
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: XNSPb003 Názov: Športové právo

Zabezpečuje: Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 0/2

Za obdobie štúdia: ZS 24/,24

Metóda vzdelávacej činnosti: Kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: ZS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

3.rok ZS
Právo (XDŠBc-PR)

Právo (XEŠBc-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie: Záverečné hodnotenie: písomná skúška formou zodpovedania piatich testových otázok zo zoznamu otázok zverejnených na

stránke Katedry dejín práva;

hodnotenie: A: 100-91; B: 90-81; C: 80-71; D: 70-61; E: 60-51; FX: menej ako 51 bodov.

Ukončené: Skúškou.

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu Športové právo študent vie teoreticky vymedziť a prakticky identifikovať základné špecifiká právnej úpravy v oblasti

regulácie športu na území Slovenskej republiky. Študent vie popísať systematiku prameňov športového práva, ich hierarchiu v oblasti

medzinárodného, štátom tvoreného práva a autonómnych noriem športového hnutia, ich vzájomné vzťahy a väzby. Študent vie interpretovať právnu

normu s praktickou realizáciou preukázanou v rámci záverečného hodnotenia vo forme testu. Študent vie zdôvodniť výklad konkrétnej právnej

normy aj s ohľadom na špecifiká športovej aktivity, v mnohých aspektoch vyžadujúcej osobitný výklad a aplikáciu výnimiek zo všeobecnej úpravy.

Študent dokáže používať základný terminologický aparát v disciplíne športového práva, prakticky pracovať s textami prameňov športového práva a

ústne prezentovať a v diskusii obhájiť svoje postoje a stanoviská.

Stručná osnova predmetu:

1. Športové právo – pojem, pramene, princípy a zásady – medzinárodné, európske, národné športové právo a ich vzájomný vzťah.

2. Vzťah štátu a športu – autonómia športu ako základná hodnota regulácie športu.

3. Štruktúra športového hnutia v Slovenskej republike, štátny rámec regulácie, verejný záujem v športe, uznané športy a financovanie športu.

4. Subjekty športového práva (športové organizácie, národné športové organizácie, národné športové zväzy, športové zväzy, športovci, športoví

odborníci, štátne orgány na úseku regulácie športu).

5. Základné práva a slobody v športe (medzinárodné, európske a vnútroštátne garancie základných práv a slobôd športovcov a športových

odborníkov, hrozby a riziká pre slobodu, rovnaké zaobchádzanie a právo na prácu).

6. Negatívne javy v športe a boj proti nim (boj proti dopingu, boj proti manipulácii súťaží, boj proti diváckemu násiliu – medzinárodné dohovory a

vnútroštátna úprava, Kódex WADA, Antidopingová agentúra).

7. Úlohy a postavenie národného olympijského výboru ako strešnej organizácie športu v podmienkach Slovenskej republiky.

8. Právny status profesionálneho a amatérskeho športovca a športového odborníka medzi závislou prácou, podnikaním a dobrovoľníctvom.

9. Marketing a šport – ochranné známky, práva k súťažiam, ochrana olympijskej symboliky, reklama a sponzoring, marketingové partnerstvo.

10. Hospodárska súťaž v športe – vysielacie práva, predaj lístkov, športové organizácie ako podniky, športová súťaž ako hospodárska súťaž.

11. Riešenie sporov v športe na národnej a nadnárodnej úrovni, alternatívne riešenie sporov v športe.

12. Zodpovednostné vzťahy v športe.

Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

GÁBRIŠ, T. – GREGUŠ, J.: Práva a povinnosti v profesionálnom športe. Praha: Leges, 2021.

Ďalšia odporúčaná literatúra:

GÁBRIŠ, T.: Športové právo. Bratislava: Eurokódex, 2011.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Časová záťaž študenta: 75 hodín

Kombinované štúdium (C, K): 24 hodín

Príprava na prednášky, samoštúdium, štúdium podkladov v Moodle: 51 hodín



Študent si môže predmet zapísať počas štúdia na PF TU len jedenkrát.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vyučujúci:

prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., skúšajúci, cvičiaci

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022

Schválil: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.


