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Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 0/2

Za obdobie štúdia: LS 26/,24

Metóda vzdelávacej činnosti: Kombinovaná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 2.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok LS Právo (YDŠMgr-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie: Písomná skúška pozostávajúca z vyriešenia praktického prípadu;

hodnotenie: A: 100%-91%; B: 90%-81%; C: 80%-71%; D: 70%-66%; E: 65%-60%; FX: 59%-0.

Ukončené: Skúškou.

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu študent nadobúda teoretické aj praktické poznatky o nadnárodnej regulácii športu s dôrazom na normy autonómnej

povahy. Na základe týchto vedomostí a schopností je potom schopný samostatného a aktívneho prístupu pri vyhľadávaní informácií a faktov.

Dokáže syntetizovať zovšeobecňujúce poznatky. Pri riešení cezhraničných právnych sporov v oblasti športu je schopný identifikovať aplikovateľnú

právnu a mimoprávnu úpravu a so zohľadnením judikatúrnych trendov ponúknuť akceptovateľné právne riešenie. Je schopný objektívne posúdiť

obsah prijímaných informácií a zaujať k nim vlastný odborný, prípadne aj kritický názor a argumentačne ho podoprieť.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do problematiky, špecifiká disciplíny športového práva.

2. Špecifickosť športu.

3. Európsky a americký model športu.

4. Pramene a subjekty medzinárodného a európskeho športového práva.

5. Právny status športovcov podľa práva EÚ – prípady Walrave a Koch, Doná a Mantero.

6. Právny status športovcov podľa práva EÚ – prípady Lehtonen, Deliège.

7. Voľný pohyb športovcov v EÚ – prípady Bosman a Bernard.

8. Základné práva športovcov, zásada rovného zaobchádzania, pravidlá 3+2, 6+5, pravidlo home-grown players.

9. Súťažné právo v športe – vysielacie práva.

10. Hospodárske aspekty športu – predaj lístkov a stávkovanie.

11. Antidoping.

12. Riešenie sporov v športe.

Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

GÁBRIŠ, T.: International and European Sports Law. Nové Zámky: Expensis propriis, 2015.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický

Poznámky:

Časová záťaž študenta: 100 hodín

Kombinované štúdium (P, K): 24 hodín

Príprava na cvičenia, na záverečné hodnotenie a štúdium zaslaných podkladov a podkladov v Moodle (samoštúdium): 76 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
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Schválil: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.


