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ODBORNÁVEREJNÁDISKUSIA–TÉMA:ŠPORTOVÉPRÁVOVSLOVENSKEJREPUBLIKE
KONFERENCIA”ŠPORTAPRÁVO”,ALEBOAKOAPREOTOCELÉVZNIKLO
JÁNKOVÁIK–prezidentSlovenskéhofutbalovéhozväzu
JUDR.PETERSEPEŠI–ēlenRadyUēenejprávnickejspoloēnosti

Zazrodompripravovanéhopodujatia–odbornejkonferenciesēeskoͲslovenskouúēasƛousnázvom
„ŠPORT aPRÁVO“ stojí obēianske združenie Uēená právnická spoloēnosƛ (skrátene iba „UēPS“),
subjekt sviac ako štvorroēnou minulosƛou združujúci nielen právnikov ale aj ěalších űudí blízkych
UēPSajehoēlenom,ktorísictiazásadyslušnosti,odbornostiaprimeranosti,naktorýchjeideovo
postavenáUēPS.
lenovia UēPS vytvorili akoznalostnú a komunikaēnú platformu pre svoju ēinnosƛ – moderný
internetový portál tvorený právnikmi (nielen) pre právnikov: www.ucps.sk, na ktorom sú
publikované ana základe popisných dát (autor, právne odvetvie, právny inštitút, kűúēové slovo,
kategória) logicky roztriedené odborné informácie, príspevky ainé užitoēné pomôcky pre výkon
právnejpraxe,ēirozvíjaniepoznatkovvodboreprávaajehoodvetviach.
RegistrovanípoužívateliaportáluUēPS(pozn.registráciajebezplatná)simôžupoužívanieportálu
personalizovaƛpodűasvojichzáujmov,zdieűanýobsahvyužívaƛaprípadneajaktívneěalejrozvíjaƛ
pridávaním vlastného obsahu. Vjúni tohto roku na portáli pribudol nový modul – „prihlasovací
modul“ na podujatia UēPS, ktorého beta verzia bola prvý raz využitá práve pri príprave
aorganizáciikonferencie„ŠPORTaPRÁVO“.
Uēená právnická spoloēnosƛ tiež založila odborný ēasopis Magister Officiorum (skrátený názov
„MagOff“),vktoromsúpublikovanépríspevkyzoblastíPolitológiaaPrávo.asopisjepublikovaný
bezplatne v elektronickej i vtlaēenej verzii, aj věaka úēelovo viazaným peŸažným darom (na
úpravu, tlaē adistribúciu ēasopisu) od fyzických osôb – priateűov aēlenov obēianskeho združenia
Uēenáprávnickáspoloēnosƛ.
Do ediēného plánu ēasopisu MagOff bolo vsúvislosti spripravovanou konferenciou „ŠPORT
aPRÁVO“ zaradené na rok 2012 aj monotematické ēíslo obsahujúce úplné znenia príspevkov
zkonferencie,ktorébudeobdobouzborníkazkonferencie.
Viacerí ēlenovia UēPS sa zrôznych dôvodov – pracovných, ēi osobných, zaujímajú oprávne
problémy,ktoréprinášajúprávnevzƛahyvznikajúcevoblastišportu.Vblízkom okolízdruženia sa
zrejme(práve)pretopostupnezaēalacelkomspontánnetvoriƛkomunitaprávnikov,ktorísavenujú
“športovémuprávu”.
“Športoví právnici” vUēPS a ich blízke okolie boli pôvodcami myšlienky vytvorenia
neinštitucionalizovaného spolku právnikov špecializujúcich sa vodvetví športového práva pod
názvom “Športová rada”, ako aj myšlienky zorganizovania odborného podujatia pod názvom
“ŠPORT aPRÁVO”, ktoré si ako hlavný organizátor vzala na starosƛ Uēená právnická spoloēnosƛ
ajejēlenovia.
Uēená právnická spoloēnosƛ predstavila koncept odborného podujatia “ŠPORT aPRÁVO”
prezidentovi Slovenského futbalového zväzu Jánovi Kováēikovi, ktorého predstavený zámer
zpohűaduēinnostiazáujmovSFZzaujalnatoűko,žesaSFZstalspoluorganizátorompodujatia.
Slovenský futbalový zväz ako najväēší športový zväz na území Slovenskej republiky okrem
povinnostíaúlohvyplývajúcichmuzēlenstvavmedzinárodnýchšportovýchorganizáciách,ktorých
je ēlenom (FIFA, UEFA), resp. okrem povinností aúloh smerom dovnútra združenia vyplývajúcich
mu zo stanov aostatných vnútorných predpisov SFZ vo vzƛahu ku svojim ēlenom smerujúcich
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knapŰŸaniu poslania acieűov združenia, plní aj úlohy scelospoloēenským významom, ktoré
národnýmšportovýmzväzomukladáprávnyporiadokSlovenskejrepubliky.

