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ÚVODNÉ SLOVO PETRA SEPEŠIHO KU KONFERENCII „ŠPORT A PRÁVO IV.“ KONANEJ 
V D OCH 1. – 2. OKTÓBRA 2015 V SENCI  
 

JUDR. PETER SEPEŠI 
PROKURÁTOR ODBORU LEGISLATÍVY A ÚSTAVNÉHO PRÁVA GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR 

LEN VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU (SFZ) A LEN SFZ 
STÁLY LEN RADY U ENEJ PRÁVNICKEJ SPOLO NOSTI (U PS) A LEN U PS 
MANAŽÉR PROJEKTU PRÍPRAVY NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE 
 

Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia športu, 

po roku sa zase stretávame na odbornej pôde IV. ro níka medzinárodnej konferencie „Šport a právo 
2015“. 
Po rokoch skúmania, aktívneho tvorenia i ú asti na procesoch v športe v rôznych roliach na pôde 
športových zväzov a klubov, na pôde konferencií i rozhovormi so športovcami a športovými 
odborníkmi sa opätovne stretávame v ase, ke  už nebudeme diskutova  iba o víziách, zámeroch, 
cie och, i tézach. 
„Na stole“ máme novú alternatívu pre slovenský šport – návrh zákona o športe, do ktorého sa 
prostredníctvom lenov pracovnej skupiny pretavilo doterajšie slovenské poznanie športu, ktoré 
získali aj z vašich pripomienok i z rozhovorov s mnohými z vás. O tomto návrhu aj dnes rokujú 
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vo výbore pre sociálne veci. 
Od motta „Fair play nielen na ihrisku“ cez motto „Fair play nielen na papieri“ sme sa dostali k mottu 
„Fair play v zasadacích miestnostiach zväzov a klubov“, aby sme sa postupne prepracovali spä  
k podstate športu a k tomu, o najviac potrebuje slovenský šport – pozitívnu emóciu, nádej, dôveru 
a podporu, tak zo strany štátu, ako aj od súkromného sektora, širokej verejnosti a médií. 
Snažíme sa do návrhu zákona o športe dosta  znalos  a skúsenos  športovej obce v jeho 
najaktuálnejšej asovej verzii. Tak, ako sa vyvíja a rozširuje naše spolo né poznanie športu a jeho 
každodenných procesov, vyvíja sa aj obsah návrhu zákona, … už takmer dva roky nadväzujúc na 
reformné kroky za até predchádzajúcou pracovnou skupinou. 
Aj po jeho prípadnom schválení Národnou radou Slovenskej republiky, ktorá svojim formálnym aktom 
odsúhlasí asovú verziu poznania a úpravy procesov v športe, sa tieto budú neustále alej vyvíja , 
podobne ako celá udská spolo nos .  
Veríme, že aj táto konferencia nám prinesie alšie poznanie, ktoré zužitkujeme pri tvorbe 
pozme ovacieho návrhu, ktorý sa pripravuje do 2. ítania v Národnej rade Slovenskej republiky. 
Zákon o športe je ve mi náro ný predpis, nielen pre jeho prierezovos  a multidisciplinárny dosah, ale 
aj alebo najmä preto, že svojim spôsobom „športu rozumie každý“.  
V športe existuje úplne prirodzene množstvo rôznorodých záujmov a vz ahov zodpovedajúcich jednak 
konkrétnemu druhu športu, jeho vekovej, i výkonnostnej úrovni, poh adu športovca, funkcionára 
alebo iného športového odborníka, fanúšika, i športovej verejnosti. Relevantné sú predstavy 
a o akávania záujmových skupín súkromného sektora, tretieho sektora, predstavite ov a orgánov 
verejnej správy vrátane miestnej samosprávy, akademického športu, školského športu, športu 
zdravotne znevýhodnených, olympijského športu, športu pre všetkých, športu nepo ujúcich, i športu 
špeciálnych olympiád, každý má svoje priority, svoje videnie cez prizmu svojho športu, jeho záujmov 
a potrieb. Na mnoho vecí majú vyhranený názor zástupcovia médií, ktorí ho sprostredkúvajú 
ob anom našej krajiny asto aj vyváženým spôsobom, informovane, so znalos ou veci. K tomu 
pristúpi alšia ve mi dôležitá skupina – poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, z ktorých každý 
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sa aktívne alebo pasívne, priamo, i nepriamo prostredníctvom svojich blízkych dostáva alebo dostal 
do kontaktu so športom. A nemožno zabudnú  ani na právnikov, ktorí asto razia vlastný, originálny, 
i vizionársky poh ad na vec, najmä, ak ide o tak mladú a pomerne málo prebádanú, ale dynamickú 

oblas , akou je oblas  športu a športového práva. Dnes už však bez pochýb môžeme konštatova , že 
„športové právo“ zastáva svoju osobitnú pozíciu, a to s osobitným charakterom vz ahov. 
Ako toto všetko zladi  do kompromisu, ako týmto všetkým záujmovým skupinám ponúknu  
alternatívu, ktorá bude ma  reálnu šancu na širokospolo enské akceptovanie? 
V prvom rade musíme všetci, alebo aspo  demokratická vä šina z nás, prija  rozhodnutie, že chceme 
podpori  a prija  zmenu aj za cenu vážnych, nie iba kozmetických kompromisov. 
Predpokladom toho je, že sme dozreli do stavu, že sme schopní akceptova  fakt, že v slovenskom 
športe je množstvo legitímnych záujmových skupín a v mnohých smeroch a otázkach neexistuje taká 
cesta, také riešenie, ktoré by bolo pre všetkých a vo všetkom optimálne.  
Ak dokážeme vníma  aj to, o je pre iných menej výhodné, kde iní ustupujú zo svojich pozícií, ahšie 
dokážeme v záujme dosiahnutia pomyselnej rovnováhy ustúpi  aj my, a prispie  k športovému zmieru 
dávkou solidarity, ktorá je pre šport ve mi dôležitá. 
Musíme sa po úva  a uvedomi  si význam a hodnotu toho, že sme k sebe slušní, že sa po úvame 
a dop ame si vzájomne svoju znalos  o slovenskom športe, aby sme na základe spolo ne získanej 
znalosti mohli h ada  dobré riešenia a kompromisy. A tiež si musíme vedie  uvedomi , že ni  lepšie 
a férovejšie sa urobi  nedá, ako to, že bez predsudkov budeme po úva  vecné argumenty a h ada  
spolo ne alternatívy riešenia, ktoré by pomohli vytvára  vyvážený systém pravidiel a vz ahov. 
Akáko vek systémová zmena a jej jednotlivé detaily, najmä tie, s ktorými sú spojené finan né výdavky 
štátu, sú v kone nom dôsledku rozhodnutiami politickými. Pre slovenskú spolo nos , pre autoritu 
prijatých politických rozhodnutí je dôležité, aby tieto rozhodnutia boli prijaté o najlepšie 
informovanými politikmi. 
Aj preto pracovná skupina už dva razy prijala pozvanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, 
aby sme sa stretli s poslancami a zodpovedali na ich otázky týkajúce sa návrhu zákona. Stretli sme 
sa s poslancami za viaceré politické strany a sme pripravení poskytnú  potrebné vysvetlenia všetkým, 
ktorí o to prejavia záujem.  
Je úplne legitímne, ke  ktoráko vek záujmová skupina vyjadrí svoju požiadavku, vecne ju zdôvodní 
a navrhne jej prijatie. K ú ové je, aby ten, kto bude posudzova  primeranos  takejto požiadavky 
záujmovej skupiny, mal dostatok informácií o podstatných súvislostiach dotknutých touto 
požiadavkou a korektne požiadavku odkomunikoval, pridal do mozaiky poznania nový záujem, alší 
poh ad na tému, otázku i problém, a urobil všetko, o je možné od neho spravodlivo o akáva  pri 
h adaní kompromisu na báze odbornosti, slušnosti a primeranosti.  
Pracovná skupina túto situáciu po as prípravy návrhu zákona o športe „zažila“ mnohokrát, za o 
všetkým aktívnym „priate om športu“ akuje. 
To je cesta, ktorej verí a ktorou dlhodobo postupuje pracovná skupina podie ajúca sa na príprave 
návrhu zákona o športe. 
Pokora, trpezlivos , rozvážnos , zdržanlivos  a snaha o detailnú znalos  problémov je to, o nám vie 
na tejto ceste pomôc  budova  mostíky dôvery, spája  udí a ich myšlienky do pevnejších celkov, ktoré 
odolajú problémom vyplývajúcim asto len z nedostatku poznania alebo z nedostatku viery 
v prínosnos  zmien, ktoré by návrh zákona o športe mal prinies  do slovenského športu.  

A o bude alej? 
„Najlepšia cesta ako predpoveda  budúcnos  je vytvori  ju.“ 

(Peter F. Drucker)
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O JE LEPŠIE PRE ŠPORT I SPOLO NOS  – ZMLUVA O REKLAME ALEBO ZMLUVA 
O SPONZORSTVE V ŠPORTE? 
 

WHAT IS BETTER FOR SPORTS AND THE SOCIETY – AN AGREEMENT/CONTRACT ON ADVERTISING OR AN 
AGREEMENT/CONTRACT ON SPONSORSHIP IN SPORTS? 

 
JUDR. PETER SEPEŠI 
PROKURÁTOR ODBORU LEGISLATÍVY A ÚSTAVNÉHO PRÁVA GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR 

LEN VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU (SFZ) A LEN SFZ 
STÁLY LEN RADY U ENEJ PRÁVNICKEJ SPOLO NOSTI (U PS) A LEN U PS 
MANAŽÉR PROJEKTU PRÍPRAVY NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE 
E-MAIL: PETER.SEPESI@GMAIL.COM 
 
K Ú OVÉ SLOVÁ:  
sponzorstvo, sponzor, športovec, podnikanie, športová innos , športová legislatíva, príjmy a výdaje ob ianskych 
združení, reprezentácia, šport, darovanie, konkurz, reklama, reklamné služby, zmluva  

KEY WORDS:  
sponsorship, sponsor, sportsperson, business, sports, sporting activities, legislation on sports, income and 
expenditures of civic associations, representation, sport, gifts, competition, advertising, advertising services, 
contract  

ABSTRAKT: 
lánok sa zaoberá analýzou rozdielov medzi inštitútom zmluvy o sponzorstve v športe a zmluvy o reklame.  

Poukazuje na sú asnú situáciu, kedy športové organizácie získavajú „sponzorské príjmy“ zo súkromného sektora 
najmä prostredníctvom „spolupráce“, reklamy alebo darov a na situáciu, ktorá nastane s ú innos ou nového 
zákona o športe, kedy by mal pribudnú  nový inštitút, ktorého hlavným cie om je podpora športu – Zmluva 
o sponzorstve v športe.  

ABSTRACT/SUMMARY: 
The article analyses the differences between two types of contracts – the contract on advertising and the contract 
on sponsorship in sports. It discusses the current situation in which sports associations gain income (from the 
private sphere) in the form of sponsorship through „cooperation“, advertising or gifts. It also deals with the 
perspectives of the topic from the point of the new Act on Sports which introduces a totally new type of contract, 
namely the contract on sponsorship in sports.  
  

V doterajšom období získavali športové organizácie „sponzorské príjmy“ zo súkromného sektora 
najmä prostredníctvom „spolupráce“, reklamy alebo darov. S ú innos ou nového zákona o športe by 
mal pribudnú  nový inštitút, ktorého hlavným cie om je podpora športu – Zmluva o sponzorstve 
v športe. 

ZMLUVA O REKLAME V ŠPORTE 

Zmluva o reklame predstavuje asto zastieraný nástroj financovania športu, ktorý v sebe skrýva 
množstvo nevýhod pre všetky zú astnené subjekty, ako aj pre štát.  

Zmluva o reklame je prirodzene najzaujímavejšia pre reklamné agentúry, ktoré navrhujú, 
vyrábajú/dodávajú reklamu a dostávajú za svoju štandardnú innos  riadne zaplatené. 
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Treba tiež uvies , že s naplnením predmetu Zmluvy o reklame je spojených množstvo úkonov 
a plnení, od navrhnutia formy reklamy, vypracovanie návrhov reklamy, výrobu reklamy až po 
samotné uskuto nenie reklamy, ktoré je potrebné zabezpe i  v súvislosti s naplnením obsahu 
zmluvy o reklame, o taktiež nie je zanedbate né z poh adu personálnych, organiza no-technických, 
asových i finan ných nákladov pre športovú organizáciu, najmä ak sa snaží svoje náklady na 

reklamné plnenia minimalizova  (ak športová organizácia nedá zabezpe i  celú reklamu na k ú  
reklamnej agentúre), aby jej o najviac prostriedkov ostalo na samotný šport. 

ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE – NOVÝ HYBRIDNÝ INŠTITÚT NA PODPORU ŠPORTU 

Za ú elom zjednodušenia prísunu prostriedkov zo súkromných zdrojov do športu s cie om eliminácie 
pôsobenia negatívnych stránok inštitútu zmluvy o reklame v športe najmä v prípadoch jej 
zneužívania, ako aj za ú elom spreh adnenie finan ných tokov v športe je v novom Zákone o športe 
navrhnutá transparentná forma financovania športových organizácii zo súkromného sektora vo 
forme Zmluvy o sponzorstve v športe. 

Na rozdiel od reklamných zmlúv, kde predmetom právneho vz ahu je priame šírenie odkazu ur ené 
na podporu predaja konkrétneho tovaru alebo služby, a na rozdiel od daru, kde to nie je motivujúce 
pre darcu, pretože všetko o daruje, dáva zo svojho zisku, pri sponzorstve v športe poskytuje 
sponzorovaný sponzorovi právo spoji  svoju zna ku alebo produkt takým spôsobom, ktorým 
umož uje sponzorovi využi  prí ažlivos  a dobrú poves  sponzorovaného na verejnosti, a tak 
komunikova  silný a pozitívny odkaz na svoju zna ku a posilni  tak, nepriamo, uplatnenie na trhu 
v hospodárskej sú aži a na druhej strane podpori  všeobecne prospešný ú el, ktorým je podpora 
športovej innosti.  

„Sponzoring“ je ur itý hybrid medzi ú elovým darom a reklamou, obsahuje v sebe primárne silný 
prvok finan nej podpory športovej innosti vykonávanej sponzorovaným (povinné použitie min. 90% 
sponzorského na túto innos ), na druhej strane v sebe obsahuje aj prvok propagácie zna ky 
sponzora a jej spojenia so zna kou/výsledkami/ innos ou sponzorovaného ( o je de facto ur itá 
obmedzená forma reklamy) ale v prísne zákonom limitovanom rozsahu nákladov na prezentáciu 
tohto spojenia maximálne do 10% sponzorského, lebo primárnym ú elom sponzoringu nie je 
reklama, ale podpora športu. 

Navrhované znenie právnej úpravy Zmluvy o sponzorstve v športe je uvedené v l. I, § 50 a 51, 
da ové benefity sú upravené v novele zákona o dani z príjmov v l. XI.1 

KTORÚ MOŽNOS  PODPORY ŠPORTU SI VYBERIE PODNIKATE ?  

Na úvod uvedieme príklad, aby sme si to lepšie vedeli predstavi  v bežnom živote. 

Ak by chcel podnikate  zvidite ni  svoju zna ku na drese individuálneho športovca (vychádzame 
z toho, že „nalepenie“ loga na dres individuálneho športovca ur ite nedosiahne 10% sponzorského, 
ak by bolo sponzorské nad 500 eur), môže to dosiahnu  na základe Zmluvy o reklame, ako aj na 
základe Zmluvy o sponzorstve v športe.  

Skúste posúdi  sami, ktorý inštitút je z poh adu spolo nosti prijate nejší a k omu by sme mali 
podnikate a motivova  a privies  v záujme podpory transparentnosti ekonomických vz ahov nielen 
v športe ale v celej spolo nosti. 

Porovnajme si preto z rôznych praktických h adísk vlastnosti ZMLUVY o REKLAME a vlastnosti 
ZMLUVY o SPONZORSTVE v športe a urobme si so znalos ou dôležitých detailov vlastný záver. 

                                                            
1) Návrh zákona o športe je dostupný na stránke NR SR:  
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=1723 
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ZMLUVA O REKLAME ZMLUVA O SPONZORSTVA V ŠPORTE 

REKLAMA je „predvedenie, prezentácia alebo iné 
oznámenie v každej podobe súvisiace 
s obchodnou, podnikate skou alebo inou 
zárobkovou innos ou 1b) s cie om uplatni  
produkty na trhu“ (§ 2 zákona o reklame) 

 
Ú ELOM a CIE OM REKLAMY  

NIE JE PODPORA ŠPORTU  
ALE UPLATNENIE NA TRHU. 

„využi  sponzorské na dohodnutý ú el 
súvisiaci so športovou innos ou 
vykonávanou sponzorovaným“ (§ 50 
ods. 1 návrhu zákona o športe) 
 
 

Ú ELOM a CIE OM SPONZORSTVA 
V ŠPORTE JE PODPORA ŠPORTU  

+ sekundárnym výstupom je PROPAGÁCIA 
ZNA KY a dobrého mena sponzora so 

zna kou klubu na inej kvalitatívnej úrovni 
ako je bežný obchodný vz ah 

poskytovate a a šírite a reklamy 

Objednávate  reklamy 
 
• NIE JE limitovaný tým, aký má/mal 

hospodársky výsledok 
(reklamné výdavky môže da  podnikate  do 
nákladov bez oh adu na hospodárky 
výsledok) 

• NIE JE limitovaný, ak má dlhy vo i štátnemu 
rozpo tu alebo na poistnom (reklamu môže 
objedna  a 100% výdavkov da  ihne  do 
nákladov a to bez oh adu na to, i je/bude 
v strate) 
 – NIE JE vylú ené, že podnikate  bude dlži  
štátu na daniach alebo pois ovniam na 
odvodoch a sú asne cez reklamu bude dáva  
peniaze do športového klubu!!! 

Sponzor
 
• JE limitovaný tým, aký má/mal 

hospodársky výsledok v danom roku 
(sponzor po as roka asto nemôže 
vedie , i na konci roka bude ziskový 
alebo nie a v akej výške) 
(toto bolo doplnené pozme ovacím 
návrhom k zákonu v gestorskom 
výbore 5.11.2015, v návrhu vo vláde 
toto obmedzenie nebolo) 

• JE limitovaný tým, ak má dlhy vo i 
štátnemu rozpo tu alebo dlhy na 
poistnom alebo je vo i sponzorovi 
vedený konkurz (vtedy nemôže využi  
da ové benefity) 
 – JE vylú ené, že podnikate  bude dlži  
štátu na daniach, pois ovniam na 
odvodoch alebo bude v konkurze 
a sú asne uzavrie sponzorskú zmluvu 
a dá peniaze do športového klubu 
alebo športovcovi

100% výdavkov podnikate a na reklamu ide do 
nákladov 

100% výdavkov sponzora ide do nákladov  
(len ak je podnikate v zisku)

Objednávate  reklamy ani šírite  reklamy nie sú 
povinní zverej ova  zmluvu ani iné informácie 
o plnení pod a zmluvy o reklame 
 
 
 
 

v IS športu sa zverej uje
• zmluva o sponzorstve v športe 
• vykazovanie použitia sponzorského (ak 

nie je použitie sponzorského 
vykazované prostredníctvom 
transparentného ú tu) 
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ZMLUVA o REKLAME je NETRANSPARENTNÝ 
INŠTITÚT, ktorý v mnohých prípadoch škodí 
športu a núti ho pristupova  na schémy šedej 
ekonomiky (tzv. „vratky“ a provízie) 
(kto oznámi, že od neho žiadali „vratky“ 
nabudúce nedostane ni ) 

MAXIMÁLNA TRANSPARTENTNOS  
Prostriedky použité ako sponzorské 
ostávajú v legálnom obehu, 
z použitia/prijatia sponzorského sa platí 
DPH, da  z príjmov, odvody ... 

príjmy a výdaje súvisiace s reklamou nie sú 
vedené osobitne ani u objednávate a ani 
u šírite a 

príjmy a výdaje sponzorovaného súvisiace 
s plnením pod a zmluvy o sponzorstve 
v športe sú vedené osobitne

Zo 100% plnenia za poskytnutie reklamy nie je 
použitie prostriedkov zákonom ustanovené a ide 
asto 

• 50% niekedy aj viac na výrobu reklamy 
(kampane, tabule, shoty, reklamné slogany 
a pod.) a iné náklady reklamného plnenia 
(personálne zabezpe enie, dopravné 
náklady) zo strany športového klubu.  

• sprostredkovate ská provízia „s papierom“ 
a asto aj „bez papiera“ dosahuje aj 
dvojciferné % hodnoty 

• v súvislosti so zmluvou o reklame sa asto 
spomínajú aj tzv. „vratky“ vyplácané „na 
ruku“ v dvojcifernej % výške, klub sk zava 
do šedej ekonomiky (klub musí nejako 
vykry  „vratky“ fiktívnymi nákladmi) 

• športovému klubu asto ostáva na použitie 
v športe iba 20-30% z plnenia za reklamu, 
pri om ako šírite  reklamy vykonáva 
podnikate skú innos  a príjem podlieha 
dani z príjmov (ob ianske združenia nie sú 
zakladané za ú elom podnikania)

Zo 100% poskytnutého sponzorského 
• 0 až 10% môže sponzorovaný použi  

na náklady propagácie sponzora 
(spojenie zna ky sponzora a klubu so 
sponzorovaným projektom) 

• zostatok, t. j. najmenej 90% musí 
sponzorovaný použi  a verejne 
vykáza  použitie na dohodnutý ú el 
súvisiaci so športovou innos ou 
vykonávanou sponzorovaným 

 

Da ové úrady  
audítor 

Da ové úrady 
audítor 
Kontrolór príslušného zväzu 
Hlavný kontrolór športu 
Všetci lenovia športovej organizácie 
(výborná znalos  primeranosti 
i efektívnosti vynaložených nákladov) 
Verejnos  (športová i laická vrátane médií) 
Formy kontroly: 
• fyzická kontrola v športovej 

organizácii  
• prostredníctvom IS športu (zmluvy 

a vykazovanie) prípadne 
transparentného ú tu
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Ak chce aj slušný podnikate  podpori  športovca 
alebo športový klub, asto „na silu“ vymýš a 
reklamné plnenia, aby im vedel poskytnú  
prostriedky na šport, ktoré vie da  do nákladov. 
V týchto prípadoch vyvstáva otázka primeranos  
vzájomných plnení ( i to, o podnikate  dal za 
reklamu, zodpovedá hodnote reklamy, ktorú za 
to dostal) a tento vz ah z da ového h adiska 
môže by  spochybnený, o spôsobuje právnu 
neistotu podnikate a, ktorý chce podpori  šport. 
Rovnako aj pri športovej organizácii je 
z da ového h adiska situácia neistá, vzh adom 
na rozdielnu prax rôznych da ových úradov pri 
akceptovaní, resp. kvalifikovaní nákladov 
ob ianskeho združenia, ktoré je šírite om 
reklamy, vo vz ahu k dosiahnutému príjmu 
z reklamy. 
 
 

PONÚKNIME MU ATRAKTÍVNY NÁSTROJ 
A MOTIVUJME HO! 

 
„Superodpo tom!!!“ 

Ak by sponzor neposkytol sponzorské na 
šport ostalo by mu po zdanení cca 75 až 
80% prostriedkov na použitie pod a 
vlastného uváženia. 
Psychologicky je ve mi dôležité motivova  
podnikate ský sektor k využívaniu 
transparentného inštitútu sponzorskej 
zmluvy, a nie zmluvy o reklame. 
Sponzorstvo podporuje vytváranie 
estného/korektného vz ahu medzi 

sponzorom a sponzorovaným. Vytvára 
morálny záväzok a zodpovednos  
sponzorovaného vo i sponzorovi (prispie  
športovými výsledkami a efektívnym 
využitím sponzorského k zvyšovaniu 
hodnoty spojenia zna iek). 
Sponzorstvo prináša do spolo nosti verejné 
výkazníctvo, verejnú kontrolu 
a zodpovednos . 
Sponzorstvo a jeho vykazovanie prináša 
katalogizáciu inností tovarov a služieb 
v športe.  
Peniaze dostanú „mašli ku“. 
Sponzor verejne ukáže ko ko prostriedkov, 
ktorej športovej organizácii poskytol, o 
nemusí by  pre neho vôbec komfortné, 
vzh adom na množstvo potencionálnych 
záujemcov v okolí sponzora. 

NEVYTVORÍME ZMLUVOU O SPONZORSTVA V ŠPORTE BEZ BENEFITU OPROTI ZMLUVE O REKLAME IBA ALŠÍ 
„M TVY INŠTITÚT“? 

Ak nebude k transparentnému sponzoringu súkromný sektor motivovaný, je ve mi pravdepodobné, 
že bude na alej využíva  z poh adu podnikate a „bezproblémový“ a „zabehaný“ inštitút zmluvy 
o reklame, ktorý sa z h adiska sponzora a uznate nosti jeho da ových výdavkov správa úplne 
rovnako ako je to pri výdavkoch na sponzorské, avšak pri reklame sponzorovaný klub svoj príjem 
zda uje a na dôvažok sa pri reklame ani ni  nezverej uje!!! 

Sú as ou návrhu Zákona o športe predloženého do medzirezortného pripomienkového konania 
z uvedeného dôvodu bol motiva ný nástroj tzv. „superodpo et“ nastavený obdobne ako pri vede 
a výskume, ktorý mal zatraktívni  využitie Zmluvy o sponzorstve v športe, výraznejšie ho odlíši  od 
Zmluvy o reklame a podnieti  súkromný sektor k financovaniu športu zo súkromných prostriedkov 
transparentným spôsobom. Úlohou „superodpo tu“ je motivova  podnikate ov, aby sa podporili 
a aktívne prispeli k transparentnosti a preh adnosti financovania športu. 

PODSTATA SUPERODPO TU 

Podstatou superodpo tu je, že podnikate , ktorý poskytne sponzorské vo výške 100% (napr. 10.000 
eur) si môže ako uznate ný náklad okrem reálne poskytnutého/vyplateného sponzorského bude 
môc  ú tovne uplatni  v nákladoch alších 20 % navyše (t.j. alších 2.000 eur), ktoré ale nevypláca.  
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Na investícii do športu formou sponzorského sa fakticky spolo ne podie ajú sponzor a štát, ktorý 
bude ma  znížený výber daní (ak má sponzor kladný základ dane).  

Pri sponzorskom vo výške 10.000 eur štát de facto prispieva na investíciu sumou 22% t. j. 2.200 eur 
a právnická osoba sumou 7.800 eur, ktorá by jej ostala po zdanení, ktorú by inak dostal na dani 
z príjmov z uvedenej sumy. U firmy, ktorá nedosiahla kladný da ový základ, by štát neprišiel o da  
(zvýšila by sa strata, ktorú môže odpo íta  v nasledujúcich 4 rokoch, ak bude zisková) ale šport (klub, 
športovec, tréner) by dostal sponzorské na športovú innos , t. j. bola by podporená innos , ktorá 
je v štátom/zákonom definovanom verejnom záujme (§ 2 návrhu zákona). 

PENIAZE OSTÁVAJÚ NA ALEJ „NA O IACH“  
(VEREJNOSTI, LENOV ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, KONTROLÓROV ZVÄZOV, HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
ŠPORTU, SPONZORA I DA OVÝCH ÚRADOV) 

Je potrebné uvies , že prostriedky poskytnuté ako sponzorské sa na alej transparentne používajú 
v dodávate sko-odberate ských vz ahoch, musia sa transparentne vyú tova  vo verejne prístupnom 
IS športu alebo prostredníctvom transparentného ú tu a sekundárne produkujú DPH i da  z príjmu 
legálne podnikajúcich subjektov, ak sú ziskové.  

Sponzorstvo v športe je pilotný projekt nielen slovenského športu ale slovenskej spolo nosti, 
ktorého správanie v praxi bude možné prostredníctvom IS športu ve mi dobre sledova  a priebežne 
analyzova , kontrolova  a pomerne jasne a rýchlo preukazova  pochybenia a reagova  na ne, hoci aj 
legislatívne.  

Nikto nechce, aby sponzoring vytvoril priestor na špekulácie alebo zneužívanie tohto inštitútu. Práve 
naopak, mal by prispie  k zmene myslenia, k transparentným ekonomickým i právnym vz ahom 
v športe, posilneniu vzájomného rešpektu, dôvery a zodpovednosti nielen vo vz ahu medzi 
podnikate om a sponzorovaným športovcom alebo športovým klubom ale aj so štátom. 
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Grafické zobrazenie podstatných povinností a procesov súvisiacich so Zmluvou o sponzorstve 
v športe si môžete pozrie  v nasledujúcej schéme2 /farebný obrázok – vi  Príloha/ 

 

                                                            
2) Dostupné na internete: 
https://docs.google.com/presentation/d/1MS-P20YkQebVaIwwBdxIvRnjrWan8mOjuvM06xVK3RM/edit#slide=id.p4 
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ZÁVER 

Po dôkladnom a zodpovednom zvážení všetkých vyššie uvedených argumentov sa javí ako logický 
a legitímny záver, že zmluva o sponzorstve v športe je spôsobilá naštartova  transparentné 
ekonomické vz ahy nielen v športe.  

Podporme zavedenie tohto inštitútu v slovenskom športe, v slovenskej spolo nosti, zvýhodnime 
sponzorstvo oproti reklame „superodpo tom“ v akejko vek výške (hoci 10%), je to ve mi dôležité 
nielen ekonomicky ale najmä psychologicky, aby podnikate  dostal impulz od štátu, že dostáva ur itú 
výhodu výmenou za absolútnu transparentnos  sponzoringu, ktorú pri zmluve o reklame 
nedokážeme zabezpe i . 

Pre o to neskúsi  pilotne na jeden rok?  

Pozorne sledujme, kontrolujme a analyzujme prostredníctvom IS športu, kde bude celý proces 
používania tohto inštitútu pod kontrolou (od zmluvy a jej príloh až po vykazovanie použitia 
sponzorského) ako sa inštitút zmluvy o sponzorstve v športe správa v praxi a ak zistíme vážnejšie 
nedostatky, zodpovedne ich vyhodno me a urobíme primerané opatrenia, prípadne aj legislatívne 
zmeny. 

ALTERNATÍVNY NÁVRH POSIL UJÚCI KONTROLU NAD DODRŽANÍM VEREJNÉHO ZÁUJMU V ŠPORTE PRI 
„SUPERODPO TE“ 

Pri úvahách o „superodpo te“ sa ponúkajú rôzne špekulatívne spôsoby využitia tohto benefitu, ktoré 
napriek transparentnosti nastavenia tohto inštitútu v návrhu zákona o športe môžu a aj majú 
predstavova  prekážku pre strážcov verejných prostriedkov. 

Ke  sa však pozrieme na sponzoring a motivujúci benefit „superodpo tu“ cez prizmu „verejného 
záujmu v športe“, ktorý je definovaný v § 2 návrhu zákona o športe, máme daný rámec na zúženie 
„superodpo tu“ na projekty, ktoré sa budú nachádza  v tomto rámci. 

Kto má by  garantom toho, že pri „superodpo te“ bude tento rámec dodržaný? Ten kto zodpovedá 
za verejný záujem v spolo nosti a športe. 

V prvom rade štát, ktorý schva uje národné športové projekty, t. j. je nosite om a manažérom politiky 
v oblasti športu ale mal by tak robi  spolo ne s národnými športovými zväzmi a národnými 
športovými organizáciami, ktoré sú najvyššími odbornými garantmi príslušného športu, i športovej 
oblasti. 

alším nemenej dôležitým subjektom sú obce a mestá, ktoré taktiež treba vníma  ako ochrancu 
verejného záujmu v príslušnom samosprávnom území, pri om je treba tiež poveda , že zahrnutím 
nákladov na sponzorské do nákladov podnikate a sa znižuje výber na dani z príjmu, ktorej podiel je 
zdrojom financovania obcí a miest, o ešte viac zvyšuje legitimitu obce, aby mala oprávnenie 
rozhodova  o tom, aké projekty budú v záujme jej obyvate ov považované za projekty vo verejnom 
záujme z poh adu daného samosprávneho územia. 

Z uvedeného vyplýva, že „superodpo et“ by v súlade s deklarovaným verejným záujmom v športe 
bolo možné uplatni  pri financovaní 

1. národných športových projektov (pozri § 75 ods. 1 až 3 návrhu zákona o športe3) 
organizovanie svetových športových podujatí), kde by štát motivoval k participácii na asti 
nákladov projektu aj súkromný sektor 

                                                            
3) Znenie § 75 ods. 1 v návrhu zákona o športe: 
(1) Vláda môže rozhodnú  o poskytnutí príspevku prostredníctvom príslušnej kapitoly štátneho rozpo tu športovej organizácii 
zapísanej v registri právnických osôb na národný športový projekt, ktorým je  
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2. športových projektov schválených ministerstvom a národným športovým zväzom alebo 

národnou športovou organizáciou a 
3. športových projektov schválených obcou alebo mestom a prípadne aj národným 

športovým zväzom alebo národnou športovou organizáciou.

                                                            
a) výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu,  
b) podpora národného projektu športu pre všetkých so zameraním na mládež,  
c) organizovanie významnej sú aže pod a § 55 ods. 1 písm. b).  
(2) Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpo tu poskytnú  športovej organizácii zapísanej v registri právnických 
osôb príspevok na národný športový projekt, ktorým je  
a) ú as  na významnej sú aži pod a § 3 písm. h) prvého bodu,  
b) ú as  na významnej sú aži pod a § 3 písm. h) druhého až štvrtého bodu vrátane prípravy na túto sú až,  
c) plnenie úloh verejného záujmu v športe národnými športovými organizáciami.  
(3) Za národný športový projekt sa považuje aj  
a) zabezpe enie prípravy športovcov pod a zoznamu najvýkonnejších športovcov a ich ú asti na významnej sú aži,  
b) zabezpe enie plnenia úloh Slovenského olympijského výboru,  
c) zabezpe enie prípravy zdravotne postihnutých športovcov a plnenie úloh Slovenského paralympijského výboru. 
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KONTROLÓR ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE – NEVYHNUTNOS , ALEBO ZBYTO NÁ 
BYROKRACIA?  
 

CONTROLLER OF A SPORT ORGANIZATION – A NECESSITY OR UNNECESSARY BUREAUCRACY? 
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ABSTRAKT: 
lánok sa zaoberá otázkou nového inštitútu – kontrolóra športovej organizácie, ktorý priniesol nový zákon 

o športe. Cie om lánku je poukáza  na opodstatnenie vzniku a pôsobenia tejto funkcie v rámci športových 
organizácií so zameraním sa na úlohy kontrolóra športovej organizácie ako aj ekonomické a personálne dopady 
jeho pôsobenia v rámci športovej organizácie. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
This article deals with the issues of a new institute – a controller of a sport organization brought by new act on 
sport. The aim of the article is to point out a justification of establishment and operation of the controller within 
the sport organizations with a focus on a role of the controller as well as the economic and personal impacts of 
his/her operation within the sport organization.  
  

„Quis custodiet ipsos custodes“ („Kto stráži strážcov?“) 
Decimus Iunius Iuvenalis 

Zákonom o športe proklamovaný cie  zlepši , zefektívni  a kvalitatívne posunú  dopredu správu 
a riadenie športu ako celku našiel svoje odzrkadlenie vo viacerých – zákonom o športe – zavedených 
inštitútoch, mechanizmoch a zákonných nástrojoch. Patrí medzi ne aj „kontrolór športovej 
organizácie“. Na prvý poh ad sa môže zda , že ide iba o alší byrokratický výmysel z pera 
zákonodarcu, no opak je pravdou. Jeho potreba vyvstala a bola tlmo ená hlasmi samotných 
predstavite ov športu na Slovensku. Má by  pomocníkom, ktorý bude svojimi právomocami 
napomáha  športovým organizáciám alebo ich lenom by  v otázkach správy a riadenia športu 
efektívny, zákonný a pravidlá dodržujúci subjekt. Nebude teda plni  iba funkciu kontrolnú, ale taktiež 
poradnú. Pre mnohé subjekty v konkrétnom športe sa kontrolór môže sta  tou osobou, ktorej budú 
môc  by  tlmo ené obavy, prípadne podozrenia z porušenia športových predpisov ktorýmko vek 
lenom národného zväzu a pod. Nie celkom opodstatnené sú obavy z potreby prijímania „nových 
udí“, nako ko zákonodarca nastavil predpoklady výkonu tejto funkcie tak, že dôjde k preneseniu 

právomocí kontrolóra na už existujúce kontrolné orgány (dnes existujúcich) športových organizácií. 
Už z uvedeného je zrejmé, že kontrolór športovej organizácie sa stane „Strážcom strážcov“, ím 
pod iarkne Juvenáliovú výstižnú sentenciu. 
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Na úvod si pripome me niektoré vyjadrenia respondentov ankety k návrhu zákona o športe, ktorá 
mala vyše 5 tisíc respondentov (4748 v ankete 1 + 411 v ankete 2): 

2. Vnímate v slovenskom športe nižšie uvedené javy ako negatívne? Resp. o pod a Vás najviac 
bráni rozvoju sú ažného športu? 

