as  ich Cesty a budúceho rastu. 

ZÁKON PRÍ INY A NÁSLEDKU 

Asi mi dáte za pravdu, že žijeme neskuto ne rýchly, uponáh aný a asto až chaotický život. O honbe 
za materiálnymi statkami ani nehovorím. Ke  sa zapo úvate do rozhovorov mladých, i starších, vo 
vä šine môžete po u , ako sa to ia ich rozhovory o peniazoch, s ažnostiach na vlastný, i cudzí život 
a že nev ak vládne svetom. asto tieto debaty sú popretkávané slovami nenávis  a závis . Na našu 
ve kú škodu! Takto sa sami programujeme a žijeme život „OBETE“, kde nám zdanlivo všetci ubližujú.  

Všetko máme vo vlastných rukách a je len na nás, i sa budeme „ vachta  v bahne problémov“, alebo 
si vyberieme športovou terminológiou povedané, odvážny život „CHAMPIONA“.  

Uvediem príklad športovca, ktorého nazývajú „CHAMPION Z CHATR E“. Jedná sa o zverenca Tomiho 
KIDa, boxera Viliho Tanka. Vili je cigán z chatr e, ale na rozdiel od vä šiny svojich „kolegov“ sa vydal 
cestou pokojného bojovníka a život mu do cesty prihral skvelého loveka a trénera Tomiho KIDa. Vili 
každý de  na sebe tvrdo pracuje v posil ovni, medzi povrazmi, na atletickom okruhu, ale aj v škole 
a živote. Tvrdá a poctivá práca, asto až drina je tou PRÍ INOU, ktorá prináša DôSLEDKY – odmenu 
v podobe ví azstiev v zápasoch a medailí z MSR, i ME a EH a dáva mu ve kú šancu na olympijsky sen. 

asto pri telke a „saganománii“ vidíme len tú špi ku adovca, ktorá znamená úspech, slávu, peniaze, 
ale zabúdame, že to všetko je len a len v aka ve kému množstvu hodín tréningu a odriekania. Ale 
ten opojný pocit úspechu je neopakovate ný a ví azi by vedeli o tom rozpráva  dlhé hodiny a mnohí 
by povedali, že sa to ani slovami opísa  nedá. Aj naši futbaloví reprezentanti by vedeli o tom hrejivom 
pocite „básni “ dlho. A vlastne pre tieto slastné pocity, všetci, ktorí robíme v športovej oblasti, ráno 
vstávame, aby sme žili svoj sen a posúvali sa každý de  bližšie k vytúženému cie u. 
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ZÁKON PREDSUDKOV A ŠKATU KOVANIA 

Ruku na srdce, ko kí z nás po prvom videní loveka, po prvom dotyku, i strele hrá a, rýchlo za íname 
robi  rôzne selekcie, škatu kovanie, i máme vo i nim rôzne predsudky? 

Pozor, dopúš ame sa ve kého omylu. Zdanie asto klame.  

Pred pár mesiacmi ma pozvali na jeden futbalový kemp, mladých hrá ov vo veku od 7-15 rokov. 
Spolu s trénermi sme sa venovali témam mentálneho kou ingu pri výchove mladých hrá ov. 
Za ínajúci tréneri – ambiciózni, mladí udia, plní síl, elánu a energie mi rozprávali o svojich 
trénerských skúsenostiach, ako trénujú, vychovávajú a pracujú s mladými adeptmi „gu atého uda“. 
Bolo to inšpiratívne, zaujímavé, ale pár krát som pocítil na hrudi neskuto nú ažobu, ktorá znamenala 
môj nesúhlas. O o sa jednalo? Zarazilo ma, ako mladí tréneri s vážnou tvárou za ali rozobera  
výsledky „atleticko-futbalových“ testov svojich zverencov a ako s laserovou presnos ou CNC strojov, 
robili závery a selektovali mladých hrá ov na tých, ktorí sp ajú kritéria na ligového hrá a a na tých, 
ktorí nemajú žiadnu šancu!? 

Sám seba som sa pýtal, kto nám u om, aj trénerom dal právo na takéto škatu kovanie hrá ov 
zasahovanie do hrá skych osudov a vynášanie „ortie ov“, i bude dobrý, alebo zlý hrá  v dospelosti, 
ke  teraz je vo veku 7-10 rokov?! Ke  sme sa za ali o tom všetkom hlbšie rozpráva , vnára  sa do 
problematiky výchovy mladých hrá ov, tak sme zistili, že mladí tréneri to tak dostali od svojich 
u ite ov, rodi ov, trénerov, aj oni sami boli takto zaškatu kovaní/vä šina z nich ako menej schopní/, 
preto sa dali na trénerstvo v mladom veku, lebo sa bu  skoro zranili, alebo nedosahovali pod a 
svojich trénerov „parametre TOP futbalistu“. Potom to sami zabalili, napriek tomu, že futbal milovali 
a milujú, ale už ho nechceli hra , aby sa za nich okolie nehanbilo... Stálo ma to síce dos  asu 
a energie, ale verím, že sa mi podarilo zmeni  nazeranie týchto mladých a perspektívnych trénerov 
na svojich zverencov, ako na originálne bytosti, ktoré sa každý de  menia a je len na nás tréneroch, 
ako sa budú vyvíja  a napredova .  

Sám som zvedavý a asto si kladiem otázku, ako by v našich podmienkach dopadol vo svojich 
7 rokoch chlapec, menom Messi?  

Prosím, rozvíjajme hrá sky potenciál a nad nikým nelámme palicu, pokia  tak nespraví hrá  sám! 

