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ABSTRAKT:
Srbskárepublikahostila15.marca2012vBelehradeXII.konferenciuministrovRadyEurópyzodpovednýchza
1
oblasƛ športu, ktorá sa konala vkooperácií stzv. EPAS  (Enlarged Partial Agreement on Sport). EPAS je jedna
zrozšírenýchēiastkovýchzmlúvRadyEurópy,konkrétnevoblastišportu,ktoráumožŸujeniektorýmštátomRE
plusěalšímsignatáromzmluvyangažovaƛsavosobitnýchaktivitáchspoloēnéhozáujmusosúhlasomostatných
ēlenov RE. Autori sa predkladanom príspevku pokúšajú priblížiƛ priebeh konferencie a3 schválené rezolúcie
ē.1,2.1a2.2vovšeobecnosti,akoizpohűaduSlovenskejrepublikyvpodobeodporúēaníprebudúcnosƛ.

ABSTRACT/SUMMARY:
TheRepublicofSerbiahostedonthe15thMarch2012inBelgradethe12thConferenceofMinistersofCouncil
ofEuroperesponsibleforSport,incooperationwithEPAS(EnlargedPartialAgreementonSport).EPASisoneof
theenlargedpartialagreementsoftheCouncilofEurope,specificallyintheareaofsport,whichenablessome
statesoftheCouncilofEuropeandtosomeotherpartieswhohavesignedit,tobeactiveinthespecialareaof


1BližšieinformáciesúdostupnénastránkeEPASu:http://www.coe.int/t/DG4/EPAS/default_en.asp.
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commoninterestwithapprovalofotherstatesoftheCouncilofEurope.Inthepresentedarticle,theauthors
attempttointroducetheConferenceagendaandtheapprovedresolutionsnumber1,2.1and2.2ingeneral,
andalsointheviewoftheSlovakRepublicincludingsomerecommendationsforthefuture.


ÚVOD
VdŸoch13.3.–16.3.2012sauskutoēnilavBelehrade(Srbskárepublika)XII.konferenciaministrov
RadyEurópyzodpovednýchzaoblasƛšportu,ktorejorganizátorombolaRadaEurópy(ěalej„RE“)
spoloēnesMinisterstvommládežeašportuSrbskejrepubliky.
ZákladnéinformácieokonferenciisúdostupnénastránkeRadyEurópypreŠport2.
Za Slovenskú republiku sa konferencie zúēastnili na základe poverenia ministra školstva, vedy,
výskumuašportuLadislavKrižan,PhD.,vtomēasegenerálnyriaditeűsekcieštátnejstarostlivosti
ošport Ministerstva školstva, vedy, výskumu ašportu SR, ktorý ho tam zastupoval aJUDr. Peter
Sepeši, prokurátor medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry SR, ktorý je zároveŸ ēlenom
výkonnéhovýboruSlovenskéhofutbalovéhozväzuzodpovednýmzalegislatívnoͲprávneotázky.
RokovanieministrovzodpovednýchzašportēlenskýchkrajínREjepravidelnýmfórom,naktorom
sastretávajúnominovaníministriprípadnenimipoverenízástupcoviaēlenskýchštátovREprioritne
zodpovednívosvojejkrajinezaoblasƛšportuvoverejnejspráve.
CieűomrokovaníjerozpracovaƛaktuálnuagenduREvoblastišportuadohodnúƛsanaspoloēnom
postupepreěalšieobdobie.Rokovacímjazykomjeangliētinaafrancúzština.

RÁMCOVÝPROGRAMKONFERENCIE
Poúvodnýchobligátnychúvodnýchbodochprogramu(privítanieaotvoreniekonferenciezaúēasti
ministrov,úvodnéprejavy,schválenieprogramu,voűbapredsedovapodpredsedovkonferencie)sa
konferenciaposunulakhlavnýmēastiamprogramu.
1. ēasƛ – Podpora integrite športu bojom proti ovplyvŸovanie výsledkov stretnutí: štúdia
uskutoēniteűnostikmedzinárodnémuprávnemunástroju
2.ēasƛ–Aktuálnepolitickéotázkyvpaneurópskejspoluprácivoblastišportu
a)

Interinštitucionálna kooperácia medzi Radou Európy aEurópskou úniou (ěalej „EÚ“)
voblastišportu.

b)

PosilŸovanie monitorovacej funkcie Dohovoru onásilí aneviazanosti divákov poēas
športovýchpodujatí,anajmänafutbalovýchzápasoch(Štrasburg;19.8.1985).

V závereēnej ēasti konferencie vystúpili zástupcovia ēlenských krajín, vrátane zástupcu za SR so
svojimidiskusnýmipríspevkami,potombolschválenýfinálnytext3rezolúciíazáverykonferencie,
následnebolakonferenciaoficiálneukonēená.



2Dostupnosƛnainternete:
http://www.coe.int/t/DG4/EPAS/resources/2012/MSL_12/MSL12_01final_Programme_Belgrade.pdf.
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Podrobnýprogramkonferenciejedostupnýnaoficiálnejwebovejstránkekonferencienastránkach
RE3.

