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ABSTRAKT:
Autor sa vpríspevku zaoberá otázkami vrámci športovoͲ právnej vedy ēasto diskutovanými. Skúma právne
rozmery zodpovednosti za úraz/ujmu na zdraví, ktorá je spôsobená jedným športovcom inému športovcovi.
Vpríspevku autor skúma determinanty tejto zodpovednosti akomplexne ich hodnotí vkontexte vzniku
arozsahu právnej zodpovednosti ako takej. Tému autor skúma tak vrovine verejného práva, ako aj práva
súkromného.Autorvrámcitémyberiedoúvahyviaceréokolnosti(napr.to,ēiideoprofesionálnehošportovca,
alebo nie, resp. ēi bol úraz spôsobený aj prispením vonkajších faktorov alebo nie apod.), ēo vkoneēnom
dôsledkunaznaēuje,žepríspevokjemožnévnímaƛajakostimulpreodbornédiskusie.

ABSTRACT/SUMMARY:
Withinthearticle,theauthordealswithatopicthatisoftendiscussedwithintheacademiaandamongother
experts. The article studies the elements of liability for an injury caused by asportperson to another
sportsperson in the scope of their sporting activities. The author analyses the issue from anumber of
perspectivesthusintroducesthebasicargumentsforthe(non)existenceandextentoftheliability.Thetopicis
coveredpartiallyfromthepointofpublicbutalsofromthepointofprivatelaw.Theelementstheauthortakes
intoconsideration(e.g.whethertheinjurywascausedinthescopeof„professionalsports“,whethertheinjury
wascausedorsupportedbyanexternalfactoretc.)suggeststhetopiccouldbeastimulusforfurtherexpert
discussions.


Zodpovednosƛšportovcazaúrazspôsobenýprivýkonenielenprofesionálnejšportovejēinnostije
oblasƛ záujmu športovo–právnej vedy, ktorá pri výsledkoch akademických aodborných debát
vyvolávamnožstvootáznikov.
Za úlohu sme si vtomto príspevku dali vytýēiƛ pre nezainteresovaného ēitateűa aspoŸ
najpodstatnejšie determinanty, ktoré ovplyvŸujú samotnú množinu výsledkov tohto bádania
dejúceho sa na poli, ktoré viacerí autori oprávnene môžu považovaƛ za terra nullius, teda zem
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nikoho. Tvrdenia hovoriace oneprebádanosti danej problematiky naberajú na opodstatnenosti
zvlášƛ pri existencii množstva názorových platforiem na jednotlivé ēiastkové otázky, ktoré ako
nevyhnutné súēasti celkového chápania zakladajú možnú obēianskoprávnu, ēi vjednotlivých
prípadoch trestnoprávnu zodpovednosƛ športovca za úraz spôsobený pri výkone športovej
ēinnosti. Bez ohűadu na kvalitatívnu stránku tejto ēinnosti, teda ēi ide oēinnosƛ profesionálnu,
poloprofesionálnu, ēi neprofesionálnu – presahy týchto dišpút viac menej nájdu spoloēný prienik
bezohűadunaēiastkovosƛprávnoͲvedeckéhobádania.
Poěme teda postupne opísaƛ rozhodujúce ēinitele, ktoré vieme vtejto teoreticko – športovej
oblastiskúmaniašportubezproblémovnájsƛ,aodktorýchvnímaniasaodlišujeajsamotnécelkové
vnímaniedanejproblematiky.
Trebapodotknúƛ,žetátoproblematikasabytostnedotýkakolektívnychšportov,pretožeuvažovaƛ
oúraze spôsobenom pri výkone individuálnych športov by bol výkop do debaty bez akéhokoűvek
prínosného ēi nového argumentu. Samozrejme, je viac ako jasné, že aj vprípade individuálnych
športovsasituácia,vktorejnapadnejedenšportovecdruhéhomôžestaƛreálnou.Najēastejšiesa
tak však stane vsamotných prerušeniach hry alebo vēase, kedy predmetná hra ako taká vôbec
neprebiehala, preto špecifickosƛ vyvodenia prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti vpriebehu
1
športutuniejepotrebná,keěžebudepostaēovaƛaktuálnaúprava .

