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§ 52 

Riešenie sporov orgánmi športovej organizácie 

1. Športová organizácia vykonáva v súlade s jej predpismi pôsobnosť na riešenie 
sporov podľa odseku 2 nad osobami s jej príslušnosťou. 

2. Orgány na riešenie sporov sú oprávnené 
a. rozhodovať spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou 

športovej organizácie a osôb s jej príslušnosťou, 
b. ukladať sankcie a opatrenia za porušenie pravidiel súťaže, predpisov 

alebo rozhodnutí orgánov športovej organizácie, 
c. preskúmavať rozhodnutia orgánov športových organizácií s jej 

príslušnosťou, 
d. preskúmavať súlad predpisov športových organizácií s jej 

príslušnosťou s jej zakladajúcim dokumentom v časti, ktorá je pre tieto 
športové organizácie záväzná. 

3. Orgány na riešenie sporov vykonávajú pôsobnosť podľa odseku 2 v súlade s 
pravidlami súťaže, predpismi športovej organizácie, ku ktorej má príslušnosť, 
medzinárodnými športovými pravidlami, predpismi a rozhodnutiami pri 
dodržiavaní zásad spravodlivého procesu. 

4. Orgány športových organizácií rozhodujúce spory podľa odseku 2 dbajú na 
to, aby v rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných prípadoch alebo 
podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 

Dôvodová správa k § 52 

Cieľom navrhovanej úpravy je poskytnutie priestoru športovým organizáciám na 
autonómne riešenie sporov v rámci konkrétnej športovej organizácie, ako aj na 
ukladanie a vynucovanie disciplinárnych sankcií voči osobám s príslušnosťou ku 
konkrétnej športovej organizácii. 

Vymedzujú sa kompetencie športových organizácií v rámci riešenia sporov. Rozsah 
týchto kompetencií pokrýva rôzne oblasti, v ktorých môže dôjsť v rámci činnosti 
športovej organizácie k potrebe vyriešiť spor, ktorý má základ vo vykonávaní 
športovej činnosti alebo sa týka činnosti športovej organizácie a pravidiel jej 
fungovania. 

Legislatívnym priznaním týchto kompetencií orgánom športových organizácií sa 
vymedzuje a posilňuje postavenie športových organizácií a ich rozhodovacích 
orgánov, ako aj ich začlenenia do sústavy rozhodovacích orgánov športovej 
samosprávy v Slovenskej republike.  
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Navrhovaná úprava tiež vytvára podmienky na jednotný postup takýchto 
rozhodovacích orgánov a podporuje právnu istotu členov jednotlivých športových 
organizácií tým, že zaväzuje tieto orgány konať v súlade s jej internými predpismi, s 
predpismi nadriadenej medzinárodnej športovej asociácie a zaväzuje orgány tejto 
športovej organizácie dodržiavať základné právne zásady spravodlivého riešenia 
sporov.  

V zmysle navrhovaného ustanovenia je športová organizácia oprávnená (i) 
rozhodovať spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou športovej 
organizácie, (ii) ukladať sankcie a opatrenia za porušenie pravidiel súťaže, predpisov 
alebo rozhodnutí orgánov športovej organizácie, (iii) preskúmavať rozhodnutia 
orgánov športových organizácií s jej príslušnosťou, (iv) preskúmavať súlad 
predpisov športových organizácií s jej príslušnosťou s jej zakladajúcim dokumentom 
v časti, ktorá je pre tieto športové organizácie záväzná. 

Závažným kvalitatívny predpokladom a podmienkou pre rozhodovanie sporov 
orgánmi športovej organizácie je povinnosť dbať na to, aby pri rozhodovaní o 
skutkovo a právne zhodných prípadoch alebo podobných prípadoch nevznikali 
neodôvodnené rozdiely. Predmetný ods. 4 ustanovenia § 52 zavádza svojím znením 
posilnenie právnej istoty osôb s príslušnosťou k športovej organizácii, nakoľko sa 
zákonným textom navrhovaného zákona vyžaduje vytvárať činnosťou orgánov 
organizácie pri riešení sporov ustálenú rozhodovaciu prax. 

 