PREOSMESAROZHODLIOSLOVIePRÁVESFZ?
Jepotrebnésiuvedomiƛ,žefutbaljecelosvetovýspoloēenskýfenomén,Slovenskonevynímajúc.
Na Slovensku sa futbalu každodenne venuje niekoűkostotisíc športovcov (hráēi/hráēky futbalu,
futsalu všetkých vekových kategórií) ašportových odborníkov (tréneri, rozhodcovia, delegáti,
lekári,masériainífunkcionári),ktorýchēinnosƛzastrešujeariadipráveSFZ.
Konanie asprávanie športovcov ašportových odborníkov vrámci športových podujatí, ēi
vsúvislosti sēinnosƛou vrámci organizaēných štruktúr na všetkých úrovniach riadenia futbalu,
predstavujevýznamnépozitívne,ēinegatívnevzory/príkladyprecelúspoloēnosƛ.
Rovnako platí aj opaēne, že to, ēo sa vyskytuje ako jav viných oblastiach života spoloēnosti,
prenáša sa aj do futbalového prostredia (korupcia, podozrievanie, podvodné konanie, platobná
neschopnosƛ, nespoűahlivosƛ, ale na strane druhej aj ēestnosƛ, otvorenosƛ, zmysel pre fairͲplay,
ekonomickározvážnosƛ,plánovitosƛ,zodpovednosƛ,poriadokapod.).
Všetko do znaēnej miery záleží od űudí, ktorí sa podieűajú na riadení spoloēnosti, ēi futbalu aod
“pravidiel” (pravidlá hry, interné normy SFZ/UEFA/FIFA, právne predpisy SR/EÚ), ktoré vytvárajú
rámecpreēinnosƛűudí,ktorívykonávajúurēitúēinnosƛ(hráēiainíúēastnícišportovéhostretnutia)
alebo riadiacu funkciu vorgánoch (nositelia vymedzenej právomoci) aktoré majú zabezpeēiƛ
možnosƛefektívnejkontrolyichēinnosti.
Slovenský futbalový zväz ako národný športový zväz podűa §8 zákona ē.300/2008Z.z.
oorganizáciiapodporešportuaozmeneadoplneníniektorýchzákonov:
x
zabezpeēuje dodržiavanie pravidiel adisciplíny všportových súƛažiach, ktoré vrámci SR
zastrešuje,
x
plnízákonomstanovenéúlohyvbojiprotidopingu,
x
zabezpeēuje vzdelávanie aodbornú prípravu špecializovaných ēinností športových
odborníkov.
Slovenský futbalový zväz ako národný športový zväz podűa §24 až 27 zákona ē.300/2008Z.z.
oorganizáciiapodporešportuaozmeneadoplneníniektorýchzákonov:
x
ustanovuje pravidlami športovej súƛaže národného športového zväzu, vrámci pravidiel
medzinárodného športového zväzu, spôsob rozhodovania sporov oporušení
konkrétneho pravidla vpriebehu konkrétnej kolektívnej hry alebo individuálneho
športovéhovýkonu
x
podűa pravidiel športových súƛaží apodűa vlastných stanov rozhoduje svojimi orgánmi
sporyvyplývajúcezporušeniapravidielšportovejsúƛažemimokonkrétnejhry.
Slovenskýfutbalovýzväzsijeplnevedomýsvojejroleaspoluzodpovednostivsúvislostisriešením
problematiky násilia aneviazanosti divákov poēas športových podujatí, ktorá je vzhűadom na jej
charakter azávažnosƛ zastrešená aj v právnom dokumente Rady Európy – Európskom dohovore
onásilí aneviazanosti divákov poēas športových podujatí, anajmä na futbalových zápasoch
z19.8.1985,vktoromsadeklaruje,že:
x
x
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“tietoorgányaorganizácienadosiahnutietohtocieűamusiaspolupracovaƛnavšetkých
úrovniach tomu zodpovedajúcich” a“uskutoēŸovaƛ spoloēné akcie aspolupracovaƛ pri
predchádzaní azvládnutí problému násilia aneviazanosti divákov poēas športových
podujatí”.