DETERMINANTYCHÁPANIAZODPOVEDNOSTIŠPORTOVCA:
Zodpovednosƛ športovca za úraz pri výkone športovej ēinnosti determinujú podűa nášho názoru
tietosúēasti:
a)
b)
c)
d)
e)

Úmyselspôsobiƛzranenie
a1)dokázanieúmyslu
a2)„ƛažiskohry“
Športovépravidlá
Ekonomickánáhrada(satisfakciazavzniknutýúraz)
Povahazranenia
Konkludentnýsúhlasšportovca

ÚMYSEL:
Jednoznaēnú avedúcu pozíciu vproblematike zodpovednosti športovca za spôsobený úraz má
inštitút úmyselného zavinenia. Jednotlivé športové zápasy ako základný element apriestor,
vktorom apoēas ktorého sa daný úraz môže staƛ realitou, prebiehajú vrámci legitímne
organizovanej športovej súƛaže – priēom toto tvrdenie ako uvidíme neskôr naberá na nezvyklej
opodstatnenosti.Spojitosƛmedziúmyslomspôsobiƛzranenieasamotnýmišportovýmipravidlami
voveűmiveűkejmiereovplyvŸujújednotlivémyšlienkovékonštruktytejtotémy,nootomvěalšej
ēasti.
To, ēi športovec pôsobiaci vkolektívnom tíme pri výkone športovej ēinnosti spôsobí inému
2
úēastníkovi–najēastejšieprotihráēovi niejevecdopredupredpokladateűná.Aksatakstaneazdá


