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ABSTRAKT: 
Po obnovení suverenity eskoslovenskej republiky v roku 1945 došlo k náprave chýb z minulosti vytvorením 
slovenských národných orgánov v oblasti zákonodarnej aj výkonnej moci na báze Košického vládneho programu, 
ale zakrátko k obmedzeniu ich kompetencií v prospech ústredných orgánov tzv. Pražskými dohodami. Tento tzv. 
asymetrický model existoval až do roku 1968, ke  sa uskuto nilo federatívne usporiadanie, ktoré malo zabezpe i  
rovnoprávne postavenie oboch národov tým, že mali by  vytvorené národné republiky s príslušnými orgánmi. 
Etapa federatívneho usporiadania sa však nevyhla chybám z obdobia po roku 1945, a to najmä obmedzovaním 
kompetencií národných republík v prospech centrálnych orgánov. V predmetnom lánku autorka objas uje 
historicko – právne aspekty procesu centralizácie eskoslovenska po roku 1969 a zárove  analyzuje právne 
postavenie Slovenska po prijatí ústavného zákona . 143/1968 Zb. o eskoslovenskej federácii. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
After the sovereignty of the Czechoslovak Republic was restored in 1945, the past mistakes were corrected by 
creating Slovak legislative and executive national authorities based on the Kosice Government Program. 
However, these national competences were soon limited in favor of the central bodies by the so-called Prague 
Agreements. This so-called asymmetric model had persisted until 1968 when the federal system was formed. 
The federal system should have ensured equality between the two nations by creating two republics with their 
own authorities. The federal system era did not avoid the mistakes from the period after 1945, mainly because 
the powers of the national republics were limited in favor of the central authorities. In the present article, the 
author explains the historical – legal aspects of the process of centralization of Czechoslovakia after 1969 and it 
also analyzes the legal status of Slovakia after the adoption of constitutional Act No. 143/1968 Coll. on the 
Czechoslovak Federation. 
  

Prijatím ústavných zákonov1 bola zav šená z ústavného h adiska etapa konštituovania 
eskoslovenskej federácie. Hlboké zmeny, ku ktorým od roku 1969 dochádzalo, sa dotýkali aj esko-

slovenských vz ahov. Došlo k úplnému podriadeniu KSS KS , ktorá si prisvojila právo rozhodova  
o obsadzovaní funkcií na Slovensku. V auguste 1969 bol vypracovaný návrh dohody predsedníctiev 
vlád o koordinácii innosti, ktorá sa fakticky uskuto ovala už skôr. Pod a tejto dohody mali tvori  

                                                            
1) Ústavný zákon . 143/1968 Zb. o eskoslovenskej federácii, ústavný zákon . 144/1968 Zb. o postavení národností 
v eskoslovenskej socialistickej republike, ústavný zákon . 171/1968 Zb. o zriadení federálnych ministerstiev a federálnych 
výborov, zákon . 172/1968 Zb. o federálnych výboroch. 

NINA ROHUTNÁ
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federálne i národné orgány jeden prepojený celok. Došlo tak k podriadeniu národných vlád 
federálnej vláde. Parlamenty po zásahu ústavného zákona . 117/1969 Zb. o pred žení volebného 
obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, 
krajských, okresných a vojenských súdov z 15. októbra 1969 stratili význam a ich vzájomný pomer 
preto nebolo potrebné vymedzova . Zmeny nastali aj v ekonomike. Za jediný správny prístup bola 
vyhlásená plánovaná ekonomika. Hospodárska rada vlády predložila v októbri 1969 „Zásady 
upevnenia a zdokonalenia systému riadenia národného hospodárstva“, ktoré znamenali popretie 
zásad modelu trhového hospodárstva. Hospodárstvo malo by  budované a riadené ako celok. Z toho 
vyplýva, že ústavný zákon . 143/1968 Zb. sa dostával do rozporu s normaliza nou realitou a dalo sa 
o akáva , že dôjde k zásadnej revízii tohto zákona. Návrhy zmien spo ívali v posilnení úlohy 
federálneho centra, upevnení úlohy plánu a zriadení federálnej plánovacej komisie. Text obsahoval 
návrh úprav na jednotlivých úsekoch štátnej správy, vždy vrátane vyhodnotenia doterajších 
skúseností. Kultúra, školstvo a spravodlivos  mali by  ponechané v kompetencii republík a spolo ná 
politika sa mala zabezpe i  vzájomnou koordináciou. Výkon a správa Verejnej bezpe nosti mali 
zosta  v kompetenciách republík, avšak ministri vnútra SR a SSR sa mali sta  lenmi kolégia 
federálneho ministra vnútra, o fakticky znamenalo podriadenie FMV. Navrhovala sa premena 
federálnych výborov na nové federálne ministerstvá a zrušenie funkcie štátnych tajomníkov.2 

Niektoré z návrhov sa transformovali do ústavného zákona . 125/1970 Zb. zo d a 20. decembra 
1970, ktorým sa mení a dop a ústavný zákon . 143/1968 Zb. o eskoslovenskej federácii. Tento 
ústavný zákon bol najrozsiahlejším priamym noveliza ným zásahom do ústavného zákona 
. 143/1968 Zb. Podstatne zmenil základnú štruktúru vz ahu medzi federálnymi a republikovými 

štátnymi orgánmi spôsobom, ktorý negoval pôvodnú koncepciu štruktúry federácie a vytvoril vysoko 
centralizovanú kvázifederáciu, ktorej subjekty – obe národné republiky – stratili podstatnú as  
svojich kompetencií. Prejavilo sa to najmä v novom po atí štátnej správy, ktorá – na rozdiel od 
pôvodnej koncepcie ústavného zákona o eskoslovenskej federácii – sa rozhodujúcou mierou 
presunula z pôsobností republikových do pôsobnosti federálnych orgánov štátnej správy.  

Nová ústavná úprava bola zdôvod ovaná tým, že je nutné upevni  a preh bi  všetky funkcie 
socialistického štátu, odstráni  kompeten né nezrovnalosti, prekrývanie innosti, nedostato nú 
koordináciu a prílišné zdôraz ovanie národných, aj ke  nie nepodstatných záujmov, ktoré z h adiska 
potrieb celej spolo nosti boli iastkové. Výsledkom tohto odstra ovania bolo, že eskoslovenský štát 
stratil podobu reálnej federácie.3 V zmysle ústavného zákona mali ma  síce ob ania R i ob ania SR 
aj na alej každý vlastné ob ianstvo, ale mali aj rovnaké práva a rovnaké povinnosti na celom území 

SSR. Prioritným sa stalo štátne ob ianstvo federácie, od ktorého sa odvodzovalo štátne ob ianstvo 
republiky. Ústavný zákon zaviedol jednotné hospodárstvo a jednotný plán. Najvä šie zmeny 
zaznamenala druhá hlava ústavného zákona o eskoslovenskej federácii, v ktorej sa uskuto nili 
v rozdelení pôsobnosti zmeny. Nanovo sa vymedzila pôsobnos  vlády SSR, ktorá bola rozšírená 
o koordina nú funkciu aj pre oblasti patriace do pôsobnosti republík, v ktorých môže vláda 
v spolupráci s vládami republík zria ova  svoje koordina né orgány. Vláda SSR bola zmocnená 
k pozastaveniu, respektíve k zrušeniu tých aktov vlád republík, ktoré by odporovali opatreniam vlády 

SSR vydaným v rámci pôsobnosti federácie. eskoslovenskej socialistickej republike prislúchalo 
v sú innosti s príslušnými orgánmi republík kontrolova  u orgánov a organizácií riadených orgánmi 
republík, ako sa vykonávajú opatrenia federálnych orgánov. Zárove  bol zrušený inštitút štátnych 
tajomníkov vo federálnych ministerstvách a zrušené boli i federálne výbory.  

Na ústavný zákon . 125/1970 Zb. nadväzoval ústavný zákon . 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave 
federálnych ústredných orgánov, na ele ktorých stojí len vlády eskoslovenskej socialistickej 
republiky. Tento ústavný zákon zrušil ústavný zákon . 171/1968 Zb., ktorým bola pôvodne zriadená 
sústava federálnych ministerstiev a federálnych výborov. Bolo potvrdené pôsobenie doterajších 

                                                            
2) RYCHLÍK, J. : eši a Slováci ve 20. století. esko-slovenské vztahy 1945-1992. s. 282. 
3) GRONSKÝ, J. : Dokumenty k ústavnímu vývoji eskoslovenska III. s. 141. 

NINA ROHUTNÁ
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federálnych ministerstiev: federálne ministerstvo zahrani ných vecí, federálne ministerstvo 
národnej obrany, federálne ministerstvo vnútra, federálne ministerstvo financií, federálne 
ministerstvo zahrani ného obchodu, federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí a namiesto skôr 
existujúcich federálnych výborov boli zriadené nové federálne ministerstvá a iné ústredné orgány 
štátnej správy. Zriadili sa tieto federálne ministerstvá: federálne ministerstvo pre technický 
a investi ný rozvoj, federálne ministerstvo palív a energetiky, federálne ministerstvo hutníctva 
a strojárstva, federálne ministerstvo po nohospodárstva a výživy, federálne ministerstvo dopravy, 
federálne ministerstvo spojov. Aj tento ústavný zákon bol sú as ou procesu výraznej centralizácie 
štátnej správy.  

Ústavným zákonom . 127/1970 Zb. o vo be poslancov krajských národných výborov v Slovenskej 
socialistickej republike bola Slovenská národná rada splnomocnená na vykonanie vo by poslancov 
krajských národných výborov, ktoré sa zriadia v Slovenskej socialistickej republike, a to na obdobie 
do vykonania všeobecných volieb do národných výborov. Všeobecné vo by sa konali v roku 1971.4  

V roku 1971 bol prijatý ústavný zákon . 43/1971 Zb. ktorým sa mení l. 86 Ústavy a l. 30 a 103 
ústavného zákona o eskoslovenskej federácii. Ústava v znení neskorších ústavných zákonov sa 
menila takto: l. 86 ods. 3 znel: Národné výbory sa volia na obdobie piatich rokov. Ústavný zákon 
. 143/1968 Zb. o eskoslovenskej federácii v znení neskorších ústavných zákonov sa menil takto: 
l. 30 ods. 3 znel: Snemov a udu sa volí na obdobie piatich rokov. l. 103 ods. 2 znel: Národná rada 

sa volí na obdobie piatich rokov. 

V roku 1975 bol prijatý ústavný zákon . 50/1975 Zb. z 28. mája 1975, ktorým sa dop a l. 64 
ústavného zákona . 143/1968 Zb. o eskoslovenskej federácii tak, že ak prezident nevykonáva svoju 
funkciu dlhšie ako rok, je možné zvoli  nového prezidenta SSR.5  

Riadnym zjazdom KSS v Bratislave 13. – 15. mája 1971 a potom novým XIV. zjazdom KS  25. – 29. 
mája 1971 v Prahe bola v eskoslovenskej socialistickej republike formálne zav šená epocha obnovy 
systému reálneho socializmu.6 Každých pä  rokov sa konali stranícke zjazdy a formálne vo by do 
zastupite ských orgánov. Rovnako boli schva ované pä ro nice. O politických záležitostiach 
Slovenska a o obsadzovaní rozhodujúcich miest v slovenských štátnych a straníckych orgánoch sa 
rozhodovalo v Prahe. Od za iatku 70. rokov vplyv Prahy ešte zosilnel. Predsedníctvo ÚV KS  
rozhodovalo o zvolávaní ÚV KSS, o úlohách národných rád a vlád a o menovaní tajomníkov ÚV KSS. 
Okrem toho PÚV KS  schva ovala rôzne kádrové opatrenia aj na nižších straníckych a štátnych 
úrovniach, ovplyv ovalo vo bu delegátov na Slovensku a schva ovalo kandidátov pri vo bách do 

                                                            
4) Vo by do zastupite ských zborov sa konali po siedmich rokoch. Posledné vo by boli 16. júna 1964. Vo by do národných výborov 
sa mali pôvodne kona  19. mája 1968. Ústavným zákonom . 83/1968 Zb. o skon ení volebného obdobia národných výborov, 
Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady bol termín volieb posunutý na koniec r. 1969, o bolo zdôvodnené 
prípravami zákona o eskoslovenskej federácii a úsilím o demokratizova  zastupite ské orgány. Vznik s. federácie, odlišnosti 
v administratívnom lenení v oboch astiach republiky a istky v zastupite ských zboroch znova odsunuli termín volieb. Za 
kandidátov Národného frontu hlasovalo v týchto vo bách 99,9% voli ov na Slovensku, pri om na vo bách sa zú astnilo 99,8% 
oprávnených voli ov. Hoci sa vo by konali v atmosfére zastrašovania, výsledky sú dôkazom úradného zmanipulovania. 
5) Kancelária prezidenta d a 25. marca 1974 oznámila, že prezident L. Svoboda nebude v dôsledku choroby na prechodnú dobu 
prijíma  návštevy. V alších d och sa objavovali správy o hospitalizácii prezidenta, o vážnom stave, o ve mi vážnom stave a šírili 
sa správy aj o jeho smrti. D a 25. júna 1974 prešiel prezident do domácej lie by. Avšak k výkonu svojej funkcie sa už nevrátil 
Pod a l. 64 ústavného zákona o eskoslovenskej federácii prevzala jeho funkcie vláda, ktorá výkonom niektorých jeho právomocí 
poverila predsedu vlády (L. Štrougala). Ke že L. Svoboda nemienil z funkcie abdikova , rozhodlo vedenie KS  vyrieši  situáciu 
osobitným ústavným zákonom (nazýva sa aj „lex Svoboda“), na ktorom sa uznieslo Federálne zhromaždenie na 17. schôdzi oboch 
snemovní d a 28. mája 1975. V ten istý de  bol navrhnutý do funkcie prezidenta SSR generálny tajomník ÚV KS  Dr. Gustáv 
Husák. Už 29. mája 1975 bol G. Husák vo Vladislavskom sále Pražského hradu jednomyse ne „vô ou udu“ zvolený za prezidenta.  
6) Reálny socializmus bol pod a oficiálnej definície socializmus založený na vedeckých základoch marxizmu-leninizmu. Pod a 
marxisticko-leninských teoretikov Brežnevovej éry bol reálne existujúci socializmus jediným pravým socializmom na rozdiel od 
všetkých druhov socializmu propagovaných „buržoáznymi ideológiami“, „pravicovými oportunistami“ a „revizionistami“. 
(RENNER, H. – SAMSON, I. : Dejiny esko-Slovenska po roku 1945. s.138). 
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zastupite ských zborov na Slovensku, vrátane SNR. Rovnako o obsadení funkcie predsedu SNR 
rozhodovalo predsedníctvo ÚV KS  v Prahe.7 

V roku 1975 pristúpila eskoslovenská socialistická republika k medzinárodnému paktu 
o bezpe nosti a spolupráci v Európe, ktorý bol podpísaný v Helsinkách. Pre eskoslovensko sa stalo 
problematickým plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Závere ného aktu najmä v oblasti udských práv. 
Helsinská konferencia výrazne povzbudila opozi né sily. SSR síce pristúpila k paktu Spojených 
národov o ob ianskych a politických a hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach v roku 1968, 
avšak k ratifikácii došlo až v roku 1975. Oba pakty, napriek tomu, že sa stali sú as ou 
eskoslovenského právneho poriadku, sa v praxi nepoužili. Stali sa ale formálnou základ ou pre 

politickú opozíciu. Takou bola aj Charta 778. Táto zostala aj napriek úsiliu bez významnejšieho 
prepojenia na širšie vrstvy obyvate stva. Opozi nou aktivitou masového charakteru bolo hnutie 
známe ako Katolícky disent. Katolícky disent nemal jednozna né opozi né politické zameranie, bol 
skôr hnutím obhajujúcim náboženské práva a slobody. Silnú podporu mal najmä na Slovensku a na 
Morave. 

Nástup M. Gorba ova do ela KSSS v roku 1985 a jeho perestrojka síce vyvolali v komunistickom 
vedení ur ité obavy, ale KS  sa neodvážila obráti  proti. Teoreticky sa k politike prestavby prihlásil 
XVII. zjazd KS . L. Štrougal poukázal na potrebu zmeny ekonomickej politiky. Požadoval 
decentralizáciu vedenia ekonomiky v prospech socialistického podnikania a vä šiu autonómiu pre 
súkromný obchod v investi nej politike, výrobe a pri kontrole cien a miezd. Do marca 1987 mal 
Husák neutrálny postoj. Na plenárnom zasadnutí ÚV KSS, ktoré sa konalo 18.-19. marca, sa verejne 
deklaroval ako stúpenec Gorba ovových reforiem. Hovoril o reforme politiky a Zásady prebudovania 
hospodárskeho mechanizmu v SSR nazval najvýznamnejším zásahom do ekonomického systému 
od ias znárodnenia. Pod vplyvom zmien, ktoré sa za ali uskuto ova  v Sovietskom zväze po krátko 
za sebou nasledujúcich úmrtiach troch generálnych tajomníkov (Brežnev, Andropov, ernenko) 
a nástupe Gorba ova, sa aj eskoslovenské stranícke vedenie snažilo aspo  navonok vyvoláva  pocit 
ur itej prestavby systému vládnutia v krajine. Sú as ou tejto snahy bolo i konštatovanie generálneho 
tajomníka ÚV KS  a prezidenta SSR G. Husáka o tom, že dozrel as na vypracovanie novej ústavy 

eskoslovenskej socialistickej republiky.9  

Sú as ou eskoslovenskej prestavby mala teda by  teda aj nová ústava. Prvé zmienky o nej sa objavili 
už v materiáloch XVII. zjazdu v roku 1968, avšak predbežné práce sa za ali o rok neskôr, ke  bola pri 
ÚV KS  zriadená pracovná ústavná komisia, úlohou ktorej bolo v prvej etape zamera  pozornos  na 
analýzu platnej ústavy a ústavných zákonov, v druhej etape pripravi  návrhy politicko-právnych 
zásad jednotlivých okruhov ústavných vz ahov, teda jednotlivé asti ústavy a tretia etapa znamenala 
všetky spracované okruhy zostavi  do celku. Jej predsedom bol najprv K. Laco a neskôr M. alfa. 
Úlohou ústavy bolo s oh adom na zahrani ie formálne garantova  niektoré práva a slobody. 
Z rovnakého dôvodu sa údajne uvažovalo o odstránení lánku o vedúcej úlohe KS , ktorá mala 
v praxi zosta  zachovaná. Príprava ústavy síce prebiehala tajne, ale napriek tomu sa stala predmetom 
kritiky opozície. Do diskusie o ústave sa premietol i potenciálny spor medzi eskou a slovenskou 
opozíciou. Predmetom kritiky eskej opozície bola vedúca úloha KS  a formálne po atie ústavných 
slobôd, na slovenskej strane to bola najmä otázka vypracovania republikových ústav. To 

                                                            
7) RYCHLÍK, J. : eši a Slováci ve 20. století. esko-slovenské vztahy 1945-1992.s. 287. 
8) Charta 77 bolo vo né, neformálne a otvorené spolo enstvo udí rôznych povolaní a presved ení, zasadzujúce sa 
o rešpektovanie ob ianskych a udských práv v eskoslovensku. Vznikla v roku 1976. V roku 1977 vydala Prehlásenie Charty 77, 
upozor ujúce na porušovanie ob ianskych práv a slobôd v eskoslovenskej socialistickej republike. Podpísalo ho 242 signatárov, 
medzi ktorými boli osobnosti z kultúry, vedy, politickí prominenti z rokov 1968-69 (V. Havel, J. Seifert, J. Pato ka, P. Kohout, 
J. Hájek, M. Šime ka, M. Kusý, D. Tatarka). Po zverejnení dokumentu v zahrani ných masových prostriedkoch, za al komunistický 
režim proti autorom a signatárom propagandistickú kampa  a politickú perzekúciu. Charta 77 sa stala hlavným centrom opozície 
v eskoslovensku v 70.-80. rokoch. (TOMEŠ, J. : Slovník k politickým d jinám eskoslovenska 1918-1992. s. 79). 
9) GRONSKÝ, J. : Dokumenty k ústavnímu vývoji eskoslovenska III. s. 250. 
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predpokladal l. 142 ods. 2 ústavného zákona . 143/1968 Zb. o eskoslovenskej federácii, avšak 
tento nebol nikdy naplnený a ústavy republík sa nerealizovali. Vypracovanie republikových ústav 
žiadali aj niektorí slovenskí komunisti, ktorí požadovali aj zmenu štátneho znaku. Požiadavka 
vypracova  republikovú ústavu verejne na Slovensku zaznela v diskusii, ktorú pri príležitosti 
dvadsiatich rokov trvania federácie uskuto nila redakcia Literárnych listov. D a 26. októbra podala 
skupina poslancov iniciatívny návrh na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej ústavy. 
V dôvodovej správe sa píše: Skúsenosti z viac ako dvadsa ro nej existencie eskoslovenskej 
federácie a jej uplat ovanie v podmienkach dvoj lenného federatívneho usporiadania potvrdili 
ú elnos  jednotnej úpravy ústavnoprávnych pomerov federácie a republík v jednom ústavnom 
dokumente. S prijatím tohto ústavného zákona mal by  zrušený l. 142 ods. 2 ústavného zákona 
. 143/1968 Zb. o eskoslovenskej federácii, v zmysle ktorého obe republiky sú asne s prijatím novej 

ústavy federácie majú prija  svoje vlastné ústavy. Tento návrh prerokovali obe národné rady 31. 
októbra 1989.V NR prešiel návrh bez problémov, kým v SNR sním as  poslancov nesúhlasila. Po 
rozprave poslanci SNR predmetný návrh ústavného zákona schválili a uznesenie bolo vyhlásené pod 
. 124/1989 Zb. o spôsobe prijatia novej ústavy SSR, SR a SSR. Treba zdôrazni , že po novembri 

1989 medzi prvými právnymi aktmi SNR bolo zrušenie uvedeného uznesenia SNR a to uznesením 
. 167/1989 Zb. o zrušení uznesenia SNR z 31. októbra . 115 pod . 124/1989 Zb. o spôsobe prijatia 

Ústavy SSR, SR, SSR. Pri analýze návrh ústavy eskoslovenskej socialistickej republiky, eskej 
socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky treba poukáza : na nezvyklos  koncepcie 
trojjedinej ústavy, t. j. ústavy spolo nej pre federáciu i subjekty federácie a na skuto nos , že 
v návrhu nie je ustanovenie o vedúcej úlohe KS  a jediná zmienka o KS  je v preambule, kde sa 
hovorí o pracujúcom ude inšpirovanom Komunistickou stranou eskoslovenska. Posledná pracovná 
verzia návrhu Ústavy SSR, SR a SSR bola akýmsi ústavnoprávnym epilógom reálneho socializmu 
v eskoslovensku. Bola to posledná – aj ke  v tej dobe nezverejnená – ústavnoprávna reakcia na 
perestrojku v Sovietskom zväze i na rastúcu nespokojnos  odporcov i stúpencov reálsocializmu.10 

Napriek tomu, že prijatím ústavného zákona . 143/1968 Zb. nastala príležitos  pre nové obdobie 
esko-slovenských vz ahov, zasiahla toto obdobie normalizácia, ktorá svojím inklinovaním 

k centralizácii devalvovala ažko získanú federáciu. Pôvodné usporiadanie federácie totiž 
nevyhovovalo úvahám o posilnení komunistického vedenia štátu, a to nielen v politických, ale aj 
ekonomických otázkach a preto sa novými ústavnými zákonmi pristúpilo k revízii federatívneho 
usporiadania a to smerom k posilneniu kompetencií federálnych orgánov. Zavedená bola jednotná 
sústava riadenia národného hospodárstva a jednotný štátny plán, zriadená bola Štátna plánovacia 
komisia a rovnako tak bolo vytvorených 6 nových federálnych ministerstiev. Na druhej strane boli 
zrušené zákony o federálnych výboroch, rovnako tak funkcie štátnych tajomníkov na federálnych 
ministerstvách. Vo všeobecnosti možno poveda , že v období 1970-1989 sa esi a Slováci vzájomne 
vz a ovali, a to ako z h adiska duchovného, tak i kultúrno-politického. Ú elnos , ktorá bola jednou 
z pohnútok spolo ného eskoslovenského súžitia, bola za iatkom 90. rokov 20. storo ia zabudnutá 
a do popredia sa dostali spory o federálny rozpo et, nacionalistické názory a zvýraz ovanie rozporov 
medzi záujmami echov a Slovákov. Pojem federácia sa na Slovensku do zna nej miery 
zdiskreditoval11, pretože bol spájaný s normaliza nou verziou usporiadania slovensko- eských 
vz ahov. 

 

 

                                                            
10) GRONSKÝ, J. : Dokumenty k ústavnímu vývoji eskoslovenska III. s. 251. 
11) RYCHLÍK, J. : Rozpad eskoslovenska. esko-slovenské vztahy 1989-1992. s. 61. 
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LENSKÝ PRÍSPEVOK V ŠPORTE: PODMIENKA PRE ZÍSKANIE PROSTRIEDKOV Z VEREJNÝCH 
ZDROJOV A SPONZORSKÉHO ALEBO ZÁKLADNÝ PRINCÍP A IDEA „NOVÉHO ŠPORTU“ NA 
SLOVENSKU  
 

MEMBERSHIP FEES IN SPORTS: A CONDITION (A PREREQUISITE) FOR RECEIVING FINANCES FROM PUBLIC 
FUNDS AND SPONSORING – THE MAIN PRINCIPLE AND IDEA OF THE "NEW SPORT" IN SLOVAKIA 
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K Ú OVÉ SLOVÁ:  
lenský príspevok, lenstvo, Zákon o športe, ob ianske združenie, verejné prostriedky, šport, športový klub 

KEY WORDS:  
membership fee, membership, Act on Sports, civic association, public funds, sports, sports club 

ABSTRAKT: 
Vyberanie ro ného lenského príspevku v zmysle zákona . 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov ( alej len „Zákon o športe“) sa môže na prvý poh ad zda  ako neprimeraný zásah do 
združovacieho práva dotknutých subjektov. Opak je však pravdou, nako ko Zákonom o športe deklarované ciele 
a s nimi súvisiace právne mechanizmy majú do športu prinies  vä šiu preh adnos , nové systémy správy 
a riadenia športu prostredníctvom subjektov v športe, a predovšetkým – snahu po aktívnej ú asti jednotlivých 
nosných subjektov pri správe, organizácii a riadení toho – ktorého športu. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
The collection of membership fees – as set forth by Act No. 440/2015 Coll. on Sports – may seem as a restriction 
of the freedom of association of the relevant persons. However, this is not true since the new aims of the Act on 
Sports and the relating legal instruments shall bring more transparency into the sports, shall introduce new 
systems of sports government and sports management – and most importantly – it shall introduce active 
participation of the main actors in the management, organisation and administration of the particular sport.  
  

“Princípy, zásady a zákonné dogmy nemôžu by  prekonávané ojedinelými prípadmi” 
JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Jaroslav ollák ml. 
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VŠEOBECNÝ ÚVOD 
Vyberanie ro ného lenského príspevku v zmysle zákona . 440/2015 Z. z. o športe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ( alej len „Zákon o športe“) sa môže na prvý poh ad zda  ako 
neprimeraný zásah do združovacieho práva dotknutých subjektov. Opak je však pravdou, nako ko 
Zákonom o športe deklarované ciele a s nimi súvisiace právne mechanizmy majú do športu prinies  
vä šiu preh adnos , nové systémy správy a riadenia športu prostredníctvom subjektov v športe, 
a predovšetkým – snahu po aktívnej ú asti jednotlivých nosných subjektov pri správe, organizácii 
a riadení toho – ktorého športu. Prirodzene, vyberanie lenského príspevku v športe sa dotýka iba 
subjektov v športe s právnou formou ob ianskych združení založených pod a zákona . 83/1990 Zb. 
o združovaní ob anov v znení neskorších predpisov ( alej aj „Zákon o združovaní ob anov“). 
Praktické skúsenosti zákonodarcu ako aj vedomos  o reálnych vz ahoch v športe hovorí, že takýchto 
subjektov je v športe vä šina (viac ako 90%). Je však možné, že ich existencia je dnes už len akýmsi 
historickým dôsledkom popularity vzniku ob ianskych združení po tom, o Zákon o združovaní 
ob anov vstúpil do ú innosti, hoci sa pre konkrétne typy organizácie športu a konkrétneho 
športového odvetvia núkajú iné – vhodnejšie právne formy subjektov v športe. lenmi takýchto 
ob ianskych združení môžu by  nielen (i) fyzické osoby, ale aj (ii) osoby právnické. 

VÝZNAMNÉ DOPADY (NE)VYBERANIA LENSKÉHO PRÍSPEVKU POD A ZÁKONA O ŠPORTE 
Vyberanie lenského príspevku v športe je odzrkadlením a prejavom dvoch základných ideí Zákona 
o športe, a to: 

• snaha o filtráciu subjektov v športe, ktoré sa na aktívnej správe a riadení konkrétnej 
športovej organizácie nemajú záujem zú ast ova . Týmto rozmerom je bez pochyby 
preverená situácia „aktívneho“ lenstva v konkrétnej športovej organizácii. 

• vyberanie lenského príspevku v športe ako kvalitatívna podmienka uchádzania sa 
o verejné prostriedky – podmienka spôsobilosti prijímate a verejných prostriedkov. 

Je legitímne, aby sa subjekt, ktorý žiada o verejné financie štát preukázal svojimi kvalitatívnymi 
vlastnos ami – mimo iného aj tým, že združuje lenov, ktorí sú aktívni a lenské príspevky v športe 
akceptujú ako zákonný predpoklad uchádzania sa o verejné financie. Takáto športová organizácia 
prezentuje navonok, že jej lenská základ a je „zdravá“ a „živá“, o je patri ným dôkazom toho, že 
takáto športová organizácia je v o iach ob anov Slovenskej republiky „hodná“ verejného 
(spolu)financovania. 

Z uvedeného je zrejmé, že vyberanie lenského príspevku v športe nie je povinnos ou všetkých 
subjektov v športe s právnou formou ob ianskeho združenia. Je zákonnou podmienkou iba pre tie 
subjekty, ktoré majú záujem na financovaní ich športovej innosti z našich spolo ných – verejných 
prostriedkov. Uvedená základná spojitos  medzi existenciou povinnosti vyberania lenského 
príspevku v športe a verejným financovaním športu je vynikajúcim dôkazom o proporcionalite 
zavedeného lenského príspevku v športe – právneho nástroja „aktívnej spoluú asti na nákladoch 
innosti, správe a riadení slovenského športu“. 

IN MEDIAS RES ALEBO AKÁ JE POSTUPNOS  
• Pod a ustanovenia § 8 ods. 1 Zákona o športe športovou organizáciou) je právnická osoba, 

ktorej predmetom innosti alebo cie om innosti je športová innos ;) športovou 
organizáciou nie je orgán verejnej správy. 

