
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: YSPm003 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

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: ZS

Stupeň štúdia: 2.

Odporúčaný

semester
Študijný program

2.rok ZS
Právo (YEŠMgr-PR)

Právo (YDŠMgr-PR)

3.rok ZS Právo (YEŠMgr-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie: nie je

Záverečné hodnotenie: Stanovená účasť na prednáškach a skúška.

Ukončené: Písomnou skúškou.

Výsledky vzdelávania:

Výsledky vzdelávania:

Cieľ predmetu:

Predmet má za cieľ sprostredkovať študentom teoretické aj praktické poznatky o medzinárodnej, európskej, štátnej aj mimoštátnej (autonómnej)

regulácii športu s dôrazom na športové hnutie v Slovenskej republike. Komercionalizácia a juridifikácia športového hnutia na celosvetovej aj na

národnej úrovni kladie zvýšené nároky na orgány zastrešujúce športové hnutie v SR, a tiež na znalosť príslušnej oblasti tzv. športového práva, ktorá

vykazuje viaceré špecifiká. Šport je predmetom záujmu širokej laickej, ale i odbornej verejnosti, a to v celej šírke od subjektov športového hnutia a

ich právneho statusu, cez otázky financovania športu v SR, problematiku autonómie športu a jeho štátnej regulácie, základných práv a slobôd

športovcov a športových odborníkov, až po boj proti negatívnym javom v športe, ako je doping, či manipulácia športových súťaží. Všetkým

naznačeným otázkam venuje pozornosť ponúkaný predmet, ktorý kombinuje poznatky teoretické s praktickými, s účasťou pozvaných hostí

reprezentujúcich športové hnutie v SR.

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu získa študent nasledujúce poznatky:

-       obsah platnej vnútroštátnej právnej úpravy a právnej úpravy Európskej únie (najmä judikatúry SD EÚ) v oblasti športového práva

-       inštitucionálne zabezpečenie a vzťahy medzi aktérmi v danej oblasti regulácie

-       vzťah práva a autonómnych športových noriem

Stručná osnova predmetu:

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:

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe

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

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

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

Vyučujúci:

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci

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

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2021

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