1§415z.ē40/1964Zb.Obēianskehozákonníka,§155z.ē300/2005Z.zTrestnéhozákona.
2 Práve tu je na mieste upozorniƛ na nespoēetné prípady, kedy si zranenie privodia samotní spoluhráēi pôsobiaci za jeden
športový tím, no práve tu sa prejavuje potrebnosƛ vnímania úmyslu ako nevyhnutnej požiadavky vzniku zodpovednosti za
spôsobenýúrazvprvomrade,pretoževtomtoprípadejedokázanieúmyslupravdepodobnenemožnéadefactonelogické.
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sa,žesatakvmodernomšportestávaēorazēastejšie,jenamiestepolemikaakokpredmetnému
zraneniudošlo,nevynímajúcdôležitosƛtoho,zaakýchokolnostíknemudošlo3.
Veűkáēasƛteoretickejspisbytýkajúcejsatejtoproblematiky–aēinímtakija–kladiedopopredia
vpredmetnomsúbojioloptuēipuknajvyššívýznamskutoēnosti,ēipriŸomhráēzodpovednýza
spôsobený úraz sledoval legitímny cieű. Týmto legitímnym cieűom je vnašom prípade snaha
zvíƛaziƛ,ēidosiahnuƛšportovýúspech.Aksaúvahyaokolnostijednotlivéhoprípadujednoznaēne
prikláŸajúnastranutvrdenia,ževpredmetnomsúbojiišloobomzúēastnenímo„klasický“športový
súboj vsnahe dosiahnuƛ športový úspech – teda zvýšiƛ vedenie svojho tímu ēi získaƛ lepšiu
pozíciu/polohunaihrisku,polemikyoúmysleazodpovednostizatentoúrazidúbokom.
Tutrebaspredmetnýmnázoromjednoznaēnesúhlasiƛaprehlásiƛ,žeaktakýtosúbojjednoznaēne
naplnil rozsah hore opísaného, ēi už obēianskoprávna alebo trestnoprávna zodpovednosƛ
športovca, ktorý úraz spôsobil postráda akýkoűvek význam, priēom, ak by sa tomuto vnímaniu
nepripísalprimát,vyvrátilobytoklasickévnímaniešportuakofenoménu,ktorémuje„súperenie
aboj“imanentnéaprávetentopriƛahujepozornosƛtretíchsubjektov(fanúšikov,pozn.aut).Pri
krátkozrakom chápaní tohto problému by sa kontaktným športom sveűkou pravdepodobnosƛou
mohlo staƛ, že by sa znich stali športy síce kontaktné, no práve toto vnímanie by znich robilo
športyplnéžalôbzaublíženianazdraví,alebožalôbnanáhraduškodyspôsobenýchzranením,ēo
bykolektívnyšport,jehopopularitu,zázemieapostaveniepraktickyzlikvidovalo.
Opakom mince vnímania danej problematiky je vnímanie daného súboja mimo cieűa dosiahnuƛ
športový úspech. Túto konštrukciu najlepšie vystihuje zosumarizovanie predmetnej podstaty
sedliackymrozumom:„aksadvajaaleboviaceríšportovcivēaseapriebehušportovéhopodujatia
pobijú,prípadneakniektoniekohonapadnebezvýslovnéhoúmysluhraƛalebovyhraƛ4atomimo
ƛažiska hry5, do úvahy ato opodstatnene prichádza zodpovednosƛ športovca za spôsobený úraz.
Aby toto chápanie neostalo iba vrovine teoretickej možnosti, právny poriadok nám pomáha
ustanovením §415 zák. ē.40/1964 Zb. Obēianskeho zákonníka, hovoriaceho ogenerálnej
povinnosti každého poēínaƛ si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na
prírodeaživotnomprostredí.Druhýmprávnympodkladomjeskutkovápodstatatrestnéhoēinu
ublíženia na zdraví zakotvená v§155 a156 Trestného zákona ēíslo 300/2005Z.z.. Tento
myšlienkovýkonštruktjeviacakoopodstatnenýadôkazomtohosúnapríkladžalobyvhokejovom
6
prípade Bertuzzi , alebo futbalovom – škótskom prípade Fergusson, kedy bol pri zranení súpera
úmysel týchto športovcov jasný, ich konanie vjasom rozpore so snahou dosiahnuƛ spomenutý
„športový cieű“. Vyvodenie dokonca trestnej zodpovednosti vtýchto prípadoch pokladáme za
absolútnevecne,logickyaprávnesprávne.