• obchádzanie predpisov športovými zväzmi a klubmi, 
• nekompetentnos  funkcionárov športových organizácií, 
• nedôvera k športu zo strany ob anov a podnikate ov, 
• korupcia pri „vybavovaní“ prostriedkov z verejných zdrojov, 
• v riadení a financovaní športu neplatia rovnaké pravidlá pre všetkých, 
• obmedzovanie uplat ovania lenských práv volenými orgánmi zväzov, 
• nedostato ná možnos  kontroly financovania športu zo strany športových zväzov, klubov 

a ich lenov, 
• nedostato ná kontrola financovania športu zo strany štátu. 

Uvedené vysoko prevažujúce vyjadrenia respondentov ankety, ktorí boli takmer výlu ne zo športovej 
obce, len utvrdili pracovnú skupinu v tom, o jej lenovia dlhodobo vnímali zo svojich skúseností 
v športe, zo svojho športového okolia, z médií ale i z rozhovorov s predstavite mi športu. Tento 
poznatok hovorí o tom, že je potrebné a primerané vzh adom na aktuálnu situáciu v manažmente 
športu a významných športových organizácií, navrhnú  inštitúty a opatrenia na podporu dobrej 
správy v športe a znalostného manažovania športu a športových organizácií osobitne tých, ktoré 
nakladajú s verejnými prostriedkami. Potrebnos  uvedeného opatrenia platí obzvláš  teraz, ke  štát 
novým zákonom o športe zveril viac právomocí, viac financií a vyššiu mieru zodpovednosti za 
riadenie športu do rúk národných športových zväzov. 

Funkcionári národných športových zväzov, ktorí robia vážne rozhodnutia vo svojom športe, sú volení 
ako osobnosti daného športu, preto je úplne prirodzené, že nemusia disponova  dokonalou 
znalos ou právnych predpisov a môže sa sta , že majú medzery nielen v znalosti právnych predpisov 
ale aj v znalosti predpisov príslušného športového zväzu. Potrebujú odbornú pomoc, potrebujú ma  
systémovo zabezpe enú možnos  i povinnos  v závažných veciach sa pred svojím rozhodnutím, ktoré 
sa môže významne dotknú  príslušného športu, poradi  s osobou, ktorá rozumie pomerom v danom 
športe, pozná jeho záujmy, potreby a ciele a najmä dobre pozná predpisy, jednak právne ako aj 
interné zväzové. 

Známe i menej známe kauzy zo športových zväzov, postupná deformácia pravidiel fungovania 
národných športových zväzov a potreba nastavenia základných štandardov v stanovách zväzov 
i potreba priebežnej kontroly ich dodržiavania priviedli pracovnú skupinu k navrhnutiu vytvorenia 
inštitútu „kontrolóra športovej organizácie“. Túto funkciu je športová organizácia povinná zriadi  
a obsadi , ak má dve bezprostredne po sebe nasledujúce ú tovné obdobia príjem prostriedkov zo 
štátneho rozpo tu presahujúci 50 000 eur ro ne, pri om je tak povinná urobi  najneskôr do 30. júna 
nasledujúceho roka. 

Kontrolóra si volí najvyšší orgán športovej organizácie, ím bude zabezpe ený najsilnejší možný 
mandát kontrolóra na ochranu záujmov lenov športovej organizácie. 

Ú elom a cie om jeho innosti má by  predchádzanie situáciám, kedy by mohli športovci, športové 
kluby, i zväzy prís  z dôvodu porušenia zákona o budúce príjmy z verejných prostriedkov, potrebné 
na kontinuálne budovanie športu. 

V súvislosti so zriadením inštitútu kontrolóra športovej organizácie je potrebné uvies  aj to, že 
z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, Ak ného plánu na posilnenie Slovenskej 
republiky ako právneho štátu, ako aj Strategického plánu boja proti korupcii vyplýva, že je 
nevyhnutné prijíma  a uskuto ova  opatrenia v záujme posilnenia boja proti korupcii, závažnej 
ekonomickej kriminalite, ako aj opatrenia týkajúce sa kontroly nakladania s verejnými prostriedkami. 
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Za týmto ú elom je potrebné na úrovni legislatívy a praxe prijíma  nové legislatívne opatrenia 
a technické nástroje, ktoré významne pomôžu pri odha ovaní a objas ovaní tejto mimoriadne 
spolo ensky nebezpe nej (trestnej) innosti. 

Šport, rovnako ako iné oblasti spolo enského života (kultúra, školstvo a pod.), je financovaný 
v zna nej miere z verejných prostriedkov.1 Vytvorenie a funk né zabezpe enie ú innej kontroly 
nakladania s verejnými prostriedkami je preto nevyhnutným predpokladom pre zabránenie vyššie 
uvedeným formám spolo ensky nebezpe nej innosti. S cie om vytvori  predpoklady pre nezávislý 
a ú inný výkon vnútornej kontroly športovej organizácie vo vz ahu k nakladaniu s verejnými 
prostriedkami, ktoré jej boli zo strany štátu poskytnuté, zákonodarca uložil športovým organizáciám 
povinnos  zriadi  už spomínanú funkciu kontrolóra. 

Funkcia kontrolóra nie je v právnej úprave Slovenskej republiky ojedinelá. Stretávame sa s ou 
napríklad v zákone  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( alej len 
„Zákon o obecnom zriadení“) ako aj v zákone  302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (pre podobnos  funkcie 
hlavného kontrolóra obce a hlavného kontrolóra vyššieho územného celku sa v texte alej venujeme 
len hlavnému kontrolórovi obce). V zmysle Zákona o obecnom zriadení je obec povinná vytvára  
ú inný systém kontroly (v tom najširšom slova zmysle) vrátane vhodných organiza ných, finan ných, 
personálnych a materiálnych podmienok na jeho nezávislý výkon. Túto povinnos  vo vz ahu 
k nakladaniu s verejnými prostriedkami obec zabezpe uje predovšetkým prostredníctvom už 
spomínanej funkcie hlavného kontrolóra obce ( alej len „kontrolór obce“). Kontrolóra obce menuje 
obecné zastupite stvo ako orgán obce, ktorému bola zverená kompetencia rozhodova  o základných 
otázkach života obce; v porovnaní so športovou organizáciou možno vidie  analógiu s menovaním 
kontrolóra športovej organizácie najvyšším orgánom športovej organizácie. Práve v možnosti 
odvola  kontrolóra obce z funkcie len z taxatívne vymedzených dôvodov a v nezlu ite nosti výkonu 
jeho funkcie s inými funkciami2 sa prejavuje nezávislos  kontrolóra obce pri plnení jeho úloh 
a výkone jeho právomocí. Kontrolór obce preto predstavuje významný nástroj dozoru nad 
dodržiavaním zákonných noriem a pravidiel nakladania s majetkom obce a majetkovými právami 
obce v tom najširšom význame.3 

Obdobne aj v prípade iných právnických osôb zákonodarca vytvoril kontrolné orgány špecifické pre 
ten ktorý subjekt. Napríklad obchodné spolo nosti (akciová spolo nos  povinne a spolo nos  
s ru ením obmedzeným fakultatívne) vytvárajú dozorné rady, neziskové organizácie a nadácie 
povinne zria ujú funkciu revízora, resp. dozornú radu, ob ianske združenia alebo neinvesti né fondy 
si môžu fakultatívne zria ova  kontrolné orgány pod a svojej potreby. Rovnako ako kontrolór obce, 
aj vyššie uvedené kontrolné orgány majú za cie  zabezpe i  predovšetkým kontrolu hospodárenia, 
ú tovníctva, prípadne súladu výkonu inností právnickej osoby s jej zakladajúcim dokumentom.  

Športové organizácie majú rôzne právne formy, preto ich kontrolné (rozumej aj dozorné) orgány 
majú rôznu podobu (revízor, dozorná rada, resp. kontrolná komisia a pod.) a rozsah ich právomocí 
je daný rôznymi právnymi predpismi.4 Jediným zjednocujúcim, no o to významnejším prvkom, je 
pôsobenie orgánov kontroly v rámci subjektov majúcich status športových organizácií. 

                                                            
1) Výdavky štátneho rozpo tu na realizáciu Národného programu rozvoja športu v SR na rok 2015 predstavujú sumu 46 378 861 
€. 
2) § 18 ods. 2 Zákona o obecnom zriadení. 
3) Kontrolór obce vykonáva doh ad a kontrolu aj nad petíciami, dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane 
nariadení obce, plnením uznesení obecného zastupite stva, dodržiavaním interných predpisov obce a plnením alších úloh 
ustanovených osobitnými predpismi. 
4) Zákon  213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, 
zákon  83/1990 Zb. o združovaní ob anov v znení neskorších predpisov, zákon  513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 
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Nový zákon o športe priniesol jednotné pravidlá fungovania a výkonu inností športových 
organizácií, pri om bolo potrebné zavies  aj zjednocujúci prvok kontrolného orgánu, vyplývajúci 
práve zo špecifickej povahy športových organizácií. Zavedením tohto inštitútu sa zárove  
zabezpe ilo zjednotenie pravidiel výkonu kontroly v športových organizáciách a zaviedol ú inný 
mechanizmus kontroly hospodárenia s verejnými financiami poskytnutými športovým organizáciám. 

Ako sme už uviedli, význam funkcie kontrolóra je potrebné vidie  aj v iných súvislostiach. Jednou 
z najdôležitejších funkcií kontrolóra je preventívna funkcia vo vz ahu k porušeniu právnych 
predpisov športovou organizáciou, ktorá spo íva v konzulta nej innosti kontrolóra. Garancia 
správnosti informácií poskytovaných kontrolórom národnej športovej organizácie a národného 
športového zväzu sa má zabezpe i  systémom kontinuálneho vzdelávania týchto kontrolórov, ktorý 
zaviedol nový zákon o športe. 

V súvislosti so zriadením funkcie kontrolóra bral zákonodarca do úvahy aj potrebu neza aži  športové 
organizácie dodato nými nákladmi na zriadenie a udržiavanie tejto funkcie. V sú asnosti všetky 
športové organizácie disponujú individuálnymi alebo kolektívnymi kontrolnými orgánmi. Prijatím 
nového zákona o športe preberú existujúce kontrolné orgány ex lege taktiež úlohy kontrolóra pod a 
tohto zákona. Napríklad v prípade kolektívnych kontrolných orgánov, akým je dozorná rada 
neziskovej organizácie alebo spolo nosti s ru ením obmedzeným, bude predseda tohto 
kolektívneho orgánu ex lege vykonáva  funkciu kontrolóra. Prijatie funkcie kontrolóra tak nebude 
ma  za následok „potrebu prijíma  do funkcie nových udí“, resp. zvyšovanie nájomného 
a administratívnych nákladov. Inak povedané, dôjde len k rozšíreniu kompetencií už existujúcich 
kontrolných orgánov o kompetencie kontrolóra. Špecifické postavenie kontrolných orgánov 
športových organizácií v závislosti od právnej formy tej – ktorej športovej organizácie však ostáva 
zachované. 

Základné atribúty kontrolného orgánu – transparentnos  vo by/odvolania kontrolóra 
a nezávislos  výkonu kontroly sú zabezpe ené: 

• nezlu ite nos ou funkcie kontrolóra s výkonom funkcie lena najvyššieho orgánu, 
štatutárneho orgánu, výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie 
sporov a licen ného orgánu športovej organizácie, v ktorej vykonáva funkciu kontrolóra a 

• spôsobom ustanovenia funk ného obdobia kontrolóra odlišného od funk ného obdobia 
najvyššieho výkonného orgánu športovej organizácie. 

Nemožno súhlasi  s názorom, že nezverením právomoci odvola  kontrolóra z funkcie najvyššiemu 
orgánu športovej organizácie, ktorý kontrolóra vymenoval do funkcie, napr. z dôvodu straty dôvery, 
sa zasahuje do demokratických práv športovej organizácie. Práve jednozna nos  a taxatívnos  
dôvodov na odvolanie funkcie kontrolóra je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotný výkon 
kompetencií kontrolóra, pri om, ako sme poukázali vyššie, takýto mechanizmus odvolania 
kontrolóra nie je v sú asnej právnej úprave ojedinelý. 
Pokia  ide o zodpovednos  kontrolóra, v prípade porušenia jeho povinností je možné kontrolórovi 
uloži  pokutu, a to až do výšky 5.000,- €, prípadne zákaz innosti až na 2 roky. V prípade spôsobenia 
škody športovej organizácii nemožno vylú i  ani vymáhanie spôsobenej škody od kontrolóra 
v civilnom konaní. 
Kontrolór športovej organizácie bude dôležitý systémový prvok napomáhajúci k postupnému 
zlepšovaniu znalostného manažmentu v športe. Bude dôležité, aby kontrolóri športových organizácií 
komunikovali a zdie ali poznatky, skúsenosti, problémy a ich riešenia s najvyšším kontrolórom 
športu, ktorý sa bude stara  o ich metodické usmer ovanie, vzdelávanie a dozera  nad vykonávaním 
elektronických skúšok. 
Doh ad nad dodržiavaním právnych, ale aj športových predpisov naprie  celým športovým odvetvím 
tak bude zabezpe ený jednotným inštitútom bez oh adu na detailnos  a hmotnoprávnu úrove  
správy a riadenia toho – ktorého športu. 
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ABSTRAKT: 
lánek p ipomíná vedoucí judikát v oblasti sportovního práva. Zd raz uje p isp ní p ípadu k vývoji samotného 

práva EU a sou asn  k otev ení zásadní kapitoly vztahu sportu a práva. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
This article reminds leading case in sports law. Emphasizes contribution of the case to evolution of EU law and at 
the same time opening elementary chapter on relation of law and sport. 
 

FAKTA P ÍPADU 
Fotbalista Bosman se nespokojil s nabídkou svého stávajícího klubu, když mu skon ila hrá ská 
smlouva v roce 1990 a zvolil odchod do klubu z jiného lenského státu, francouzského Dunkerque. 
Dle tehdejších pravidel fotbalového sektoru se kluby musely dohodnout na odstupném i v p ípad , 
že hrá i kontrakt již vypršel. Transfer hrá e Bosmana se nakonec práv  kv li neshod  klub  na 
odstupném neuskute nil. Francouzský klub nepožádal Belgickou fotbalovou asociaci o uvoln ní 
hrá e dle p edpis  regulující transferový systému a Bosman byl nucen  suspendován dle t chto 
pravidel. Bez uvoln ní Belgické fotbalové asociace do jiného klubu nemohl hrá  nastoupit 
k sout žním utkáním. Pokud by klub hrá e nesuspendoval, stal by se z n j amatér. Hrá  toto 
považoval za omezení svobody výkonu povolání v rámci volného pohybu osob dle evropského práva. 
Nejednou žalobou vytáhl do boje s fotbalovým sektorem. Nejprve cht l, aby mu byla vyplácena 
mzda, než bude moci nastoupit za jiný klub a aby za n j nebylo nárokováno odstupné, resp. aby 
vnitrostátní soud podal p edb žné otázky k Evropskému soudnímu dvoru, dnešnímu Soudnímu 
dvoru EU (dále jen „SDEU“), dle sou asného l. 267 SFEU. Také žádal náhradu škody po Belgické 
fotbalové asociaci a k žalob  p ipojil nárok v i UEFA. Belgická fotbalová asociace naopak žádala 
o potvrzení legality svých pravidel a také pravidel UEFA. Sple  vzájemných žalob vyvrcholila až t etím 
pokusem podání p edb žných otázek k SDEU, které nakonec byly finalizovány tak, jak je známe 
z rozsudku Bosman2.  

1) ROZSUDEK BOSMAN JE VÝZNAMNÝ PRO VÝVOJ PRÁVA EU 

Správn  pochopit mechanismus a podstatu rozhodování SDEU v kauze Bosman znamená sou asn  
porozum t evropskému právu ve sv tle nejen cíl  EU a ústavních možností institucí EU, ale též co si 

                                                            
1) Tento p ísp vek vznikl s podporou RVO: 68378122. 
2) C-415/93 Union Royale Belge des Societés de Football Association and Others v Bosman [1995] ECR I-4921. 
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mohou tyto instituce dovolit regulovat.3 Na jedné stran  existuje tedy tzv. pozitivní harmonizace 
evropského práva legislativním procesem prost ednictvím institucí EU a tento legislativní proces je 
založen primárním právem EU. Pokud k této harmonizaci postrádají evropské instituce kompetence 
dle primárního evropského práva, mnohdy se tedy musí SDEU vypo ádat s následující otázkou: do 
jaké míry jednání stát  i subjekt  v EU ohrožuje cíle EU, na kterých je postaven její fungující trh. To 
je podstata tzv. harmonizace negativní, kde hraje hlavní roli práv  SDEU. Jinými slovy sport nebyl 
v dob  sporu hrá e Bosmana p ímo legislativn  ukotven v rámci pravomocí EU, ale SDEU musel ešit, 
zda fotbalový sektor nep im en  neporušuje jmenovit  volný pohyb osob, kterých se dovolával 
profesionální fotbalista Bosman. Jde o jednu ze základních ekonomických svobod, kterou právo EU 
garantuje. Ve sv tle tehdejšího l. 48 Smlouvy o ES, sou asného l. 45 Smlouvy o fungování EU (dále 
jen „SFEU“) byla hodnocena transferová pravidla jako prost edky fotbalového sektoru vedoucí ke 
stabilit  sout ží a k motivaci klub  vychovávat nové talenty. Mimo jiné se jednalo problematickou 
platbu odstupného za hrá e po skon ení jeho smlouvy se stávajícím klubem. Negativní harmonizace 
je postavena na faktu, že jednotlivec i právnická osoba se mohou dovolávat práv garantovaných 
evropským právem u vnitrostátního osudu na základ  tzv. p ímého ú inku, který se dostane p ed 
SDEU tzv. P edb žnou otázkou dle l. 267 SFEU. P ípad Bosman se stal také jedním z prvních, kdy 
SDEU p iznal horizontální p ímý ú inek ustanovení o volném pohybu osob dle Smlouvy o ES, nyní 
SFEU. Dle soudu omezovat aplikaci ustanovení SFEU o volném pohybu osob pouze na jednání 
ve ejných orgán  by vedlo k nerovnosti p i dovolávání se práv dle tohoto ustanovení. Navíc 
horizontální p ímý ú inek aplikoval v p ípad  nep ímé diskriminace, o kterou šlo v otázce 
transferových pravidel (napadaná úprava nediskriminovala p ímo na základ  ob anství, ale její 
ú inek m l vliv na p ístup na pracovní trh, což ilustruje práv  p ípad zmín ných transferových 
pravidel).4 Ší ka záb ru nep ímé diskriminace je navíc bezb ehá a je t žké dle okolností p ípadu 
odhadnout výsledek.5 Nap . právní zástupce UEFA v bec nepo ítal s tím, že by na horizontální p ímý 
ú inek evropského práva soud p istoupil v p ípad  klubového fotbalu. Na vynesení rozsudku Bosman 
se dokonce p ijeli podívat údajn  všichni p edstavitelé nejvyšších soud  tehdejší EU.6 Jedním 
z d vod  mohla být zv davost, jak si SDEU poradí s aplikací evropského práva na jednání nestátního 
subjektu a to navíc tak populárního sektoru, jakým je fotbal.7 Tedy význam rozsudku nespo íval jen 
v revolu ním soudním pohledu na fotbalový sektor, ale též v rozvoji judikatury horizontálního 
p ímého ú inku v p ípad  nep ímé diskriminace. 

2) ODSTUPNÉ ZATÍM KAUZA BOSMAN NEDO EŠILA V PLNÉM ROZSAHU 

První ešená p edb žná otázka k SDEU se týkala povinnosti nového nabývajícího klubu platit 
odstupné p edcházejícímu klubu hrá e, p estože již hrá i vypršela smlouva. SDEU p iznal, že fotbal 
a obecn  celý sport, má specifický charakter, který jej odlišuje od b žných obchodních odv tví. Podle 
soudu „z pohledu zna né sociální d ležitosti sportovních aktivit a zejména fotbalu v ES, cíl udržení 
rovnováhy mezi kluby zajišt ním ur itého stupn  rovnosti a nejistoty sportovního výsledku 
a podpory k náboru a trénování mladých hrá  musí být akceptován jako legitimní.“8 Jde o unikátní 
nabídku SDEU, jak mohl sportovní sektor obhájit svá pravidla. V úprav  o odstupném šlo totiž 
                                                            
3) Viz. nap . úvodní text publikace WEATHERILL S., EU Law Cases and Materials, 7th ed., Oxford University Press, 2006, str. 3-4.  
4) Viz. WOODS L., WATSON P., Steiner and Woods EU Law, 11th ed., OUP, 2012, s. 448. Tento trend SDEU potvrdil i v p ípadech 
C-341/05 a C-438/05.  
5) Nap . CRAIG P., De BÚRCA G., EU Law – Text, Cases and Materials, OUP, 5th ed., 2011, s. 732.: „fakt, že nep ímá diskriminace, 
která omezuje p ístup na trh, m že být v rozporu s l. 45 SFEU, nutn  vede k úvahám, jaké jsou vn jší hranice l. 45 SFEU podobn  
jako u otázky volného pohybu zboží.“  
6) Vzpomínky I. Forrestera zastupujícího UEFA p ed SDEU, o které se pod lil na konferenci Symposium ‘20 years later: the legacy 
of Bosman’, 18.6. 2015, T.M.C. Asser Instituut, Haag. Zpráva z této konference bude publikována v asopise Právník b hem roku 
2015. 
7) Rozsudku se také v nuje publikace pojednávající o absolutn  nejvlivn jších p ípadech v právu EU: MADURO M., AZOULAI L. 
(eds.), The Past and Future of EU Law, The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Hart 
Publishing, 2010.  
8) Odst. 106 rozsudku.  
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o nep ímou diskriminaci, transferová pravidla platila stejn  pro domácí i zahrani ní p estupy 
a nerozlišovala p ímo na základ  ob anství. Práv  pouze nep ímou diskriminaci lze obhájit 
v evropském právu na základ  jiných d vod , než výslovn  nabízí text SFEU. Soud tak byl z ejm  
proto schopen potenciáln  uznat cíle sportovního sektoru. Nicmén  nakonec transferová pravidla 
shledal jako nep im en  omezující p ístup na pracovní trh. Naopak právní zástupce UEFA v il, že 
když tedy v p estupních pravidlech byly stejné podmínky pro odstupné dle vnitrostátních 
i mezinárodních p estup , podle n j tedy chyb la diskriminace na základ  ob anství, což vid l 
optikou podobného p ípadu v oblasti volného pohybu zboží Keck9.  

Ostatn  i generální advokát Lenz uvedl, že p epracovaný transferový systém má šanci, nap . 
uvažoval o eventualit  odstupného jen v p ípad  prvního p estupu hrá e apod. Dle n j má odstupné 
reáln  reflektovat skute né náklady za trénink. Podobn  tak pozd ji chápal pravidla fotbalového 
sektoru SDEU také v kauze C-325/08 Bernard, kde nepovažoval za proporcionální systém náhrady 
škody za odchod hrá e ze stávajícího klubu a rad ji by vid l tento systém založený na náhrad  za 
skute né náklady za trénink a výchovu hrá e.10 Odstupné se dle SDEU nemá stát p ekážkou p estupu 
hrá e. Jako alternativa se také dle Lenze jevila nap . platba solidarity mezi kluby. Samotný SDEU 
bohužel nedal v kauze Bosman návod jak p esn  transferový systém nastavit. V roce 2001 proto 
vznikla po dohod  s Evropskou Komisí nová pravidla FIFA o statusu a transferech hrá  (s novelizací 
v roce 2005). Na ízení FIFA se aplikují jen na mezistátní p estupy a nabízí dva typy náhrad místo 
typického odstupného z kauzy Bosman. Konkrétn  náhrada za trénink a výchovu hrá e se vyplácí 
v moment , kdy je hrá  stávajícího klubu A zaregistrován jako profesionál u nového klubu B v období 
do 23 let v ku hrá e. Nový klub zaplatí náklady za trénink a výchovu klubu A, p ípadn  p edchozím 
klub m pom rn , které se staraly o jeho výchovu v období od 12 do cca. 23 let. Pokud jde o následné 
další p estupy stejného hrá e již jako profesionála do jiného klubu z klubu B, pak už náhradu získává 
vždy jen tento klub B, který hrá i poskytl trénink. Kluby jsou rozd leny podle náklad  na trénink 
a výchovu hrá  do ty  kategorií, které ur uje FIFA v závislosti na tom, v jak bohatých zemích kluby 
p sobí. Každá kategorie ur uje p ibližné ro ní náklady klubu, ke kterým se dojde matematickým 
výpo tem (vystihujícím kolik prost edk  je t eba investovat do hrá e, vynásobeno tzv. hrá ským 
faktorem – pom rem po tu hrá , které je t eba trénovat, aby nakonec vzešel profesionální hrá ).11 

Dá se íci, že náhrady za trénink reflektují náklady klub  v asociaci nového klubu. Judikatura 
Rozhod ího soudu pro sport (CAS) má na tyto p edpisy originální náhled, tj. že zmín né Na ízení FIFA 
slouží spíše k motiva ní odm n  za výchovu kluby, než jako kompenzace skute ných náklad .12 
Na ízení FIFA upravuje dále platbu solidarity, tj. ur itého procenta z p estupní ástky na základ  
tabulky FIFA, které se platí pokaždé, když b hem stále platné smlouvy hrá  p estupuje mezi kluby 
z r zných stát . Tím nový klub platí náhradu p edcházejícím klub m, které se podílely na výchov  
hrá e od 12 do 23 let. Rozdíl oproti výše popsané náhrad  za trénink a výchovu hrá e spo ívá v tom, 
že hrá  p estupuje b hem platné smlouvy, nikoliv po jejím vypršení. Navíc platba solidarity se platí 
kdykoliv hrá  p estupuje, nejen v období do 23 let v ku. P edpisy FIFA o statusu a p estupech hrá  
také upravují sankce za porušení smluv a ur ují maximální délku smluv na 5 let. Jinými slovy, platba 
odstupného p i mezistátních p estupech nezmizela. Na vnitrostátní p estupy evropské právo zatím 

                                                            
9) Keck and Mithouard, p ípady C-267/91 a C-268/91 [1993] ECR I – 6097. 
10) KEHRLI K., The Unspecified Specificity of Sport: a Proposed Solution to the European Court of Justice’s Treatment of the 
Specificity of Sport, Brook. J. INT’L, vol. 39:1, 2014. 
11) Nap . kategorie I – 90 000 EUR, kategorie II – 60 000 EUR, kategorie III – 30 000 EUR a kategorie IV – 10 000 EUR za rok (pouze 
pro transfery ve v ku 12-15 let hrá e platí vždy kategorie IV, aby náhrady u mladých sportovc  nebyly tak vysoké. V úvahu je 
t eba také brát výpo ty p i p estupu z vyšší kategorie do nižší a naopak v rámci EU. P i p estupu z nižší kategorie do vyšší je ástka 
pr m rem náklad  obou klub . Pokud p estupuje hrá  z klubu p sobícího ve vyšší kategorii do klubu z kategorie nižší, pak se 
náhrada platí dle náklad  nižší kategorie. Navíc bývalý klub musí nabídnout hrá i nejd íve kontrakt jako první. 
12) CAS 2009/A/1810 & 1811 SV Wilhelmshaven v. Club Atlético Excursionistas & Club Atlético River Plate, 5. 10. 2009, odst. 54. 
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nedosáhlo. K legalit  na ízení FIFA se doposud SDEU nem l možnost vyjád it. K datu psaní tohoto 
p ísp vku byla ovšem tato pravidla konfrontována hrá skou asociací FIFPro.13 

3) NEVYVÁŽENOST MEZINÁRODNÍCH A VNITROSTÁTNÍCH P ESTUP  A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY 

Jak již bylo nazna eno, podstatou rozhodnutí Bosman je odbourání p ekážek p i p estupech hrá  
mezi kluby z r zných lenských stát  EU. Vnitrostátní situace a transfery uvnit  asociací z staly 
nedot eny.14 P ípad Bosman tak p inesl nevyváženost mezi p estupy vnitrostátními a mezistátními. 
SDEU také vícemén  ani nerozlišoval, zda jde o volný pohyb osob zam stnanc  i osob samostatn  
výd le n  inných, jeho hlavním cílem bylo odstranit p ekážky pohybu pracovní síly. Ve v tšin  
evropských zemí však soudy profesionálního hrá e i sportovce za zam stnance považují, viz. nap . 
nedávný p ípad Dahmane.15 Konkrétn  fotbalista Dahmane uzav el v roce 2007 pracovní smlouvu 
s belgickým klubem KRC Genk a zavázal se p sobit v n m do roku 2011. V roce 2008 jednostrann  
tento kontrakt porušil. Klub požadoval náhradu škody ve výši mzdy za 36 m síc  kontraktu dle 
l. 5 Zákona o zam stnávání profesionálních sportovc  ze dne 24. února 1978, resp. Královské 

vyhlášky ze dne 13. ervence 2004, která je provád cím p edpisem k výši náhrady škody dle l. 5 výše 
uvedeného zákona. Hrá  se bránil tím, že klub m že získat maximáln  náhradu škody ve výši odm ny 
za 12 m síc  dle Zákona o pracovních smlouvách z 3. ervence 1978. Soud specializovaný na 
pracovn -právní otázky rozhodl ve prosp ch hrá e.16 Zam stnaneckým spor m ve sportu se v nují 
i další p ípady nap . ve Špan lsku i N mecku.17 

4) V OTÁZCE CIZINECKÝCH KVÓT BYL SDEU VELMI INICIATIVNÍ 

Odpov dí na druhou p edb žnou otázkou, kterou se SDEU zabýval, bylo t eba vy ešit legalitu 
omezení po tu hrá  z jiných lenských stát , kte í mohou nastoupit k sout žnímu utkání. Mén  
známá je Bosmanova cesta napadání rozhodnutí Evropské Komise ze dne 17.4. 1991 o uzav ení 
kompromisní dohody s UEFA, podle které fotbalové asociace mohou mít v jejich pravidlech 
ustanovení omezující p ístup zahrani ních hrá , tj. jde o známé pravidlo 3 plus 2.18 V tomto p ípad  
však SDEU rozhodl, že p i uzav ení jednání, která se uskute nila mezi vice-prezidentem Komise 

                                                            
13) FIFPro legal action against FIFA transfer system, viz. http://www.fifpro.org/en/news/fifpro-takes-legal-action-against-fifa-
transfer-system, publikováno 18.9. 2015. 
14) Viz. nap . WEATHERILL S, Bosman annotation, 33 CMLRev., 1996. Obecn  též viz. CRAIG P., De BÚRCA G., EU Law – Text, 
Cases and Materials, 5th ed., OUP, 2011, s. 732.  
15) Arbeidshof Antwerpen – Hasselt, 6.5. 2014.  
16) Více k této kauze VAN MAREN O., Dahmane v KRC Genk: Bosman 2.0 or Storm in a Teacup? 
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/dahmane-v-krc-genk-bosman-2-0-or-storm-in-a-teacup, International Sports Law 
Centre, Den Haag, 2014 i obecn  k postavení hrá e jako zam stnance viz. publikace PICHRT J. (ed.) Sport a (nejen) pracovní 
právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014 (k p ípadu Dahmane také s. 17-18 i 52). 
17) Viz. VAN MAREN O., Athletes=Workers! Spanish Supreme Court Grants Labour Rights to Athletes. 
http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=11&level1=&level2=13914&level3=&textid=40908. International Sports Law Centre, 
Den Haag, 2014. Na stejné internetové stránce se v nuje sportovci jako zam stnanci další p ísp vek ke Sm rnici Rady 
 1999/70/ES, která vznikla na základ  rámcové dohody mezioborové organizace Evropské unie konfederací pr myslu 

a zam stnavatel  (UNICE), Evropského st ediska ve ejných podnik  (CEEP) a Evropské konfederace odborových svaz  (EKOS) za 
ú elem zlepšení kvality práce a uplat ování zásady zákazu diskriminace. Tuto sm rnici aplikoval n mecký soud v zatím 
nepravomocném rozhodnutí o smlouv  fotbalového branká e (viz. DRABIK P., Compatibility of fixed-term contracts in football 
with Directive 1999/70/EC. Part 2: The Heinz Müller case, dostupné na http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/compatibility-
of-fixed-term-contracts-in-football-with-directive-1999-70-ec-part-2-the-heinz-muller-case-by-piotr-drabik, International Sports 
Law Centre, Den Haag, 2015). Konkrétn  jde o to, do jaké míry lze uplatnit ve fotbalovém sektoru zákaz zneužití po sob  jdoucích 
pracovních smluv nebo pom r  uzav ených na dobu ur itou ve sv tle výše uvedené sm rnice. Na pam ti je t eba však mít fakt, 
že sm rnice lenské státy EU implementují pouze tím, že zajistí cíle sm rnice ve vnitrostátním právu, nep ebírají doslovn  text 
sm rnice. Tedy je možné, že každý stát EU si nastaví podmínky spln ní sm rnice s ur itými odchylkami v porovnání s jiným 
lenským státem EU, p ípadn  sv j postoj objektivn  ospravedlní. S tím je spojena problematická otázka týkající se v evropském 

právu speciáln  sm rnic, do jaké míry se lze v bec dovolávat p ímo sm rnice horizontáln  mezi jednotlivci/nestátními subjekty, 
pokud stát sm rnici správn  neimplementoval, viz. aktuáln  bod 5.2. 16 na str. 125 publikace WOODS L., WATSON P., Steiner 
and Woods EU Law, 11th ed., OUP, 2012.  
18) Viz. tisková zpráva Evropské komise IP(91)316, 18.4. 1991. 
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a UEFA o pozici profesionálních fotbalist , se Komise omezila pouze na: 1) formální oznámení 
o dodatcích, které UEFA navrhla, aby usnadnila pohyb hrá  v rámci tehdejšího Evropského 
spole enství, 2) na zamýšlené plány ve vztahu k otázkám transfer  hrá , aby hrá i mohli nastupovat 
k sout žním utkáním, p estože zatím není do ešeno odstupné vztahující se k jejich transferu. Komise 
proto nep ijala jednostranné rozhodnutí mající právní ú inek ve vztahu k t etím osobám a ani 
neuzav ela žádný kontrakt i dohodu, jakékoliv formy s UEFA, která by mohla být p edm tem 
kontroly soudu.19 Nakonec však hrá  Bosman usp l v žalob  C-415/93, kdy využil p ímého ú inku 
evropského práva o volném pohybu osob a která byla v tomto p ísp vku již ešena též v rámci 
odstupného výše. Pokud jde o zrušení cizineckých kvót, šlo totiž spíše o taktický manévr právního 
zástupce Bosmana J. Duponta20, p ípadn  hypotetickou snahu hrá e hledat další zahrani ní angažmá 
v p ípad  jeho bojkotu fotbalovým sektorem v Belgii. Hrá e Bosmana nicmén  zatím kvóty 
neomezovaly v p ípad  p estupu do Dunkerque, kam m l namí eno a který mu garantoval hrát. 
Všiml si toho i Generální advokát Lenz, když však Komise EU nejevila v minulosti snahu kvóty úpln  
zrušit, jak bylo patrné ve výše uvedené kauze C-117/91, pak už zbýval jedin  SDEU. Ostatn  dle Lenze 
šlo o typickou diskriminaci na základ  ob anství a o výjime nou historickou p íležitost se 
k cizineckým kvótám vyjád it. Cizinecké kvóty byly následn  považovány soudem za protiprávní. 
V evropském sportu patrn  budou ješt  následovat další kauzy týkající se omezení na základ  
ob anství.21 

ZÁV R 
P ípad Bosman zatím definitivn  nevy ešil vztah obecn  platného práva ke specifickým zájm m 
fotbalového sektoru na rovnováze sout ží a k platbám za výchovu a trénink hrá e i smluvní 
stabilit . Potenciáln  ješt  m že do vývoje událostí zasáhnout evropské právo hospodá ské sout že, 
které Soudní dv r v p ípadu Bosman vynechal, avšak musel by být p ítomen evropský prvek 
a ohrožení fungujícího trhu EU.22 Problematika výše uvedených plateb a smluvních vztah  však bude 
nadále výzvou pro právní teorii a praxi. Jde o to, že fotbalový trh je velmi segmentovaný a obsahuje 
podkategorie transfer  na tzv. primárním a sekundárním hrá ském trhu, tj. kdy jde o absolutní 
sportovní superstars, dále kvalitní a zkušené borce i hrá e pr m rné.23 

 
 

 

 

 

                                                            
19) C-117/91 Jean Marc Bosman v Commission [1991] ECR I-4837, odst. 14. 
20) Tak jsem jej chápal p i jeho vystoupení na seminá i The EU and Sport: Law and Policy Developments and Prospects, 
organizováno T.M.C. Asser Institutem a Netherlands Institute of International Relations Clingendael dne 6.6.2006 v Haagu. 
21) Viz. KOSTAKOPOULOU D., SCHRAUWEN A., Olympic Citizenship and the (Un)Specialness of the National Vest: Rethinking the 
Links between Sport and Citizenship Law, Int. Journal of Law in context, vol. 10, issue 2. 
22) Potenciální návod lze najít v p ísp vku SPINK P., Blowing the whistle on football's domestic transfer fee, The juridical review, 
The law journal of the Scottish universities, (1999), issue 2. 
23) The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, dostupné na http://ec.europa.eu/sport/library/documents/cons-
study-transfers-final-rpt.pdf, s. 244-245. 
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ABSTRAKT: 
V predošlých príspevkoch a lánkoch venujúcich sa téme manipulácie priebehu a výsledkov športových sú aží 
sme poukázali na závažnos  tohto fenoménu a jeho rozmach v posledných rokoch ako jedného z negatívnych 
javov v športe. Zárove  sme uviedli, že bol pripravený a otvorený k podpisu Dohovor Rady Európy ( alej aj „RE“) 
k manipulácií športových sú aží, ktorého ú elom je úprava predpisov jednotlivých lenských krajín RE tak, aby 
bolo možné prija  opatrenia k o najefektívnejšiemu boju proti ovplyv ovaniu športových sú aží, tzv. match-
fixingu. Napriek tomu, že Slovenská republika dohovor doposia  nepodpísala, zákonodarca pristúpil v rámci 
aktuálneho návrhu Zákona o športe k úprave niektorých dôležitých aspektov práve v súlade s Dohovorom RE. Tie 
sa týkajú na jednej strane vymedzenia povinností národných športových zväzov v boji proti match-fixingu 
a jednotlivých športových subjektov (športové kluby, športovci, funkcionári at .) pri dodržiavaní princípov fair-
play a ochrane integrity športu. Na strane druhej dochádza prostredníctvom novely Trestného zákona k lepšiemu 
vymedzeniu trestnej innosti v podobe manipulácie športových sú aží a sprísneniu trestov pri jej páchaní. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
In our previous presentations and articles in regard to the matter of the manipulation of the sports competitions, 
we have already revealed the seriousness of this phenomenom as it became widely spread as one of the biggest 
negative threats to the integrity of sports over the last years. We have also mentioned that the Council of Europe 
Convention on the Manipulation of Sports Competitions was opened for signature, as it is focusing on the change 
of the national legislation of the Council of Europe Member States in order to find and implement the most 
effective way of fighting the match-fixing. Even though Slovak Republic has not signed the convention yet, we 
have decided to implement some important aspects of match-fixing in accordance with Council of Europe 
Convention within the proposed Act on Sport. On one hand it covers the obligations of the national sports 
federations within the fight against match-fixing and duties of all entities involved in sports (sports clubs, 
athletes, sports managers, etc.) in turns of fair-play and the protection of the sports integrity. On the other hand 
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the amendment of the Penal Code deals with a better specification of this kind of criminal activity realted to 
match-fixing and introduces stricter sanctions for its commiting. 
 