• Pod a ustanovenia § 9 ods. 1 Zákona o športe športová organizácia, ktorá má právnu formu 
ob ianskeho združenia a je prijímate om verejných prostriedkov, vyberá od svojich lenov 
ro ný lenský príspevok na svoju innos . 

• Pod a ustanovenia § 67 ods. 2 písm. c) Zákona o športe spôsobilos  prijímate a verejných 
prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá ako prijímate  verejných prostriedkov 
nevyberá ro ný lenský príspevok od osôb s jej príslušnos ou pod a § 9 ods. 1. 



16

WWW.UCPS.SKPETER SEPEŠI, JAROSLAV ČOLLÁK

 
• Pod a ustanovenia § 50 ods. 4 písm. a) Zákona o športe sú as ou zmluvy o sponzorstve 

v športe je výpis z informa ného systému športu o spôsobilosti prijímate a verejných 
prostriedkov sponzorovaného. 

• Pod a ustanovenia § 2 ods. 1 Zákona o združovaní ob anov ob ania môžu zaklada  spolky, 
spolo nosti, zväzy, hnutia, kluby a iné ob ianske združenia, ako aj odborové organizácie 
( alej len „združenia“) a združova  sa v nich. 

• Pod a ustanovenia § 2 ods. 2 Zákona o združovaní ob anov lenmi združení môžu by  aj 
právnické osoby. 

ZÁKLADNÝ PRINCÍP FINANCOVANIA Z VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV POD A ZÁKONA 
O ŠPORTE 
Jedným zo základných princípov, ktorý je zapracovaný do zákona o športe, je, že: 

„Každý, kto chce na svoju záujmovú innos  vykonávanú v rámci ob ianskeho združenia získa  
verejné prostriedky, musí preukáza , že aj sám prispieva na túto innos  formou ro ného 
lenského príspevku“. 

Zo zákona sa na základe doposia  uvedeného predpokladá povinná finan ná spoluú as  lenov 
ob ianskeho združenia (fyzických alebo právnických osôb) na nákladoch innosti, ktorá má by  
podporená z verejných prostriedkov, prípadne ak má by  na innos  ob ianskeho združenia 
poskytnuté sponzorské, ktoré pri uplatnení da ových benefitov = uplatnenie poskytnutého 
sponzorského ako nákladov u sponzora, má taktiež negatívny dopad na verejné prostriedky 
v dôsledku zníženia výberu dane z príjmov od sponzora. 

So splnením podmienky vybera  lenské príspevky od lenov ob ianskeho združenia (športovej 
organizácie) je teda v Zákone o športe spojená nielen možnos  erpa /poskytnú  verejné prostriedky 
ale aj možnos  poskytnú  sponzorské ob ianskemu združeniu (športovej organizácii) s da ovými 
benefitmi na strane sponzora. 

VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY PRINCÍPU V NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE 
Tento princíp bol v návrhu Zákona o športe upravený od za iatku a bol s nim všeobecný súhlas 
(športové hnutie, ministerstvá, média, poslanecké kluby), zrejme preto lebo je úplne logický a férový 
k ob anom i firmám, ktorých dane a poplatky sa de facto prerozde ujú do športu formou poskytnutia 
verejných prostriedkov športovým organizáciám – ob ianskym združeniam na ich záujmovú innos  
(najmä na miestnej úrovni ide najmä o záujmovú innos ). 

Po diskusiách, ktoré k textácii tohto princípu v návrhu zákona prebehli na verejných dišputách 
a iných formálnych i neformálnych stretnutiach so zástupcami športového hnutia, v rámci odbornej 
pracovnej skupiny, ale aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania, i na pôde parlamentu 
pri prezentovaní návrhu zákona poslaneckým klubom, došlo aj k viacerým úpravám znenia tohto 
princípu, podstata však ostala nezmenená. 

Pôvodne napríklad bola v návrhu zákona ur ená minimálna výška lenského príspevku fyzických 
osôb vo výške 2,- € a právnických osôb vo výške 10,- €. Tieto sumy však boli z návrhu zákona o športe 
vypustené a teda je na rozhodnutí každého „športového“ ob ianskeho združenia, akú výšku 
lenského príspevku si schváli, t. j. hoci to bude 1 € – bude to prejavom hore uvádzaných princípov 

a zásad správnej a dobre správy a riadenia športu na Slovensku. 

SITUÁCIA V ŠPORTOVOM HNUTÍ 
V mnohých športoch sa lenské príspevky od lenov ob ianskeho združenia – športového klubu, 
(ktorí sú zárove  aj lenmi športového zväzu,) vyberajú už dlhé roky, pretože je to úplne prirodzený 
prvok pri právnej forme ob ianskeho združenia, ktorej podstatou je, že sa ob ania, t. j. fyzické osoby 
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združia za ú elom vykonávania svojej záujmovej innosti. To isté platí v prípadoch, ak je lenom 
združenia právnická osoba. 

Napríklad v atletike platí individuálny len (fyzická osoba) lenský príspevok tri razy a to (i) vo svojom 
atletickom klube, ktorého je lenom (klub spravidla má formu ob ianskeho združenia), v (ii) 
oblastnom atletickom zväze alebo aj v asociácii športových klubov a v (iii) Slovenskom atletickom 
zväze. 

Klub (vo forme právnickej osoby) platí lenské v (i) oblastnom atletickom zväze i v (ii) Slovenskom 
atletickom zväze. Tento mechanizmus je nastavený v súlade so základnými myšlienkami Zákona 
o športe, ke že ide o dve odlišné ob ianske združenia vykonávajúce športovú innos , ktoré majú 
síce v mnohom podobné ciele innosti, ale vykonávajú svoju innos  samostatne a žiadajú 
o verejné prostriedky od štátu, resp. obce alebo VÚC samostatne, pri om o svojich prostriedkoch 
získaných z verejných prostriedkov alebo aj ako sponzorské rozhodujú samostatne. 

Zákon o združovaní ob anov pripustil, aby lenmi ob ianskeho združenia boli aj osoby právnické 
a táto úprava de facto umožnila v niektorých ob ianskych združeniach typu „oblastný zväz“, „krajský 
zväz“ alebo „regionálny zväz“ vznik anomálie, že lenmi týchto zväzov sú takmer výhradne kluby 
a prípadne zväzy nižšej úrovne (ak si odmyslíme estných lenov), t. j. právnické osoby, hoci ide 
o právnu formu, ktorá má slúži  primárne na združovanie ob anov. 

Zákon o združovaní ob anov v § 16 predpokladá spoluprácu združení na platforme „Zmluvy 
o sú innosti“. Združenia môžu medzi sebou uzaviera  zmluvy o sú innosti na dosiahnutie ur itého 
cie a, prípadne na uplat ovanie iného spolo ného záujmu. Na platnos  zmluvy treba písomnú formu. 
Zmluvou o sú innosti sa vymedzí ú el sú innosti, spôsob jej vykonávania, práva a povinnosti 
zú astnených združení a prostriedky, ktorými na sú innos  prispievajú. Zmluvou o sú innosti sa 
môže vytvori  zväz zú astnených združení, ktorý je právnickou osobou. Pre zväz platia obdobne 
ustanovenia tohto zákona. Aj toto jej jedna z foriem vytvorenia zväzu, pri ktorej sa rovnako 
predpokladá, že združenia zú astnené na vytvorení zväzu sa dohodnú na výške prostriedkov, ktorými 
budú prispieva  na ich sú innos  vykonávanú prostredníctvom zväzu. 

AKÁ JE SITUÁCIE VO FUTBALE 
Uvedená situácia existuje aj vo futbale, v rámci ktorého sa doposia  lenské príspevky od lenov 
Slovenského futbalového zväzu celoplošne nevyberali. o sa týka fyzických osôb pôsobiacich 
v organizovanom futbale, najviac fyzických osôb sú lenmi Slovenského futbalového zväzu a tieto 
budú plati  lenské príspevky SFZ. 

V slovenskom futbale na oblastnej a regionálnej úrovni riadia futbal príslušné regionálne futbalové 
zväzy a oblastné futbalové zväzy. Tieto zväzy sú samostatnými právnickými osobami s vlastným I O-
m, ktoré majú právnu formu ob ianskeho združenia aj napriek tomu, že ich lenmi sú takmer 
výhradne právnické osoby – kluby, a nie fyzické osoby, ak nerátame estných lenov. 

V stanovách regionálnych futbalových zväzoch sa individuálne lenstvo nepredpokladá, fyzické 
osoby sú lenmi regionálneho futbalového zväzu viac-menej iba v rámci estného lenstva, takže 
športovci/hrá i, funkcionári ani športoví odborníci lenské príspevky regionálnemu futbalovému 
zväzu v zmysle stanov regionálneho futbalového zväzu a dikcie Zákona o športe uhrádza  nebudú. 

lenmi (riadnymi lenmi) regionálnych futbalových zväzov sú futbalové (športové) kluby pôsobiace 
v regionálnych sú ažiach, a oblastné futbalové zväzy z daného regiónu. 

V oblastných futbalových zväzoch je situácia rôzna, v niektorých sa predpokladá aj individuálne 
lenstvo fyzických osôb (napr. Trnava, Humenné), v niektorých oblastných futbalových zväzoch 

(napr. Lu enec, Rož ava) sa pod a stanov predpokladá iba riadne lenstvo právnických osôb 
(klubov), pridružené lenstvo (iných právnických osôb ako kluby pôsobiacich vo futbale v rámci 
príslušnej oblasti a estné lenstvo (fyzických osôb). 
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Pri oblastných, krajských a regionálnych zväzoch, ktoré riadia na svojom území sú aže, ktorých 
riadenie im bolo zverené národným športovým zväzom, prípadne iné vlastné sú aže, sa javí by  
praktické spoji  vyberanie lenského príspevku s vyberaním štartovného od klubov sú ažiacich 
v týchto sú ažiach a okrem práva sú aženia spoji  vybratie lenského príspevku s využívaním práv 
riadneho lena príslušného zväzu. Výber štartovného od klubov sa vykonáva vždy na za iatku 
sú ažného ro níka a tak by nemuselo predstavova  administratívne ani ú tovne vážnejší problém, ak 
by sa sú as ou štartovného stala aj položka lenského príspevku lenov uvedených zväzov (spravidla 
ide o kluby a zväzy nižšieho stup a). 

V tej súvislosti je potrebné uvies , že pri zväzoch sa ponúkajú aj iné formy právnických osôb ako je 
napríklad združenie právnických osôb (napr. Únia ligových klubov) alebo aj obchodná spolo nos , i 
nezisková organizácia, pri ktorých sa lenské príspevky nevyberajú. alšou možnos ou je za leni  
zväzové štruktúry pod národný športový zväz ako organiza né sú asti bez právnej subjektivity, ím 
by sa však zväzy do zna nej miery vzdali svojej autonómie a ekonomickej samostatnosti, preto takéto 
riešenie zrejme nebudú chcie  využi . 

AKO VYZERÁ LENSTVO VO VÄ ŠINE SLOVENSKÝCH ŠPORTOVÝCH KLUBOV 
(Nielen) Vo futbalových kluboch je situácia taká, že mnohé kluby s právnou formou ob ianskeho 
združenia majú iba nieko ko lenov (zakladatelia združenia a lenovia orgánov združenia), hrá i 
spravidla nie sú lenmi ob ianskeho združenia (klubu), v ktorom sú registrovaní ako hrá i a teda 
v týchto kluboch – ob ianskych združeniach lenské príspevky do športového klubu budú plati  iba 
tí, ktorí sa o ob ianske združenie „starajú“ a boli za lenov združenia prijatí v súlade so stanovami 
na základe prihlášky a po splnení podmienok pre vznik lenstva v združení. 

Ak tieto kluby nechcú príjem z verejných prostriedkov alebo sponzorského, tak samozrejme lenské 
príspevky nemusia vybera , a môžu fungova  bez lenského. Je však málo pravdepodobné, že 
oblastné zväzy nebudú chcie  žiada  od obce, mesta, prípadne aj od VÚC alebo štátu verejné financie 
(napríklad o dotáciu alebo príspevok na výstavbu, opravu, rekonštrukciu alebo prevádzku 
športového zariadenia), alebo prijíma  sponzorské v zmysle Zákona o športe. Ak tak budú chcie  
urobi , aj so získaním da ových benefitov pre sponzora, lenské príspevky v športe od svojich lenov 
vybera  budú musie , aby splnili podmienku pod a § 9 ods. 1 Zákona o športe, pod a ktorého: 
„Športová organizácia, ktorá má právnu formu ob ianskeho združenia a je prijímate om verejných 
prostriedkov,) vyberá od svojich lenov ro ný lenský príspevok na svoju innos .“ V tej súvislosti je 
potrebné uvies , že pokia  obce, mestá alebo VÚC vo výzve na dotáciu nebudú požadova  od 
prijímate a preukázanie statusu prijímate a verejných prostriedkov pod a Zákona o športe žiadatelia 
tento status nemusia sp a , tento status sa o zákona vyžaduje pri erpaní prostriedkov zo štátneho 
rozpo tu. Musia však vybera  lenské príspevky ako spoluú as  na náklady svojej innosti. 

EXISTUJE VECNÝ DÔVOD NA LEGISLATÍVNU ÚPRAVU PRINCÍPU? 
Je otázne, i kvôli tejto anomálii vo forme existencie oblastných a regionálnych (futbalových) 
zväzov vo forme ob ianskych združení, ktorých lenmi sú právnické osoby, ktorá anomália sa 
vyvinula historicky, je z vecného h adiska správne a primerané legislatívne modifikova  hore 
uvedený zákonný princíp. Navyše ak platí, že regionálne a oblastné zväzy si môžu v súlade so 
zákonom môžu ur i  symbolický lenský príspevok, ktorého výber môže by  spojený napríklad 
s výberom štartovného ako podmienka ú asti v sú ažiach. H adanie potrebnej vä šiny pre 
legislatívnu zmenu princípu, ktorý má svoju logiku, by zrejme bolo podstatne náro nejšie ako jeho 
akceptovanie a zavedeniu do praxe, hoci vyššie nazna eným spôsobom. 

Nie je potrebné vidie  cesty, ako sa (správne a zákonné) veci spravi /realizova  nedajú, ak nie sme 
„objednaní“ ako „spochyb ova i“ systému. Opak je popretím samého seba v dnešnej spolo nosti 
ktorej sme lenmi, ktorých úlohou je h adanie „lepších rán“ pre nás, našich potomkov a pre alšie 
generácie. 
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ABSTRAKT: 
Príspevok sa venuje otázke, i je možné otváranie a prevádzkovanie kancelárií poslancov zastupite ských zborov 
kdeko vek, resp. v akomko vek štáte a i má štát právo toto regulova . Príspevok vychádza z toho, že poslanecká 
kancelária je sú as ou výkonu poslaneckého mandátu, ktorý je tvorený aj právami a záväzkami poslanca a jeho 
vz ahom k voli om. Poslanecká kancelária musí napomáha  výkonu mandátu poslanca a tým prispieva  
k materiálnemu uplatneniu práv voli ov a záväzkov poslancov. Z tohto poh adu je potrebné hodnoti  prípadnú 
právnu úpravu innosti poslaneckých kancelárií.  
ABSTRACT/SUMMARY: 
The paper considers the question whether it is possible to open and operate the offices of the Members of the 
representative bodies everywhere, respectively in any State, and whether the State has the right to regulate it. 
The Paper assumes that the Deputies office is part of the exercise of their mandate, which is composed of the 
rights and obligations of the Deputy and his relationship with the electorate. Deputies office must help to exercise 
the Deputies mandate and thereby contribute to the material application of the rights of voters and obligations 
of the Deputy. From this perspective, it is necessary to evaluate the possible legal arrangement of the activities 
of Deputies offices.  
  

ÚVOD 
Otvorenie a prevádzkovanie poslaneckej kancelárie sa môže javi  ako podružná téma, ktorá má skôr 
technický i administratívny charakter. Do iného poh adu sa ale táto téma dostane, ak si predstavíme 
kanceláriu poslanca nejakého zastupite ského zboru ako miesto, kde (tiež/okrem iného) vykonáva 
svoj mandát, reprezentuje tam zastupite ský orgán, ktorého je lenom a uskuto uje kontakt 
s voli mi za ú elom zistenia ich názorov, postojov, stanovísk a problémov. Tu vystupuje poslanec 
parlamentu ako ústavný inite , ktorý nie je súkromná osoba, ani nezastupuje seba ako osobu, ale 
vystupuje ako len parlamentu, ktorý práve a len na základe tohto lenstva môže rieši  problémy 
voli ov a presadzova  ich záujmy. Tým sa aj taká vec ako zriadenie a prevádzkovanie poslaneckej 
kancelárie dostáva do sféry ústavného práva. 

Od 15. decembra 2015 platí v Slovenskej republike zákaz stranám a poslancom za strany, ktoré nie 
sú zriadené pod a zákona . 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení 
neskorších predpisov ( alej len „zákon“), zria ova  na území Slovenskej republiky ich kancelárie.1 

                                                            
1) Konkrétne v § 2 ods. 2 zákona . 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona . 375/2015 Z. z. 
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V súvislosti s týmto zákazom, ak nechápem otvorenie a prevádzku poslaneckej kancelárie iba ako 
technickú a administratívnu záležitos , je potrebné preskúma  vecný, materiálny základ fungovania 
kancelárií politických strán a osobitne poslancov parlamentu v oblasti ústavného práva. 

MANDÁT POSLANCA A POSLANECKÁ KANCELÁRIA 
Otvorenie a prevádzku poslaneckej kancelárie chápem ako sú as  výkonu mandátu poslanca. 
Poslanecký mandát sa nevykonáva bez vz ahu k ob anom. Požiadavkou výkonu mandátu poslanca 
je jeho vykonávanie v záujme ob anov. Poslanec má nepochybne mnoho spôsobov a možností, ako 
vie záujem ob anov zisti  a tiež ob ania majú mnoho spôsobov, ako svoj záujem poslancovi oznámi . 
Ich vzájomná interakcia práve v poslaneckej kancelárii je jedným z týchto spôsobov. Otvorenie 
a prevádzku poslaneckej kancelárie preto chápem ako sú as  práva ob anov – voli ov oznamova  
svoj záujem poslancovi parlamentu a záväzku poslanca vykonáva  svoj mandát v súlade so záujmom 
ob anov – voli ov. Právnu úpravu poslaneckých kancelárií je následne potrebné preskúma  
s oh adom na to, i toto právo voli ov podporuje a dopomáha jeho uplatneniu, alebo i ho 
obmedzuje alebo s ažuje.  

Pod a l. 73 ods. 2 Ústavy SR sú poslanci zástupcovia ob anov, ale mandát vykonávajú osobne pod a 
svojho svedomia a presved enia a nie sú viazaní príkazmi. Z uvedenej ústavnej dikcie vyplýva, že 
poslanec by nemal prijíma  žiadne príkazy, ani od politickej strany alebo hnutia, na kandidátke 
ktorého bol zvolený do Národnej rady Slovenskej republiky. Takto koncipovaný obsah poslaneckého 
mandátu sa v teórii nazýva zákaz imperatívneho mandátu, resp. vo ný mandát.2 Zákaz 
imperatívneho mandátu znamená politickú nezodpovednos  poslanca vo i svojim voli om 
v priebehu volebného obdobia. Poslanec má kona  pod a svojho svedomia a presved enia, nezávisle 
od názorov iných, nezávisle od názorov sociálnych skupín i politických strán, spolkov, ob ianskych 
združení alebo iných obdobných organizácií, a to i vtedy, ak prípadne tieto subjekty reprezentuje. 
Poslanci priamo nezodpovedajú voli om a voli i ich priamo nemôžu odvola . Sú však viazaní ústavou, 
ústavnými zákonmi a zákonmi.3 Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky nie je viazaný príkazmi 
od iného orgánu verejnej moci, ani od iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Ústava SR 
neumož uje nikomu, aby zaväzoval poslanca k spôsobu, akým uplatní práva vyplývajúce 
z poslaneckého mandátu. Svedomie a presved enie poslanca je nadradené nad príkazy a želania 
voli ov, aj politických strán a hnutí, ktoré poslanca navrhli za kandidáta na poslanca. Jediným 
obmedzením pri výkone poslaneckého mandátu je Ústava SR.4 

Ak do témy mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky vtiahnem poslanecké kancelárie 
a ich zmysel, ako som ho vymedzil vyššie, vedie ma to k s ubu poslanca, ktorého bezvýhradné 
zloženie má pre jeho mandát konštitutívne ú inky. Zo s ubu vyvodzujem, že poslanec je pri výkone 
svojho mandátu viazaný Ústavou SR a ostatnými zákonmi, ale zo s ubu poslanca je možné vyvodi  aj 
ústavný záväzok poslanca Národnej rady Slovenskej republiky plni  svoje povinnosti v záujme 
ob anov Slovenskej republiky. Opätovne sa tým dostávam k tomu, že poznanie záujmov ob anov je 
predpokladom výkonu (aj neimperatívneho) mandátu a je dôležité pre riadny výkon poslaneckého 
mandátu v súlade s jeho ústavným s ubom. Sú asne to neimperatívna mandát poslanca nenarúša, 
ale dop a. 

Medzi poslancom a voli om existuje ur itý vz ah. Tento vz ah nie je medzi každým/akýmko vek 
poslancom a každým/akýmko vek voli om. Základom vz ahu medzi poslancom a voli om je miesto 
trvalého pobytu poslanca, ktoré je ur ujúce pre jeho príslušnos  do konkrétneho volebného obvodu.  

                                                            
2) SVÁK, J. – CIBULKA, .: Ústavné právo Slovenskej republiky. 1. vydanie, Bratislavská vysoká škola práva, Bratislava, 2006, s. 215. 
3) I , M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Matica Slovenská, Bratislava, 1997, s. 296. 
4) DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky, komentár. 2. vydanie, Heuréka, Šamorín, s. 651. 



21

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKBORIS BALOG

 
Prepojenie medzi voli mi a volenými zástupcami vyplýva aj z Ústavy SR, ktorá v l. 2 ods. 1 výslovne 
ustanovuje, že štátna moc v Slovenskej republike pochádza od ob anov, ktorí ju vykonávajú 
prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Ob ania nevykonávajú štátnu moc 
prostredníctvom akýchko vek volených zástupcov a z opaku, nie akýko vek volený zástupca 
zastupuje ob anov Slovenskej republiky. Za „svojich“ volených zástupcov môžu ob ania Slovenskej 
republiky poklada  len tých volených zástupcov, ktorí sú sú as ou ústavných orgánov, ktoré sú 
vytvárané vo bami ob anmi Slovenskej republiky. Medzi týchto volených zástupcov patria 
nepochybne aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Ke že Národná rada Slovenskej 
republiky je jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky, neexistuje okrem nej 
žiaden iný ústavný orgán parlamentného typu, ktorý by na národnej úrovni zastupoval ob anov 
Slovenskej republiky. Vo vz ahu k poslaneckým kanceláriám to potom znamená, že pri poslancoch 
Národnej rady Slovenskej republiky je otváranie a prevádzkovanie poslaneckých kancelárií 
predpokladaným a želaným javom, kým vo vz ahu k lenom iných národných zastupite ských 
orgánov je to jav nepredpokladaný.  

Zria ovanie a prevádzkovanie poslaneckých kancelárií ako miesta na stretnutia poslancov s voli mi 
podporuje aj právna úprava. Zriadenie a prevádzka poslaneckej kancelárie predstavuje sú as  
materiálnych predpokladov výkonu mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a záujem 
Slovenskej republiky na styku poslancov s voli mi touto formou je vyjadrený aj tým, že výdavky na 
prevádzku poslaneckej kancelárie sú hradené z verejných prostriedkov. Každý poslanec má pod a 
§ 4a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 120/1993 Z. z. o platových pomeroch 
niektorých ústavných inite ov v znení neskorších predpisov na zabezpe enie výkonu mandátu 
primerane vybavenú kanceláriu v priestoroch Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 
v Bratislave. Sú asne si môže každý poslanec zriadi  okrem tejto kancelárie aj inú, alšiu kanceláriu, 
prípadne aj nieko ko alších. Výdavky na prevádzku tejto alšej poslaneckej kancelárie uhrádza 
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky zo svojho rozpo tu. Uvedený zákon obsahuje v § 4a 
ods. 3 finan ný limit v tom, že celkové výdavky kumulatívne na odmenu poslaneckého asistenta 
a prevádzku alšej poslaneckej kancelárie po as 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch najviac 2,7-
násobok priemernej nominálnej mesa nej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky 
za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlené nahor na celé euro s platnos ou od prvého d a 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ke  bude potvrdená výška priemernej nominálnej mesa nej 
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Výšku priemernej nominálnej mesa nej 
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok na ú ely 
stanovenia platu niektorých ústavných inite ov potvrdzuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky. 

VOLEBNÝ SYSTÉM A POSLANECKÁ KANCELÁRIA 
Záujem ob anov Slovenskej republiky, jeho tlmo enie poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky 
a jeho uplat ovanie pri výkone mandátu je ale potrebné vníma  aj z poh adu volebného systému 
používaného pri vo bách do Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci národnej rady sú volení 
v jednom volebnom obvode. Táto skuto nos  má význam aj pre posudzovanie vz ahu medzi 
poslancami a voli mi z územného h adiska. Pri jednom volebnom obvode nie je žiadne osobitné 
spojenie poslanca s voli mi niektorého územne vymedzeného volebného obvodu, pretože taký 
územný volebný obvod neexistuje. Volebným obvodom každého poslanca je celé územie Slovenskej 
republiky, každá jeho as  a jeho voli om je každý voli . Každý poslanec Národnej rady Slovenskej 
republiky zastupuje všetkých voli ov z celej Slovenskej republiky, resp. každého z nich a jeho 
volebným obvodom je celé územie Slovenskej republiky, resp. každá jeho as . Miesto trvalého 
bydliska poslanca môže vytvára  nejaký bližší citový vz ah tohto poslanca k miestu svojho bydliska, 
formálne je to ale irelevantné.  
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Z h adiska kontaktu poslanca so „svojimi“ voli mi to znamená, že jeho voli i sú na celom území 
Slovenskej republiky, v každej, resp. ktorejko vek jeho asti. Ako miesto kontaktu s voli mi, 
inštitucionalizované aj vo forme poslaneckej kancelárie, si môže poslanec zvoli  preto akéko vek 
miesto (obec) na území Slovenskej republiky. Na tomto ktoromko vek mieste môže poslanec zisti  
záujem ob anov Slovenskej republiky a tým nap a  svoj ústavný s ub.  

Sú as ou právnej úpravy postavenia poslancov, výkonu ich poslaneckého mandátu a zria ovania 
a prevádzky poslaneckých kancelárií ako materiálnej sú asti výkonu poslaneckého mandátu nie je 
žiadna úprava, resp. pravidlá, ktoré by obmedzovali alebo ur ovali zriadenie poslaneckej kancelárie 
len na nejakej asti územia Slovenskej republiky, resp. len vo vz ahu k niektorej asti elektorátu, a už 
vôbec nie vymedzenej pod a niektorého zo znakov pod a l. 12 ods. 2 ústavy, napríklad preto, aby 
bol prístup niektorých voli ov k poslancovi preferovaný a naopak, prístup iných s ažený až 
znemožnený. 

Poslanecký mandát a jeho výkon nie je súkromnou záležitos ou. Práve preto Slovenská republika 
poskytuje poslancom verejné prostriedky, aby si mohli zriadi  a prevádzkova  poslaneckú kanceláriu 
a sú asne musí by  zabezpe ený nediskrimina ný prístup každého voli a do poslaneckej kancelárie 
každého poslanca, ako to vyplýva z podstaty jedného volebného obvodu.  

Pri spojení toho, o som uviedol vyššie o výkone štátnej moci ob anmi prostredníctvom svojich 
volených zástupcov s tým, že títo volení zástupcovia sú v prípade Národnej rady Slovenskej republiky 
volení v jednom volebnom obvode, dôjdeme k prvej základnej konštrukcii o teritoriálnom prepojení, 
resp. 100 % prekryje územia Slovenskej republiky a jedného volebného obvodu pri vo bách do 
Národnej rady Slovenskej republiky a personálnom prepojení ob anov a voli ov, ktoré žijú na území 
Slovenskej republiky. 

V prípade územia to platí – pre vo by do Národnej rady Slovenskej republiky sa nevytvára žiaden 
volebný obvod, ktorý by nebol na území Slovenskej republiky. Nie sú vytvárané volebné obvody 
v zahrani í a tiež tam nie sú pride ované mandáty. Túto zrejmú skuto nos  uvádzam preto, lebo 
personálne už totožnos  neexistuje. Inak povedané, nie každý voli  žije na území Slovenskej republiky 
a nie každý, kto žije na území Slovenskej republiky je aj jej ob anom a voli om pre vo by do Národnej 
rady Slovenskej republiky.  

Prvá situácia sa týka tých ob anov Slovenskej republiky, ktorí majú volebné právo do Národnej rady 
Slovenskej republiky, ale nežijú na území Slovenskej republiky. Svoje volebné právo využívajú 
poštou. Nevytvára sa pre nich volebný obvod (volebné obvody) mimo územia Slovenskej republiky 
a nie sú pre nich vyhradené ani žiadne mandáty, teda volia prostredníctvom tých istých 
kandida ných listín ako voli i na území Slovenskej republiky. Vo vz ahu k predmetu môjho príspevku 
to znamená, že aj ich zastupujú všetci, resp. každý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 
zvolený v jednom volebnom obvode na území Slovenskej republiky. Neexistuje preto žiaden dôvod, 
aby si ktorýko vek poslanec Národnej rady Slovenskej republiky otvoril a prevádzkoval poslaneckú 
kanceláriu mimo územia Slovenskej republiky, pretože mimo územia Slovenskej republiky nemá svoj 
volebný obvod a svojich voli ov, špeciálne a osobitne ktorých by zastupoval.  

Druhá situácia je tá, ak na území Slovenskej republiky žijú fyzické osoby, ktoré nie sú jej ob anmi 
a nemajú volebné právo do Národnej rady Slovenskej republiky. Tieto osoby ale môžu ma  
ob ianstvo iného štátu a tiež aktívne volebné právo do jeho parlamentu. Ide teda o rovnakú situáciu 
ako v prípade ob anov Slovenskej republiky, ktorí z cudziny môžu voli  poštou. Nech bude spôsob, 
ako umožní domovský štát svojim ob anom žijúcim v zahrani í voli  do parlamentu akýko vek 
(poštou, elektronicky, na zastupite skom úrade), iste nebude taký, že by boli na území Slovenskej 
republiky pre tieto osoby vytvorené volebné obvody a boli by na území Slovenskej republiky 
pride ované mandáty. Teritoriálny vz ah medzi ob anom iného štátu žijúcim na území Slovenskej 
republiky a jeho voleným zástupcom v parlamente jeho domovskej krajiny preto neexistuje. Tým nie 
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je ani daný materiálny dôvod preto, aby si mohol poslanec parlamentu inej krajiny otvori  
a prevádzkova  svoju kanceláriu na území Slovenskej republiky, pretože tu nemá volebný obvod 
a teda ani voli ov, ktorých by konkrétne zastupoval.  