3Aktuálny"bodový"stavdanéhošportovéhozápoleniavēasespôsobeniaúrazu.
4Tedadosiahnuƛšportovýúspechēizískanielepšej"poziēnej"polohyvrámciihriskaēiinejhracejplochy.
5eažiskohry:akésijadrozápolenia,tedamiestovrámcišportovéhozápasuēisúperenia,kdemôžuprebiehaƛsúbojeoloptu,
pukēiinýpredmetvzáujmeziskušportovéhocieűa–jehozisku.OpakomjeznámyprípadBertuzzivs.Moore,kedypoēasduelu
Vancouver–ColoradodomáciútoēníkBertuzzimimoƛažiskahryavzjavnomnesúvisesŸouzásahomhokejkouzozadudohlavy
spôsobilMoorovivážnezraneniakrku,ƛažkýotrasmozguaviacerétržnérany.Tensamuselzozranenílieēiƛniekoűkomesiacov,
okremtohopredēasneukonēiƛkariéruprofesionálnehohokejistu.OdBertuzzihopožaduje15miliónovdolárovakonáhraduza
stratenúmzduaodškodnévovýške3miliónydolárov.NavyšeajMoorovirodiēiachcúzaataknasvojhosynaakokompenzáciu
zapsychickúujmusumu1,5miliónadolárov.
6 Poēas duelu Vancouver – Colorado domáci útoēník Bertuzzi zásahom hokejkou zozadu do hlavy spôsobil Moorovi vážne
zraneniakrku,ƛažkýotrasmozguaviacerétržnérany.Tensamuselzozranenílieēiƛniekoűkomesiacov,okremtohopredēasne
ukonēiƛ kariéru profesionálneho hokejistu. Od Bertuzziho požaduje 15 miliónov dolárov ako náhradu za stratenú mzdu
aodškodnévovýške3miliónydolárov.NavyšeajMoorovirodiēiachcúzaataknasvojhosynaakokompenzáciuzapsychickú
ujmusumu1,5miliónadolárov.
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a1)AD„DOKÁZANIEÚMYSLU“
Problematickoumnožinouskutoēnostíjeprávedokázanieúmyslu,nopritrocheodbremeneniasa
od danej problematiky zistíme, že tento objektívne dokázaƛ nemusí byƛ až takým problémom.
Dôkazné prostriedky vo formách aké poznáme: svedecká výpoveě, audiovizuálny materiál
(záznam televízneho prenosu; prípadne amatérska nahrávka zápasu alebo jeho ēasti – tieto si
bežnezadovažujúnapr.ajsamotnétímy,naúēelyvideorozborovatě.).Vprípadejasnéhoúmyslu
spôsobiƛ súperovi zranenie mimo nami ozrejmeného avymedzeného „ƛažiska hry“ dokázanie
úmyslu len veűmi ƛažko priberie vlastnosƛ problematické. Opak je pravdou vprípade sporných
súbojov, no ich problematika presahuje význam opisu úmyslu ako jednej zhlavných súēastí
možnéhovnímaniazodpovednostišportovcazaspôsobenýúraz.

a2)eAŽISKOHRY
Uvedený asnáě jeden znajdôležitejších pojmov tejto problematiky sme ozrejmili už vyššie
vpoznámke pod ēiarou, no pre zosumarizovanie, vysvetlenie uvádzame aj na tomto mieste.
eažisko hry je akési jadro zápolenia, teda miesto vrámci športového zápasu ēi súperenia, kde
môžuprebiehaƛsúbojeoloptu,pukēiinýpredmetvzáujmeziskušportovéhocieűa–jehozisku,
prípadne vsnahe ozisk výhodnejšieho poziēného postavenia športovca na ihrisku ēi inom
hracompoli.
Opakom je miesto mimo ƛažiska hry – napríklad polovica futbalového ihriska, kde sa práve lopta
nenachádza,vhokejitretinaihriska,kdesanenachádzapuk,ataktobysmemohlipokraēovaƛ.Ak
saprávevtýchtomiestachudejezákrokspôsobujúciublíženienazdraví,tedanamiestach,kdehra
aktuálneneprebiehala,kdenebolojejjadroaúmyselzraniƛsúperaakýmkoűvekzákrokombysme
ušportovca nájsƛ adokázaƛ vedeli, nie je namieste ospravedlŸovaƛ daný zákrok iba ēasom jeho
spáchania, teda tvrdením, že športovec za neho nie je zodpovedný, pretože sa udial pri športe,
poēaszápasu.
Dynamizácia športu, jeho neustále sa zvyšujúca fyzická nároēnosƛ dávajú priestor mnohokrát
likvidaēnýmzákrokom,ktorésošportomnemajúniēspoloēné,apretobysmeichspomenutým
spôsobom"legalizovaƛ"nemali.