ÚVOD 
V ostatných rokoch prispelo postupne viacero faktorov k tomu, že aktuálny návrh Zákona o športe, 
ktorým sa mení aj znenie niektorých súvisiacich zákonov, sa venuje aj oraz vä šmi v športovom 
svete rezonujúcim otázkam ovplyv ovania športových sú aží. i už sa jednalo o iniciatívu 
medzinárodných športových federácií (napr. UEFA, FIFA, ITF a alších), INTERPOL-u, zvýšenú aktivitu 
niektorých národných športových zväzov na Slovensku, orgánov inných v trestnom konaní, a to 
najmä v súvislosti so známym prípadom ovplyv ovania výsledkov stretnutí najvyššej slovenskej 
futbalovej sú aže, alebo bol impulzom Dohovor RE k manipulácií športových sú aží, výsledkom je 
skuto nos , že pripravený návrh právnej úpravy športu sa v oblasti „match-fixingu“ zameriava na: 

• opatrenia proti manipulácii športových sú aží priamo v návrhu Zákona o športe 
• lepšie vymedzenie manipulácie športových sú aží z poh adu páchania trestnej innosti 

prostredníctvom novely Trestného zákona 

Vzh adom na obtiažnos  a rozsiahlos  danej problematiky návrh Zákona o športe zatia  neprináša 
riešenie ochrany stávkového trhu (najmä internetového) na území SR prostredníctvom novely 
Zákona o hazardných hrách, ktorej príprava by mala by  spustená v najbližších mesiacoch. 

1. OPATRENIA PROTI MANIPULÁCII ŠPORTOVÝCH SÚ AŽÍ 
Návrh Zákona o športe v súlade s príslušnými ustanoveniami Dohovoru RE upravuje v § 17 povinnos  
národných športových zväzov („NŠZ“) v súvislosti s opatreniami proti manipulácii priebehu 
a výsledkov sú aží dodržiava  postupy plynúce zo zákona a medzinárodných predpisov. Zárove  sa 
venuje problematike boja proti manipulácii športových sú aží v § 94, v ktorom ustanovuje: 

• obmedzenie uzatvára  stávky pre osoby zapojené do športovej sú aže 
• informa nú povinnos  vo vz ahu k narušeniu integrity sú aže 
• zákaz zneužitia a šírenia dôverných informácií (ohrozenie integrity sú aže) 
• možnosti pozastavenia a úplného zákazu výkonu športovej innosti 
• oprávnenie NŠZ požiada  orgány inné v trestnom konaní a súd o informácie spojené 

s trestným konaní vo veci manipulácie sú aže 

Najmä NŠZ tých športov, ktorých popularita je vysoká, s ím je spojený aj vä ší objem stávkových 
príležitostí, vä ší objem uzatvorených stávok a finan ných prostriedkov, a v neposlednej miere aj 
vä šia miera ohrozenia integrity športových sú aží, by sa mali za a  aktívnejšie venova  match-
fixingu, a to nielen na strane jeho vyšetrovania, ale aj pri šírení osvety oh adom negatívnych prejavov 
tohto fenoménu a prijatia úpravy predpisov NŠZ pre túto oblas .  

2. NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA 
V rámci návrh Zákona o športe bola spracovaná aj novela Trestného zákona, ktorá sa na jednej strane 
opiera o ustanovenia Dohovoru RE, o je však dôležité, vychádza z praxe týkajúcej sa vyšetrovania 
prípadov match-fixingu v SR v súlade s aktuálnou právnou úpravou. Novela Trestného zákona 
zavádza v § 336b novú skutkovú podstatu trestného inu s názvom „športová korupcia“, ím umožní 
postihovanie manipulácie sú aží aj v iných športoch ako vo futbale, ktorý je považovaný za „vec 
verejného záujmu“. Uvedená novela alej stanovuje: 

• sprísnenie trestov pri páchaní trestnej innosti (športovej korupcie) s oh adom na prax 
oproti aktuálnemu zneniu Trestného zákona, 
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• zjednotenie výšky trestov pre ovplyv ovaného („podplácaného“), ktorý je v kone nom 

dôsledku tým kto v praxi manipuláciu sú aže vykoná na športovisku a ovplyv ujúceho 
(„podplácajúceho“), ktorý je iniciátorom tejto nekalej innosti a 

• prísnejšie tresty pre osoby inné v športovom hnutí (rozhodca, delegát, funkcionár) a pri 
opakovanej trestnej innosti. 

3. ZDÔVODNENIE NEVYHNUTNOSTI NOVELY TRESTNÉHO ZÁKONA 
Ako sme už uviedli vyššie prax pri vyšetrovaní match-fixingu na Slovensku ukázala, že aktuálna 
právna úprava nie je ideálna a je nevyhnutné ju upravi . 

V sú asnosti je možné ovplyv ovanie priebehu a výsledku športových sú aží posudzova  ako trestný 
in podplácania resp. prijímania úplatku pod a § 333 resp. § 329 Trestného zákona. Základným 

predpokladom pre možnos  takéhoto právneho posúdenia je skuto nos , že príslušný 
šport/športová sú až, vykazuje také znaky, na základe ktorých je možné posúdi  ju ako „vec 
všeobecného záujmu“. Na základe už ustálenej súdnej praxe, pre legálnu možnos  takéhoto 
posúdenia je nevyhnutné rozšírenie alebo popularita konkrétneho športu v spolo nosti. Inak 
povedané, pokia  konkrétne športové odvetvie/šport nie je v našej spolo nosti dostato ne rozšírený 
alebo populárny, môže to znamena , že nesp a legálne kritéria pre „obstarávanie veci všeobecného 
záujmu“ a teda ani následnú možnos  naplnenia prípadnej skutkovej podstaty trestného inu 
podplácania alebo prijímania úplatku. 

Zo skúseností iných štátov treba uvies , že match-fixing nezávisí od popularity daného športu, ale 
vždy len od prípadného zisku tej osoby, ktorá ovplyvnenie športovej sú aže iniciuje. Preto dochádza 
k manipulácii športových sú aží nielen napr. vo futbale, tenise i hokeji, ale aj v menej populárnych 
športoch ako je basketbal, hádzaná, lyžovanie, vrátane skokov na lyžiach, americký futbal, bejzbal, 
kriket i curling. Mnohé z nich však u nás nie sú také populárne alebo rozšírené, aby mohli by  
považované za „vec všeobecného záujmu“. 

Zavedenie osobitnej skutkovej podstaty trestného inu športovej korupcie má preto za ú el 
postihnú  akúko vek manipuláciu so športovými sú ažami, bez oh adu na popularitu športu 
v podmienkach SR a bez potreby skúmania i ten-ktorý šport možno považova  za vec všeobecného 
záujmu alebo nie. 

Manipulácia športových sú aží sa na rozdiel od klasických foriem korupcie vyzna uje niektorými 
špecifickými vlastnos ami; predovšetkým, pri manipulácii športových sú aží, športovec spravidla nie 
je tou osobou, ktorá protiprávne konanie iniciuje (ovplyv ujúci) ale naopak, naj astejšie je tým, 
ktorej je ponuka na ovplyvnenie adresovaná (ovplyv ovaný). Ve mi asto, pritom osoba, ktorá 
protiprávne konanie iniciuje, neovplyvní len jeden konkrétny zápas, ale naopak, viacero zápasov, 
asto aj v rôznych sú ažiach a s rôznymi športovcami. 

Na strane druhej, pri sú asnom právnom posúdení pod a § 329 resp. 333 Trestného zákona, vzniká 
paradox, pod a ktorého podplácajúcemu, hoci aj pri opakovanej trestnej innosti, hrozí trest od atia 
slobody vo výmere na 6 mesiacov až 3 roky, o je základná trestná sadzba, zatia  o športovcovi, iže 
prijímate ovi úplatku je pri základne trestnej sadzbe možné uloži  trest od atia slobody na 3 až 8 
rokov. Navrhované znenie sa preto takýto paradox snaží vyrieši  tým, že pre obidve skupiny zavádza 
rovnakú základnú trestnú sadzbu vo výmere 1 až 5 rokov. 

Pri kvalifikovaných skutkových podstatách je potrebné uvies , že napr. sú asná právna úprava 
v zásade nerozlišuje postavenie osôb, ktoré sa ovplyvnenia sú aže dopustia a všetky osoby sú 
postihované rovnakým spôsobom. Takýto nedostatok je zvláš  významný pri osobách, ktoré sa 
svojou vlastnou innos ou majú podie a  na ochrane športovej sú aže a majú dohliada  na jej 
férovos  a priebeh v súlade s pravidlami, teda najmä rozhodcovia prípadne delegáti sú aží. 
V sú asnosti, pokia  sa takéto osoby dopustia ovplyvnenie športovej sú aže a teda bezprostredne 
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porušia svoje povinnosti, takáto skuto nos  nemá zásadný vplyv na možnos  ich potrestania. 
Navrhovaný text, preto ustanovuje prísnejšie (zvýšené) trestné sadzby u týchto kategórii osôb a aj 
u funkcionárov športových organizácií. Ke že sú asná právna úprava v dostato nej miere 
nezoh ad uje skuto nos , v akej sú aži z h adiska jej významu (vážnosti) došlo k jej ovplyvneniu, 
navrhuje sa diferencovaný prístup. V prípade, ak dôjde k ovplyvneniu sú aže organizovanej 
medzinárodnou športovou organizáciou, dochádza aj k sprísneniu (zvýšeniu) trestnej sadzby. 

ZÁVER 
Pokia  sa podarí prija  navrhovanú úpravu pre boj proti manipulácii sú aží, bude to prvým vážnym 
krokom k tomu, aby sa na úrovni NŠZ, i iných športových organizácií, ale aj orgánov inných 
v trestnom konaní zaviedli také opatrenia, aby slovenský šport postihoval negatívny fenomén 
ovplyv ovania športových sú aží v o najmenšej miere. 

V tejto súvislosti však netreba zabúda  na skuto nos , že samotný akt manipulácie musí vykona  vždy 
niekto z aktérov priamo na športovisku, preto je potrebné sa venova  najmä práci s tými, ktorí sú 
naj astejším ter om iniciátorov tohto protiprávneho konania. Preto nie prijatie zákona, ale najmä 
jeho následná implementácia v NŠZ v tejto oblasti bude rozhodujúca. 
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ABSTRAKT: 
Autor sa v predkladanom príspevku snaží priblíži  podporu a výkon športovej innosti, ktorá nie je priamo 
upravená v novom zákone o športe. Autor sa venuje problematike výkonu športovej innosti so zameraním na 
adový hokej a konkrétne poloprofesionálnym a amatérskym hokejovým hrá om a rozhodcom adového hokeja. 

Výkon tejto športovej innosti analyzuje z h adiska súbežného výkonu právnických povolaní, ktoré upravuje 
zákon  154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych akate och prokuratúry v znení neskorších predpisov. 
V samotnom lánku sa autor snaží poukáza  na (ne)možnos  výkonu športovej innosti a výkonu právnických 
povolaní pod a aktuálneho právneho stavu a právneho stavu od 01.01.2016 a svoje tvrdenia sa snaží podloži  
na rtnutím stru ného obrazu o výkone takejto športovej innosti v praxi. V lánku sa autor príspevku snaží 
navrhnú  možnos  výkonu športovej innosti a konkrétneho právnického povolania a navrhnú  jednoduchú 
zmenu právnej úpravy v danom zákone tak, aby bolo možné vykonáva  právnické povolania uvedené v tomto 
zákone v súbehu s výkonom inej športovej innosti bez toho, aby bol narušený riadny výkon funkcie právneho 
akate a prokuratúry alebo prokurátora. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The author of the presented article seeks to bring the support and performance of a sports activity, that is not 
directly regulated by the new Act on sport. The author deals with the problem of sports activities focused on ice 
hockey and concrete semi-professional and amateur hockey players and ice hockey referees. Performance of this 
sports activity analyzed in terms of the concurrent pursuit of exercise of the legal profession that is regulated by 
Act no. 154/2001 Z. z. about the prosecutors and trainee prosecutions. In the article itself, the author tries to 
point out (in)possibility of sports activities and exercise of the legal profession in accordance with current legal 
status and after 01.01.2016 and his arguments trying to substantiate outlining a briefly snapshot of the exercise 
of this sports activities in practice. In the article the author tries to suggest the possibility of sports activities and 
specific legal professions and propose a simple change legislation in this Act, which allowed doing legal profesions 
provided for in this Act concurrently with the performance of other sports activities without disruption of the 
proper performance of the function of trainee prosecution or prosecutor. 
 

ÚVOD 
V dnešnej dobe má asi každý šport problém s h adaním nových mladých talentov a potencionálnych 
budúcich reprezentantov Slovenskej republiky. Existuje viacero faktorov, ktoré bu  priamo alebo 
nepriamo ovplyv ujú po et aktívnych hrá ov alebo funkcionárov v jednotlivých oblastiach športu. 
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K takýmto faktorom ur ite môžeme v sú asnej dobe zaradi  skuto nos , že sa rodí menej detí ako 
v minulosti, vyššie náklady na živobytie rodín, vysoké náklady na prevádzkovanie alebo innos  
jednotlivých športov, aktuálny životný štýl mladých udí alebo napríklad aj problematiku vzdelania.  

Každý rodi  v dnešnej dobe má za cie  vychova  zo svojho die a a úspešného loveka. Vä šina 
rodi ov v dnešnej dobe hovorí svojím de om, že vzdelanie je na prvom mieste. Preto sa mladý udia 
v sú asnej dobe snažia vyštudova  nie len strednú školu, ale pomerne vysoká as  mladých 
absolventov stredných škôl a gymnázií sa hlási aj na vysokú školu alebo univerzitu. Samozrejme, nie 
je celé štúdium iba o u ení a študent si musí urobi  prestávku a nájs  si popri štúdiu vo ný as, ktorý 
môže vyplni  svojou športovou innos ou, ktorej sa za al venova  už na základnej alebo strednej 
škole. Naj astejšie sa jedná o návštevu tréningových jednotiek alebo rôznych športových krúžkov. 
Nie je tomu inak ani pri adovom hokeji. 

Pri dosiahnutí stanoveného cie a má významnú úlohu aj dosiahnuté vzdelanie športovca. Ve kú 
výhodu majú tí športovci, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stup a v odbore právo alebo 
ekonómia, pretože poznajú svoje práva a povinnosti, ktoré im vyplývajú zo vz ahu medzi 
zamestnancom ako športovcom a zamestnávate om, poprípade ak výkon športovej innosti 
vykonávajú na základe iného ako pracovnoprávneho alebo obdobného pracovnoprávneho vz ahu, 
dosiahnuté vzdelanie im pomáha pozna  svoje práva a povinnosti, ktoré im vyplývajú z ostatných 
právnych predpisov.  

Ur itý problém však môže nasta  v budúcnosti, kedy si takýto športovec musí vybra  svoje budúce 
povolanie. Niektoré zákony upravujúce výkon právnických profesií totiž neumož ujú výkon 
právnickej profesie v súbehu s výkonom športovej innosti ako napríklad hrá a alebo rozhodcu 
adového hokeja, za ktorú má takýto športovec alebo športový odborník právo na finan nú odmenu 

alebo plat bez oh adu na to, i takýto výkon športovej innosti narúša alebo nenarúša riadny výkon 
danej právnickej profesie.  

ZMLUVNÉ VZ AHY MEDZI HOKEJOVÝM KLUBOM NA JEDNEJ STRANE A HRÁ OM 
A ROZHODCOM ADOVÉHO HOKEJA NA DRUHEJ STRANE  
Vo všeobecnosti môžeme skonštatova , že výkon športovej innosti hrá a adového hokeja môže by  
založený vo vz ahu ku klubu, za ktorý tento hrá  hrá, na základe pracovného pomeru pracovnou 
zmluvou pod a Zákonníka práce s poukázaním na § 3 ods. 2 Zákonníka práce, pracovného pomeru 
na kratší pracovný as, obdobného pracovnoprávneho vz ahu alebo živnosti. Tak ako uvádza 
všeobecne Gábriš, že v kolektívnych športoch sa naj astejšie medzi klubmi a hrá mi uzatvárajú 
inominátne kontrakty pod a § 51 Ob ianskeho zákonníka alebo § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, 
musíme skonštatova , že adový hokej nie je výnimkou.1 Pokia  sa jedná o praktické dôvody 
uzatvárania inominátnych zmlúv medzi klubmi a hrá mi adového hokeja, patrí ur ite medzi ne 
skuto nos , že na profesionálneho športovca je len ve mi ažko uplatni  niektoré ustanovenia 
Zákonníka práce ako napríklad najdlhšiu prípustnú d žku pracovného asu, možnos  re azenia 
pracovných pomerov na kratší pracovný as, dovolenku, ale pod a nami dostupných informácií je 
jedným z hlavných dôvodov aj da ovo – odvodové za aženie týchto športovcov a nižšia 
administratívna zá až pre kluby pri uzatváraní nepomenovaných zmlúv. Sú ažný poriadok SZ H 
bližšie špecifikuje náležitosti hrá skej zmluvy. Za hrá sku zmluvu sa považujú zmluvy uzatvorené 
medzi hrá mi a klubmi, ale aj medzi hrá mi, klubmi a SZ H alebo len medzi hrá mi a SZ H.2 lánok 
20 Sú ažného poriadku bližšie špecifikuje, ktorý hrá i majú povinnos  ma  uzatvorené hrá ske 

                                                            
1) Gábriš, T.: Športové právo. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2011, str. 161 a nasl.  
2) Preambula Sú ažného poriadku SZ H, ú inné od 18.08.2015  
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zmluvy. Jedná sa o hrá ov extraligy seniorov, prvej ligy seniorov, juniorov a dorastu, ktorý dov šili 
15. rok veku života. Uvedená povinnos  sa však nevz ahuje napríklad na hrá ov druhej ligy seniorov.3  

o sa týka zmluvných záväzkov medzi rozhodcami adového hokeja a SZ H, v zásade sa využívajú 
dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej innosti študenta, avšak niektorí rozhodcovia 
vykonávajú innos  rozhodcu adového hokeja na základe živnosti, konkrétne sa jedná o výkon 
špecializovaných inností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej innosti.4 Pritom je 
však potrebné, aby daný rozhodca získal doklad o odbornej spôsobilosti pod a § 5 Vyhlášky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky  444/2008 Z. z. o akredita nej komisii pre oblas  telesnej 
kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky.  

V nasledujúcom texte nášho príspevku sa budeme snaži  analyzova  možnos  výkonu športovej 
innosti hrá a alebo rozhodcu adového hokeja s výkonom právnických povolaní upravených 

v zákone o prokurátoroch a právnych akate och. V zásade výkon športovej innosti a zamestnanie 
na pracovných miestach ur ených pre študentov práva nie je problém. Problém môže nasta  po 
vyštudovaní odboru, i absolvent so svojou získanou prácou v rezorte prokuratúry bude môc  
vykonáva  aj svoju športovú innos , ktorú vykonával od ias základnej alebo strednej školy. 
Absolvent práva má v zásade pod a zákona  154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov možnos  
uchádza  sa o dva typy pracovných pozícií, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie v odbore právo. 
Prvou možnos ou je zamestna  sa ako právny akate  prokuratúry a druhou z nich je asistent 
prokurátora.  

VÝKON ŠPORTOVEJ INNOSTI A VÝKON FUNKCIE PRÁVNEHO AKATE A PROKURATÚRY  
Ak by bol absolvent práva úspešný na výberovom konaní a za al by vykonáva  funkciu právneho 
akate a prokuratúry, musel by rešpektova  obmedzenie výkonu inej zárobkovej innosti, ktoré 

spo íva v tom, že právny akate  prokuratúry nesmie popri výkone funkcie právneho akate a 
prokuratúry vykonáva  žiadnu inú platenú funkciu, podnika  ani vykonáva  inú zárobkovú innos  
okrem správy vlastného majetku alebo majetku svojich maloletých detí, vedeckej, legislatívnej, 
pedagogickej, lektorskej, literárnej, publicistickej a umeleckej innosti za predpokladu, že taká 
innos  nenarušuje riadny výkon funkcie právneho akate a prokuratúry a neohrozuje dôveru 

v nestrannos  prokuratúry. Ak vzniknú pochybnosti, generálny prokurátor rozhodne o povinnosti 
právneho akate a prokuratúry skon i  takú funkciu alebo innos .5 Z uvedeného ustanovenia nám 
jednozna ne vyplýva, že právny akate  prokuratúry nesmie ma  uzatvorenú žiadnu dohodu 
o vykonaní práce, prípadne dohodu o brigádnickej innosti študenta, nesmie vykonáva  
a prevádzkova  žiadnu živnos  alebo podnika . Rovnako tak zákon neuvádza v prospech právneho 
akate a prokuratúry žiadnu výnimku v prospech športovej innosti za predpokladu, že by táto 
innos  nenarušila riadny výkon funkcie právneho akate a prokuratúry a neohrozovala by dôveru 

v nestrannos  prokuratúry. Nako ko vz ah hokejového rozhodcu a SZ H je upravený výlu ne na 
základe jednej z dohôd alebo živnosti, v prípade zamestnania sa takéhoto absolventa práva ako 
právneho akate a prokuratúry a popri tom vykonáva  funkciu rozhodcu adového hokeja by 
v zásade nebolo možné.  

Je potrebné zdôrazni , že je nutné každého rozhodcu adového hokeja posudzova  individuálne a nie 
posudzova  rozhodcovský kolektív ako celok. Rozhodcovia SZ H sú rovnako tak rozdelení do 
jednotlivých výkonnostných kategórii, i už na základe výsledkov seminárov, hodnotení alebo pod a 
požiadaviek ich samotných k vzh adom na ich rodinný život alebo pracovné vy aženie.  

                                                            
3) l. 20 pís. i) Sú ažného poriadku SZ H, ú inné od 18.08.2015  
4) Príloha  1 k zákonu  455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, skupina 214 – ostatné živnosti 
5) § 246 ods. 2 zákona  154/2001Z. z. o prokurátoroch a právnych akate och prokuratúry v znení neskorších  
 predpisov  
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Ak by sme mali uvažova  o zlu ite nosti právneho akate a prokuratúry a výkonom rozhodcu 
adového hokeja, museli by sme vzia  do úvahy fakt, v ktorej výkonnostnej kategórii sa daný 

rozhodca nachádza a ktorú sú až bude rozhodova  a následne je potrebné vzia  do úvahy aj hrací as 
danej sú aže po as sú ažného obdobia. Máme za to, že pokým v prípade extraligového alebo 
prvoligového rozhodcu, ktorý rozhoduje zápasy hokejovej extraligy alebo prvej ligy aj po as 
pracovných dní, by ur ite bol takýto výkon športovej innosti prekážkou riadneho výkonu funkcie 
právneho akate a prokuratúry, v prípade rozhodcu, ktorý rozhoduje druhú ligu a ostatné sú aže, 
ktoré sa hrajú zvä ša z ve kej asti cez víkendy, by takýto výkon športovej innosti nebránil riadnemu 
výkonu funkcie právneho akate a prokuratúry. Zdôraz ujeme skuto nos , že v dnešnej dobe pri 
aktuálnom a platnom znení Pravidiel adového hokeja, Case Book-u a manuálu IIHF pre rozhodcov 
a potrebných teoretických znalostiach o právach a povinnostiach rozhodcu adového hokeja, ktoré 
mu vyplývajú z interných predpisov SZ H, je vhodné, aby v rozhodcovskom kolektíve pôsobili okrem 
iného aj udia, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie v odbore právo alebo v jeho príbuzných odboroch.  

V poslednej dobe oraz viac medzi rozhodcami adového hokeja prebieha diskusia o tom, i by nemal 
ma  rozhodca adového hokeja štatút dobrovo níka. V našom lánku sa nebudeme alej zaobera , i 
rozhodca adového hokeja by mal by  alebo by nemal by  dobrovo níkom, ale ak by sme pripustili, 
že by rozhodca dobrovo níkom bol, namiesto odmeny by mu SZ H poskytoval úhradu cestovných 
náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovo níckej innosti a príspevok na úhradu 
nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovo níckej innosti. Tieto príspevky však 
nepodliehajú zdaneniu pod a zákona o dani z príjmov. Tým pádom by funkcia právneho akate a 
prokuratúry bola zlu ite ná s funkciou rozhodcu druhej ligy, pretože rozhodca nevykonáva žiadnu 
platenú funkciu, nepodniká a ani nevykonáva inú zárobkovú innos . Otázkou však zostáva, ako by 
sa k celej situácii postavila súdna prax v prípadnom súdnom spore k vzh adom na to, že sa jedná o tú 
istú innos  rozhodcu adového hokeja, len by sa zmenil právny status rozhodcu adového hokeja zo 
zamestnanca na dobrovo níka.  

o sa týka výkonu športovej innosti hrá a, máme za to, že opä  je potrebné rozlišova , i sa jedná 
o hrá a extraligy, prvej ligy alebo druhej ligy seniorov a prihliadnu  na hracie dni jednotlivých sú aží. 
Výkon právneho akate a prokuratúry by bol jednozna ne ohrozený, ak by bola daná osoba hrá om 
extraligy alebo hrá om prvej ligy seniorov, pretože hrací systém sú aže a náro né a niekedy aj 
dvojfázové tréningové jednotky by neumožnili danej osobe plnohodnotný výkon športovca 
a sú asne právneho akate a prokuratúry. Sme však toho názoru, že pokia  ide o hrá ov druhej 
seniorskej ligy mužov na Slovensku, ktorá je svojou povahou amatérskou hokejovou ligou, pretože 
vä šina hrá ov v týchto kluboch má svoje druhé profesionálne zamestnanie, ktoré daného hrá a živí, 
výkon právneho akate a prokuratúry by ohrozený nebol. Ak prihliadneme na hrací systém druhej 
hokejovej ligy, zistíme, že vä šina zápasov tejto ligy sa hrá bu  v sobotu alebo nede u 
v podve erných hodinách.6 Ak by sme teda pripustili, že výkon športovej innosti hrá a druhej 
hokejovej ligy by nemusel by  v rozpore s výkonom funkcie právneho akate a prokuratúry, musíme 
si aj zodpoveda  na otázku, na základe akého zmluvného vz ahu by mohol by  tento hrá  vo vz ahu 
ku svojmu klubu?  

Uzatvorenie pracovnej zmluvy, pracovnej zmluvy na kratší pracovný as alebo na jednej z dohôd je 
vylú ené. Ak by daný klub uzatvoril s hrá om nepomenovanú zmluvu pod a § 51 Ob ianskeho 
zákonníka alebo § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, rozhodujúcim kritériom by bolo, i pod a tejto 
zmluvy má alebo nemá nárok na príjem, ktorý podlieha zákonu o dani z príjmov a považuje sa za inú 
zárobkovú innos . Dovo ujeme si podotknú , že zákon o prokurátoroch a právnych akate och 
prokuratúry v § 11 pri prokurátoroch alebo v § 246 pri právnych akate och prokuratúry bližšie 
neupravuje, o sa považuje za výkon inej zárobkovej innosti tak, ako to napríklad upravuje zákon 

                                                            
6) Napríklad hrací as mužstva II. seniorskej ligy HK 96 Nitra (mediálne HK Dynamax Nitra) bol v sezóne  
 2014/2015 ve er o 20:00 sobotu (výnimkou bol napr. hrací de  30.12.2014)  
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o štátnej službe pri výkone inej zárobkovej innosti štátneho zamestnanca. Ak by z uvedenej zmluvy 
mal hrá  nárok na odmenu za odohratý po et zápasov, táto odmena by podliehala zdaneniu pod a 
osobitného predpisu a jednalo by sa o výkon inej zárobkovej innosti. Na druhej strane je potrebné 
uvies , že profesionálny hrá  extraligy alebo prvej hokejovej ligy musí ma  uzatvorenú profesionálnu 
hrá sku zmluvu pred odohratím prvého majstrovského stretnutia za svoj klub. Inak povedané, hrá i 
nižšej výkonnostnej skupiny, ktorí sú asto krát len na skúške v širšom kádri A mužstva, môžu 
odohra  všetky turnajové, priate ské alebo prípadné stretnutia bez oficiálneho nároku na nejakú 
odmenu na základe inominátnej zmluvy, pretože povinnos  ma  uzatvorenú hrá ku zmluvu, z ktorej 
má hrá  právo na príjem zda ovaný pod a osobitného predpisu sa vz ahuje na hrá ov a kluby pred 
odohratím prvého majstrovského stretnutia v sú aži. Preto môžeme skonštatova , že právny akate  
prokuratúry môže platne odohra  za klub extraligy alebo prvej ligy len turnajové, priate ské alebo 
prípravné stretnutia na základe inominátnej zmluvy vo vz ahu ku klubu, z ktorej oficiálne nemá právo 
na žiadnu odmenu alebo plat. 

VÝKON ŠPORTOVEJ INNOSTI A VÝKON FUNKCIE ASISTENTA PROKURÁTORA  
V zásade druhou možnos ou pre absolventa práva ako sa zamestna  v rezorte prokuratúry po škole 
je, že sa zamestná ako asistent prokurátora. Asistent prokurátora a právny akate  prokuratúry nie 
sú dve totožné funkcie. Asistent prokurátora je štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu.7 
Ako vyplýva z dôvodovej správy vládneho návrhu zákona  548/2003 Z. z. o Justi nej akadémii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dop ajú niektoré zákony, výkon funkcie asistenta prokurátora nie je prípravou na výkon funkcie 
prokurátora. Asistent prokurátora sa vôbec nemusí uchádza  o výkon funkcie prokurátora a zloži  
justi nú skúšku.  

Nako ko má asistent prokurátora postavenie štátneho zamestnanca, ustanovenia o obmedzení 
výkonu funkcie štátneho zamestnanca musíme h ada  v zákone  400/2009 Z. z. o štátnej službe 
v znení neskorších predpisov. Pri výkone rozhodcu adového hokeja a výkone funkcie asistenta 
prokurátora je situácia trošku jednoduchšia ako pri právnom akate ovi prokuratúry. Pod a 
zmieneného zákona štátny zamestnanec nesmie podnika , vykonáva  inú zárobkovú innos , ktorá 
je zhodná alebo obdobná s opisom inností jeho štátnozamestnaneckého miesta; inou zárobkovou 
innos ou na ú ely tohto zákona sa rozumie innos , ktorá zakladá nárok na príjem zda ovaný pod a 

osobitného predpisu a by  lenom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 
osôb.8 Zákon o štátnej službe však § 61 ods. 3 ustanovuje výnimku z výkonu inej zárobkovej innosti 
aj v prospech športovej innosti. Máme však za to, že výkon zárobkovej innosti rozhodcu adového 
hokeja nie je zhodný alebo obdobný s opisom štátnozamestnaneckého miesta asistenta prokurátora 
a preto v prípade výkonu rozhodcu adového hokeja a asistenta prokurátora nemusíme aplikova  ani 
výnimku v prospech športovej innosti uvedenú v § 61 ods. 3 tohto zákona. Opä  však nesmieme 
opomenú  skuto nos , do akej výkonnostnej kategórie je daný rozhodca zaradený, pretože 
rozhodovanie zápasov po as pracovných dní by mohlo vážne naruši  pracovný as asistenta 
prokurátora, ktorého následkom by bolo porušovanie ustanovenia § 60 ods. 1 pís. i) a pís. j).9 
V zásade pri hrá ovi adového hokeja platí táto situácia obdobne, pretože je dôležité, akú sú až bude 
daný hrá  za klub hra .  

                                                            
7) § 228 zákona  154/2001Z. z. o prokurátoroch a právnych akate och prokuratúry v znení neskorších  
 predpisov  
8) § 61 ods. 2 zákona  400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov 
9) Štátny zamestnanec je povinný si plni  služobné úlohy osobne, riadne a v as a dodržiava  ur ený týždenný  
 služobný as alebo kratší týždenný služobný as.  
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VÝKON ŠPORTOVEJ INNOSTI A VÝKON FUNKCIE PROKURÁTORA  

o sa týka výkonu funkcie prokurátora a rozhodcu adového hokeja, v zásade platí to isté 
obmedzenie ako pri právnych akate och prokuratúry, pretože rovnako tak ako právny akate  
prokuratúry, tak aj prokurátor nesmie popri výkone funkcii prokurátora vykonáva  žiadnu inú 
platenú funkciu, podnika  ani vykonáva  inú zárobkovú innos  okrem správy vlastného majetku 
alebo majetku svojich maloletých detí, vedeckej, legislatívnej, pedagogickej, lektorskej, literárnej, 
publicistickej a umeleckej innosti za predpokladu, že taká innos  nenarušuje riadny výkon funkcie 
prokurátora a dôstojnos  funkcie prokurátora a neohrozuje dôveru v nestrannos  prokuratúry.10 Pri 
rozhodcoch adového hokeja ostáva otázka výkonu takejto innosti cez založenie spolo nosti 
s ru ením obmedzeným, kde by bola osoba rozhodcu jediným konate om a jediným spolo níkom 
bez akejko vek odmeny za výkon funkcie konate a spolo nosti. Vyplatenie dividendy spolo níkovi nie 
je predmetom dane z príjmov pod a osobitného zákona.11 Pod a nami dostupných informácii na 
takomto spôsobe vyplácania fungujú niektorí futbaloví rozhodcovia. V takomto prípade prokurátor 
nevykonáva žiadnu platenú funkciu, nepodniká a ani nevykonáva inú zárobkovú innos . Opä  je 
otázne, ako by sa k tomu postavila súdna prax, i by sa v danom prípade nejednalo o obchádzanie 
zákona o prokurátoroch a právnych akate och prokuratúry. Rovnako tak by sa pojmy ako „platená 
funkcia a iná zárobková innos “ mohli vyklada  širšie a zah a  aj výkon iných funkcií, ktoré sú 
realizované prostredníctvom spolo nosti s ru ením obmedzeným. Samozrejme, z asového h adiska 
by mohol zápasy rozhodova  len po as víkendov, aby výkon športovej innosti nebránil riadnemu 
výkonu funkcie prokurátora.  

Pre úplnos  k celej problematike dodávame, že na celú problematiku existuje ešte jeden zaujímavý 
názor bývalého medzinárodného rozhodcu a v sú asnosti inštruktora hokejových stretnutí, ktorý sa 
domnieva, že na celú problematiku je potrebné nazera  zo širšieho poh adu a je potrebné zobra  do 
úvahy aj historický kontext výkonu funkcie rozhodcu adového hokeja. Pod a jeho názoru je možné 
nazera  na celú problematiku aj tak, že síce majú rozhodcovia SZ H podpísané dohody so SZ H, avšak 
sa nejedná o odmenu za výkon funkcie rozhodcu, ale len o náhradu za stratu asu. Pred zavedením 
dohôd do Zákonníka práce sa totiž táto „odmena“ nazývala „ošatné“. Faktom však zostáva, že ku 
dnešnému d u výkon funkcie rozhodcu adového hokeja je realizovaný na základe jednej z dohôd 
upravených v Zákonníku práce alebo živnosti, poprípade cez spolo nos  s ru ením obmedzeným ako 
výkon futbalového rozhodcu. Na úplný záver dodávame, že sú známe aj iné formy výkonu funkcie 
rozhodcu v iných športoch, cez ktoré sa dá vykonáva  funkcia rozhodcu daného športu kvôli 
uvedeným ustanoveniam pre jednotlivé povolania, ktoré zakazujú výkon jednej funkcie v súbehu 
s inou zárobkovou innos ou. o sa týka výkonu funkcie prokurátora a výkonu funkcie hrá a, 
v zásade platí to, o sme uviedli pri právnom akate ovi prokuratúry.  

PRÁVNY STAV OD 01.01.2016  
Pokia  bude NR SR schválená novela zákona  154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych akate och 
prokuratúry, aktuálny právny stav sa od 01.01.2016 zlepší v prospech výkonu športovej innosti 
a súbežného výkonu funkcie prokurátora. Uvedená novela totiž v § 11 ods. 3 vsúva medzi výnimky 
zo zákazu výkonu inej platenej funkcie, podnikania alebo výkonu inej zárobkovej innosti popri 
výkone funkcie prokurátora aj športovú innos  za predpokladu, že taká innos  nenarušuje riadny 
výkon funkcie prokurátora a dôstojnos  funkcie prokurátora, nemá vplyv na povinnos  prokurátora 
využíva  služobný as v plnom rozsahu a neohrozuje dôveru v nestrannos  prokuratúry. V prípade 

                                                            
10) § 11 ods. 2 zákona  154/2001Z. z. o prokurátoroch a právnych akate och prokuratúry v znení neskorších  
 predpisov 
11) § 3 ods. 2 pís. c) zákona  595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov  
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pochybností rozhodne o povinnosti prokurátora ukon i  takú funkciu alebo innos  generálny 
prokurátor, pri om si pred svojím rozhodnutím vyžiada stanovisko etickej komisie.12 

Sme toho názoru, že pokia  sa bude jedna  o rozhodcu adového hokeja, ktorý bude svoje zápasy 
rozhodova  cez soboty, nedele poprípade štátnej sviatky tak, že jeho ved ajšia športová innos  
nenaruší riadny výkon funkcie prokurátora a dôstojnos  funkcie prokurátora, prokurátor si bude 
plni  svoje služobné povinnosti riadne a v as a nebude ohrozova  dôveru v nestrannos  prokurátora, 
bude môc  takáto osoba vykonáva  funkciu prokurátora v súbehu s výkonom rozhodcu adového 
hokeja. Za dôležité pokladáme aj fakt, že uvedená novela žiadnym výrazným spôsobom nes aží 
prístup k výkonu funkcii rozhodcu, o sa týka výberu zmluvného vz ahu medzi rozhodcom a SZ H, 
pretože v zásade takýto prokurátor bude môc  funkciu rozhodcu vykonáva  aj na základe dohody 
o vykonaní práce alebo živnosti.  

Dôstojnos  funkcie prokurátora by mohla by  ohrozená, ak by mal napríklad nejaký športový klub 
mal výrazné námietky vo i verdiktom rozhodcu – prokurátora, ktoré by boli rozoberané aj v médiách 
a následne by takýto rozhodca bola ter om rôznych vulgárnych a neslušných nadávok, ktoré by 
priamo smerovali vo i jeho osobe, poprípade by v sebe zahr ovali prvok prepojenia funkcie 
rozhodcu a funkcie prokurátora. Za ú elom eliminácie takýchto astých situácií sa zaviedlo, že 
rozhodcovia adového hokeja už nemajú na dresoch svoje menovky a extraligový rozhodcovia nosia 
na dresoch len ísla. Na druhej strane je nutné podotknú , že ur ite hlavní aktéri stretnutia a diváci 
vedia, ktorí rozhodcovia aktuálne zápas rozhodujú. Rovnako tak sa mená rozhodcov vyhlasujú po 
zostavách obidvoch tímov na stretnutí, takže aj diváci na štadióne si majú možnos  spoji  konkrétne 
meno rozhodcu adového hokeja s prokuratúrou ako nie ím negatívnym, ak je týmto divákom 
samozrejme táto informácia známa, že daný rozhodca zastáva funkciu prokurátora. Pre úplnos  
dodávame, že sú v kolektívne rozhodcov aj rozhodcovia, ktorí si po as svojej kariéry vybudovali ve ký 
rešpekt pred hrá mi a funkcionármi tímov a dodnes patria medzi najúspešnejších rozhodcom 
v histórii eskoslovenska.13 Preto je potrebné každý prípad i už rozhodcu alebo hrá a nižšej 
kategórie posudzova  individuálne.  

ZHRNUTIE A NÁVRHY DE LEGE FERENDA  
Musíme však skonštatova , že vyššie uvedená novela zákona  154/2001 Z. z. upravuje výnimku 
v prospech športovej innosti len pre prokurátora. Uvedená výnimka sa nevz ahuje na výkon funkcie 
právneho akate a prokuratúry, o považujeme za nelogické, pretože ak sa raz kvôli svojmu 
prvoradému povoleniu na minimálne po as trvania praxe právneho akate a prokuratúry rozhodne 
takáto osoba nevykonáva  svoju ob úbenú športovú innos , je ve mi ažko sa k nej po viac ako 
piatich rokoch vráti . Vä šinou hrá i alebo rozhodcovia, ktorí ukon ia svoju hrá sku kariéru, sa už 
k výkonu svojej športovej innosti nikdy nevrátia.  

Z uvedeného nám vypláva, že pokia  by mal absolvent práva záujem o prácu na prokuratúre, v zásade 
sa môže rozhodnú , i sa bude uchádza  o miesto právneho akate a prokuratúry alebo asistenta 
prokurátora. Pokia  by však táto osoba mala záujem v budúcnosti o výkon funkcie prokurátora ale aj 
o výkon športovej innosti hrá a alebo rozhodcu adového hokeja, pod a aktuálnej platnej právnej 
úpravy nemá inú možnos , len sa uchádza  o miesto asistenta prokurátora, pretože dané miesto je 
zlu ite né s výkonom daných športových inností, aj ke  štátnozamestnanecké miesto nie je 
primárne ur ené na výchovu nových prokurátorov.  

                                                            
12) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dop a zákon  153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov  
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Text dostupný na:  
 (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1728)  
13) Takýmto rozhodcom sa napríklad medzi širokou odbornou verejnos ou považuje pán Ing. Ján aprnka.  
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Domnievame sa, že by zákonodarca do budúcna mal zavies  uvedenú výnimku zo zákazu výkonu inej 
platenej funkcie, podnikania a výkonu inej zárobkovej innosti popri výkone právneho akate a 
prokuratúry aj v prospech športovej innosti tak, ako ju zaviedol pri samotnom výkone funkcie 
prokurátora.    

Na záver je nutné podotknú , že prokurátor môže pracova  aj v sobotu alebo nede u, za o mu patrí 
príplatok za plnenie služobných povinností sobotu a v nede u, o by mohlo jednozna ne kolidova  
s výkonom funkcie rozhodcu alebo hrá a adového hokeja druhej hokejovej ligy, avšak podotýkame, 
že ak by nastala takáto situácia v praxi, je možné delegáciu na hokejový zápas zruši  a na alej si 
riadne a v as plni  svoje služobné povinnosti prokurátora tak, aby nebol ohrozený alebo narušený 
riadny výkon funkcie prokurátora. Dôležité však je, aby zákon vopred umož oval takýmto osobám 
výkon športovej innosti popri výkone právnickej profesie a je už len na nich, i si popri výkone 
športovej innosti budú riadne plni  svoje povinnosti vyplývajúce zo svojho zaradenia v rámci rezortu 
prokuratúry.  
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ABSTRAKT: 
Predkladaný príspevok polemizuje s tézou, že športové právo sa stáva samostatným právnym odvetvím a to 
z poh adu existujúcej právnej úpravy dotýkajúcej sa športu, ako aj prijatím nového zákona o športe. Autor sa 
zaoberá vysvetlením pojmu právne odvetvie, pri om pri definícii tohto pojmu sa zaoberá otázkou zaradenia 
športového práva v rámci duálnej štruktúry kontinentálnemu systému práva, a to k súkromnému alebo 
verejnému právu, kde zárove  ponúka vyriešenie otázky prípadného konfliktu pri ur ení charakteru športového 
práva. as  predkladaného príspevku sa zaoberá historickým aspektom športu a úzko súvisiacou otázkou 
zodpovednosti v športe v historickom kontexte. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The present contribution deals with thesis that sports law has become a separate branch of law from the point 
of view of the existing legislation relate to the sport, as well as the approval of a new Act of sport. The author 
deals with the explanation of the word branch of law, and in the definition of this concept deals with the issue 
of inclusion of sports law under the dual structure of the continental legal system, to private or public law, which 
also offers resolving the issue of potential conflict in determining the nature of sports law. A part of the present 
contribution deals with the historical aspect of the sport and the closely related issue of accountability in sport 
in a historical context. 
 

ÚVOD 
Rozšírenos  športových aktivít medzi slovenskou populáciou, ako aj špecifiká organizácie športu na 
Slovensku si zasluhujú venova  pozornos  právnym aspektom športu.1 Na tejto úrovni sa 
v predkladanom príspevku zaoberáme s akcentom na špecifickos  športu vymedzením športového 
práva ako samostatného právneho odvetvia, pri om navrhujeme teoretické možnosti zaradenia 
športového práva v rámci kontinentálneho systému práva, a teda jeho zaradenie do verejného alebo 
súkromného práva, respektíve nájdením alternatívnej možnosti jeho zaradenia.  

I. O JE PRÁVNYM ODVETVÍM? 
Právo sa pod a predmetu delí na rôzne právne odvetvia. Presné vymedzenie sa viac i menej líši 
v rôznych štátoch i rôznych odborných publikáciách a neexistuje žiadne univerzálne vymedzenie. 
Ke že univerzálne definovanie právneho odvetvia ako takého neexistuje, je preto potrebné 

                                                            
1) Gábriš, T. Športové právo, 1. vyd., Bratislava: EUROKÓDEX, 2011. s. 17 
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vychádza  z teoretickej definície jednotlivých právnych odvetví. Ak chceme nájs  podstatný 
teoretický základ, z ktorého možno vychádza  pri definovaní právneho odvetvia ako takého, musíme 
ho abstrahova  z definície jednotlivých právnych odvetví uvedených nielen v právnych normách 
daného právneho odvetvia, ale aj z odborných publikácií venujúcich konkrétnemu právnemu 
odvetviu.  

Na základe definícií uvedených v právnych normách a odborných publikáciách je možné konštatova , 
že právne odvetvie je súhrn právnych noriem, ktoré upravujú vz ahy na danom úseku práva. 
Poukazujeme najmä na definíciu nasledovných právnych odvetví: 

- obchodné právo je definované ako súhrn právnych noriem upravujúcich právne 
postavenie podnikate ov a vz ahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri 
uskuto ovaní podnikate skej innosti. Zárove  je to definované ako súbor predpisov 
upravujúcich postavenie podnikate ov, obchodné záväzkové vz ahy, ako aj niektoré vz ahy 
súvisiace s podnikaním,  

- ob ianske právo upravuje právo vo vz ahu k ob anovi a predstavuje súhrn právnych 
noriem upravujúcich ob ianske právo, 

- ústavné právo je odvetvie právneho systému, ktoré reguluje štátnu moc, fungovanie štátu 
a organizáciu na ur itých ústavných princípoch. 

Z množstva odborných publikácií venujúcich sa teórii práva je možné vy íta , že ve ké skupiny 
právnych predpisov, ktoré upravujú istú skupinu spolo enských vz ahov nazývame právne odvetvia. 
Tak sa ve ké množstvo právnych noriem stáva preh adnejšie a zrozumite nejšie. Právne odvetvie 
predstavuje vyššiu stavebnú jednotku práva a vy lenením právnych odvetví je vyjadrená najmä 
odlišnos  charakteru upravovaných spolo enských vz ahov, ako aj pôsobenia na tieto právne vz ahy.  

Predmetom právnej úpravy konkrétneho právneho odvetvia je ur itá skupina spolo enských 
vz ahov, spojených ur itou spolo nou charakteristikou, ktorú možno zárove  odlíši  od 
spolo enských vz ahov upravených inými právnymi odvetviami. Za základné právne odvetvia nášho 
právneho poriadku bývajú zvy ajne považované odvetvia ústavného, ob ianskeho, obchodného, 
trestného a správneho práva. Právo možno potom alej diferencova  pod a alších všeobecnejších 
triedení na: 

- vnútroštátne právo, 
- medzinárodné právo, 
- európske právo. 

Vz ah práva vnútroštátneho a medzinárodného je vz ahom dvoch právnych systémov, do ktorého 
sa premieta problematika suverenity štátnej moci jednotlivých štátov a predovšetkým zmluvný 
charakter medzinárodného práva verejného. Medzinárodné právo, na rozdiel od práva 
vnútroštátneho, upravuje vz ahy medzi jednotlivými suverénnymi štátmi a jeho subjekty môžu by  
aj alšie verejné inštitúcie – medzivládne a medzinárodné organizácie a výnimo ne aj jednotlivec. 
Prame om medzinárodného práva sú predovšetkým právne oby aje a dvojstrannej alebo 
mnohostrannej medzinárodnej zmluvy uzatváranej medzi zvrchovanými a seberovnými štátmi. 
Normy medzinárodného práva zaväzujú predovšetkým subjekty medzinárodného práva. Európske 
právo ma medzivládny charakter a upravuje teda právne vz ahy medzi lenskými štátmi Európskej 
únie ako suverénnymi štátmi na základoch medzinárodného práva verejného.  

Na základe vyššie uvedeného, ako aj na základe empirických poznatkov o definíciách právnych 
odvetví možno konštatova  nasledovné všeobecné znaky právneho odvetvia ako takého: 

• právne odvetvie predstavuje súhrn právnych noriem, ktoré upravujú vz ahy na danom 
úseku práva, 

• právne odvetvia sú ve ké skupiny právnych predpisov, ktoré upravujú istú skupinu 
spolo enských vz ahov, 

• právne odvetvia konkretizujú a definujú danú oblas  práva. 
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Vo vz ahu k vyššie uvedenému polemizujeme s tézou, že športové právo sa stáva samostatným 
právnym odvetvím. Svoj názor argumentujeme tým, že existencia právnych noriem týkajúcich sa 
športového práva zakladá povahu športového práva ako samostatné právneho odvetvia a to najmä: 

• existenciou právnych noriem týkajúcich sa športu – z.  300/2008 Z. z. o organizácii 
a podpore športu, z.  288/1997 Z. z. o telesnej kultúre, z.  1/2014 Z. z. o organizovaní 
verejných športových podujatí, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
 542/2008 Z. z. o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými 

biologickými vzorkami športovca, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
 444/2008 Z. z. o akredita nej komisii pre oblas  telesnej kultúry a o Jednotnom 

vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky, ako aj 
pripravovaný/schva ovaný nový zákon o športe, 

• citáciou dikcie z primárneho práva EÚ, konkrétne Zmluvy o fungovaní európskej únie, 
Hlava XII, lánok 165, kde je uvedené „Únia prispieva k podpore európskych záležitostí 
týkajúcich sa športu, pri om zoh ad uje jeho osobitnú povahu, jeho štruktúry založené 
na dobrovo nosti, ako aj jeho spolo enskú a vzdelávaciu úlohu.“ Únia teda podporuje 
záležitosti týkajúce sa športu, pri om v tomto lánku je zdôraznené to, že šport ako taký 
ma osobitnú povahu a ve ký spolo enský význam, 

• judikatúrou Európskeho súdneho dvora v prípade Bosman, ktorý mal zásadný charakter aj 
na rozvoj športového práva a je v športovo-právnom prostredí považovaný za jeden 
z najpodstatnejších judikátov v tomto smere, že „vzh adom k zna nému spolo enskému 
významu športu v spolo nosti…“. Už aj Európsky súdny dvor v jednom zo svojich 
najvýznamnejších judikátov v oblasti športu poukazuje na jeho jedine nos , 

• zásadným významom interných právnych noriem národných športových zväzov, ktoré 
upravujú fungovanie špecifickosti športu na tom konkrétnom športovom zväze a nesú 
v sebe zásadný význam pre fungovanie daného športu. 

II. HISTORICKÝ ASPEKT ŠPORTU 
Nedá sa pochybova  o tom, že úspech kolektívneho lovu a vojenských akcií v staroveku vyžadoval 
prípravu, ktorá sa organizovala v závislosti od prostredia v ktorom žil konkrétny kme . Vojenské 
cvi enia, bojové tance a hry tvorili podstatu výchovy mladých mužov.2 Už v tomto kontexte sa 
objavujú znaky športu a vynára sa s ním aj úzko súvisiaca otázka zodpovednosti. Otázka 
zodpovednosti je základnou oblas ou, kde sa šport a právo stretávajú prakticky už od gréckych 
a rímskych ias. Právna zodpovednos  v športe však nie je obmedzená iba na hrá a/športovca ako 
priameho aktéra športového podujatia, športovej sú aže. Z histórie je známych ve a káuz a sporov, 
v ktorých boli uznaní zodpovednými aj tréneri, u itelia, školy i zria ovatelia športových zariadení, 
ako aj usporiadate  športových zápolení, diváci týchto športových zápolení, rozhodcovia 
a funkcionári športových klubov. 

Prístup rímskeho práva a snaha o získanie slávy, bohatstva, úspechu a stato nosti bola už v asoch 
rímskej ríše radená nad úrove  všeobecnej zodpovednosti slobodného loveka za spôsobenú škodu, 
a preto v rámci férového boja zodpovednos  za zranenie spôsobené súperovi odpadla, hoci by išlo 
v mnohých prípadoch napríklad aj o zranenia, ktorými by bola spôsobená smr . V rámci dokazovania 
zodpovednosti by tu bola zrejmá tiež závislos  vzniku právnej zodpovednosti na mieste úrazu 
a správanie poškodeného aj škodcu. Zatia  o v priestore zápasu sa vyžadovala maximálna 
obozretnos  od športovca, v prípade vymedzeného cvi iska sa toto bremeno presúva na 
potenciálneho poškodeného. Jasne vyzna ené cvi isko signalizuje vznik povinnosti dba  na vlastnú 
osobnú bezpe nos , chráni  vlastné zdravie a vyhýba  sa nebezpe enstvu. Kto túto všeobecnú 
preven nú povinnos  porušil, sám potom niesol vinu a s ou súvisiacu zodpovednos  za svoje 
prípadné zranenie. Ak by sme tento prístup preniesli do dnešnej doby, znamenalo by to pre 
                                                            
2) http://www.dok.rwan.sk/UMB%20BB/poznamky/1-dejinysport.pdf 
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športovcov, že v žiadnom prípade nezodpovedajú za škody spôsobené na zdraví ich súperov ale aj 
divákov, ak ide o bežné vykonávanie športu. Športovec by niesol právnu zodpovednos  iba v prípade 
svojvo ného zranenia, zámerného ohrozenia alebo prejavenie a preukázanie nedostatku 
obozretnosti a predvídavosti. 

o sa týka zodpovednosti v stredoveku, dominantou stredovekých športových aktivít bol rytiersky 
turnaj, s ktorým sa objavili aj problémy posudzovania úrazov vzniknutých pri týchto aktivitách. 
Originálnym rysom poh adu kánonického práva na športové nehody je skuto nos , že kánonické 
právo pri ich hodnotení vôbec neoperovalo s otázkou dodržania a porušenia pravidiel takéhoto 
turnaja. Tieto športové normy a pravidlá stáli úplne mimo rámca právneho hodnotenia. Základom 
kánonického poh adu bol dualizmus medzi res licita (vec povolená) a res illicita (vec nepovolená), na 
ktorom bola vystavaná celá náuka o vine.3 

o sa týka novodobých koncepcií vz ahu športu a práva, pod tlakom po etného nárastu športových 
subjektov, komercionalizácie a internacionalizácie športu, sa za ínajú tieto koncepcie naplno rozvíja  
na za iatku 20. storo ia. Rovnako ako už aj dávno predtým (aj dlho potom) boli základnou 
a sledovanou oblas ou úrazy vzniknuté pri športovom zápolení. Hoci sa v rôznych teóriách vyrojil 
odvtedy ve mi jasne vyhranený názor na všeobecnú úpravu právnej zodpovednosti za športové úrazy 
spôsobené pri vykonávaní športu, ktorý by prijala široká verejnos , legislatívne riešenie sa nájs  
nepodarilo. Zhoda panuje v zásade iba v tom, že beztrestnos  nemožno vztiahnu  na všetky prípady 
športových aktivít. Rozkol však nastáva už pri stanovení hraníc, kedy športový úraz právny postih 
zakladá, a kedy nie. Rôzne podmienky ur enie týchto hraníc tak formulujú jednak autori športovo 
právnej literatúry, ako aj jednotlivé rozhodnutia súdov, ktoré sú sú as ou rozhodovacej innosti 
a ustálenej judikatúry súdov. Zodpovednos  športových subjektov však nevyplýva iba z všeobecne 
právnych noriem, ale tiež z uzavretých zmlúv a noriem internej povahy.4 

Otázka zodpovednosti predstavuje obrovský význam pre vykonávanie športu. Zodpovednos  a šport 
sú v tak výraznom pojmovom a aj výrazovom prepojení, že samotné vykonávanie športu 
predpokladá aj zodpovednos  športovca za spôsobenie ur itého zranenia a vyžaduje sa tým teda 
presné dodržiavanie vopred stanovených pravidiel konkrétneho športu.  

S vývojom udskej spolo nosti sa postupne vyvíjal aj vz ah športu a práva. Presné vymedzenie 
zodpovednosti v športe malo za následok aj precíznejšie spracovanie jeho pravidiel a na základe 
získaných empirických poznatkov bolo možné prija  také právne predpisy a aj pravidlá športu, ktoré 
boli nad asové. 

III. ŠPORTOVÉ PRÁVO AKO PRÁVO VEREJNÉ ALEBO PRÁVO SÚKROMNÉ? 
Duálna štruktúra, iže delenie práva na súkromné právo a verejné právo, je charakteristická pre 
všetky právne systémy, ktoré prináležia ku kontinentálnemu právnemu systému, do ktorého 
za le ujeme aj slovenský právny systém. Z h adiska histórie práva, ako prvý urobil toto delenie 
rímsky právnik Ulpianus. Ulpianus uviedol, že zásadný rozdiel je v tom, že verejné právo je zamerané 
na záujem rímskeho štátu a súkromné právo sa zameriava na záujem jednotlivca Toto rozlíšenie 
práva znamená, že súkromné právo sa týka ochrany záujmov jednotlivca, zatia  o verejné právo 
vyjadruje záujmy štátu a celkovo udskej spolo nosti. 

Oblas  súkromného práva vychádza z predpokladu, že vznik, zmena alebo zánik právnych vz ahov je 
viazaný na súkromnoprávne úkony ú astníkov právnych vz ahov, medzi ktorými je vz ah rovnosti 
a tento vz ah sa utvára predovšetkým na základe konsenzu právnych subjektov, ktoré si vzájomné 
práva a povinnosti upravujú na zmluvnom základe. Subjekty vystupujú v súkromnom práve 
v rovnom postavení, kedy na princípe ekvivalencie upravujú zo svojej slobodnej vôle vzájomné práva 
                                                            
3) Kubí ek, J., Šport a právo. Masarykova univerzita, Brno, 2012, s. 131  
4) tamtiež str. 131 
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a povinnosti a žiaden z ú astníkov vz ahu nemôže o právach a povinnostiach druhého ú astníka 
rozhodova  autoritatívne alebo proti vôli druhej strany zmluvného vz ahu. Medzi typické odvetvia 
súkromného práva sa tradi ne radí ob ianske právo, obchodné právo, rodinné právo a pracovné 
právo.  

Oblas  verejného práva spája vznik, zmenu alebo zánik právnych vz ahov s právnymi aktmi orgánov 
verejnej moci, ktoré vystupujú vo vz ahu k súkromným osobám – fyzickým alebo právnickým 
v nadradenej pozícii. Môžu tak rozhodova  o subjektívnych právach a právnych povinnostiach 
súkromných osôb prostredníctvom normatívnych aktov alebo individuálnych právnych aktov. Medzi 
typické odvetvia verejného práva patria ústavné právo, správne právo, trestné právo a finan né 
právo, ako aj úpravy procesných práv. Verejné právo teda upravuje vz ahy medzi orgánmi verejnej 
moci a súkromnými osobami, ktoré sú založené na nerovnom, t. j. autoritatívnom postavení verejnej 
moci vo vz ahu k súkromným osobám a zárove  tu platí princíp subordinácie.  

V kontexte vyššie uvedeného je teda na mieste polemizova  nad tým, i športové právo nap a znaky 
verejného práva alebo súkromného práva. Zastávame názor, že charakter športového práva nap a 
znaky aj súkromného práva a aj verejného práva. Z uvedeného dôvodu preto odporú ame športové 
právo zaradi  medzi tzv. zmiešané právne odvetvia. Zmiešané právne odvetvia predstavujú také 
právne odvetvia, ktorých nejednozna nos  zadefinovania, i už k verejnému právu alebo 
súkromnému právu, odôvod uje vznik takých právnych odvetví, ktoré nap ajú znaky oboch z nich. 
Tieto zmiešané právne odvetvia predstavujú skôr menšie právne odvetvia, ktoré upravujú presnú 
oblas , ktorá je zadefinovaná právom. Príkladom takýchto zmiešaných práv môže by  priemyselné 
právo, po nohospodárske právo, právo životného prostredia a iné. 

Na záver považujeme za potrebné uvies , že akceptovaním športového práva ako právneho odvetvia 
sa ur í jeho jedine nos . Právne odvetvie poskytuje právnikom venujúcim sa tomuto právnemu 
odvetviu možnos  špecializova  sa v tomto úseku práva a opodstat uje vznik takejto komunity 
právnikov. Nový zákon o športe jednozna ne vymedzí športové právo ako samostatné právne 
odvetvie, ke že to bude prvý takmer komplexný právny predpis (ak by nebola vypustená as  
upravujúca riešenie sporov v športe) venujúci sa športovému právu v Slovenskej republike. Jeho 
prijatím sa teda dá odôvodni  aj vznik športového práva ako samostatného právneho odvetvia, 
pri om už teraz existujúca právna úprava týkajúca sa športu prejudikuje ur itým spôsobom vznik 
právneho odvetvia športového práva a prijatím nového zákona o športe sa tento predpoklad len 
posil uje. Takéto vymedzenie by však malo aj akademické opodstatnenie, nako ko právo vymedzené 
ako právne odvetvie má hmotnoprávny a s asti aj procesnoprávny charakter, má vlastné pramene 
práva a je jednozna ne vymedzený predmet jeho skúmania – šport ako jedine ný nenahradite ný 
fenomén, ktorý sa vyvíja s udskou spolo nos ou od nepamäti. 
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ABSTRAKT: 
Príspevok prináša stru ný preh ad vývoja Pravidiel FIFA upravujúcich status a prestup hrá ov s oh adom na 
úpravu vlastníctva tretích strán k hrá ovi. Vývoj pravidiel upravujúcich investovanie tretích strán do hrá a 
výmenou za podiel na ekonomických právach hrá a je vysvetlený na základe právnych sporoch, ktoré 
rozhodujúcim spôsobom prispeli k úplnému zákazu vlastníctva tretích strán. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The article brings brief review of FIFA Regulations on the Status and Transfer of Player´s development with 
respect to regulation of player´s third party ownership. Development of regulations governing investment of 
third parties into player in Exchange for a share in the player´s economic rights is explained on the legal disputes, 
which contributed decisively to total ban of third party ownership. 
 

Third party ownership of player´s economic rights ( alej len ako „Third party ownership“ alebo len 
„TPO“) je súhrnným pojmom opisujúcim rozli né zmluvné a mimozmluvné mechanizmy, ktorých 
cie om je nadobudnutie práv k jednému alebo viacerým hrá om tre ou osobou. TPO je rozšíreným 
nástrojom financovania hrá skej kariéry alebo financovania transferu hrá a do futbalového klubu, 
ktorý v momente transferu nemá dostato né finan né prostriedky na zabezpe enie si služieb 
prestupujúceho hrá a. Tretia osoba – financujúca osoba, poskytne klubu alebo hrá ovi chýbajúce 
finan né prostriedky výmenou za podiel na budúcej prestupovej iastke za hrá a. 

Z h adiska právnych vz ahov medzi klubom, hrá om, asociáciou a tre ou osobou je rozhodujúcou 
skuto nos ou rozlišovanie medzi „player´s federative and economics rights“. Federative right je 
„právo klubu registrova  hrá a, na základe pracovnej zmluvy, v národnej federácii (asociácii/zväze) 
alebo profesionálnej lige s cie om umožni  mu ú as  v oficiálnych sú ažiach organizovaných týmito 
športovými organizáciami“.1 Federative right ( alej aj ako „Registra né právo“) je právom 
garantovaným federáciou (asociáciou/zväzom), ktoré vyplýva z organizovanosti futbalu ako 
celospolo enskej športovej aktivity a je možné ho nadobudnú , uplatni  a vymáha  výlu ne 
v organizovanom futbale/športe. 

                                                            
1) Victoriano Melero and Romain Soiron at Sports Law Bulletin íslo 10 (Special Report on Third Party Ownership) of EPFL, jún-
október 2012; 
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Economic rights sú ekonomickými právami klubu k hrá ovi a sú dôsledkom výkonu Registra ného 
práva klubu, pri om predstavujú ekonomickú hodnotu hrá a pre klub, ktorému patrí Registra né 
právo. Presný obsah ekonomických práv klubu k hrá ovi nie je definovaný, vychádzajúc z právnej 
teórie a judikatúry Arbitrážneho súdu pre šport v Lausanne ( alej len „CAS“) však možno usudzova , 
že „ekonomické práva sú bežnými zmluvnými právami, ktoré sú iasto ne prevodite né a môžu by  
rozdelené medzi rôznych nosite ov práv“.2 Vychádzajúc z judikatúry CAS majú ekonomické práva 
klubu k hrá ovi pôvod v zmluvných vz ahoch medzi klubom a hrá om, preto bude ich obsah vyplýva  
primárne z pracovnej zmluvy (zmluvy o výkone profesionálnej športovej innosti/hrá skej zmluvy 
a podobne), ktorú uzatvoril hrá  a klub. Obsah ekonomických práv klubu k hrá ovi bude preto 
v každom individuálnom prípade rozdielny, v závislosti na obsahu pracovnej zmluvy a na dohode 
medzi klubom a hrá om (napríklad o výkone osobnostných práv), hoci v užšom význame sú 
ekonomické práva k hrá ovi redukované na právo na transferovú kompenzáciu (prestupovú iastku). 
Uvedený užší prístup vychádza z ustanovenia lánku 13 Pravidiel FIFA upravujúcich status a prestup 
hrá ov, na základe ktorého je s oh adom na zachovanie zmluvnej stability v športe, potrebné za 
ekonomické práva k hrá ovi vždy považova  finan nú iastku alebo iné práva, ktoré klub obdrží 
výmenou za prevod Registra ného práva k hrá ovi na iný klub, po as trvania pracovnej zmluvy medzi 
hrá om a pôvodným klubom. 

V Pravidlách FIFA upravujúcich status a prestup hrá ov edícia 2005 nebolo vlastníctvo ekonomických 
práv k hrá ovi tre ou osobou zakázané ani v Pravidlách, a ani nijakým predpisom FIFA, pri om tento 
inštitút nebol v predpisoch FIFA vôbec upravený. Sú asne však stále platí, že futbalový asociácia 
Anglicka už v tom ase zakazovala akýko vek vplyv tretích strán alebo vlastníctvo ekonomických práv 
k hrá ovi tre ou stranou. Prevodite nos  ekonomických práv k hrá ovi bola potvrdená rozhodnutím 
CAS 2004/A/701 v zmysle ktorého platilo, že : 
„Napriek tomu, že pravidlá FIFA neumož ujú, aby bol hrá  registrovaný za dva odlišné kluby 
pridružené k rovnakej asociácii v danom ase, tieto ustanovenia FIFA sa vz ahujú len na registráciu 
hrá a a nebránia dvom klubom rozdeli  si medzi sebou ekonomické práva spojené s hrá om, pokia  
má hrá  s niektorým z tímov uzatvorenú pracovnú zmluvu a výslovne s takýmto rozdelením práv 
súhlasí. Obchodovate nos , vrátane predaja alebo prenájmu, všetkých alebo len niektorých 
ekonomických práv k hrá ovi medzi klubmi je teda v súlade s predpismi FIFA a dohoda 
o spoluvlastníctve nie je sama o sebe nezákonná alebo nevymáhate ná. 

Z h adiska práva je potrebné rozlišova  medzi registráciou hrá a a ekonomickými právami spojenými 
s hrá om: registrácia profesionálneho hrá a v klube pod a relevantných pravidiel národnej asociácie 
slúži na administratívne ú ely licencovania tohto hrá a a potvrdzuje, že iba daný klub má právo 
postavi  hrá a v zápase po as ur itého obdobia. Tento zápis je možný len v prípade existencie 
pracovnej zmluvy medzi hrá om a klubom, teda len pokia  je klub oprávneným z pracovnej zmluvy 
s hrá om. Potom môže s inak nenahradite ným súhlasom hrá a, previes  tieto oprávnenia na iný klub 
výmenou za ur itú sumu pe azí alebo inú náhradu, pri om tieto zmluvné oprávnenia môžeme 
definova  aj ako ekonomické práva na športový výkon (predstavenie) hrá a. Takéto obchodné 
transakcie sú možné len v súvislosti s hrá mi, ktorí sú pod zmluvou, pretože hrá i, ktorí sú bez 
zmluvných záväzkov – tzv. vo ní agenti (anglický termín ozna ujúci hrá ov bez zmluvného vz ahu 
s klubom) – môžu by  najatí ktorýmko vek klubom slobodne bez oh adu na nejaké ekonomické práva. 