VŠEOBECNÉINFORMÁCIEKTÉMAMKONFERENCIE
RadaEurópyriadiēinnosƛtýkajúcusašportuprostredníctvomEurópskehokultúrnehodohovoru4.
Sleduje svoj primárny cieű spätý sűudskými právami a všporteplní dvojakú stratégiu na udržanie
ēestnostiaēistotyvŸom.
Prvým cieűom je najmä propagovanie tzv. športu pre všetkých ako prostriedku zlepšenia kvality
života, uűahēenia sociálnej integrácie aprispenia ksociálnej súdržnosti osobitne medzi mladými
5
űuěmi(Chartaošporteprevšetkých prijatávroku1975,resp.Kódexšportovejetikyzroku1992).
Druhým cieűom je ochrana športu pred nebezpeēenstvami, ktorým vsúēasnosti šport ēelí ato
pred:
1. násilímaneviazanosƛoudivákovnašportovýchpodujatiach,
2. dopingoma
3. ovplyvŸovanímvýsledkovšportovýchstretnutí(tzv.matchfixing).
Z hűadiska dôležitosti právnych aktov Rady Európy voblasti športu podűa ich právnej záväznosti
upravujúuvedenúproblematiku(vbodochAaB)nasledovnéprávnedokumenty:
A) Európsky dohovor onásilí aneviazanosti divákov poēas športových podujatí, anajmä na
futbalových zápasoch, ktorý bol uzavretý 19.8.1985 vŠtrasburgu. Dohovor nadobudol platnosƛ
1.11.1985,preSlovenskúrepublikunadobudoldohovorplatnosƛ1.7.1993(publ.podē.295/1993
Z.z.).
Dôležitú funkciu pri praktickom uplatŸovaní tohto dohovoru plní jeho Stály výbor, ktorý
6
monitoruje dodržiavanie jeho opatrení avydáva kjeho aplikácii praktické odporúēania ,
konkrétne:
1.

OdporúēanieRec(1999)1ousporiadateűskejslužbe.

2.

OdporúēanieRec(1999)2oodstráneníoplotenianaštadiónoch.

3.

Odporúēanie Rec (2001) 6 Výboru ministrov ēlenským štátom opredchádzaní rasizmu,
xenofóbiiarasovejneznášanlivostivšporte.

4.

OdporúēanieRec(1989)1ousmerneniachprepredajvstupeniek.

5.

Odporúēanie Rec (2002) 1 ousmerneniach pre predaj vstupeniek na medzinárodných
futbalovýchzápasoch.

6.

OdporúēanieRec(2003)1oúlohesociálnychavzdelávacíchopatrenípripredchádzaní
násiliuvšporteaopríruēkeopredchádzanínásiliuvšporte.


3Dostupnosƛnainternete:
http://www.coe.int/t/DG4/EPAS/resources/2012/MSL_12/MSL12_01final_Programme_Belgrade.pdf.
4EurópskykultúrnydohovorboldojednanývParíži19.decembra1954ajehozneniebolooznámenévZbierkezákonovpod
ēíslom290/1990Zb.Dostupnosƛnainternete(stránkyRadyEurópy):
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=018&CM=8&DF=23/05/2012&CL=ENG.
5Dostupnosƛnainternete:http://www.coe.int/t/dg4/sport/Resources/texts/spchart2_en.asp#TopOfPage.
6Dostupnosƛnainternete:http://www.coe.int/t/dg4/sport/resources/violencetexts_EN.asp?.
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7.

Odporúēanie Rec (2008) 1 okontrolnom zozname opatrení, ktoré majú prijaƛ
usporiadateliaprofesionálnychšportovýchpodujatíaorgányverejnejmoci.

8.

OdporúēanieRec(2008)2ovyužívaníhosƛujúcichusporiadateűov.

9.

OdporúēanieRec(2008)3opoužívanípyrotechnikynašportovýchpodujatiach.

10. Odporúēanie Rec (2009) 1 ovyužívaní verejných priestranstiev na sledovanie veűkých
športovýchpodujatí.
11. Odporúēanie Rec (2011) 1 oškolení bezpeēnostných technikov, pracovníkov dohűadu
ausporiadateűov(safetyofficer,supervisorandsafetystewardtraining).
Je potrebné uviesƛ, že Slovenská republika vtomto Stálom výbore RE momentálne nemá
dlhodobého stáleho zástupcu, ktorý by sa aktívne zúēastŸoval na ēinnosti Stáleho výboru.
Vsúēasnej situácii, keě sa pripravuje koncepcia boja proti diváckemu násiliu, ako aj legislatívne
riešenia problematiky diváckeho násilia, by bolo veűmi vhodné, ak by vStálom výbore aktívne
pôsobil erudovaný slovenský zástupca, ktorý by mohol zo Stáleho výboru prinášaƛ návrhy riešení
aplikovanévinýchštátoch,prípadnekonzultovaƛnašelegislatívnenávrhyvStálomvýbore.
B)Dohovorprotidopingu,ktorýboluzavretý16.novembra1989vŠtrasburgu,nadobudolplatnosƛ
1.marca1990,preSlovenskúrepublikunadobudolplatnosƛ1.júlom1993(publ.podē.262/1993
Z.z.).DŸa12.9.2002bolotvorenýnapodpisDodatkovýprotokolkDohovoruprotidopingu,ktorý
nadobudolplatnosƛ1.apríla2004apreSRjeúēinnýod1.5.2005.
Za dohűad nad implementáciou dohovoru je zodpovedná Monitorovacia skupina. Spolu
sEurópskou komisiou aēlenskými štátmi Európskej únie pomohla Rada Európy založiƛ Svetovú
antidopingovúagentúru(WADA),mázastúpenieajvjejvedeníaaktívneprispievakjejpolitike.
7

VypracovanieSvetovéhoantidopingovéhokódexu sjehorozliēnýminormamijepríkladomúzkej
spolupráce medzi Radou Európy aWADA, priēom Dohovor proti dopingu Rady Európy poslúžil aj
8
ako základ na vypracovanie dohovoru UNESCO . Personálne pokrýva ēinnosƛ vtejto oblasti
AntidopingováagentúraSRcezsvojhoriaditeűaMiroslavaMotyēíka.
Existujú itzv. národní veűvyslanci pre šport, toleranciu afair play RE (u nás Katarína Ráczová –
Lokšová), ktorých inštitút bol zavedený po okrúhlom stole ošporte, tolerancii afair play vroku
1996 – väēšina znich sú bývalí športovci – vo viac ako polovici ēlenských krajín. Ich úlohou je
presadzovaƛ fair play, toleranciu aúctu kdruhým apripravovaƛ programy, ktoré uēia tolerancii
ainým etickým hodnotám všporte. Predchádzaƛ rasizmu aostatným formám diskriminácie
všportejeintegrálnouzložkouichpráce.
Za ěalšie dôležité dokumenty RE voblasti športu možno oznaēiƛ tzv. Európsku chartu ošporte
prijatú24.9.1992arevidovanúvroku2001.
Vmáji2007bolnazákladeRezolúcieprijatejVýboromministrovREvytvorenýtzv.EPAS(Enlarged
PartialAgreementonSport),ktoréhoēlenomjeibaēasƛkrajínRadyEurópy.Slovenskárepublika
zatiaűniejeēlenomEPASu.