ŠPORTOVÉPRAVIDLÁ:
Každý šport, ēi už je to kolektívny alebo individuálny je determinovaný istými pravidlami
aregulami,zaktorýchsatentoprevádzkuje,organizujeausporadúva.iužsútošportovézväzy,
hnutiaaleboinéorganizáciestojacenaēeleariadiacetoktoréšportovéodvetvie,svojouēinnosƛou
ustanovujúaprijímajúpresvojichēlenov(právnickéosobyvprípadekolektívnychšportov/fyzické
osoby vprípade individuálnych športov) záväzné dokumenty, za predpokladov apodmienok
ktorých sa stretnutia, zápasy ēi turnaje daného športového odvetvia konajú. Porušenie týchto
pravidiel prináša pre jeho „porušiteűa“ ēastokrát disciplinárny, peŸažný ēi iný trest. Existencia
pravidiel športovej ēinnosti vtom ktorom odvetví delí právnu teóriu zaoberajúcu sa otázkami
športového práva, konkrétne vtomto ēlánku rozoberanej zodpovednosti hráēa za spôsobené
zranenie na dva vnímaním súperiace tábory, ktorých odlišné názory prerastajú do významnej
úvahy oprávnej sile týchto prameŸov práv apovinností znich plynúcich pre subjekty, ktoré sú
nimiviazané.
Spojitosƛmedziúmyslom–porušenímpravidla–azranenímnámurēujecelúobsahovúpodstatu
predmetného problému. Svetová judikatúra zastáva rozliēné postoje, no treba povedaƛ, že do
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poprediasadostávajújudikátyhlavnenemeckýcharakúskych,prípadneamerickýchsúdov,ktoré
vo svojich odôvodneniach rozhodnutí aplikujú jednotlivé, právnou vedou „vynájdené“ prístupy
kdanej problematike na konkrétne prípady. Je treba povedaƛ, že jadro pozornosti sa upriamuje
na skutoēnosƛ, ēi konaním športovca pri spôsobení zranenia súperovi bolo alebo nebolo
porušenéprávepravidlošportu.Vzávislostiodkladnéhoēinegatívnehovnímaniatohtovzƛahusa
názoryteoretikov,sudcovēiširokejverejnostinazodpovednosƛšportovcazaspôsobenézranenie
rozchádzajú.
asƛ,anázortejtomnožinyšportovoprávnychteoretikovsavoveűkejēastisvetastalnosnouje,
že ak kporušeniu pravidla športového odvetvia nedošlo, neprichádza do úvahy ani právny
konštrukthovoriacioprávnejzodpovednostišportovcazaspôsobenézranenie.Odporcoviatohto
názorovéhoprúduvyēítajútejtomyšlienkemnoho,okreminéhoajto,žetýmtopostojomdávajú
športovému pravidlu silu právnej normy, ktorá neguje spomenutú zodpovednosƛ. Na druhej
strane cum grano salis astroškou hoc ilaického vnímania danej problematiky, ak je športovec
úēastníkom urēitej regulárnej auznanej súƛaže, je profesionálne organizovaný vklube, ktorý je
ēlenom subjektu organizujúceho túto súƛaž, tak logicky hráē súhlasí so špecifickosƛou daného
športuajesivedomýjehokvalitatívnychvlastností.Medzitietovlastnostišportumôžupatriƛjeho
kontaktnosƛ,tvrdosƛ,ēinekontaktnosƛ,bojovnosƛapodobne.Ztohoplynielogickýzáver,žehráē
si je vedomý nebezpeēenstva vzniku zranenia astýmto vedomím do jednotlivých zápasov
nastupuje. Vtomto prípade logickým sa zdá aj argument hovoriaci otom, že ak by si hráē
uplatŸoval nárok na náhradu škody za spôsobené zranenie súperom, de facto by poprel svoju
vedomosƛavopreddanýsúhlassošpecifickosƛoutohtošportu.
OsobnesajednoznaēneprikláŸamekutendenciipovýšiƛšportovépravidláaichneporušeniena
dôvod vyluēujúci zodpovednosƛ nielen profesionálneho hráēa za spôsobené zranenie, no na
druhejstranepridokázaníjednoznaēnéhoúmysluspôsobiƛzraneniebezúmyslušportovéhot.j.
vyhraƛ zápas ato mimo ƛažiska hry sa prikláŸame ku konštrukcii, že takýto úmysel prejavený
úmyselnýmkonanímajprimožnomdodržaníšportovýchpravidielzakladánielenzodpovednosƛ
hráēa za náhradu škody plynúcu zo spôsobeného zranenia, ale zakladá dokonca trestnoprávnu
zodpovednosƛ za úmyselné ublíženie na zdraví apodnet na trestné stíhanie podané orgánom
ēinnýmvtrestnomkonanípokladámezanevyhnutný.
Práve táto korelácia dvoch možných prístupov iba podēiarkuje jedineēnosƛ, citlivosƛ apotrebné
predporozumenie množiny športových vzƛahov, ktoré je nevyhnutné pri vymedzovaní ideálneho
právnehoriešeniadanejproblematiky.
Dopoprediasanatomtomiestenatískaotázka,ēibynebolorozumnéustanoviƛorgán,ktorýby
oprípadnom vyvodení zodpovednosti za spôsobené zranenie rozhodoval vrámci športového
odvetvia,vktoromsapredmetnézraneniestalo,anievrámcisústavycivilnýchsúdov.Tentoby
vedel vēo najväēšej možnej miere zhodnotiƛ, ēi daný súboj prebehol za súēasného porušenia
daných športových pravidiel, ēi pri Ÿom bol jednoznaēný úmysel zraniƛ protihráēa. Tento
myšlienkový konštrukt však podkopáva pozíciu ústavnej požiadavky hovoriacej otom, že ovine
atreste rozhoduje súd – preto ju pod prizmou velebenia ústavnosti aprávneho štátu radšej
zatláēamedoúzadia.
Problémy by možno vyriešilo zavedenie aprijatie zákonnej opory formou skutkovej podstaty
trestnéhoēinu„ublíženianazdravíprivýkonešportovejēinnosti“,ktorábyzohűadŸovalavšetky
požiadavkyteoretickejaleajpraktickejverejnostiprameniacezproblematickostivnímaniatohto
inštitútu. Táto cesta, predovšetkým problematickosƛ rozoberaného inštitútu – jeho potrebné
predporozumeniepodēiarknutézvlášƛpraktickýmiskúsenosƛamibysivšakvyžadovalaspoluprácu
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športovéhosektora,tedasubjektovvŸompôsobiacich,športovcov,športovoprávnejvedy,ktoráje
na Slovensku skromná ba dovolím si tvrdiƛ zanedbaná, a vneposlednom rade štátu ako
predstaviteűa verejnej moci. Takáto podmienenosƛ spolupráce spomenutých orgánov je
vpodmienkachSlovenskejrepublikydelegeferendautópiu–pretonaērtnutývývojpokladámza
vopredprehratýbojspovestnými,veternýmimlynmi.Ajnapriekuvedenémusakjejvymedzeniu
dostanemevnasledujúcichpríspevkoch.