Kým registráciu nemožno sú asne zdie a  viacerými klubmi, z h adiska športovej administratívy a aj 
pod a predpisov FIFA môže hrá  hra  v danom ase len za jeden klub a pre zmenu klubu potrebuje 
platný prestupový certifikát, ekonomické práva sú bežnými zmluvnými právami a môžu by  iasto ne 
rozdelené medzi viacerých nosite ov práv.“3 

                                                            
2) Rozhodnutie CAS 2004/A/635 RCD Espanyol Barcelona Sad vs. Club Atletico Velez Sarsfield; 
3) Rozhodnutie CAS 2004/A/701 Sport Club Internacional v. Galatasaray Spor Kulübü Dernegi; 
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Vychádzajúc z judikatúry CAS tak stru ne povedané platilo, že TPO je pomenovaním stavu, kedy 
„tretia strana financuje hrá ov rozvoj výmenou za práva na budúcu prestupovú iastku hrá a“.4 

Zmena vo vyššie uvedenom chápaní obchodovate nosti ekonomických práv k hrá ovi nastala 
prijatím Pravidiel FIFA upravujúcich status a prestup hrá ov edícia 2009, ktorá priniesla nové 
ustanovenie 18bis, v zmysle ktorého: 
„Žiadny klub nesmie vstúpi  do zmluvného vz ahu, ktorý by inej zmluvnej strane alebo akejko vek 
tretej strane umožnil získa  schopnos  ovplyvni  nezávislos  a politiku klubu vo veciach uzatvárania 
zmlúv s hrá mi, transfery hrá ov alebo výkonnos  jeho družstiev“5.  

Túto zmenu si vyžiadalo široké rozšírenie TPO v krajinách Južnej Ameriky, ktoré bolo najviac vidite né 
pri prestupe takých hrá ov ako Carlos Tevéz a Javier Mascherano. Vplyv držite ov ekonomických práv 
k hrá ovi na kluby, za ktoré boli títo hrá a registrovaní, dosiahol taký rozsah, že priamo zasahoval do 
zásady fair play, spravodlivosti sú aže, ktorá mala a má zosta  výlu ne záležitos ou športového 
súperenia na ihrisku. Odporcovia TPO poukazujú predovšetkým na skuto nos , že v aka vlastníctvu 
asti ekonomických práv tre ou stranou, získava tretia strana vplyv na zloženie družstva športového 

tímu, pri om môže vyvíja  nátlak na hrá ov, trénerov a vlastníkov klubov. Ako uviedol Gianni 
Infantino, generálny sekretár UEFA pre The Guardian „TPO ohrozuje integritu športovej sú aže, 
poškodzuje zmluvnú stabilitu, narúša vz ah dôvery, ktorý by mal existova  medzi hrá om a klubom, 
ktorý ho zamestnáva, o vytvára konflikt záujmov, hrá i majú menšiu kontrolu nad vývojom vlastnej 
kariéry, udržuje klub v za arovanom kruhu dlhov a závislosti a škodí celkovému imidžu futbalu.“6 
Úrove  vplyvu tretích strán na hrá ov a kluby naviac dosahuje takú úrove , že reálne vzbudzuje 
obavy z match-fixingu, teda ovplyv ovania zápasov. 

Predmetnú situáciu dobre dokumentuje prípad Carlosa Tevéza, ktorý hral za anglický klub West Ham 
United (vlastníka federatívnych práv), napriek tomu, že vlastníkom ekonomických práv k hrá ovi 
bola tretia strana (údajne offshorová spolo nos  vlastnená iránskym podnikate om Kia 
Joorbchianom). Po prestupe Javiera Mascherana (bývalého spoluhrá a Carlosa Tevéza v klube West 
Ham United, ktorého zmluvu tiež vlastnila tretia strana, a to Kia Joorbchian) do klubu FC Liverpool 
uložilo vedenie Priemier League klubu West Ham United povinnos  zverejni  všetky zmluvy medzi 
klubom, hrá om Carlos Tevéz a tre ou stranou. West Ham United si túto povinnos  nesplnil, 
argumentujúc, že zmluvu vypovedal, a je výlu ným vlastníkom ekonomických aj federatívnych práv 
k hrá ovi. V roku 2007 sa klub West Ham United udržal v Premier League len v aka Carlosovi 
Tevézovi, ktorý dal v troch rozhodujúcich stretnutiach tri ví azné góly. Shefield United, klub, ktorý na 
úkor West Ham United vypadol z Premier League, zažaloval West Ham United pred orgánmi ligy, 
nako ko pod a názoru Shefield United bola vlastníkom hrá a Carlos Tevéz stále tretia strana. Ligové 
orgány spor odkázali na rozhodcovský súd, ktorý dal za pravdu Shefield United v tom, že West Ham 
United porušil povinnos  uloženú mu orgánom ligy a sú asne, že poškodil Shefiel United, ke  za neho 
nastupoval hrá , ktorého zmluvu vlastnila tretia strana. West Ham United napokon musel Shefield 
United ako odškodné zaplati  sumu vo výške 18,1 mil. libier.7 Následne hrá  Carlos Tevéz prestúpil 
do klubu Manchester United. S prestupom hrá a Carlosa Tevéza z West Ham United do Manchaster 
United pôvodne klub registrácie, t. j. West Ham United nesúhlasil, pri om išlo o privátnu dohodu 
medzi hrá om, vlastníkom ekonomických práv, ktorým mal by  iránsky podnikate  Kia Joorabchian 

                                                            
4) Luis Villas-Boas Pires, Third party ownership – to ban or not to ban?, publikované na lawinsport.com d a 10.12.2013 
(http://www.lawinsport.com/articles/regulation-a-governance/item/third-party-ownership-to-ban-or-not-to-ban); 
5) Regulations on the Status and Transfer of Player 2009; 
6) The Guardian, UEFA plans rule change to clamp down on third party player ownership 23.09.2014 publikované na 
www.theguardian.com (http://www.theguardian.com/football/2014/sep/23/uefa-third-party-ownership-champions-league); 
7) The Independent, West Ham to make final payment to Shefield United over Carlos Tevéz affair 13.02.2013, publikované na 
www.independent.co.uk (http://www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/west-ham-to-make-final-payment-to-
sheffield-united-over-carlos-tevez-affair-8493540.html); 
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a Manchestrom United.8 West Ham United argumentoval najmä tým, že je vlastníkom federatívnych 
práv k hrá ovi a že hrá  nemôže prestúpi  do iného klubu bez jeho súhlasu, ktorý nebol udelený, 
a preto je celý prestup neplatný. Naopak vlastník ekonomických práv argumentoval tým, že je 
vlastníkom ekonomických práv k hrá ovi a má s West Ham United uzatvorenú zmluvu, ktorá ho 
opráv uje vies  rokovania o prestupe hrá a a samostatne rozhodnú  o prestupe hrá a bez ú asti 
West Ham United. Celý spor sa napokon vyriešil zmierom, ke  vlastník ekonomických práv, zaplatil 
West Ham United dva milióny libier ako kompenzáciu za stratu práv na hrá a a West Ham United 
udelil súhlas s prestupom Carlosa Tevéza. Spor medzi West Ham United a vlastníkom ekonomických 
práv k hrá ovi bol v kone nom dôsledku sporom o to, kto je oprávnený disponova  s hrá om 
a ovplyv ova  alšiu kariéru hrá a, klub registrácie ako vlastník federatívnych práv alebo vlastník 
ekonomických práv k hrá ovi. 

Prijatím lánku 18bis do Pravidiel FIFA upravujúcich status a prestup hrá ov sa malo zabráni  vzniku 
obdobných sporov, ke že lánok 18bis jednozna ne stanovil, že nijaká tretia strana nesmie ma  
vplyv na nezávislos  a politiku klubu vo veci uzatvárania hrá skych zmlúv, prestupu hrá ov alebo na 
výkonnos  družstiev klubu. 

V dôsledku vyššie uvedenej zmeny v pravidlách FIFA došlo aj k zmene definície TPO, ke  bola prijatá 
tzv. širšia definícia, pod a ktorej platilo, že:  
„Third party ownership je nástrojom, ktorý kluby môžu použi  na zdie anie rizika, urýchlenie 
najímania hrá ov a zvýšenie predvídate nosti príjmov, ktoré sú len neistými o akávaniami, 
prostredníctvom prevodu percentuálneho podielu na ekonomických právach, viaznucich na 
registra nom práve, ktorým disponujú, pri om takýto prevod nesmie zhorši  alebo ovplyvni  
nezávislos  a autonómiu klubu pri rozhodovaní pokia  ide o registra né práva, prestupy a športový 
výkon klubu“.9 

Vyššie uvedená širšia definícia v sebe zahr ovala aj podmienky FIFA, zakotvené v lánku 18bis 
Pravidiel FIFA upravujúcich status a prestup hrá ov. 

Nová edícia Pravidiel FIFA upravujúcich status a prestup hrá ov 2015 priniesla viaceré zmeny, okrem 
iného aj nový lánok 18ter, v zmysle ktorého platí, že : 
„Nijaký klub alebo hrá  nesmie uzatvori  takú zmluvu s tre ou stranou, ktorá by tretiu stranu 
opráv ovala podie a  sa, i už úplne alebo iasto ne, na kompenzácii splatnej v súvislosti s budúcim 
prestupom hrá a z jedného klubu do druhého, alebo by boli prevedené akéko vek práva v súvislosti 
s budúcim prestupom alebo prestupovou iastkou.“10 

Ustanovenie lánku 18ter Pravidiel FIFA upravujúcich status a prestup hrá ov edícia 2015 ú inných 
od 01.05.2015 tak so sebou prinieslo zdanlivý koniec prevodu ekonomických práv k hrá om vo 
futbale. 

Zmena, ktorú so sebou priniesol lánok 18ter Pravidiel FIFA je s oh adom na rozsah a rozšírenos  TPO 
zmenou zna ného významu. Do prijatia zákazu TPO na federatívnej úrovni bolo TPO zakázané 
v rámci UEFA len v nieko kých národných asociáciách, ktorými boli národné asociácie Anglicka, 
Škótska, Walesu, Francúzska a Po ska. TPO bolo najviac rozšírené na území asociácií juhoamerických 
štátov, ako sú Brazília, Argentína alebo Uruguaj, ale bolo asté aj na území asociácií štátov Balkánu, 
ako sú Chorvátsko, Srbsko, ierna Hora alebo Macedónsko a aj na území Portugalska a Španielska, 
ktoré sú prestupnou stanicou pre juhoamerických hrá ov. Na území asociácií strednej Európy, medzi 

                                                            
8) The Telegraph, Carlos Tevez case to go to Arbitration Court, 24.07.2007 publikované na telegraph.co.uk 
(http://www.telegraph.co.uk/sport/football/2317590/Carlos-Tevez-case-to-go-to-Court-of-Arbitration.html); 
9) Marcelo Robalinho, Third party ownership of football players – a simple tool with the amazing ability to be blamed for 
everything, publikované na footballperspectives.org d a 03.02.2014 (http://footballperspectives.org/third-party-ownership-
football-players); 
10) Regulations on the Status and Transfer of Player 2015; 
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ktoré patrí aj Slovenský futbalový zväz bolo TPO menej rozšírené, nebolo však ani zakázané, ani úplne 
neobvyklé. Pod a odhadov boli ekonomické práva k hrá om pôsobiacim v rámci konfederácie UEFA 
aspo  iasto ne prevedené na tretie osoby v prípade 18.000 hrá ov, ktorých celková prestupová 
hodnota dosahuje 19 miliárd EUR11, a to vrátane takých hrá ov ako Tevéz alebo Mascherano, 
ktorých prípad viedol k prijatiu lánku 18bis Pravidiel FIFA upravujúcich status a prestup hrá ov. 

Dôležitos  upravovanej otázky bola zrejmá aj FIFA, ktorá v apríli roku 2015 zverejnila „backround 
information“ o pripravovanej zmene. V zmysle FIFA backround information boli podkladom pre 
zásadnú zmenu vo vz ahu k TPO tak rokovania viacerých komisií (Player´s status committee, 
Executive committee), ako aj dvojica štúdií a to štúdia z januára až marca 2013 vypracovaná 
International Centre for Sports Studies a štúdia z júla 2013 až mája 2014 vypracovaná Centre de Droit 
et d’Economie du Sport. 

Dôsledné zvažovanie vplyvu TPO vo futbale zo strany FIFA viedlo k prijatiu lánku 18ter, ktorý rieši 
zákaz takých vz ahov v športe, ktoré zakladajú právo tretích strán na akýko vek podiel na budúcej 
prestupovej iastke za hrá a, a to tak vo vz ahu k finan nému plneniu ako aj iným právam, ktoré by 
mohla tretia strana nadobudnú . lánok 18ter Pravidiel FIFA upravujúcich status a prestup hrá ov 
so sebou prináša prechodné ustanovenia regulujúce vz ahy vzniknuté do d a nadobudnutia 
ú innosti zákazu TPO. V súlade s ustanovením lánku 18ter ods. 3 platí, že „Dohody pod a odseku 1 
uzatvorené pred 1. Májom 2015 ostávajú v platnosti až do skon enia doby na ktorú boli uzatvorené, 
ich trvanie však nemôže by  pred žené“12. Sú asne v súlade s lánkom 18ter ods. 4 platí, že „Platnos  
dohôd pod a odseku 1 uzatvorených medzi 1. Januárom 2015 a 30. Aprílom 2015 nesmie by  
dohodnutá na dobu trvania dlhšiu ako jeden rok odo d a nadobudnutia ú innosti“13. 

V zmysle prechodných ustanovení tvoriacich imanentnú sú as  lánku 18ter Pravidiel FIFA 
upravujúcich status a prestup hrá ov je zrejmé, že cie om predmetnej právnej úpravy je vo né 
ukon enie doterajších zmluvných vz ahov zakladajúcich ekonomické práva tretích strán k hrá om 
v dôsledku uplynutia asu. 

Z h adiska samotnej prevodite nosti ekonomických práv k hrá om je však rozhodujúcim faktorom 
definícia pojmu tretia strana, ke že Pravidlá FIFA upravujúce status a prestup hrá ov v ustanovení 
lánku 18ter ukladajú zákaz uzatvárania zmluvných vz ahov, ktorých dôsledkom je prevod asti 

ekonomických práv k hrá ovi, výlu ne s tre ou stranou. Pojem tretia strana je definovaný 
v Definíciách Pravidiel FIFA upravujúcich status a prestup hrá ov, v zmysle ktorých je tre ou stranou 
„strana iná ako dva kluby medzi ktorými hrá  prestupuje z jedného klubu do druhého, alebo 
akýko vek predchádzajúci klub, za ktorý bol hrá  registrovaný“.14 Zákaz nadobúdania ekonomických 
práv k hrá om sa tak nevz ahuje na futbalové kluby, za ktoré bol hrá  kedyko vek v minulosti 
registrovaný. Stále je preto prípustný koncept „co-ownership of player´s economic rights“ teda 
spoluvlastníctva ekonomických práv k hrá ovi. 

„Co-ownership of player´s economic rights“, iže spoluvlastníctvo ekonomických práv k hrá ovi má 
viacero foriem, medzi jednu z nich patrí spoluvlastníctvo ekonomických práv k hrá ovi ako dôsledok 
TPO, ktoré je na základe Pravidiel upravujúcich status a prestup hrá ov edícia 2015 zakázané.  

Inú formu co-ownership predstavuje tzv. taliansky model, v ktorom je nieko ko klubov „vlastníkom“ 
zmluvy s hrá om, avšak hrá  je registrovaný výlu ne za jeden z klubov. Základným rozdielom je 
nastavenie vnútorných vz ahov medzi klubom, tre ou stranou a hrá om. V prípade spoluvlastníctva 
ekonomických práv k hrá ovi, ktorého základom je TPO ide o právny vz ah medzi klubom a tre ou 
osobou, vo i ktorej však hrá  nemá priamo nijaké práva alebo povinnosti, t. j. práva a povinnosti zo 

                                                            
11) Project TPO, KPMG Asesores S.L., 08.08.2013; 
12) Regulations on the Status and Transfer of Player 2015; 
13) Regulations on the Status and Transfer of Player 2015; 
14) Regulations on the Status and Transfer of Player 2015; 
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zmluvy zakladajúcej spoluvlastníctvo majú výlu ne klub a investor. V prípade spoluvlastníctva 
ekonomických práv k hrá ovi, ktorého základom je spoluvlastníctvo zmluvy s hrá om si klub 
a investor (tretia strana) rozdelia práva a povinnosti vo vz ahu k hrá ovi. Hrá  má teda práva 
a povinnosti tak vo i klubu, ako aj vo i investorovi (tretej strane). Typickým príkladom je pracovná 
zmluva medzi hrá om, klubom a investorom (tre ou osobou), v ktorej sa tretia osoba zaviaže 
prispieva  na mzdu hrá a výmenou za podiel na ekonomických právach klubu, ktorému patrí 
Registra né právo k hrá ovi. Hrá ovi na základe takejto zmluvy vznikne právo na as  mzdy priamo 
vo i investorovi.  

alšou formou co-ownership je dohoda, ktorou je as  ekonomických práv k hrá ovi prevedená na 
nový klub, ktorý sa stáva klubom registrácie hrá a, ale druhú, spravidla menšiu as  ekonomických 
práv k hrá ovi si stále ponechá pôvodný klub. Nako ko oba kluby sú klubmi, v ktorých hrá  bol alebo 
je registrovaný, nejde o vlastníctvo ekonomických práv tre ou osobou, a teda takáto dohoda 
o spoluvlastníctve ekonomických práv k hrá ovi nespadá pod zákaz uložený v lánku 18ter Pravidiel 
FIFA upravujúcich status a prestup hrá a edícia 2015. Ustanovenie lánku 18ter Pravidiel FIFA 
upravujúcich status a prestup hrá ov tak nevylu uje spoluvlastníctvo ekonomických práv k hrá ovi, 
ale len zužuje okruh subjektov, ktoré sú oprávnenými spoluvlastníkmi ekonomických práv k hrá ovi 
na kluby, v ktorých hrá  je alebo v minulosti bol registrovaný. 
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ABSTRAKT: 
V príspevku sa sústredíme na explikáciu nominátnych športovo-právnych kontraktov, a následne i na stru ný 
preh ad inominátnych športových kontraktov v novom zákone o športe. Nominátne kontrakty predstavujú: 
zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave 
talentovaného športovca, dohoda o hos ovaní, a zmluva o sponzorstve v športe. Okrem toho však zákon pripúš a 
aj využívanie zmluvných typov (pracovná zmluva a dohody) pod a Zákonníka práce a iných obdobných 
pracovnoprávnych predpisov, a to pre profesionálny aj amatérsky výkon športu, ale aj pre innos  športových 
odborníkov, ak vykonávajú závislú prácu. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
In the paper we aim at explaining the nominate sports contracts and innominate sports contracts in the new Act 
on Sports. The nominate ones include: contract on professional performance of sports, contract on amateur 
performance of sports, contract on training talented sportspeople, agreement on loan of players, and contract 
on sponsorship in sports. Additionally, the Act on Sports allows for using contractual types (employment contract 
and agreements for work) under the Labour Code or similar employment legislation, for both professional and 
amateur sports as well as for activity of sports experts, if performing dependent work. 
 

ÚVOD 
Podstatnú sú as  športového práva tvorí záväzkové právo. Klasické civilistické lenenie záväzkov na 
ex deliktu a ex contractu (ak opomenieme kvázikontraktné a kvázideliktné vz ahy, v našom právnom 
prostredí predovšetkým inštitút bezdôvodného obohatenia) umož uje vy leni  zmluvné športové 
právo ako osobitnú systémovú sú as  komplexu športovo-právnych vz ahov, a to v rovine 
doktrinálnej (právno-teoretickej), ako i legislatívnej.  
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Z h adiska navrhovanej legislatívy možno zmluvný subsystém športového záväzkového práva rozdeli  
do troch zásadných skupín. 

I. Navrhovaný zákon o športe1 má prinies  podstatnú novinku v tom, že zavádza špeciálnu úpravu 
niektorých zmluvných typov, ku ktorým sa subsidiárne uplatní úprava Ob ianskeho zákonníka. Táto 
prvá skupina záväzkov zo zmlúv tak v legislatívnej rovine tvorí tzv. pomenované zmluvné typy 
športového práva záväzkového. Konkrétne ide o: 

- zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, 
- zmluvu o amatérskom vykonávaní športu,  
- zmluvu o príprave talentovaného športovca,  
- dohodu o hos ovaní,  
- zmluvu o sponzorstve v športe. 

Potenciálna právna úprava osobitných zmluvných typov má za primárny cie  zvýši  právnu istotu 
a ochranu športovcov, ale tiež posilni  celkovú integritu športu. V tom možno vidie  ratio legis 
– tento postulát môže by  významný z h adiska budúceho možného teleologického výkladu 
spomínaných inštitútov. 

Cie  právnej ochrany športovcov sa pritom najviac prejavuje v osobitnom zmluvnom type tzv. 
zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ktorá sa považuje za právny úkon zakladajúci tzv. 
„iný pracovnoprávny vz ah“2, na ktorý sa delegovane vz ahujú ur ité ustanovenia Zákonníka 
práce, o ktorých to ur uje samotný zákon o športe. Iba v otázkach neupravených navrhovaným 
zákonom o športe, a otázkach, pri ktorých sa neuplatní delegovaná pôsobnos  Zákonníka práce, 
sa má tento zmluvný vz ah spravova  Ob ianskym zákonníkom.  

II. Druhú skupinu zmluvných vz ahov tvoriacich športové záväzkové právo tvoria len rámcovo 
navrhovaným zákonom o športe upravené zmluvné vz ahy medzi športovou organizáciou 
a športovým odborníkom – bez toho, aby sa legislatívne vyjadrili ako osobitné, pomenované zmluvné 
typy.  

III. Napokon, v tretej skupine potenciálnych zmluvných vz ahov sa nachádzajú zmluvné vz ahy medzi 
sprostredkovate om (agentom) a hrá om, ktoré sa v návrhu legislatívne nevymedzujú vôbec. To isté 
platí aj o zmluvách o zhodnocovaní osobnostných práv, sú aží, podujatí a ich názvov, i iné obdobné 
vz ahy, ktoré sa rovnako ako doteraz majú aj do budúcnosti spravova  najbližšími zmluvnými typmi 
Ob ianskeho alebo Obchodného zákonníka alebo nepomenovanými zmluvami (inominátnymi 
kontraktmi), ktorých obsah a forma zostávajú závislé na dojednaní strán, alebo na internej úprave 
športových organizácií. Tieto zmluvné vz ahy predkladate  nepovažoval za nato ko zásadné pre 
integritu športu, aby boli osobitne normované zákonom o športe v podobe osobitných zmluvných 
typov.  

Rámcovo na rtnutý systém zmluvného záväzkového športového práva tak možno vníma  stále ako 
otvorený systém – popri výslovne upravených zmluvných typoch možno abstrahova  zmluvy, ktorých 
ur enie podstatných pojmových znakov je ponechané športovo-právnej praxi, prípadne doktríne, 
a napokon i subsystém inominátnych kontraktov, vyjadrujúcich podstatný prvok flexibility tohto 
systému (v zmysle prispôsobenia si pravidiel ich tvorby a aplikácie samotnou praxou). 

V alšom výklade sa sústredíme na explikáciu základných východísk prvej skupiny právnych vz ahov, 
teda nominátnych športovo-právnych kontraktov, a následne i na stru ný úvod do druhej, 
a napokon tretej skupiny, skupiny inominátnych športových kontraktov. 

                                                            
1) V ase písania tohto príspevku sa návrh nachádza v druhom ítaní v Národnej rade Slovenskej republiky. 
2) T. j. iný než pracovný pomer alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré sú upravené v Zákonníku 
práce. 
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I. NOVÉ ZMLUVNÉ TYPY V NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE 
Nominátnu, pomenovanú as  zmluvného športového práva tvorí spomínaných pä  zmluvných 
typov. V tejto súvislosti uvádzame, že zmluvu o vykonávaní športu možno chápa  ako jeden 
generálny zmluvný typ, leniaci sa na dva podtypy pod a druhu športovej innosti (profesionál – 
amatér).3 My však vnímame odlišnosti v oboch systémoch, teda v profesionálnom a amatérskom 
športe ako nato ko zásadné, že oba zmluvné typy klasifikujeme ako samostatné typy zmlúv. 

I. 1. ZMLUVA O PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU 

Pod a § 4 ods. 3 návrhu zákona sa nevylu uje možnos , aby profesionálny športovec vykonával 
športovú innos  v pracovnom pomere pod a Zákonníka práce, pracovnoprávnom vz ahu pod a 
Zákonníka práce (napr. na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) alebo 
v obdobnom pracovnom vz ahu pod a osobitného predpisu,4 bez akýchko vek výnimiek zo 
Zákonníka práce i príslušných pracovnoprávnych predpisov.  

Zásadne sa však po íta s tým, že vä šina športovcov v kolektívnych športoch, resp. športoch, ktorých 
výkon vykazuje znaky závislej práce pod a jej definície v Zákonníku práce,5 bude športovú innos  po 
novom vykonáva  na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. 

Pod a § 46 ods. 1 návrhu sa pritom má za to, že „zmluvný vz ah založený zmluvou o profesionálnom 
vykonávaní športu sa považuje za iný pracovnoprávny vz ah.“6 Po pôvodných úvahách o subsidiárnej 
pôsobnosti Zákonníka práce k tomuto inému pracovnoprávnemu vz ahu napokon bola pri tomto 
zmluvnom type zvolená alternatíva delegovanej pôsobnosti Zákonníka práce. Rozdiel v oboch 
metódach možno vníma  nasledovne: Subsidiarita predstavuje aplika nú prednos  špeciálnych 
režimov (súkromného) práva pred právom všeobecným, pri om normy všeobecného súkromného 
práva sa aplikujú v prípade absencie osobitného právneho režimu i na ostatné systémové sú asti 
súkromného práva. Od princípu subsidiarity treba odlišova  tzv. delega ný princíp, ktorý spo íva 
v tom, že osobitný právny predpis výslovne deleguje pôsobnos  všeobecného predpisu i normy na 
parciálne a taxatívne ur ené právne inštitúty v pôsobnosti osobitného právneho režimu. Kým teda 
delegácia ponecháva režim aplika nej prednosti v pôsobnosti osobitného právneho predpisu (len na 
právne veci ním výslovne ur ené sa bude vz ahova  režim všeobecný), subsidiarita spo íva 
v enumerovaní špeciálnych právnych režimov, a na všetky ostatné právne otázky sa režim 
všeobecnej normy uplatní automaticky.  

Uvedené závery aplikované na nový zákon o športe teda znamenajú, že na právny vz ah založený 
zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa vz ahujú jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce 
iba ako to zákon o športe výslovne ustanoví, o sa deje na niektorých miestach zákona odkazmi 
v poznámkach pod iarou resp. v samotnom texte jednotlivých ustanovení návrhu zákona, ale tiež 
enumeratívne v § 46 ods. 3: „Na profesionálne vykonávanie športu sa primerane vz ahujú § 27 až 31, 

                                                            
3) K ideovému pozadiu navrhnutej úpravy pozri OLLÁK, Jaroslav: Status a pozícia športovcov – návrhy de lege ferenda – impulz 
k dišpute potrebnej (nielen) pre optiku prípravy „návrhu Nového zákona o športe“. Dostupné na internete: 
http://www.ucps.sk/status_a_pozicia_sportovcov_vizia_pravnej_upravy_jaroslav_collak (navštívené d a 1.10.2015). 
4) Napríklad § 16 zákona  73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informa nej služby, Zboru 
väzenskej a justi nej stráže Slovenskej republiky a Železni nej polície v znení neskorších predpisov, § 16 zákona  200/1998 Z. z. 
o štátnej službe colníkov službe a o zmene a doplnení niektorých alších zákonov v znení neskorších predpisov, i pod a aktuálne 
navrhovaného nového zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
5) § 1 ods. 2: „Závislá práca je práca vykonávaná vo vz ahu nadriadenosti zamestnávate a a podriadenosti zamestnanca, osobne 
zamestnancom pre zamestnávate a, pod a pokynov zamestnávate a, v jeho mene, v pracovnom ase ur enom 
zamestnávate om.“ 
6) V zmysle § 1 ods. 3 Zákonníka práce: „Závislá práca môže by  vykonávaná výlu ne v pracovnom pomere, v obdobnom 
pracovnom vz ahu alebo výnimo ne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vz ahu. Závislá 
práca nemôže by  vykonávaná v zmluvnom ob ianskoprávnom vz ahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vz ahu pod a 
osobitných predpisov.“ 
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§ 40 ods. 3 až 7, § 64, § 75 ods. 2 až 4, § 146 až 150, § 177 až 181, § 185 až 188, § 191 až 198, § 217 
až 222, § 229 ods. 1 a 2, ods. 5 a 6, § 230 ods. 1 až 3, § 231, 232, a § 238 a 239 Zákonníka práce.“7 

Inak však zákon o športe normuje vlastné požiadavky a náležitosti zmlúv o profesionálnom 
vykonávaní športu – najmä v § 35 ods. 2 (písomná forma), ods. 3 (podstatné náležitosti zmluvy) 
a ods. 4 (ved ajšie dojednania). 

Viaceré inštitúty Zákonníka práce, na ktoré navrhovaný zákon o športe neodkazuje, resp. ktoré sa 
nemajú uplatni  delegovane na vz ahy založené zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, sú 
v návrhu zákona upravené osobitne, odchýlne od Zákonníka práce, nako ko sa malo za to, že ich 
podoba normovaná v Zákonníku práce by pre profesionálne športové vz ahy vzh adom na 
špecifickos  výkonu športu nebola vhodná, resp. bola by úplne neaplikovate ná. Tak boli osobitne 
upravené najmä nasledujúce inštitúty: 

Pod a § 34 návrhu zákona v rámci predzmluvných vz ahov môže športová organizácia vyžadova  od 
športovca lekársku prehliadku, a tiež získavanie niektorých informácií, najmä o zdravotnom stave, o 
sa považuje za osobitne dôležitý predpoklad uzatvorenia zmluvy. 

Pod a § 46 ods. 6 „Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu možno uzavrie  iba na ur itú dobu, 
najdlhšie na pä  rokov odo d a ú innosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neustanovujú inú 
dobu.“ Tým sa zavádza odchýlka od ustanovenia Zákonníka práce v § 48 ods. 2 umož ujúceho 
uzatvára  zmluvy na dobu ur itú iba v obmedzenom rozsahu: „Pracovný pomer na ur itú dobu možno 
dohodnú  najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na ur itú dobu možno pred ži  alebo opätovne 
dohodnú  v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.“ 

V § 46 ods. 8 je tiež osobitne upravená spôsobilos  uzatvori  zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu – predpisy športového zväzu tak môžu ustanovi , že zmluvu o profesionálom vykonávaní 
športu môže uzatvori  len športová organizácia, ktorá zložila finan nú zábezpeku na ú et vedený 
v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky8 športovej organizácie, ktorá riadi sú až. 

Úprava spôsobilosti športovca uzatvára  zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu predstavuje 
tiež osobitnú modifikáciu ustanovení Zákonníka práce. Pod a § 31 ods. 2 a 3 návrhu zákona o športe 
bola pod a vzoru Zákonníka práce prevzatá hranica veku 15 rokov ako podmienka spôsobilosti 
uzatvára  zmluvné vz ahy pod a zákona o športe, a to vo všeobecnosti, nielen vo vz ahu k zmluve 
o profesionálnom vykonávaní športu: „Spôsobilos  športovca ma  v zmluvných vz ahoch pod a tohto 
zákona práva a povinnosti a spôsobilos  vlastnými právnymi úkonmi nadobúda  tieto práva a bra  
na seba tieto povinnosti, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, vzniká d om, ke  športovec dov ši 15 
rokov veku; športová organizácia však nesmie dohodnú  ako de  za atia vykonávania športu de , 
ktorý predchádzal d u, ke  fyzická osoba skon í povinnú školskú dochádzku.“ Pod a ods. 3: „Na 
uzatvorenie písomnej zmluvy so športovcom od 15 do 18 rokov veku sa vyžaduje vyjadrenie 
zákonného zástupcu športovca formou podpisu na zmluve alebo na samostatnej listine, ktorá je 
sú as ou zmluvy.“ Sleduje sa tým cie  umožni  uzatvára  zmluvné vz ahy už od veku 15 rokov, ale 
zárove  sa vyžaduje, aby zákonní zástupcovia pripojili svoj podpis (aj keby so zmluvou nesúhlasili), 
bez ktorého športovec nebude môc  platne uzatvori  zmluvu o vykonávaní športu. Nepodpísanie 
zmluvy zákonným zástupcom tak vlastne športovcovi znemožní výkon športu; na druhej strane 
podpis zákonného zástupcu aj v prípade jeho nesúhlasu mladistvému športovcovi výkon športu 
umožní. Toto ustanovenie by si preto v prípade, že cie om je umožni  15-ro nému športovcovi 
uzatvára  zmluvu o vykonávaní športu aj proti vôli zákonných zástupcov, vyžadovalo modifikáciu 
formulácie tak, že vyjadrenie zákonného zástupcu môže ma  „aj“ formu podpisu, alebo by bolo 

                                                            
7) § 27 až 31 upravujú prechod práv a povinností, § 40 definuje základné pojmy, § 64 zákaz výpovede, § 75 potvrdenie 
o zamestnaní, §§ 146-150 ochranu práce, §§ 177-181, 185-188, 191-198 a 217-222 zodpovednos  za škodu, §§ 229-232 a 238-
239 kolektívne vz ahy a odborové združovanie.  
8) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona  483/2001 Z. z. o bankách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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vhodné použi  príslušnú formuláciu tak ako ju obsahuje Zákonník práce v § 41 ods. 4: „Na 
uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávate  povinný vyžiada  si vyjadrenie jeho 
zákonného zástupcu.“ Zákonník práce tu totiž nevyžaduje, aby toto vyjadrenie malo písomnú formu, 
a tiež osobitne ani to, aby malo podobu podpisu na zmluve, nako ko odopretie podpisu by malo za 
dôsledok zmarenie možnosti mladistvého zamestnanca platne uzatvori  pracovnú zmluvu.  

alej platí, že pod a ustanovenia § 34 ods. 6 návrhu zákona môže zmluvu o profesionálnom 
vykonávaní športu uzatvori  aj športovec mladší ako 15 rokov, avšak v tomto prípade zmluvu so 
športovou organizáciou za športovca uzatvára jeho zákonný zástupca. Pritom platí obmedzenie 
obdobné ako v Zákonníku práce: „Pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu 
športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skon ením povinnej 
školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode 
s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Povolenie možno vyda , len 
ak vykonávanie športu neohrozí zdravie, bezpe nos , alší vývoj alebo povinnú školskú dochádzku 
športovca. V povolení sa ur ia podmienky vykonávania športu. Príslušný inšpektorát práce odoberie 
povolenie, ak sa podmienky povolenia nedodržiavajú.“ 

Osobitnou úpravou, vyplývajúcou zo snahy chráni  športovcov je ustanovenie § 31 ods. 5 návrhu 
zákona, ktoré sa tiež týka podmienok uzatvárania zmluvy, a to vo všeobecnosti všetkých zmluvných 
typov pod a zákona o športe, nielen zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu: „Obdobie medzi 
d om podpisu zmluvy a d om jej ú innosti nesmie by  dlhšie ako jeden rok, inak je neplatná.“ Sleduje 
sa tým snaha predís  možnosti re azenia zmlúv, ktoré by mohli by  podpísané vopred s odloženou 
ú innos ou aj o nieko ko rokov, a dôsledkom by bolo, že športovec by sa v kone nom dôsledku 
zmluvne zaviazal na dlhšie než na maximálnu dobu ú innosti zmlúv pod a zákona o športe 
(maximálna doba ú innosti je pri jednotlivých osobitných zmluvných typoch v návrhu zákona 
o športe upravená rôzne). 

