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Význam športu pre spoločnosť

● šport je významným sociálnym, kultúrnym a hospodárskym 
fenoménom, ktorý prispieva k napĺňaniu strategických cieľov 
spoločnosti, ktorými sú solidarita, bezpečnosť a prosperita

● šport svojimi funkciami pozitívne pôsobí na ľudí a ľudia na 
spoločnosť

● funkcie športu:
✓ rekreačná = šport je rekreácia a zábava
✓ výchovná = šport vychováva
✓ ekonomická = šport je ekonomickou kategóriou
✓ zdravotná = športujeme kvôli zdraviu
✓ sociálna = šport je nástrojom odstraňovania sociálnej exklúzie, 

zabezpečovania rovnosti medzi ľuďmi a rozvíjania solidarity
✓ medzinárodno-kultúrno–integračná = šport zbližuje ľudí medzi 

jednotlivými národmi a kultúrami
✓ spoločensko-politická = medzinárodné športové podujatia 

vyjadrujú určitú symboliku



Základné zásady novej úpravy

A. interakcia a koordinácia úsilia orgánov verejnej moci a 
športového hnutia za účelom vytvorenia efektívneho systému 
starostlivosti o šport

B. prepojenie športu s oblasťami výchovy, vzdelávania, 
zdravotníctva a kultúry za účelom umožnenia všestranného rozvoja 
ľudskej osobnosti pre všetkých bez rozdielu

C. uznanie autonómnosti a samosprávy športových organizácií

D. umožnenie slobodnej voľby spôsobu organizácie športovej 
činnosti

E. rešpektovanie medzinárodných princípov športového hnutia, 
osobitne s dôrazom na európsky model športu, najmä v záujme 
zabezpečenia vyrovnanosti športových výkonov v rámci rovnakej 
súťaže, nepredvídateľnosti výsledku



Legálna definícia športu

● de lege lata (súčasný stav)
➢ šport pre všetkých je rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi 

formami telesných cvičení a ďalšími záujmovými pohybovými 
činnosťami

● de lege ferenda (budúci stav)
➢ šport pre zdravie je uskutočňovanie dobrovoľnej voľno časovej 

pohybovej aktivity, najmä rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi 
formami telesných cvičení a ďalšími záujmovými pohybovými 
činnosťami, určená širokým vrstvám obyvateľstva

● de lege lata
➢ výkonnostný a vrcholový šport sú činnosti vymedzené pravidlami, 

osvojené v tréningovom procese, uskutočňované v súťažiach a 
organizované na zásadách dobrovoľnosti

● de lege ferenda
➢ vrcholový šport je vykonávanie telesnej aktivity na takej úrovni, 

ktorá je atraktívna pre osoby, ktoré sa na tomto vykonávaní 
nepodieľajú, najmä uskutočňovanie športového výkonu na domácich i 
zahraničných športových podujatiach (napr. ligy, turnaje, 
majstrovstvá, exhibície) vrátane prípravy na takúto aktivitu



Šport v práve EÚ

● Európska charta o športe (1992, dokument Rady Európy)

● Rozhodnutie EP a Rady 291/2003/ES o Európskom roku 
výchovy prostredníctvom športu

● Biela kniha o športe (2007) a jej sprievodný program „Pierre de 
Coubertin“

● Lisabonská zmluva (2009)

● Pracovný plán v oblasti športu (2011 – 2014)

● Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov 
zasadajúcich v Rade z 21. mája 2014 o pracovnom pláne 
Európskej únie pre šport (2014 – 2017) 

● judikatúra  Súdneho dvora EÚ (C- 415/93 Bosman, C- 325/08 
Olympique Lyonnais, ....)



Športovec

„Šport je súčasťou dedičstva každého muža a ženy a nie je ho možné ničím 
iným nahradiť“.

(Pierre de Coubertin)

● šport a právo neodmysliteľne patria k histórii ľudstva

● šport je jednou z najširšie uplatňovanou ľudskou činnosťou 
a aktivitou

● profesionálny šport je ale tiež vážnym ekonomickým obchodom

● výnimočnosť športového práva spočíva v:
➢ priamej závislosti od ľudskej aktivity
➢ jeho interdisciplinárnej právnej povahy
➢ prelínaní verejnoprávnych a súkromnoprávnych prvkov



Športovec

Vykonáva šport ako:

➢organizovaný športovec
■ profesionálny športovec (§ 4 ods. 3)
■ amatérsky športovec (§ 4 ods. 4)

➢neorganizovaný športovec 



Profesionálny športovec

Vykonáva šport:

● na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak 
výkon jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce,
Podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce “závislá práca je práca 
vykonávaná 
(i) vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti 
zamestnanca, 
(ii) osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, 
(iii) podľa pokynov zamestnávateľa,
(iv) v jeho mene, 
(v) v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.”

● na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného 
pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu v rezortnom 
športovom stredisku (príslušníci policajného zboru, 
profesionálny vojaci)

● ako samostatne zárobkovo činná osoba (najmä individuálne 
športy, kde vykonávanie športu športovcom za klub (príprava a 
účasť na súťažiach) nespĺňa znaky závislej práce.



Amatérsky športovec

Vykonáva šport: 

● na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak

✓ (i) rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej 
práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem 
hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom 
roku, 

✓ (ii) zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na 
súťaž alebo 

✓ (iii) vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých 
navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období,

● na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca,

● na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného 
pomeru,

● bez (písomnej) zmluvy.