EKONOMICKÁNÁHRADA/SATISFAKCIAVZNIKNUTÉHOÚRAZU:
Faktický stav športu nielen na Slovensku hovorí, že športovci, ktorí boli vjednotlivých zápasoch
zranení sú mnohokrát skeptickí voēi súdnemu konaniu atzv. „vláēeniu sa po civilných súdoch“.
Tento postoj je logicky odôvodniteűný, zvlášƛ keě je vpodmienkach Slovenskej republiky dŰžka
priemerného súdneho konania 14 mesiacov. Vtýchto 14 mesiacoch športovec veűakrát zmení
svoje športové pôsobisko, adochádzanie na mieste avecne príslušný civilný súd, náklady na
advokátaamnohéěalšiesújasnýmdôkazom,žesnahao„vymoženiesipráva“nehráprvéhusle.
Športovépoisteniejeinštitútom,ktorýtentopostojšportovcovviacͲmenejospravedlŸujearobíich
7
správanie pochopiteűným. Vo svete nie je neznámym poistenie jednotlivých ēastí tela , kedy
vprípade ich zranení formou narušenia telesnej integrity je športovcovi vyplatená na základe
uzavretej poistnej zmluvy znaēná suma finanēných prostriedkov. Uvedomenie si tohto stavu, za
súēasnejsituácieviafactihovoriacejotom,že ovylieēeniešportovcasastaráklubarobítakna
svojenákladyrobítentostavlogickýmapochopiteűným.Subjektívnehoplnechápemeanemáme
protinemužiadnevýhrady,avšakakýsipocit„právnehokonformizmu“námhovorí,žetujeprávo
vprípade úmyselného zranenia protihráēom zatláēané do úzadia akousi ekonomickou
satisfakciou, ktorá ho stavia do role nepotrebného inštitútu obhajujúceho napravenie
nezákonného stavu. i je táto faktická skúsenosƛ dobrá alebo zlá si nedovolíme tvrdiƛ, keěže
subjektpoškodenýsapoškodenýmpodprizmouvyplatenejekonomickejsatisfakciebyƛnecíti.