Pod a § 31 ods. 4 tiež zmluva medzi športovcom a športovou organizáciou, ktorej predmetom je 
vykonávanie športu športovcom pre športovú organizáciu a zmluva medzi športovým odborníkom 
a športovou organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie innosti športového odborníka pre 
športovú organizáciu, nesmie obsahova  obmedzenie športovej innosti po skon ení ich zmluvného 
vz ahu. Zakazuje sa teda, aby zmluva obsahovala konkuren nú doložku (zákaz konkurencie) pre 
obdobie po skon ení zmluvného vz ahu, ím by sa športovcovi alebo športovému odborníkovi 
znemožnilo po skon ení zmluvného vz ahu nadviaza  nový zmluvný vz ah s konkurenciou 
predchádzajúceho zmluvného partnera, teda napr. s inou športovou organizáciou. V tejto súvislosti 
možno tiež podotknú , že niektoré športové federácie na medzinárodnej úrovni odmietajú aj 
možnos  dojednania jednostranných opcií v hrá skych zmluvách – táto úprava však nie je v návrhu 
zákona o športe prevzatá paušálne pre všetky športy, a prípadné obmedzenie tejto praxe tak 
rovnako ako doteraz zostane založené primárne na interných predpisoch športového hnutia. 

Zákon o športe alej osobitne normuje základné povinnosti športovca (§ 32) a športovej organizácie 
(§ 33), ktoré v doterajšej praxi zvy ajne nachádzali svoje vyjadrenie v hrá skych zmluvách. Po novom 
by však malo posta ova  odkáza  v hrá skej zmluve na príslušné ustanovenia navrhovaného zákona, 
resp. ustanovenia zákona by sa aplikovali aj v prípade úplného opomenutia tejto problematiky 
v hrá skej zmluve (zmluve o vykonávaní športu). Vymedzenie povinností je pritom v konštrukcii 
zákona dôležité nielen pre vymedzenie niektorých špecifík profesionálnej športovej innosti 
v porovnaní s inou závislou prácou, ale tiež z toho dôvodu, že porušenie niektorých z týchto 
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povinností je alej v návrhu zákona považované za prípustný dôvod ukon enia zmluvného vz ahu 
(§ 40 pri výpovedi,9 § 42 pri okamžitom skon ení zmluvného vz ahu10). 

Pokia  ide o alší obsah zmluvného vz ahu profesionálneho športovca, v navrhovanom zákone 
o športe sú (osobitne a odchýlne od Zákonníka práce) upravené najmä nasledujúce inštitúty 
pracovného práva:  

a) mzda a priemerný zárobok (§ 36) – vyžaduje sa rešpektovanie výšky minimálnej mzdy 
pod a osobitného predpisu,11 

b) pracovný as a odpo inok (§ 37), pri om sa má za to, že denný pracovný as športovca je 
asový úsek 24 po sebe nasledujúcich hodín, po as ktorých je športovec k dispozícii pre 

športovú organizáciu na vykonávanie športu, pri om športovec je v dennom pracovnom 
ase k dispozícii pre športovú organizáciu v asových úsekoch dohodnutých v zmluve 

o profesionálnom vykonávaní športu alebo ur ených športovou organizáciou pod a 
podmienok vyžadovaných na vykonávanie konkrétneho druhu športu. Po as denného 
pracovného asu má športovec právo na nepretržitý odpo inok a regeneráciu pod a 
podmienok vyžadovaných na vykonávanie konkrétneho druhu športu. Nepretržitý 
odpo inok pritom nesmie by  kratší ako šes  hodín za asový úsek 24 hodín. Športová 
organizácia je tiež povinná zabezpe i , aby športovec mal raz za týžde  jeden de  
nepretržitého odpo inku. Ak to nie je možné zabezpe i , športová organizácia zabezpe í 
nepretržitý odpo inok tak, aby športovec mal raz za dva týždne najmenej dva dni 
nepretržitého odpo inku v týždni, 

c) dovolenka a prekážky vo vykonávaní športu (§ 44): pod a § 44 ods. 2, športovec má nárok 
na dovolenku za kalendárny rok najmenej v rozsahu 20 kalendárnych dní, pri om pod a 
ods. 3 za každý mesiac trvania zmluvného vz ahu má športovec nárok na 1/12 dovolenky 
za kalendárny rok. Pod a ods. 13, dovolenka sa má poskytova  najmenej v rozsahu týžd a 
ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Pokia  ide o prekážky vo vykonávaní 
športu, pod a ods. 14, na prekážky na strane športovca vo vykonávaní športu sa primerane 
vz ahujú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o prekážkach v práci na strane 
zamestnanca.12 Pod a ods. 15, poskytnutie mzdy v takých prípadoch upraví zmluva 
o profesionálnom vykonávaní športu,  

d) osobitná úprava tehotenstva a materstva v rámci prekážok vo vykonávaní športu (§ 44) – 
pod a § 44 ods. 16, tehotná športovky a má právo odmietnu  vykonávanie športu, ak 
pod a lekárskeho posudku vykonávanie športu ohrozuje život alebo zdravie po atého 
die a a. Za obdobie, kedy tehotná športovky a nevykonáva šport z dôvodu tehotenstva, 
nemá nárok na mzdu ani náhradu mzdy, ak sa športová organizácia a športovky a 
nedohodnú inak. Pod a ods. 17, na materskú dovolenku a rodi ovskú dovolenku sa 
primerane vz ahujú ustanovenia Zákonníka práce.13 

Pre skon enie zmluvného vz ahu platí, že navrhovaný zákon o športe pozná tie isté základné spôsoby 
skon enia ako Zákonník práce – skon enie uplynutím doby, smr ou športovca alebo zánikom 
športovej organizácie bez právneho nástupcu, dohodou, výpove ou (špecifikom je možnos  
športovej organizácie upravi  výpovednú lehotu inak ako ju upravuje zákon, a to v interných 

                                                            
9) Ods. 4: „Športová organizácia je oprávnená vypoveda  zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, ak ... b) športovec porušil 
základnú povinnos  pod a § 32 písm. e) až n) a sú asne bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením základnej 
povinnosti športovca písomne upozornený na možnos  výpovede,...“ 
Ods. 5: „Športovec je oprávnený vypoveda  zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, ak a) športová organizácia porušila 
základnú povinnos  pod a § 33 písm. a), c) alebo písm. d), ...“ 
10) Ods. 1: „Športová organizácia je oprávnená okamžite skon i  zmluvný vz ah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní 
športu, ak športovec a) porušil základnú povinnos  pod a § 32 písm. a) až d), ...“ 
11) Zákon  663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. 
12) § 141 ods. 1, § 141a, § 144 ods. 1 a 2 Zákonníka práce. 
13) § 166 až 170 Zákonníka práce. 
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predpisoch národného športového zväzu14) alebo okamžitým skon ením (§ 38). Osobitným 
spôsobom, tiež obdobne vychádzajúcim zo Zákonníka práce, je skon enie zmluvného vz ahu d om, 
ktorým sa skon í pobyt športovca na území Slovenskej republiky pod a osobitného predpisu.15 

Napokon, aby sa umožnilo vyjs  stranám v ústrety, keby zmluvné strany považovali úpravu Zákonníka 
práce za vhodnú na vyplnenie prípadných medzier v úprave zákona o športe, § 46 ods. 4 návrhu 
zákona po íta s tým, že „športovec a športová organizácia sa môžu dohodnú  na pôsobnosti alších 
ustanovení Zákonníka práce..., ak ustanovenia, ktorých pôsobnos  bola dohodnutá, nie sú v rozpore 
s týmto zákonom.“ 

Iba pre komplexnos  na záver pripomíname, že návrh zákona neupravuje iba individuálne, ale aj 
kolektívne vz ahy pri profesionálnom vykonávaní športu. Ustanovenie § 45 návrhu umož uje 
športovcom, ktorí vykonávajú šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, právo 
odborovo sa združova  na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. Títo športovci majú 
právo na kolektívne vyjednávanie16 so športovou organizáciou alebo organizáciou športových 
organizácií prostredníctvom odborovej organizácie, a môžu tiež so športovou organizáciou uzatvára  
kolektívnu zmluvu, v ktorej sa môžu dohodnú  na podmienkach, ktoré sú pre športovcov 
výhodnejšie, ako ich upravuje tento zákon, predpisy športovej organizácie, i predpisy zväzu, ak to 
tento zákon výslovne nezakazuje, alebo ak z jeho ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno 
odchýli . Kolektívna zmluva a jej zmeny sa majú zverej ova  v informa nom systéme športu 
vytvorenom pod a zákona; zárove  sa majú zverejni  aj na mieste prístupnom pre športovcov (§ 45 
ods. 4). 

I. 2. ZMLUVA O AMATÉRSKOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU 

Amatérsky výkon športu má síce v navrhovanom zákone o športe vyhradený osobitný zmluvný typ, 
§ 4 ods. 4 návrhu zákona však aj v jeho prípade, podobne ako pri profesionálnom športovcovi (kde 
sa pripúš a aj uplatnenie režimu Zákonníka práce a osobitných pracovnoprávnych predpisov) 
umož uje využitie aj iného zmluvného režimu než je režim zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, 
a to: 

a) využitie zmluvy o príprave talentovaného športovca,  
b) využitie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo 
c) režim bez (písomnej) zmluvy.  

Využitie Zákonníka práce v zmysle úväzku na kratší než ustanovený týždenný pracovný as tu návrh 
zákona výslovne neuvádza – v prípade využitia tejto alternatívy by tak v zmysle návrhu zákona nešlo 
o amatérskeho, ale o profesionálneho športovca.  

Na tomto mieste sa zameriame na vlastnú amatérsku zmluvu, t. j. zmluvu o amatérskom 
vykonávaní športu. Návrh zákona o športe pri nej upravuje okrem všeobecných ustanovení 
o zmluvných vz ahoch, ktoré upravujú najmä otázku spôsobilosti uzatvára  zmluvy a možnos  
odklada  ich ú innos  nanajvýš o rok, osobitne písomnú formu a ohrani enie doby jej trvania 
v zmysle doby ur itej – dva roky, ak predpisy športového zväzu neur ujú kratšiu dobu (§ 47 ods. 3). 
Zmluva má tiež v návrhu zákona osobitne vymedzené svoje podstatné náležitosti (§ 47 ods. 4) 
a možné ved ajšie dojednania (§ 47 ods. 5).  

Návrh zákona tiež normuje, že na právne vz ahy športovca a športovej organizácie pod a zmluvy 
o amatérskom vykonávaní športu sa primerane vz ahujú ustanovenia § 32 písm. a) až k), m) a n), 

                                                            
14) § 41 ods. 2: „Výpovedná lehota je jeden mesiac, ak predpisy športového zväzu, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu 
alebo kolektívna zmluva neur ujú dlhšiu výpovednú lehotu.“ 
15) Napríklad § 65 Trestného zákona, § 35, 36, 49, 50, 77 až 87 zákona  404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
16) Zákon  2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. 
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§ 33, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 3, § 42 a § 46 ods. 7 a 9 zákona,17 t. j. úprava niektorých 
osobitných inštitútov z úpravy zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ktoré inšpira ne asto 
vychádzajú z úpravy Zákonníka práce. Ide o režim vnútornej analógie legis, o je prípustná metóda 
regulácie právnych vz ahov. 

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu by zásadne mala by  bezodplatná, navrhovaný zákon však 
pre každý prípad normuje, že pokia  bola v amatérskej zmluve dojednaná odmena, táto nesmie by  
vyššia ako minimálna mzda (pod a § 47 ods. 6). Aj v prípade dojednania odmeny pritom pod a 
návrhu zákona pôjde o výkon samostatnej zárobkovej innosti, nie o výkon závislej práce, a to aj 
keby boli inak splnené defini né znaky závislej práce. Ustanovenie § 4 ods. 4 návrhu zákona totiž 
ustanovuje, že amatérom je aj ten, kto vykonáva inak závislú prácu, ale vykonáva ju iba 
v minimálnom rozsahu: „Amatérsky športovec vykonáva šport... na základe zmluvy o amatérskom 
vykonávaní športu, ak 

1. rozsah vykonávania športu, aj ak má charakter závislosti, po as jedného kalendárneho 
roka nepresahuje osem hodín v týždni, pä  dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku, 

2. zmluva športovca nezaväzuje k ú asti na príprave na sú až alebo 
3. vykonáva šport v rámci jednej sú aže alebo viacerých navzájom súvisiacich sú aží 

v krátkom asovom období,...“ 

I. 3. ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA 

Už vyššie sme uviedli, že amatérsky športovec môže pod a navrhovaného zákona vykonáva  šport 
nielen na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, príp. na základe dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, alebo bez (písomnej) zmluvy, ale aj na základe zmluvy 
o príprave talentovaného športovca, pod a § 48 návrhu zákona. 

Obdobne ako pri zmluve o amatérskom vykonávaní športu, aj tu sa vyžaduje písomnos  a podstatné 
náležitosti pod a § 48 ods. 4 návrhu zákona. Doba ur itá, na ktorú sa zmluva uzatvára, tu je 
formulovaná ako doba „do konca sú ažného obdobia ur eného predpismi športového zväzu, 
v ktorom športovec dov ši vek pod a § 4 ods. 5“, t. j. do 18 rokov veku; predpis národného 
športového zväzu však môže ur i  vyššiu hranicu veku talentovaného športovca, ale najviac do 23 
rokov veku. 

Pri uzatvorení zmluvy o príprave talentovaného športovca sa športová organizácia a talentovaný 
športovec môžu dohodnú , že sú as ou zmluvy o príprave talentovaného športovca bude záväzok 
športovej organizácie, že po skon ení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzatvorí so 
športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac na tri roky. Sú as ou 
zmluvy o príprave talentovaného športovca je v takom prípade záväzok talentovaného športovca, že 
po skon ení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzavrie so športovou organizáciou takúto 
zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. Ak talentovaný športovec nedodrží tento záväzok, 
športová organizácia môže požadova  od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložila na jeho prípravu 
na vykonávanie športu. Uzatvorenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu potom môže 
športová organizácia odmietnu  iba z dôvodov uvedených v zákone.  

Aj pri tejto zmluve, rovnako ako pri zmluve o amatérskom vykonávaní športu platí, že na právne 
vz ahy talentovaného športovca a športovej organizácie sa primerane vz ahujú ustanovenia § 32 
písm. a) až k), m) a n), § 33, § 38 až 42, a § 46 ods. 7 a 9 návrhu zákona.18  

                                                            
17) Ustanovenia §§ 32 a 33 upravujú povinnosti športovca a športovej organizácie, §§ 38-42 upravujú skon enie zmluvného 
vz ahu, a § 46 ods. 7-9 spolo né ustanovenia k zmluvným vz ahom. 
18) Ustanovenia §§ 32 a 33 upravujú povinnosti športovca a športovej organizácie, §§ 38-42 upravujú skon enie zmluvného 
vz ahu, a § 46 ods. 7-9 spolo né ustanovenia k zmluvným vz ahom. 



62

WWW.UCPS.SKTOMÁŠ GÁBRIŠ, MAREK ŠTEVČEK  

 
 I. 4. DOHODA O HOS OVANÍ 

Terminologický rozdiel medzi pojmami „zmluva“ a „dohoda“ je v tradi nej civilistike pertraktovaný 
zriedka, no predsa nájdeme napríklad argument, že kým „zmluvou“ sa právny vz ah konštituuje, tak 
„dohodou“ sa spravidla ruší. Ide však o úvahy de lege lata zákonne nevyjadrené, a v teórii 
neprijímané jednotne. Zákonodarca sa v prípade „dohody o hos ovaní“ skôr snaží akceptova  
pomerne vžitú a inštruktívnu terminológiu, ktorú naozaj nie je potrebne meni  len za ú elom 
doktrinálnej istoty pojmov. 

Pod a § 43 návrhu zákona, športovec, ktorý má so športovou organizáciou uzatvorenú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu, môže by  na základe písomnej dohody o hos ovaní medzi 
športovcom, športovou organizáciou, s ktorou má športovec uzatvorenú zmluvu o profesionálnom 
vykonávaní športu, a inou športovou organizáciou, do asne pridelený na vykonávanie športu 
v prospech tejto športovej organizácie, a to aj cezhrani ne. Pri uzatvorení dohody o do asnom 
hos ovaní sa športovec a športová organizácia dohodnú na zmene ustanovení zmluvy 
o profesionálnom vykonávaní športu, ktoré sú dotknuté dohodou o hos ovaní. 

Dohoda o hos ovaní tak predstavuje akýsi dodatok k pôvodnej zmluve, ktorou dochádza 
k do asnému prideleniu, resp. zapoži aniu športovca inej športovej organizácii. Ide tu pritom 
o osobitnú úpravu vo vz ahu k Zákonníku práce a jeho ustanoveniam o pride ovaní zamestnancov. 
Úprava v zákone o športe je podstatne jednoduchšia, a neodkazuje na úpravu v Zákonníku práce, 
ktorého ustanovenia sa tu teda nepoužijú. Zásadne by však úprava navrhovaná v zákone o športe 
mala vzh adom na povinnos  písomne zachyti  okolnosti hos ovania sp a  nároky európskeho 
pracovného práva na cezhrani né pride ovanie zamestnancov. 

I. 5. ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE 

Posledný osobitný zmluvný typ, ktorý zavádza návrh nového zákona o športe, je zmluva 
o sponzorstve v športe. Ako vyplýva už z jej názvu, je obmedzená iba na prípady sponzorstva 
v športe, a nemôže by  teda využitá na iné prípady sponzorstva, ktoré nemajú vz ah k športu. 
Opustila sa teda pôvodne zamýš aná koncepcia, pod a ktorej zmluva o sponzorstve mala by  ako 
osobitný zmluvný typ zaradená do Ob ianskeho zákonníka, a to pre všetky sféry spolo enského 
života. Samotný tento fakt možno vníma  skôr ako negatívum. Z koncep ného h adiska možno 
konštatova , že kým osobitné nominátne zmluvné typy rozhodne sp ajú požiadavku špecifickosti 
predmetu svojej úpravy, ím dostato ne justifikujú ich normovanie v „kódexe“ športového práva, 
o sponzoringu to rozhodne neplatí. Neexistuje žiadny racionálny dôvod, pre o by mal zákonodarca 
pristúpi  k normovaniu sponzoringu len vo sfére športu. Ove a inštruktívnejším a legislatívne 
istejším (a v neposlednom rade aj spolo ensky akceptovate nejším) sa javí by  také riešenie, kedy 

by sa sponzorská zmluvy upravila ako všeobecný zmluvný typ v Ob ianskom zákonníku, 
a v jednotlivých parciálnych právnych úpravách by sa „len“ stanovili odlišnosti na princípe 
subsidiarity právnej úpravy obsiahnutej v Ob ianskom zákonníku (porovnaj predošlé výklady 
k subsidiarite). Tento stav je de lege ferenda neudržate ný, a to ani s prihliadnutím na nikým 
nespochybnenú osobitnú povahu športu – táto osobitos  sa však má skôr prejavi  ako špeciálnos  
právneho režimu úpravy zákona o športe vo vz ahu k všeobecnej úprave v Ob ianskom zákonníku, 
než ako „výlu nos “ v navrhovanej legislatívnej podobe obmedzujúcej sponzorstvo len pre sektor 
športu. 

Sponzorská zmluva je na druhej strane opodstatnene vnímaná ako štandardný zmluvný typ 
záväzkového športového práva, a to i vo vyspelých „športových legislatívach“.19 Z tohto uhla 
poh adu možno kvitova  jej zakotvenie v právnom poriadku Slovenskej republiky, s potenciálom, 

                                                            
19) Porovnaj napríklad FRITZWEILER, Jochen – PFISTER, Bernhard – SUMMERER, Thomas: Praxishandbuch Sportrecht. Mníchov : 
Verlag C. H. Beck 2007, s. 285 a nasl. 
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ktorý vidíme predovšetkým v dvoch smeroch. Tým prvým je umožnenie budúcej aplika nej praxe, 
po ažmo judikatúry k tomuto zmluvnému typu, resp. budúce doktrinálne rozvíjanie tejto 
problematiky. Druhým potenciálnym plusom budúcej právnej úpravy nepochybne bude jej 
„transcenden ný“ potenciál, teda potenciál jej prerastania zo segmentu športového práva aj do 
iných odvetví nášho právneho poriadku, predovšetkým do segmentu tzv. neziskového práva (práva 
tretieho sektoru), ktorý minimálne rovnako intenzívne volá po normatívnej úprave sponzoringu. 

Pokia  ide o konkrétne legislatívne vyjadrenie, pod a § 50 návrhu zákona, zmluvou o sponzorstve 
v športe sa sponzor zaväzuje poskytnú  priame alebo nepriame pe ažné plnenie alebo nepe ažné 
plnenie ( alej len „sponzorské“) športovcovi, športovému odborníkovi alebo športovej organizácii 
( alej len „sponzorovaný“) a sponzorovaný sa zaväzuje umožni  sponzorovi spája  názov alebo 
obchodné meno sponzora alebo ozna enie sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným, 
a zárove  využi  sponzorské na dohodnutý ú el súvisiaci so športovou innos ou. Ak je 
sponzorovaným športovec alebo športový odborník, ú elom sponzorského nesmie by  ich mzda 
alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej innosti. 

Sponzorovaný môže uvádza  názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho 
výrobku v spojení s ú elom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora 
však nesmú presiahnu  10 % hodnoty sponzorského, a to primárne z dôvodu, aby sa zachoval ú el 
sponzorstva – poskytnutie prostriedkov na podporu športu, nie na reklamu sponzora.  

Zmluva o sponzorstve v športe sa tiež uzatvára v písomnej forme a má v zákone presne vymedzené 
podstatné náležitosti (§ 50 ods. 3 návrhu zákona). 

Sú as ou zmluvy o sponzorstve v športe má by  aj potvrdenie o spôsobilosti prijímate a verejných 
prostriedkov, a zmluva o sponzorstve v športe sa má zverej ova  v informa nom systéme športu 
vytvorenom pod a tohto navrhovaného zákona. 

Zákon tiež upravuje osobitný spôsob ukon enia sponzorského zmluvného vz ahu: Sponzor je 
oprávnený od zmluvy o sponzorstve v športe odstúpi , ak sponzorovaný používa sponzorské 
v rozpore s dohodnutým ú elom.  

Pod a § 51 ods. 1 návrhu tiež platí, že ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola 
zmluva o sponzorstve v športe uzavretá, alebo ak nebolo použité v súlade s dohodnutým ú elom, je 
sponzorovaný povinný vráti  sponzorovi nevy erpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola 
použitá v rozpore s dohodnutým ú elom. Sponzor má pritom právo žiada  informácie o použití 
sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského, a sponzorovaný je mu ich povinný 
bezodkladne poskytnú .  

II. RÁMCOVO UPRAVENÉ ZMLUVNÉ VZ AHY 
Okrem uvedených osobitných zmluvných typov, ktoré návrh zákona o športe zavádza do nášho 
právneho poriadku, odkazuje i na niektoré iné zmluvné vz ahy, ktoré bližšie neupravuje. Napokon, 
niektoré iné zmluvné vz ahy vyskytujúce sa v praxi prechádza úplne ml aním (porovnaj úvodné 
výklady o kategorizácii právnych vz ahov v oblasti športového zmluvného práva). Na tomto mieste 
si najprv všimneme rámcovo upravené vz ahy: 

Bližšie sa neupravujú napríklad náležitosti profesionálnych zmlúv športovcov v prípade, že ide 
o závislú prácu, ak sa strany rozhodli podriadi  Zákonníku práce alebo inému obdobnému 
pracovnoprávnemu predpisu v zmysle § 4 návrhu zákona. V tomto prípade sa v plnej miere uplatní 
príslušný pracovnoprávny predpis a zákon o športe k nemu nestanovuje žiadne odchýlky.  

Rovnako nie sú osobitne upravované náležitosti amatérskych zmlúv, ktoré sa spravujú Zákonníkom 
práce (ako dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). 
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Obdobne návrh zákona podrobnejšie neupravuje zmluvné vz ahy športovcov, ak nejde o závislú 
prácu, ale o samostatnú zárobkovú innos  – v prípade iných ako kolektívnych športov, prípadne 
športov, kde absentuje prvok závislosti.20 V takomto prípade zmluvné vz ahy podliehajú výlu ne 
zmluvnému dojednaniu strán v rovine ustanovení Ob ianskeho alebo Obchodného zákonníka. 

V návrhu nie sú bližšie upravené ani zmluvné vz ahy výkonu športu tzv. bez zmluvy (§ 49 návrhu 
zákona). Spojenie „bez zmluvy“ pritom nie je celkom správnym, nako ko sa tým myslí neexistencia 
písomnej zmluvy, ale zmluvný vz ah ako taký nepochybne existuje – len v inej forme (ústnej). Výkon 
športu na základe ústneho dojednania (§ 49), bez písomnej zmluvy, je tak v návrhu zákona síce 
pripustený, ale upravený je iba minimalisticky, pri om má ís  o výkon športu bez odplaty. Za odplatu 
sa pritom nepovažuje: 

a) náhrada preukázate ných ú elne vynaložených nákladov spojených s prípravou a sú ažou 
športovca a s tým súvisiace vecné plnenia, 

b) nepe ažná odmena za športový výkon, najmä pohár, medaila alebo iná vecná cena. 

Podrobnejšie nie sú upravené ani zmluvné vz ahy medzi športovou organizáciou a športovým 
odborníkom. Ustanovenie § 6 ods. 3 síce rozlišuje medzi športovými odborníkmi vykonávajúcimi 
závislú prácu a odborníkmi vykonávajúcimi samostatnú zárobkovú innos ,21 žiadnym spôsobom 
však neupravuje obsah zmlúv pri výkone týchto dvoch druhov innosti. Iba § 31 ods. 4 normuje, že 
„Zmluva medzi športovcom a športovou organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie športu 
športovcom pre športovú organizáciu a zmluva medzi športovým odborníkom a športovou 
organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie innosti športového odborníka pre športovú 
organizáciu, nesmie obsahova  obmedzenie športovej innosti po skon ení ich zmluvného vz ahu.“ 
Ide o už vyššie spomenutý zákaz konkuren nej doložky pre obdobie po skon ení zmluvného vz ahu.  

Zásadne teda športoví odborníci môžu svoju innos  vykonáva   
a) v pracovnom pomere alebo na základe jednotlivých dohôd o prácach mimo pracovného 

pomeru pod a Zákonníka práce, alebo  
b) pod a osobitných predpisov o obdobnom pracovnoprávnom vz ahu, alebo 
c) ako samostatne zárobkovo inná osoba pod a zmluvy na základe Ob ianskeho alebo 

Obchodného zákonníka. 

III. NEUPRAVENÉ ZMLUVNÉ VZ AHY 
Absolútne neupravené, a v návrhu zákona vôbec výslovne nespomenuté, sú tzv. zastupite ské 
zmluvné vz ahy medzi agentmi a športovcami, príp. sprostredkovate ské zmluvy medzi 
sprostredkovate mi a športovcami/klubmi, i tzv. manažérske zmluvy, ktoré sa doteraz v praxi 
spravovali zvä ša najbližšími ustanoveniami Ob ianskeho alebo Obchodného zákonníka resp. boli 
dojednávané ako inominátne kontrakty so sui generis ustanoveniami.22 Návrh zákona o športe 
v tejto otázke neprináša žiadne zmeny oproti doterajšiemu stavu a praxi. Tieto zmluvné vz ahy teda 
budú aj v budúcnosti spravované primárne internými športovými predpismi a zmluvnými 
dojednaniami strán, a nie zákonom o športe. Dôležitou zmenou v tejto súvislosti však môže by  
skuto nos , že nako ko sa športovci pri výkone profesionálnej športovej innosti (charakteru závislej 
práce) považujú za zamestnancov a kluby za zamestnávate ov, na prípadných agentov 
(sprostredkovate ov) sa budú aplikova  aj ustanovenia zákona  5/2004 Z. z. o službách 

                                                            
20) § 4 ods. 3 návrhu zákona: „Profesionálny športovec vykonáva šport ... c) ako samostatne zárobkovo inná osoba.“ 
21) „Športový odborník pod a odseku 1 písm. a) až e) vykonáva innos  športového odborníka ako samostatne zárobkovo inná 
osoba, ak 
a) nie sú naplnené znaky závislej práce, alebo 
b) sa so športovou organizáciou nedohodne inak.“ 
22) Porovnaj ORBA, Jozef: Obchodnoprávne a sú ažnoprávne aspekty športu. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2012, 
s. 82 a nasl. 
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zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä vo vz ahu k náležitostiam 
zmluvy o sprostredkovaní zamestnania pod a § 25 ods. 4 citovaného zákona.23 

Napokon, osobitne neupravené zostávajú aj zmluvné vz ahy v súvislosti so zhodnocovaním 
osobnostných práv športovcov, sú aží, podujatí a ich ozna ení (§ 8 ods. 8 a 9 návrhu zákona).24 Tie 
sa budú zvä ša spravova  obdobami licen ných zmlúv na základe osobitných zmluvných dojednaní.  

Ako vidno, aj na alej sa teda v tejto oblasti bude právna prax musie  spo ahnú  primárne na použitie 
analógie, ako nie príliš inštruktívne vyjadrenie tzv. pravých medzier v zákone. Na jednej strane tak 
síce možno kvitova  zamýš anú otvorenos  zmluvného systému športového práva, no na strane 
druhej možno konštatova  absenciu normatívnych riešení, ktoré právna prax tiež viac i menej 
naliehavo vyžaduje. 

ZÁVER 
Zákon o športe v navrhovanej podobe zavádza viacero nových zmluvných typov vo vz ahu 
k športovej innosti, ktoré možno chápa  ako nominátnu as  športového práva zmluvného. 

Okrem toho však osnova pripúš a využívanie zmluvných typov (pracovná zmluva a dohody) pod a 
Zákonníka práce a iných obdobných pracovnoprávnych predpisov, a to pre profesionálny aj 
amatérsky výkon športu, ale aj pre innos  športových odborníkov, ak vykonávajú závislú prácu.  

Vo vz ahu k niektorých zmluvným vz ahom mimo výkonu závislej práce a mimo vyššie uvedených 
osobitných zmluvných typov návrh zákona na alej zachováva doterajšiu prax využívania ustanovení 
Ob ianskeho alebo Obchodného zákonníka, a to najmä pre zmluvné vz ahy: 

a) výkonu športovej innosti a odbornej športovej innosti inej než je závislá práca (hoci by aj 
šlo o „profesionálny“ šport v zmysle zárobkovej innosti, avšak charakteru samostatnej 
zárobkovej innosti), 

b) výkonu športu bez písomnej zmluvy, 
c) medzi agentmi (sprostredkovate mi) a hrá mi/klubmi – v spojení s úpravou zákona 

o službách zamestnanosti v prípade sprostredkovania závislej práce,  
d) zhodnocovania osobnostných práv, sú aží, podujatí a ich ozna ení, a i. 

Záverom konštatujeme, že ponúknutý stru ný ná rt osnovy zmluvného športového práva vnímame 
ako doktrinálny pokus zmapova  navrhovanú normatívnu rovinu športovej legislatívy. Zárove  sme 
sa snažili kriticky pristúpi  k pomenovaniu možných aplika ných rizík a problémov. i sa skuto ne 
rizikami a problémami stanú, ukáže až as a prípadná aplika ná prax – to však neznamená, že by 
doktrína mala na uvedené pomenúvanie rezignova . 

                                                            
23) „Sprostredkovate , ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, uzatvorí s ob anom písomnú dohodu o sprostredkovaní 
zamestnania za úhradu. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä 
a) názov, adresu, identifika né íslo zamestnávate a a druh ekonomickej innosti zamestnávate a, 
b) d žku trvania zamestnania, 
c) druh práce, mzdu alebo plat a alšie pracovné podmienky, 
d) spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, 
e) rozsah zodpovednosti sprostredkovate a za nedodržanie podmienok dohody.“ 
24) „(8) Športová organizácia má právo ude ova  súhlas na použitie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových prenosov 
a záznamov zo sú aží a iných podujatí, ktoré organizuje. 
(9) Športová organizácia, ktorá organizuje sú až, má výlu né právo na ozna enie sú aže názvom, nezamenite ným obrazovým 
symbolom, nezamenite ným zvukovým signálom a výlu né právo využíva  toto ozna enie.“ 
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – JOZEF JE HRÁ  A JE MU TO JEDNO, SPORY NEBUDÚ.  
IBA AK BY BOLI. ALE NEBUDÚ. STÁLY SÚD PRE ŠPORT POTREBUJEME!  

JUDR. JAROSLAV OLLÁK ML. 
PRÁVNICKÁ FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH, KATEDRA OBCHODNÉHO PRÁVA A HOSPODÁRSKEHO PRÁVA, DENNÝ DOKTORAND 

LEN LEGISLATÍVNO-PRÁVNEJ A ETICKEJ KOMISIE SFZ, LEN KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV 
LEN PRACOVNEJ SKUPINY PRIPRAVUJÚCEJ NÁVRH „ZÁKONA O ŠPORTE“ 
LEN RADY U PS 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA OLLÁK – WEICZEN – VANKO & PARTNERI, ADVOKÁTSKY KONCIPIENT 
 

Predkladaný príspevok ani nie je príspevkom. Autor nikomu neprispieva, príspevok v podobe 
hmotného alebo nehmotného statku nemá, a nikomu ani nepomáha. Sná  – snaží sa racionálne 
a s dávkou praktickosti obháji  myšlienky a ciele návrhu zákona o športe, na príprave ktorého sa 
podie al. Autor uvažuje, preto bude namieste, ak povieme, že text nižšie je úvahou, navyše letnou, 
no pádnou – pretože padá do hrsti všetkým, ktorých sa dotýka návrh zákona o športe, ktorý bol pred 
asom predložený Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu odbornou pracovnou skupinou. 

Pracovnou v rýdzom zmysle slova, pretože takmer každý z jej lenov mal popri práci na zákone svoju 
vlastnú prácu, ktorá ho živila, a sná  aj bude živi  na alej. Návrh zákona o športe tvorili lenovia tejto 
skupiny po nociach, vo vo nom ase na úkor svojich rodín, popri svojich bežných životoch 
a povinnostiach, návrh zákona sa vlastne na ur itý as stal sú as ou ich bežného života. Skupina by 
sa mala nazýva  dlhá, teda návrh zákona bol predložený dlhou skupinou. Pracovala na návrhu dlho, 
takmer dva roky. No bez akýchko vek patetických úvodov, po me k veci. Po as „toku myšlienok“ 
v tejto úvahe budeme systematicky vy le ova  poznatky, ktoré sú nesporné, faktické a nemajú 
spochybnite ný základ. Tvoria povestnú ervenú ni , ktorou pracovnú skupina šila, no ihlou bolo pero 
a výsledkom nie je šál, ale normatívny text. A možno sme naozaj šili, a možno – nový sveter 
slovenského športu. 

Návrh zákona o športe predložený pracovnou skupinou poverenou jeho prípravou, ktorý bol 
predložený do medzirezortného pripomienkového konania je ideou, ktorá sa na Slovensku zdá 
v skutku výnimo ná. Pracovná skupina sa netají, že je to „ideový návrh – návrh novej spolo enskej 
dohody o športe“. Bu me vizionári, bu me inovatívni, ale neh a me len do zrkadla a na svoje 
záujmy. Chce to nadh ad, chce to optiku vnímania vývoja vz ahov, ktoré poznáme, chce to kúsok – 
ideálu. A ten podmie uje osobitný prístup. Teda aj k tvorbe zákona – a vždy, ke  sa ráno zobudíme. 

Autor príspevku pripúš a – je diskutovate né, i je práve šport oblas ou vz ahov, ktorá si zaslúži 
zvýšenú pozornos  v rozsahu kreovania nového, štátneho orgánu – orgánu rozhodovania sporov – 
súdu, ktorý by bol nápomocný a pomáhal rieši  spory zo športu vznikajúce. Zárove  však ako osoba, 
ktorá 15 rokov aktívne hrávala futbal, a ako osoba, ktorá sa zaoberá otázkami práva a športu už 
nejeden piatok, na margo tejto diskusie udáva – áno, šport je bez pochýb špecifickou oblas ou 
vz ahov, ktorá si vyžaduje tu prezentované riešenie. Tento názor autor prezentuje aj ako zástupca 
subjektov v športe (športovcov, klubov i asociácií) v konaniach na civilných súdoch, ale aj iných 
súkromnoprávnych – športových orgánoch. 