7Dostupnosƛnainternete:http://www.antidoping.sk/?antidopingͲADAͲSR=%3EͲkodex&ada=20.
8Medzinárodnýdohovorprotidopinguvšportepodpísaný19.októbra2005vParíži(publ.podē.347/2007Z.z.).
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Problematika špekulatívneho ovplyvŸovania výsledkov športových stretnutí doposiaű nebola
upravená vžiadnom medzinárodnom dohovore Rady Európy aani vinom dohovore. Práve
predmetom uskutoēnenej konferencie bolo hűadanie optimálneho právneho rámca/nástroja pre
efektívny boj stýmto negatívnym javom, ktorý významne deformuje šport ajeho základné
princípy. Do úvahy pripadá riešenie formou samostatnej konvencie obdobnej ako pri dopingu,
dodatkový protokol kdohovoru proti korupcii alebo regulácia formou nezáväzných odporúēaní
VýboruministrovRadyEurópy,prípadneinéhoorgánuREpreoblasƛšportu.

STRUNÉZHRNUTIEPRIEBEHUROKOVANIA
1. ASe – PODPORA INTEGRITE ŠPORTU BOJOM PROTI OVPLYVGOVANIU VÝSLEDKOV ZÁPASOV: ŠTÚDIA
USKUTONITE@NOSTIKMEDZINÁRODNÉMUPRÁVNEMUNÁSTROJU
Prvú prezentáciu ktéme mal Friedhelm Althans, prvý hlavný kriminálny komisár znemeckého
Bochumu, ktorý vyšetroval prípad ovplyvŸovania výsledkov zápasov vNemecku, ktorý bol
mediálne známy ako tzv. “Flankengott”. Ten je podrobne rozobraný icez Rozsudok Krajinského
súdu vBochume z19.5.2011 12 KLs 35 Js 141/10Ͳ 16/11 vēasopise Der Kriminalist, ē.11/2011,
s.3–9.
Zásadné tvrdenia zjeho vystúpenia hovorili, že podozrenia zo spáchania trestnej ēinnosti pri
ovplyvŸovanívýsledkov32zápasovvnemeckýchfutbalovýchsúƛažiachmedializovanévnovembri
2009, sa týkali nakoniec až 351 podozrivých zktorých 19 malo postavenie organizátorov resp.
lídrovtrestnejēinnosti(z351podozrivýchboli3podozrivíivSR)adovyšetrovaniabolozapojených
viacako25štátovsveta.
Kúloherôznychmonitorovacích,tzv.earlyͲwarningsystémovšportovýchfederácií9,ktorésledujú
onͲlinepriebehstávkovanianašportovépodujatiavosveteamajúzacieűpoukázaƛvreálnomēase
nanezvyēajnéfaktypristávkovanínakonkrétnepodujatia,savyjadrilveűmiskepticky.Jehopriame
vyjadrenie, že nemajú žiadnu dôkaznú silu asú využívané veűmi taktickým spôsobom páchateűmi
trestnejēinnosti,ktoríknimvreálnomēasevediazískaƛprístup,jeveűmialarmujúce.
Toto tvrdenie potvrdzujú aj doterajšie poznatky oúspešnosti takéhoto nástroja UEFA, ktorý
nielenženezaznamenaltrestnúēinnosƛodhalenúinýmspôsobom,aleodsvojhovznikuzásadným
spôsobom neprispel kodhaleniu rozsiahlejšej trestnej ēinnosti, omožnej existencii ktorej niet
pochýb. Vzávere svojho vystúpenia vyzval na urgentné konanie proti tomuto fenoménu, priēom
jednoznaēne kvalifikoval ovplyvŸovanie výsledkov zápasov na medzinárodnej úrovni ako
organizovanúkriminalitu.
Vystúpenie Olafur Rafnssona ako prezidenta FIBA Europe azástupcu IOC bolo determinované
ideou harmonizácie snáh všetkých dotknutých subjektov, ēlenských štátov, orgánov RE iorgánov
EÚ.
JeanͲFrancois Vilotte, prezident francúzskej verejnej autority regulujúcej stávkovanie zdôraznil
okrem logickej politickej podpory prijatia Konvencie RE oboji proti ovplyvŸovaniu výsledkov
zápasov, ktorú prezentuje Francúzsko, ěalšie dve idey. Prvou je limitovanie stávok na konkrétne
športové podujatia iverejnou autoritou, nielen reguláciou športovým hnutím, ktoré sa cez


9Napr.EarlyWarningSystemFIFA;bližšieinformácienastránke:
http://www.fifaͲews.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=57&lang=en).
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FIFA/UEFA snaží získaƛ kontrolu nad udeűovaním práv na stávkovanie na nimi organizované
podujatia. Druhou je transnacionálnosƛ problému existenciou jeho kruciálnych ēastí vÁzií. Aj
zmonitorovacích správ UEFA vyplýva, že znaēná ēasƛ podozrivých stávok na európske športové
podujatiasauskutoēŸujeprávezÁzie,ēovýznamnekomplikujeakékoűvekkroky.
alším vystupujúcim bol Phillippe De Koster zBelgicka, generálny prokurátor aviceprezident
FinanēnejvyšetrovacejjednotkyBelgicka.TenbolspolusDragoKosom,predchádzajúcimvysokým
predstaviteűom vrámci ēiastkovej zmluvy Rady Európy známej ako tzv. GRECO (Group of States
against Corruption zroku 1999) asekretariátom EPASu tvorcami tzv. štúdie uskutoēniteűnosti
kmožnému medzinárodnému právnemu nástroju na podporu integrity športu bojom proti
ovplyvŸovaniuvýsledkovzápasov.
Táto štúdia majúca viac ako 20 strán vychádzala zodporúēania Výboru ministrov RE z28.9.2011
(Recommendation CM/Rec(2011)10 of the Committee of Ministers to member states on
promotion of the integrity of sport against manipulation of results, notably matchͲfixing10 –
adopted by the Committee of Ministers on 28 September 2011 at the 1122nd meeting of the
Ministers’Deputies)ajejhlavnýmcieűomboloposúdiƛrelevanciumožnéhoprávnehonástrojavo
formezáväznejkonvencieREaleboibavoformenezáväznýchodporúēaní.

NIEKO@KOFAKTOVZOŠTÚDIEUSKUTONITE@NOSTI:
Nárast príjmov legálneho stávkového priemysluza roky 2000 až 2010 stúpol z6,5 miliardy na 19
miliárd eur, priēom okrem tohto faktu sa odhaduje, že cca Ы zcelkového svetového trhu je
ilegálna.
Bonusy/výhry tipujúcich sú nižšie ako rozpoēty športových organizácií atie sú nižšie ako príjmy
stávkovéhopriemyslu.
Nárast rôznych foriem tipovania, ktoré sú zavádzané bez predchádzajúcich konzultácií so
športovým hnutím (napr. tipovanie na žltú kartu, prvý rohový kop apod.) zvyšuje možnosƛ
ovplyvŸovaniastávok.
Asi jedna tretina celého stávkového trhu funguje ilegálne, ēo podporuje záujem organizovaného
zloēinu.
Korupcia všporte je na pomedzí súkromného práva averejného práva. Šport je vecou verejného
záujmu,pretopodplácanievšportejepotrebnéposudzovaƛakotrestnýēinkorupcie.
Akoproblémyvnímadokument,ktorýjeviacanalytickýmmateriálommapujúcimsúēasnýstavako
štúdiouuskutoēniteűnosti,nasledovné:
x

legislatívnemedzery(hocivšeobecnáprávnaúpravakorupciepokrývaišport),

x

efektivituEurojustuaInterpolu,ktorúlimitujenárodnáprávnaúpravaasituácia,

x

paralelnú existenciu iniciatív so snahou zmeniƛ stávajúci stav vo veci (EÚͲRE, národné
lotérie–biznisstávkovýoperátori,IOC11ͲFIFA/UEFAatě.)


10Dostupnosƛnainternete:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2011)10&Language=lanEnglish&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColo
rIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383.
11TheInternationalOlympicCommittee=Medzinárodnýolympijskývýbor(MOV).
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kooperáciu komponentov zverejných autorít (u nás najmä sekcia štátnej starostlivosti
ošport Ministerstva školstva, vedy, výskumu ašportu SR (ěalej „MŠVVaŠ SR“),
Ministerstvo spravodlivosti SR (ěalej „MS SR“), Ministerstvo vnútra SR (ěalej „MV SR“),
GenerálnaprokuratúraSR,(ěalej„GPSR“),ēiastoēneiTiposa.s.,)

Prianalýzevýhodanevýhodprávnezáväznéhonástroja,ktorýmbymohlabyƛnováKonvenciaRE,
jedokumentodbornýmmateriálom,ktorýnepreferujeanijednuzmožností.
Otázkaotvorenia,demonopolizácienárodnýchtrhov,resp.harmonizácieceléhohazardnéhotrhu
vEÚniejetémouštúdie,ktorájevtomtosmereneutrálna.
K vytvoreniu analogickej organizácie ako je WADA voblasti dopingu sa dokument stavia
momentálneakokpredēasnejiniciatíve.
K úlohe EPASu vprocese poznamenáva, že ten by mohol byƛ potenciálnym lídrom cez
zakomponovanie tejto úlohy do jeho štatútu pri súhlase jeho signatárov, no rovnako ako
ivytvorenie platformy ako je napr. Stála komisia pri násilí divákov resp. Monitorovacia skupina
pridopingu,jetoaleotázkoufinancií.EPASmomentálneniminedisponujeapoēetjehoēlenských
krajínplatiacichkaždoroēnépríspevkysarokmiskôrznižuje.
PrijatieprípadnejKonvencieREbypomohlovyjasniƛurēitéprincípytýkajúcesaponukyšportových
stávok.Jejsignatáribydeklarovaliprávnystavvichkrajine,t.j.:
a.

štátnymonopol,

b.

trhsobmedzenýmpoētomsubjektovsdomácoulicenciou,

c.

trhsmožnosƛouprístupusubjektovslicenciouzinejkrajiny,

d.

totálnyzákaz.

Identifikovanie regulaēnej autority vkrajine apopis jej právomocí vzhűadom na štátne donútenie
by zároveŸ umožnili reálnu koordinaēnú ēinnosƛ vtejto oblasti medzinárodne. Prijatie prípadnej
Konvencie RE by umožnilo efektívnu harmonizáciu procesov cez ich delegáciu na Stálu komisiu
prípadnej Konvencie RE napr. možná ēinnosƛ operátora vjednej krajine by bola podmienená
neexistencioutrestuvdruhej/inejkrajine.
Na existenciu špeciálnej skutkovej podstaty trestného ēinu tzv. športového podvodu je osobný
názorpánaDeKosteraskôrnegatívny,preferujeideuupchávaƛ“legislatívnediery”vexistujúcich
trestnýchkódexoch.ExistenciaprípadnejKonvencieREspresnedefinovanýmicieűmibybolaním
považovanázavhodnýnástrojnavýzvukonkrétnemuštátuvykonaƛkonkrétneopatrenia.
Rozdielnuimplementáciuvrozdielnychštátochbymalefektívneriešiƛtzv.followͲupmechanizmus
zabezpeēujúcikoordinovanúēasovúimplementáciumedzinárodnýchštandardov.
Z obsahu dokumentu je potrebné zdôrazniƛ potrebu kritéria komplexnej odbornosti, ktorú by pri
prijatí prípadnej Konvencie RE zpohűadu vytvorenia Stálej komisie mal spŰŸaƛ slovenský zástupca
vnej. Zástupca(ovia) SR by mali byƛ synergicky kompetentní vo veciach verejnej politiky všporte
astávkovaní azneho plynúcich itrestnoprávnych súvislostí zpohűadu i(nad)národnej právnej
úpravy.
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Otázky pre zúēastnené krajiny, ktoré boli niektorými vnáslednej diskusií rôznorodým spôsobom
zodpovedanébolinasledovné:
1.

Vktorýchoblastiachbojaprotimanipuláciasvýsledkamišportovýchpodujatíexistuje
potreba/nevyhnutnosƛěalšejharmonizáciealebokooperácievrámciēlenskýchštátov
RadyEurópy?

2.

Ktoréfunkciebymaloposilneniekooperáciesplniƛ/naplniƛ?

3.

Aké sú výhody anevýhody dojednania medzinárodného dohovoru vporovnaní
spokraēovaním vkooperácii založenej na existujúcich dohovoroch doplnených
orozhodnutiaanezáväznéprávnenástroje(odporúēania)?

4.

Ako by mohla paneurópska iniciatíva kooperácie aharmonizácie napomôcƛ
medzinárodnejaktivite?

Najmä votázke ē.2 dominovala idea získavania azdieűania informácií (informácie ovýberoch
výhier) aich analytické spracovanie prípadné vytvorenie špecializovaných útvarov na národnej
úrovni zapojených do medzinárodnej siete fungujúcej podűa stanovených dohodnutých
štandardov.

2.ASe–AKTUÁLNEPOLITICKÉOTÁZKYVPANEURÓPSKEJSPOLUPRÁCIVOBLASTIŠPORTU
2.1 INTERINŠTITUCIONÁLNA KOOPERÁCIA MEDZI RADOU EURÓPY A EURÓPSKOU ÚNIOU V OBLASTI
ŠPORTU

TútoēasƛzaēalRalfͲRenéWeingärtner,riaditeűREzaoblasƛűudskýchprávaantidiskriminácie.Ten
bolprítomnýspolusccapolovicoufóravkrátkomēaseužnadruhomrokovaníexpertnejskupiny
EÚ „Good governance“ (EX GG) zriadenej podűa EU Work Plan for Sport 2011Ͳ2014, ktoré sa
konalovBruseli13.3.2012anadviazalnatamojšiediskusie.
Vo svojom rozsiahlom výstupe informoval o„update“ ēinnosti RE od neformálnej konferencie
ministrov Rady Európy zodpovedných za šport vBaku 22.9.2010. Zdôraznil nevyhnutnosƛ
spolupráce RE aEÚ scieűom vyhnúƛ saduplicitným procesom, ktoré sú aj zhűadiska ich nákladov
neúēelné.
Bente Kristensen informovala oprioritách poēas aktuálneho dánskeho predsedníctva vprvej
poloviceroku2012,ktorézastupuje.

2.2 POSILGOVANIE MONITOROVACEJ FUNKCIE DOHOVORU O NÁSILÍ A NEVIAZANOSTI DIVÁKOV POAS
ŠPORTOVÝCHPODUJATÍ,ANAJMÄNAFUTBALOVÝCHZÁPASOCH(ŠTRASBURG;19.8.1985)
ÚvodnéslovopatrilobývalejministerkeSrbskejrepublikepreoblasƛšportu(do8.2.2012)Snezane
Samardzic – Markovic, ktorá informovalo oúspešnom procese boja proti násiliu aneviazanosti
divákov vSrbsku od jej nástupu do funkcie vroku 2007. Vyzdvihla úlohu konzultatívnej návštevy
StálejkomisieREvnovembri2007,ktorázohralakűúēovúúlohuvprocese.
Paolo Valente Gomez ako predseda Stálej komisie RE onásilí aneviazanosti divákov poēas
športových podujatí, anajmä na futbalových zápasoch ariaditeű portugalskej štátnej polície
zároveŸinformovalo„update“ēinnostitejtokomisieodneformálnejkonferencieministrovRady
EurópyzodpovednýchzašportvBaku22.9.2010.
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Hlavným posolstvom jeho referátu bolo posilniƛ úlohu amonitorovaciu funkciu Konvencie. Vo
výzve kladenej úēastníkom definoval potrebu, aby sa ēlenmi Stálej komisie stali komplexní
odborníci nielen zverejných autorít zoblasti športu, ale i zrezortov vnútra, resp. spravodlivosti.
Navrhol zvážiƛ redefinovaƛ Konvenciu od jej zamerania na násilie aneviazanosƛ divákov na tzv.
komplexný“Safety,SecurityandServices”obsah.
VzávererokovaniadominovalovystúpenieprezidentaUEFAMichelaPlatiniho12,ktorýpoukázalna
to, že autonómia športu nie je prekážkou pri boji s„match fixingom“, ktorý je potrebné oveűa
prísnejšiekriminalizovaƛ.13
Vo Francúzsku bola prijatá nová právna úprava, ktorá zabezpeēuje, že organizátor športového
podujatiamusídaƛsúhlasnato,abybolomožnénímorganizovanépodujatiezaradiƛdotipovania.
Organizátor športového podujatia teda disponuje právom udeliƛ súhlas stávkovému operátorovi,
abypodujatievyužilkomerēnevrámcistávkovéhopriemyslu.
Michel Platini tiež vyslovil výzvu adresovanú všetkým predstaviteűom verejnej moci spoēívajúcu
vtom, aby nepripustili názor, že autonómia športu je prekážkou pre zásah/intervenciu zo strany
verejnejmoci.

“Let us not accept the idea, which I have heard suggested, that the autonomy of sport is an
obstacletointerventionbypublicauthorities.Thisissimplynottrue!”
Strata európskych futbalových klubov za rok 2010 predstavovala 1,6 mld eur, zēoho vyplynula
potreba zavedenia systému „Financial fairͲplay“, ktorý má prostredníctvom licenēného systému
UEFAanárodnýchzväzovneumožniƛklubommíŸaƛviacakosúschopnéekonomickyzvládnuƛ.
Vyzvalministrov,abyzabránilivichkrajináchpokusomonapadnutieaspochybnenietohtonového
systému.
Taktiež spomenul, že nová španielska právna úprava, ako prvá azatiaű jediná, stanovila zákonom
povinnosƛpreklubyuvoűniƛsvojichhráēovdonárodnejšportovejreprezentácie.
Nazáverrokovaniabolischválenétextyrezolúcií1.,2.1.a2.2kukaždejztémkonferencie,ktoré
súdostupnénastránkeRE14.
Z nich treba vyzdvihnúƛ najmä rezolúciu ē.1, ktorá dáva EPAS vspolupráci sGRECO, CDPC,
Moneyval, Economic Crime Division a vkooperácií sEÚ mandát na zaēatie negociácií omožnej
novej medzinárodnej konvencii, ktorej predmetom by bolo ovplyvŸovanie výsledkov súƛaženia
všporte,aktorábymalavytvoriƛvhodnýprávnyrámecprebojstýmtofenoménom.

OSOBITNEVYHODNOTENÝOAKÁVANÝPRÍNOSÚASTINAKONFERENCII
Úēasƛ generálneho riaditeűa sekcie starostlivosti ošport Ministerstva školstva, vedy výskumu
ašportu SR splnomocneného ministrom aprokurátora Generálnej prokuratúry SR
zmedzinárodného odboru pôsobiaceho voblasti trestného práva, vytvára priestor na budúcu
kooperaēnúplatformuvovšetkýchoblastiach,ktorébolipredmetomkonferencieinaúrovniSR.


12DostupnosƛvystúpeniaMichelaPlatinihonainternete:
http://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/2012/MSL_12/Speech%20Platini%20Belgrade%20v3_EN.pdf.
13 Bližší prehűad trestnoprávnych noriem upravujúcich „match – fixing“ vo všetkých krajinách Európskej Únie dostupný na
http://ec.europa.eu/sport/news/documents/studyͲsportsͲfraudͲfinalͲversion_en.pdf.
14Dostupnosƛnainternete:http://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/2012/MSL_12/final_resolution_en.pdf.
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ad 1. ēasƛ – Podpora integrity športu bojom proti ovplyvŸovaniu výsledkov zápasov: štúdia
uskutoēniteűnostikmedzinárodnémuprávnemunástroju
Korupcia apodplácanie sú žiaű súēasƛou každej spoloēnosti. Neexistuje dôvod, aby sa vyhýbali
právešportu,vprípadetohoprofesionálneho,skôrprávenaopak.
Existenciu ēiernych fondov, podplácanie rozhodcov, nelegálne odmeny hráēom unás konštatoval
15
vsvojichrozhodnutiachužpredrokom1989iNajvyššísúdSSR .
Akoprvýmuseltrestnýēinkorupcievpodmienkachslovenskejnajvyššejsúƛaževofutbaleporoku
1989 právoplatne ukonēiƛ aodsúdiƛ zaŸ jeho páchateűov až súd inej krajiny. Vroku 2007 totiž
Nejvyššísoudeskérepublikyodmietoldovolaniezkorupcieobvinenéhoēeskéhorozhodcu,ktorý
za „70 litrov kvalitného ēeského vína“ ovplyvnil výsledok zápasu FK Dukla Banská Bystrica – FK
16
MatadorPúchovnajeseŸroku2003 .
Viaceréěalšiekonaniazaēínajúbyƛtrestnestíhané,ajkeěnieeštevšetkyprávoplatne,uživnašich
slovenskýchpodmienkach.17
Z týchto dôvodov, rovnako ako izfaktu, že vo veci tzv. “Flankengott” pri podozreniach zo
spáchania trestnej ēinnosti pri ovplyvŸovaní výsledkov 32 zápasov vnemeckých futbalových
súƛažiachboli3podozrivízoSRjepotrebnékonaƛ.
NadruhejstranestanoviskoEKkaktivitámREsadástruēnezhrnúƛ–„whatshouldbetackledat
which level“ (ēo by sa malo riešiƛ na akej úrovni). S týmto zámerom sa pokúsi EK vroku 2012
Preparatory Action for European Partnerships in Sport vytvoriƛ finanēné zdroje pre riešenie
ēiastkovýchproblémov,zktorýchriešenýkomplexproblematíkpozostáva.
EÚzároveŸjasnedeklaruje,ževprípadeprijatiakonvencieRadyEurópybymandátnaúēasƛEÚ
vnejpodliehalpredchádzajúcemusúhlasuEÚdanejjejēlenskýmištátmivoficiálnejprocedúre,
ktoráeštevoblastišportunikdynebolazrealizovaná.