POVAHAZRANENIA:
Natomtomiestesidovolímeprezentovaƛakúsikvalifikáciuzranení,ktorésavmnožinešportových
vzƛahovpoēaspriebehušportovéhozápasumôžuudiaƛ.Vzávislostiodichkvalitatívnejúrovneje
možnéēinemožnévnímaniezodpovednostišportovca8podmieneným.
A)FYZICKÉÚRAZYBEZVPLYVUVONKAJŠÍCHINITE@OV:

Vtomtoprípadeúvahaoakejkoűvekzodpovednostišportovcazaspôsobenýúrazlogickyodpadá.
VšportovoͲteoretickej spisbe sa objavili aj tendencie chápania tohto problému pod prizmou
vytvárania inštitútu zodpovednosti tretích osôb za spomenuté zranenia, no toto smerovanie
pokladámezaabsolútnescestné.
Spomenuté úvahy sa zakladali na názorových konštruktoch, ēi za tieto nemôže byƛ vprípade
profesionálnych športovcov zodpovedná osoba zodpovedajúca za zdravotný stav hráēa – ako
napríklad fyzioterapeut, lekár ēi atletický tréner, prípadne (absurdne) správca ihriska
zodpovedajúcizajehostav.Udialobysataknazákladevtomtoprípadeprezumovaniazanedbania
povinnosti náležitej starostlivosti. Subjektívne to považujeme za konštrukciu absurdnú. Možnosƛ
vyvinenia sa týchto osôb adokázania, že splnili adodržali všetky svoje povinnosti plynúce zich
zodpovednosti za starostlivosƛ ohráēov je dá sa povedaƛ nulová. Prax však na túto úvahu


7Známesúprípadypoisteniadolnýchkonēatín,hornýchkonēatín,ēidokoncaprstovnarukách.
8ēitretejosoby.
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opodstatnene zareagovala skepticky atento postoj osobne vítame. Nie je možné uvažovaƛ
aokonštrukciihovoriacejozodpovednostitýchtoosôbzazranenieživéhoorganizmupriodnich
nesúvisiacejēinnosti.Športovápraxtedavtomtoprípadevhodneubiladozemeúvahu,ktorása
nezakladalanalogickýchapraktickýchskúsenostiach.
B)FYZICKÉÚRAZYSPÔSOBENÉINÝMIÚASTNÍKMIDANÉHOŠPORTOVÉHOZÁPOLENIA.

Tu je jednoznaēné možné uvažovaƛ ozodpovednosti športovca za spôsobený úraz apráve týchto
úrazovsatýkapredmetnáapertraktovanáproblematika.Kladnáēizápornáodpoveěnanastolenú
otázkusivšakvyžadujeēiastkovéodpovedenaēiastkovéskutoēnostipodmieŸujúcechápanietejto
zodpovednosti – ktoré vzhűadom na už uvedené naberajú na opodstatnenosti aktoré sa stali
predmetomaobsahomtohtopríspevku.