Legitímnou, no praktické problémy agendy riešenia športových sporov zatlá ajúcou je taktiež (pod a 
názoru autora nemiestna a nelogická) polemika, že ak šport a jeho súd, potom aj veda a jej súd, 
potom aj umenie a jeho súd, možno lesníctvo a jeho súd. Cukrárenstvo a akvaristika – možno. 
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V tejto spojitosti – podstatným však je, i pripisujeme vede, umeniu, cukrárenstvu a lesníctvu alebo 
inej oblasti spolo enských vz ahov špecifické postavenie tak a v takej šírke, ako to robíme pri športe. 
Už aj zakladajúce zmluvy EÚ spomínajú vo svojom l. 165 špecifickú povahu športu. Táto špecifická 
povaha športu dovo uje lenským štátom pristupova  k oblasti športu špecificky. Je takáto 
konštatácia aktuálna aj pri ostatných astiach spolo nosti? Máme na takýto špecifický prístup 
legitímne zdroje a pramene práva aj v ostatných oblastiach vz ahov? Ak sa zdá, že odpove  
nadobúda negatívnu vlastnos , potom špecifický prístup športu a jeho odlišná (aj právna) úprava 
nadobúda na opodstatnenosti a nemusí by  detailnejšie argumentovaná a odôvod ovaná. 

POZNATOK I: 
• Šport je špecifická oblas , a vyžaduje si špecifický prístup. 
• Pozrime sa na vz ahy, ktoré sa v športe reálne vyskytujú. Bez oh adu na vážnos  

a opodstatnenos  diskusie, kto bol skôr – i športovec alebo športový klub (paralelou je 
otázka i bolo skôr vajce alebo sliepka) musíme zhodnoti , že tieto subjekty sú základné 
bunky organizácie športového odvetvia. 

Alebo inak, po me na to inak. 

Ak chce Jozef Mak hra  futbal, musí by  o jeho športové služby – výkony záujem. Ak záujem nie je, 
Jozef stále môže hra  futbal, sta í malá investícia a herná konzola Playstation s hrou FIFA 2015 ho 
uspokojí, dokonca v pohodlí domova. A nespotí sa. Spory nebudú. 

Kto však môže prejavi  o jeho reálne, fyzické výkony, športovú innos  – služby záujem? Spravidla 
športový klub, alebo iná organizácia bez oh adu na to, i ide o šport kolektívny alebo individuálny. 
Ak o Jozefove služby prejaví konkrétna športová organizácia záujem, ponúkne mu spoluprácu. 
Otázkou je, akú. Bu  bude Jozefova odmena/ odplata spo íva  v pohári oroseného zlatistého moku 
a 300ml jelenieho gu ášu po zápase, alebo to bude profesionálna zmluva znejúca na tisícky eur za 
jeho vykonané, profesionálne, športové majstrovstvo. V rozsahu návrhu zákona o športe to dokonca 
môže by  amatérska zmluva, ktorou si Jozef zarobí na spomínanú hernú konzolu, hoc šport 
nevykonáva ako profesionál a kopa ky i kor ule si kupoval sám. i tak alebo onak, Jozef je spokojný, 
i už najedený, bohatý alebo s hernou konzolou. 

POZNATOK II: 
• Športový klub v návrhu zákona o športe za lenený pod športové organizácie. 
• Športová organizácia je právnická osoba vykonávajúca športovú innos . 
• Športovec upravený trojprvkovou štruktúrou – ako profesionál, amatér a rekrea ný 

športovec. 

V tomto momente sa dostávame na alšiu úrove  organizácie športového odvetvia, a to na úrove  
zväzov. Návrh zákona o športe diferencuje dva typy zväzov, a to (i) zväzy a (ii) národné športové 
zväzy. Národné športové zväzy zákon ustanovuje do role národných predstavite ov konkrétneho 
športu na Slovensku, aj preto im kladie zvýšené nároky na ich innos  a dobrú správu športu, ktorý 
zastrešujú. Autor príspevku na Konferencii „Šport a právo“ 2013 v Poprade, ktorú organizovala 
U ená právnická spolo nos  povedal, že líderstvo sa nedokazuje, líderstvo sa buduje. Ak platí 
uvedené sentencia, národné športové zväzy majú ma  postavenie lídrov, vzorov, ahú ov športov 
naprie  celým športovou obcou.. Ak platí uvedené, sú aže, v ktorých Jozef obdarúva divákov svojimi 
výkonmi riadi práve tento zväz. Zväz bez klubov, varenie z vody, kluby bez hrá a – vyschla stud a. 
Šport bez športových pravidiel – stud a nikdy nebola postavená. 
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POZNATOK III: 
• Dve úrovne zväzov: zväzy a národné športové zväzy. 

Problém nastane v momente, ak sa zamyslíme nad tým, že zväzom a športovým organizáciám je už 
dnes umožnené zria ova  si orgány, ktoré budú rozhodova  konkrétne spory. Je to možnos  
zria ova  si predovšetkým rozhodcovské orgány, ale samozrejme aj iné typy orgánov ako komisie, 
komory a pod. 

POZNATOK IV:  
• Športové organizácie môžu zria ova  súkromnoprávne orgány riešenia sporov, ím 

odbremenia svojich lenov od riešenia sporov na všeobecných súdoch. 

Ale aké spory už predsa len môžu by  v športe, opýta sa divák obecnej ligy sledujúc Jozefa ako po 
heroickom výkone odchádza v 30 minúte strieda  a uteká po s úbené, orosené do ne alekej kr my. 
Po me príkladovo, odborník povie – demonštratívne, zopár ukážok zo života, hoc môžu znie  
absurdne, autor príspevku sa zaru uje, že takéto v športe (už) vznikli a aj (na alej) vznikajú. 

Ale, aké spory už v športe môžu vznika , povedal si spomínaný divák po 5. pol-litre vody. 

POZNATOK V:  
• Športový klub podniká, nako ko divákovi pri sledovaní zápasu predal pol – liter vody. Návrh 

zákona umož uje klubu podnika , o aktuálny zákon o športe zakazoval. 

Opak si povie už spomínaný Jozef – profesionál v najvyššej ligovej sú aži, ak mu klub nevyplatí 
odplatu, i ak nesúhlasí s rozhodnutím disciplinárnej komisie, ktorá mu udelila za pod a neho nevinný 
zákrok zákaz innosti na 10 zápasov. Zranený pritom bol len protihrá , a o tam po tom, že je to 
dvojitá zlomenina nohy. 

o ak sa Jozefovi už nepá i mesto v ktorom hráva, a chce hra  v inom, vä šom a lepšom. Je tam viac 
kaviarní a nákupných centier. A aj východniarky sú krajšie ako tu, na západe. Jozef nedbá, podpíše 
zmluvu s iným športovým klubom a hor sa do s ahovania. Zmluva s pôvodným klubom trvá, nová je 
podpísaná, Jozef pres ahovaný. Dotknuté sú oba kluby, zväz ktorý sa musí s uvedenou situáciou 
registra ne vysporiada , ako aj iní ú astníci športovej sú aže, ktorí legitímne o akávali, že Jozef bude 
vykonáva  šport v tejto pol sezóne len za materský klub. 

Alebo inak, Jozef sa cíti ako profík, dokonca ve er pri sledovaní filmov posil uje a robí „stre ing“. 
Klub za ktorý hrával nezvládol sezónu, vypadol do druhej ligy. Ale ve  ja som profík, povie si. Druhým 
d om adresuje klubu výpove  zmluvy s tým, že jeho kvalita a herný výkon v druhej lige utrpí a nie je 
pre neho dosta ujúci, s dedin anmi sa on nebude pasova  a ruva . Okrem iného, adresuje výpove  
na zväz so žiados ou o preregistráciu za vo ného hrá a. D om doru enia výzvy podpisuje s úsmevom 
na tvári zmluvu s novým klubom, prvoligovým klubom. D om podpisu Jozefa s novým klubom 
adresuje zväzu starý klub oznámenie o neuznaní výpovede, nako ko takýto výpovedný dôvod 
v zmluve nebol dohodnutý. Bodka. Jozefa považuje za svojho hrá a a hrozí, že ak Jozef nastúpi za 
nový klub, bude požadova  anulovanie zápasov a náhradu škody – samozrejme. 

POZNATOK VI: 
• V športe vznikajú špecifické spory medzi zú astnenými subjektmi. 

Pre ozrejmenie situácie po právnej stránke – v prípade Jozefa profesionála je vz ah medzi ním ako 
podnikate om (samostatne zárobkovo inná osoba) a športovým klubom (spravidla obchodná 
spolo nos , ob ianske združenie) riadený bu  obchodným, alebo ob ianskym zákonníkom. Máme tu 
teda súkromnoprávny rozsah regulácie tohoto vz ahu. Ale cesta nekon í, ešte nie sme ani v polovici. 
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Na vz ah Jozefa a klubu sú aplikované taktiež predpisy zväzu, ktorého sú lenmi, to v rozsahu stanov, 
pravidiel hry, pravidiel ú asti v sú ažiach, prestupových a iných poriadkov. Nie je ich teda málo. Sú 
zákonnými predpismi? Nie. Sú mimozákonnými predpismi – áno. Okrem toho, samozrejme – platia 
predpisy medzinárodných asociácií, ktorých predpisy sa vz ahujú na všetkých lenov národných 
zväzov. 

POZNATOK VII:  
• Vz ah subjektov v športe nereguluje len zákon, ale podstatným spôsobom aj mimozákonné 

športové predpisy. 
• Po et mimozákonných športových predpisov neustále narastá, detailizujú sa práva 

a povinnosti dotknutých subjektov. Zákonná regulácia sa odsúva do úzadia. 

Pri konaní na súdoch platí stará známa zásada, iura novit curia („súd pozná právo“). Platí to však aj 
v prípade športu, ak je vz ah dotknutých subjektov regulovaný predovšetkým mimozákonnými 
predpismi? Sentencia „súd pozná právo“ tu logicky, nesta í. 

Bez oh adu na uvedené, je viac ako zrejmé, že medzi subjektami v športe, z ktorých sme vymenovali 
doposia  len niektoré, vznikajú spory. Špecifické spory, ktorých rozhodovanie pred civilnými súdmi 
môže nadobúda  problematické rty. K ú ová otázka celej úvahy znie – aké sú to spory? Aplikuje sa 
na nich iba platný právny poriadok? Platia pre tieto spory aj iné, mimozákonné predpisy? Musia sa 
subjekty v športe riadi  iba ustanoveniami zákona, alebo aj inými pravidlami s ktorých im plynú práva 
a povinnosti? Hore uvedený text dáva na tieto otázky jednozna nú odpove . 

Vrá me sa na za iatok tejto úvahy, kde sme uviedli, že zväzy sú oprávnené zria ova  si orgány, ktoré 
by rozhodovali spory medzi ich lenmi. V podmienkach Slovenskej republiky, a o je podstatný údaj, 
má takýto orgán zriadený len nie o cez, aby sme ich spo ítali všetky – 1, 2 – 3 zväzy. íslo sa zdá 
ve ké, až kým nepovieme, že na Slovensku máme zväzov nie o cez – stovku. Ak však platí, že orgány 
rozhodovania sporov tieto orgány zriadené majú, potom lenovia týchto zväzov majú povinnos  
akýko vek spor vznikajúci zo športu rieši  pred týmito orgánmi. Ak tak neurobia, dopúš ajú sa 
disciplinárneho previnenia a konajú v rozpore so zväzovými predpismi. 

Jozef, profesionál, no športovec – v hore uvedených sporných situáciách potrebuje radu. Vyh adá 
teda advokáta, právnika. Jedného mu odporu il spoluhrá , je dobrý, má Mercedes. Jozef prichádza 
do kancelárie advokáta, podajú si ruky, káva – aj – mlieko – vodka? Jozef odvetí akujem, minerálku. 
Po opísaní sporných situácií advokát poradí – nie je problém, zažalujeme to na súde a vyhráme, to je 
nesporná vec, klub bude plati . V žiadnom prípade nejdeme týmto príspevkom znižova  úrove  
advokátskeho stavu, pílili by sme konár, na ktorom píšeme tento príspevok. Pre športovca však 
situácia dobrá, našiel advokáta, chce ho zastupova , nebude to ani ve a stá . Príprava, prevzatie 
sporu, podanie na súd a jedno pojednávanie, platíte zálohovo dopredu – povie advokát. Suma 
oznámená Jozefovi, ktorá pokryje právne služby mu spôsobí iasto né zatmenie, ale budiš (nie tá 
minerálka), ideme vyhra . Ale vážne, objektívne, športovec musel vyh ada  advokáta, športovec 
musel vynaloži  nemalé finan né prostriedky na to, aby ho advokát zastúpil a jeho vec právne 
prevzal. Pán doktor, a kedy dostanem peniaze ktoré mi klub dlhuje, pýta sa Jozef. Nuž, to je 
komplikované, klub svoje záväzky neuzná, budeme dokazova , ale právne – ke  bude právoplatne 
rozhodnuté, odvetí advokát. Jozef nelení, a pýta sa kedy to bude. Advokát – optimista reaguje – do 
troch rokov ur ite. 
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POZNATOK VIII:  
• Odklon športových sporov do civilného súdnictva evokuje jeho dlhé prejednávanie, 

oboznamovanie sudcov s predpismi športu, neznalos  špecifickosti športu ( es  výnimkám) 
a pod. 

Odbreme me sa od týchto subjektívnych praktických úvah a uvažujme príkladmo alej. Športovec 
prestúpil z klubu A do klubu B, za klub B za al vykonáva  športovú innos . Nastupuje za klub 
B v športových sú ažiach, turnajoch, hrá ligu. Sú asne, športový klub A podal žalobu na civilný súd 
o neplatnos  zmluvy s novým klubom B. Spor sa ahá, súdy konajú priemernou d žkou konania na 
Slovensku – 18 mesiacov v lepšom prípade. Hrá  za klub B hrá, dáva góly, dosahuje body, sú aže 
plynú. Po 5 rokoch sa spor dostáva na Najvyšší súd Slovenskej republiky (po konaniach na okresnom 
ako súde prvého stup a, po krajskom ako súde druhého stup a), ergo dovolaciu inštanciu. Ten po 
roku vynáša rozsudok – športovec do klubu B prestúpil neoprávnene. Ale ve , on už medzi asom 
prestúpil do športového klubu C. Možno skon il s aktívnou kariérou. Áno, autorovi príspevku 
a každému, kto sa venuje otázkam a prieniku športu a práva práve vyschlo v hrdle. Znamená toto 
rozhodnutie, že 6 ro níkov športovej sú aže je neregulérnych? Znamená to, že všetky športové 
výsledky klubu B budeme anulova ? A o nato povedia ostatné kluby? Budeme odobera  tituly, 
presúva  kone né tabu ky. Narušíme predsa integritu sú aží. A ako to všetko urobíme – to je otázka, 
zdá sa komplikovanejšia ako otázka najznámejšia – „by , i neby “. Prípadne, kto to urobí? Len ve mi 
krátko, na Slovensku aktuálne prebieha asi 10 športových sporov pred všeobecnými civilnými súdmi 
o ktorých ma autor príspevku vedomos , ktoré trvajú viac ako 5 rokov a ich prípadné následky sú 
podobné ako v tomto, ilustra nom, hoc reálnom prípade. 

POZNATOK IX:  
• Po dlhom rozhodovaní športových sporov všeobecnými súdmi sú vo vä šine prípadov 

rozhodnutia v športe nevykonate né. Subjekt v športe nemá motiváciu rieši  tento spor 
pred všeobecnými súdmi nako ko po skúsenostiach vie, že po dlhom rozhodovaní bude 
vä šinu rozhodnutí nemožné vykona . 

Ak platí uvedené, odklon športových sporov do všeobecného súdnictva nadobúda problematické 
vlastnosti, konštatujeme po druhý raz. 

Kritici zriadenia stáleho súdu pre šport hovoria, že dochádza k výraznému zásahu do autonómie 
riešenia sporov v športe, teda že právo rieši  si vlastné spory pred vlastnými orgánmi bolo rozdupané 
a pošliapané. Avšak, opak je pravdou – SSpŠ návrh zákon formuluje ako orgán, ktorý v rámci svojej 
právomoci a pôsobnosti koná len v prípadoch, v ktorých nekoná iný orgán. To teda znamená, že ak 
má zväz zriadený rozhodcovský alebo iný orgán rozhodovania sporov, bude kona  tento. Iba ak by sa 
subjekty dohodli že má kona  SSpŠ, bude kona  SSpŠ. 

o je najpodstatnejšie, priložme si ruku na srdce a spome me si, že sme hodnotili, že orgány 
rozhodovania sporov majú zriadené – hm – 3 zväzy. Bude teda zriadenie SSpŠ prínosom pre ostatné 
zväzy, ktoré takéto orgány zriadené nemajú? Bezpochyby áno, nako ko spory vzniknuté medzi ich 
lenmi nebudú prejedávané na všeobecných súdoch, nebudú prejedávané tak zd havo, ako na 

všeobecných súdoch. A o je najdôležitejšie, budú prejedávané na základe športových predpisov 
sudcami so znalos ou otázok športu a práva. Autor sa úprimne teší, že nebude musie  sudcu 
okresného súdu na pojednávaní oboznamova  so znením športových predpisov, ich súvislostiach, ich 
význame a ich normatívnom ú inku pre zú astnené strany. 
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POZNATOK X: 
• Zriadenie Stáleho súdu pre šport pomôže takmer všetkým športovým organizáciám rieši  

spory plynúce zo športu na orgáne, ktorý zoh adní špecifickos  športu a jeho vlastnosti. 
Nemusia teda vynaklada  finan né a iné úsilie na zria ovanie orgánov riešenia sporov, iba 
si nastavia svoje zakladate ské dokumenty tak, že na konanie o sporoch bude príslušný 
SSpŠ. 

Opodstatnenie existencie špeciálneho súdu pre iné oblasti, ktoré kritici tohto riešenie uvádzajú sa 
zdajú ako neadekvátne. Neprodukujú nato ko špecifické vz ahy, aby museli by  podnetom k vzniku 
orgánu zo špecifickou právomocou. 

POZNATOK XI:  
• Iné oblasti vz ahov neprodukujú nato ko špecifické a rôznymi prame mi práva povinností 

(s rôznou právnou silou medzi ktorou je nutné h ada  vz ah vzájomnej podmienenosti) 
normované vz ahy ako šport, o by opodstat ovalo vznik iného sektorového súdu. 

Argument o zásahoch do autonómie rozhodovania sporov neobstojí taktiež, nako ko tie športy, 
ktoré orgány rozhodovania sporov majú, budú aj na alej môc  kona  pred nimi. Naopak, pre tie 
zväzy, ktoré orgány rozhodovania sporov zriadené nemajú bude zriedenie SSpŠ pomocou, 
a zjednodušením riešenia ich špecifických sporov vznikajúcich pri športe. 

A na záver, vzh adom na snahu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky odbremeni  agendu 
všeobecných súdov o o najvä ší nápad vecí, uvedomme si, že vytvorením Stáleho súdu pre šport sa 
tak udeje. Argument nestojí na otázke, že ko ko rýdzo športových vecí dnes tvorí nápad všeobecných 
súdov. Vz ahy v športe dnes majú ob ianskoprávne, obchodnoprávne vlastnosti, preto spo íta  
nápad sporov „zo športu“ nie je jednoduché. Kuvi ie hlasy však hovoria, že je ich dos . Navyše nie je 
málo športovcov ale i klubov, ktorí kvôli d žke trvania športových sporov na súdoch ale i výške 
súdnych poplatkov i neistote ich návratu v doh adnom priestore a ase obetujú svoju poh adávku, 
zmieria sa s krivdou a obetujú poh adávku asu, najmä ak ide o nižšiu poh adávku a nemá sa kto o ich 
právne záležitosti postara , resp. s tým sú spojené alšie náklady na právne služby advokáta, o bolo 
spomenuté už vyššie. 

POZNATOK XII:  
• Zriadením Stáleho súdu pre šport dôjde k zníženiu nápadu na všeobecné civilné súdy. 

Autor príspevku zhrnul argumenty, ktoré pod a neho hrajú prím pre zriadenia stáleho súdu pre šport. 
Stále platí, že ak chceme by  inovatívni, nemôžeme rozmýš a  konzervatívne. Zmena bez zmeny, 
nepríde, šport bez sporov nebude, a súdi  sa budeme. Je to udská vlastnos . Ak to bude pri 
športových sporoch pred týmto Stálym súdom pre šport, tento dokáže tvori  ustálenú judikatúru 
a ustálené náh ady na športové kauzy. To celkovo prispeje k posilneniu právnej istoty športovcov, 
športových klubov a všetkých, ktorí tvoria šport ako celok.  

Viacero kritických hlasov zaznieva (môže sa zda  že ú elovo, no zdanie hrani í s rovinou snívania 
a sníva sa len v noci) v rovine, že sa zriadením stáleho súdu pre šport pomáha futbalu. Dámy a páni, 
opak je pravdou. Na stály súd pre šport – dá sa poveda  a predpoveda  aj ke  veštecká gu a sa 
autorovi príspevku stratila – z oblasti futbalu nepôjde mnoho sporov. To pod váhou skuto nosti, že 
Slovenský futbalový zväz disponuje pomerne prepracovaným systémom a hierarchiou orgánov 
zabezpe enia spravodlivosti, takže tu platí prezumpcia toho, že spory „prejednáva iný orgán“ a nie 
SSpŠ. 
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Je potrebné historicky pripomenú , že to nie je až tak dávno, kedy sa v rovine džentlmenských dohôd 
medzi stropnými funkcionármi športu na Slovensku ustálila potreba vytvorenia orgánu – súdneho 
orgánu rozhodovania sporov v športe z dôvodov negatív odklonu športových sporov do 
všeobecného súdnictva. Táto myšlienka bola zasadená, za ala rás  a pretrvala. Bola vo vzduchu, 
povedal by autor leteckým žargónom. Trvala aj v ase za iatkov prác na návrhu zákona o športe, 
a cie ovú rovinku absolvuje dnes. V návrhu zákona o športe. Ak džentlmenstvo – potom „pacta sunt 
servanda“ – dohody sa majú dodržiava . Podporme sa a vytvorme ideu, preme me ju na skuto nos  
a následne hodno me, vyhodnocujme, analyzujme. 

Mimo iného, nikto nehovorí, že ak myšlienka športového súdu ako „špecializovaného sektorového 
súdu – Stáleho súdu pre šport“ nenájde svoje opodstatnenie, nemôže po ase dôjs  k jeho zrušeniu. 

POZNATOK XIII:  
• „Zmena bez zmeny nepríde, inovatívne myslenie nemá základ v dogmách.“ 

 

„ o neviete dokáza  pred súdom, právne neexistuje“ 
Bod zlomu, Anthony Hopkins 
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – ŠPORTOVÉ TALENTY MÁ NÁJS  JEDNOTNÉ TESTOVANIE 
DETÍ  

DOC. PAEDDR. PAVEL RUŽBARSKÝ, PHD. 
DEKAN, FAKULTA ŠPORTU PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE 
 

Ešte za éry eskoslovenska fungoval prepracovaný systém testovania, výberu a výchovy 
športových talentov z radov školákov, z ktorých vyrastali aj majstri sveta, i olympijskí medailisti. 
Ten pomáhal nielen nájs  tie najvä šie talenty a v as ich podchyti , ale mal aj vplyv na celkovú 
popularitu športu u detí. Po rozpade spolo ného štátu na Slovensku ostali zo zavrhnutého 
systému, ktorý inšpiroval celý svet, len trosky. Výsledok sa dostavil. oraz menej detí športuje, 
h adanie talentov je asto na báze náhody, individuálneho zanietenia, v lepšom prípade práce 
klubov, alebo športových federácií. Pomôc  systémovo rieši  tento problém má vládny projekt 
koncepcie h adania talentov, na ktorom sa majú podie a  najmä vysoké školy športového 
zamerania. To, o fungovalo, treba znovu pracne postavi  a dlhodobo nastavova . Svoje o tom 
vedia aj na Fakulte športu Prešovskej univerzity (FŠ PU). 

PREŠOV. Ešte v decembri 2012 schválila Vláda SR Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu – 
Slovenský šport 2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe nej vypracovala 
koncept práce so športovými talentmi na roky 2015 až 2020. 

Do  sa zapojila aj FŠ PU, ktorá vypracovala projekt h adania a testovania športových talentov. 

Nájs  talenty, ktoré majú šancu by  úspešné 

Hlavným problémom h adania športových talentov u nás je chýbajúci systém jednotného testovania. 

Nielen, že detí so záujmom o šport je neustále menej, ale asto sa stáva, že ich predpoklady 
a schopnosti sa ukážu vtedy, ke  je už neskoro. Prípadne, že si nevyberú šport, v ktorom majú 
predpoklady rastu a úspechu. 

„Výber talentovaných detí pre konkrétny šport je neskoro robi  vo veku 9 – 11 rokov, ako sa to asto 
deje dnes. Vtedy už deti asto športujú, alebo sa venujú iným innostiam. Je nutné zavies  celoštátne 
testovanie detí v 1. ro níku základných škôl vo veku 6 – 7 rokov,“ hovorí o základe problému dekan 
FŠ PU Pavel Ružbarský. 

„V tomto veku ešte deti neza ali s riadenou športovou prípravou, alebo sú v nej len krátko. iže už 
v takomto veku by sme pri plošnom testovaní mohli ma  základnú predstavu, ktorá by sa potom 
overovala ešte aj alším testom v 3. ro níku školy,“ dodáva. 

To, o sa navonok javí ako realite vzdialená vec, ktorej laici a bežní športoví priaznivci nerozumejú, 
je v skuto nosti jedným z pilierov úspešnosti budúcich športovcov. 

Aj preto, že podobný systém na Slovensku nie je, máme oraz menej špi kových športovcov najmä 
v k ú ových, olympijských športoch. 

A aj preto krajiny, ktoré podobný systém majú, sú podstatne úspešnejšie, hoci ve kos ou a po tom 
obyvate stva sú porovnate né so Slovenskom. 
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Práca, aj ke  nepochybne záslužná, ktorú robia kluby a športové federácie cez útvary talentovanej 
mládeže, totiž nesta í. Chýba jej jasný, merate ný podklad, ktorý by mala zabezpe i  štátna 
koncepcia. 

O om by mali by  testy 

Dekan FŠ PU P. Ružbarský hovorí aj bližšie o testovaní, ktoré by malo by  základným stup om 
h adania športových talentov. 

„Spo íva v štyroch skupinách testov – somatických, motorických, manipula ných a rozhodovacích. 
Zis uje sa okrem telesnej výšky a hmotnosti aj úrove  dynamickej a statickej sily, vytrvalosti, 
rýchlosti, pohyblivosti, koordinácie. Okrem týchto testov je diagnostika doplnená o špecifické testy 
na manipuláciu a rozhodovacie procesy.“ 

Na uvedenie projektu do praxe je nevyhnutne potrebná spolupráca so školami a dôsledná príprava. 

„Celoplošné testovanie sa zrejme nebude da  urobi  bez pomoci u ite ov telesnej a športovej výchovy. 
Dôležité bude vyhnú  sa chybám v meraní, o by mal zabezpe i  špeciálny softvér. Musíme vytvori  
metodický manuál per merania. AK totiž má by  výsledok testov použite ný a splni  svoj cie , treba 
vopred prepracova  všetky detaily,“ vysvet uje P. Ružbarský. 

Aj širší spolo enský dopad 

Nie každý môže by  vrcholovým športovcom. Dnes, ke  sa do športových klubov asto robia 
namiesto výberov nábory, sa tento problém asto ukazuje aj v tom, že deti po istom ase, ak neprídu 
úspechy, strácajú záujem o šport ako taký. 

Inak povedané, ak die a za ne športova  a preukázate ne nemá danosti na to, aby bolo v budúcnosti 
úspešné, na športové aktivity asom celkovo zanevrie. 

Stráca sa tak aj rozmer športu ako sú asti zdravého životného štýlu, hoci už nie na vrcholovej úrovni. 

„Cie om nášho projektu testovania nie je len stanovenie predpokladov pre talentované deti, ale na 
základe výsledkov aj návrh športov s najlepšími predpokladmi pre deti, ktoré nebudú nikdy zaradené 
do riadenej športovej prípravy,“ vysvet uje širší rozmer P. Ružbarský. 

„Lebo pozitívne emócie a zážitok po as pohybu je základný predpoklad, aby si deti vytvorili 
celoživotný kladný vz ah k športu a aby ho dostali do denného režimu.“ 
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FINANCOVANIE ŠPORTU NA CENTRÁLNEJ ÚROVNI NÁROKOVATE NÝM PRÍSPEVKOM 
UZNANÉMU ŠPORTU   

JUDR. PETER SEPEŠI  
PROKURÁTOR ODBORU LEGISLATÍVY A ÚSTAVNÉHO PRÁVA GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR 

LEN VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU (SFZ) A LEN SFZ 
STÁLY LEN RADY U ENEJ PRÁVNICKEJ SPOLO NOSTI (U PS) A LEN U PS 
MANAŽÉR PROJEKTU PRÍPRAVY NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE 
 

Prinášame úvahy a argumenty, ktoré viedli lenov pracovnej skupiny na prípravu zákona o športe 
k vymedzeniu skupiny športových aktivít – UZNANÝCH ŠPORTOV, v ktorých si bude Slovenská 
republika poskytnutím prostriedkov zo štátneho rozpo tu „objednáva “ u národných športových 
zväzov zabezpe enie prípravy a ú asti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významných 
sú ažiach.1 

Návrh zákona o športe predstavuje jasný koncept v tom, ktoré športy a na akej úrovni bude 
Slovenská republika podporova , pri om tento koncept vychádza z vymedzenia verejného záujmu 
v športe tak, ako je definovaný v § 1 ods. 2 návrhu zákona o športe: 
„(2) Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpe enie prípravy 
a ú asti športovej reprezentácie Slovenskej republiky ( alej len „športová reprezentácia“) na 
významnej sú aži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvate stva.“ 

Z uvedeného vymedzenia obsahu verejného záujmu je zrejmé, že v rámci „podpory a rozvoja športu 
mládeže“ je vnímaná pozitívne akáko vek aktivita, ktorá zaujme deti a mládež a bude ju vies  ku 
návykom športovania a zdravého životného štýlu. Preto pri tomto verejnom záujme nie je zákonom 
ustanovená požiadavka, že by malo ís  iba o „uznané športy“. 

Každá športová organizácia ale aj škola, i obec, ktorá vypracuje zmysluplný projekt na podporu 
športovania detí a mládeže sa môže uchádza  o verejné zdroje, i už tým spôsobom, že si u nej deti 
uplatnia športové poukazy (nový inštitút financovania športu detí vo veku od 5 do 14 rokov) alebo 
môže požiada  o dotáciu na projekt v rámci samosprávy (obec/mesto, vyšší územný celok). 

Šport mládeže by mal by  podporovaný tak zo strany štátu, ako aj zo strany obcí a vyšších územných 
celkov. 

Ke  sme v rámci pracovnej skupiny zis ovali (v literatúre a na internete), ktoré fyzické alebo fyzicko-
duševné aktivity by mohli patri  do najvšeobecnejšej množiny športov, zistili sme, že vo svete bolo 
identifikovaných spolu 991 takýchto aktivít.2  
                                                            
1) Pod a § 3 písm. h) zákona o športe sa na ú ely zákona o športe významnou sú ažou rozumie 
1. medzinárodná sú až v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru,  
2. medzinárodná sú až v pôsobnosti Medzinárodného výboru športu nepo ujúcich, Medzinárodného hnutia špeciálnych 

olympiád, Medzinárodnej federácie univerzitného športu a Medzinárodnej federácie školského športu,  
3. majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár a iná svetová sú až v uznanom športe pod a písmena f) prvého 

a druhého bodu alebo 
4. majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy v uznanom športe pod a písmena f) tretieho a štvrtého bodu, 
2) Zoznam 991 športových aktivít je dostupný na internete v tomto dokumente:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X8qflAA_FN8loIMaaSuK6RzSqby9vEVE1OS1IQl08Sc/edit#gid=1164209086  
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Na úrovni športovej reprezentácie Slovenskej republiky by nebolo udržate né ekonomicky ani 
obhájite né pred ob anmi i firmami (platite mi daní) z h adiska ich záujmu o podporu a rozvoj 
konkrétneho druhu športu na Slovensku, aby sa z prostriedkov verejných rozpo tov SR financovali 
potreby športových zväzov na prípravu a ú as  športovcov na medzinárodných podujatiach vo 
všetkých týchto 991 aktivitách/športoch, ak by sa na Slovensku všetky tieto športy aj vykonávali. 

Túto ve kú skupinu „športov“ bolo potrebné racionálne zúži  a ur i  športy, v ktorých bude štátna 
reprezentácia SR podporovaná systematicky z verejných prostriedkov na centrálnej úrovni, 
a zárove  vytvori  pravidlá, ktoré minimalizujú možnos  subjektívneho posudzovania 
a rozhodovania o tom, ktoré športy na úrovni športovej reprezentácie (ne)budú podporované 
z verejných zdrojov a v akej výške. 

Nebolo jednoduché vymedzi  jednozna ným pravidlom, ktoré fyzické aktivity bude Slovenská 
republika na centrálnej úrovni podporova  z verejných prostriedkov za ú elom zabezpe enia 
športovej reprezentácie Slovenskej republiky systematicky a ktoré príležitostne/projektovo 
(podporou na prípravu a ú as  na konkrétnej významnej sú aži) na základe dota ných zmlúv. 

Pri posudzovaní rôznych možností definovania pravidiel na zúženie po tu športov, v ktorých by malo 
by  na centrálnej úrovni podporované zabezpe enie prípravy a ú asti športovej reprezentácie na 
medzinárodných športových podujatiach „významných sú ažiach“ sme vychádzali jednak z toho, že 
sa dá predpoklada , že Slovenská republika a jej ob ania majú záujem o prípravu a ú as  športovej 
reprezentácie na významných sú ažiach v športoch, resp. športových disciplínach, v ktorých sa sú aží 
na olympijských hrách, resp. paralympijských hrách ako najvýznamnejších športových sú ažiach na 
svete. alším významným prvkom, ktorý bol zoh adnený v návrhu zákona o športe bolo poznanie 
náro ného procesu uznávania športových aktivít za „uznaný šport“, ktorý uskuto uje 
medzinárodná športová organizácia SportAccord,3 ktorá doposia  uznala 92 športov, v ktorých 
existuje celkovo 214 športových odvetví. 

Zoznam uznaných športov a medzinárodných federácií, ktoré zastrešujú jednotlivé uznané športy si 
môžete pozrie  na stránke SportAccordu.4 

Zoznam uznaných druhov športov v SportAccorde a ich národné organizácie pôsobiace na území 
Slovenskej republiky si môžete pozrie  v zdie anom dokumente na internete.5 

Preh ad športov uznaných Medzinárodným olympijským výborom si môžete pozrie  na týchto 
stránkach: 

1. letné a zimné olympijské športy - http://www.olympic.org/sports 
2. ostatné športy uznané MOV - http://www.arisf.org/members.aspx 

 – lenovia ARISF (The Association of the IOC Recognised International Sports 
Federations) 

Preh ad športov uznaných Medzinárodným olympijským výborom a SportAccordom spracovaný 
do preh adnej tabu ky Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR v roku 2012 si môžete 
pozrie  na stránke ministerstva.6 

                                                            
3) Stránka Sportaccord-u dostupná ne internete: http://www.sportaccord.com/about/history/  
4) Zoznam uznaných športov dostupný na internete: http://www.sportaccord.com/members/  
5) Preh ad uznaných športov dostupný na intenete: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X8qflAA_FN8loIMaaSuK6RzSqby9vEVE1OS1IQl08Sc/edit#gid=37317519 
6) Preh ad športov uznaných Medzinárodným olympijským výborom a SportAccordom spracovaný do tabu ky Ministerstva 
školstva vedy, výskumu a športu SR v roku 2012 dostupný na internete: 
https://www.minedu.sk/data/files/1941_18_07_12_zoznam_uznanych_sportov.pdf 
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Naviazaním „uznaných športov“ na uznávacie procesy prebiehajúce vo dvoch celosvetových 
uznávaných športových organizáciách (MOV a SportAccord) prebiehajúce bez možnosti 
subjektívneho ovplyvnenia záujmovými skupinami, funkcionármi zväzov alebo politikmi pôsobiacimi 
v Slovenskej republike bol dosiahnutý cie  – obmedzi  subjektívne rozhodovanie o tom, ktoré 
aktivity/športy budú na Slovensku podporované z verejných prostriedkov na centrálnej úrovni za 
ú elom zabezpe enia prípravy a ú asti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na 
významných sú ažiach a v akej výške. 