Posledná, osobitná, situácia je tá, ak má niekto dvojité štátne ob ianstvo a žije na území Slovenskej 
republiky, ale má volebné právo do dvoch národných parlamentov a tiež situácia, ak ob an 
Slovenskej republiky s volebným právom do Národnej rady Slovenskej republiky síce žije na území 
Slovenskej republiky, ale má silnú citovú, osobnú, rodinnú alebo inú väzbu aj k nejakému inému 
štátu. Tento ob an je zastupovaný poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, pretože 
uplat uje svoje aktívne volebné právo v jednom volebnom obvode pre vo by do Národnej rady 
Slovenskej republiky. Títo sú jeho zástupcovia a jeho záujmy sú pre výkon poslaneckého mandátu 
významné pre nich a nie pre poslancov zastupite ského zboru inej krajiny. Tak ako som uviedol 
v predchádzajúcom odseku, pre otvorenie a prevádzkovanie poslaneckej kancelárie musí existova  
nejaký vecný dôvod. Ten je daný vz ahom medzi voli om/voli mi a ich zástupcom/zástupcami. 
Základom tohto vz ahu je príslušnos  ku konkrétnemu volebnému obvodu. Preto aj v rámci jedného 
štátu, ktorý by sa lenil na viaceré volebné obvody by bolo úplne nelogické, ak by si poslanec zvolený 
v nejakom volebnom obvode otvoril poslaneckú kanceláriu v inom volebnom obvode. Chýbal by tam 
vz ah s voli mi. 

Ešte výraznejšie je absencia tohto materiálneho základu zrete ná v prípade dvoch samostatných 
štátov. Poslanci zastupite ského orgánu nejakého štátu nezastupujú ob anov iného štátu. Na území 
iného štátu nekandidujú, na území iného štátu nie sú volení a nemajú tam voli ov, ktorých by 
zastupovali. Ani to ani v prípade, ak by nejakí ob ania, o aj po etne významná skupina, mala 
k tomuto inému štátu blízky vz ah založený napr. na národnosti. Absenciou takéhoto vz ahu medzi 
voli mi a poslancami nie je daný ani materiálny dôvod na otváranie a prevádzkovanie poslaneckých 
kancelárií v zahrani í. Sú asne právo ob anov na tlmo enie svojich záujmov svojim voleným 
zástupcom porušené nie je, pretože svojich volených zástupcov majú vo svojom národnom 
parlamente. 

Politickú suverenitu štátu chráni aj Európsky dohovor o udských právach, ktorý v l. 16 upravuje 
obmedzenie politickej innosti cudzincov. Slovenská republika má právo obmedzova  politickú 
innos  cudzincov na svojom území, preto má tiež právo regulova  jeden z jej prejavov, a to innos  

poslaneckých kancelárií poslancov parlamentov iných štátov na svojom území. 

KANCELÁRIE EURÓPSKYCH POLITICKÝCH STRÁN 
Právny poriadok Slovenskej republiky nepozná poslanecké kancelárie zria ované zo súkromných 
zdrojov a už vôbec nie z verejných zdrojov iného štátu. Takáto kancelária, resp. akýko vek priestor 
nemôže pod a by  považovaný za poslaneckú kanceláriu v zmysle miesta ur eného na výkon 
poslaneckého mandátu a stretnutia poslanca s (jeho) voli mi. Zria ovanie a prevádzka poslaneckej 
kancelárie je predmetom verejného práva a nie súkromného práva, pretože súvisí s výkonom 
verejnej ústavnej funkcie.  

Ak preto chápem otváranie a prevádzkovanie poslaneckých kancelárií, ale aj kancelárií politických 
strán v širšom zmysle, ako sú as  ústavného práva v zmysle nap ania obsahu vz ahu poslancov 
a voli ov daného ich právami a záväzkami, materiálne má zmysel otvorenie a prevádzka poslaneckej 
kancelárie len poslancom zastupujúcim voli ov, resp. politickou stranou, ktorá sa zú ast uje volieb 
konaných v Slovenskej republike alebo európskou politickou stranou.  

Možnos  zria ovania poslaneckých kancelárií na území ktoréhoko vek lenského štátu Európskej 
únie nevyplýva pre európske politické strany automaticky. Štatút a financovanie európskych 
politických strán upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ, EURATOM) . 1141/2014. 
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Európske politické strany pod a tohto nariadenia musia dodržiava  ur ité zásady a sp a  ur ité 
podmienky.  

Európska politická strana je v tomto nariadení vymedzená tak formálnymi znakmi ako aj 
materiálnymi znakmi.  

Formálnym znakom európskej politickej strany je to, že musí by  zaregistrovaná postupom pod a 
nariadenia. Podmienky registrácie upravuje l. 3 nariadenia. 

K materiálnym znakom európskej politickej strany patrí to, že európske politické strany musia 
dodržiava  vo svojich programoch a vo svojej innosti hodnoty, na ktorých je postavená Európska 
únia, najmä úctu k udskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnos , právny štát a rešpektovanie 
udských práv, vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Európske politické strany na európskej 

úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu politickej vôle 
ob anov Európskej únie. Prostredníctvom európskych politických strán sa ob anom Európskej únie 
umož uje zú ast ova  sa na demokratickom živote Európskej únie a preklenú  medzery medzi 
politikami na národnej úrovni a úrovni Európskej únie. Európske politické strany by sa mali sta  
aktívnymi aktérmi v európskej zastupite skej demokracii a mali by ú inne vyjadrova  názory, 
stanoviská a politickú vô u ob anov Európskej únie. Európska politická strana musí ma  jednozna ne 
nadnárodný charakter.  

Z nariadenia vyplýva, že innos  európskych politických strán je upravená týmto nariadením a ak ide 
o otázky innosti európskych politických strán, ktoré toto nariadenie neupravuje, riadi sa ich innos  
vnútroštátnym právom lenského štátu.  

Európsky parlament poskytuje európskym politickým stranám technickú podporu a tiež financie. 
Európska politická strany si v rámci svojich administratívnych štruktúr môže vytvára  kancelárie. 
Z l. 4 ods. 1 písm. f) nariadenia možno ale vyvodi , že tieto kancelárie (ako sídlo európskej politickej 
strany) môžu pôsobi  len v rámci práva lenského štátu sídla európskej politickej strany a nie je to 
predmetom samotného nariadenia. innos , ktorú by európska politická strana vykonávala v inom 
lenskom štáte Európskej únie, ako je štát je sídla, teda napr. aj otváranie a prevádzka tamojších 

kancelárií, je možná iba v rámci národného práva príslušného lenského štátu Európskej únie. Tu 
nariadenie rešpektuje právomoc každého lenského štátu upravi  ur ité aspekty pôsobenia 
európskej politickej strany na svojom území.  

ZÁVER 
Otvorenie a prevádzkovanie poslaneckej kancelárie je nepochybne politickou innos ou, resp. jej 
sú as ou. Nejde o žiadnu súkromnú aktivitu politickej strany alebo poslanca parlamentu. 
Domnievam sa preto, že štát môže túto innos  regulova , a to dokonca až v rozsahu zákazu 
otvárania a prevádzkovania poslaneckých kancelárií. 

Štátna regulácia, vrátane prípadného zákazu, ale nemôže narušova  slobodnú sú až politických síl 
a politických strán a nemôže popiera  práva voli ov vykonávané smerom k ich zvoleným zástupcom, 
resp. nemôže popiera  možnos  styku voli ov a ich zvolených zástupcov.  

Voli i musia ma  zabezpe enú možnos  kontaktu s ich volenými zástupcami, volení zástupcovia 
musia ma  možnos  kontaktu s ich voli mi. Voli i musia ma  zabezpe ené právo na tlmo enie svojich 
záujmov svojim voleným zástupcom a volení zástupcovia sú povinný kona  v záujme svojich voli ov. 
Na uplatnenie týchto práv slúžia aj poslanecké kancelárie a bránenie ich otvoreniu a prevádzkovaniu 
v takomto prípade by bolo porušením ústavných práv voli ov.  

Ak ale neexistuje medzi osobami vz ah voli a a poslanca, innos  poslaneckej kancelárie nemá 
žiaden materiálny základ. Zákaz ich innosti preto neznamená porušenie práv voli ov alebo 
poslancov. 
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životné prostredie, právna zodpovednos , správne trestanie, súdne trestanie, sankcie, trestné právo, nezákonné 
konanie, presahovanie medzi trestnoprávnymi a administratívnymi ustanoveniami 

KEY WORDS:  
environment, legal liability, administrative punishment, judicial punishment, sanctions, penalties, criminal law, 
illegal behaviour, overlap between criminal and administrative provisions 

ABSTRAKT: 
Zabezpe enie zdravého a bezpe ného životného prostredia si za ína vyžadova  stále vä šie náklady a rovnako 
stúpajú aj náklady na odstra ovanie následkov rôznych protiprávnych konaní smerujúcich vo i životnému 
prostrediu. Európske spolo enstvo je rovnaké znepokojené narastajúcim po tom závažných deliktov trestných 
inov proti životnému prostrediu a ich dôsledkami, ktoré oraz astejšie presahujú hranice štátov, v ktorých došlo 

k spáchaniu týchto trestných inov. Nezákonné konanie ohrozujúce životné prostredie si preto vyžaduje 
primeranú reakciu i už v režime správneho alebo súdneho trestania. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
Ensuring a healthy and safe environment begins to require an increasing costs and also rising costs for elimination 
of variety illegal activities towards the environment. The European Community is equally concerned about the 
increasing number of crimes against the environment and their effects, which are increasingly extending beyond 
the borders of the states in which these crimes were committed. Unlawful conduct threating environment 
therefore requires an appropriate response in both administrative and judicial regime. 
 

I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY  
Rozvoj spolo nosti je bezprostredne a nepretržite spätý s prírodnými podmienkami, využívaním 
prírodných zdrojov a zásahmi do životného prostredia. Tieto faktory zásadne ovplyv ujú na rôznych 
úrovniach alebo v rozli ných regiónoch negatívne alebo pozitívne jeho kvalitu, a tým aj spôsob života 
dnes už 7 miliárd udí na našej planéte, na ktorej ich prirodzený prírastok vzrastá za každú sekundu 
viac než o dvoch. V niektorých lokalitách sa životné prostredie zlepšuje, avšak na mnohých miestach 
aj zhoršuje. Celkový trend vo svete teda trvalo vykazuje nevyváženos  týchto javov a prevažne 
nepriaznivý vývoj environmentálnej situácie. V globálnom rozsahu udstvo ohrozujú nielen prírodné 
katastrofy, pohromy a vy erpania zásob viacerých tradi ných strategických surovín, ale aj závažné 
negatívne zásahy loveka do prírody. 
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Z týchto dôvodov vzrastá na význame donucovacia funkcia štátu a vyvodzovanie zodpovednosti za 
spáchané delikty proti životnému prostrediu. Zodpovednos , ako povinnos  znáša  následok 
správania, ktoré bolo v rozpore so spolo ensky akceptovanými pravidlami, vznikla nepochybne ešte 
pred vznikom samotného práva, ako prvok každého normatívneho systému. V spolo nosti vznikla 
ako reakcia na nutnos  vysporiada  sa s neprijate ným konaním, ktoré si k svojmu súžitiu spolo nos  
sama vytvorila. 

Právna zodpovednos  je iba jednou z rozli ných foriem zodpovednosti. Je teda iba jednou vrstvou 
v spolo enskej štruktúre zodpovednosti. Právna úprava zodpovednosti vychádza z istých filozoficko-
etických predstáv o tom, ako je lovek zodpovedný za svoje konanie, za svoje iny pred ostatnými 
u mi, spolo nos ou a sám pred sebou a svojím svedomím. 

Obsah právnej zodpovednosti pod a Soni Koši iarovej tvorí: (i) oprávnenie verejnomocenského 
orgánu prejedna  v rámci procesného postupu delikt a oprávnenie (nie teda vždy povinnos ) uklada  
za  páchate ovi deliktu trest, (ii) povinnos  páchate a strpie  nepriaznivý následok.  

Nepriaznivý následok sa z h adiska právneho postavenia subjektu prejavuje v zmene jeho právneho 
statusu (vzniká jeho povinnos  znáša  represívnu sankciu na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu, resp. povinnos  odstráni  nepriaznivý následok svojho správania).  

Environmentálne sankcie ukladané zákonom alebo kompetentnými orgánmi na úseku ochrany 
a tvorby životného prostredia sú sú as ou „sústavy a aparátu jednotlivých právnych odvetví“. 
V súlade s tým môže by  právny subjekt, ktorý konal v rozpore s právnymi predpismi na úseku 
starostlivosti o životné prostredie, nosite om zodpovednosti: a) trestnoprávnej, b) administratívnej, 
c) ob ianskoprávnej a d) pracovnoprávnej.  

Právna zodpovednos  na úseku ochrany životného prostredia v Slovenskej republike z h adiska 
obsahu predstavuje jednak zodpovednos  deliktuálnu, ale aj zodpovednos  za straty v životnom 
prostredí. Vo vz ahu k zodpovednosti na úseku životného prostredia sa u nás uplat ujú obe 
kategórie zodpovednosti, t. j. zodpovednos  objektívna (za následok), ale aj zodpovednos  
subjektívna (za zavinenie).  

II. TRESTNOPRÁVNA A ADMINISTRATÍVNA ZODPOVEDNOS  ZA ENVIRONMENTÁLNE 
DELIKTY 
Pokia  ide o trestnoprávnu zodpovednos , táto nie je a perspektívne ani nebude rozhodujúcim 
druhom zodpovednosti v rámci starostlivosti o životné prostredie, avšak jej existencia je 
nezastupite ná, nako ko predstavuje prostriedok ochrany spolo nosti pred najzávažnejším 
protiprávnym konaním. V tejto súvislosti možno spomenú , že trestné právo bolo iasto ne 
využívané aj pred rokom 1989 (hospodárske trestné iny, trestné iny zneužívania právomoci 
verejného inite a a pod.), ale ustanovenia jednotlivých skutkových podstát priamo aplikovate né na 
iny proti životnému prostrediu až po tomto roku. Základnú zmenu do trestného zákonníka priniesli 

až novely, ktoré zaviedli skutkovú podstatu trestného inu Ohrozenie životného prostredia. 
V sú asnosti je stav taký, že trestné iny, objektom ktorých je životné prostredie, jeho zložky 
a prírodné zdroje, sú v trestnom kódexe za lenené medzi trestné iny všeobecne nebezpe né (šiesta 
hlava) so samostatným oddielom s názvom Trestné iny proti životnému prostrediu. Trestný zákon 
upravuje v ustanoveniach §§ 300 až 310 skutkové podstaty trestných inov: Ohrozenia a poškodenia 
životného prostredia, Neoprávneného nakladania s odpadmi, Neoprávneného vypúš ania 
zne is ujúcich látok, Porušovania ochrany vôd a ovzdušia, Neoprávnenej výroby a nakladania 
s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu, Porušovania ochrany rastlín a živo íchov, Porušovania 
ochrany stromov a krov, Šírenia nákazlivej choroby zvierat a rastlín, Úniku organizmov, Pytliactva. 
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Deliktuálne správanie páchate a, ktoré nemožno kvalifikova  ako trestný in, môže by  postihované 
v rámci administratívnoprávnej zodpovednosti. Aj ke  sa uplat uje zásada akcesority správneho 
práva vo i trestnému právu, neznamená to, že ak in nie je možné kvalifikova  ako trestný in, tak aj 
automaticky postihnute ný v rámci správneho práva. I v týchto prípadoch je potrebné vždy skúma , 
i konanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo iného správneho deliktu.  

III.  SPOLO NÉ A ODLIŠNÉ ZNAKY SPRÁVNEHO A SÚDNEHO TRESTANIA 
Postihovanie environmentálnych deliktov prostredníctvom vyvodzovania zodpovednosti za správne 
a súdne delikty je ovládané spolo nými zásadami. Rovnako ako pri trestných inoch, aj pri správnom 
trestaní platí zásada zákonnosti vyjadrená slovami nullun crimen sine lege a nulla poena sine lege. 
Sankcionova  preto možno iba konanie, ktorého znaky sú vyjadrené v skutkovej podstate správneho 
alebo súdneho deliktu v zákone, pri om možno uplatni  iba také sankcie, ktoré sú stanovené 
v zákone. Uvedené vychádza aj z Odporú ania Rady Európy (91) o správnych sankciách. alej 
v obidvoch prípadoch platí zásada zákazu retroaktivity, proporcionality (primeranosti) a s ou 
spojená zásada zneužitia správnej úvahy, zásada legitímnych o akávaní, zásada rýchlosti 
a hospodárnosti, zásada zis ovania materiálnej pravdy a predovšetkým zásady ne bis in idem 
a zásada zákazu reformatio in peius alebo zásada ukon enia konania o vine a treste rozhodnutím. 
Popri všeobecných procesných rozhodnutiach sa rovnako v obidvoch režimoch uplat ujú niektoré 
špeciálne procesné zásady ako napr.: právo by  oboznámený s obvinením, právo na primeraný as 
na prípravu obhajoby, právo obvinenej osoby a jej zástupcu na oboznámenie sa s každým dôkazom, 
právo na vyjadrenie sa ku každej veci, o ktorej má by  v konaní o delikte rozhodnuté, a to pred 
vydaním rozhodnutia, právo, aby rozhodnutie o uložení sankcie bolo riadne odôvodnené, princíp 
prezumpcie neviny.  

Na rozdiel od trestného práva, ktoré existuje v kodifikovanej podobe, environmentálne právo je 
subsumované v množstve právnych predpisov, pri om každý osobitný zákon má samostatnú úpravu 
pre oblas  správneho trestania. Mimosúdne delikty ozna ované tiež ako správne delikty sú teda 
obsiahnuté v mnohých zákonoch upravujúcich povinnosti subjektov práva a výkon verejnej správy 
na jednotlivých úsekoch. Slovenská právna úprava rozde uje správne delikty na priestupky a iné 
správne delikty, ktoré sa alej vnútorne diferencujú spravidla na iné správne delikty fyzických osôb 
postihované na základe zavinenia, správne delikty právnických a fyzických osôb bez oh adu na 
zavinenie, správne (verejné) disciplinárne delikty a správne poriadkové delikty.  

Pokia  ide o rozdielnosti, v teórii a rozhodovacej praxi sa možno stretnú  s najrozli nejšími názormi, 
ktoré poukazujú na neujasnenos  trestnej politiky štátu a na prelínanie súdneho a správneho 
trestania. Prvým rozlišovacím kritériom je stupe  spolo enskej nebezpe nosti, škodlivos  ur itého 
konania. Pre trestné iny sa uvádza, že ide o druhovo závažnejšie protiprávne konanie, nako ko je 
daný vyšší stupe  spolo enskej nebezpe nosti, ako v prípade správnych deliktov. alším 
rozlišovacím a nadväzujúcim kritériom môže by  povaha chráneného záujmu i intenzita zásahu do 
tohto chráneného záujmu. V prípade správnych deliktov je chránený záujem riadnej správy 
verejných záležitostí, naproti tomu, pri trestných inoch sa chráni širší okruh spolo enských hodnôt 
a záujmov, najmä život a zdravie osôb. V súvislosti s postihovaním environmentálnych deliktov sa 
tento rozdiel stiera, ke že v obidvoch prípadoch je chránený ten istý záujem – ochrana životného 
prostredia, do popredia preto vystupuje intenzita zásahu do tohto chráneného záujmu. Napríklad 
postih subjektu za neoprávnené nakladanie s odpadmi je prípustný tak pod a zákona o odpadoch, 
ako aj pod a § 302 Trestného zákona.  

S vyššie uvedeným by malo súvisie  aj h adisko druhov a výmery uložených sankcií. Toto h adisko je 
však relatívne, najmä pri porovnaní uloženia sankcie vo vymeraní pokuty vo výške aj 330.000,- Eur 
a uloženia trestu od atia slobody v trvaní nieko kých mesiacov.  
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Nesporným rozlišovacím kritériom zostáva po atie subjektívnej stránky, nako ko pri trestných 
inoch sa vyžaduje zavinenie zatia  o správne delikty sú koncipované na princípe objektívnej 

zodpovednosti.  

Typickým rozlišovacím kritériom medzi správnymi a súdnymi deliktami je ešte stále v postavení 
subjektu, ke že nosite om trestnoprávnej zodpovednosti môže by  iba fyzická osoba, kým 
administratívnoprávna zodpovednos  môže by  vyvodená aj vo i právnickej osobe. Avšak 
s nadobudnutím ú innosti zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov k 1. júlu 2016 (schválený v NR SR 13. novembra 2015) budú súdy oprávnené 
uklada  v trestnom konaní aj právnickým osobám tresty a ochranné opatrenia, v rámci zavedenej 
trestnej zodpovednosti právnických osôb v podobe trestných dôsledkov trestného inu spáchaného 
fyzickou osobou konajúcou za právnickú osobu formou pri ítania právnickej osobe. 

Pokia  v teórii správneho práva sú viac menej nejasnosti o vz ahu správnych deliktov a trestných 
inov, správne súdy majú v tejto otázke jasno. Judikatúra totiž nejde cestou odvetvovou 

najrôznejších oblastí práva, ale naopak vychádza z princípu jednoty a bezrozpornosti právneho 
poriadku a vo viacerých judikátoch v tejto oblasti sa zhodla na tom, že „trestnos  správnych deliktov 
sa riadi obdobnými princípmi, ako trestnos  trestných inov“. Vz ah správnych a súdnych deliktov 
(trestných inov) preto nemôže by  chápaný ako vz ah antagonistický, ale naopak ide o vz ah 
kooperácie, nako ko ide o sú as  širšieho rámca trestania. Slabým miestom tohto prístupu je však 
skuto nos , že pre aplikujúce správne orgány sa vyžaduje dôkladná znalos  nielen správneho a užšie 
environmentálneho práva vrátane judikatúry, ale aj alších oblastí, akými sú trestné právo vrátane 
poznania jeho výkladu. Týmto sa do istej miery stiera rozdiel medzi správnymi a súdnymi deliktami 
(trestnými inmi). 

Osobitnou kategóriou je diferenciácia medzi priestupkom a trestným inom. Z definície priestupku 
pod a § 2 ods. 1 zákona . 372/1990 Zb. o priestupkoch vyplýva, že musí by  sú asný naplnený 
materiálny a formálny imperatív, ke že cit.: „priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo 
ohrozuje záujem spolo nosti a je za priestupok výslovne ozna ené v tomto alebo v inom zákone 
a zárove  nejde o iný správny delikt postihnute ný pod a osobitných právnych predpisov alebo 
o trestný in“. Z uvedenej definície je zárove  zrejmý aj pozitívny a negatívny element vymedzenia 
vo i iným správnym deliktom a trestným inom. 

Odlišný prístup nachádzame v prípade trestných inov, ke že Trestný zákon . 300/2005 Z. z. 
s ú innos ou od 1.1.2006 upustil od materiálneho aspektu, ke  už nepoužíva pojem nebezpe nos  
inu pre spolo nos , ím nedošlo len k zmene pojmoslovia, ale ide aj o zmenu z materiálno-

formálneho na formálno-materiálny prístup k chápaniu trestného inu. Jedným z dôvodov prechodu 
k formálnemu po atiu trestného inu mala by  skuto nos , že používanie materiálneho znaku 
trestného inu, ktorým bola nebezpe nos  inu pre spolo nos , justi ná prax asto prece ovala, ba 
dokonca zneužívala tak v prospech, ako aj v neprospech páchate a.  

Napriek tomu, že zákonodarca ustúpil od používania pojmu nebezpe nos  inu pre spolo nos , 
zaviedol nový pojem závažnos , ktorú je nutné vzh adom na § 10 ods. 2 Trestného zákona 
obligatórne skúma  pri všetkých pre inoch, pretože má elementárny vplyv na posúdenie a de facto 
vznik trestnej zodpovednosti (zodpovednosti za trestný in ako druh verejnoprávneho deliktu). 
Závažnos  je zadefinovaná ako taxatívny výpo et okolností potrebných na posúdenie vymedzenia 
pre inu. Týmito okolnos ami sú spôsob spáchania a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol 
spáchaný, miera zavinenia a pohnútka. Spravidla ide o premenlivé pojmy, ktorých zistenie je 
podstatné pre rozhodnutie o ine. Ak ich posúdením je závažnos  inu nepatrná alebo v prípade, že 
sa protiprávneho konania dopustil mladistvý páchate  je závažnos  inu malá, nejde o pre in. 
U mladistvého páchate a je akceptovate ná miera závažnosti inu vyššia a v § 95 ods. 2 Trestného 
zákona je vyjadrená slovom malá. Malá závažnos  je v kvantitatívnom a kvalitatívnom vyjadrení širší 
pojem ako nepatrná závažnos . 
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V súvislosti s ustanovením § 10 ods. 2 je potrebné zdôrazni  aj princíp zásady subsidiarity trestnej 
represie, v zmysle ktorej trestné právo je „ultima ratio“ o znamená, že nielen zákonodarca, ale aj 
právna prax má používa  trestné právo v prípade, ke  ostatné prostriedky nesta ia. V tomto 
kontexte novela Trestného zákona ú inná od 1.9.2015 uvedenú požiadavku nemusí naplni , ke že 
pri naj astejšie vyskytujúcich trestných inoch proti životnému prostrediu (§ 302 Neoprávnené 
nakladanie s odpadmi, resp. § 305 Porušovanie ochrany rastlín a živo íchov) sa už nevyžaduje 
úmyselné zavinenie, ale naopak aj menej závažné nedbanlivostné konania (predtým správne delikty) 
môžu nap a  z h adiska formálnej stránky skutkovú podstatu trestného inu. Napr. nedbanlivostné 
protiprávne nakladanie s odpadom v malom rozsahu (t. j. viac ako 266 eur) nap a formálne znaky 
trestného inu pod a § 302 ods. 1 Trestného zákona, o sa javí ako neprimerané až absurdné. 

IV.  ZÁVER  
Vzrastajúci po et závažných environmentálnych deliktov nazna uje, že správne trestanie sa javí ako 
mierne a nie ve mi efektívne. Na druhej strane ú innos  sú asného trestného práva v Slovenskej 
republike vo vz ahu k ochrane životného prostredia je pomerne nízka. Je tomu tak aj preto, že napr. 
pri skutkovej podstate trestného inu ohrozovania životného prostredia môžu ma  rozhodovacie 
orgány problém s výkladom pojmu „vyda  životné prostredie do nebezpe enstva závažného 
poškodenia“, pri om práve závažnos  poškodenia je hranicou medzi trestným inom a priestupkom. 
Napokon celá skutková podstata tohto trestného inu je formulovaná ako blanketová norma a môžu 
teda vznika  interpreta né a aplika né ažkosti pri výklade pojmu „predpisy o ochrane životného 
prostredia alebo nakladania s prírodnými zdrojmi“. Aplikácia týchto ustanovení preto môže by  pre 
orgány inné v trestnom konaní obtiažna, najmä s akcentom na pojmy ujma, životné prostredie, 
vyda  životné prostredie do nebezpe enstva a pod. (pod a Štatistickej ro enky o innosti 
prokuratúry SR za rok 2014 bol odsúdený 1 páchate ). Paradoxne tak trestné právo chráni životné 
prostredie skôr bu  v rámci špeciálnych skutkových podstát (týranie zvierat, pytliactvo, nedovolená 
výroba a držba rádioaktívnych materiálov a pod.) alebo spolu s iným chráneným záujmom (ako je 
všeobecné ohrozenie, poškodzovanie cudzej veci a pod.). V kontexte uvedeného je preto 
nevyhnutné v záujme ochrany životného prostredia venova  zvýšenú pozornos  postihovaniu 
nekalých konaní v obidvoch právnych režimoch. 
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ABSTRAKT: 
lánok sa zaoberá zákonným rámcom definície a ochrany osobných údajov v procese zákonnej publicity verejnej 

správy v innosti správnych orgánov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. lánok popisuje rozsah princípu 
prevažujúceho verejného záujmu ako sú asti práva na informácie v konfrontácií s ochranou osobných údajov 
fyzických osôb pri aplikácií ustanovení príslušných právnych noriem. Autor rozoberá vybrané problémy aplika nej 
praxe v spojení s realizáciou inštitútov ochrany osobných údajov a práva na informácie a analyzuje postavenie 
verejne innej osoby v procese verejnej kontroly štátnych orgánov podie ajúcich sa na výkone verejnej moci. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
The article analyses the legislative frame of the definition and the security of personal data in process of legal 
publicity of the public administration in the structures the organs in the competence of the Ministry of Interior 
of the Slovak Republic. The paper describes the range of the principle of overriding public interest as a part of 
the law on information accessibility in a confrontation with the security of personal data when applying the 
provisions of relevant law norms. The Author analyses selected topics from application praxis in a connection 
with the implementation of the institutes dealing with a security of personal data and the law on information 
accessibility. He analyses the status of public authorities in the process of public scrutiny of state bodies involved 
in the exercise of official authority. 
 

ÚVOD 
Zákon . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ( alej len „zákon o slobode informácií“) 
je odo d a svojej ú innosti v úzkom spojení so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý bol v roku 
2013 novelizovaný pod íslom 122/2013 Z. z. ( alej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Tieto 
obsahovo odlišné právne normy poskytujú zákonný rámec pre oblas  práv priznaných Ústavou 
Slovenskej republiky a to je základne právo na informácie a základné práva súvisiace s ochranou 
súkromnej sféry jednotlivca. Kolízia týchto práv nepriamo sprevádza konanie pod a zákona o slobode 
informácií a to predovšetkým v procese zákonnej publicity verejnej správy uplatnením princípu 
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prevažujúceho verejného záujmu. Práve tento princíp predstavuje pomyselný most medzi ochranou 
súkromia na jednej strane a uplatnením práva na informácie na strane druhej.  

Oprávnené osoby využitím inštitútov zákona o slobode informácií asto krát zasahujú svojimi 
požiadavkami do konaní, ktorých obsahom sú osobné údaje a iné údaje súkromnej povahy a žiadajú 
sprístupnenie informácií, ktoré môžu svojou povahou priamo zasiahnu  do súkromnej sféry 
konkrétnej osoby. Právo na informácie v spore s právom na ochranu súkromia sa tak dostávajú do 
kolízie, ktorú rozhoduje povinná osoba uplatnením procesnoprávnych inštitútov poskytnutých 
národnými a medzinárodnými právnymi normami. V konaní o sprístupnenie informácie je pre 
oprávnené osoby prvoradým nástrojom špeciálny zákon o slobode informácií. V sporoch, ktorých 
predmetom je zásah do súkromnej sféry konkrétnej osoby je však potrebné rozšíri  procesnoprávne 
obzory a možnosti, ktoré zaru ia tak ochranu, ako aj zákonné uplatnenie a využitie práva.  