V preambule uvedeného dohovoru Rady Európy sa tiež konštatuje, že násilie je súēasným
sociálnymjavomznaēnéhodosahu,ktoréhopôvodjepredovšetkýmindeakovšporte,ažešport
jeēastodejiskomvypuknutianásilností.
ProblematikanásiliaaneviazanostidivákovjeupravenáajvoviacerýchprávnychaktochEurópskej
únie,zktorýchtaktiežpriamoalebonepriamovyplývajúúlohyajprenárodnýzväzfutbalu.
Slovenskýfutbalovýzväzsapretovzmysleuvedenéhosnažíaktívnepodieűaƛnatvorbearealizácii
koncepēných riešení problematiky diváckeho násilia, priēom jeho záujem anávrhy riešení sa
neobmedzujú/nezužujúibanazabezpeēeniebezpeēnostiúēastníkovfutbalovýchstretnutí.
Cieűom návrhov koncepēných riešení prinášaných apodporovaných Slovenským futbalovým
zväzom je, aby vznikol efektívny systém, ktorý zabezpeēí poriadok abezpeēnosƛ úēastníkov na
akomkoűvek verejnom podujatí, t.j. nielen na športovom ale aj na kultúrnom alebo inom
spoloēenskom podujatí, kde hrozí znehodnotenie práce organizátorov, umenia aktérov azážitku
divákov,ēiohrozeniemravnejvýchovymládeže,vdôsledkubezohűadnýchasociálnychprejavovvo
formeaktovdiváckehonásilia,prípadneajinejforme(napr.extrémizmus).
Slovenský futbalový zväz ako národný športový zväz je podűa §11 zákona ē.479/2008Z.z.
oorganizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí aturistických podujatí
aozmeneadoplneníniektorýchzákonov:
x

povinný vytvoriƛ aprevádzkovaƛ informaēný systém obezpeēnosti pri športových
podujatiach.

Zohűadniac všetky vyššie uvedené skutoēnosti asúvislosti sa Slovenský futbalový zväz rozhodol
prijaƛ ponuku obēianskeho združenia Uēená právnická spoloēnosƛ, spoluorganizovaƛ apodporiƛ
podujatie – odbornú konferenciu sēeskoͲslovenskou úēasƛou snázvom “Šport aprávo”, ktorá sa
uskutoēnívdŸoch12.a13.Septembra2012vPoprade,vhoteliAquacity.
Športová rada ako odborný garant podujatia navrhla, aby druh pripravovaného podujatia bol
odbornákonferencia,priēomakojejhlavnétémybolinavrhnutétietotémy:
1.
2.
3.

Dopinguvšporte,
Diváckenásiliea
Právnazodpovednosƛšportovca.