15PorovnajsERDÉLYSZKY,T.:Trestnáēinnosƛvtelovýchovnýchjednotách.In:Socialistickésúdnictvo,roē.32,1980,ē.10,s.17Ͳ
21.
16PozripodrobneUznesenieNajvyššiehosúduRspis.zn.8Tdo396zodŸa11.4.2007anásledneiUznesenieÚstavnéhosúdu
eskej republiky II.ÚS 1932/07 zo dŸa 16.12.2008. Veűkú korupēný škandál vechách zroku 2004 približuje zrozumiteűne
ibeletria FELT, K.: eský fotbal: skandální odhalení. Praha: Ottovo Nakladatelství s.r.o., 2004. Tieto prípady korupcie
apodplácania ēeských futbalových rozhodcov afunkcionárov potvrdil iÚstavný súd eskej republiky, ktorý ich ústavné
sƛažnostivždyodmietolakoneopodstatnenéadefinitívnepotvrdilichvinuvdanýchveciach.Pozrinapr.UznesenieÚstavného
súdu eskej republiky I.ÚS 161/08 zo dŸa 12.5.2009, Uznesenie Ústavného súdu eskej republiky IV.ÚS 128/08 zo dŸa
30.7.2009resp.UznesenieÚstavnéhosúdueskejrepublikyIII.ÚS442/08zodŸa18.12.2008.
17Porovnajnapr.sodsudzujúcimrozsudkomŠpeciálnehosúduSlovenskejrepublikyvprípadochkorupciebývaléhovysokého
funkcionáraSlovenskéhofutbalovéhozväzuVladimíraW.,zaoberajúcemusaokreminéhoiprestupminamatrikeSFZ,ktorému
7.4.2009udelilzakorupciutrestodŸatiaslobodynatrirokyaštyrimesiacenepodmieneēnevprvejnápravnovýchovnejskupine
ataktiež peŸažný trest vo výške 2.000eur. Na osem mesiacov podmieneēne odsúdil 12.1.2010 sudca Špecializovaného
trestného súdu vBanskej Bystrici prezidenta TJ Družstevník eűadice 37Ͳroēného Martina H. Uznal ho za vinného zpreēinu
podplácania, pretože dal úplatok 132,78eur (4.000 Sk) za „dobrý výsledok“ jednému ztrojice arbitrov, ktorí 10.5.2008
rozhodovalifutbalovýzápaseűadice–NováVesnadŽitavou.Rozsudoknenadobudolprávoplatnosƛ,keěžeobžalovaný,ktorý
opakovanetvrdil,žejenevinný,savoēirozhodnutiusúduodvolalhneěpojehovyhlásení.
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ZÁVERYAODPORÚANIAK1.ASTI:
1. ēasƛ – Vytvoriƛ vSR kooperaēnú platformu (identifikovaƛ aosloviƛ zainteresované subjekty),
pri ktorých je potreba spolupráce asieƛovej komunikácie (networking) daná prierezovým
charakteromproblému:
x verejné autority (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu ašportu SR, Ministerstvo financií SR,
MinisterstvospravodlivostiSR,MinisterstvovnútraSR,Policajnýzbor,PrezídiumPZÚradboja
proti organizovanej kriminalite, pracoviská západ, stred, východ, Bratislava, Generálna
prokuratúraSR,Úradšpeciálnejprokuratúry–odborbojaprotikorupcii,Finanēnériaditeűstvo
SR,Spravodajskájednotkafinanēnejpolície),

x

športovéhnutie(SOV,SFZaSZ@H,ostatnénárodnéšportovézväzy),

x

stávkovíoperátorinaēelesTIPOSa.s.

Z vecného hűadiska (jedná sa oprotiprávne konania korupēnej povahy) sa javí ako vhodné, aby
lídromceléhoprocesuahlavnýmzodpovednýmsubjektomboloministerstvovnútra.
ad2.ēasƛ–Aktuálnepolitickéotázkyvpaneurópskejspoluprácivoblastišportu
ad2.1InterinštitucionálnakooperáciamedziRadouEurópyaEurópskouúniouvoblastišportu
VBruselivutorok13.3.2012,t.j.defactodeŸpredzaēatímpodujatiavBelehradesakonalodruhé
rokovanieexpertnejskupinyEÚ„Goodgovernance“zriadenejpodűaEUWorkPlanforSport2011.
OkremzástupcuSR(Križan)naŸomboliprítomníviaceríúēastnícikonferencievBelehradevrátane
RalfͲRenéWeingärtnera,riaditeűapreoblasƛűudskýchprávaantidiskriminácievRadeEurópy,resp.
MichalaKrejzuzoSportunitEK,ēovytváraadekvátnypriestornadobrúkomunikáciuaspoluprácu.

ZÁVERYAODPORÚANIAKASTI2.1:
1.

PrípadnéēlenstvoSRvEPAS,kuktorémuvyzývafinálnaverzia2.1rezolúciezkonferencie,
odporúēame vnímaƛ zpohűaduSR skôr negatívne pre nároky na verejné financie, aktuálny
vývojvpoēteēlenovEPAS,ēastoduplicituagendyEPASͲEÚ,nonajmäprechýbajúcezdrojeͲ
finanēnéapersonálnevrámciEPAS.

2.

Medzinárodné aktivity SR voblasti športu navrhujeme sústrediƛ na ēinnosƛ vrámci EÚ –
stretnutieministrov,stretnutieGR,ēinnosƛWorkingPartyonSporta6expertnýchskupín
EÚzriadenýchpodűaEUWorkPlanforSport2011Ͳ2014.

3.