V procese publicity verejnej správy sa predmetom a obsahom týchto kolíznych vz ahov stávajú 
predovšetkým údaje o osobách, ktoré priamo pôsobia pri plnení úloh jednotlivých povinných osôb. 
Sú to rôzni štátni zamestnanci, policajti, verejní funkcionári a iné verejne inné osoby. Práve 
sprístup ovanie informácií o týchto osobách vytvára spory pri ochrane osobných údajov v súvislosti 
s aplikáciou práva na informácie zo strany oprávnených osôb.  

ZÁKONNÝ RÁMEC OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A UPLATNENIA PRÁVA NA INFORMÁCIE  
Zákonný rámec práva na informácie a práva na ochranu osobných údajov poskytuje vo všeobecnej 
rovine predovšetkým Ústava Slovenskej republiky. Základne udské práva a slobody upravené 
v l. 16 a l. 19 okrem iného jednozna ne ur ujú, že nedotknute nos  osoby a jej súkromia je 
zaru ená a obmedzená môže by  len v prípadoch ustanovených zákonom, že každý má právo na 
zachovanie udskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, každý má právo na 
ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a právo na ochranu 
pred neoprávneným zhromaž ovaním, zverej ovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej 
osobe. Na strane druhej politické právo obsiahnuté v l. 26 zakotvuje, že sloboda prejavu a právo na 
informácie sú zaru ené a že ich možno obmedzi  zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej 
spolo nosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpe nosti štátu, verejného poriadku, 
ochranu verejného zdravia a mravnosti. Ústavnoprávna rovnováha medzi právom na informácie na 
jednej strane a právom na súkromie na strane druhej je zabezpe ená právnymi inštitútmi, ktoré 
jednotlivým subjektom priznávajú osobitné predpisy so silou zákona.1  

Osobitnými zákonmi, na ktoré odkazuje Ústava Slovenskej republiky sú zákon o ochrane osobných 
údajov a zákon o slobode informácií. Zákon o ochrane osobných údajov upravuje predovšetkým 
ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri 
spracovávaním osobných údajov a práva, povinnosti a zodpovednos  pri spracovávaní údajov 
fyzických osôb. Zákon o slobode informácií zas upravuje podmienky, potup a rozsah slobodného 
prístupu k informáciám a s tým spojené zákonné obmedzenia tohto práva. Ochranu osobnosti 
upravujú aj ustanovenia Ob ianskeho zákonníka, ktoré v sebe absorbujú osobitnú povahu inštitútu 
osobných údajov ako aj prvky obmedzenia v procese získavania a používania údajov zo súkromnej 
sféry fyzickej osoby.  

Samostatnou a nemenej dôležitou oblas ou právnych noriem, ktoré upravujú ochranu osobných 
údajov a stým spojené obmedzenia, sú implementované právne normy Európskej únie, ktorými je 
Slovenská republika viazaná aj pri tvorbe vnútroštátnych predpisov. Výsostné postavenie v tejto 
oblasti má predovšetkým Dohovor o ochrane udských práv a základných slobôd, ktorý v lánkoch 
8 a 10 zasahuje do oblasti práv osobnej povahy ako je právo na rešpektovanie súkromného 

                                                            
1) Ústava Slovenskej republiky  
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a rodinného života a právo na slobodu prejavu. Rovnako významným prvkom sú aj rozhodnutia 
Európskeho súdu pre udské práva a rozhodnutia Ústavného a Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky, ktoré v konkrétnych prípadoch vytvárajú precedensy umož ujúce nastolenie zákonnej 
rovnováhy v kolíziách práv a zákonných obmedzení vzniknutých pri praktickej realizácií inštitútov 
v procese publicity verejnej správy.  

OSOBNÉ ÚDAJE  
Nosným prvkom práva na súkromie zakotveného v Ústave Slovenskej republiky a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisoch sú bezpochyby osobné údaje fyzickej osoby. Ich definícia 
a jednotlivé prvky právnej ochrany, ako aj iné právne inštitúty týkajúce sa osobných údajov, sú 
obsiahnuté v ustanoveniach zákona o ochrane osobných údajov, ktorý ako lex specialis vymedzuje 
právny rámec poskytovania ochrany právam fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich 
súkromného života pri spracovávaní osobných údajov. K opodstatnenej a efektívnej ochrane 
osobných údajov, ako aj k zabezpe eniu legitímnosti a dôslednosti ich spracovávania, je potrebné 
bližšie špecifikova  samotný pojem osobných údajov.  

Úplne presná a jednozna ná definícia osobných údajov nie je jednoduchá, nako ko obsahom 
osobných údajov je viacero prvkov, ktoré vystupujú v pozícií identifikátorov patriacich konkrétnej 
fyzickej osobe, tvoriac jej nemennú identitu. Zákonnú definíciu prináša ustanovenie 
§ 4 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, pod a ktorého osobné údaje sú údaje týkajúce sa 
ur enej alebo ur ite nej fyzickej osoby, pri om takouto osobou je osoba, ktorú možno ur i  priamo 
alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použite ného identifikátora alebo na základe jednej, 
i viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, 

ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.  

Zákonná ochrana identity upravená ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov patrí v rovine 
základných práv a slobôd výhradne iba fyzickej osobe. Údaje ur ujúce právnickú osobu alebo fyzickú 
osobu – podnikate a, nie sú osobnými údajmi a obmedzenia a právne inštitútu ochrany, ktoré sú 
vytvárané aj v rámci publicity verejnej správy sa na tieto údaje nevz ahujú. Osobné údaje sú viazané 
striktne ku konkrétnej fyzickej osobe. Ich rozsah je pomerne široký a z toho dôvodu ani samotný 
zákon o ochrane osobných údajov neobsahuje taxatívny výpo et prvkov a znakov, ktoré by ur ovali 
rozsah pojmu osobných údajov. Demonštratívny výpo et charakteristík, ktorých existencia ur uje 
konkrétnu osobu, len potvrdzuje skuto nos , že osobnými údajmi môžu by  akéko vek údaje týkajúce 
sa konkrétnej osoby. Rovnako aj samotná forma osobných údajov môže ma  rôznorodú podobu 
a neviaže sa len k písomným a úradným údajom ale obsahuje vo svojej právnej povahe aj grafické, 
fotografické, zvukové, obrazové, elektronické alebo papierové záznamy a informácie týkajúce sa 
konkrétnej osoby.2  

Každý takýto údaj, bez oh adu na jeho formu a podobu, môže obsahova  osobné údaje a poskytova  
tak informácie o ur itom a ur ite nom jednotlivcovi za splnenia podmienky, že taký údaj možno 
skuto ne ku konkrétnej osobe priradi . Jedným zo základných zákonných znakov, ktorý definuje 
jednotlivé údaje ako osobné je, že tieto údaje sa týkajú ur enej alebo ur ite nej fyzickej osoby. 
Kritérium priameho ur enia alebo identifikácie fyzickej osoby nie je v zákonnej definícii osobných 
údajov obsiahnuté a práve z toho dôvodu posta uje, aby bola osoba ur ite ná alebo 
identifikovate ná. Ur ite nos  fyzickej osoby je definovaná v kontexte pojmu osobných údajov ako 
stav, kedy možno fyzickú osobu, na základe ur itého údaja alebo viacerých údajov, identifikova . 
Identifikácia fyzickej osoby si vyžaduje jednozna né ur enie identity osoby a jej odlíšenie v skupine 
osôb. Informácie, ktoré možno pri identifikácií osoby použi  musia ma  úzky vz ah ku konkrétnemu 

                                                            
2) Metodické usmernenie . 1/2013 k pojmu osobné údaje, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 03991/2013-
Op-1 
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jednotlivcovi. Priamym identifikátorom môžu by  aj znaky širšieho charakteru ako je napríklad 
vonkajší vzh ad osoby, alebo charakteristiky osoby ako jej profesia, meno a priezvisko.  

Najbežnejším identifikátorom je meno a priezvisko osoby, ktoré slúži na všeobecnú charakteristiku 
a ur enie konkrétneho jednotlivca. Miera, do akej sú identifikátory spôsobilé ur i  konkrétnu fyzickú 
osobu, závisí od posúdenia dostupných údajov a ich vzájomnej súvislosti v danej situácií. Samotné 
meno a priezvisko totiž nebude posta ova  na identifikáciu osoby v rámci vä šej skupiny 
obyvate stva avšak v úzkej societe je možné, aj na základe mena a priezviska, dosiahnu  presnú 
identifikáciu konkrétnej osoby a v tom prípade spadá, aj takýto široký pojem identifikátora, pod 
ochranu osobných údajov. Vo všeobecnosti sa za konkrétny osobný údaj považuje súbor informácií, 
ktorý obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné íslo a adresu trvalého pobytu. Na 
základe týchto údajov je možné individuálne a priamo identifikova  každú osobu. Ide o úzky výpo et 
osobných údajov, ku ktorým sa v jednotlivých prípadoch môžu priradi  aj iné údaje, ktoré samé 
o sebe nevytvárajú možnos  identifikácie konkrétnej osoby v širokej societe.  

Od rozsahu a formy society nepriamo závisí aj zákonná ochrana údajov, ktoré možno považova  za 
osobné údaje fyzickej osoby. Ak je súbor týchto údajov spôsobilý ur i  a priamo identifikova  
jednotlivca vo vybranej spolo nosti alebo vo vybranom okruhu osôb, tak je potrebné pristupova  
k týmto informáciám ako k osobným údajom a poskytnú  im ochranu priznanú ustanoveniami 
právnych predpisov. Pri posudzovaní výpovednej hodnoty údajov je potrebné zoh ad ova  viaceré 
faktory a to predovšetkým geografické a sociálne, ktoré umož ujú fyzickú osobu priamo 
identifikova .  

Osobnými údajmi sú teda nie len titul, meno, priezvisko, adresa a alšie kontaktné údaje, dátum 
narodenia, rodné íslo, údaje o správaní alebo konaní, biometrické údaje, ale aj akéko vek 
informácie o osobných vlastnostiach, pomeroch alebo iných špecifických znakoch, ktoré 
charakterizujú alebo odha ujú fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu konkrétnej fyzickej osoby.3  

V súvislosti s osobnými údajmi nemožno obís  ani ustanovenia Ob ianskeho zákonníka, ktoré 
osobnosti loveka poskytujú všeobecnú ochranu ustanoveniami § 11 až § 16, ktorá sa vz ahuje na 
celú oblas  ob ianskeho práva. Ob ianskoprávna ochrana je priamo odvodená z ústavných, 
základných udských práv a slobôd a jej subjektom, rovnako ako v zákone o ochrane osobných 
údajov, je výhradne fyzická osoba ako nosite  osobnostných práv. Predmetom ochrany osobnosti 
pod a ustanovení Ob ianskeho zákonníka je najmä život a zdravie, ob ianska es  a udská 
dôstojnos , súkromie, meno a prejavy osobnej povahy. Z h adiska osobných údajov je dôležitá 
predovšetkým ob ianskoprávna ochrana súkromia a mena fyzickej osoby, ktorá zah a širší rozsah 
ochrany súkromnej sféry života loveka ako zákon na ochranu osobných údajov. Ob iansky zákonník 
chráni právo na ochranu intímneho života, citového života, priate ských vz ahov, rodinných vz ahov, 
ochranu mena, priezviska, ale aj napríklad ochranu pseudonymu. Ob ianskoprávna rovina ochrany 
osobných údajov upravuje aj ochranu písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových 
a zvukových záznamov, týkajúcich sa fyzickej osoby. Na rozdiel od zákona o ochrane osobných 
údajov upravuje Ob iansky zákonník aj všeobecné prostriedky súdnej ochrany osobnosti a osobných 
údajov loveka, ktorými sú najmä negatórne, reštitu né a satisfak né žaloby.  

Využitie ustanovení zákona o ochrane osobných údajov, ktorý ako špeciály zákon upravuje aj 
osobitné druhy sankcií za porušenie chránených záujmov, nevylu uje uplatnenie generálnych 
právnych inštitútov súdnej ochrany poskytovaných Ob ianskych zákonníkom. Kumulatívna ochrana 
len zdôraz uje významnú povahu osobnostných práv, ktoré sú garantované právnymi predpismi. 
Všeobecnou podmienkou využitia inštitútov právnej ochrany osobných údajov a údajov zo 

                                                            
3) Metodické usmernenie . 1/2013 k pojmu osobné údaje, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 03991/2013-
Op-1 
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súkromnej sféry fyzickej osoby je neoprávnený zásah do týchto práv, ktorý je spôsobilý privodi  ujmu 
na osobnosti loveka, alebo ktorý je v rozpore s ustanoveniami zákonov upravujúcich práva 
a povinnosti na úseku ochrany osobných údajov na jednej strane a oprávnenia na získanie informácií 
na strane druhej. Oprávnenos  a povahu zásahu je potrebné hodnoti  v súvislosti s ustanoveniami 
právnych predpisov, ktoré upravujú zákonné licencie a iné okolnosti vylu ujúce protiprávnos  zásahu 
do osobných a osobnostných práv fyzickej osoby. Jedným z takých zákonov je bezpochyby zákon 
o slobode informácií.4  

ZÁKONNÉ PODMIENKY OBMEDZENIA PRÁVA NA INFORMÁCIE O OSOBNÝCH ÚDAJOCH  
S cie om vytvorenia primeranej rovnováhy medzi právom na informácie na jednej strane a právom 
na súkromie na strane druhej, ktoré sú garantované Ústavou Slovenskej republiky, upravujú 
ustanovenia zákona o slobode informácií podmienky, zákonne obmedzenia a povinnosti pre štátne 
orgány, ktoré pri svojej innosti spracúvajú informácie dotýkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej 
osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy 
týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy a informácie o osobných údajoch 
fyzickej osoby. Tento taxatívny výpo et chránených prvkov vyplýva z ustanovenia § 9 zákona 
o slobode informácií, ktorý upravuje inštitút ochrany osobnosti a osobných údajov a štátnym 
orgánom v postavení povinných osôb priznáva práva k zákonnému obmedzeniu práva na informácie. 
Obmedzenie spo íva v postupe povinnej osoby, ktorá taxatívne uvedené informácie sprístupní len 
vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej 
osoby. Rovnováhu medzi uplatnením práva a jeho ochranou tu zabezpe uje okrem iného aj silný 
právny inštitút súhlasu dotknutej osoby. Právo rozhodnú  pod a vlastného uváženia, i, v akom 
rozsahu a akým spôsobom majú by  skuto nosti z osobného súkromia fyzickej osoby sprístupnené 
iným, je jednou z hlavných zložiek práva na ochranu súkromia.  

Preto zákon o slobode informácií na jednej strane prístup k takým informáciám obmedzuje, ale na 
strane druhej poskytuje možnos  a právo konkrétnej fyzickej osobe, aby sama rozhodla o miere 
ochrany údajov zo súkromnej sféry. Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby je výlu ne v kompetencii 
konkrétnej osoby a nie je možné ho nijakým spôsobom nahradi  ani vynúti . Samotný súhlas musí 
by  písomný a musí by  z neho zrejmé, kto súhlas poskytuje a akých údajov sa týka. V praxi sa asto 
vyskytujú prípady kedy oprávnené osoby žiadajú rôzne druhy informácií osobnej povahy a o akávajú 
od povinných štátnych orgánov, že zabezpe ia súhlas od dotknutej osoby. Zákon o slobode 
informácií však vo svojich ustanoveniach neukladá povinnos  štátnemu orgánu v postavení povinnej 
osoby, aby súhlas od dotknutej osoby vyžadoval alebo nejakým spôsobom zabezpe oval. Táto 
povinnos  nie je nijakým spôsobom špecificky ur ená. Zo znenia ustanovenia zákona o slobode 
informácií je však možné vyvodi  záver, že súhlas dotknutej osoby predkladá oprávnená osoba, ktorá 
požaduje sprístupnenie informácií osobnej povahy. Ak súhlas dotknutej osoby nie je v dispozícií 
povinnej osoby, tak sa právo na informácie obmedzí zákonným spôsobom a to vydaním rozhodnutia 
o nesprístupnení požadovaných informácií.5  

V súvislosti s úpravou právneho inštitútu súhlasu dotknutej osoby so zverejnením jej osobných 
údajov, je potrebné spomenú  aj pripravovanú novelu zákona o slobode informácií, ktorá okrem 
iného zavádza drobné úpravy priamo v ustanovení § 9. Najvýraznejšou zmenou respektíve 
doplnením, ktoré má slúži  k zabezpe eniu ochrany práva na informácie, by malo by  zavedenie 
možnosti pre povinnú osobu, aby vyzvala dotknutú osobu, zákonného zástupcu dotknutej osoby 
alebo jej blízku osobu na udelenie písomného súhlasu. Zákonodarca však novelou nezavedie ani 

                                                            
4) WILFLING, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár, problémy z praxe, rozhodnutia súdov, VIA JURIS 2012, 
ISBN 978-80-970686-4-6, 80 s 
5) Ikrényi P., Tká  J., Bako M., Vokálová D.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Wolters Kluwer, 2015, ISBN: 978-80-
8168-228-5, s 52 
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v tomto prípade vynútite nú povinnos  pre povinné osoby, ktorá by ich striktne zaväzovala k zaslaniu 
výzvy na udelenie súhlasu. Ide len o procesne volite nú možnos , ktorá má zabezpe i  zákonnos  
obmedzenia práva na informácie a zdôrazni  osobnostný charakter údajov súkromnej povahy. 
Napriek tomu, že nepôjde o zákonnú povinnos , tak pre povinné osoby bude vhodné, aby v konaní 
o sprístupnení informácie, pred vydaním rozhodnutia alebo pred samotným sprístupnením, vyzvali 
dotknutú osobu na udelenie súhlasu.  

V praxi povinných osôb nie sú výnimkou prípady kedy sú osobné údaje a iné údaje osobnej povahy 
sú as ou iných informácií alebo dokumentov, ktoré nepodliehajú obmedzeniam zákona o slobode 
informácií. Ochrana osobných údajov je v tomto prípade zabezpe ená formou anonymizácie 
požadovaných informácií, ktoré majú charakter údajov osobnej povahy podliehajúcich zákonným 
obmedzeniam. Inštitút anonymizácie nie je v zákone o slobode informácie uvedený, ale vyplýva 
z kontextu ustanovení upravujúcich súbor informácií, ktoré sa nesprístup ujú. Anonymizácia má 
formu riadneho rozhodnutia o iasto nom nesprístupnení informácie, ktorým sa obmedzí prístup 
k informáciám, ktoré podliehajú osobitnému režimu ochrany. Takými informáciami sú samozrejme 
aj informácie o osobných údajoch. Praktickým významom anonymizácie je, že oprávnená osoba získa 
as  požadovaných informácií v rozsahu, v akom to umož ujú zákonné predpisy a povinná osoba tak 

nie je nútená autoritatívne obmedzi  právo na informácie, na ktoré ma oprávnená osoba nárok. 
Ochrana sa poskytne vybranému súboru informácií a v sprístupnených informáciách alebo 
dokumentoch sa priamo fyzicky, alebo technicky citlivé informácie anonymizujú prostriedkami, ktoré 
zabezpe ia ochranu vybraných údajov. V prípadoch ke  nie je možné z technických alebo iných 
objektívnych dôvodov od leni  anonymizované informácie od informácií, ktoré sú prístupné, tak 
povinná osoba rozhodne o nesprístupnení celej požadovanej informácie s odvolaním sa na ochranu 
zákonom chránených údajov.  

PRINCÍP PREVAŽUJÚCEHO VEREJNÉHO ZÁUJMU 
Vzájomná kolízia práva na informácie a práva na ochranu osobných údajov a údajov osobnej povahy 
vytvára právne konflikty záujmov, kde na jednej strane stojí štátny orgán ako povinná osoba a na 
druhej strane oprávnená osoba ako subjekt aplikácie práva na informácie. Na každej strane sporu 
stoja dve výrazné práva a slobody, ktoré sú zabezpe ované tak vnútroštátnymi ako aj 
medzinárodnými právnymi dokumentmi. Výrazným prvkom, ktorý zasahuje do difama ných sporov 
medzi informa nou slobodou a osobnostnými právami je princíp prevažujúceho verejného záujmu. 
Tento princíp je jedným z nosných pilierov zákona o slobode informácií a primárne zabezpe uje 
verejnú kontrolu nad innos ou štátnych orgánov v procese publicity verejnej správy. Verejný 
záujem o informácie týkajúce sa nakladania s verejnými prostriedkami a prístup širokej verejnosti 
k týmto informáciám, vytvára priestor na verejnú kontrolu hospodárenia a innosti všetkých 
subjektov, ktoré sa podie ajú na výkone štátnej moci. Do princípu prevažujúceho verejného záujmu 
je priamo premietnutý demokratický charakter štátu tým, že prelamuje ochranu ur itého druhu 
údajov, ktoré svojim charakterom, obsahom a svojou formou patria do oblasti výkonu štátnej moci.  

Takými údajmi sú aj osobné údaje a informácie osobnej povahy patriace osobám, ktorých verejný 
status umož uje priamy zásah do osobnostných práv prelomením ich zákonnej ochrany. 
Najvšeobecnejšou klasifikáciou statusu osoby je rozdelenie na osoby verejné a osoby súkromné. 
Princíp prevažujúceho verejného záujmu sa na súkromné osoby nevz ahuje, nako ko tieto 
nezastávajú žiadnu rolu alebo funkciu pri výkone štátnej moci. Súkromné osoby tak využívajú plnú 
ochranu osobných údajov aj pri aplikácií zákona o slobode informácií. Verejné osoby môžeme alej 
roz leni  na osoby verejne inné a verejne známe. Pre ú ely využitia princípu prevažujúceho 
verejného záujmu sú pre nás dôležité osoby verejne inné, ktoré sa podie ajú na výkone verejnej 
moci, na chode štátu a správe veci verejných a za svoju innos  zodpovedajú priamo verejnosti. Tieto 
osoby spravidla zastávajú volené alebo menované funkcie, ktorých výkon podlieha kontrole zo strany 
verejnej mienky. Samotná skupina verejne inných osôb je propor ne rozlišovaná pod a miery 
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verejného záujmu o ich osobu, ktorá ur uje aj stupe  ochrany údajov. Vo všeobecnosti možno tvrdi  
že ím je vyšší záujem verejnosti, tým nižšia je ochrana údajov osobnostnej povahy.6  

Zákon o slobode informácií v § 9 taxatívne vymenúva osoby, na ktoré sa priamo vz ahuje princíp 
prevažujúceho verejného záujmu. Tieto verejne inné osoby majú zákonom obmedzenú a zúženú 
ochranu práv osobnostnej povahy, ktorá je inak garantovaná právnymi predpismi. Ide o fyzické 
osoby, ktoré sú verejným funkcionárom, poslancom obecného zastupite stva, predstaveným 
v štátnej službe, odborníkom plniacim úlohy pre lena vlády Slovenskej republiky, prezidentom 
Slovenskej republiky, predsedom Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedom 
Národnej rady Slovenskej republiky, vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom 
záujme, vedúcim zamestnancom zamestnávate a, ktorým je orgán verejnej moci, nadriadeným 
v služobnom pomere alebo lenom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa 
zú ast uje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov. Zákon o slobode informácií 
zárove  taxatívne ur uje aj rozsah a okruh údajov, ktoré sa zverej ujú nad rámec ochrany osobných 
údajov.  

SPRÍSTUP OVANIE INFORMÁCIÍ O OSOBNÝCH ÚDAJOCH VEREJNE INNEJ OSOBY 
Vymedzenie okruhu osôb, ktoré majú zo zákona zúženú ochranu osobných údajov sa v konaní 
o sprístupnení informácií riadi predovšetkým predmetným ustanovením § 9. Napriek tomu, že ide 
o taxatívny výpo et subjektov v osobitnom zákone o slobode informácií, tak v procese publicity 
verejnej správy je potrebné zaobera  sa aj širším právnym rámcom, ktorý v právnom systéme ur ujú 
okrem osobitných zákonov aj právne predpisy Európskej únie a v neposlednom rade aj rozhodnutia 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré kolízie 
základného práva na informácie a základných práv súvisiacich s ohranou súkromnej sféry jednotlivca 
riešia v aleko širšom rozsahu ako je zákon o slobode informácií.  

So samotným princípom prevažujúceho verejného záujmu úzko súvisí aj sprístup ovanie informácií, 
ktorých predmetom a obsahom sú osobné údaje alebo údaje osobnej povahy o verejne inných 
osobách, ktoré prichádzajú priamo do kontaktu s verejnos ou. V praxi povinných osôb v štruktúrach 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa asto krát vyskytujú žiadosti o sprístupnenie údajov 
o konkrétnych funkcionároch, nadriadených alebo o jednotlivých príslušníkoch Policajného zboru. 
Rovnako ako v prípadoch žiadostí v iných oblastiach, tak aj v prípade žiadostí o sprístupnenie 
osobných údajov, neexistuje jednotný postup povinných osôb a táto problematika nie ani nijakým 
spôsobom upravená internými predpismi. Posudzovanie žiadostí prebieha individuálne na 
jednotlivých úradoch, oho dôsledkom sú asto krát protichodné rozhodnutia a postupy povinných 
osôb.  

Zákon o slobode informácií vytvoril okruh osôb, ktoré majú zúženú ochranu osobných údajov, 
v súvislosti s ich statusom verejne innej osoby. Taxatívne ur ený okruh osôb však nereflektuje 
všetky oblasti, na ktoré sa vz ahuje princíp prevažujúceho verejného záujmu, o je preukázane aj 
viacerými rozhodnutiami Ústavného súdu Slovenskej republiky, ale aj Európskeho súdu pre udské 
práva, ktoré v difama ných sporoch opakovane rozhodli v prospech práva na informácie, na úkor 
ochrany osobných údajov verejne inných osôb. Práve z prístupu Európskeho súdu pre udské práva 
vyplýva potreba prijatia extenzívneho prístupu k posudzovaniu verejne inných osôb. Osoby verejne 
inné musia znies  vä šiu mieru kritiky než súkromné osoby práve z dôvodu, že pri výkone svojej 
innosti zasahujú do verejného života a dostávajú sa do predmetu záujmu verejnosti. Práve miera 

                                                            
6) Nález Ústavného súdu SR III. ÚS 385/2012-63 
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kritiky ur uje pomyselný rebrí ek verejne inných osôb, na základe ktorého sa posudzuje aj miera 
ochrany ich osobných údajov.7  

Z dikcie ustanovenia § 9 je možné ur i  verejne inné osoby, ktoré zastavajú vrchné prie ky rebrí ka 
kritiky verejnosti. Pri týchto osobách niet pochýb o tom, že musia strpie  ur itý zásah do svojej 
súkromnej sféry. Zo súdnej praxe a zárove  aj zo správnych konaní povinných osôb, ktorých 
predmetom sú informácie o osobných údajoch vplýva, že kritike verejnej mienky je podrobená aj 
nižšia kategória verejne inných osôb. Do tejto kategórie patria aj príslušníci Policajného zboru, ktorí 
nezastávajú funkcie nadriadených v služobnom pomere, ale podie ajú sa pri plnení služobných úloh 
na výkone verejnej moci. Práve tento verejný prvok ich služobnej innosti, vytvára osobitné 
postavenie príslušníkov Policajného zboru, ktorí musia strpie  aj ur itý tlak a zásah do svojej 
súkromnej sféry. Rozsah zásahu však nie je tak široký ako pri osobách taxatívne vymedzených 
ustanovením § 9 zákona o slobode informácií.  

Policajt ako jednotlivec disponuje základným právom na ochranu osobných údajov a údajov zo 
súkromnej sféry a v tej súvislosti sú mu priznané aj práva na ochranu pred neoprávneným 
zhromaž ovaním, zverej ovaním alebo iným zneužívaním údajov o jeho osobe. Policajt má právo 
bráni  sa, použitím ktoréhoko vek zo zákonných prostriedkov ochrany osobných údajov a toto právo 
nie je možné obmedzi  ani v dôsledku jeho statusu verejne innej osoby. Predmetom tejto ochrany 
sú však len osobné práva fyzickej osoby, ktoré sa týkajú súkromnej sféry jednotlivca. Ako je už 
spomenuté vyššie, tak miera verejného záujmu ur uje aj mieru ochrany údajov o konkrétnej verejne 
innej osobe.  

V súvislosti s verejnými inite mi sa asto krát spomína rezolúcia Parlamentného zhromaždenia Rady 
Európy . 1165/1998, ktorá uvádza, že verejne inné osoby musia rešpektova , že osobitné 
postavenie, ktoré zastávajú v spolo nosti, automaticky vytvára tlak na ich súkromie. So záverov 
rezolúcie vyplýva, že každá osoba vystupujúca na verejnosti musí strpie  zvýšenú kontrolu verejnosti 
nad svojou innos ou. Plnenie služobných úloh a vykonávanie právomocí upravených zákonom 
nemožno, v kontexte rozhodnutí Ústavného súdu a záverov rezolúcie, považova  za sú as  
základného práva na súkromie ani za prejav osobnej povahy. Policajt, ako verejný inite  pri výkone 
služobných úloh, bezpochyby uplat uje a realizuje zákonom priznané právomoci a pri svojej innosti 
sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými právnymi aktmi. Výkon právomocí 
verejného inite a priamo zasahuje do oblasti základných práv a slobôd fyzických osôb a preto nie je 
možné takúto innos  považova  za prejavy osobnostného charakteru. Identita osoby, ktorá pri 
svojej innosti zasahuje do osobnej sféry fyzických osôb a asto krát rozhoduje o ich právach 
a povinnostiach, musí by  podrobená zvýšenej kontrole verejnosti. Samotný výkon a plnenie 
služobných úloh policajta na verejnosti patrí svojim charakterom do verejnej sféry, ktorá podlieha 
osobitnému rozsahu kontroly zo strany odbornej a laickej verejnosti.8  

Policajt ako verejný inite  si musí by  vedomí toho, že bude vystavený pozornosti verejnosti a bude 
musie  akceptova  výkon práva na informácie zo strany verejnosti minimálne v tom rozsahu, v akom 
sa podie a na výkone verejnej moci. Rozsah poskytovaných informácií sa líši vzh adom 
k proporcionalite definície verejne innej osoby. Policajt, ktorý nezastáva žiadnu verejnú funkciu 
uvedenú v taxatívnom výpo te § 9 zákona o slobode informácií musí znáša  základný minimálny 
zásah do svojej súkromnej sféry. Informácie o osobných údajoch konkrétnych policajtov musia preto 
úzko súvisie  s výkonom ich služby a právomocí pri plnení konkrétnych služobných úloh. V praxi to 
bude znamena , že oprávnená osoba môže získa  osobné údaje konkrétneho policajta výhradne 
v súvislosti s konkrétnym prípadom, úlohou, úkonom alebo innos ou, pri ktorej policajt priamo 

                                                            
7) IKRÉNYI P., TKÁ  J., BAKO M., VOKÁLOVÁ D.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Wolters Kluwer, 2015, 4, ISBN: 978-
80-8168-228-5, s 124 
8) Nález Ústavného súdu SR II. ÚS 44/00-133 
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zasiahol do súkromnej sféry. Rozsah informácií, ktoré budú obsahova  hodnos , funkciu, meno 
a priezvisko konkrétneho policajta bude tak predstavova  maximálnu možnú mieru zásahu do 
súkromnej sféry policajta, ktorú bude musie  strpie  z dôvodu statusu verejne innej osoby.  

Ide o rozsah informácií nad rámec zákona o slobode informácií, ktorého zákonnos  a opodstatnenos  
je odvodená zo súdnej praxe a rozhodnutí súdnych orgánov Európskej únie. Túto skuto nos  
potvrdzuje aj zámer zákonodarcu doplni  novelou zákona o slobode informácií rozsah 
zverej ovaných informácií o zamestnancoch povinných osôb, z dôvodu že ich utajovanie je v rozpore 
s požiadavkou transparentnosti výkonu verejnej moci.  

Praktickou aplikáciou práva na informácie však nie je možné hlbšie zasiahnu  do súkromnej sféry 
každej verejne innej osoby. V každom prípade treba prihliada  na postavenie a mieru ú asti 
konkrétnej osoby na výkone verejnej moci. V prípade osôb uvedených v § 9 zákona o slobode 
informácií sa zo zákona sprístup ujú údaje, ktoré inak patria pod ochranu osobnostných práv. 
V prípade verejných inite ov, pri výkone právomoci a plnení služobných úloh, kam patria aj 
jednotlivý príslušníci Policajného zboru, sa sprístup ovanie informácií zo súkromnej sféry bude 
odvíja  od miery, akou verejný inite  zasahuje do práv a slobôd iných. Informácie o základných 
osobných údajoch policajta je teda možné získa  len a výhradne v súvislosti s priamym výkonom 
služby. Nie je možné požadova  ani získa  všeobecné informácie o zamestnancoch štátnych orgánov 
bez toho, aby sa požiadavka týkala ich konkrétnej služobnej innosti.  

Pri praktickej aplikácií princípu prevažujúceho verejného záujmu je teda možné sprístupni  základné 
osobné údaje aj bežného príslušníka Policajného zboru. Tento zásah však musí by  priamo vyvážený 
ur itým stup om podielu na výkone verejnej moci. Príkladom môže by  žiados  oprávnenej osoby, 
ktorá žiada sprístupnenie informácií o príslušníkoch Policajného zboru, ktorí vykonávali konkrétny 
služobný zákrok, alebo úkon v správnom alebo trestnom konaní. Priamy výkon služby, plnenie úloh 
a výkon právomocí policajta, ktoré sú spojené so zásahom do súkromnej sféry, v sebe totiž obsahuje 
zákonné obmedzenia práv a slobôd iných, ako aj mocenské rozhodovanie o právach a povinnostiach 
fyzických osôb a nemôže by  považovaný za prejav osobnej povahy. V takomto prípade má 
oprávnená osoba nárok na získanie základných údajov, ktoré umožnia služobnú identifikáciu 
príslušníka Policajného zboru. Cie om a ú elom obmedzenia ochrany osobných údajov v tomto 
prípade nemôže by  získanie údajov osobnej identity, ale výhradne len údaje týkajúce sa výkonu 
služby, ktoré v sebe zah ajú identifikáciu mena, priezviska, hodnosti, funkcie a služobného 
zaradenia. Tieto informácie sú pre oprávnenú osobu dosta ujúce a zárove  predstavujú aj zákonne 
prijate nú mieru zásahu do súkromnej sféry verejne innej osoby.  

V prípade, ak oprávnená osoba bude žiada  informácie o osobných údajoch alebo údajoch osobnej 
povahy o jednotlivých príslušníkoch Policajného zboru a z jej žiadosti nebude zrejmý súvis s priamym 
výkonom služby alebo právomocí policajta, tak povinná osoba takéto informácie nesprístupní 
s dovolaním sa na ustanovenie § 9 zákona o slobode informácií. Ako je uvedené vyššie 
sprístup ovanie informácií osobnej povahy verejne inných osôb, ktoré nie sú uvedené v § 9 zákona 
o slobode informácií musí by  primerane vyvážene mierou ich ú asti na výkone verejne moci.  

ZÁVER  
Verejný záujem na informáciách osobnej povahy o verejne inných osobách, ktorých výpo et je 
uvedený v ustanovení § 9 zákona o slobode informácií reflektuje skuto nos , že tieto informácie 
môžu ma  výpovednú hodnotu z h adiska postavenia a ú asti týchto osôb na prijímaní rozhodnutí 
orgánov verejnej moci. Tieto osoby priamo zo zákona po ítajú s vyššou mierou obmedzenia ich 
základného práva na súkromie a s tým, že údaje súkromnej povahy sa môžu sta  predmetom verejnej 
diskusie. § 9 zákona o slobode informácií predstavuje prostriedok verejnej diskusie a verejnej 
kontroly nad hospodárením s prostriedkami verejných rozpo tov, ktoré presahujú súkromnoprávny 
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charakter. Práve miera a povaha verejného záujmu na kontrole hospodárenia štátnych orgánov 
ur uje aj rozsah osôb, pri ktorých je zásah do práva na súkromie dostato ne a zákonne odôvodnený. 

Právo na súkromie a na ochranu osobných údajov a právo na prístup k informáciám sú vo vzájomnej 
kolízií, ktorú rozhoduje na jednej strane miera záujmu verejnosti a na druhej strane povaha, rozsah 
a charakter výkonu verejnej moci. Z toho dôvodu je potrebné aby povinné osoby, pri rozhodovaní 
v konaní o sprístupnenie informácií, brali do úvahy jednotlivé faktory a okolnosti, ktoré sú obsahom 
výkonu štátnej moci a ur ujú proporcionalitu postavenia verejne inných osôb. Ustanovenie § 9 je 
významným inštitútom, ktorý zabezpe uje rovnováhu medzi právom na informácie a právom na 
ochranu osobných údajov a reflektuje aj mieru intenzity vstupov verejne inných osôb do verejného 
života. Princíp prevažujúceho verejného záujmu presahuje rámec zákona o slobode informácií 
a v spojení s judikatúrou Ústavného súdu a orgánov Európskej únie rozširuje tak aj okruh osôb, ktoré 
musia preukáza  vyššiu mieru tolerancie a strpie  zvýšený záujem o ich osobu v súvislosti s plnením 
služobných povinností a výkonom zákonných právomocí.  
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ABSTRAKT: 
Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti a ú innosti z. . 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Okrem iného, zákon prináša podstatnú zmenu v normatívnej úprave športových klubov, ktoré – i 
chceme, alebo nie – patria medzi najpo etnejšie a najvýznamnejšie subjekty v športe, ktoré vytvárajú konkrétne 
podmienky pre výkon športovej innosti i už profesionálnym, amatérskym – no mnohokrát aj vo no asovým 
športovcom. Zákon o športe podstatne mení ich postavenie, stanovuje im nové práva, ale aj povinnosti. Autor 
predkladaného príspevku si preto stanovil za cie  vytvori  akýsi zjednodušený preh ad nového postavenia, nových 
práv a povinností športového klubu, ako aj alších súvisiacich normatívnych spojitostí v zákone, ím sa snažil 
u ah i  funkcionárom a pracovníkom týchto klubov orientáciu v novom zákonnom predpise. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
From 1.1.2016 is binding act no. 440/2015 Z. z. the act on sport. Among other things, the acton sport brings the 
substantial change in the regulation of sports clubs, which – whether we want to or not – are the most numerous 
and the most important subjects in sport, and which create specific conditions for the exercise of sporting 
activities, whether for professionals, amateurs – but often also free time athletes. Act on sport significantly 
changing their position, sets them new rights, but also the legal obligations. Author of the present article tries to 
create a simplified overview of this new legal regulation, about the new rights and obligations of sports clubs, as 
well as other related normative consequences in that act on sport, which seeks to facilitate the work of officials 
and other staff of the sport clubs especially in orientation in the new legal regulation in sport. 
 

„Pomôc  inému znamená vedie  prekro i  svoj vlastný tie .“ 

Hne  na úvod si musíme položi  zásadnú otázku: o prináša zákon o športe pre športové kluby? 

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol d a 30. decembra 2015 pod íslom 440/2015 
Z. z. publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( alej len „zákon“), ktorý 
nadobudol ú innos  1. januára 2016. Nový zákon nanovo upravuje aj postavenie športových klubov 
ako významnej záujmovej skupiny v športe. Zákon o športe je postavený na koncepte, že športový 
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klub rovnako ako športovec sú základom pre vykonávanie športu, a pre samotnú organizáciu 
športového odvetvia. Športový klub vytvára pre športovcov o najlepšie podmienky pre vykonávanie 
športu, a preto je primerané prizna  mu postavenie základnej inštitucionálnej bunky moci v športe, 
ktorú uplat uje prostredníctvom zástupcu športového klubu v rámci národného športového zväzu, 
ktorému štát novým zákonom o športe zveril zodpovednos  za rozvoj príslušného športu na 
Slovensku v súlade s ustanoveným verejným záujmom v športe (§ 3 zákona o športe). 

V udskej spolo nosti sa najlepšie rozvíjajú tie oblasti, v ktorých sa podarí nájs  pomyselnú 
rovnováhu dotknutých práv, záujmov, vz ahov a hodnôt. Pri snahe o nastavenie takejto rovnováhy 
v športe je názor športových klubov ako významnej záujmovej skupiny v oblasti športu nepochybne 
potrebný a dôležitý. Aj za ú elom uvedeného predkladá autor tohto príspevku stru né zhrnutie 
postavenia a statusu športového klubu v zmysle Zákona o športe. 

K samotnému obsahu zákona o športe z poh adu športových klubov: 

1.KTO JE TO ŠPORTOVÝ KLUB? 

Športové kluby sú najpo etnejším druhom športových organizácií, preto sa na  vz ahujú všetky 
práva a povinnosti vyplývajúce zo všeobecnej úpravy športových organizácií uvedené v § 8 až 14 
zákona o športe a osobitná právna úprava uvedená v § 15 zákona. Dá sa teda jednozna ne tvrdi , že 
jeho 

• predmetom innosti alebo cie om innosti je športová innos ; športovou organizáciou nie je 
orgán verejnej správy. (predmet innosti športovej organizácie), 

• vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie sú aží a na prípravu a ú as  
jednotlivcov alebo družstiev v sú aži. 

Netreba zabudnú , že zákonodarca sa snažil unifikova  právnu formu športových klubov, ale 
zárove  reagova  na aktuálne požiadavky praxe. Zákonodarca preto ustanovil v ustanovení § 15 
ods. 2 ZoŠ, že „na ú ely ú asti v sú aži, disciplinárne ú ely a ú ely riešenia sporov sa za športový klub 
považuje aj združenie osôb na základe zmluvy o združení, ak má ur eného zodpovedného zástupcu.“ 
Športovým klubom je preto pre ú ely ú asti sú ažiach v ur itých prípadoch aj zmluva o združení. Ide 
predovšetkým o mnohé mestské ligy, i iné sú aže organizované na princípe združenia sa lenov 
istého tímu za ú elom ú asti v sú aži. 

2. KTORÉ ZÁKONNÉ POJMY POTREBUJE POZNA  ŠPORTOVÝ KLUB? 

Zákon o športe prináša pre športové kluby mnohé pojmy, ktorými zákonodarca charakterizoval 
nosné innosti a nosné oblasti, v ktorých športové kluby v podmienkach Slovenskej republiky 
vykonávajú svoju innos . Prinášame preh ad tých najvýznamnejších: 

Na ú ely zákona o športe sa rozumie: 

• športovou innos ou /§ 3 písm. a)/ vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora 
alebo rozvoj športu, 

• vrcholovým športom /§ 3 písm. b)/ sústavná príprava športovca s cie om dosiahnu  vrcholový 
športový výsledok v sú aži a jeho ú as  v medzinárodnej sú aži alebo v najvyššej národnej 
sú aži, 

o (t. j. za vrcholový šport bude považované vykonávanie športu na najvyšších 
celoslovenských/národných majstrovských sú ažiach a medzinárodných sú ažiach, 
pri om športovci sú ažiaci na týchto sú ažiach sa budú považova  za „vrcholových 
športovcov“. V športoch, najmä individuálnych, v ktorých sa na majstrovskej sú aži 
zú ast ujú spolo ne s najlepšími športovcami aj nižšie výkonnostné kategórie 
športovcov, národný športový zväz ur í výkonnostné limity, po splnení ktorých sa 
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športovec považuje za vrcholového športovca, resp. za vrcholových športovcov sa 
považujú športovci, ktorí sú lenmi športovej reprezentácie) 

• zoznamom najvýkonnejších športovcov /§ 3 písm. d)/ zoznam športových reprezentantov 
v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe výkonnostných kritérií, 

o (rebrí ek športovcov v kategóriách mládeže i dospelých športovcov bude zostavený 
na základe výkonnostných kritérií ur ených všeobecne záväzným právnym predpisom 
– nariadením vlády SR /§ 55 ods. 2 písm. b) zákona/, ke že rebrí ek bude relevantný 
pre zara ovanie športovcov do rezortných športových stredísk /§ 3 písm. c) prvý 
bod/, ktoré sú v pôsobnosti 3 rôznych rezortov MV SR, MO SR a MŠVVaŠ SR) 

• športom pre všetkých /§ 3 písm. e)/ šport ur ený pre obyvate stvo vykonávaný organizovane 
alebo neorganizovane na ú ely nap ania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu, 

• mládežou /§ 3 písm. n)/ športovci do 23 rokov veku; ak ide o športovca zú astneného v sú aži, 
do skon enia sú ažného obdobia, v ktorom dov šil 23 rokov veku,  

o (t. j. napr. ak športovec dov šil 23 rokov za iatkom sú ažného ro níka dlhodobej 
majstrovskej sú aže, ktorá sa uskuto uje v období jese /jar, za mládež sa športovec 
považuje až do konca sú ažného ro níka, bez oh adu na to, že tento sú ažný ro ník sa 
skon í až v nasledujúcom kalendárnom roku, v ktorom športovec dov ši 24 rokov) 

• sú ažou /§ 3 písm. g)/ organizované vykonávanie športu pod a pravidiel ur ených športovou 
organizáciou, ktorého cie om je dosiahnutie športového výsledku alebo porovnanie športového 
výkonu, 

• pravidlami sú aže /§ 3 písm. i)/ pravidlá pre konkrétnu sú až ur ené jej organizátorom, ktorých 
sú as ou sú najmä 

o podmienky ú asti jednotlivcov alebo podmienky ú asti družstiev v sú aži, 
o športové pravidlá, pod a ktorých sa bude sú aži , 
o spôsob riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s ú as ou na sú aži, 
o integritou športu /3 písm. j)/ princípy zaru ujúce prirodzenú neistotu 

a nepredvídate nos  priebehu a výsledku sú aže a rovnaké pravidlá a podmienky pre 
ú astníkov sú aže pred za iatkom sú aže a po as celého priebehu sú aže, 

• príslušnos ou k športovej organizácii /§ 3 písm. k)/ príslušnos  založená 
o ú as ou v sú aži za športovú organizáciu, 
o ú as ou v sú aži organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou 

právnickou osobou ou poverenou organizovaním alebo riadením sú aže, 
o ú as ou na organizovaní alebo na riadení sú aže športovou organizáciou alebo inou 

právnickou osobou ou poverenou organizovaním alebo riadením sú aže, 
o registráciou za športovú organizáciu, 
o športovou reprezentáciou, 
o lenským vz ahom alebo dobrovo níckym vz ahom k športovej organizácii, 
o zmluvným vz ahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je športová 

innos , ak ide o športovca alebo športového odborníka, 
o ú as ou na riadení a správe športovej organizácie, 
o ú as ou na príprave na sú až a na sú aži ako sprievodný personál športovca alebo 

družstva, 
o príslušnos ou k inej športovej organizácii, ktorá je lenom športovej organizácie, (inak 

povedané, ak má športovec príslušnos  ku športovému klubu, ktorý je lenom 
športového zväzu, má športovec príslušnos  aj k tomuto športovému zväzu), 

• zdrojovou evidenciou evidencia športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo 
o právnickej osobe vznikol, 

o (napr. evidencia v IS národného športového zväzu) 
• zverejnením zverejnenie údajov v informa nom systéme športu, 
• zapísaním zápis údajov, zápis zmeny údajov a výmaz údajov o fyzických osobách v športe 

a právnických osobách v športe do informa ného systému športu. 
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3. ŠPORTOVÝ KLUB A INFORMA NÝ SYSTÉM SLOVENSKÉHO ŠPORTU: ZÁKLADNÉ 
POZNATKY 

Ak sme na za iatku tohto príspevku uviedli, že športový klub sa v zmysle ZoŠ považuje za športovú 
organizáciu, potom sa na športový klub vz ahujú všetky zákonné ustanovenia, ktoré normujú tento 
typ subjektu. V ustanovení § 8 ZoŠ uvádza, že športová organizácia sa povinne zapisuje do registra 
právnických osôb v športe v IS športu vedenom na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. 
Športová organizácia vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnos ou (spravidla je vedená 
v informa nom systéme národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie). 

3.1 ZVEREJNENIE ZMLUVNÝCH VZ AHOV ŠPORTOVÉHO KLUBU: 

Športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, 
zmluvu o amatérskom vykonávaní športu alebo zmluvu o príprave talentovaného športovca, je 
povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predloži  zmluvu na ú ely jej vedenia v evidencii zmlúv 
a dohôd vedenej národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej je lenom. 

3.2. ŠPORTOVÝ KLUB A ZDROJOVÁ EVIDENCIA ŠPORTOVCOV: 

Športový klub má povinnos  evidova  profesionálneho a amatérskeho športovca v zdrojovej 
evidencii. 

4. ŠPORTOVÝ KLUB AKO PRIJÍMATE  VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV: 

Športová organizácia – teda aj športový klub, môže by  prijímate om verejných prostriedkov 
v prípade, ak sp a predpoklady ustanovené v ustanovení § 66 ZoŠ. 

4.1 ŠPORTOVÝ KLUB vo forme OB IANSKEHO ZDRUŽENIA A LENSKÉ POPLATKY: 

Novou povinnos ou športových organizácií s právnou formou ob ianskych združení, ale pozor – iba 
tých, ktoré sa stanú prijímate om verejných financií je povinnos  vybera  od svojich lenov lenské. 
Pod a názoru zákonodarcu to je legitímny nástroj, ktorý dokáže motivova  lenov športových 
organizácií by  aktívne zapojení do jej innosti, a zú ast ova  sa jej aktivít. Je samozrejmé, že 
športové organizácie si môžu výšku lenského upravi  pod a svojho uváženia. 

Športová organizácia, ktorá má právnu formu ob ianskeho združenia a je prijímate om verejných 
prostriedkov, vyberá od svojich lenov ro ný lenský príspevok na svoju innos . 

4.2 ŠPORTOVÝ KLUB A RIADNA Ú TOVNÁ ZÁVIERKA OVERENÁ AUDÍTOROM: 

Túto povinnos  má športový klub v prípade, ak je športový klub prijímate om verejných prostriedkov 
a ak sp a v zákone uvedené podmienky: 

• Ustanovenie § 9 ods. 4 až 7 ZoŠ: 
o Športová organizácia, ktorá má právnu formu ob ianskeho združenia, a je 

prijímate om verejných prostriedkov, je povinná ma  riadnu ú tovná závierku 
a výro nú správu overenú audítorom, ak 

 príjem verejných prostriedkov v ú tovnom roku, za ktorý je ro ná ú tovná 
závierka zostavená, presiahne 100 000 eur, alebo 

 všetky príjmy športovej organizácie v ú tovnom roku, za ktorý je ro ná 
ú tovná závierka zostavená, presiahnu 400 000 eur. 

Výro ná správa obsahuje: 

• preh ad vykonávaných inností a projektov, 
• preh ad dosiahnutých športových výsledkov, 
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• ro nú ú tovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a výrok audítora 

k ro nej ú tovnej závierke, ak bol vykonaný jej audit, 
• preh ad výnosov pod a zdrojov a ich pôvodu, 
• meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifika né íslo právnických osôb, ktorým 

športová organizácia poskytla zo svojho rozpo tu prostriedky prevyšujúce v sú te sumu 5 000 
eur a ú el, na ktorý boli tieto prostriedky ur ené, 

• preh ad nákladov športovej organizácie a osobitne preh ad nákladov na prevádzku športovej 
organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov pod a osobitného 
predpisu, 

• stav a pohyb majetku a záväzkov, 
• návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty, 
• zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch, 
• zmeny v zložení orgánov, 
• alšie údaje pod a predpisov športovej organizácie. 

Ak športová organizácia pod a odseku 4 je zakladate om alebo spolo níkom obchodnej spolo nosti 
a má podiel na obchodnej spolo nosti alebo akcie obchodnej spolo nosti, výro ná správa športovej 
organizácie obsahuje aj údaje pod a odseku 5 o tejto obchodnej spolo nosti. 

Výro ná správa sa vypracúva v termíne ur enom najvyšším orgánom športovej organizácie alebo 
v termíne ur enom zakladajúcim dokumentom, najneskôr do šiestich mesiacov od skon enia 
ú tovného obdobia. Výro ná správa musí by  do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej 
organizácie zverejnená a uložená v registri ú tovných závierok pod a osobitného predpisu, najneskôr 
do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skon ení ú tovného obdobia. 

5.ŠPORTOVÝ KLUB AKO ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA: 

Športový klub je v zmysle zákona o športe športovou organizáciou, a preto sa na neho vz ahujú aj 
povinnosti stanovené pre športové organizácie jednak v ustanovení § 8, a aj hospodárenie v rozsahu 
§ 9. 

Medzi tieto povinnosti patrí: 

• klub sa povinne zapisuje do registra právnických osôb, 
• klub vedie zdrojovú evidenciu osôb z jej príslušnos ou, 
• v prípade uzavretia zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom 

vykonávaní športu a zmluvu o prípade talentovaného športovca musí klub zmluvu do 30 dní 
predloži  národnému športovému zväzu do evidencie zmlúv a dohôd, 

• zo zasadnutia najvyššieho orgánu športovej organizácie a konania volieb do orgánov športovej 
organizácie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú športová organizácia uchováva po as ur ený 
zakladajúcim dokumentom, ktorý nesmie by  kratší ako šes  rokov, 

• zabezpe i  vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, 
opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov sú aží a iných opatrení proti negatívnym javom 
v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí, 

• upravi  vo svojich predpisoch negatívne javy pod a písmena a) ako závažné disciplinárne 
previnenia, 

• ak sa na výkon športovej innosti vyžaduje odborná spôsobilos , športová organizácia je 
povinná zabezpe i  vykonávanie tejto športovej innosti odborne spôsobilým športovým 
odborníkom, 

• 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, 
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• 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. 

6. ŠPORTOVÝ KLUB A KONTROLÓR – KEDY HO MUSÍ ŠPORTOVÝ KLUB ZRIADI ? 

Športový klub je športová organizácia, a preto pre klub platí povinnos  za splnenia istých podmienok 
zriadi  pozíciu kontrolóra. 

• Ustanovenie § 10 ZoŠ: 
o Športová organizácia, ktorá je prijímate om verejných prostriedkov, je povinná 

vytvára  podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly. Ak športová organizácia 
má dve bezprostredne po sebe nasledujúce ú tovné obdobia príjem prostriedkov zo 
štátneho rozpo tu presahujúci 50 000 eur ro ne, je povinná zriadi  a obsadi  funkciu 
kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. 

o Športová organizácia, ktorá má funkciu kontrolóra pod a odseku 1, je povinná ma  
zriadenú a obsadenú funkciu kontrolóra po as obdobia, v ktorom je prijímate om 
prostriedkov zo štátneho rozpo tu. 

Podmienky, ktoré musí klub pri vytvorení kontrolóra splni  sú stanovené v ustanoveniach §§ 11-14. 

7. ŠPORTOVÝ KLUB A MONITOROVANIE ŠPORTOVCA: 

Zákonodarca upravil praktickú oblas  monitorovania športovca športovým klubom, pri om 
zlegalizoval situácie, kedy je športovec monitorovaný za konkrétnym ú elom. Ú elom však môže by  
iba posudzovanie športového výkonu športovca, prípravy športovca alebo majetkového zhodnotenia 
záznamov športovou organizáciou. 

• Ustanovenie § 4 ods. 6 a 7 ZoŠ: 
o Pri vykonávaní športu môže by  športovec bez jeho súhlasu monitorovaný športovou 

organizáciou, ku ktorej má príslušnos , ak § 90 ods. 5 neustanovuje inak. 
Z monitorovania môžu by  vyhotovované obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové 
záznamy a záznamy o fyzickej výkonnosti športovca. Záznamy z monitorovania 
uchováva športová organizácia, ku ktorej má športovec príslušnos , najviac dvanás  
rokov odo d a ich vyhotovenia. 

Monitorovanie športovca pod a odseku 6 je možné iba na ú ely posudzovania športového výkonu 
športovca, prípravy športovca alebo majetkového zhodnotenia záznamov športovou organizáciou. 
Použitie záznamov nesmie by  v rozpore s oprávnenými záujmami športovca, a nesmie bezdôvodne 
zasahova  do jeho práva na ochranu súkromia nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie ú elu 
monitorovania a zaznamenávania športového výkonu športovca. Takto definovaný ú el 
monitorovania športovca by si mali kluby a športovci zadefinova  priamo v zmluve (odporú anie). 

8. ŠPORTOVÝ KLUB A VO NÝ POHYB ŠPORTOVCOV: 

Návrh zákona o športe zavádza normatívne nové, zásadné zákonné pravidlo možnosti zmeny 
klubovej príslušnosti športovca, ktorá je závislá jedine od rozhodnutia konkrétneho športovca. 
Uvedené v zmysle zákona (ustanovenie § 5 ods. 1) platí v prípade, ak tento nevykonáva športovú 
innos  pre konkrétnu športovú organizáciu na základe platného a ú inného zmluvného dojednania. 

Takáto úprava je snahou o zabránenie nekalých praktík známych v športovom odvetví, kedy sa 
prestupom nezmluvných – iba registrovaným – športovcom bránilo v prestupe do inej športovej 
organizácie podmie ovaním udelenia súhlasu s prestupom športovca športovým klubom 
subjektívne vy ísleným finan ným protiplnením. Pri týchto praktikách dochádzalo mnohokrát 
k možnosti obchádzania da ových a odvodových povinností subjektov ú astných týchto aktivít, i 
možným – z toho plynúcim trestnoprávnym dôsledkom. 
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Návrh zákona o športe v tomto smere pôsobí výrazne preventívne. Samozrejme, s prihliadnutím 
a s nutnos ou rešpektovania osobitosti športu je potrebné umožni  subjektom organizácie a správy 
športového odvetvia (športové zväzy, národné športové zväzy a pod.) možnos  iasto nej regulácie 
takto definovaného „vo ného pohybu nezmluvných športovcov“ (ustanovenie § 5 ods. 3). Dôležitým 
sa javí opatrenie zákonodarcu, ktorým ustanovuje povinnos  pre športové organizácie zosúladi  
svoje stanovy, alebo iné vnútorné predpisy s ustanovením § 5 ods. 2 a 3 (prechodné ustanovenia, 
ustanovenie § 128 ods. 1) najneskôr do 30. júna 2016. 

• Ustanovenie § 5 ods. 1 ZoŠ: 
o Športovec má právo vybra  si športový klub, v ktorom bude vykonáva  šport. Ak to 

predpisy športového zväzu nevylu ujú, športovec môže vykonáva  šport sú asne vo 
viacerých športových kluboch. 

Je teda zrejmé, že ak je niektorý hrá  pre klub nato ko dôležitý, že klub má evidentný záujem na tom, 
aby z klubu tento hrá  neodišiel na základe svojho slobodného rozhodnutia, bude pre klub lepšie, ak 
s ním uzavrie niektorú zmluvu vybratú spomedzi zmluvných typov pod a ZoŠ. Najlepším riešením 
bude pravdepodobne zmluva o amatérskom vykonávaní športu. 

Právo športovca pod a odseku 1 je obmedzené, ak: 

• trvá právny vz ah športovca k športovému klubu založený zmluvou o profesionálnom 
vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave 
talentovaného športovca alebo dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo 

• športový klub, ktorý si športovec vybral, v súlade s predpismi športového zväzu, ktorého je 
športový klub lenom, s registráciou športovca nesúhlasí. 

Športový zväz môže v záujme ochrany integrity športu v rozsahu svojej pôsobnosti obmedzi  právo 
športovca pod a odseku 1 predpismi športového zväzu, ktorými ur í 

• asové obdobie po as jedného sú ažného obdobia, v ktorom je zmena klubovej príslušnosti 
športovca obmedzená alebo zakázaná,  

• podmienky pre vykonanie zmeny klubovej príslušnosti športovca po as za atého sú ažného 
obdobia,  

• podmienky zrušenia registrácie za športový klub a novej registrácie za iný športový klub. 

9. ŠPORTOVÝ KLUB A ZMLUVNÉ VZ AHY SO ŠPORTOVCAMI: 

Od 1.1.2016 môže športový klub vstupova  do zmluvných vz ahov so športovcami, to jednak 
s profesionálnymi športovcami, a jednak so športovcami amatérskymi. 

S profesionálnymi športovcami môže športový klub vstupova  do nasledujúcich zmluvných vz ahov: 

• na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športovej innosti, ak športovec vykonáva 
športovú innos  ktorá sp a znaky závislej práce – športový klub tu bude vystupova  ako 
zamestnávate  a športovec ako zamestnanec, 

• so samostatne zárobkovo innou osoba – ale len v prípade profesionálneho individuálneho 
športovca, ak tento chce uzavrie  so športovým klubom zmluvné dojednanie a špecifikova  si 
v om vzájomné práva a povinnosti. 

S amatérskymi športovcami môže športový klub vstupova  do nasledujúcich zmluvných vz ahov: 

• na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu (ustanovenie § 47 ZoŠ), za splnenie 
podmienok ak 

o rozsah vykonávania športu, aj ak sp a znaky závislej práce, po as jedného 
kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, pä  dní v mesiaci alebo 30 dní 
v kalendárnom roku, 
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o zmluva športovca nezaväzuje k ú asti na príprave na sú až alebo 
o vykonáva šport v rámci jednej sú aže alebo viacerých navzájom súvisiacich sú aží 

v krátkom asovom období, 
• na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca, 
• na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 

Všeobecné odporú ania pre športové kluby pre uzatváranie zmlúv v zmysle ZoŠ: 

• nezabudnú  do nich zahrnú  ustanovenia §§ 32 – 33 ZoŠ (základné povinnosti športovca 
a športovej organizácie), 

o odporú am v zmluve využi  jednoduchý odkaz na ustanovenia, pri om ak by mal klub 
a športovec záujem definova  alšie povinnosti, zadefinova  ich ako „ alšie práva 
a povinnosti športovca/športovej organizácie“, 

• zahrnú  do textu oboznámenie športovca s právami a povinnos ami v zmysle § 31 ods. 1, 
• v prípade športovca v rokoch 15 – 18 nezabudnú  na vyjadrenie zákonného zástupcu na 

zmluve, alebo na samostatnom dokumente, ktorý však musí tvori  neoddelite nú sú as  zmluvy 
(!), 

• ú innos  v zmluve nemôže by  dohodnutá na neskôr ako 12 mesiacov od jej platnosti (zvä ša 
od podpisu), 

• nezabudnú  na zákonné obmedzenie ú elu monitorovania športovca v § 4 ods. 6 a 7 ZoŠ. 

9.1. ŠPORTOVÝ KLUB A PREDZMLUVNÉ VZ AHY: 

Je potrebné upozorni , že športové kluby a športovci sú viazaní aj ustanoveniami o predzmluvných 
vz ahoch v súlade s ustanovením §§ 31 a 34 ZoŠ. Ide predovšetkým o: 

• Športový klub môže pred podpisom zmluvy od športovca požadova  vykonanie lekárskej 
prehliadky, pri om však náklady tejto prehliadky znáša športový klub. 

• Informa ná povinnos  športovca vo vz ahu k športovému klubu  právo športového klubu 
vyžadova  od športovca informácie o tom, i športovcovi bráni konkrétna, alebo akáko vek 
skuto nos  výkonu športovej innosti pre klub, na ktorú sa zaviaže. Prehlásenie športovca 
o tejto skuto nosti odporú am umiestni  do samotnej zmluvy. 

• Ak športový klub uzavrie so športovcom do 15 rokov zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, (i) podpisuje túto zmluvu aj zákonný zástupca, pri om sa vyžaduje aj (ii) povolenie 
príslušného inšpektorátu práce (a to tak pri /i/ športovcovi do 15 rokov alebo /ii/ staršom ako 
15 rokov, ktorý neskon il základnú školskú dochádzku). 

• Športový klub je povinný oboznámi  športovca s právami a povinnos ami, ktoré pre neho 
vyplynú zo zmluvného vz ahu, ktorý plánujú uzavrie . Nebude preto zlé, ak si ustanovenie 
o existencii takéhoto oboznámenia zahrnú športové kluby do zmlúv uzatváraných s hrá mi. 

• V prípade, ak klub uzatvára zmluvu so športovcom od 15-18 rokov veku, vyžaduje sa aj 
vyjadrenie zákonného zástupcu športovca formou podpisu na zmluve alebo na samostatnej 
listine, ktorá je sú as ou zmluvy. Nie je podstatné, i to bude vyjadrenie pozitívne alebo 
negatívne (teda vyjadrenie súhlasu zákonného zástupcu, alebo nesúhlasu), ale ú elom tejto 
povinnosti je, aby bol zákonný zástupca (spravidla rodi ) takéhoto športovca o zmluvnom 
vz ahu informovaný.  

10. ŠPORTOVÝ KLUB A ŠPORTOVCI BEZ ZMLÚV: 

Športovec môže vykonáva  šport pre športový klub aj bez zmluvy, no iba v pozícii amatérskeho 
športovca (ustanovenie § 4 ods. 4 písm. d). V tomto prípade si však treba uvedomi , že takémuto 
športovcovi, ktorý je v prípade výkonu športovej innosti pre klub bez zmluvy (len na základe 
registra ného vz ahu) nepatrí právo na odmenu za vykonávanú športovú innos . Zákon sú asne 
stanovuje, o klub môže takémuto športovcovi uhrádza , ale za odmenu sa to považova  na strane 
športovca nebude. 
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• ustanovenie § 49 ZoŠ – Vykonávanie športu bez zmluvy 

o Športovec môže vykonáva  za športovú organizáciu šport aj bez uzatvorenia písomnej 
zmluvy. 

o Športovec pod a odseku 1 nemá za vykonávanie športu za športovú organizáciu nárok 
na odplatu. Za odplatu sa nepovažuje 

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

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

11. ŠPORTOVÝ KLUB AKO PRIJÍMATE  SPONZORSKÉHO: 

Športový klub môže by  prijímate om sponzorského v zmysle zmluvy o sponzorstve v športe (§ 50 
a nasl. NZOŠ). Klub teda na základe využitia zmluvy o sponzorstve v športe môže prija  priame alebo 
nepriame pe ažné plnenie alebo nepe ažné plnenie ( alej len „sponzorské“) ak je lenom 
národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej 
organizácie ( alej len „sponzorovaný“). Športový klub sa v tomto prípade zaväzuje umožni  
sponzorovi spája  názov alebo obchodné meno sponzora alebo ozna enie sponzora alebo jeho 
výrobku so sponzorovaným a využi  sponzorské na dohodnutý ú el súvisiaci so športovou innos ou 
vykonávanou sponzorovaným. 

12. ŠPORTOVÝ KLUB A NOVÝ ZÁKAZ MAJETKOVÉHO PREPOJENIA VLASTNÍCKYCH 
ŠTRUKTÚR V ŠPORTOVÝCH KLUBOV Ú ASTNÝCH V ROVNAKEJ SÚ AŽI: 

Zákon o športe ako moderný právny predpis zavádza do slovenského právneho poriadku na 
medzinárodnom športovom fóre už známy a existujúci zákaz tzv. „multiple ownership rule“. 
Zavedenie tohto zákonného ustanovenia si vyžadoval záujem na ochrane integrity jednotlivých 
športových sú aží, ako aj ochrana nepredvídate nosti športových podujatí a športových výsledkov. 
Ú astníci športových klubov – predovšetkým obchodných spolo ností by preto pri nadobúdaní ú asti 
v iných športových kluboch nemali zabúda  práve na obmedzenie nadobúdania ú astníctva – 
získavania obchodných podielov v iných športových kluboch pôsobiacich v rovnakých sú ažiach. 
Ustanovenie § 15 ods. 6 ZoŠ uvádza nasledovné: 

• „Fyzická osoba ani právnická osoba nesmie ma  kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých 
športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej 
sú aži, najmä nesmie sú asne by  spolo níkom, vykonáva  funkciu v orgánoch alebo ma  podiel 
na hlasovacích právach v orgánoch v takých športových kluboch, a to ani prostredníctvom 
ovládanej alebo ovládajúcej osoby a ani prostredníctvom holdingovej spolo nosti alebo 
spriaznenej osoby pod a osobitných predpisov.“ 

13. ŠPORTOVÝ KLUB A POVINNÉ LEKÁRSKE PREHLIADKY ŠPORTOVCOV: 

Zavádza sa nová povinnos  športových klubov, aby sa (i) vrcholový športovec a (ii) talentovaný 
športovec s príslušnos ou k športovému klubu (pozri pojmy --> príslušnos  k športovej organizácii) 
najmenej raz ro ne podrobili lekárskej prehliadke pod a ustanovenia § 5 ods. 8 ZoŠ. Túto 
zdravotnú spôsobilos  vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie 
príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializa nom odbore telovýchovné 
lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal. Pre športový klub je dôležité sledova , i 
národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor sú aže predpisom alebo 
v pravidlách sú aže neur il ako podmienku ú asti na sú aži preukázanie zdravotnej spôsobilosti 
športovca na vykonávanie príslušného športu. Zdravotné výkony, ktoré sú sú as ou lekárskej 
prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca, sa neuhrádzajú z prostriedkov 
verejného zdravotného poistenia; 
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Zákonodarca z tejto povinnosti vy lenil amatérskych športovcov, ke že uvádza, že amatérsky 
športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom a športovec športu 
pre všetkých vykonáva šport na vlastnú zodpovednos . 

• Ustanovenie § 15 ods. 3 ZoŠ: 
o Športový klub je povinný zabezpe i , aby sa vrcholový športovec a talentovaný 

športovec s jeho príslušnos ou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej 
aktivite, najmenej raz ro ne podrobil lekárskej prehliadke pod a § 5 ods. 8 na ú ely 
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu. Športový 
klub je povinný zabezpe i , aby sa športovec s jeho príslušnos ou podrobil lekárskej 
prehliadke aj vtedy, ak preukázanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie 
príslušného športu ur il predpisom alebo v pravidlách sú aže národný športový zväz, 
národná športová organizácia alebo iný organizátor sú aže ako podmienku ú asti 
športovca na sú aži za športový klub. 

14. ŠPORTOVÝ KLUB A ZÁKAZ OBMEDZENIA INNOSTI ŠPORTOVCA PO SKON ENÍ 
ZMLUVNEJ SPOLUPRÁCE: 

V rozsahu uzatvárania zmlúv so športovcami by mal klub pamäta  aj na to, že ZoŠ zakazuje 
dojednanie si takých ustanovení, ktoré by športovcovi po skon ení platnosti a ú innosti zmluvy 
zakazovali vykonáva  športovú innos  napr. pre konkuren ný mestský športový klub, alebo 
definova  akéko vek iné obmedzenie výkonu športovej innosti. 

• Ustanovenie § 31 ods. 4 
o „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.“ 

Takýto zákaz obmedzenia innosti sa vz ahuje aj na športového odborníka v zmysle ustanovenia 
§ 31 ods. 4 ZoŠ. 

• „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.“ 

15. ŠPORTOVÝ KLUB A ÚHRADA "VÝCHOVNÉHO" PRI PRESTUPE ŠPORTOVCA DO 23 
ROKOV: 

V športovej obci je známe, že pri prestupe športovca si môže uplat ova  materský klub od klubu, do 
ktorého prestupuje športovec istí protiplnenie za náklady spojené s výchovou športovca, 
samozrejme obmedzené vekom športovca – zvä ša nazývané ako "výchovné". Zákon o športe preto 
zavádza výchovné ako zákonný mechanizmus vyrovnania istej ekonomickej asymetrie pri prestupe 
mladého športovca medzi nákladmi materského klubu, ktorý ho vychoval a investoval do neho, 
oproti výhodám "hotového" hrá a ktorého získava nový športový klub. Výchovné sa uhrádza pri 
prestupe (zmene klubovej príslušnosti športovca) za hrá a do dov šenia 23 roku života, pri om 
zákon o športe charakterizuje zárove  aj systematiku a zloženie výchovného. Do výchovného sa 
pod a názoru predkladate a nemajú zapo ítava  náklady, úhradu ktorých vykonal alebo zabezpe il 
športovec, zákonný zástupca športovca, alebo jeho iná blízka osoba. Výchovné sa uhrádza pri zmene 
klubovej príslušnosti športovca do dov šenia 23 rokov veku športovca mimo situácie, ak športovec 
neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. Uvedené ustanovenie 
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prirodzene vytvára predpoklady, aby si športové zväzy mohli upravi  úhradu výchovného nad 
stanovenú aj nad hranicu 23 rokov. 

• § 15 ods. 4 a 5. 
o (4) Pri zmene klubovej príslušnosti formou prestupu športovca do iného športového 

klubu alebo pri opätovnej registrácii športovca v tom istom športovom zväze za iný 
športový klub uhrádza nový športový klub výchovné športovému klubu, v ktorom bol 
športovec naposledy registrovaný, ak tak ur ujú predpisy športového zväzu; predpisy 
športového zväzu zárove  ur ia výšku výchovného alebo spôsob jej ur enia. Výchovné 
sa uhrádza do dov šenia 23 rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie skôr svoju 
prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. 

o (5) Výchovné predstavuje náklady športového klubu na prípravu a výchovu športovca; 
ak sa športovec pripravoval v družstve, výchovné zoh ad uje aj náklady na prípravu 
družstva. Do výchovného sa nezapo ítavajú náklady, na úhradu ktorých vynaložil 
alebo zabezpe il finan né prostriedky športovec alebo jeho blízka osoba. 

16. OBMEDZENIE MOŽNOSTI UZATVÁRANIA ZMLÚV S BUDÚCIM D OM Ú INNOSTI 
ZMLUVY DEFINOVANÝM "NESKÔR AKO 12 MESIACOV": 

Zákonodarca týmto obmedzením reflektoval prax v športovej obci, ktorá pristupovala k uzatváraniu 
zmlúv s odložením ú innosti na neskoršiu dobu, a tým dokázali zmluvné strany obchádza  predpisy 
športových zväzov, ktoré hovorili v niektorých prípadoch napr. o obmedzení "trvania" zmluvy. Toto 
ustanovenie sa však vz ahuje aj na akéko vek iné zmluvy, ktoré so športovcami uzatvárajú športové 
kluby. Kluby by preto nemali zabúda , že zmluva by nemala by  platná (napr. podpísaná) ale jej 
ú innos  v zmluve dohodnutá na moment neskorší ako 12 mesiacov. Takáto zmluva by bola 
absolútne neplatná pre rozpor so zákonom. 

• Ustanovenie § 31 ods. 5 ZoŠ. 
o Obdobie medzi d om podpisu zmluvy a d om jej ú innosti nesmie by  dlhšie ako jeden 

rok, inak je neplatná. 

17. ŠPORTOVÝ KLUB A UŽ EXISTUJÚCE VZ AHY S HRÁ MI – UŽ UZATVORENÉ ZMLUVY 

Zákonodarca vytvoril prechodný režim už uzatvorených zmlúv (zvä ša uzatváraných pod a § 51 OZ 
alebo 269 ods. 2 ObZ --> poznámka: bol to stav v rozpore so Zákonníkom práce) medzi klubmi 
a profesionálnymi športovcami. 

• Zmluvy, ktoré nadobudli ú innos  pred 1.1.2016 môžu tzv. „dobehnú “ v období do 31.12.2018 
vo forme, v akej boli uzavreté, pri om ich právny režim sa spravuje starými predpismi 
(ustanovenie § 102 ods. 5 a 6 ZoŠ) a ich právne ú inky ostávajú zachované. 

• Zmluvy, ktoré sú uzatvorené na obdobie, ktoré prekra uje 31.12.2018 (ú innos  uplynie po 
1.1.2019) budú zákonnou fikciou od 1.1.2019 považované za zmluvy o profesionálnom 
vykonávaní športu v rozsahu jej obsahu, ako aj následkov. 

• Ustanovenie § 102 ods. 4 ZoŠ: 
o Športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport 

spôsobom, ktorý sp a znaky závislej práce, upravia svoje zmluvné vz ahy so 
športovcami v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2018. Po uplynutí tejto lehoty 
sa zmluva medzi športovcom a športovým klubom vykonávajúcim šport spôsobom, 
ktorý sp a znaky závislej práce bude považova  za zmluvu o profesionálnom 
vykonávaní športu pod a tohto zákona. 
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18. ŠPORTOVÝ KLUB A FYZICKÁ OSOBA – ODBORNÍK SO ŠPECIALIZÁCIOU AKO 
PODMIENKA VÝKONU NIEKTORÝCH INNOSTÍ: 

Ak sa na výkon športovej innosti vyžaduje odborná spôsobilos , športová organizácia (klub) je 
povinná zabezpe i  vykonávanie tejto športovej innosti odborne spôsobilým športovým 
odborníkom. V prípade športového klubu pôjde najmä o lekárov, fyzioterapeutov a alších 
športových odborníkov, ktorí vykonávajú odborné špecializované innosti, na ktoré sa vyžaduje 
odborná spôsobilos . 

19. ŠPORTOVÝ KLUB A POVINNOS  UVO NI  (PREDOVŠETKÝM) ŠPORTOVCA DO 
REPREZENTÁCIE STANOVENÁ ZÁKONOM: 

Športová organizácia – teda aj športový klub je povinný umožni  osobe s jej príslušnos ou ú as  na 
športovej reprezentácii. Prirodzene, osoba s príslušnos ou k športovému klubu nemusí by  len 
športovec, môže to by  aj iný športový odborník, ktorý sa prirodzene tohto práva na ú as  v športovej 
reprezentácii môže od klubu domáha . 

20. ŠPORTOVÝ KLUB A PODNIKANIE / DOSAHOVANIE PRÍJMU: 

Na športový klub sa vz ahujú ustanovenia o hospodárení športovej organizácie v § 8 ZoŠ. 
Hospodárenie športovej organizácie upravuje možnos  dosahova  výkonom innosti súvisiacej 
s výkonom športovej innosti príjem. Je to faktické zavedenie možnosti pre športové kluby vo forme 
obchodných spolo ností podnika , a pre ostatné formy športových organizácií (ako napr. ob ianske 
združenia) dosahova  príjem. Túto možnos  dnes platný a ú inný zákon o športe . 300/2008 
Z. z. neumož oval. 

NAMIESTO ZÁVERU: 

Prirodzene, že tento príspevok nemôže suplova  znalos  zákona v jeho absolútnej a kompletnej verzii 
a obsahu. Snahou autora však bolo zosumarizova  všetky ustanovenia zákona o športe, ktoré sa 
priamo alebo nepriamo – akýmko vek spôsobom dotýkajú postavenia i práv, alebo nárokov na 
aktivity športových klubov. V prípade, ak sa adresát tohto príspevku pozrie na jednotlivé podnadpisy, 
ktorými je príspevok rozdelený, získa základnú orientáciu postavenia športového klubu v zákone 
o športe, ktorá by mu na prvý poh ad nemusela by  úplne zrejmá. 

lenovia pracovnej skupiny zodpovedali priebežne už nieko ko praktických otázok zo športovej obce, 
a snažia sa ich jednotne udržiava  na jedinom mieste. Pre tieto ú ely boa využitá stránka U enej 
právnickej spolo nosti, kde môžu predstavitelia športových klubov kedyko vek nájs  tieto otázky, 
a odpovede lenov pracovnej skupiny (http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne). 
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ABSTRAKT: 
Príspevok sa zaoberá úpravou disciplinárneho konania v zákone o športe. Zameriavame sa predovšetkým na 
oblasti, ktoré je nevyhnutné v dôsledku prijatia zákona v interných predpisoch športových zväzov novelizova  tak, 
aby tieto boli v súlade so zákonom. V závere príspevku sa venujeme problematike jednotného disciplinárneho 
poriadku pre celé športové hnutie. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The article deals with modification of disciplinary Proceedings in the act on sports. We mainly focus on areas 
which are needed to amend in internal regulations of sports associations due to adopting of law so they have to 
be in compliance with adopted law. The final part of article is dedicated to matter of uniform disciplinary 
regulations for the sport movement as a whole. 
 

ÚVOD 
Príspevok nadväzuje na predchádzajúce príspevky o výklade jednotlivých inštitútov novoprijatého 
zákona . 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( alej len „zákon“), ktorý 
nadobudol ú innos  d a 1.1.2016 a to s dôrazom na úpravu disciplinárneho konania v rámci celého 
športového hnutia. Zákon výrazne zasahuje aj do úpravy tejto oblasti.  

„Disciplinárne právo tvorí súhrn právnych noriem, vyplývajúcich zo zriadenej sociálnej autority, 
ktorých ú elom je bu  uklada  jednotlivcom opatrenia, alebo vytvára  namietate né situácie, alebo 
stíha  odchýlky v chovaní, a to všetko hlavne v záujme inštitúcie a pod jediným trestom donucovacej 
sily, ktorú má k dispozícii.“1 

Disciplinárne právo resp. v užšom slova zmysle disciplinárne konanie, predstavuje dôležitú sú as  
systému zabezpe enia spravodlivosti v rámci každej športovej komunity fungujúcej na platforme 
ob ianskeho združenia každého športového hnutia, zväzu príp. inej športovej organizácie. Forma 
konania prípadne inštitucionálna úprava je odlišná a osobitná pre každý športový zväz. Významu 

                                                            
1) KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. Praha : C. H. Beck, 2001, s. 142. 
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disciplinárneho konania resp. jeho postaveniu v systéme Slovenského futbalového zväzu sme sa 
venovali v osobitnom príspevku2.  

Disciplinárne konanie je v zákone upravené vo viacerých ustanoveniach. Predovšetkým 
poukazujeme na skuto nos , že v zákone sa nenachádzajú len ustanovenia pojednávajúce priamo 
o disciplinárnom konaní, no je nepochybné, že základné princípy disciplinárneho konania možno 
dôvodi  aj z alších ustanovení zákona. V porovnaní so zrušeným zákonom o športe3, ktorý platil do 
31.12.2015, nový zákon o športe obsahuje dôkladnejšie vymedzenie a ukotvenie disciplinárneho 
konania v celom športovom hnutí. Napr. definovanie „príslušnosti k športovej organizácii“, o ma 
zásadný význam z h adiska osobnej pôsobnosti každého disciplinárneho poriadku a iné. Na druhej 
strane bolo upustené od stanovenia „subjektívnej resp. objektívnej“ lehoty na za atie 
disciplinárneho konania.  

Konkrétne, úprava disciplinárneho konania je obsiahnutá v druhej hlave 3. asti zákona, pri om je 
predmetom ustanovení § 54. V odseku 1 je vymedzená osobná, vecná a asová pôsobnos  
disciplinárnych orgánov. V odseku 2 je vymedzená viazanos  disciplinárnych orgánov predpismi 
disciplinárneho práva toho – ktorého športového zväzu, teda „ustanovuje sa pravidlo, pod a ktorého 
musí by  vopred známe, aké sankcie možno v disciplinárnom konaní vedenom konkrétnym športovým 
zväzom subjektu porušujúcemu predpisy zväzu uloži “.4 V odseku 3 je uvedená povinnos  
disciplinárnych orgánov v zákonom ustanovených prípadoch odôvodni  vydané rozhodnutie. Zákon 

alej v odseku 4 rozlišuje závažné disciplinárne previnenia, pri om ponecháva na autonómii každého 
športového zväzu ur i , ktoré previnenia sú závažné. ide nielen o deklarovanie základných priorít 
daného športového zväzu, ale má to význam aj pri povinnosti odôvod ova  rozhodnutia. A napokon 
v odseku 5 je vyjadrené právo na ur enie regresnej náhrady osobe, ktorá je v zmysle interných 
športových predpisov disciplinárne zodpovedná a to od osoby, ktorá za potrestané konanie bola 
právne zodpovedná.  

S poukazom na vyššie uvedené, disciplinárneho konania sa dotýkajú aj ostatné ustanovenia zákona 
upravujúce jednak konanie na základe zásad spravodlivého procesu ako aj rozhodovanie v záujme 
dosiahnutia právnej istoty.  

IMPLEMENTÁCIA ZÁKONA O ŠPORTE V OBLASTI ÚPRAVY DISCIPLINÁRNEHO KONANIA 
Z h adiska úpravy disciplinárneho konania je nevyhnutné poukáza  na potrebu implementácie 
nasledovných princípov i ustanovení do predpisov disciplinárneho práva každého povinnému 
subjektu, ktorému je zákon o športe v tejto asti adresovaný. Pri každej oblasti sú zárove  uvedené 
ustanovenia, ktoré upravujú danú problematiku resp. z ktorých vyplývajú povinnosti jej 
implementácie. 

1. OPATRENIA PROTI NEGATÍVNYM JAVOM V ŠPORTE; DOPING; OPATRENIA PROTI MANIPULÁCII SÚ AŽE  

(súvisiace ustanovenia – §§ 86 až 93, § 94, § 17 ods. 2, § 8 ods. 6, § 95 ods. 1 písm. c), n) a o), § 102, 
§ 106) 

Ide o oblasti, ktoré sú v duchu celkovej koncepcie zákona o športe charakterizované ako 
najzávažnejšie negatívne javy vyskytujúce sa v športe, omu je prispôsobená aj dôležitos , s akou sa 
disciplinárne orgány majú riadi  pri ich riešení v prípade ich výskytu.  

Osobitne poukazujeme na komplexnú úpravu opatrení proti dopingu vrátane ustanovení 
dotýkajúcich sa Antidopingovej agentúry SR, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou 
                                                            
2) Dostupné na internete: 
http://www.ucps.sk/DISCIPLINARNE_KONANIE_V_RAMCI_SLOVENSKEHO_FUTBALOVEHO_ZVAZU 
3) Zákon . 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
4) Dôvodová správa k zákonu o športe. 
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na základe zákona (doteraz bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR). 
Okrem toho, že sa mení jej postavenie, zákon rozširuje a spres uje jej právomoci. V prípadoch, kedy 
disciplinárny predpis športového zväzu obsahuje úpravu antidopingových opatrení resp. rieši 
previnenia v súvislosti s dopingom, je nevyhnutné reagova  na novelizáciu ustanovení boja proti 
dopingu v porovnaní s pôvodným zákonom o športe.5 V uvedenej oblasti je nevyhnutné reagova  
nielen zmenou disciplinárnych predpisov ale aj osobitných antidopingových predpisov, pokia  také 
príslušný športový zväz i športová organizácia má prijaté. 

alej sú to opatrenia týkajúce sa manipulácie priebehu alebo výsledkov športovej sú aže, teda 
v súhrne konania, ktoré možno subsumova  pod pojem športová korupcia. Doplníme, že športová 
organizácia sa v zmysle § 95 ods. 1 vystavuje nebezpe enstvu spáchania správneho deliktu 
v prípade, ak nepozastaví výkon športovej innosti osobe, na ktorú bola podaná obžaloba pre trestný 
in športovej korupcie resp. ak nezakáže výkon športovej innosti osobe, ktorá bola odsúdená za 

trestný in športovej korupcie najmenej na dva roky (vi  § 94 ods. 6 a ods. 7). 

S odkazom na uvedené je teda povinnos ou národného športového zväzu resp. inej športovej 
organizácie okrem iného upravi  resp. zabezpe i  svoje disciplinárne predpisy v tom znení, že 
uvedené negatívne javy sa považujú nielen za disciplinárne previnenia, ale aj uvies , že ide o závažné 
previnenia (kvalifika ný znak „závažné disciplinárne previnenie“ vi  nižšie).  

2. ODÔVODNENIE ROZHODNUTÍ 

(súvisiace ustanovenia – § 54 ods. 3, 52 ods. 3 a ods. 4) 

Zákon o športe v ustanovení § 54 ods. 3 vymedzuje prípady, kedy disciplinárny orgán športového 
zväzu musí odôvodni  svoje rozhodnutie. Zákonodarca v dôvodovej správe k uvedenej povinnosti 
uvádza: „v záujme transparentnosti všetkých rozhodnutí prijatých mimo priebehu konkrétnej hry, 
a za ktoré bol uložený trest zoh ad ujúci ur itú závažnos  konania porušite a pravidiel je potrebné, 
aby orgán, ktorý rozhodnutie vydal, toto rozhodnutie odôvodnil a tým prispel k jednotnej aplikácii 
predpisov, k vytvoreniu jednotnej rozhodovacej innosti v rámci športových sporov a podporil právnu 
istotu športových subjektov zú astnených v týchto sporoch.“ 

Vzh adom na sank ný charakter disciplinárneho konania a vychádzajúc o. i. zo všeobecných 
ustanovení § 52, uvedenie dôvodov rozhodnutia resp. uloženia konkrétnej sankcie predstavuje 
jednu zo základných zásad spravodlivého procesu. Adresát rozhodnutia by mal pozna  dôvody 
rozhodnutia, prípadne úvahu, ktorou sa disciplinárny orgán pri rozhodovaní spravoval. Vo 
všeobecnosti sa tým zabezpe uje aj preskúmate nos  rozhodnutia. Zákon o športe však nevymedzuje 
obsah ani rozsah odôvodnenia, je však žiaduce, aby každé odôvodnenie sp alo aspo  minimálne 
procesnoprávne štandardy. Máme na mysli najmä stru né opísanie faktického stavu, výpo et 
vykonaných dôkazov, úrove  ich zhodnotenia a opísanie rozhodných skuto ností resp. stru nú 
úvahu, na základe ktorej bude adresátovi rozhodnutia jasné a zrejmé, na základe akých dôvodov 
dospel disciplinárny orgán k danému rozhodnutiu. Máme za to, že kvalita odôvod ovania sa bude 
postupne zvyšova , pri om to bude závisie  aj od praxe disciplinárneho orgánu každého športového 
zväzu. V sú asnosti je povinnos  odôvodnenia rozhodnutí v disciplinárnych predpisoch športových 
zväzov upravená rôzne. Niektoré športové zväzy ustanovujú povinnos  aspo  stru ného 
odôvodnenia, no niektoré s odôvodnením rozhodnutí vôbec nerátajú. V neposlednom rade, 
odôvod ovanie rozhodnutí posúva každé „športové“ disciplinárne konanie na vyššiu odbornú 
úrove .  

Zákonodarca povinnos  odôvodnenia viaže len na rozhodnutia o závažných previneniach, alej 
rozhodnutia, proti ktorým bol podaný opravný prostriedok resp. rozhodnutia o opravnom 
prostriedku. Odôvod ovanie ostatných rozhodnutí je v zmysle zákona fakultatívne.  
                                                            
5) Napríklad l. 21 písm. a), resp. l. 23 Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu adového hokeja. 
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3. ZÁVAŽNÉ DISCIPLINÁRNE PREVINENIA 

(súvisiace ustanovenia – § 54 ods. 3, 4, 52 ods. 3 a ods. 4, § 8 ods. 6, § 102, § 22 ods. 2) 

Zákonodarca v rámci zavedenia opatrení boja (nielen) proti negatívnym vplyvom v športe sa snaží 
diferencova  previnenia pod a ich závažnosti. Závažnos  skutku možno chápa  ako kategóriu, ktorá 
by z h adiska charakteru previnenia mala rozlíši  mieru a intenzitu porušeného alebo ohrozeného 
záujmu, ktorého ochrana je predmetom každého disciplinárneho konania, bez oh adu na športovú 
komunitu, v ktorej príslušné orgány vedú disciplinárne konanie.  

V uvedenom kontexte poukazujeme na znenie ustanovenia § 8 ods. 6 zákona, v zmysle ktorého je 
každá športová organizácia (a teda aj národný športový zväz) povinná okrem iného upravi  vo svojich 
predpisoch negatívne javy v podobe napr. porušenia ustanovení o dopingu resp. športovej korupcie 
ako závažné disciplinárne previnenia. Ide v podstate o nové ustanovenie, ktoré v podstate vyjadruje 
aj priority štátu resp. športového hnutia v boji za „ istotu športu ako takého“.  

V tej súvislosti je potrebné uvies , že zákon do právneho poriadku zavádza pojem „integrita športu“, 
pod ktorým je treba rozumie  princípy zaru ujúce prirodzenú neistotu a nepredvídate nos  priebehu 
a výsledku sú aže a rovnaké pravidlá a podmienky pre ú astníkov sú aže pred za iatkom sú aže 
a po as celého priebehu sú aže. Doping v športe a manipulácia priebehu alebo výsledku sú aže sú 
neprípustným narušením týchto princípov najzávažnejšieho charakteru. Aj preto bol záujem na 
ochrane integrity športu vyjadrený v definícii „verejného záujmu v športe“ v § 2 zákona.  