Kuvedeným trom hlavným tematickým blokom neskôr pribudol ešte jeden všeobecný – blok
voűných vystúpení snázvom „Šport aprávo“, ozaradenie ktorého prejavili záujem viacerí
odborníci,lektoriihostia.
Športová rada vužšom zložení (JUDr. Marek Števēek, JUDr. Miloš Hrvoű, JUDr. Peter Bellás,
JUDr.Peter HaŸdiak, Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD. aJUDr. Peter Sepeši) následne starostlivo
zvážilaobsadeniejednotlivýchtémlektorminazákladeosobnýchpoznatkovaskúseností,akoajna
základe získaných referencií ojednotlivých lektoroch a témach. Následne boli osobne oslovení
vybraní odborníci na jednotlivé témy pôsobiaci vSlovenskej republike aeskej republike,
zktorýchabsolútnaväēšinaponukuaktívnejparticipácienakonferenciiprijala.
Lektori, ktorí prijali pozvanie vystúpiƛ na konferencii sú uvedení aj snázvami ich príspevkov
vprogramekonferencie.Okremtohoprejavilizáujemokrátkevystúpenieajviaceríhostia.
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Zástupcovia Športovej rady, ktorí stáli pri zrode myšlienky, skoncipovali základnú predstavu
oštruktúre aprograme podujatia, ktorá je postupne spresŸovaná amodelovaná vspolupráci
slektormipodűaobsahuapredstavyoēasovomrámcijednotlivýchvystúpení.
Nad rámec vystúpení lektorov uvedených vprograme konferencie, viacerí prihlásení úēastníci
konferencie avizovali záujem vystúpiƛ skrátkym príspevkom vrámci diskusie ktémam alebo
vrámcivoűnéhoblokuvystúpení.
Cieűovou skupinou, ktorá má byƛ obsahom konferencie oslovená, majú byƛ okrem pozvaných
ēestných hostí, najmäprávnici pôsobiaci vSlovenskom futbalovom zväze, eskej futbalovej
asociácii aslovenských futbalových kluboch, ako aj prokurátori, sudcovia, advokáti aěalší
špecialistinaproblematikušportovéhopráva(napr.bezpeēnostníašportovímanažéri)
Cieűom konferencie je odprezentovaƛ znalosti, skúsenosti ivízie lektorov – špecialistov na
jednotlivétémy,doplnenéoznalosti,postrehyapripomienkyúēastníkov,azaznamenaƛhodnotné
myšlienky, návrhy riešení i závery konferencie a vzáujme rozvoja športu ipráva, vrátane
športovéhopráva,umožniƛichefektívnezdieűanieaěalšierozvíjanie.
Zatýmtoúēelombudevydané,akoužboloajvyššiespomenuté,mimoriadnevydanieodborného
ēasopisuMagisterOfficiorum(MagOff).
alšímprostriedkomslúžiacimnaēonajširšiesprístupneniepriebehukonferencieajtým,ktorým
sanepodarilozkapacitnýchaleboinýchdôvodovkonferenciezúēastniƛ,jeumožneniesledovania
priebehukonferencieonͲlinepomocouinternetovéhoprenosu.
Najzaujímavejšievystúpeniabudemožnénájsƛvovideoarchívezkonferencie.
Konferenciajeorganizovanáakonekomerēnépodujatie.
Ubytovanie,stravu,obēerstvenie,vstupdowellnesscentraaprenájomkonferenēnejmiestnosti
svybavenímzabezpeēujeSlovenskýfutbalovýzväzakohlavnýpartnerpodujatia.
Na pokrytie ostatných nákladov sa od úēastníkov (uhostí na báze dobrovoűnosti) oēakáva
uhradenie príspevku na náklady podujatia vo výške 50,Ͳ eur, zktorého budú hradené najmä
cestovné aodmeny lektorov, tlaē adistribúcia zborníka príspevkov zkonferencie, sylaby,
darēekovépredmetyainénáklady.
Honoráre lektorov nebudú na komerēnej úrovni, budú len symbolickým prejavom slušnosti
aúctykznalostiamaskúsenostiamzúēastnenýchlektorov.Prekaždéholektorajevšakpripravená
možnosƛ, okrem návštevy wellness centra (wellness je zabezpeēené pre všetkých úēastníkov),
absolvovaƛ aj masáž tela, ēím organizátori chcú prispieƛ kfyzickej iduševnej pohode lektorov
iúēastníkovkonferencie.
Osobitným prvkom konferencie sú neformálne veēerné diskusie sosobnosƛami zoblasti športu
apráva kvybraným okruhom otázok (diskusné stoly), ktoré budú spojené spríjemnou
spoloēnosƛouúēastníkovahostíkonferencie,akoajsochutnávkouvín.
Organizátoripodujatiasavynasnažiavytvoriƛprelektoroviúēastníkovoptimálnepodmienkyato
tak po organizaēnoͲtechnickej, ako ipo odbornej stránke, ktoré však budú musieƛ naplniƛ
pozitívnouenergiou,odbornosƛouakonštruktívnouaktivitousamotníúēastnícipodujatia.
Veríme,žesanámtovšetkýmnakoniecpodaríakeěsibudemepokonferenciirekapitulovaƛjej
priebeh alebo keě si budeme listovaƛ zborník zkonferencie „ŠPORT aPRÁVO“, vduchu si
budeme vedieƛ povedaƛ, že celé to úsilie súvisiace sprípravou azorganizovaním konferencie
malozmyselažebysmesadotohopustiliznova.
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