PripravovaƛkapacityvSRnamožnostiēerpaniafinanēnýchzdrojovEÚvrokoch2014Ͳ2020
ato nielen vrámci programu Erasmus for all (personálne, odborne, jazykovo), nielen
vrámciverejnejsprávy,aleivšportovomhnutí.

ad 2.2 PosilŸovanie monitorovacej funkcie Dohovoru onásilí aneviazanosti divákov poēas
športovýchpodujatí,anajmänafutbalovýchzápasoch(Štrasburg;19.8.1985)
V rámci vSR schválenej Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011Ͳ2014 (2. cieű, aktivita 1,
nástroj 5) je úlohou MV SR vspolupráci sMŠVVŠ SR, SFZ, Slovenským zväzom űadového hokeja
(SZ@H), Slovenským zväzom hádzanej (SZH), Slovenskou basketbalovou asociáciou (SBA)
aSlovenskou volejbalovou federáciou (SVF) vypracovaƛ do 31.12.2011 Koncepciu boja proti
diváckemu násiliu. Výsledkom plnenia tejto úlohy má byƛ vytvorenie úēinného nástroja na
potláēanienásilianašportoviskách.
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V rámci SR sa preto pripravuje koncepēný dokument Koncepcia boja protinásiliu aneviazanosti
divákovnaverejnýchšportovýchpodujatiachnaroky2012Ͳ2014(ěalejlen„Koncepcia“),ktorýsa
nachádzamomentálnevmedzirezortnompripomienkovomkonaní.
KoncepciamávychádzaƛzosúēasnýchpožiadaviekspoloēnostiaúlohystanovenejvKoncepciiboja
protiextrémizmunaroky2011Ͳ2014,schválenejuznesenímvládySRē.379zodŸa8.6.2011.Toto
uznesenie uložilo ministrovi vnútra aministrovi školstva, vedy, výskumu ašportu zabezpeēiƛ
rozpracovanie schválenej koncepcie na podmienky nimi riadených rezortov do 30.9.2011
azabezpeēiƛ plnenie úloh znej vyplývajúcich do 31.12.2011 apriebežne. Zdôvodu predēasných
voliebvmarci2011boliprocesyvsúvislostisjejprijatímspomalené.
Finálna verzia 2.2 rezolúcie zkonferencie obsahuje ktéme pripravovanej koncepcie dôležité
skutoēnosti. Obsahuje výzvu pre EPAS, Stálu komisiu vspolupráci sEÚ anezávislými expertmi,
vypracovaƛštúdiuuskutoēniteűnostikmožnejrevíziíKonvenciescieűomzahrnúƛdonejzmeny.
NatútoskutoēnosƛbymalareagovaƛipripravovanáKoncepcianaúzemíSR.
DŸa25.10.2011sauskutoēnilvBratislaveseminárorganizovanýSFZnatému"Komplexnériešenie
problematiky bezpeēnosti na futbalových štadiónoch" za úēasti ministra vnútra SR, expertov
UEFA, zástupcov MŠVVaŠ SR, MS SR, MV SR, GP SR aÚnie ligových klubov (ÚLK). Už na Ÿom
vyplynula potreba vytvoriƛ multidisciplinárnu pracovnú skupinu, zloženú so zástupcov všetkých
zúēastnených rezortov aorganizácií, ktorá by koordinovala vzájomnú spoluprácu aaktívne
spolupracovalasoStálymvýboromRE.
Jedným zo záverov uvedeného seminára SFZ bolo odporuēenie vkrátkej dobe iniciovaƛ odborné
pracovné stretnutie so zástupcami Stáleho výboru Rady Európy pre problematiku boja proti
diváckemu násiliu apožiadaƛ tento výbor oodbornú súēinnosƛ vpodobe konzultatívnej návštevy
vSR.
SR poēas konferencie vBelehrade vrámci svojho vystúpenia informovala oprebiehajúcich
procesoch vSR aoficiálne požiadala RE ajej Stály výbor ovykonanie takejto konzultatívnej
návštevypodűamožnostíeštevtomtoroku.
PaoloValenteGomezakopredsedaStálejkomisieREvrámcirokovaniainformovalzástupcovSR
omožnostivykonaƛtakútonávštevunajskôrnajeseŸpoME2012vofutbale,priēomtiežocenil
porokochopäƛúēasƛzástupcuSRnarokovaníStálehovýboruvroku2011.

ZÁVERYAODPORÚANIAKASTI2.2:
1.

Požiadaƛ opätovne listom výbor ministra(ov) RE ovykonanie konzultatívnej návštevy
StálehovýboruvSRpoME2012najeseŸ2012.

2.

Na základe jej výsledkov avýsledkov štúdie uskutoēniteűnosti kmožnej revízii Konvencie
pripraviƛ Koncepciu ipripravovanú právnu úpravu vrámci SR pod gesciou MV SR a/alebo
MSSRa/aleboGPSRavúzkejspolupráciMŠVVaŠSR,SFZaÚLKscieűomúēinnostiprávnej
úpravy vnadväznosti na pripravovanú novú legislatívu ošporte najneskôr od futbalovej
sezóny 2013/2014. (už od sezóny 2012/2013 je to ēasovo nereálne). Využiƛ personálne
synergievpodobeviacerýchsociálnychrolíviacerýchosôb(napr.PeterSepeši–prokurátor
iēlenVVSFZ)avedeckoͲvýskumnévýsledkyakademickejsféry(právefinalizovanádizertaēná
prácaMichalaHuttunaPrávnickejfakulteUniverzityKomenskéhovBratislave).
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3.



76

WWW.UCPS.SK

Stabilizovaƛ personálne pravidelnú úēasƛ aspoŸ jedného stáleho zástupcu SR vStálej
komisii zpohűadu kritériaodbornosti, nie rezortnej príslušnosti. Zástupca(ovia) SR by mali
byƛ synergicky kompetentní vo veciach športu (futbalu), práva averejnej politiky všporte
azichplynúcichitrestnoprávnychkonotáciízpohűadui(nad)národnejprávnejúpravy.