ZÁKON INDIVIDUÁLNEHO A KOLEKTÍVNEHO VNÍMANIA, I VEDOMIA 

asto a rád sa prechádzam s našimi psíkmi po lese. Máme jese  a tak poh ad na meniacu sa prírodu 
je o arujúci. Ke  som sa blížil k lesu, z dia ky vyzeral les krásne, kompaktne, jednoliato. Asi tak nejak 
si každý tréner predstavuje svoj tím, ktorí pracuje, ako dobre namazaný stroj, i švaj iarske hodinky 
alebo ve kolepý symfonický orchester. Nezainteresovaný divák, i pozorovate  je o arený silnou 
energiou, ktorá z toho celku-tímu ide a teší sa na jeho zápasy, výkony, aby ochutnal všetky jeho 
chute, ovo al všetky neopakovate né vône, a vypo ul si zázra né tóny jeho hudby. 

Tak nejako si to predstavujeme aj v tímových športoch, ale asto zabúdame, že tím-kolektív sa skladá 
z jednotlivcov, hrá ov, ktorých sú et energii, i výkonov robí mužstvo, mužstvom. Je to neskuto ná 
pravda. 

Prišiel som do lesa a vidím, že celok-les sa rozpadol na množstvo rôznych stromov. Vä ších, menších, 
vyšších, nižších, tenších, hrubších, rôznych druhov-buk, dub, breza, osika, jase . Opä  ma napadla 
paralela napríklad z futbalovým, i basketbalovým družstvom, ktoré sa tiež skladá z rôznych 
originálnych individualít. A o tom, i tento tím bude úspešný, i neúspešný rozhodujú nielen samotní 
hrá i, ich talent, zru nosti, silné, i slabšie stránky, ale o úspešnosti tímu rozhoduje hlavne tréner 
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a jeho genialita. V jeho rukách a prístupe k hrá om je arovný prútik, ktorý rozhodne, i ten talent, 
potenciál povýši na tím s ví azným espritom, alebo z neho spraví priemerného hrá a, i 
podpriemerný tím horskej ligy.  

Toto je ve ká zodpovednos , ale hlavne výzva pre trénera, i sa mu podarí vysklada  skvelí tím, ktorý 
bude robi  rados  sebe, hrá om a divákom, alebo to bude tím, kde budú vládnu  negativita, stres 
a zranenia. 

Posledné dni sme mali možnos  vidie  skvelú prácu našich futbalových reprezenta ných trénerov 
Kozáka, Hapala, Hudeca a Malatinského. Boli to oni, o so svojimi spolupracovníkmi vyskladali 
ví azné zostavy, ušili na súperov ú innú taktiku a mentálne naladili svoj orchester, aby nôtil nielen 
pre „fanúšikovské ucho“ skvelú muziku. Prvý, doviedol ako správny kapitán svoju „mužskú lo “ do 
pokojných, ale hlavne postupových vôd budúcoro ných ME. Druhý, našu repre U-21 pripravil spolu 
so svojimi asistentmi a odkou oval tak, že holandské tulipány zvädli. Tretí náš tím U-16 v derby 
zápasoch s eskom využil svoje bohaté skúsenosti a pomohol zvládnu  mladým hrá om tieto asto 
mentálne náro ne zápasy. A štvrtý v príprave na kvalifikáciu ME hrá ov U-19 v dvojzápase 
s Ma arskom 3:2 a 5:1, spolu s hrá mi a RT pripravil chutné ví azné slovenské jedlo všetkým našim 
fanúšikom a odmietol štip avý ma arský gu áš . 

Reprezentácia môže by  úspešná nielen v aka repre trénerom, ale svoj podiel na ví azstvách, i 
postupoch majú aj kluboví tréneri, ktorí pracujú s hrá mi denno-denne, odkrývajú hrá sky potenciál, 
posúvajú dopredu ich herné, technické, taktické a mentálne návyky, o umož uje hrá om na repre 
úrovni podáva  skvelé výkony. Za to všetkým úprimná v aka a poklona. 

Zákonov života, na ktoré zabúdame je ve a, preto verím, že tento lánok bude na pokra ovanie... 
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VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA (APRÍL – JÚN 2015) 
 

Téma: 

Typ podujatia: 

Dátum konania: 

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní ád eské republiky a Slovenské republiky 

konferencia 

22.04.2015 

Historické prostory Malé auly Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 

http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-vyskum/konferencie/celostatna-
konferencia-trestni-pravo-evropske-unie-jeho-vliv-pravni-rad-ceske-republiky-slovenske-
republiky.html  

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Pracovnoprávne vz ahy s cudzím prvkom 

vedecká konferencia 

24.04.2015 

Zasada ka Právnickej fakulty, 1. poschodie, Košice, Ková ska 26 

https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/konferencie/11375/ 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE A VÝZVY S OU SPOJENÉ  

vedecká konferencia 

30.04.2015 

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Ková ska 26 

http://uep2015.pravo.upjs.sk/index.html  

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Princípy v práve 

medzinárodná vedecká konferencia 

14.05.2015 

aneurópska vysoká škola – Fakulta práva, Tomášikova 20, Bratislava 

http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-
vyskum/konferencie/medzinarodna-vedecka-konferencia-principy-prave.html 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Univerzalizmus a regionalizmus v sú asnej praxi OSN: Ohliadnutie za 70 rokmi existencie OSN 
vedecká konferencia 

28.05.2015 – 29.05.2015 

Priestory Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  
https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/konferencie/11468/ 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Nové volebné zákony na Slovensku (kritická analýza, hodnotenie) 

konferencia 

25.06.2015 – 26.06.2015 

Priestory Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach  
https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/konferencie/11455/ 



 

 

 
Vážení itatelia, priaznivci a priatelia  

ob ianskeho združenia U ená právnická spolo nos . 
 

 
 

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

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

 
Aj touto cestou  

AKUJEME  
všetkým fyzickým a právnickým osobám,  

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

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