Systematická podpora by mala by  zabezpe ená prostredníctvom nárokovate ného príspevku pre 
uznaný šport, ktorý umožní lepšie plánovanie a zostavovanie rozpo tov národných športových 
zväzov a alších subjektov, ktoré sú na tieto rozpo ty napojené. 

Uvedené sa netýka financovania športu z ú elových dotácií (štát, VÚC, obec), športových poukazov, 
kde na alej bude možné využitie na všetky druhy športov. 

Na záver je potrebné uvies , že vymedzenie druhov športu, ktoré budú štátom podporované 
z verejných prostriedkov na centrálnej úrovni je otázkou štátnej politiky v oblasti športu. Sú štáty, 
ktoré politicky rozhodli, že budú podporova  iba malú skupinu vybraných športov (napr. Ma arsko 
podporuje iba 5 individuálnych športov a 5 kolektívnych športov, ktorým venujú maximálnu 
podporu) alebo iné štáty politicky rozhodli, že budú podporova  skupinu olympijských športov. 
O tejto otázke musí v každej spolo nosti i jej najvyššom zastupite skom orgáne (parlamente) 
prebehnú  celospolo enská diskusia a jej výsledkom by malo by  rozhodnutie schválené 
demokraticky vä šinou hlasov poslancov parlamentu.  

V prípade Slovenskej republiky sa navrhuje koncept, podporova  na centrálnej úrovni formou 
nárokovate ného ro ného príspevku širšiu skupinu športov a to uznaných športov Medzinárodným 
olympijským výborom alebo športovou organizáciou SportAccord. Podiel každého uznaného športu 
sa vypo íta pod a vzorca, ktorého princípy a základná konštrukcia sú upravené v zákone o športe, 
resp. v jeho prílohe  3.  

Pod a § 68 ods. 2 návrhu zákona o športe je „príspevok uznanému športu priamo úmerný pridanej 
hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku a vypo ítava sa pod a vzorca ustanoveného 
v prílohe  3 na základe parametrov, ktoré vyjadrujú záujem o uznaný šport v Slovenskej republike 
a v zahrani í, dosiahnuté športové výsledky športovcov alebo družstiev v kategórii dospelých 
a v kategóriách mládeže a po et aktívnych športovcov vo veku do 18 rokov.“ 

Metodiku zis ovania hodnôt a parametrov na výpo et percentuálneho podielu uznaného športu 
pod a vzorca ustanoví vláda nariadením. 
 

Príloha  3 k zákonu o športe: 

Vzorec výpo tu podielu športu 

1. Podiel športu P sa vypo íta nasledovne: 
P = (A x ÚD x KVV + A x ÚM x KVV) x (B x ZD + C x ZZ) + (1 – 2 x A) x M18, kde 
A je percentuálne vyjadrenie váhy dosiahnutého športového úspechu,  
B je percentuálne vyjadrenie váhy domáceho záujmu o šport, 
C je percentuálne vyjadrenie váhy zahrani ného záujmu o šport, 
KVV je koeficient významu výsledku pod a tabu ky  1, 
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ÚD je dosiahnutý športový úspech v kategórii dospelých za posledné štyri roky vyjadrený 
v percentuálnom umiestnení Slovenska v rebrí ku dospelých svetovej federácie k 30.9. roka, 
v ktorom sa robí výpo et,  
ÚM je dosiahnutý športový úspech v kategórii mládeže za posledné štyri roky vyjadrený 
v percentuálnom umiestnení Slovenska v rebrí ku mládeže svetovej federácie, k 30.9. roka, 
v ktorom sa robí výpo et, 
ZD je domáci záujem obyvate ov Slovenska o šport daný prieskumami verejnej mienky, ktorých 
vykonanie zabezpe í ministerstvo školstva každé dva roky vždy do 1 mesiaca od ukon enia 
Olympijských hier, ktorých výsledky budú zverejnené. Prvý prieskum sa vykoná v roku 2016, 
ZZ je zahrani ný/medzinárodný záujem udí o šport daný prieskumami sledovanosti 
v zahrani ných médiách, ktorých vykonanie zabezpe í ministerstvo školstva každé dva roky 
vždy k 30.9., ktorých výsledky budú zverejnené. Prvý prieskum sa vykoná v roku 2016, 
M18 je priemerný po et aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 18 rokov za 
posledné dva roky. Po et sa posudzuje vždy ku 30.9. roka v ktorom sa robí výpo et, pri om do 
po tu aktívnych športovcov sa zapo ítavajú aj všetci športovci, ktorí v posudzovanom období 
nadobudli vek 18 rokov. 

2. Športový úspech ÚD a ÚM v individuálnom športe vyjadruje postavenie Slovenska na svete 
v danom individuálnom športe. 
Športový úspech ÚD a ÚM v individuálnom športe sa vypo íta ako vážený priemer postavenia 
Slovenska v oficiálnom rebrí ku svetovej federácie daného športu v kategórii dospelých (mužov 
a žien) a mládeže, redukovaného s oh adom na to, i sa jedná o olympijský alebo neolympijský 
šport pod a pravidiel, ktoré ustanoví vláda nariadením, prepo ítaného na 100 %. 
V prípade, že v danom individuálnom športe neexistuje oficiálny rebrí ek svetovej federácie, 
športový úspech ÚD a ÚM sa vypo íta ako priemer stanoveného po tu najlepších výsledkov 
športovcov daného športu, dosiahnutých v posledných štyroch rokoch redukovaných na 
výsledky majstrovstiev sveta pod a pravidiel, ktoré ustanoví vláda nariadením, prepo ítaných 
na 100 % a vynásobených koeficientom medziro ného útlmu KMRÚ pod a tabu ky  2. 
Po et výsledkov v kategórii dospelých a mládeže stanoví vláda nariadením. Ak v individuálnom 
športe existuje menší po et príležitostí dosiahnu  výsledok ako po et stanovený pod a 
predchádzajúcej vety, vypo íta sa športový úspech ÚD a ÚM z maximálneho po tu príležitostí. 
V individuálnom športe sa v kategórii mládeže do výpo tu zadávajú výsledky z jednej z dvoch 
najvyšších vekových kategórií, v ktorých sa konajú majstrovstvá sveta, v ktorej boli dosiahnuté 
v danom športe lepšie výsledky. 
ÚD, resp. ÚM = (Výsledok + Redukcia) * KMRÚ 
Vláda môže nariadením stanovi  pre vybrané športy aj inú metódu ur enia postavenia 
Slovenska v individuálnom športe tak, aby bolo ur ené o najobjektívnejšie. Toto ustanovenie 
platí len v prípade, že v danom individuálnom športe neexistuje oficiálny rebrí ek svetovej 
federácie.  

3. Športový úspech ÚD a ÚM v kolektívnom športe sa vypo íta ako vážený priemer postavenia 
Slovenska v oficiálnom rebrí ku svetovej federácie daného športu v kategórii dospelých (mužov 
a žien) a mládeže, redukovaného s oh adom na to, i sa jedná o olympijský alebo neolympijský 
šport pod a pravidiel, ktoré stanoví vláda nariadením, prepo ítaného na 100%. 
Pre kolektívne športy, v ktorých sa sú aží vo viacerých športových odvetviach a v kategóriách 
muži a ženy ustanoví vláda nariadením váhy pre jednotlivé športové disciplíny a kategórie. To 
platí aj pre športy, ktorých sú as ou sú zárove  kolektívne športové odvetvia a individuálne 
športové odvetvia.  
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V kolektívnom športe sa v kategórii mládeže do výpo tu zadáva lepšie postavenie z dvoch 
najvyšších vekových kategórií, v ktorých sa konajú majstrovstvá sveta alebo olympijské hry. 

Tabu ka  1 – Koeficient významu výsledku KVV 

Tabu ka  2 – Koeficient medziro ného útlmu KMRÚ  

 

 

4. Maximálny percentuálny podiel príspevku pre jeden športový zväz a maximálny možný 
medziro ný pokles výšky príspevku pre jeden športový zväz stanoví vláda nariadením. 
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VÝROKY Ú ASTNÍKOV KONFERENCIE „ŠPORT A PRÁVO 2015“  

MGR., MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD.  
PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

LEN RADY U ENEJ PRÁVNICKEJ SPOLO NOSTI 
 

„Návrh zákona o športe – h adanie/získanie demokratickej vä šiny v parlamente, športovej obci 
i celej slovenskej spolo nosti“ 

1. DE  KONFERENCIE 
ÚVODNÉ SLOVÁ KONFERENCIE 

„Som rád, že pri tvorbe a príprave návrhu zákona ste sa odbremenili od emócii a ostali vo vecnej 
a odbornej rovine. Mne osobne tento postoj ve mi pomohol prekonáva  i nevyhnutné neúspechy pri 
neprijatí maximalistickej podoby návrhu zákona o športe.“  

• Prezident SFZ Ján Ková ik v úvodnom slove konferencie. 

„Naša nadácia vznikla zdola z podnetu profesionálnych hrá ov, ktorých zastupujeme. Je preto úžasné 
sledova , ako príprava návrhu zákona o športe zdola zjednotila podstatnú as  slovenského športu.“  

• Zástupky a nadácie Stars and Friends Martina Nehézová v úvodnom slove konferencie. 

„Prajem si, aby návrh zákona o športe nebol tupou pílou, najmä v oblasti financovania športu. Verím, 
že zahrani né nadnárodné obchodné spolo nosti, ktoré získali v minulosti od našej spolo nosti ve ké 
benefity a i naše zdravotné pois ovne prehodnotia svoj aktuálny postoj k návrhu zákona a najmä 
k ich možnej podpore pri financovaní športu detí a mládeže.“  

• Zástupca obchodnej spolo nosti Respect Slovakia, s.r.o, Dušan Gu áš v úvodnom slove 
konferencie.  

„O o ažšie je ví azstvo, o to vä šia rados  býva z výhry.“ 
• Zástupca Advokátskej kancelárie Soukeník – Štrpka s.r.o. – advokát Peter Štrpka takto 

glosoval nielen úspešné hlasovanie v NR SR o návrhu zákona o športe v 1. ítaní 124 hlasmi 
„ZA“, ale i výrok lena Legislatívnej rady Vlády SR pána Huttu, ktorý aktuálny návrh zákona 
zhodnotil ako najlepší, z doteraz v nej prerokovaných návrhov.  

„Našou myšlienkou v U enej právnickej spolo nosti v roku 2012 pri organizácii 1. ro níka tejto 
konferencie bolo prenies  princípy, ktoré presadzujeme v U enej právnickej spolo nosti v oblasti 
práva, i do športu. U ená právnická spolo nos  následne i oficiálne prevzala zodpovednos  za 
prípravu a tvorbu návrhu zákona a transparentne, a i s jeho problémovými miestami, ho predstavila 
verejnosti vrátane využitia verejných zdrojov, ktoré na financovanie projektu dostala. Dnes je návrh 
hotový, no bez silných športových funkcionárov nebude možné implementova  tento zákon do 
praxe.“  

• Advokát a stály len Rady U enej právnickej spolo nosti Peter Ha diak v úvodnom slove 
konferencie, ktoré zav šil podnetom do diskusie, ktorá by triezvo zhodnotila výhody 
a nevýhody prechodu agendy športu spod gescie MŠVVaŠ SR do sféry MK SR.  

„Domnievam sa, že pracovná skupina pod vedením Petra Sepešiho všetkým príkladne ukázala, ako 
sa má tvori  návrh zákona v praxi. Mám preto výzvu – využite nasledujúce dva dni na prípravu 
záverov a výstupov, ktoré by mohli by  následne ako pozme ujúce návrhy prijaté v NR SR v druhom 
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ítaní vo ve mi prajnej atmosfére oh adom tohto návrhu zákona, ktorá dnes v NR SR naprie  
politickým spektrom panuje.“  

• Výzva bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a dnes poslanca NR SR Jozefa 
Mihála smerom k plénu konferencie.  

1. BLOK KONFERENCIE 

„Pred dvoma rokmi pri za iatkoch tvorby návrhu zákona sme nemali definovaný verejný záujem 
v športe. Mnohí nám to vy ítali. Dnes to spätne hodnotím naopak, ako pozitívum. Našli sme ho totiž 
až následne spolo ne v mnohomesa ných komplikovaných diskusiách.“  

• Advokát a len pracovnej skupiny pripravujúcej návrh zákona o športe Miroslav Hlivák.  

„Posledný mesiac sme získali 4 tituly majstrov sveta. Máme obmedzené zdroje. Ako ich máme ako 
spolo nos  odmeni  – všetkých rovnako alebo diferencovane? Ak diferencovane, je ažko 
vyvrátite ným faktom, že majster sveta v cyklistike Peter Sagan reprezentuje Slovensko inak ako 
majster sveta v pretlá aní rukou.“  

• Dlhoro ný generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška. 

„Nasledujúcich 10 rokov bude závislos  financovania nášho športu od štátu rás , tak ako je to od 
pokrízového obdobia v roku 2008. Je ilúziou, že pri 5 miliónovom slovenskom trhu dokážu iba 
súkromné zdroje financova  šport na Slovensku na princípoch fungujúcich v USA, Ve kej Británii resp. 
Nemecku.“  

• Dlhoro ný generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška. 

„Ekonomická sila najvyššej hokejovej ligy z poh adu riadiaceho orgánu za posledné roky klesla 
o 60%.“  

• Nový riadite  PRO-HOKEJ, a.s., a len pracovnej skupiny pripravujúcej návrh zákona 
o športe Richard Lintner o vývoji, ktorý chce spolu so svojím tímom v najbližšom období 
zvráti .  

„Aktuálna úprava predovšetkým profesionálnych športovcov je – úsmevne vzaté – súboj pštrosa so 
sovou. Pštrosom je argument o tom, že Zákonník práce pozíciu profesionálnych športovcov upravuje, 
a sovou je prístup športových klubov, ktoré Zákonník práce na základe §§ 51 OZ a 269 ods. 2 ObZ 
obchádzajú. A do tohto stavu prichádza ideálne riešenie v návrhu zákona o športe, ktoré zavádza 
trojprvkovú štruktúru statusu športovcov, o pozitívach ktorej sme pojednávali už v roku 2014 na 
tre om ro níku tejto konferencie.“  

• Doktorand Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, advokátsky koncipient a len pracovnej 
skupiny pripravujúcej návrh zákona o športe, Jaroslav ollák. 

„Jasné zadefinovanie možných spôsobov spolupráce medzi športovcom a športovou organizáciou 
prináša nový zákon o športe odstránením aktuálnej nejednozna nej úpravy pod a Ob ianskeho 
zákonníka, Obchodného zákonníka alebo Zákonníka práce. Výzvou stále ostáva zavedenie inštitútu 
zrážkovej dane pre amatérskych športovcov, ktorý by bol win-win riešením pre štát, športové 
organizácie i športovcov.“ 

• Odborní ka na da ovú problematiku Alica Fisterová a lenka pracovnej skupiny 
pripravujúcej návrh zákona o športe hovorí o dosiahnutom a dosiahnute nom.  

„Politika je vec možného. Definuje ju úrove  vz ahov. Úrove  trhu, úrove  doby a spolo nosti, v ktorej 
žijeme. Pár dní pred predložením návrhu zákona o športe na rokovanie vlády existovala ve mi silná 
iniciatíva, aby tento zákon toto volebné obdobie nebol prerokovávaný. Tu zohral k ú ovú úlohu 
predseda vlády, ktorý to nedovolil. Vnímajme tento návrh zákona nie ako koniec, ale ako za iatok. 
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Kone ne i my v športovom hnutí totiž už nehovoríme o futbale, hokeji i vodnom slalome, hovoríme 
spolu a hovoríme o športe.“  

• Prezident SFZ Ján Ková ik v reakcii na 1. blok konferencie.  

„Šport na úrovni samospráv je dnes ve mi asto financovaný hala-bala. Ak by v návrhu zákona 
o športe bola úprava, aby si samosprávy museli prija  demokraticky vlastné pravidlá upravujúce 
poskytovanie dotácii do športu, bol by to obrovský posun vpred.“  

• Dlhoro ný generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška v reakcii na 
1. blok konferencie.  

2. BLOK KONFERENCIE 

„Návrhom zákona sa neznemož uje výkon športovej innosti na základe Zákonníka práce resp. 
osobitných právnych úprav pre športovcov – vojakov a športovcov – policajtov.“  

• Advokát, vysokoškolský pedagóg a len pracovnej skupiny pripravujúcej návrh zákona 
o športe doc. Tomáš Gábriš o novinkách v zmluvných vz ahoch v športe SR v 2. bloku 
konferencie.  

„Demokratickos  vo by do orgánov národného športového zväzu má zabezpe ova  inštitút volebnej 
komisie, ktorej lenov bude voli  najvyšším orgánom národného športového zväzu. Inštitút tzv. 
nezávislého pozorovate a s podporou MŠVVaŠ SR umož uje, aby tento bol prítomný dokonca aj pri 
s ítavaní hlasov.“  

• Právnik SFZ a len pracovnej skupiny pripravujúcej návrh zákona o športe Jaroslav 
Rybanský v 2. bloku konferencie.  

„ o by sa dialo potom, keby bol tento návrh zákona o športe zhodený zo stola? Túto otázku kladiem 
vždy na rokovaniach zástupcom ve mi silnej iniciatívy, ktorá chce, aby tento zákon v tomto volebnom 
období nebol prerokovávaný. Ni . Žiadna alternatíva nebola predstavená.“ 

• Právnik SFZ a len pracovnej skupiny pripravujúcej návrh zákona o športe Jaroslav 
Rybanský v 2. bloku konferencie. 

„Nové Stanovy SZ H sa zmenia na základe návrhu zákona o športe najneskôr v júni 2016 vrátane 
ostatných hokejových predpisov ako je napr. Sú ažný poriadok, Disciplinárny poriadok resp. iné 
vnútrozväzové predpisy.“ 

• Prezident SZ H Igor Neme ek v 2. bloku konferencie. 
„Subjekt verejnej správy v športe nikdy nebude pod a návrhu zákona o športe športovou 
organizáciou.“ 

• Advokát Igor Šumichrast, len Rady U enej právnickej spolo nosti a len pracovnej skupiny 
pripravujúcej návrh zákona o športe. 

„Športový klub je dnes spiacim démonom a je otázkou, i ho návrh novej právnej úpravy zobudí. Nová 
právna úprava totiž umož uje, aby mal akúko vek právnu formu a zárove  i podnikal.“ 

• len pracovnej skupiny Jaroslav ollák prezentujúc dve zásadné novinky pri návrhu právnej 
úpravy športového klubu.  

„Športová organizácia sa vznikom inštitútu kontrolóra neza aží alšími, dodato nými nákladmi 
a jeho hlavné úlohy je prevencia a konzulta ná innos  ešte pred vznikom prípadných nežiadúcich 
javov.“ 

• Advokát Igor Šumichrast a len pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe 
vyvracajúci tvrdenia, ktoré vo verejnej diskusii zaznievajú proti vzniku a zavedeniu inštitútu 
kontrolóra do praxe.  
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„Hlavného kontrolóra športu vymenúva vláda SR na návrh ministra školstva. Nie je jeho podriadeným 
a má pozíciu nadrezortného nezávislého odborníka.“  

• Advokátka, právni ka SZ H a lenka pracovnej skupiny pripravujúcej návrh zákona o športe 
Zuzana Zají ková predstavujúca nový inštitút s cie om zvýšenia transparentnosti v športe. 

3. BLOK KONFERENCIE 

„Orgány športových organizácii rozhodujúce spory dbajú nato, aby v rozhodovaní o skutkovo 
a právne zhodných prípadoch alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“  

• Advokátka, právni ka SZ H a lenka pracovnej skupiny pripravujúcej návrh zákona o športe 
Zuzana Zají ková vyzdvihujúca jeden z hlavných princípov, ktoré by mali smerova .  

„Ak návrh zákona o športe prejde v sú asnom znení, v oblasti rozhodovania sporov v športe sa ni  
nemení. Spôsoby riešenia sporov v športe de lege ferenda môžu by  v budúcnosti najmä nasledovné 
– 1. Stály súd pre šport, 2. Stály rozhodcovský súd pre šport alebo 3. Všeobecný súd SR ur ený cez 
kauzálnu príslušnos .“  

• Advokát a len pracovnej skupiny pripravujúcej návrh zákona o športe Miroslav Hlivák 
glosujúc návrh právnej úpravy riešenie sporov v návrhu zákona, z ktorého pre zásadné 
pripomienky vypadol po medzirezortnom pripomienkovom konaní koncept Stáleho súdu 
pre šport.  

„Zoznam najvýkonnejších športovcov, do ktorého zara uje športovcov nebudú tvori  rezortné 
športové strediská, ale vznikne na základe jednotných pravidiel ustanovených nariadením vlády. Na 
jeho základe bude zväz ur ova  tých športovcov, ktorí budú môc  by  zaradení do rezortných 
športových stredísk.“ 

• Advokátka, právni ka SZ H a lenka pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe 
Zuzana Zají ková vyzdvihuje zmenu, ktorá znamená vä ší vplyv národných športových 
zväzov, na za(vy)radenie športovcov zo systému štátnej podpory v rámci stredísk.  

„Pojem športová reprezentácia sa používa v návrhu zákona vo dvoch významoch. Za prvé, ako 
innos , t. j. ú as  športového reprezentanta na významnej sú aži vrátane prípravy na túto sú až 

pod a plánu prípravy. Za druhé, ako národné družstvo, ktoré tvoria športový reprezentant, len 
realiza ného teamu a iné osoby nominované národným športovým zväzom.“  

• Advokátka, právni ka SZ H a lenka pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe 
Zuzana Zají ková vysvet ujúca asto používaný pojem nielen v novej právnej úprave.  

„Základné pravidlá poskytovania verejných prostriedkov v návrhu zákona sú dané vymedzením 
subjektu poskytovate a a ú elom poskytovania prostriedkov zo štátneho rozpo tu. Konkrétne pôjde 
o príspevky uznanému športu, na ktorý bude právny nárok, o je zásadná pozitívna novinka. Ostávajú 
dotácie ako dobre známy inštitút. alšie dva inštitúty – príspevky na národný športový projekt 
a príspevky na športové poukazy – sú novinky vyžadujúce precizáciu v praxi, pri om zmeny 
v legislatívnom procese v rámci 2. ítania v NR SR po ve kom po te zmien v medzirezortnom 
pripomienkovom konaní nie je možné vylú i .“  

• Bývalá dlhoro ná pracovní ka MF SR, právni ka pracujúca dnes na SFZ a lenka pracovnej 
skupiny na prípravu návrhu zákona o športe, Mária Berdisová glosuje zásadné zmeny vo 
financovaní športu z verejných financií.  

„Najvä šia osveta, prevencia a odstrašenie sú dôsledne vyšetrené a spravodlivo potrestané prípady 
korupcie v športe.“  

• Integrity officer SFZ a len pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe Peter 
Dedík o výsledkoch boja proti match fixingu na území Slovenskej republiky. 
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„Boj proti dopingu v športe znamená i prijatie ú inných opatrení. Jedným z najdôležitejších je vplyv 
na poskytovanie finan ných dotácii.“  

• Advokát Miroslav Chlípala o zodpovednosti nielen štátu, ale i národných športových 
zväzov v boji proti dopingu na území Slovenskej republiky.  

„Antidopingová agentúra Slovenskej republiky by mala by  prijatím návrhu zákona zriadená ako 
príspevková organizácia, nie rozhodnutím ministra ako dnes, ktorý ho môže bez alšieho zruši , ale 
priamo zo zákona, o zna í jej vä šiu nezávislos .“  

• Právnik odboru legislatívy a aproximácie práva MŠVVaŠ SR podie ajúci sa príprave návrhu 
zákona o športe Marek Gilányi o inštitucionálnom posilnení boja proti dopingu na území 
Slovenskej republiky.  

4. BLOK KONFERENCIE 

„Implementácia informa ného systému športu má ma  viaceré fázy – 1. do 30.4.2016 a 2. do 
31.12.2017. Dôležitým mí nikom bude integrácia na centrálne registre – register fyzických osôb, 
register právnických osôb a register adries do 30.9.2016.“  

• CIO SFZ a len pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe Ján Letko definoval 
hlavné mí niky k ú ovej sú asti návrhu zákona o športe.  

„Elektronické vo by v športe u nás nie sú fikciou. Vo futbale boli už úspešné zrealizované pri vo bách 
do Komory pre riešenie sporov SFZ, v ktorej malo právo hlasova  viac ako 30 000 fyzických osôb 
združených v SFZ.“  

• CIO SFZ a len pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe Ján Letko vysvet ujúci 
výhody úspešného príbehu už viac ako dva roky postupne implementovaného 
Informa ného systému slovenského futbalu, ktorý dnes zah a procesný život 1916 
futbalových klubov.  

„Zákon bez efektívneho online monitoringu a denného kontrolingového nástroja je praktický 
nevykonate ný. Základné ciele? Od kolektívnej nezodpovednosti k osobnej zodpovednosti. Vzájomná 
informovanos . Verejná dostupnos  všetkých dostupných informácii. Transparentné využívanie 
príspevkov, dotácii a sponzoringu. Menej papierovania, viac asu na tvorbu hodnôt.“  

• Závere né zhrnutie výhod IS športu od CIO SFZ a lena pracovnej skupiny na prípravu 
návrhu zákona o športe Jána Letka.  

„Osobnú zodpovednos  za úplnos  a správnos  informácie uvedenej v informa nom systéme športu 
nesie zodpovednos  ten, kto ju tam zadal, nie prevádzkovate  informa ného systému športu.“  

• Andrej Virli , zástupca spolo nosti Stengl, s.r.o., ktorá je dodávate om existujúceho 
informa ného systému športu ministerstva školstva, o dôležitej zmene z h adiska presunu 
zodpovednosti za údaje v IS športu. 

„Povinnos ou sponzorovaného je zverejni  zmluvu v informa nom systéme športu a poskytnú  
sponzorovi informácie a doklady preukazujúce použitie sponzorského. Da ové benefity bude môc  
sponzor využi  iba vtedy, ke  budú splnené všetky zákonné podmienky.“  

• Zuzana Zají ková vysvet ujúca princípy zmluvy o sponzorstve v športe v návrhu novej 
právnej úpravy. 

„Ú innos  vzniku stredných športových škôl bola odložená až na rok 2019 pre potreby postupnosti 
krokov pri ich vzniku i napr. pre existenciu Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácii.“ 

• Riadite ka odboru legislatívy a aproximácie práva MŠVVaŠ SR a lenka pracovnej skupiny 
na prípravu zákona o športe Žaneta Surmajová. 
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„Bude nevyhnutné vyjasni , kto bude reálnym partnerom stredných športových škôl – i sekcia 
regionálneho školstva alebo sekcia štátnej starostlivosti o športu MŠVVaŠ SR. Ve kou témou budú 
osemro né školy a ich nadväznos .“  

• Riadite  športového gymnázia v Tren íne Jozef Pšenka o dodnes existujúcom nie 
pozitívnom, ale naopak negatívnom kompeten nom spore.  

 2. DE  KONFERENCIE 
„Bolo by vhodné zavies  výnimku v prospech športovej innosti aj pri právnych akate och 
prokuratúry, v opa nom prípade by musel absolvent práva preruši  výkon svojej športovej innosti 
minimálne na obdobie praxe právneho akate a prokuratúry a potom by popri svojej funkcie 
prokurátora vykonáva  aj športovú innos .“  

• Na potrebu nezabudnú  na komplexnú právnu úpravu vykonávania športovej innosti 
úplne všetkých právnických profesii, ktorá dnes má medzery, upozornil rozhodca adového 
hokeja a zárove  študent 3. stup a vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 3.4.6. 
Pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave Jozef Greguš.  

„Nezabúdajme – športové právo musí by  zrozumite né. Adresáti jeho noriem nie sú v drvivej vä šine 
právnici, ale športovci a športoví odborníci vrátane volených funkcionárov.“  

• Právnik legislatívno-právneho oddelenia SFZ a externý doktorand na Fakulte práva 
Paneurópskej vysokej školy Lukáš Pitek.  

„Pragmatizmus nie je kolaps ideálov, je to negácia popretia asu – budúcnos  dnes existova  nemôže. 
Objas ova  vôbec pravidlá futbalu i hádzanej sudcovi resp. sudkyni okresného súdu, ktorí s daným 
športom nemajú žiadne priame a praktické skúsenosti, je z h adiska efektivity a kvality riešenia 
sporov v športe pri vyvodzovaní civilnoprávnej zodpovednosti za športové úrazy, neefektívne. Aj 
napriek tomu som však rád, že sme poukázali na slabé miesta aktuálneho vyvodzovania 
civilnoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené pri vykonávaní športu, ako aj na to, na o by sa pri 
rozhodovaní týchto sporov malo prihliada . V tejto téme však budeme pôsobi  alej a presvied a  
verejnos , že osobitná úprava civilnoprávnej zodpovednosti v športe má svoje vecné opodstatnenie.“  

• len pracovnej skupiny Jaroslav ollák lakonicky k téme problematike ob ianskoprávnej 
zodpovednosti v športe, ktorej osobitná právna úprava bola po medzirezortnom 
pripomienkovom konaní, vypustená z návrhu zákona o športe.  

„Negatívne javy v športe v rozsahu diváckeho násilia sú veci na ktorú sa nemôže zabúda , dôležitá je 
riadená kontrola davu, efektivita vstupov a výstupov zo štadiónov – cie om je 8 minút na 
vyprázdnenie štadióna. Fanúšikovia sú životnou silou futbalu.“ 

• Bývalý pracovník Prezídia Policajného zboru pracujúci dnes na SFZ, Peter France, pri 
hodnotení implementácie zákona o organizovaní verejných športových podujatí do 
každodennej praxe dva roky po nadobudnutí jeho ú innosti.  

„Význam rozsudku Bosman pre vývoj nielen športového práva, ale i európskeho práva, spätne 
dokazuje osobná prítomnos  ve kého po tu predsedov najvyšších súdov jednotlivých lenských krajín 
Európskej únie pri zverej ovaní rozsudku.“ 

• Právnik Ústavu štátu a práva eskej akadémie vied Pavel Hamerník dlhodobo sa venujúci 
športovému právu zvýraz ujúc legendárnu kauzu 20 rokov po. 

„V dôsledku rozšírenia TPO (Third party ownership and co-ownership of player´s economic rights) 
v krajinách Južnej Ameriky, ktoré ilustruje prípad Tévez, prijala FIFA v Pravidlách FIFA upravujúcich 
status a prestup hrá ov lánok 18bis, ktorý má obmedzi  tretej strane zisk schopnosti ovplyvni  
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nezávislos  a politiku klubu vo veciach uzatvárania zmlúv s hrá mi, transfery hrá ov alebo výkonnos  
jeho družstiev.“ 

• Právnik Peter Štepánek na medializovanom prípade prestupu Carlosa Tevéz, v tom ase 
hrá a sú ažiaceho za West Ham United, poukazuje na vývoj od roku 2005 vrátane zmien 
na prechodné obdobie.  

„Revolúcia sa môže prejavi  aj v evolúcii a preto prijatie návrhu nového zákona o športe nemôže by  
kone né štádium našej snahy. Budeme pracova  alej a presvied a  verejnos , že je tu stále množstvo 
tém, v ktorých inovácie môžu by  pre oblas  športu neodškriepite ne posunom vpred. Šport v RTVS, 
zlepšenie a skvalitnenie financovania športu z úrovne obcí a miest, i úvahy o osamostatnení oblasti 
športu z právomoci a pôsobnosti ministerstva školstva.“ 

• len rady U enej právnickej spolo nosti Ladislav Križan, ktorý sa dlhodobo profesne 
zaoberal a zaoberá vzájomnými vz ahmi medzi športom a právom u nás i v zahrani í 
v rôznych (ne)platených pozíciách. 
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VÝVOJ FINANCOVANIA SLOVENSKÉHO ŠPORTU 1  
 

PRED ROKOM 1990 mala slovenská telovýchova k dispozícii:  
- cca 330 mil. Sk „vlastných zdrojov“ ako vý ažok z lotérie a alších  
- cca 250 mil. Sk na zabezpe enie športovej reprezentácie zo štátneho rozpo tu vtedy 

federálneho ministerstva financií a slovenského ministerstva financií, a alších 
- cca 50 mil. Sk pre potrebu rezortných stredísk vrcholového športu,  

t. j. SPOLU cca 630 mil. Sk v rámci centrálnych zdrojov. 

 

Pri cenovom indexe v hodnote 7 za uplynulých 25 rokov uvedených 630 mil. Sk predstavuje DNES 
sumu 4,4 mld. Sk, t. j. cca 150 mil. € 

Avšak slovenský šport disponuje v sú asnosti iastkou iba cca 40 mil. € zo štátneho rozpo tu, o 
je približne reálne 4 x menej ako pred 25 rokmi. 

 

 
Uvedený výpadok zdrojov sa nedá nahradi ' legislatívnymi zmenami a už vôbec nie posilnením 
právomocí kontrolných orgánov v oblasti športu! 

Dlhodobý akútny nedostatok centrálnych zdrojov vygeneroval situáciu, ktorá vytvorila 
predpoklady na to, že do vedenia niektorých športových organizácií sa dostali funkcionári, ktorí 
svojej lenskej základni nas ubovali prísun finan ných prostriedkov z iných zdrojov, tieto s uby 
nesplnili a za ali šafári  s prostriedkami dotácie zo štátneho rozpo tu, o sa potom následne stalo 
predmetom kontrolných zistení a sankcií. 

alším nedostatkom je, že slovenský šport zásahmi štátu prišiel o svoj zásadný zdroj príjmov 
z lotérií a teraz živorí pod štátnou kuratelou z úplne nedostato ných dotácii. 

                                                            
1) Pripomienka odboru kontroly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci pripomienkového konania. 
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VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA (SEPTEMBER – OKTÓBER 2015) 
 

Téma: 

Typ podujatia: 

Dátum konania: 

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Da ové právo a jeho možnosti v predchádzaní da ovým únikom a da ovým podvodom  
medzinárodná vedecká konferencia 

14.09.2015 – 16.09.2015 

Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovenská republika 

http://dpkonferencia2015.pravo.upjs.sk/index.html 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplika nej praxi 

medzinárodná vedecká konferencia 

29.09.2015 

Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave  
http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/m-zi-archiv-noviniek/35-stalosa/787-
konfer-ktp 

Téma: 

 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE V SÚDNEJ A INEJ PRÁVNEJ PRAXI: PRVÉ 

ROZHODNUTIA, PROBLÉMY, HODNOTENIA 

vedecká konferencia 

01.10.2015 

UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, Ková ska 26 

https://www.upjs.sk/public/media/6640/KonferenciaEP.pdf 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Šport a právo 2015 

konferencie s medzinárodnou ú as ou 

01.10.2015 – 02.10.2015 

Hotel Dolphin, Štefánikova 78, 903 01 Senec 

http://www.ucps.sk/Pozvanka_na_konferenciu_Sport_a_pravo_2015 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Bratislavské právnické fórum 2015 
medzinárodná vedecká konferencia 

09.10.2015 – 10.10.2015 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  

https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/pravnicka-fakulta-
uk/article/konferencia-bratislavske-pravnicke-forum-2015-1/ 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Sú asné a budúce výzvy  

medzinárodná konferencia pri príležitosti osláv 70. výro ia založenia OSN 

19.10.2015 – 20.10.2015 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  

https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/pravnicka-fakulta-uk/article/oslavy-
70-vyrocia-vzniku-osn-boli-na-praf-uk-spojene-s-medzinarodnou-konferenciou/ 



 

 

 
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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