V prípade závažných disciplinárnych previnení bude disciplinárny orgán povinný takého rozhodnutie 
odôvodni . Taktiež si jednotlivé športové zväzy môžu závažné disciplinárne previnenia „spoji “ 
s následkom definitívneho vylú enia svojho lena z hnutia ako ob ianskeho združenia (vi  § 22 
ods. 2 zákona). 

V sú asnosti disciplinárne predpisy viacerých športových zväzov operujú s termínom „závažnosti“, 
avšak len v súvislosti s uložením zvýšenej sankcie v prípadoch, kedy orgán spáchaný skutok považuje 
za závažný (zvä ša subjektívne). V zmysle znenia zákona o športe však bude žiadúce, aby každý 
športový zväz vo svojom vnútornom predpise, pokia  možno o najkonkrétnejšie, špecifikoval, o 
resp. ktoré sú závažné disciplinárne previnenia. Dosiahne sa tým vyššia miera právnej istoty, nako ko 
sa domnievame, že vzh adom k tomu, že ide o sank né konanie, jeho ú astník by mal vopred vedie , 
na základe akých ustanovení i princípov bude posudzovaný a v kone nom dôsledku aj potrestaný. 
Subjektívna úvaha disciplinárneho orgánu je dôvodná pri výbere a výmere disciplinárnej sankcie 
(opatrenia), avšak táto by mala by  eliminovaná pri materiálnom definovaní charakteru previnenia 
v tom zmysle, že o sa v danej športovej komunite bude resp. o sa nebude považova  za závažné. 
Uvedené kritériá sp ajú len disciplinárne poriadky Slovenského futbalového zväzu, Slovenskej 
plaveckej federácie a viac-menej aj Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky.  

Za ú elom správnej implementácie zákona do praxe každého športového zväzu poukazujeme na 
znenie prechodného ustanovenia § 102 ods. 1, v zmysle ktorého národné športové zväzy sú povinné 
da  svoje stanovy (ako aj predpisy upravujúce disciplinárne konanie a konanie o sporoch, ktoré 
uskuto ujú ich orgány) do súladu s týmto zákonom do šiestich mesiacov od jeho ú innosti. 
Z uvedeného vyplýva, že predovšetkým národným športovým zväzom a športovým klubom je 
umožnené prispôsobi  svoje zakladate ské dokumenty, vnútorné predpisy, i zmluvy do zákonom 
stanoveného dátumu – do 30.6.2016. 

NEDODRŽANIE POVINNOSTI IMPLEMENTÁCIE 
Následkom nedodržania uvedenej povinnosti prípadne aj nedostato nej implementácie ustanovení 
zákona môže by  predovšetkým riziko, že akéko vek rozhodnutie disciplinárneho orgánu v dotknutej 
oblasti bez zosúladenia športového disciplinárneho predpisu v zmysle zákona, môže by  v rozpore so 
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zákonom, o môže ma  závažné následky pre športový zväz v prípade eventuálnej žaloby v zmysle 
§ 15 ods. 1 zákona . 83/1990 Zb. o združovaní ob anov. alej poukazujeme na to, že alším 
následkom môže by  strata spôsobilosti prijímate a verejných prostriedkov v zmysle § 67 
ods. 1 písm. b) zákona, a to v prípade, kedy disciplinárne previnenie bude spo íva  v porušení 
antidopingových pravidiel. Uvedené obdobne platí aj v prípadoch, ak športová organizácia 
neefektívne alebo nedostato ne nap a predpisy v boji proti manipulácii športových sú aží.  

JEDNOTNÝ DISCIPLINÁRNY PORIADOK 
U ená právnická spolo nos  v spolupráci s expertmi, ktorí boli lenmi pracovnej skupiny na prípravu 
návrhu zákona o športe vypracovala pre športovú obec návrh jednotného disciplinárneho 
poriadku,6 ktorý bol prílohou zákona v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Vzh adom 
na to, že sa nepodarilo nájs  zhodu s ministerstvom spravodlivosti oh adom úpravy systému riešenia 
sporov prostredníctvom stáleho súdu, as  návrhu upravujúca stály súd pre šport bola zo zákona 
vypustená a s ou aj jednotný disciplinárny poriadok, ktorý bol sú as ou navrhovaného nového 
systému riešenia sporov. V tomto smere však je potrebné vies  v budúcnosti odbornú diskusiu 
a h ada  riešenie, nako ko riešenie sporov vrátane disciplinárnych sporov pred všeobecnými súdmi 
pre šport zrejme z h adiska rýchlosti konania nebude optimálnym riešením. Osobitos  športu si 
zrejme asom prirodzene vyžiada osobité riešenie aj v oblasti sporovej agendy.  

Navrhované znenie jednotného disciplinárneho poriadku obsahovalo komplexnú úpravu procesnej 
asti disciplinárneho konania. Spolo né pre všetky športové zväzy by boli základné zásady konania, 

ustanovenia o za atí, priebehu a ukon ení konania, alej odvolanie vo i rozhodnutiu, ako aj 
základné zásady odvolacieho konania. Napriek vyššie uvedenému, proces prijatia jednotného 
disciplinárneho poriadku je na alej aktuálny. Predpokladáme, že ak by jednotný disciplinárny 
poriadok bol prijatý, hmotnoprávnu as  a to najmä výpo et disciplinárnych opatrení, základné 
zásady ich ukladania alebo skutkové podstaty disciplinárnych previnení, si každý športový zväz upraví 
samostatne, pri om táto úprava by bola odlišná v závislosti od konkrétnych špecifík daného športu.  

V rámci projektu Implementácie zákona o športe do praktického života7, je U ená právnická 
spolo nos  pripravená poskytnú  národným športovým zväzom a ostatným športovým organizáciám 
odborné poradenstvo nielen pri novelizácii ich disciplinárnych poriadkov ale aj pri unifikácii 
disciplinárneho konania v celom športovom hnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6) Jednotný disciplinárny poriadok dostupný na internete:  
https://docs.google.com/document/d/1MvsnsTVhZg4vyRJcMham6KP_mOMH8vdZmNS0ggSqMrQ/edit# 
7) Dostupné na internete: 
http://www.ucps.sk/Implementacia_zakona_o_sporte_do_zivota__novy_projekt_Ucenej_pravnickej_spolocnosti  
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ABSTRAKT: 
V predkladanom príspevku jeho autori analyzujú v odbornej literatúre menej spracovávanú tému týkajúcu sa 
zú astnenej osoby v trestnom konaní. Postupne sa venujú histórii tejto právnej úpravy, definícii pojmu 
zú astnená osoba, jej právam, povinnostiam, jej postaveniu v súvislosti s tzv. nepravou trestnou zodpovednos ou 
právnických osôb a nakoniec tiež kazuistike, na popise ktorej autori poukazujú na zrejme rastúci význam 
postavenia zú astnenej osoby v trestnom konaní v budúcnosti.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
Authors of this contribution analyse topic of the person participating in criminal proceedings that is not 
mentioned in specialized literature so often. History of this legislation, term of the person participating in criminal 
proceedings, rights and duties of this person are described. Authors explain status of this person relating to „false 
criminal liability of legal person“ and casuistic. They point to the growing importance of the status of the person 
participating in criminal proceedings in the future.  
 

Z HISTÓRIE PRÁVNEJ ÚPRAVY ZÚ ASTNENEJ OSOBY 

Sú asná definícia pojmu zú astnenej osoby ako osoby, ktorej môže by , pod a návrhu má by  alebo 
bola zhabaná vec, pe ažná iastka alebo majetok, má svoju nieko ko desa ro nú históriu. Tá sa 
za ína písa  zákonom . 87/1950 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok). Pod a § 51 
ods. 1 citovaného zákona sa zú astnenou osobou rozumel ten, ktorého vec mohla by  alebo bola 
zhabaná, ak nebola v konaní obvineným /písm. a)/, alebo komu mohlo by  alebo bolo uložené 
ru enie za nevymožite ný pe ažný trest /písm. b)/. Pod a dobového komentára bola zú astnená 
osoba rozdielnou osobou od obvineného, ktorej vec bolo možné zhaba , ktorá z nedbanlivosti 
prispela k spáchaniu trestného inu alebo osoba, ktorej patrila vec, zhabanie, ktorej vyžadovala 
bezpe nos  udí alebo majetku alebo iný všeobecný záujem /§ 74 ods. 1 písm. c) a d) vtedy platného 
Trestného zákona/. Tretie osoby, ktoré si uplat ovali vlastnícke práva k veciam, na ktoré sa vz ahoval 
výrok súdu o prepadnutí vecí pod a § 47 a § 55 Trestného zákona, neboli zú astnenými osobami 
v zmysle § 51 Trestného zákona /R 90/1952/. Nároky týchto osôb nebolo možné uplat ova  
v trestnom konaní. Ru enie za nevymožite ný pe ažný trest bolo možné uloži  majite ovi 
súkromného podniku, pri prevádzke ktorého bol trestný in spáchaný, alebo osobe zodpovednej za 
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vedenie takéhoto podniku, ak z nedbanlivosti prispeli k spáchaniu trestného inu /§ 50 Trestného 
zákona/.1 

Ustanovenie § 52 tohto Trestného poriadku upravovalo postavenie zákonného zástupcu 
poškodeného a zú astnenej osoby a § 53 zmocnenca poškodeného a zú astnenej osoby.  

Zákon . 64/1956 Zb. o trestnom konaní súdnom /Trestný poriadok/ definoval zú astnenú osobu 
rovnako ako spomínaný skorší Trestný poriadok – zákon. . 87/1950 Zb., a to v § 7 ods. 9 Trestného 
poriadku ako sú as  výkladu niektorých pojmov. Vtedy aktuálny komentár Trestného poriadku 
uvádza, že ak bolo trestné stíhanie proti obvinenému zastavené a až potom bol urobený návrh na 
zhabanie veci jemu patriacej, stával sa obvinený zú astnenou osobou.2 

Práva zú astnenej osoby, výkon jej práv zákonným zástupcom a jej splnomocnenca upravoval 
citovaný Trestný poriadok v § 39, § 40, § 46 a § 47.  

Trestný poriadok – zákon. . 141/1961 Zb. v platnom znení v § 42 ods. 1 definoval zú astnenú 
osobu ako toho, koho vec bola zhabaná alebo pod a návrhu má by  zhabaná. Ustanovenia § 50 a § 51 
tohto Trestného poriadku upravovali postavenie a práva splnomocnenca zú astnenej osoby.  

Rovnakú definíciu zú astnenej osoby zakotvoval aj pôvodný Trestný poriadok – zákon. . 301/2005 
Z. z. K podstatnejšej zmene tejto definície a ponímaniu postavenia zú astnenej osoby dochádza 
novelou Trestného poriadku – zákon. . 224/2010 Z. z., ú innou od 01.09.2010 v súvislosti so 
zakotvením do Trestného zákona tzv. nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.  

DEFINÍCIA POJMU ZÚ ASTNENÁ OSOBA 

Zú astnená osoba je pod a § 45 ods. 1 Trestného poriadku osoba, ktorej môže by , pod a návrhu má 
by  alebo bola zhabaná vec, pe ažná iastka alebo majetok. V zmysle § 10 ods. 11 Trestného 
poriadku je subjektom trestného konania, pretože má a vykonáva vplyv na priebeh konania tak, ako 
to vyplynie z alšieho textu, a zárove  Trestný poriadok na uskuto nenie tohto vplyvu zú astnenej 
osobe priznáva ur ité procesné práva a ukladá jej povinnosti. V konaní pre súdom je zú astnená 
osoba popri tom, proti komu sa vedie trestné konanie, popri poškodenom a prokurátorovi tiež 
stranou, pretože práve v konaní pred súdom môže by  významným spôsobom zasiahnuté do jej 
majetkových práv k jej veciam, peniazom a inému majetku. Zhabanie významne postihuje vlastnícke 
práva právnickej alebo fyzickej osoby, ktorej vec, pe ažná iastka /na ú te alebo v hotovosti/ alebo 
majetok je /má by / zhabaný. Zákon preto dáva tejto zú astnenej osobe v súdnom konaní postavenie 
strany a tomu zodpovedajúce právne prostriedky na ochranu jej zákonom chránených práv 
a záujmov.3  

Z citovanej definície pojmu zú astnená osoba vyplýva, že takouto osobou môže by  nielen tradi ne 
chápaná fyzická osoba /§ 83 Trestného zákona/, ale aj osoba právnická /§ 83a, § 83b Trestného 
zákona/. Z tejto definície je zárove  zrejmé, že sa vz ahuje na tri výraznejšie odlišné procesné 
situácie, v ktorých sa môže táto osoba ocitnú  . 

Prvá situácia predpokladá už len samotnú možnos  zhabania veci, pe ažnej iastky alebo majetku. 
Znamená to, že príslušný orgán inný v trestnom konaní už pri spomenutej rysujúcej sa situácii, 
smerujúcej k zhabaniu veci, typicky napr. pri výsluchu svedka, ktorý vypovedá, že od obvineného 
zakúpil ur ité množstvo cigariet, ktoré sú bez kontrolných technických opatrení vyžadovaných 

                                                            
1) ŠIMÁK, J. a kol.: Trestný poriadok a predpisy s ním súvisiace. Slovenské vydavate stvo politickej literatúry, Bratislava, r. 1953, 
s. 70  
2) JELÍNEK, E. a kol.: Trestný poriadok a predpisy s ním súvisiace. Slovenské vydavate stvo politickej literatúry, Bratislava, r. 1953, 
s. 42  
3) ENTÉŠ, J a kol.: Trestný poriadok. Ve ký komentár. EURO KÓDEX, Bratislava, r. 2014 s. 147 
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všeobecne záväzným právnym predpisom na jeho ozna enie na da ové ú ely /§ 83 
ods. 1 písm. c) Trestného zákona/, musí tieto skuto nosti zoh adni  a postupova  tak, ako je to alej 
uvedené, aby zabezpe il výkon práv a realizáciu povinnosti zú astnenej osoby, t. j. spomenutého 
kupujúceho inkriminované cigarety.  

Druhá situácia vyplýva z návrhu na zhabanie veci podaného prokurátorom pod a § 235 písm. f) alebo 
pod a § 236 Trestného poriadku. Táto situácia predpokladá, že zú astnená osoba už bola o svojich 
právach a povinnostiach pou ená, najmä pod a § 45 Trestného poriadku, ale aj alších, a niektoré 
z nich už aj realizovala, predovšetkým právo preštudova  spisy a poda  návrhy na doplnenie 
vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania po ich skon ení pod a § 208 Trestného poriadku, resp. 
povinnosti vz ahujúce sa k uvedeniu jej adresy pod a § 45 ods. 6 Trestného poriadku. Dôslednú 
realizáciu práv a povinností zú astnenej osoby už v prípravnom konaní umoc uje aj tá skuto nos , 
že súd môže pod a § 289 ods. 1 Trestného poriadku obžalovanému uloži  ochranné opatrenie i bez 
návrhu prokurátora, ak sám zistí dôvod na jeho uloženie.  

Tretia situácia vyplývajúca z definície zú astnenej osoby pod a § 45 ods. 1 Trestného poriadku 
predpokladá, že vec, pe ažná iastka alebo majetok už boli tejto osobe zhabané. Zákon má na zreteli 
možnos , kedy tak už došlo k zhabaniu týchto aktív na základe prvostup ového rozhodnutia súdu 
a odkedy sa realizuje celý rad alších práv zú astnenej osoby, po núc jej právom poda  odvolanie 
pre nesprávnos  výroku súdu o zhabaní veci pod a § 307 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku.  

Z definície zú astnenej osoby v zmysle § 45 ods. 1 Trestného zákona a použitého pojmu „zhabaná“ 
je zárove  zrejmé, že bezprostredne súvisí s ustanoveniami § 83, § 83a a § 83b Trestného zákona 
upravujúcimi ochranné opatrenia, konkrétne zhabanie veci, zhabanie pe ažnej iastky a zhabanie 
majetku.  

Pod a § 83 ods. 1 písm. a) – písm. e) Trestného zákona, ak nebol uložený trest prepadnutia veci 
uvedenej v § 60 ods. 1, súd uloží zhabanie veci, ak a) patrí osobe, ktorú nemožno stíha  alebo 
odsúdi , b) patrí páchate ovi, od ktorého potrestania súd upustil, alebo páchate ovi, vo i ktorému 
bolo trestné stíhanie zastavené, alebo páchate ovi, vo i ktorému bolo trestné stíhanie podmiene ne 
zastavené, alebo páchate ovi, vo i ktorému bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu schválenia 
zmieru, c) ide o tovar bez kontrolných známok alebo bez iných kontrolných technických opatrení 
vyžadovaných všeobecne záväzným právnym predpisom na jeho ozna enie na da ové ú ely, 
d) okolnosti prípadu odôvod ujú predpoklad, že vec by mohla by  zdrojom financovania terorizmu, 
alebo e) to vyžaduje bezpe nos  udí alebo majetku, prípadne iný obdobný verejný záujem. 

Pod a § 83a ods. 1 písm. a) – písm. d) Trestného zákona zhabanie pe ažnej iastky môže súd uloži  
právnickej osobe, ak bol spáchaný trestný in, hoci aj v štádiu pokusu, alebo ak došlo k ú asti na 
trestnom ine v súvislosti a) s výkonom oprávnenia zastupova  túto právnickú osobu, b) s výkonom 
oprávnenia prijíma  rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby, c) s výkonom oprávnenia vykonáva  
kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, alebo d) so zanedbaním doh adu alebo náležitej 
starostlivosti v tejto právnickej osobe. 

V zmysle § 83b ods. 1 písm. a) – písm. d) Trestného zákona zhabanie majetku súd uloží právnickej 
osobe, ak bol spáchaný trestný in, hoci aj v štádiu pokusu, alebo ak došlo k ú asti na trestnom ine 
uvedenom v § 58 ods. 2 alebo 3, a ak právnická osoba nadobudla majetok alebo jeho as  trestnou 
innos ou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej innosti, v súvislosti a) s výkonom oprávnenia 

zastupova  túto právnickú osobu, b) s výkonom oprávnenia prijíma  rozhodnutia v mene tejto 
právnickej osoby, c) s výkonom oprávnenia vykonáva  kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, alebo 
d) so zanedbaním doh adu alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej osobe. 

Vo všetkých troch prípadoch sa vlastníkom zhabanej veci, zaplatenej alebo vymoženej pe ažnej 
iastky alebo vlastníkom zhabaného majetku stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe 

vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 
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Zú astnená osoba je svojimi záujmami spojená s obvineným (obžalovaným), má však rovnako ako 
poškodený právo uplat ova  svoje stanovisko k otázke viny a trestu len do tej miery, pokia  to súvisí 
s jej vlastným postavením. Môže tiež zlepši  postavenie obvineného (obžalovaného) tým, že využije 
svojho práva zvoli  mu obhajcu /§ 39 ods. 2 Trestného poriadku/.4 Tu však treba poznamena , že 
toto právo môže zú astnená osoba využi  až vtedy, ak si obvinený nezvolí obhajcu sám a ak mu ho 
nezvolí ani jeho zákonný zástupca. Pre porovnanie konštatujeme, že naopak poškodený je svojimi 
záujmami spojený skôr s protistranou obžalovaného – prokurátorom. O spojitosti záujmov 
obvineného a zú astnenej osoby sved í aj ustanovenie § 401 Trestného poriadku pod a ktorého, ak 
súd povolí obnovu konania v prospech obvineného z dôvodov, ktoré sú na prospech aj niektorému 
spoluobvinenému alebo zú astnenej osobe, povolí sú asne obnovu konania aj v ich prospech 
(benefitio cohaesionis).  

Od zú astnenej osoby je potrebné odlišova  osoby zú astnené na konaní tak, ako sú upravené 
v I. hlave, 2. asti, 2. diele Trestného poriadku v § 25 až § 29. Týmito osobami sú proba ný 
a media ný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora, zapisovate , 
technický asistent, tlmo ník a prekladate . Nakoniec § 30 Trestného poriadku a alšie upravujú 
postavenie nezú astnenej osoby, ktorá sa priberie na vykonanie toho úkonu, kde to zákon 
ustanovuje (§ 91 ods. 4 Trestného poriadku – od atie veci, § 105 ods. 2 Trestného poriadku – 
domová a osobná prehliadka, § 124 Trestného poriadku – podpis zápisnice, § 126 Trestného 
poriadku – rekognícia). Tretie osoby, ktoré uplat ujú vlastnícke práva na veci (a iné aktíva), na ktoré 
sa vz ahuje výrok rozhodnutia súdu o prepadnutí veci, nie sú zú astnenými osobami a svoje nároky 
môže uplatni  inde5 (v ob iansko-súdnom konaní). 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÚ ASTNENEJ OSOBY 

Na základe analýzy celého znenia Trestného poriadku je potrebné konštatova , že zú astnená osoba 
má celý rad práv, ktoré sú však diverzifikované v mnohých jeho ustanoveniach. Základný okruh 
týchto práv i povinností zú astnenej osoby je uvedený v § 45 ods. 2 a ods. 6 Trestného poriadku.  

Pod a § 45 ods. 2 písm. a) – písm. c) Trestného poriadku zú astnená osoba má právo a) po podaní 
návrhu na uloženie ochranného opatrenia vyjadri  sa ku všetkým skuto nostiam a dôkazom, o ktoré 
sa návrh opiera, b) by  prítomná na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí, robi  na nich 
návrhy, predklada  dôkazy a nazera  do spisov, c) podáva  v prípadoch ustanovených týmto 
zákonom opravné prostriedky, a to pri zaistení majetku v rozsahu pod a § 461b už pred podaním 
návrhu na uloženie ochranného opatrenia. 

Z takto vymedzeného okruhu práv zú astnenej osoby je zrejmé, že tie sa vz ahujú predovšetkým 
na súdne konanie po podaní návrhu na uloženie ochranného opatrenia.  

Detailnejší poh ad do uvedených práv ukazuje, že množstvo svojich práv môže zú astnená osoba 
uplat ova  už v prípravnom konaní. Môže najmä, okrem už spomenutého práva na vo bu obhajcu 
obvinenému v prípravnom konaní, pod a § 2 ods. 20 Trestného poriadku žiada  orgán inný 
v trestnom konaní a následne súd o pribratie tlmo níka a prekladate a. Toto právo zú astnenej 
osoby je tak rovnaké, ako obdobné právo obvineného, jeho zákonného zástupcu, podozrivej osoby, 
poškodeného a svedka v prípade ak vyhlásia, že neovládajú jazyk, v ktorom sa konanie vedie. alšími 
dôležitými právami zú astnenej osoby v prípravnom konaní sú pod a § 69 ods. 1 Trestného poriadku 
nazera  do spisu (okrem zákonom stanovených výnimiek), robi  si z nich výpisky, poznámky 
o obstaráva  si na svoje trovy kópie spisov a ich astí. Pod a § 145 Trestného poriadku má táto osoba 
právo obstara  znalecký posudok rovnako ako obvinený a poškodený, s ím je zárove  spojená aj 

                                                            
4) JELÍNEK, E. a kol.: Trestné právo procesné, Eurolex Bohemia, Praha, r. 2002, s. 179 
5) R ŽEK, A. a kol.: eskoslovenské trestné konanie, OBZOR, Bratislava, r. 1977, s. 117 
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povinnos  týchto subjektov doru i  takýto znalecký posudok prokurátorovi a ostatným stranám, 
ktorých záujmov sa dotýka. Už skôr spomínané právo zú astnenej osoby v primeranej lehote 
preštudova  spisy a poda  návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania pod a 
§ 208 Trestného poriadku v ase, ke  policajt považuje vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie za 
skon ené a jeho výsledky za posta ujúce na podanie návrhu na obžalobu alebo na iné rozhodnutie 
znamená, že zú astnená osoba má právo pozna  celý priebeh prípravného konania, zákonnos , 
kvalitu, kvantitu dôkazov a iných úkonov, stanoviská obvineného, poškodeného a iných subjektov 
a na základe takéhoto poznania potom uplat ova  alšie svoje práva v súdnom konaní. Ešte v skoršej 
fáze prípravného konania však pod a § 210 Trestného poriadku má zú astnená osoba, rovnako ako 
obvinený a poškodený právo kedyko vek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania 
žiada  prokurátora, aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prie ahy alebo 
iné nedostatky vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní. Policajt potom musí prokurátorovi bez 
meškania túto žiados  predloži . Prokurátor je následne povinný takúto žiados  preskúma  
a o výsledku žiadate a upovedomi .  

Zo súhrnu týchto širokých práv zú astnenej osoby v prípravnom konaní je zrejmé, že tento subjekt 
trestného konania je spôsobilý aktívne ovplyv ova  už priebeh predsúdneho konania a významne sa 
na om podie a , hoci má menšie práva ako poškodený (napr. nemožnos  poda  s ažnos  proti 
rozhodnutiam v prípravnom konaní). 

Realizácia alšieho množstva práv zú astnenej osoby v súdnom konaní za ína doru ením 
zú astnenej osobe súdom bez meškania rovnopisu obžaloby /§ 240 ods. 1 písm. c) Trestného 
poriadku/, ak niektorý subjekt má v konkrétnej trestnej veci postavenie zú astnenej osoby a ak 
sú as ou obžaloby je návrh na uloženie ochranného opatrenia /§ 235 písm. f) Trestného poriadku/. 
Následne pod a § 247 ods. 2 Trestného poriadku má zú astnená osoba právo by  upovedomená 
o hlavnom pojednávaní tak, aby spravidla bola zachovaná aspo  trojd ová lehota medzi termínom 
hlavného pojednávania a doru ením upovedomenia o om.  

Právom zú astnenej osoby je tiež v zmysle § 257 ods. 6 Trestného poriadku vyjadri  svoje stanovisko 
pred rozhodnutím súdu o prijatí vyhlásenia obžalovaného, že je vinný zo spáchania skutku alebo 
niektorého zo skutkov uvedených v obžalobe, resp. pred rozhodnutím o prijatí jeho vyhlásenia pod a 
odseku 4 tohto ustanovenia. V prípade výsluchu obžalovaného a iných osôb má zú astnená osoba 
pod a § 258 ods. 3 Trestného poriadku a § 272 ods. 1 Trestného poriadku so súhlasom predsedu 
senátu právo klás  obžalovanému a alším vypo úvaným dopl ujúce otázky. V kone nom dôsledku 
právom zú astnenej osoby je možnos  vyjadri  sa ku každému dôkazu po jeho vykonaní na hlavnom 
pojednávaní (§ 271 ods. 1 Trestného poriadku). V závere hlavného pojednávania môže aj zú astnená 
osoba v rozsahu uplatnených nárokov prednies  závere nú re  (§ 274 Trestného poriadku). Ako to 
už bolo spomenuté, pod a § 307 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku, môže rozsudok odvolaním 
napadnú  aj zú astnená osoba pre nesprávnos  výroku o zhabaní veci. Rovnako tak môže zú astnená 
osoba poda  odpor proti trestnému rozkazu, ale len proti výroku, ktorým bolo uložené ochranné 
opatrenie (§ 355 Trestného poriadku). Právo podáva  tieto opravné prostriedky je dôsledkom toho, 
že pod a § 173 Trestného poriadku sa rovnopis rozsudku doru uje tiež zú astnenej osobe a pod a 
§ 354 Trestného poriadku sa jej doru uje aj trestný rozkaz. V kone nom dôsledku má zú astnená 
osoba aj právo s ažnosti v prípade výkonu cudzieho rozhodnutia vo i právnickej osobe pod a § 521a 
Trestného poriadku. V prípade mimoriadnych opravných prostriedkov Trestný poriadok v § 364 
písm. d) Trestného poriadku výslovne uvádza, že návrh generálnemu prokurátorovi na postup pod a 
§ 363 ods. 1 Trestného poriadku, t. j. na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní 
môže do troch mesiacov od právoplatnosti napádaného rozhodnutia poda  tiež zú astnená osoba. 
V rámci výpo tu celej škály opravných prostriedkov, na ktoré má zú astnená osoba právo 
poukazujeme tiež na spomenuté ustanovenie § 45 ods. 2 písm. c) Trestného poriadku v nadväznosti 
na § 461b Trestného poriadku upravujúci výkon zhabania majetku, v prípade realizácie ktorého je 
prípustná s ažnos  práve zo strany zú astnenej osoby.  
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V prípade zmeškania lehoty na podanie opravného prostriedku z dôležitých dôvodov, povolí 
príslušný orgán zú astnenej osobe (rovnako ako obvinenému, obhajcovi a poškodenému) 
navrátenie lehoty, ak o to oprávnená osoba požiada v lehote do 3 dní od odpadnutia prekážky a ak 
zárove  so žiados ou tento opravný prostriedok spojí (§ 64 Trestného poriadku). 

Širokému rozsahu týchto práv zú astnenej osoby zodpovedá pou ovacia povinnos  policajta, 
prokurátora a súdu.6 Orgány inné v trestnom konaní a súd sú totiž pod a § 45 ods. 3 Trestného 
poriadku povinné zú astnenú osobu o jej právach pou i  a poskytnú  jej možnos  ich uplatnenia 
vrátane pou enia o doru ovaní a následkoch s tým spojených. 

Uplat ovanie týchto práv zú astnenou osobou je možné nie len ou osobne, ale aj prostredníctvom 
iných subjektov.  

Do úvahy v tomto smere prichádzajú tri alternatívy:  
• Prvá z nich (§ 45 ods. 4 Trestného poriadku) predpokladá situáciu, ak je zú astnená osoba 

pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jej spôsobilos  na právne úkony 
obmedzená rozhodnutím v ob ianskoprávnom konaní. V tomto prípade jej práva pod a 
Trestného poriadku vykonáva zákonný zástupca definovaný predpismi ob ianskeho alebo 
rodinného práva (rodi  maloletého, osvojite , poru ník, opatrovník). 

• V druhom prípade tak za zú astnenú osobu koná splnomocnenec z radov advokátov, 
ktorého opatrením ustanoví v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh 
prokurátora a v konaní pred súdom predseda senátu, aby tak splnomocnenec ochra oval 
záujmy zú astnenej osoby (§ 45 ods. 5 Trestného poriadku). Je zrejmé, že by sa tak dialo 
v prípade nemožnosti kona  zo strany zú astnenej osoby, resp. jej štatutára, ak by 
zú astnenou osobou bola právnická osoba, alebo ak by práva zú astnenej osoby nemohol 
vykonáva  ani jej zákonný zástupca (úmrtie, obmedzenie osobnej slobody, dlhotrvajúce 
vážne onemocnenie, dlhodobý pobyt v cudzine a pod. – analogicky R R 60/2000). 

• V tre om prípade sa zú astnená osoba sama, pod a vlastného uváženia, môže da  zastúpi  
splnomocnencom. Rozsah práv ale aj povinností splnomocnenca zú astnenej osoby, 
rovnako ako poškodeného, sú vymedzené v § 54 Trestného poriadku. Takýmto 
splnomocnencom nemusí by  len advokát (okrem alej uvedenej výnimky), ale aj 
ktoráko vek iná osoba, ktorej spôsobilos  na právne úkony nie je obmedzená. Na hlavnom 
pojednávaní a verejnom zasadnutí nemôže by  splnomocnencom ten, kto je na  
predvolaný ako svedok, znalec, tlmo ník alebo prekladate . V konaní, v ktorom sa 
prejednávajú utajované skuto nosti, môže by  splnomocnencom zú astnenej osoby iba 
advokát alebo osoba, ktorá sa môže oboznamova  s utajovanou skuto nos ou na 
príslušnom úseku. 

Osobitným prípadom, ke  práva prislúchajúce zú astnenej osobe nevykonáva táto osoba osobne, je 
situácia, ke  v konaní o zhabanie veci nemožno zisti  vlastníka veci, ktorá sa má zhaba  alebo ak jeho 
pobyt nie je známy. V takých prípadoch v súlade s ustanovením § 300 ods. 1 Trestného poriadku 
vlastníkovi veci predseda senátu alebo sudca uznesením ustanoví opatrovníka, ktorý má v konaní 
o zhabanie veci rovnaké práva ako vlastník veci.   

Popri takto zoširoka definovaných právach zú astnenej osoby nemožno opomenú  ani jej 
povinnosti.  

Ustanovenie § 45 ods. 6 Trestného poriadku priamo zakotvuje, že zú astnená osoba je povinná pri 
prvom úkone s ou uvies  adresu, na ktorú sa jej majú písomnosti doru ova  vrátane písomností 
ur ených do vlastných rúk, ako aj spôsob doru ovania s tým, že ak túto adresu alebo spôsob 

                                                            
6) MINÁRIK, Š. a kol.: Trestný poriadok. Stru ný komentár, IURA EDITION, Bratislava, r. 2006, s. 178  
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doru ovania zmení, musí takú skuto nos  bez meškania oznámi  príslušnému orgánu; o doru ovaní 
a následkoch s tým spojených orgán inný v trestnom konaní alebo súd zú astnenú osobu pou í. 

alšie všeobecné povinnosti zú astnenej osoby možno odvíja  od § 70 Trestného poriadku 
upravujúce poriadkovú pokutu, najmä vyhovie  predvolaniu orgánov inných v trestnom konaní 
alebo súdu, vypoveda  a plni  si edi nú povinnos .  

Z § 253 ods. 9 Trestného poriadku je zrejmé, že okrem iných subjektov tiež výslovne zú astnená 
osoba alebo jej splnomocnenec sa na hlavnom pojednávaní musia zdrža  prednesu urážlivých 
výrokov alebo zjavne neodôvodnených a s vecou nesúvisiacich obvinení. V opa nom prípade môže 
by  týmto subjektom uložená poriadková pokuta. V súvislosti so splnomocnencom zú astnenej 
osoby nemožno opomenú  ustanovenie § 54 ods. 2 Trestného poriadku, pod a ktorého, ak tento 
splnomocnenec chce navrhnú  dôkazy, ktoré sú mu známe, musí návrh na ich vykonanie predloži  
súdu prvého stup a najneskoršie v priebehu dokazovania na hlavnom pojednávaní.  

Nakoniec do okruhu povinností zú astnenej osoby možno zahrnú  aj právnu úpravu výkonu zhabania 
majetku pod a § 461b ods. 2, ods. 3 Trestného poriadku. Pod a týchto ustanovení totiž ak sa zais uje 
majetok právnickej osoby používaný na ú ely podnikania alebo zabezpe enia verejného záujmu, 
môže súd na návrh prokurátora alebo zú astnenej osoby a v prípravnom konaní prokurátor aj bez 
návrhu sú asne s rozhodnutím o zaistení majetku alebo v priebehu tohto zaistenia rozhodnú , že 
zú astnená osoba je oprávnená zaistený majetok používa  na ur ený ú el v rámci bežnej innosti 
právnickej osoby; právne úkony zú astnenej osoby prekra ujúce tento rozsah sú neplatné. Ak 
zú astnená osoba nedodržiava podmienky pod a odseku 2, súd na návrh prokurátora a v prípravnom 
konaní prokurátor oprávnenie pod a odseku 2 zruší. 

ZÚ ASTNENÁ OSOBA A PRÁVNICKÉ OSOBY (PRÁVNY STAV K 10.11.2015) 

Výraznejšiu zmenu v ponímaní postavenia zú astnenej osoby priniesla novela Trestného poriadku 
a Trestného zákona – zákon. . 224/2010 Z. z., ktorá okrem iného doplnila § 83a a § 83b Trestného 
zákona o alšie ochranné opatrenia, a to o zhabanie pe ažnej iastky a zhabanie majetku vz ahujúce 
sa na právnické osoby, ím bola zavedená tzv. nepriama trestná zodpovednos  právnických osôb. 
Zárove  novelizovala § 45 Trestného poriadku upravujúci status zú astnenej osoby v znení, ako to 
bolo uvedené v úvodných astiach tohto príspevku, doplnila do Trestného poriadku alebo 
novelizovala aj alšie jeho ustanovenia týkajúce sa zú astnenej osoby a ukladania ochranných 
opatrení zhabania pe ažnej iastky alebo zhabania majetku. Išlo najmä o ustanovenia § 362a 
upravujúce konanie o návrhu na zhabanie pe ažnej iastky a o návrhu na zhabanie majetku, § 405a 
upravujúci obnovu konania, § 461a a § 461b upravujúce výkon zhabania pe ažnej iastky a výkon 
zhabania majetku, § 521a o výkone cudzieho rozhodnutia vo i právnickej osobe a mnohé alšie.  

Problematiku hoci len nepriamej trestnej zodpovednosti právnických osôb však nie je možné vníma  
izolovane, len v intenciách predmetu právnej úpravy trestného práva.  

Vyvodenie právnej zodpovednosti vo i právnickej osobe, pod a dôvodovej správy k tejto novele, 
nepochybne vyvoláva dopady na súkromnoprávne vz ahy, ktorých subjektom je táto právnická 
osoba. Nako ko ú elom vyššie uvádzaných ochranných opatrení je ochrana spolo nosti pred 
trestnými inmi alebo inmi inak trestnými (§ 31 ods. 3 Trestného zákona) a je s nimi spojená 
majetková ujma na strane dotknutej osoby, možno predpoklada  sekundárnej prejavy tejto umy aj 
u tretích osôb. Inak povedané, previazanos  trestnoprávnej a súkromnoprávnej úpravy najmä 
u ochranného opatrenia zhabania majetku (rovnako aj v prípade trestu prepadnutia majetku 
u fyzických osôb) je viac ako zrete ná. Ú elom takejto úpravy je nepostihnú  tretie osoby – verite ov 
právnickej osoby, ktoré sa nezú astnili na páchaní trestnej innosti, vrátanej jej zamestnancov. Preto 
sa v záujme ochrany práv a právom chránených tretích osôb, ktoré budú spravidla 
v súkromnoprávnom vz ahu k právnickej osobe (napr. veritelia), ktorej majetok postihne ochranné 
opatrenie, zakotvilo, aby logickým dôsledkom uloženia tohto ochranného opatrenia bolo vyhlásenie 
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konkurzu na majetok tejto právnickej osoby. Rešpektuje sa pri tom ú el konkurzného konania, 
ktorým je vo všeobecnosti riešenie úpadku verite a a zákonné uspokojovania poh adávok verite ov. 
Trest prepadnutia majetku, resp. ochranné opatrenia zhabanie majetku postihuje len majetok, 
ktorého vlastníkom je odsúdený, resp. právnická osoba (ako zú astnená osoba) po skon ení 
konkurzného konania. Právna úprav v tomto prípade preferuje primárne uspokojenie poh adávok 
verite ov dotknutej osoby a až následne zámer štátu spôsobi  majetkovú ujmu dotknutej právnickej 
osobe.  

Paralelne sa do Trestného poriadku zakomponovalo vykonanie cudzozemských rozhodnutí 
ukladajúcich pe ažné sankcie a prepadnutie majetku právnickým osobám. V tejto súvislosti je však 
nutné uvies , že ide o generálnu a rámcovú právnu úpravu, ktorej aplikácia sa predpokladá 
v prípadoch uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí majetkovej povahy vo i právnickým osobám, ak 
takéto rozhodnutie vydá štát, ktorý nie je lenským štátom Európskej únie.  

Už spomínanou novelizáciou § 45 Trestného poriadku sa rozširuje rozsah subjektov spadajúcich pod 
pojem zú astnená osoba, medzi ktoré je potrebné na základe nových inštitútov zhabania ur enej 
pe ažnej iastky a zhabania majetku zaradi  aj právnické osoby, vo i ktorým sa tieto sankcie môžu 
uplatni , majú uplatni , alebo sa uplatnili (použitie formulácie „môžu by  uplatnené“ referuje na 
možnos  aktívne vystupova  v trestnom konaní ešte pred podaním návrhu alebo obžaloby). 

V súlade s právom na spravodlivý proces sa týmto právnickým osobám zabezpe uje právo na rovnos  
zbraní, teda právo na vyjadrenie sa ku každému dôkazu, ktorý smeruje proti právnickej osobe. 
Z judikatúry Európskeho súdu pre udské práva je zrejmé, že postih na vlastníckych právach 
právnickej osoby odlišnej od páchate a trestného inu nie je obvinením v zmysle l. 6 ods. 1 a ods. 3 
Dohovoru o ochrane udských práv a základných slobôd. Na strane druhej l. 47 ods. 3 Dohovoru 
garantuje rovnos  strán v konaní pred súdom a inými orgánmi, rovnako ako aj § 2 ods. 14 Trestného 
poriadku, preto bolo potrebné zosúladi  požiadavky na práva, ktoré majú poškodený a zú astnená 
osoba.  

Zárove  je potrebné poznamena , že rozhodnutie o uložení ochranných opatrení zhabania pe ažnej 
iastky pod a § 83a a zhabania majetku pod a § 83b Trestného zákona je rozhodnutím postihujúcim 

inú osobu ako obvineného, t. j. úplne novým a výrazným spôsobom práve zú astnenú osobu, ktorou 
je právnická osoba. 

KAZUISTIKA K ZÚ ASTNENEJ OSOBE 

Právne postavenie zú astnenej osoby a charakter jej zákonných práv a povinností nachádza svoje 
vyjadrenie už v prípravnom konaní aj v postupoch orgánov inných v trestnom konaní. 

V súvislosti s postupmi orgánov inných v trestnom konaní hodno poznamena , že procesné 
postavenie svedka a zú astnenej osoby sa vzájomne nevylu ujú. To, že je svedok sú asne 
zú astnenou osobou, nijako neprekáža jeho vypo utiu ako svedka v trestnom konaní. Pri hodnotení 
výpovede takého svedka treba však ma  na zreteli, že takáto výpove  môže by  ovplyvnená jeho 
vz ahom k veci, jeho záujmom na výsledku konania rovnako, ako napríklad výpove  obvineného.7  

V praxi je sú asné procesné postavenie zú astnenej osoby a svedka ve mi asté, osobitne pri 
da ových trestných inoch. Možno to demonštrova  na trestnej veci, ke  páchatelia trestného inu 
skrátenia dane a poistného dovážali z cudziny tabakovú surovinu (mimo oficiálne evidovaných 
dovozov), ktorú spracovali a tabak negarantovanej kvality nabalený v spotrebite ských baleniach 
distribuovali (t. z. uvádzali ho do da ového vo ného obehu) do siete odberate ov (stánky PNS, 
predajne tabaku a pod.) za ú elom jeho alšieho maloobchodného predaja, samozrejme bez 
ú tovných a da ových dokladov. Takéto spotrebite ské balenia tabaku títo odberatelia orgánom 

                                                            
7) POLÁK, P.: Svedok v trestnom konaní, 1. vydanie, EUROKÓDEX, s. r. o., Bratislava, r. 2011, s. 85  
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inným v trestnom konaní vydali alebo im boli od até. Nesporne išlo o veci, u ktorých prichádza do 

úvahy zhabanie veci, pretože išlo o tovar použitý na spáchanie trestného inu a vyžaduje to 
bezpe nos  udí, naviac bez kontrolných známok. Jednotliví odberatelia, ktorí dlhodobo kupovali 
balenia tabaku od páchate ov a teda „vnímali vlastnými zmyslami udalosti, ktoré prebehli 
v objektívnej realite“, boli vyšetrovate om vypo utí v procesnom postavení svedka o okolnostiach 
dôležitých pre trestné stíhanie (podrobné okolnosti a podmienky nákupu tovaru). Zárove  týmto 
svedkom, ktorých vydané alebo im od até veci môžu by  zhabané, prislúchalo aj procesné 
postavenie zú astnenej osoby. Preto vyšetrovate  bol povinný v súlade s § 45 ods. 3 a 6 Trestného 
poriadku tieto osoby pou i  o ich právach a povinnostiach a poskytnú  im možnos  na ich uplatnenie. 
Toto pou enie a vyjadrenie zú astnenej osoby k nemu, možno vykona  bu  pri výsluchu svedka 
a zaznamena  ho v zápisnici o výsluchu svedka, alebo ho vykona  samostatne a obsah procesného 
úkonu zaznamena  v zápisnici. 

Do faktickej pozície zú astnenej osoby sa môže dosta  aj odsúdený, ktorému v takom prípade 
prislúchajú všetky zákonné práva a povinnosti, ktoré Trestný poriadok priznáva zú astnenej osobe. 
Možno to demonštrova  na trestnej veci odsúdeného J. R. pre pokra ovací obzvláš  závažný zlo in 
podvodu pod a § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona, vedenej na Špecializovanom 
trestnom súde Pezinok, pracovisko Banská Bystrica ( alej len „ŠTS“) pod sp. zn. BB-3T 6/2013: 

• ŠTS uznesením zo 06.11.2013 pod a § 50 ods. 1 písm. a) Trestného zákona rozhodol 
o zaistení na uspokojenie nároku poškodených na majetku obž. J. R., 2 ks prírodných 
diamantov zaistených v prípravnom konaní. 

• Rozsudkom ŠTS z 06.11.2013, právoplatným a vykonate ným 11.11.2013, bol obž. 
J. R. uznaný vinným z pokra ovacieho obzvláš  závažného zlo inu podvodu k úhrnnému 
a spolo nému trestu od atia slobody vo výmere 14 rokov a 16 mesiacov, so zaradením do 
ústavu na výkon trestu od atia slobody so stredným stup om stráženia a bol mu uložený 
ochranný doh ad na 3 roky. ŠTS obžalovanému uložil aj povinnos  nahradi  škodu 
spôsobenú trestným inom. Pod a § 60 ods. 7 písm. a) Trestného zákona odsúdenému 
nebol uložený aj trest prepadnutia veci, t. j. 2 ks prírodných diamantov. 

• ŠTS uznesením z 28.04.2014 pod a § 51 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zrušil zaistenie 
na uspokojenie nároku poškodených na majetku ods. J. R., predstavujúceho 2 ks 
prírodných diamantov. 

• ŠTS na základe návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry uznesením z 29.05.2014 
pod a § 299 ods. 1 Trestného poriadku z dôvodov § 83 ods. 1 písm. e) Trestného zákona 
rozhodol o zhabaní veci – 2 ks prírodných diamantov J. R. 

• Najvyšší súd SR uznesením z 10.07.2014, sp. zn. 6 Tost 24/2014 pod a § 193 
ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zamietol s ažnos  J. R. proti uzneseniu ŠTS o zhabaní 
veci. V súvislosti s dôvodmi zhabania veci § 83 ods. 1 písm. e) Trestného zákona najvyšší 
súd konštatoval, že „iný obdobný verejný záujem“ neznamená, že musí ís  o veci, ktoré 
priamo môžu ohrozi  bezpe nos  udí i majetku, ako napr. zbrane, drogy, falošné 
bankovky a pod., ale je tu ochra ovaný záujem štátu, aby sa veci získané trestnou 
innos ou, i už priamo alebo nadobudnuté za prostriedky takto získané, nestali 

majetkovým prospechom odsúdeného, aby bol od erpaný neoprávnený prospech 
odsúdeného a aby nikto nemal prospech z páchania trestnej innosti. 

Osobitnú pozornos  treba venova  procesnému postaveniu zú astnenej osoby v prípadoch, ke  vec, 
pe ažná iastka alebo majetok, ktorý má by  zhabaný, je v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov. V takom prípade práva a povinnosti zú astnenej osoby prislúchajú (už v prípravnom 
konaní) obom z manželov a súd musí skúma  podmienky pre zhabanie veci pod a § 83 ods. 1 
písm. e) Trestného zákona u oboch spoluvlastníkov. Tomu musí zodpoveda  aj výrok o zhabaní veci. 
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Ak je vec, pe ažná iastka alebo majetok, ktorý má by  zhabaný, v bezpodielovom spoluvlastníctve 
obvineného a jeho manželky, v trestnom konaní postavenie zú astnenej osoby má manželka 
obvineného (R 14/1990).  

ZÁVER 

Z analyzovanej právnej úpravy postavenia zú astnenej osoby a kazuistiky je zrejmé, že táto právna 
úprava má viac ako 60 ro nú tradíciu, ke že jej prvopo iatky sa odvíjajú od Trestného poriadku 
z roku 1950. Odhliadnuc od ideologických prvkov 50. rokov minulého storo ia, predmetná právna 
úprava je relatívne stabilná, pri om k najpodstatnejšej zmene v tomto smere došlo až novelou 
Trestného poriadku a Trestného zákona – zákonom . 224/2010 Z. z. ú inným od 1.9.2010 
v súvislosti so zavedením tzv. nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá však má 
doposia  v praxi v zásade nulové uplatnenie. Zo skoršieho textu zárove  vyplýva, že právna úprava 
pojmu zú astnená osoba ako aj rozsah jej práv pod a Trestného poriadku je dostato ný a adekvátne 
vyvážený jej povinnos ami. Vzh adom na to, že doterajšia prax v minulosti nezaznamenávala astý 
výskyt zú astnenej osoby v trestných konaniach, neboli evidované ani závažnejšie aplika né 
problémy. Na druhej strane najmä sú asný nárast trestných stíhaní súvisiacich so spotrebnými 
da ami a dane z pridanej hodnoty nazna uje tiež nárast významu zú astnenej osoby v trestnom 
konaní a tak i potrebu dôsledného uplat ovania jej práv a vyžadovanie plnenia povinnosti 
zú astnenou osobou. Dôkazom týchto tvrdení je v závere príspevku uvádzaná kazuistika.  

Poznamenávame, že daný príspevok bol spracovaný pod a aktuálnej právnej úpravy 
k 1.1.2016,kedy ešte nenadobudol ú innos  Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ten má by  pod a návrhu tohto zákona ú inný od 
1.7.2016). Ú innos ou tohto zákona budú vypustené najmä vyššie uvádzané § 83a a § 83b Trestného 
zákona upravujúce zhabanie pe ažnej iastky a zhabanie majetku, zárove  sa zmení definícia 
zú astnenej osoby v § 45 ods. 1 Trestného poriadku na znenie – Zú astnená osoba je osoba, ktorej 
môže by , pod a návrhu má by  alebo bola zhabaná vec. Okrem toho majú by  novelizované alšie 
procesné ustanovenia súvisiace s vypustením spomínaných paragrafov Trestného zákona.
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – AJ VÁS ASTO OVLÁDA PREŽITÝ SYSTÉM A STARÉ 
VZORCE?  
ING. MIROSLAV MACKULÍN 
MENTÁLNY TRÉNER A ŠPORTOVÝ KOU  
 

„Najni ivejšia fráza v našom svete znie: Tak sa to robilo vždycky.“  
Grace Hopper 

Neviem, i si uvedomujeme dostato ne, ako sa nechávame vmanipulova  a zneužíva  rôznymi 
zaužívanými systémami a vzorcami v práci, v škole, rodine, i vz ahoch. Nepríde nám to vôbec udné, 
prijímame to s vä šou, i menšou samozrejmos ou, ob as s vä ším, i menším pohoršením! Sociálny 
tlak, sila organiza nej štruktúry, sila kolektívu, sila komunity, sila rodiny, i tímu a zaužívaných 
vzorcov správania, majú ve kú moc a nám ve akrát neostáva ni  iné, len sa ml ky podriadi , prija  to, 
i zacúva  do „kúta hanby“, hoc naše srdce s tým nesúhlasí. 

Premýš ali ste o tom niekedy? Aj vy fungujete v starých zabehaných ko ajach, v rôznych systémoch, 
ktoré z duše nenávidíte? Sú vám cudzie a len preto, že to robí vä šina, tak sa nechcete vy le ova , 
nechcete by  „ iernou ovcou“, ktorá vyt a, i vybo uje? Bojíte sa, že si na vás okolie zgustne, že 
udia na vás budú ukazova  prstom? Alebo máte radi aké-také istoty a nechcete opusti  svoju zónu 

pohodlia? 
Zhruba tridsa  rokov sa pohybujem vo firemnom a športovom prostredí a všímam si, ako asto 
fungujeme v starých, nefunk ných, spolo enských, klubových, i kolektívnych systémoch a vzorcoch 
správania a to len preto, že to tak je od pradávna a tí, ktorí túžia po zmene sú prevalcovaní silou 
kolektívnej energie priemernosti, i závisti?! Príslove ne tiež tomu hovoríme: „ o a nepáli nehas, i 
nedráždi tigra bosou nohou!“ 
Možno poznáte túto „legendu o opiciach a rebríku“, ktorá výstižne a trefne ukazuje na veci, 
o ktorých píšem vyššie. V krátkosti sa ju pokúsim prerozpráva : 
Skupina vedcov umiestnila pä  opíc do klietky, kde v strede bol rebrík a hore zavesené banány. Vždy, 
ke  niektorá z opíc za ala liez  po rebríku aby do iahla na banán, tak ostatné opice ošetrovatelia 
postriekali studenou vodou. Po ur itej dobe, ke  niektorá z opíc za ala liez  na rebrík znovu, tak ju 
ostatné opice stiahli dole a zbili. A tak sa na rebrík neodvážila už žiadna opica, hoc pokušenie si 
pochutna  na banáne bolo ur ite ve ké. Potom sa vedci rozhodli nahradi  jednu z opíc novou. Tá sa 
ihne  vybrala na rebrík za banánmi. Ostatné ju okamžite stiahli a „dali jej na frak“. Po nieko kých 
výpraskoch sa nová opica nau ila už neliez  na rebrík, hoc okrem bitky žiadny iný dôvod nebol. Vedci 
následne vymenili alšiu opicu za druhú a scenár bol stále rovnaký. Stiahnutie z rebríka, bitka a už 
sa na nej zú ast ovala aj prvá vymenená opica. Vedci pristúpili postupne k výmene aj tretej, štvrtej 
a nakoniec aj piatej opice a všetko sa opakovalo s tým istým scenárom a opakujúcou sa naklada kou. 
V klietke už nebola žiadna z piatich opíc, ktoré dostali trest za výstup po rebríku – studenú sprchu. 
Napriek tomu, že ostala už len nová skupina opíc, zakaždým si po ínali rovnako a zbili tú, ktorá sa 
snažila vyliez  po rebríku a do iahnu  na banán. 
Ak by sa lovek mohol niektorej z nich opýta , pre o bijú opicu, ktorá sa snaží vyliez  na rebrík, 
pravdepodobne by vám odpovedala: „Ja neviem, ale takto to tu proste chodí“! 
Tak o? Nie je vám to trochu povedomé? Že aj vy ste sa s tým stretli vo vašej práci, vo vašom 
kolektíve? Ur ite máte pravdu, je to napodiv ve mi astý jav. Aj ja ke  zalovím v pamäti a vrátim sa 
do svojich zamestnaní, tak presne to sa dialo a na otázku pre o?, som dostal odpove : „Lebo tak je 
to zaužívané roky“! Na moje ve ké prekvapenie sa s tým stretávam aj na športovom poli, kde 
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v organizáciách, hrá skych tímoch, vládne takýto „rozumný argument“, ktorý vedie k šedej 
priemernosti a stagnácii. o s tým? 
Pri komunikácii s mnohými u mi zo športového prostredia, majite mi, manažérmi, trénermi 
i samotnými hrá mi, sa mnohí s ažujú, že nášmu športu chýbajú lídri, vodcovia, hrá ski géniovia, 
ktorí by sa odlišovali od ostatných, ktorí by sa vyžívali v krízových situáciách a situáciách pod tlakom 
a ktorí by potiahli naše tímy tak, ako Peter Sagan svetový pelotón, i v minulosti hrá i, ako Vízek, 
Masný, Kozák, i Móder. Všetci po tom voláme, všetci sa snažíme, pracujeme, trénujeme, 
vzdelávame sa, ale… Výsledný efekt zatia  nie je v súlade s o akávaniami, vynaloženými 
prostriedkami, asom, i energiou. Mám pocit, že by sa sta ilo inšpirova  touto „opi ou skúsenos ou“ 
a na rozdiel od opíc vytrva  a nebá  sa poníženia, zosmiešnenia a zatratenia zo strany nášho okolia. 
Možno by to sta ilo na za atie zmien a reštart starých a nefunk ných systémov, pravidiel, vzorcov 
a predsudkov. Možno by sta ilo necha  priechod novým veciam a viac vsadi  na udský potenciál, 
podporova  ho a dôverova , že prídu po ase pozitívne zmeny, po ktorých tak voláme. 
Budem trochu sníva  a ponúknem vám fikciu, trochu bláznivú, zameranú na blízku budúcnos : 
Možno by ozaj sta ilo presta  kame ova  tých, ktorí chcú ís  svojou cestou, možno neprebádanou, 
ale originálnou. Jednoducho dovoli  im nap a  a robi  to, o cítia, tak ako sú presved ení, že je to 
najlepšie pre nich samých a ich zverencov. o ak by sme ich v tom podporili, umožnili im odkry  svoj 
tvorivý a kreatívny potenciál? Som presved ený, že by sa za ali dia  zaujímavé veci, možno zázraky. 
Zrazu by nám z menej zošnurovaného systému za ali vypadáva  kreatívni u itelia, tréneri so svojim 
vlastným nazeraním a ponímaním života, športu, tréningových metód a foriem, ktorým by sme 
nepodsúvali riešenia a netvrdili, že len tie „naše“ sú najlepšie a takto je to správne. Nik by im 
nezazlieval, že nemajú prípravu pod a zaužívaného a odklepnutého denníka, nik by ich nekritizoval, 
že farebné klobú iky nemajú po ihrisku rozostavené tak, ako je to v tej i onej u ebnici. Tréning by 
nerobili pre tých, ktorí sa na nich pozerajú zvonku, ale pre svoj dobrý pocit a jediným kritériom by 
bola spätná väzba od hrá ov, ich napredovanie a v kone nom dôsledku by to zrkadlili aj výsledky, 
ktoré sa rodia z poctivého pocitového tréningu, radosti a zanietenosti pre danú innos , i aktivitu. 
Takýto zanietení u itelia a tréneri by generovali tvorivých, kreatívnych, sebamotivovaných 
a zodpovedných žiakov, hrá ov, ktorých emo ná väzba k innosti – hre, i u eniu by bola prioritou 
a dôsledkom by boli váše , dobré výkony, kreatívnejšia a divácky zaujímavejšia hra, ve a gólov, 
bodov, vä ší záujem o šport, zápasy, z toho by plynuli alšie benefity, viac divákov, viac príjmov pre 
klub, lepšie zmluvy pre hrá ov, viac reklamy, viac marketingu, viac pracovných príležitostí, 
kultúrnejšie prostredie, viac radosti a pohody… 
A tu sa moja fikcia kon í, i práve za ína? Moje snenie prerušil obrovský jasot tisícov fanúšikov po 
góle na 2:1 v 95. minúte v derby zápase Arsenalu s Leicestrom. Ak je to možné tam, ur ite je to 
možné aj u nás, možno v menšom meradle, vzh adom na skromnejšie podmienky, ale som 
presved ený, že to dokážeme aj my. Jedinou podmienku je naše chcenie a vô a po zmysluplných 
zmenách. Myslím, že všetko je to len o nás a hlavne v nás. 
A ako mi to dávno povedala jedna moja múdra, staršia kolegy a?: „Môžeš sa rozhodnú , je len na 
tebe, i sa podriadiš tomuto nepružnému systému, alebo vystúpiš a budeš tvori  tak, ako to chceš 
ty! Si mladý, ambiciózny a takým patrí budúcnos . Cho  a nap aj svoje sny a túžby.“ 
Ja som sa rozhodol vystúpi  a za al som robi  zmeny, za al som meni  seba! Už som pochopil 
a rozumiem vete: „Zme  seba, zmeníš celý svet“! akujem preto všetkým, ktorí mi denne nastavujú 
zrkadlo a svojím správaním zrkadlia veci a vlastnosti, ktoré potrebujem zlepši , i zmeni . Je to 
nekon iaci sa príbeh, no proste – škola Života. 
A Steve Jobs k tomu dodáva: „ udia, ktorí sú dostato ne blázniví a myslia si, že môžu zmeni  svet, sú 
tí, ktorí ho naozaj aj zmenia“. 
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Téma: 

Typ podujatia: 

Dátum konania: 

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Trestná politika štátu – história, sú asnos  a perspektívy 

celoštátna vedecká konferencia 

04.11.2015 – 05.11.2015 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ková ska 26, Košice 

http://www.upjs.sk/public/media/6640/Pozvanka1.pdf 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Agentúrne zamestnávanie po novele Zákonníka práce 

medzinárodná vedecká konferencia 

06.11.2015 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ková ska 26, Košice 

http://www.upjs.sk/public/media/12094/agentury_Kosice_pozvanka.pdf 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Juridizácia udských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre udské práva 

medzinárodná konferencia 
12.11.2015 

Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava  
http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-
vyskum/konferencie/medzinarodna-konferencia-temu-juridizacia-ludskych-prav-kontexte-
judikatury-europskeho-sudu-ludske-prava.html 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Dny práva 2015 

medzinárodná konferencia 

18.11.2015 – 19.11.2015 

budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veve í 70, Brno 

http://www.dnyprava.cz/content/cs/zakladni-informace/ 
 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy 

medzinárodná vedecká konferencia 

20.11.2015 – 21.11.2015 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, T . 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc 
http://www.mediaceolomouc.eu/pozvanka/ 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania: 

alšie informácie: 

„Die a v ohrození“ – PREVENTÍVNE POTENCIE ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO SYSTÉMU V SR 
konferencia 

10.12.2015 – 12.12.2015 

Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava  
http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-vyskum/konferencie/xxiv-
konferencia-dieta-ohrozeni.html 



 

 

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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