KONKLUDENTNÝSÚHLASŠPORTOVCA:
Množinu právnych teoretikov tvrdiacich, že zodpovednosƛ športovca za spôsobený úraz je
konštruktom zlým odôvodŸuje aj skutoēnosƛ, ktorú títo prezentujú ako dogmu. Spomenuté
argumenty hovoria otom, že každý športovec už len tým, že je organizovaný vistom športovom
klube, vstupuje do súbojov azápasov legitímne organizovaných subjektom národnej ēi
nadnárodnejúrovne–týmpádomsúhlasísmožnosƛouvznikuúrazu.
S týmto tvrdením ēiastoēne súhlasíme, no tento názor zároveŸ postráda avynecháva zoblasti
9
záujmupráveprípadyúmyselnéhospôsobeniazranenia„mimoƛažiskahry“/„mimohry“ abez
snahyodosiahnutiešportovéhoúspechu–opísanévyššie,ktorélenpodēiarkujevyššiecitovaný
prípadBertuzzi.Nemôžemeuvažovaƛomožnosti,žehráēprinastúpenínazápasakceptujeajesi
vedomý toho, že ho môže iný hráē napadnúƛ fyzickým útokom, vniektorých prípadoch dokonca
spredmetom, ktorý má potenciál urobiƛ útok silnejším aintenzívnejším (hokejka). Tu sa dokonca
objavujú názory, že za športový duel sa považuje ēas bezprostredne pred abezprostredne po
športovom zápolení. S touto konštrukciou ostro nesúhlasíme, priēom akékoűvek úvahy
o„nezodpovednosti športovca“ pred apo zápase pokladáme za nelogické. Navyše, vžiadnej
športovoͲprávnej spisbe sme sa nestretli svymedzením pojmu „ēas bezprostredne pred
abezprostrednepozápase“,atolenpodēiarkujeabsurdnosƛspomenutéhotvrdenia.
Ako je vôbec možné uvažovaƛ, že hráē, ktorý sa napríklad vpriestore šatní pobije ēi napadne
súpera nie je zodpovedný za svoje konanie? Tu by som dokonca navrhoval zamyslieƛ sa nad
faktom, ēi jednotlivé prestávky medzi napr. polēasom vo futbale, ēi tretinami na hokeji, nie sú
ēasom mimo športového zápolenia, na ktoré sa športové pravidlá vydávané legitímnym
subjektom vôbec nevzƛahujú. Svoj názor napoloženú otázku prezentujeme kladnou odpoveěou,
notátoproblematikasivyžadujehlbšírozbor.

ZÁVER:
Príspevok mal snahu struēným prierezom poskytnúƛ prehűad skutoēností, ktorých zodpovedanie
podmieŸuje celkové chápanie ēi vnímanie predmetnej problematiky. Názory jednotlivých
teoretických prúdov športovéhopráva sa vniektorých podstatách odlišujú, no nie je to na škodu
veci. Práve komparácia týchto rôznych pohűadov vnímania zodpovednosti športovca za úraz
spôsobený pri výkone športovej ēinnosti robí jej výsledky kvalitatívne lepšími. Dúfajme, že oblasƛ


9Prestávkyvšportovomzápase.
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športovéhoprávasabudenaěalejrozvíjaƛ,ažeosobysnažiacesaojejosvetuneostanúakosami
akovojacivpoli.
Vyvrcholením diskutovanej problematiky je samozrejme vymedzenie skutkovej podstaty
trestnéhoēinuublíženianazdravíprivýkonešportovejēinnosti,ktorejformuasamotnéznenie,
ktoré si vyžaduje výrazné predporozumenie ako aj napríklad vymedzenie iných problematických
skutoēností(napr.samotnýpojemšport),budemeprezentovaƛvbudúcnosti.
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