Verejný záujem a verejná prospešnosť v 
oblasti športu aj v kontexte pripravovaného 

zákona o športe

● vymedzenie verejného záujmu v športe odráža postoj štátu a 
spoločnosti k primárnej činnosti športu a k poslaniu tretieho 
sektora v športe

● základnou premisou je vnímanie športu ako oblasti verejného 
záujmu, čo súvisí s tým, že:

✓ štát uznáva význam a funkcie športu pre spoločnosť

✓ štát prispieva na šport z verejných zdrojov, ale zároveň 
zákonom stanovuje podmienky pre čerpanie týchto zdrojov, a 
upravuje možnosti kontroly použitia týchto zdrojov

✓ štát zabezpečuje rešpektovanie základných práv a slobôd 
zúčastnených osôb, rešpektovanie štandardov etiky športu a 
rešpektovanie zásady autonómnosti športu

✓ štát vyžaduje, aby športové subjekty konali v súlade so 
zásadou fair - play



● divácke chuligánstvo na športoviskách a športových 
podujatiach

✓ zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí

● korupcia a podplácanie v športe

✓ boj proti manipulácii výsledkov športových súťaží („match-fixing“)

✓ zodpovednosť fyzických osôb, športových klubov a národných 
športových zväzov

✓ pokus o manipuláciu, manipulácia, uzatváranie stávok na športové 
súťaže, ktorých je fyzická osoba priamym účastníkom, 
neinformovanie o manipulácii

● starostlivosť štátu o športovo-talentovanú mládež

✓ národný športový zväz zabezpečuje výber a prípravu športových 
talentov

● boj proti dopingu

✓ doping = porušenie jedného alebo viacerých antidopingových 
pravidiel, ktoré sú taxatívne vymenované v zákone, počas 
športovej súťaže alebo mimo súťaže

✓ porušenie dopingových pravidiel = disciplinárna zodpovednosť 
(napr. zákaz činnosti)



● financovanie športu

✓ verejné zdroje

✓ sponzorstvo – zmluva o sponzorstve v športe

➢ sponzor, sponzorovaný (subjekt vykonávajúci športovú 
aktivitu)

➢ priama/nepriama materiálna alebo finančná podpora 
(sponzorské) viazaná na dohodnutý účel a verejná propagácia 
sponzora, jeho činnosti, jeho produktov alebo služieb

➢ možnosť odstúpenia od zmluvy tak zo strany sponzora, ako aj 
zo strany sponzorovaného

● definícia športového klubu

✓ právnická osoba s vlastnou právnou subjektivitou vykonávajúca 
športovú činnosť spočívajúcu najmä v účasti v športových 
súťažiach, ktorej poslaním je vytváranie podmienok na šport, 
najmä zabezpečovanie priestorov na šport, odborné vedenie 
športovej činnosti a poskytovanie iných služieb v oblasti športu

✓ možnosť vykonávania podnikateľskej činnosti

✓ financovanie činnosti klubu z vlastných príjmov



● rozhodovanie sporov pri vykonávaní športovej činnosti

➢ orgány športovej obce môžu rozhodovať spory v oblasti športu, 
vyvodzovať  zodpovednosť za porušenie športových noriem a 
preskúmavať rozhodnutia podriadených športových orgánov a to za 
rešpektovania zásad spravodlivého procesu

➢ rozhodovanie o porušení  športových pravidiel počas športovej 
hry, výkonu, súťaže možno zveriť športovému odborníkovi - rozhodca

➢ rozhodovanie sporov, ktorý vyplývajú z porušenia interných noriem 
mimo športovej hry, výkonu alebo súťaže môže rozhodovať športová 
obec svojimi orgánmi podľa svojich interných noriem

➢ disciplinárne konanie upravené v rámci interných predpisov zväzov

➢ Stály súd pre šport - rozhodovanie sporov, vzniknutých v súvislosti s 
organizovanou športovou činnosťou, po vyčerpaní opravných 
prostriedkov v rámci športového hnutia, ak sa naň strany obrátia 
a nemajú rozhodnutie, ktoré sa považuje za konečné a rovnocenné so 
súdnym rozhodnutím a preskúmavanie aktov a rozhodnutí orgánov 
športového hnutia z hľadiska ich súladu so stanovami a internými 
predpismi športového hnutia po vyčerpaní opravných prostriedkov podľa 
§ 15 zákona o združovaní občanov



● právne postavenie - status profesionálnych športovcov 
vzhľadom na:

➢ systém sociálneho zabezpečenia

o vykonávanie športovej činnosti ako závislej práce = spravuje 
sa ako zamestnanec na účel zdravotného a sociálneho 
poistenia

o vykonávanie športovej činnosti ako samostatne zárobkovej 
činnosti

➢ špecifickosť nimi uzatvorenej zmluvy so športovým klubom

o zo všeobecnej pracovnoprávnej úpravy sa neaplikujú napr.: 
výpoveď zo strany zamestnanca, skončenie pracovného 
pomeru v skúšobnej dobe, preradenie na inú prácu, zákaz 
reťazenia pomerov na dobu určitú

● starostlivosť štátu o vrcholových športovcov (elitný šport)

➢ druhá (duálna) kariéra športovcov

➢ možnosť požiadania o finančné ocenenie zásluh (mesačný 
príspevok) zo strany slovenského športovca oceneného medailou 
(olympijská renta)



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ


