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ážení členovia Asociácie profesionálnych futbalistov
Slovenska, vážení priatelia futbalu. Už je to viac ako
rok, čo na Slovensku vznikla Asociácia profesionálnych
futbalistov Slovenska. Vznikla, pretože na Slovensku nič,
čo by hájilo záujmy profesionálnych futbalistov neexistovalo. Nie sme žiadnou nástupníckou organizáciou minulých
snáh. Sme nová, samostatná a nezávislá organizácia, ktorá
sa v roku 2010 stala riadnym členom Slovenského futbalového zväzu s historicky prvou možnosťou voliť na
konferencii orgány a osobu prezidenta Slovenského futbalového zväzu. Každý, kto futbal robí, musí začať akceptovať
APFS, pretože je to seriózna právna organizácia.

ostáva sa Vám do rúk prvé číslo magazínu, ktorý bude prezentáciou
Asociácie profesionálnych futbalistov Slovenska. Magazínu, ktorý bude našou pomocnou rukou pri riešení Vašich problémov.

Takže nám nezostáva nič iné iba veriť, aby
zodpovední a kompetentní pochopili, že
futbalové vzdelanie hráčov sa nedá obchádzať a ponechávať iba na ich „samoštúdium“. Hráči, ktorí uzatvárajú
profesionálne zmluvy s klubmi by mali
mať patričné vzdelanie nielen ohľadne
Nemysleli sme si, že hneď po vzniku svojich práv, ale aj pri plnení si povinAPFS si nám každý kľakne k nohám a ností v zmluvnom vzťahu, pri domáhaní
každý nám začne spievať oslavné chorále. sa svojich práv, pri prestupoch a v mnoPráve naopak. Čakali sme práve to, čo sa hých ďalších prípadoch. Doba temna nestalo. Každý to chváli, aké to je užitočné, prospieva k povzneseniu úrovne žiadneho
ale to je asi tak všetko ...
futbalu.
Snažíme sa načúvať Vašim problémom a
časom – teda po viac ako roku a pol - zis- Chceme, aby hráč vedel kam a za akých
ťujeme, že je potrebné, aby si naši partne- podmienok sa má v prípade problému
ri uvedomili, že už sme vyrástli z detských obrátiť. A keď sa aj obráti, aby mu mal
plienok. Nie sme odbory a ani zďaleka kto odpovedať. Nechcem teraz parafránimi nechceme byť. Sme Asociácia. Aso- zovať slová môjho kamaráta - managera,
ciácia profesionálnych futbalistov Sloven- ktorý mi raz pri debate povedal. „Vieš,
ska. Bodka. To je hrdosť a to je aj sila.
keď som bol raz v Anglicku a niečo pre
Preto sme sa rozhodli vydávať samostat- hráča potrebovali, podvečer sme zavolali
ný a hlavne nezávislý magazín, ktorý by na anglickú hráčsku asociáciu a tam nám
mal byť uceleným informačným materiá- do pol hodiny dali odpoveď“. Tak som sa
lom o skutočnostiach, ktoré sú bezpro- ho opýtal. „ A skúsil si zavolať na APFS
stredne potrebné pre hráčov k ich futba- ohľadne problému hráča u nás? Zadáš len
lovému životu. A sú z ich života.
jeho číslo karty a.....“.
Hneď na úvod sa ale chcem poďakovať
podpore, ktorú nám poskytli partneri, Verím, že magazín Asociácie profesionálktorí sa prezentujú na našich stránkach. nych futbalistov Slovenska sa stane Vaším
A to ako webových, tak aj tohto magazí- partnerom a pomocníkom.
nu. Sú to ľudia, ktorí majú veľa spoločného s futbalom, ale sú to aj takí, ktorí nám Pretože futbal je fenomén.
iba fandia. Po tom, ako som sa im vysvet- A slovenský nevynímajúc.
lil, akú „podporu“ máme od počiatku a
požiadal ich o pomoc, neváhali. Pomohli S priateľským pozdravom
nám, aby sme sa etablovali v slovenskom
futbale a tiež, aby sme sa mohli ísť pre- JUDr. Július Šefčík
zentovať za hranice. Za to im patrí naša predseda predsedníctva APFS
veľká vďaka.



ASOCIÁCIA
PROFESIONÁLNYCH
FUTBALISTOV SLOVENSKA
Asociácia profesionálnych futbalistov Slovenska je zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako občianske združenie odo dňa 20.3.2011. V
apríli 2010 sme sa stali riadnym členom Slovenského futbalového zväzu. Pracujeme na našom prijatí do
celosvetovej organizácie hráčskych asociácií FIFPro,
ktorá združuje viac ako 50.000 futbalistov na svete,
o čom píšeme na ďalších stránkach.
Každý z Vás si kladie otázku, prečo by sa mal stať členom Asociácie profesionálnych futba-listov Slovenska. Na túto otázku si musí každý odpovedať sám.
Každopádne však dôvodov prečo áno je viac.
Keď sa ako futbalista s uzavretou profesionálnou
hráčskou zmluvou stanete jej členom, podporíte a
spolu vytvoríte organizáciu, ktorá množstvom svojich hlasov má šancu zvýšiť váhu a tlak na futbalové
kluby, ktoré s Vami uzatvárajú zmluvy. Na futbalový
zväz, ktorý prijíma rozhodnutia a stanoviská, ktoré

ovplyvňujú Vaše fungovanie v kluboch a pri prestupoch, disciplinárnych zavineniach a podobne. V
tomto magazíne Vám budeme tiež prezentovať stanoviská v medzinárodnom meradle. Vedeli ste napríklad, že v jarných mesiacoch roka 2011 vstúpili
hráči Nórskej hráčskej asociácie do štrajku? O štrajku v talianskej a španielskej lige ste už počuli. Viete,
že hráčska asociácia švajčiarska sa ostro ohradila proti
výstavbe trávnikov s umelou trávou? A tak by sme
mohli pokračovať ďalej.
Ide o Vašu účasť na projekte, ktorý je viac-menej stavovskou organizáciou Vás hráčov.
Máte právo voliť do orgánov svojich zástupcov, máte
právo zúčastniť sa Valného zhromaždenia, kde prejavíte svojim hlasom svoj názor. Máte právo, dokonca
si dovolím povedať, že povinnosť, odovzdať nám svoje nápady a myšlienky pre lepšie fungovanie futbalu
na Slovensku.

Pre členov APFS poskytujeme:
•
•
•
•

bezplatné právne poradenstvo po prezretí zmlúv a zaslanie pripomienok k nim.
bezplatné právne poradenstvo po prezretí zmlúv s hráčskymi agentami.
bezplatné právne poradenstvo po prezretí ponúknutého Prémiového poriadku.
bezplatné právne poradenstvo po prezretí disciplinárneho poriadku klubu, z ktorého Vám 		
vyplývajú sankcie.
• bezplatné právne poradenstvo po prezretí poistných zmlúv.
• bezplatné právne poradenstvo po riešení akejkoľvek problematiky vzniknutej z Vašej 			
športovej činnosti.
• finančne zvýhodnené právne poradenstvo pri riešení Vašich mimo futbalových právnych 		
problémov / kúpa bytu alebo domu, nájomné zmluvy, leasing, dopravná nehoda, rodinné 		
problémy /.
• finančne zvýhodnené poradenstvo vo veciach zdravotnej, sociálnej a daňovej problematiky, 		
investičného poradenstva a media marketingu.
• zabezpečenie právneho zastúpenia v prípade súdnych konaní pred rozhodcovským súdom,		
alebo inými súdmi v SR za finančne výhodných podmienok.
• bezplatný prístup na našej web stránke pod svojím heslom.
• benefity, ktoré poskytujú naši Partneri v rozsahu poskytnutých zliav a bonusov pre Vás a Vašich
rodinných príslušníkov, podľa ich aktuálnej ponuky.

Čo je to FIFPro?
FIFPro je celosvetová reprezentatívna organizácia pre všetkých profesionálnych futbalistov, ktorá
bola založená dňa 15.12.1965 zástupcami Anglicka, Francúzska, Talianska, Škótska a Holandska pod vedením belgického profesora Rogera Blainpana. FIFPro mala pôvodne svoje kancelárie v Paríži. Od 1. februára
2005 sa nové sídlo nachádza v blízkosti letiska Amsterdam Schiphol, Hoofddorp, Holandsko. V súčasnosti
združuje viac ako 50.000 hráčov. Má 41 členov, 6 kandidátskych krajín a 9 pozorovateľov
(www.fifpro.org - memebers).
FIFPro je vedúca celosvetová organizácia pre všetkých profesionálnych hráčov /hráčskych asociácií/. Je to
demokratická, hráčmi riadiaca organizácia. Rovnosť a solidarita sú kľúčovými pojmami. Všetky členské asociácie aktívne predstavujú kolektívne a individuálne záujmy hráčov. Hráči, ktorí sú členmi asociácie pridruženej k FIFPro majú podporu u iných hráčskych asociácií v iných krajinách.
FIFPro združuje národné asociácie obhajujúce práva a záujmy hráčov a sleduje rovnaké práva a záujmy pre
všetkých hráčov na celom svete.
FIFPro realizuje rad činností, ktoré sú zamerané na zvýšenie solidarity medzi hráčmi, vytváranie najrôznejších nátlakových skupín na podporu opatrení na posilnenie postavenia hráčov, na obhajobu práv profesionálnych športovcov, boj o dôstojný život a slobodnú voľbu zamestnania a zabezpečenie vysokej úrovne
bezpečnosti pre hráčov.
FIFPro sa už mnoho rokov snaží aktívne podieľať na celosvetovom živote futbalovej rodiny. Podieľa sa na
formovaní súčasného New FIFA Transfer Systemu.
Zlom vo vzájomných vzťahoch medzi FIFA a FIFPro sa stal 02.11.2006. Vtedy sa podpísalo

Memorandum o porozumení

- dohoda, ktorým FIFA oficiálne uznala FIFPro ako jedinú organizáciu, ktorá zastupuje odbory hráčov a tým
pádom je plnoprávnym účastníkom v rozvojových aktivitách futbalu v štruktúre FIFA.

LEN ZO ZVEDAVOSTI. VIETE, KTO A AKO SA VOLÍ

HRÁČ ROKA?

Zdroj: http://www.fifpro.org/fifpro_world/

My a FIFPro
Dňa 22.9.2010 sme oslovili FIFPro so žiadosťou o
začatie prístupových rokovaní ohľadne nášho členstva vo FIFPro. Sme si vedomí jednotlivých krokov,
vyplývajúcich zo stanov FIFPro, ktoré vedú k plnoprávnemu členstvu vo FIFPro. Sme si vedomí zodpovednosti vyplývajúcej z členstva v tejto organizácii.
Každopádne ju však vnímame ako oporu pri riešení
eventuálnych problémov futbalistov z celého sveta.

Že tieto problémy nemáme len my na Slovensku,
dokumentujú mnohé prípady, zverejnené na stránke
www.fifpro.org. Sme radi, že nás FIFPro pozvalo na
stretnutie do Thessaloník, kde na konferencii konanej dňa 8. a 9. Júla sme mali na jej pôde možnosť
predstaviť našu APFS, jej ciele, program a aktivity.
Naše jednania by mali prebiehať aj v nasledujúcich
mesiacoch, o čom Vás budeme informovať.



Asociácia profesionálnych futbalistov Slovenska
občianske združenie - nezisková organizácia
so sídlom v 917 02 Trnava, ul. 9. mája 15, 917 02 Trnava
registrácia MV SR č.VVS/1-900/90-35387
IČO: 421 61 355

Ciele APFS sú:

• byť stavovskou organizáciou profesionálnych futbalistov registrovaných Slovenským futbalovým 		
zväzom s uzatvorenou profesionálnou zmluvou
• stať sa riadnym členom Slovenského futbalového zväzu, dodržiavať a rešpektovať jeho Stanovy, 		
rozhodnutia a nariadenia jeho orgánov, rešpektovať ich právomoc a kompetencie, prostredníctvom
nich riešiť spory
• rešpektovať Rozhodcovský súd SFZ a Športový rozhodcovský súd v Lausanne a ich rozhodnutia,
• rešpektovať pravidlá futbalu, ďalšie predpisy FIFA, ako aj nariadenia a rozhodnutia orgánov FIFA,
Stanovy a rozhodnutia orgánov UEFA,
• byť partnerom Únii ligových klubov, Asociáciácii rozhodcov, ako aj iných obdobných profesných 		
organizácií a združení a to najmä podieľaním sa formou návrhov, pripomienok a oponentúr na formo
vaní legislatívneho a regulatórneho rámca tak, aby sa vytvorilo priaznivé prostredie pre rozvoj futbalu
na Slovensku,
• zabezpečiť pre členov komplexnú podporu, poradenstvo a zastupovanie,
• vzdelávať členov prostredníctvom seminárov a školení, publikačnej činnosti a iných aktivít,
• stať sa riadnym členom svetovej hráčskej únie FIFpro. v rámci ktorej otvárať možnosti pre skvalitnenie
úrovne futbalového povedomia na Slovensku a jeho vnímania v zahraničí,
• podporiť a napomôcť aktivitám svojich členov,
• APFS nezastupuje svojich členov za účelom uzatvorenia alebo obnovenia hráčskych zmlúv.

Kto môže byť členom APFS?
• Riadnym členom APFS môže byť fyzická osoba, ktorá má uzavretú profesionálnu hráčsku zmluvu
s klubom, pozná stanovy APFS a zaviaže sa ich plniť.
• Čestným členom APFS sa môže stať osoba, ktorá v minulosti mala uzatvorenú profesionálnu 		
hráčsku zmluvu alebo osoba, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o zviditeľnenie futbalistov
na Slovensku.

Prihlášku za člena APFS si môžete stiahnuť z našej stránky

www.APFS.sk
info@apfs.sk





REŠPEKT PRE VŠETKÝCH
APFS po svojom vzniku prišla s iniciatívou rešpekt pre všetkých – nie rasizmu, stop násiliu. Sme veľmi
radi, že Únia ligových klubov sa k tejto iniciatíve pridala a umožnila tento projekt naštartovať.
Šk Slovan Bratislava, FC Spartak Trnava, FK Senica, MŠK Žilina, FK Dukla Banská Bystrica, FC Vion
Zlaté Moravce, MŠK Ružomberok, FK Dac 1904 Dunajská Streda, 1. FC Tatran Prešov, AS Trenčín,
MFK Dubnica nad Váhom. Klobúk dole. Tieto kluby vyvesili na svojich štadiónoch, a to v prevažnej
miere na viac ako vážnych miestach bannerom prezentovanú iniciatívu. Nikto iný o tento projekt neprejavil
záujem.

Vďaka patrí aj Fanklubom
Tým, ktorí cez svojich „kápov“ zabezpečili, že naše
transparenty zostali nedotknuté.

A čo vlastne naša iniciatíva znamená
Nič viac a nič menej. Iba Rešpekt pre všetkých. Klubov voči hráčom. Hráčov voči klubom. Fanúšikov
voči hráčom. Klubom voči fanúšikom. Hráčom voči
fanúšikom. Fanúškom voči klubom. Rozhodcom
voči hráčom. Hráčom voči rozhodcom ... a tak by
sme mohli pokračovať. Na začiatok sa skúsme tolerovať, neurážať a neponižovať.

Otázka Rasizmu
Je celosvetovým problémom. Organizácie ako Fare,
Show Racism The Red Card, Show Respect, Kick It
Out a iné, sú len nástrojom, ako tento problém dostať von z futbalových štadiónov. Musím konštatovať
a to veľmi rád, že u nás sa s týmto problémom nemusíme vysporiadavať. Budeme síce o ňom hovoriť, ale
našťastie ho nemusíme ho riešiť.

Otázka násilia na štadiónoch
Je pre nás tiež nanajvýš dôležitá. My hráme zápasy. My
sme dolu a vidíme hore. Chceli by sme pomôcť priniesť
na štadióny pokoj a rozvahu. Súťaživosť je jedna vec. Druhá je násilie. Budeme realizovať meetingy, workshopy a
iné akcie za účasti hráčov a fanklubov tak, aby sme v
maximálne možnej miere napomohli eliminácii násilia.

Sme radi, že na stretnutiach s našimi zahraničnými
partnermi nemusíme prezentovať Slovensko ako krajinu xenofóbnu a násilnú. A Našimi členmi sú aj
hráči inej ako bielej pleti a tí sa nám nesťažujú. Sme
radi.
A pre kluby na vedomie len tak vo všeobecnosti.
V 10 bodovom programe FIFA sa najmä v bode 10
píše o povinnosti spolupracovať so všetkými ostatnými zoskupeniami a organizáciami, ako sú únie hráčov, fanúšikovia, školy, dobrovoľnícke organizácie,
mládežnícke kluby, sponzori, štátna správa, podnikatelia, polícia a pod. v záujme vypracovania pro-aktívnych programov a na zvýšenie povedomia o úsilí
eliminovať rasistické prejavy a diskrimináciu.
APFS je proti každej forme násilia, agresie, nenávisti
a neúcty. Zasadzujeme sa, a to každý z nás, proti akejkoľvek forme vzniku násilia nielen na štadiónoch a
za ich objasnenie. Sme za úprimnosť a otvorenosť
vo vzťahoch nielen medzi hráčmi. Zasadzujeme sa
zato, aby futbal so svojimi obrovskými možnosťami
a náruživosťou zostal futbalom. Z tohto miesta apelujeme na oficiálne inštitúcie, všetkých zúčastnených
v Slovenskom futbalovom zväze ako sú hráči, tréneri, rozhodcovia, médiá a fanúšikovia, aby spoločne
viedli boj proti násiliu a agresii. My hráči stojíme
solidárne pri tejto kampani a berieme na seba zodpovednosť pri jej napĺňaní.

REŠPEKT PRE VŠETKÝCH – STOP NÁSILIU NIE RASIZMU
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JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA je advokát zapísaný v
Slovenskej advokátskej komore, generálny sekretár Asociácie profesionálnych futbalistov Slovenska, člen Legislatívno-právnej komisie Slovenského
futbalového zväzu, člen Medzinárodnej asociácie športového práva (IASL)
a odborný asistent na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorom viacerých príspevkov k téme športového práva publikovaných
doma aj v zahraničí, a autorom prvej komplexnej monografie o športovom
práve v Slovenskej republike, ktorá bude publikovaná v anglickom jazyku v
sérii monografií Medzinárodnej encyklopédie športového práva.

J

Čo s nevyplatenou
odmenou hráča?

edným z najčastejších problémov hráčov v súvislosti s ich hráčskou činnosťou pre kluby doma aj v
zahraničí je nevyplatenie odmeny, na ktorú má hráč nárok na základe hráčskej zmluvy. Osobitným
prípadom je celková insolventnosť klubu, ktorý musí následne vstúpiť do konkurzu, čím sa pravdepodobnosť skorého vyplatenia odmeny ešte viac znižuje. V tejto súvislosti sme oslovili advokáta a zároveň
generálneho sekretára našej asociácie Dr. Tomáša Gábriša, aby nám zodpovedal niekoľ ko základných
otázok.
APFS: Na koho sa má hráč obrátiť, keď mu klub nevyplatí jeho zmluvnú odmenu?
Dr. Tomáš Gábriš: Predpokladajme, že hráč opakovane vyzval klub na uhradenie pohľadávky. Táto výzva
má v praxi zvyčajne podobu ústnej výzvy, a preto
niekedy nemusí byť klubom a jeho zodpovednými
predstaviteľmi braná vážne. Klub sa touto otázkou
začne seriózne zaoberať až keď mu príde oficiálna
písomná výzva, v ideálnom prípade od právneho
zástupcu hráča, teda jeho advokáta. V takom prípade
kluby zvyčajne na výzvu zareagujú a odpovedia aj so
svojím zdôvodnením, prečo hráčovi odmenu nevyplatili, resp. nemôžu vyplatiť.
APFS: Ktoré sú základné dôvody nevyplatenia
odmeny?
Dr. Tomáš Gábriš: Primárne ide o dôvody ekonomického charakteru, konkrétne momentálny
nedostatok finančných prostriedkov klubu. To však
v žiadnom prípade nemôže slúžiť ako ospravedlnenie
nevyplatenia odmeny. Povinnosťou klubu, ktorá mu
vyplýva zo zmluvného vzťahu s hráčom na základe
tzv. hráčskej zmluvy, je vyplácať hráčovi odmenu.
Upozorňujem však pritom na skutočnosť, že v drvivej
väčšine prípadov nejde o mzdu v zmysle pracovného
práva, pretože hráčske zmluvy zvyčajne nie sú uzatvárané ako pracovné zmluvy podľa Zákonníka práce, ale
ako zmluvy podľa Občianskeho alebo Obchodného
zákonníka. To má dopad na možnosti vymáhania
tejto odmeny a na garancie zo strany Sociálnej poisťovne v prípade, že klub vstúpi do konkurzu.

Ďalším dôvodom nevyplatenia odmeny, resp. niekedy
iba fiktívnym dôvodom zneužívaným na zakrytie
neochoty alebo neschopnosti klubu vyplatiť hráčovi
zmluvnú odmenu býva argument, že hráč porušil
svoje povinnosti stanovené hráčskou zmluvou alebo
internými predpismi klubu, prípadne predpismi
národnej federácie (futbalového zväzu), napr. tým, že
sa dopustil disciplinárneho previnenia, alebo nehral
podľa svojich najlepších schopností, ako sa na to v
zmluve zaviazal.
APFS: Môže klub ľubovoľne znižovať hráčovu odmenu
s poukazom na porušenie jeho povinností?
Dr. Tomáš Gábriš: Tu má opäť význam rozlišovať,
či ide o odmenu vo forme mzdy, alebo odmenu podľa
občianskeho alebo obchodného práva. Ak by šlo o mzdu,
možnosti „pokutovania hráča, či zníženia mzdy v
závislosti od podávaného výkonu by boli obmedzené
a pripúšťali by sa iba ak to bolo v pracovnej zmluve
dohodnuté, a ak by sa mzda členila na základnú a
pohyblivú zložku. Zníženie mzdy by sa mohlo týkať
iba pohyblivej zložky mzdy. Základnú mzdu by hráč
musel dostať. Keďže však v prípade slovenských
profesionálnych hráčov nejde o mzdu alebo odmenu
podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka, je
prípustné, aby sa v hráčskej zmluve strany dohodli na
akýchkoľvek zrážkach, ktoré majú povahu zmluvnej
pokuty. Tieto ustanovenia môžu byť vyslovene
uvedené v hráčskej zmluve, alebo sa v zmluve môže
iba odkazovať na disciplinárne poriadky, ktoré bližšie
špecifikujú disciplinárne delikty a sankcie, ktoré za
ne možno hráčovi uložiť. Každopádne však rozhod-
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Hra ktorá
spája ...
vacia prax medzinárodných orgánov rozhodujúcich
športové spory medzi hráčmi a klubmi, teda Rozhodcovskej komory FIFA a Športového arbitrážneho súdu
(CAS), neuznáva ako platný dôvod zníženia odmeny
argument, že hráč nehral podľa svojich najlepších
schopností. Podľa týchto orgánov je totiž objektívne
nedokázateľné, či hráč skutočne hral podľa svojich
najlepších schopností. Posúdenie trénera je iba jeho
subjektívnym názorom, na základe ktorého nemožno
hráča sankcionovať.
APFS: Vráťme sa k ďalšiemu postupu v prípade, že
klub nevyplatí hráčovi odmenu ani po písomnej výzve
zo strany právneho zástupcu hráča.
Dr. Tomáš Gábriš: V takom prípade je potrebné
požiadať o rozhodnutie nezávislú tretiu stranu, ktorou
v bežných sporoch býva súd. V športovo právnej praxi
je však takýmto orgánom zvyčajne rozhodcovský súd
zriadený národnou športovou asociáciou, v našom
prípade ide o Rozhodcovský súd Slovenského futbalového zväzu. Príslušnosť tohto orgánu je daná tým, že
hráčska zmluva zvyčajne obsahuje tzv. rozhodcovskú
doložku, podľa ktorej v prípade sporu strany nepredložia svoj spor všeobecnému súdu, ale namiesto neho
využijú alternatívny spôsob rozhodovania sporov
– arbitráž. Rozhodcovský súd SFZ je štátom uznaný
za arbitrážny orgán, ktorého rozhodnutia majú
rovnakú právnu silu ako rozhodnutia súdov. Dokonca
je pri využití tohto Rozhodcovského súdu predpoklad
vyššej rýchlosti konania a skoršieho dosiahnutia
rozhodnutia než by to bolo pred všeobecným súdom,
kde spory môžu trvať aj niekoľko rokov. Tak ako na
Slovensku pôsobí Rozhodcovský súd SFZ, podobne
v zahraničí fungujú obdobné rozhodcovské súdy.
Napríklad momentálne riešime viacero sporov pred
Rozhodcovským súdom Tureckej futbalovej federácie,
ktoré sa týkajú slovenských klientov, pôsobiacich v
tureckom futbale. V takomto prípade je nutné využiť
služby advokáta špecializujúceho sa na športové právo
v danej krajine, nakoľko konanie prebieha v úradnom
jazyku daného štátu, podľa predpisov miestneho

rozhodcovského súdu, a slovenský advokát nie je
oprávnený vystupovať pred takýmto rozhodcovským
súdom. Rieši sa to dožiadaním zahraničného partnera
– advokáta sídliaceho v danej krajine.
APFS: Môžu sa hráči obrátiť aj priamo na Rozhodcovskú komoru FIFA?
Dr. Tomáš Gábriš: Jedným z pravidiel konania pred
FIFA je zásada, že ak na národnej úrovni, teda v
štáte kde sídli klub, ktorý nevyplatil hráčovi odmenu,
existuje nezávislý rozhodcovský súd, v ktorom sú
rovnocenne zastúpení zástupcovia hráčov aj klubov,
hráč sa so svojím sporom môže obrátiť na Rozhodcovskú komoru FIFA iba ak predtým využil služby
národného rozhodcovského súdu. Najprv teda odporúčam riešiť spor cez národný rozhodcovský súd.
Potom je možné odvolať sa voči rozhodnutiu tohto
súdu na Rozhodcovskú komoru FIFA.
APFS: Môže sa hráč domôcť aj úrokov z omeškania?
Dr. Tomáš Gábriš:Odpoveď na túto otázku sa líši v
závislosti na konkrétnej krajine, v ktorej sa spor pred
rozhodcovským súdom rieši. Niekde sa napríklad
priznávajú úroky z omeškania iba od okamihu, kedy
bol spor rozhodcovskému súdu predložený, a napočítavajú sa až do okamihu, kedy bude suma odmeny
hráčovi vyplatená.
APFS: Akým spôsobom môže Rozhodcovský súd donucovať klub, aby odmenu hráčovi vyplatil?
Dr. Tomáš Gábriš: V každom štáte sa možné
prostriedky líšia. Rozhodcovský súd má napríklad
možnosť znemožniť klubu registráciu nových hráčov,
čo môže byť pre klub veľmi významné obmedzenie,
ktoré by ho malo motivovať k tomu, aby dlžnú sumu
čo najskôr uhradil. Je tiež možné uložiť klubu zákaz
činnosti, či dokonca v krajnom prípade ho úplne
vylúčiť z futbalového zväzu.
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Výber z najvýznamnejších
medzinárodných súdnych
a rozhodcovských rozhodnutí
týkajúcich sa futbalu
1.Rozhodnutia Súdneho
dvora Európskej únie
Prípad Bernard vs. Olympique Lyonnaise
(C-325/08)
V najnovšom „futbalovom“ prípade Oliviera Bernarda, rozhodnutom SD EÚ dňa 16. marca 2010
šlo o tzv. výchovné, resp. tréningovú kompenzáciu, ktorá mohla byť vyčísľovaná ľubovoľne a jej
neúmerná výška mohla spôsobiť, že mladý hráč,
ak chcel opustiť klub, ktorý ho vychovával, bol
donútený zaplatiť (spoločne s novým klubom,
s ktorým podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt) kompenzáciu, ktorá preňho mohla predstavovať prekážku slobodného pohybu. Olivier
Bernard opustil Olympique Lyonnaise a podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt s Newcastle
United. Olympique následne žiadal zaplatenie
výchovného. SD EÚ v tomto prípade vyslovil, že
výška výchovného musí zohľadňovať skutočné
náklady. Iba za splnenia tejto podmienky totiž
nejde o neodôvodnenú prekážku pohybu
v rámci EÚ.
Prípad Bosman (C-415/93)
Prípad Bosman, ktorý sa riešil od roku 1990 do
roku 1995, napokon skončil pred SD EÚ s tým,
že Súd uznal právo hráča (po uplynutí platnosti
jeho profesionálnej zmluvy) na slobodu pohybu, aj napriek športovým pravidlám brániacim
prestupu bez uhradenia prestupového poplatku (odstupného). Bosman totiž chcel prestúpiť
po skončení svojho zmluvného vzťahu s RFC
Liége do francúzskeho klubu US Dunkerque. Liége ho však neuvoľnil z dôvodu, že považoval
Dunkerque za neschopný vyplatiť prestupový
poplatok, ktorý bol neúmerne vysoký. Bosman
tak prišiel o možnosť zárobku, a navyše bol po

svojom súdnom boji o uznanie slobody pohybu vo futbalovom prostredí natoľko ostrakizovaný, že si nemohol nájsť žiadne iné futbalové
pracovné miesto. SD EÚ napokon prehlásil, že
požiadavka odstupného po skončení zmluvného vzťahu s pôvodným klubom predstavuje neoprávnenú prekážku slobody pohybu. Podobne
súdne rozhodnutie odmietlo systém kvót hráčov
z hľadiska ich národnosti. Zároveň sa tiež potvrdila judikatúra považujúca hráčov za zamestnancov. Súd totiž hovoril len o čl. 39 Zmluvy o ES (o
voľnom pohybe zamestnancov), a povedal, že
tento článok sa vzťahuje na pravidlá organizácií
ako URBSFA (Belgická futbalová únia), FIFA alebo UEFA. To znamená, že v prípade vzťahu medzi
športovcom a jeho klubom (išlo o prípad futbalového hráča) ide z hľadiska európskeho práva
o pracovnoprávny vzťah, resp. pracovný pomer.
V prípade Bosman sa zároveň skonštatovalo, že
šport je vo väčšine prípadov ekonomickou aktivitou, a tá spadá do pôsobnosti európskeho práva. 				

2.Rozhodnutia Športového
arbitrážneho súdu (CAS)
Prípad Mutu (CAS 2008/A/1644)
Prípad rumunského hráča Adriana Mutuho nebol
riešený pred SD EÚ, ale pred Športovým arbitrážnym súdom (CAS) v Lausanne. Po pozitívnom
teste na kokaín ukončil futbalový klub Chelsea
jednostranne zmluvu s Mutuom, argumentujúc
jeho závažným porušením zmluvných podmienok. Po riešení prípadu pred Rozhodcovskou
komorou FIFA napokon CAS v júli 2009 zaviazal
hráča zaplatiť Chelsea 17.173.990,- EUR ako kompenzáciu za porušenie zmluvných podmienok, a
tým spôsobené ukončenie zmluvného vzťahu.

Prípad Matuzalem (CAS 2008 / A / 1519 a CAS
2008 / A / 1520)

Prípad Webster (CAS 2007 A / 1298 / 1299 /
1300)

Hráč Matuzalem Francelino da Silva jednostranne ukončil zmluvný vzťah s ukrajinským klubom
Šachťor Doneck, s poukazom na čl. 17 Pravidiel
FIFA o statuse a prestupe hráčov, ktorý umožňuje
takéto konanie, s požiadavkou oznámiť vypovedanie zmluvy do 15 dní od posledného zápasu
v danej sezóne. Napriek dodržaniu týchto podmienok však Šachťor Doneck trval na vyplatení
enormného odstupného od hráča a jeho nového klubu Real Zaragoza. K odstupnému vo výške
25.000.000,- EUR sa totiž hráč zaviazal vo svojej
zmluve so Šachťorom Doneck. Po rozhodnutí
Rozhodcovskej komory FIFA, ktorá Šachťoru priznala náhradu vo výške 6.800.000,- EUR, sa obe
strany obrátili na Športový arbitrážny súd (CAS).
Ten napokon v máji 2009 rozhodol, že hráč a Real
Zaragoza majú spoločne vyplatiť Šachťoru Doneck sumu 11.858.934,- EUR.

Andy Webster ukončil zmluvný vzťah so škótskym
klubom Heart of Midlothian po sporoch s majiteľom klubu, a prestúpil do klubu Wigan Athletic v
roku 2006. Využil pritom ustanovenie čl. 17 Pravidiel FIFA pre status a prestup hráčov. Náhrada,
ktorú mal zaplatiť klubu Hearts bola Rozhodcovskou komorou FIFA stanovená na 625.000 libier,
hoci Webster bol ochotný zaplatiť iba 250.000
libier. Napokon Športový arbitrážny súd CAS v
januári 2008 vypočítal výšku kompenzácie nanovo, pričom ju znížil iba na 150.000,- libier. Ide
teda o opačný prístup než v kauze Matuzalem.
FIFPro sa prihovára práve za takýto miernejší prístup a spôsob výpočtu kompenzácie.

TAS / CAS

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
COURT OF ARBITRATION FOR SPORT

www.tas-cas.org

Oficiálny fotograf APFS
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náležitosti zmlúv
profesionálnych
futbalistov

racovná skupina UEFA a FIFPro vypracovala nasledujúce minimálne náležitosti zmlúv profesionálnych futbalistov, ktoré musia byť predmetom rokovania a konečnej dohody oboch zmluvných strán,
t.j. klubu a hráča.
Radi by sme Vás však upozornili, že na Slovensku a aj v Českej republike nie ste zamestnancami pretože
ste neuzatvorili pracovné zmluvy podľa Zákonníka práce. V tejto chvíli nechceme rozoberať výhody resp.
nevýhody takýchto zmlúv pre Vás, každopádne Vám dávame do pozornosti čo všetko by Vaša zmluva
mala obsahovať. Veríme, že sa nám po vzájomných rokovaniach s kompetentnými podarí vypracovať
štandardnú zmluvu pre Slovensko.

1- Zmluva a zmluvné strany
Zmluva musí mať písomnú formu a byť riadne podpísaná
oboma stranami s tým, že podpis má právnu záväznosť.
Musí tiež obsahovať vyznačenie miesta a dátumu podpisu zmluvy. V prípade neplnoletého hráča musí zmluvu
podpísať aj rodič alebo zákonný zástupca.
Každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár zmluvy a
jedna kópia sa zašle profesionálnej lige a/alebo národnému zväzu za účelom registrácie podľa predpisov príslušnej futbalovej organizácie.
Zmluva musí obsahovať údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia, štátnom občianstve, ako aj presnú adresu
trvalého pobytu hráča (fyzickej osoby). V prípade neplnoletého hráča sa primerane uvedú aj údaje rodiča/zákonného zástupcu.
Zmluva obsahuje plný názov klubu (vrátane registračného čísla), a plnú adresu jeho sídla, ako aj meno, priezvisko
a trvalé bydlisko osoby oprávnenej konať v mene klubu.
Profesionálnu zmluvu s hráčom futbalu môže uzavrieť
iba futbalový klub a jeho samostatná zložka s právnou
subjektivitou. Ide o takú zložku, ktorá je podľa národného
licenčného poriadku považovaná za žiadateľa o licenciu.
Musí byť priamym alebo nepriamym členom národného
futbalového zväzu a/alebo profesionálnej ligy a byť riadne registrovanou. Akákoľvek iná entita nie je oprávnená
uzatvárať profesionálne hráčske zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej národnej futbalovej
organizácie.
Zmluva určuje presný dátum počiatku (deň/mesiac/
rok), ako aj ukončenia zmluvného vzťahu (deň/mesiac/
rok). Zároveň upravuje rovnaké právo klubu a hráča predĺžiť platnosť zmluvy, alebo ju predčasne ukončiť. Každé
predčasné ukončenie zmluvného vzťahu musí byť odôvodnené (oprávnenou príčinou). V prípade dlhotrvajúceho obdobia zranenia/choroby alebo z dôvodu trvalej
neschopnosti môže klub s hráčom ukončiť zmluvu za
dodržania primeranej výpovednej doby, podľa pravidiel

FIFA pre štatút a prestup hráčov.
V prípade, že do rokovaní za účelom uzavretia zmluvy boli zapojené aj iné osoby, tieto musia byť v zmluve uvedené (napr. rodič/zákonný zástupca, meno
právneho zástupcu, licencovaného agenta hráčov,
tlmočníka).

2-Základné pojmy
2.1 Ak zmluva používa určité pojmy a definície, tie musia byť riadne špecifikované.
2.2 Pojmy, ktoré nie sú v zmluve definované sa vykladajú
v tom zmysle, ktorý majú rovnaké pojmy v predpisoch a
pravidlách FIFA a UEFA, v znení ich zmien.

3-Vzťah medzi zmluvnými stranami
3.1 Zmluva upravuje pracovný pomer profesionálneho
hráča. Ak sa zmluvné strany nedohodli na inom rozhodnom práve, vzťahy medzi zmluvnými stranami a samotná
zmluva sa spravujú právnym poriadkom štátu, v ktorom
je klub registrovaný. Národný právny poriadok môže obsahovať kogentné ustanovenia, od ktorých sa nemožno
odchýliť, a ktoré musia strany zohľadniť.
3.2 Pracovná zmluva musí obsahovať úpravu všetkých
práv a povinností zmluvných strán (zamestnávateľa a zamestnanca). Žiadna iná zmluva neupraví ďalšie právne
vzťahy medzi zmluvnými stranami. V prípade uzavretia
inej zmluvy pred podpisom alebo po podpise pracovnej
zmluvy sú strany povinné na existenciu inej zmluvy odkázať v pracovnej zmluve. Každá ďalšia zmluva sa musí
zaslať profesionálnej lige alebo národnému zväzu, špecifikovanému v čl. 1.2.
3.3 Klub zamestnáva hráča ako profesionálneho futbalistu
v zmysle podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve.

4-Povinnosti klubu
4.1 Zmluva stanovuje povinnosti klubu voči hráčovi
nasledovne:

4.2 Zmluva upravuje všetky finančné povinnosti klubu, napríklad
(a) mzda (pravidelná; mesačná, týždenná, úkolová);
(b) iné finančné výhody (bonusy, prémie za skúsenosť,
medzinárodné súťaže);
(c) iné výhody (nepeňažné, ako auto, ubytovanie atď.);
(d) nemocenské a zdravotné poistenie pre prípady úrazu alebo choroby (povinné zo zákona) a povinnosť
výplaty mzdy aj počas práceneschopnosti (konkrétna
úprava zahrnie následky takýchto udalostí
na vyplácanú mzdu);
(e) dôchodkové sporenie/odvody na sociálne poistenie
(povinné zo zákona alebo na základe
kolektívnej zmluvy);
(f ) náhrada hráčových výdavkov.
4.3 Zmluva musí upraviť menu, v ktorej sa mzda vypláca, jej výšku, periodicitu jednotlivých opakujúcich
sa výplat (napr. na konci každého mesiaca), a spôsob
výplaty (v hotovosti, peňažným transferom
na bankový účet atď.).
4.4 Zmluva tiež upraví finančný dopad podstatných
zmien vo výnosoch klubu (napr. ako dôsledok
postupu alebo zostupu
klubu).
4.5 V záujme mladých
hráčov zmluva zabezpečí hráčovi právo pokračovať v mimofutbalovom vzdelávaní (povinnej
školskej dochádzke). Podobne môže byť upravená možnosť
prípravy na druhú kariéru po ukončení futbalovej kariéry.
4.6 Klub a hráč sa dohodnú na platení daní podľa
národnej právnej úprav (porovnaj čl. 5.4 nižšie; kto
platí čo a kedy).
4.7 Zmluva upraví platenú dovolenku. Minimom sú
štyri týždne v časovom rozmedzí 12 mesiacov. Dovolenka musí byť vopred odsúhlasená klubom a hráč si
ju musí vybrať mimo riadnej futbalovej sezóny. Hráčovi sa však musí umožniť vybrať si aspoň súvislé dva
týždne dovolenky.
4.8 Zmluva zahrnie ustanovenia o ochrane ľudských
práv (napr. sloboda prejavu hráča) a zákaz diskriminácie hráča.
4.9 Zmluva tiež bude obsahovať ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vrátane povinného krytia poistenia hráčov pre prípad choroby a
úrazu, a pravidelnej zdravotnej/stomatologickej prehliadky ako aj zdravotnej/stomatologickej starostlivosti poskytovanej kvalifikovaným personálom počas
výkonu futbalových povinností. To zahŕňa aj antidopingovú prevenciu.
4.10 Zmluva tiež upraví vedenie riadnej evidencie

úrazov (vrátane tých, ktoré sa odohrali pri výkone
povinností národného tímu), pri dodržaní ochrany
súkromia. Pokiaľ zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak, zásadne evidenciu úrazov vedie zodpovedný lekár tímu.
4.11 Klub rešpektuje stanovy, pravidlá a rozhodnutia
FIFA, UEFA a národného zväzu, a prípadnej profesionálnej ligy.

5-Povinnosti hráča
5.1 Zmluva upraví povinnosti hráča voči klubu nasledovne:
5.2 Zmluva upravuje všetky hráčove povinnosti ktoré
musí splniť vo vzťahu ku klubu:
(a) hrať v zápasoch podľa svojich najlepších schopností, ak
bude zaradený do tímu;
(b) zúčastňovať sa tréningov a prípravy na zápas podľa pokynov nadriadeného (napr. hlavného trénera);
(c) dodržiavať zásady zdravého životného štýlu a vysokú
kondičnú úroveň;
(d) dodržiavať pokyny a konať podľa inštrukcií klubových funkcionárov (ak sú racionálne; napr. bývať v blízkosti klubu);
(e) zúčastňovať sa aktivít organizovaných klubom (športových, alebo aj obchodných);
(f ) dodržiavať pravidlá klubu (vrátane
prípadného disciplinárneho poriadku,
s ktorým bol hráč oboznámený pred
podpisom zmluvy);
(g) správať sa športovo voči účastníkom
zápasu, tréningu, naučiť sa a dodržiavať pravidlá hry a akceptovať rozhodnutia funkcionárov
riadiacich zápas;
(h) zdržať sa účasti na iných futbalových aktivitách, či
iných aktivitách a potenciálne nebezpečných aktivitách,
ktoré klub hráčovi vopred neschválil, a ktoré nie sú pokryté klubovým poistením;
(i) zaobchádzať šetrne s majetkom klubu a vrátiť ho po
uplynutí platnosti zmluvy;
(j) bezodkladne oznámiť klubu prípadnú chorobu či úraz,
a nepodrobiť sa žiadnemu zdravotnému zákroku bez
predchádzajúceho informovania klubového lekára (s výnimkou súrnych prípadov), a doložiť lekárske potvrdenie
o práceneschopnosti;
(k) podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke a lekárskemu zákroku na žiadosť klubového lekára;
(l) dodržiavať antidiskriminačnú politiku zväzu, ligy,
hráčskych odborov a/alebo klubu;
(m) nepoškodzovať imidž klubu alebo futbalu (napr. vyjadreniami pre médiá);
(n) nestávkovať alebo podieľať sa na podobných aktivitách
vo vzťahu k futbalu.
5.3 Hráč dodržiava stanovy, pravidlá a rozhodnutia
FIFA, UEFA, národného zväzu, a prípadnej profesionálnej ligy.
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5.4 Hráč a klub súhlasia s platením daní podľa národného právneho poriadku (porovnaj čl. 4.6 hore).
5.5 Hráč má právo na preskúmanie zdravotného stavu
iným špecialistom, ak spochybňuje názor klubového špecialistu. Ak pretrvávajú rozdielne názory, strany súhlasia s
prijatím nezávislej tretej mienky, ktorá bude záväznou.

6-Osobnostné práva
6.1 Klub a hráč sa musia dohodnúť na využívaní hráčových osobnostných práv.
6.2 Ako odporúčanie a hlavný princíp, hráč môže využívať svoje osobnostné práva sám (ak nie sú v rozpore
so záujmami klubových sponzorov/partnerov), kým klub
má právo využívať hráčove osobnostné práva ako súčasti
celého tímu.

7-Požičanie hráča
7.1 Klub aj hráč musia súhlasiť so zapožičaním hráča
inému klubu, ktorý musí dodržiavať príslušné platné
futbalové pravidlá.

8-Disciplína a jej porušenie
8.1 Klub vyhotoví v písomnej forme interný disciplinárny poriadok so sankciami/trestami a procesnými
postupmi, ktoré musí hráč dodržiavať. Klub musí tieto
pravidlá vysvetliť hráčovi.
8.2 Klub stanoví tieto pravidlá a postupy ako aj sankcie
vrátane pokút v súlade s miestnou dohodou a štandardmi.
8.3 Ak hráč poruší akékoľvek povinnosti, ktoré má dodržiavať podľa tejto zmluvy, klub mu môže uložiť rôznorodé tresty v závislosti na závažnosti porušenia, v súlade
s disciplinárnym poriadkom.
8.4 Hráč má právo odvolať sa a byť sprevádzaný/zastúpený kapitánom klubu alebo zástupcom odborov.

10.2 V súlade s národným právnym poriadkom akýkoľvek spor medzi klubom a hráčom ohľadom pracovnej
zmluvy bude predložený nezávislému a nestrannému
arbitrážnemu orgánu zloženému z rovnoprávnych zástupcov každej strany (zamestnávateľa a zamestnanca)
podľa stanov a pravidiel národného zväzu, alebo Športovému arbitrážnemu súdu (CAS). Tieto rozhodnutia
budú konečné. Za podmienok uvedených v Pravidlách
FIFA pre štatút a prestup hráčov sa môžu spory riešiť aj
Rozhodcovskou komorou FIFA s možnosťou odvolania
sa k Športovému arbitrážnemu súdu CAS.
(Dôležitá poznámka: pracovnoprávne otázky sú upravené národným právnym poriadkom a v niektorých
krajinách - aj na Slovensku - nie je možné arbitrážne
riešenie pracovnoprávnych sporov, pretože profesionálny
futbalisti nemajú uzatvorené pracovnoprávne zmluvy.)

11-Futbalové pravidlá
11.1 Futbalové pravidlá sú stanovy, pravidlá a rozhodnutia FIFA, UEFA a národného zväzu, a prípadne aj
profesionálnej ligy.
11.2 Klub a hráč musia dodržiavať stanovy, pravidlá a
rozhodnutia FIFA, UEFA a národného zväzu, ako aj prípadnej profesionálnej ligy, ktoré tvoria integrálnu súčasť
tejto zmluvy – strany ich uznávajú svojím podpisom.
11.3 Klub a hráč sú si vedomí, že horeuvedené futbalové
pravidlá sa môžu meniť.

12-Kolektívna zmluva
12.1 Klub a hráč musia rešpektovať kolektívnu zmluvu, ak ju zamestnávatelia a zamestnanci dohodli a uznali
svojimi podpismi.
12.2 Klub napríklad musí rešpektovať minimálnu výšku
mzdy hráča, ak jej výška bola dohodnutá v kolektívnej
zmluve.

9-Antidoping

Zaujíma Vás čo ešte ... ?

9.1 Hráč a klub sa musia spravovať všetkými relevantnými antidopingovými pravidlami futbalových organizácií.
9.2 Dopingom je užívanie substancií uvedených v zozname zakázaných látok, a používanie zakázaných metód uvedených v dopingovom zozname.
9.3 Doping je zakázaný. Ktokoľvek kto inému zadováži
nelegálne látky alebo akýmkoľvek spôsobom podporuje
doping, bude sa zodpovedať disciplinárnym orgánom
národného zväzu alebo príslušným medzinárodným organizáciám.
9.4 Klub si vyhradzuje právo podniknúť akékoľvek iné
kroky voči hráčovi vinnému z dopingu, s prihliadnutím
na princíp individuálneho posudzovania jednotlivých
prípadov.

Nabudúce.

10-Rozhodovanie sporov
10.1 Zmluva upravuje postup riešenia sporov medzi
stranami v otázkach, ktoré nie sú upravené zmluvou.

Každopádne

Pre Vás - aby ste po tom, ako si pozriete Vaše zmluvy,
zistili čo tam chýba.
Pre kluby - aby na Vás neskúšali ... veď viete čo.

A keď nerozumiete všetkému o čom sa
v zmluve hovorí, radi Vám kedykoľvek
pomôžeme a poradíme.

člen skupiny BTG HOLDING

Efektívne riešenia
v energetike
wwww.btgslovakia.com
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Kľud pod

tlakom

Č

ím je charakterizovaný športovec, ktorý dokáže zachovať kľud pod tlakom? Jedna z dôležitých charakteristík týchto športovcov je, že si
užívajú súťažný tlak a do slova a do písmena ho
vyhľadávajú. Druhá charakteristika týchto športovcov je, že dokážu zostať emocionálne v kľude
i v situáciách po chybe. Platí tu u týchto atlétov
jedno motto: „najprv musíte kontrolovať samého seba, skôr než začnete kontrolovať svoj výkon“. Veľa ľudí si myslí, že kľud pod tlakom buď
máte, alebo ho nemáte. Že sa s ním narodíte, alebo ho proste nemáte. Opak je však pravdou. Vy
sa môžete naučiť mentálne stratégie, ktoré vám
umožnia zostať kľudný pod tlakom a dosiahnuť
maximálny potenciál.
V odbornej literatúre sa hovorí o tzv. kompozícii, ktorá je charakterizovaná:
1. schopnosťou myslieť kľudne a racionálne pod
súťažným tlakom.
2. schopnosťou reagovať kľudne a racionálne na
chyby behom súťaže.
3. schopnosť čeliť problémom s vysokou úrovňou sebadôvery.
4. schopnosť identifikovať a prekonať mentálne
bariéry, ktoré by mohli obmedziť váš vrcholný výkon.
5. schopnosť rozhodnúť zápas v kľúčových momentoch a ísť do týchto kľúčových momentov s
vierou, že nie je tu lepšia osoba než ja, ktorá by to
mohla previesť.

Aké sú charakteristiky športovca, ktorý je
kľudný pod tlakom
Je koncentrovaný na kľúčové body, pozitívny
body language,pozitívny vnútorný dialóg, navonok je kľudný pod tlakom, má radosť z výkonu,
pozitívne myšlienky, často s vojim prejavom zastrašuje ostatných, je trpezlivý i keď sa mu nedarí, nevzdáva sa atd.
Aby ste dosiahli svoju maximálnu kompozíciu
(kľud pod tlakom) je najprv dôležité identifikovať, čo vám tento kľud pod tlakom znižuje. Jedná sa o 8 kľúčových charakteristík, ktoré znižujú
kľud po tlakom:
Perfekcionalizmus – snaha dosiahnuť maximálnu dokonalosť; obavy o to, čo si ostatní myslia;
neracionálne myšlienky; strach zo zlyhania; pochybnosti a nedostatok sebadôvery; komfortná

zóna; zastrašovanie;myslenie na chyby
Vašou úlohou je teraz identifikovať, ktoré z týchto 8 kľúčových prvkov vám znižuje úroveň kľudu
pod tlakom (kompozície). My sa samozrejme budeme zaoberať všetkými prvkami v ďalších článkoch, ale pre účely tohto článku a pre reálne príklady sa zameriame na jednu oblasť a to je oblasť
strachu zo zlyhania.
Identifikovanie strachu, ktorý obmedzuje váš
úspech a znižuje úroveň kľudu pod tlakom
Strach zo zlyhania je obrovská oblasť v športovej
psychológii predovšetkým vďaka tomu, že veľa
premotivovaných perfekcionalistických športovcov má určitú formu strachu zo zlyhania. Na druhej strane najlepší športovci sveta dokážu podať
výkon bez strachu. Je to vďaka tomu, že sa naučili
zvládnuť a kontrolovať svoje myšlienky a tak dokážu byť koncentrovaný na súčasnosť , namiesto toho, aby sa sústredili na to, čo bolo, alebo čo
bude. So strachom zo zlyhania je spojených veľa
mentálnych problémov. Ako napr. nízka sebadôvera, obavy z prevedenia chýb, strach zo zamietnutia a zosmiešnenia, atď. Strachy spojené so
strachom zo zlyhania môžu byť racionálne, alebo
iracionálne. My sa budeme sústrediť na strachy,
ktoré vychádzajú z iracionálnych predstáv.
Práca so strachmi
Krok č. 1 je identifikovať typické strachy, ktoré športovci majú behom prevádzania daného
športu. Väčšina týchto strachov vychádza z intenzívnej snahy dosiahnuť úspech. Môže to znieť
paradoxne, ale strach zo zlyhania sa prejavuje u
veľmi motivovaných a odhodlaných športovcov,
ktorí chcú dosiahnuť víťazstvo a získať určitý
status a chcú byť pochválení za svoje výsledky.
Problém je v tom, že vôľa vyhrať vedie k tomu, že
športovec sa sústredí príliš veľmi na budúcnosť
a mentálne skolabuje, keď nedosiahne tieto výsledky.
Aké sú časté strachy spojené so strachom zo
zlyhania
Strach, že prehrám zápas; strach zo zosmiešnenia; strach, že nechám ostatných členov tímu
dole; strach, že nepredvediem výkon na úrovni
môjho potenciálu; strach, že nenaplním očaká-

vania ostatných; strach, že nedostanem žiadnu
odmenu za moju tvrdú prácu; strach z negatívneho sociálneho ohodnotenia; strach, že nebudem akceptovaný ostatnými. Čím viac chcete byť
úspešný, tým náročnejšie sú prekonávania strachu zo zlyhania a tým máte väčšiu tendenciu sa
vyhnúť tejto negatívnej situácii. Je dôležité pochopiť, že so strachom zo zlyhania sú spojené určité ďalšie symptómy ako: rozrušenie, tenzia, napätie, opatrnosť atď. Áno, existujú metódy, ktoré
pomôžu tieto symptómy odstrániť a eliminovať,
avšak nikdy neriešia podstatu problému, ktorý je
v tom, že najprv je nutné identifikovať, aký strach
hrá najväčšiu rolu vo vašom výkone. Ako náhle
identifikujete špecifický strach, je nutné začať na
ňom pracovať.
Špecifická práca so strachmi
Jedna z metód, ako pracovať na strachu je, že sa
budem sústrediť na to, čo chcem dosiahnuť a na
tzv. relevantné kľúčové body. Je to sústredenie sa
na súčasnosť a na to, čo chcem dosiahnuť, zatiaľ
čo mám v mysli pozitívny cieľ. Športovci, ktorých
prístup je naopak založený na strachu, sú paralyzovaní veľmi často naopak tým, že sa snažia
vyhnúť sa zlyhaniu, bolesti, alebo chybe. Vidíte v
tom rozdiel? Ja dúfam, že áno.
Teraz navrhnite vlastnú stratégiu, ako pracovať so špecifickými strachmi pre konkrétne
situácie
Ako vidíte, kompozícia a kľud pod tlakom je veľmi široká oblasť, ktorá v sebe zahŕňa veľa komponentov. Pre športovcov je dôležité, aby na nich
pracovali denne a v predstihu a aby mali pripravené mentálne stratégie na rôzne situácie. Jedine tak budú schopní podať maximálny výkon
a odpútať sa od týchto rozptyľujúcich faktorov.

My samozrejme budeme analyzovať a rozdiskutovávať ostatné komponenty tejto problematiky
v budúcich článkoch a nahrávkach. 		
Prvé výsledky mentálnej prípravy som cítil hneď po
prvom sedení - zmenil sa môj pohľad na futbal, ináč
som riešil a pripúšťal si situácie a celkovo som sa na
problémy pozeral ináč, z iného uhla. Na mentálnej
príprave som začal pracovať v stave, keď som bol
zranený a preradený do B-čka. Velmi mi pomohol,
aby som mentálne neupadol a aby ma to nezrazilo
na kolena. Naopak, táto ťažká situácia ma namotivovala a posilnila. Pak nasledovala už len cesta
nahor.
Až kým som na „mentále“ nezačal pracovať , môj
pohľad na situácie, atmosféru, problémy a celkovo
na futbal bol veľmi skreslený, nesprávny, negatívny.
Myslím, že u mnohých futbalistov a mladých hráčov, špeciálne na Slovensku, to je podobne a berú
to rovnako. Ja som sa naučil skrz mentálnu prípravu pozerať a rozoberať situácie ináč a v tom je tato
práca najdôležitejšia. Naučí vás to riešiť v kluďe a
správne situácie tlaku, nepriaznivého stavu a nepriaznivého vývoja .
Určite mentálnu prípravu odporúčam ostatným
profi futbalistom, ale musia to na sebe odskúšať
,ináč nepocítia zmeny a pozitívny posun vpred.
Mentálna príprava mi jednoznačne pomohla vo výkonnostnom raste a výrazne ma posunula vpred.
MARTIN BARAN, KASIMPASHA INSTANBUL, HOSŤOVANIE TATRAN PREŠOV
Zdroj: www.mentalcoach.sk

V ďalších číslach nášho magazínu poskytneme pravidelne priestor pre popularizáciu mentálneho coachingu.

Ing. Radek Šefčík
poskytuje
špeciálne zľavy
pre členov
Asociácie
profesionálnych
futbalistov Slovenska

Ing. Radek Šefčík
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APFS a výhody pre
svojich členov
Výhodou každého združenia je, že
prezentuje určitú silu.
My sme profesionálni futbalisti, ktorí prezentujeme skupinu mladých ľudí, ktorá je v produktívnom
veku. Budujete si svoje rodiny, rodinné zázemie,
chodíte na dovolenky, máte radi autá a oblečenie. V
neposlednom rade sa staráte o svoje zdravie a image. Ste špecifická cieľová skupina na ktorú upierajú
svoju pozornosť obchodníci. Radi by sme tu spojili
príjemné a užitočné.

O čo ide.
Každý z Vás po tom, ako sa stal členom APFS dostal
svoju členskú kartu. Na tejto karte má vyznačené
svoje jedinečné číslo, ktoré ho identifikuje pred našimi partnermi.
APFS uzatvára dohody s Partnermi, ktorí sú ochotní nám ako APFS poskytnúť nadštandardné bonusy,
zľavy alebo výhody. Ich výpočet sa stále mení a rozširuje. Zoznam je vždy uvedený na našej stránke
www.apfs.sk.
Takže, pokiaľ Vás ako člena osloví niektorá z ponúk,
zoberiete si svoju kartu a na príslušnom predajnom

mieste využijete ponúknutý bonus.
Inou skupinou sú poistky. Radi by sme pre Vás dojednali poistné plnenie s niektorou s poisťovní tak,
aby ste Vy a eventuálne aj Vaši rodinní príslušníci
dostali špeciálnu ponuku. Je nám jasné, že Vy športovci a špeciálne vrcholoví futbalisti ste pre poisťovne nočnou morou a nikto Vás nechce. Respektívne
chce, ale za vysoké platby.
Každopádne však budeme rozdebatovávať túto skutočnosť s poisťovňami, lebo na zranenia sú naviazané Vaše zmluvy a odmeny z nich vyplývajúce. Príde
nám nelogické, aby Vám bola krátená odmena z dôvodu zranenia a Vy ste na tento prípad neboli pripravení. A potom Vaša odmena bude veľmi nízka, resp.
žiadna. A ako viete, môže sa stať, že aj Vaša kariéra
sa môže ukončiť. Preto by sme chceli za pomoci našej sily vybojovať pre Vás špeciálne podmienky tak,
aby ste v kľude mohli vykonávať svoju profesionálnu
činnosť.
Máme vedomosť, že kluby Európy na svojom stretnutí na jar tohto roku začali prezentovať otázku
poistného podľa nových modelov. Veríme, že sa to
dotkne aj myslenia našich poisťovní a pripravia nám
zaujímavý balíček.
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Doping a futbal
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D

oping je v oblasti
športu všeobecne
známy, negatívne prezentovaný a medializovaný, no napriek tomu
výskyt jeho rôznych
foriem v súvislosti s výJUDr. Žaneta Surmajová konom športovej činnosti
neustále narastá. Úsilie vyniknúť, dosiahnuť najlepší výkon a zvíťaziť v čoraz náročnejšom špičkovom
športe aj za cenu porušovania základných princípov
športového súťaženia a fair play často vedie športovca
až k hraničnej situácii, akou je používanie zakázaných farmakologických látok a nedovolených metód v športe, ktoré sa klasifikujú ako doping. Veľké
dopingové aféry v poslednom období potvrdzujú
dôležitosť tejto problematiky, pričom nejde len o
samotné používanie zakázaných látok športovcom,
ale aj o ďalšie aktivity, ktoré sú s dopingom spojené – manipulácia, nahováranie, nabádanie ako aj
spoluúčasť na takomto konaní. Doping je v rozpore
nielen s etickými a morálnymi princípmi, dotýka sa
aj oblasti právnej, avšak najzávažnejšie je predovšet-

kým zdravotné hľadisko a jeho následky na zdraví
dopujúceho športovca. Problém dopingu sa nekontrolovateľne rozširoval vo všetkých druhoch športu
a v nezanedbateľnej miere sa prejavil aj vo futbale.
S cieľom obmedziť a vylúčiť doping zo športu bol
prijatý Dohovor proti dopingu a Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe. Pod záštitou Svetovej
antidopingovej agentúry (WADA) sa antidopingové
organizácie na medzinárodnej a národnej úrovni dohodli na svetovom antidopingovom programe, ktorého základným dokumentom je Svetový antidopingový kódex. Schválením zákona č. 300/2008 Z. z. o
organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
Slovenská republika stala jednou z krajín, ktoré boj
proti dopingu v športe premietli aj do zákonnej úpravy. Tento zákon upravuje antidopingové opatrenia.
Pre uskutočňovanie dopingovej kontroly a jej organizáciu je smerodajná vyhláška Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 542/2008 Z.z. o postupe pri
vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca.

Ako sa futbalista môže dopustiť dopingu?
Futbalista sa dopustí dopingu, ak poruší antidopingové pravidlá. To znamená, že futbalista sa dopustí dopingu, ak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

má v tele zakázanú látku, alebo jej metabolity, či indikátory,
užije alebo sa pokúsi užiť zakázanú látku alebo zakázanú metódu, aby ovplyvnil svoj športový výkon
odmietne dopingovú kontrolu, alebo sa jej inak vyhýba,
neposkytne požadované informácie o svojom pobyte v prípade mimosúťažnej dopingovej kontroly,
alebo zmešká testovanie,
podvádza alebo sa pokúsi podvádzať v priebehu ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly,
zamení alebo sa pokúsi zameniť biologickú vzorku určenú na dopingovú kontrolu,
má v držbe zakázanú látku,
obchoduje s akoukoľvek zakázanou látkou alebo metódou,
podá alebo sa pokúsi o podať zakázanú látku alebo zakázanú metódu ktorémukoľvek športovcovi
podporuje, podnecuje, napomáha alebo navádza na použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy.

Futbalista môže užiť zakázanú látku aj pod vplyvom iných osôb, ktoré majú dosah na jeho výkon. Preto disciplinárnu zodpovednosť za porušenie zákazu dopingu znáša nielen samotný futbalista, ale aj športový odborník,
ktorý sa stará o jeho prípravu ako tréner, lekár alebo športový funkcionár, ak futbalistovi podal dopingovú
látku, navádza ho na jej užívanie, povzbudzuje ho alebo mu inak pomôže pri obstaraní alebo užití dopingo-

vej látky. Športovému odborníkovi, ktorý sa stará o
odbornú prípravu športovca na športovú súťaž, sa
dokonca zakazuje mať dopingovú látku na športovisku alebo v prítomnosti futbalistu, a to aj vtedy, keď
ju sám užíva na liečebné účely.

Na čo slúži Zoznam zakázaných látok?

V zozname zakázaných látok sú špecifikované zakázané látky a zakázané metódy, a sú to látky, ktoré
môžu zvyšovať výkon športovca alebo môžu zastierať
použitie iných zakázaných látok alebo metód. Od
roku 2011 je súčasťou zoznamu zakázaných látok
nová skupina označená ako „Nezavedené látky“, medzi ktoré patria látky, ktoré sú ešte v štádiu predklinického alebo klinického skúšania a neboli doposiaľ
schválené žiadnym regulačným orgánom. Zoznam
zakázaných látok každoročne aktualizuje Svetová antidopingová agentúra s účinnosťou k 1. januáru nasledujúceho roka. Aktualizované znenie s prehľadom
zmien v zozname zakázaných látok zverejňuje Antidopigová agentúra SR.

Ako prebieha dopingová kontrola a na
čo by si futbalista mal dať pozor?

Futbalista má zo zákona povinnosť podrobiť sa dopingovej kontrole. Dopingová kontrola sa uskutočňuje tak, že sa odoberú biologické vzorky a vykoná sa
ich analýza. Dopingovú kontrolu vykonáva Antidopingová agentúra, ktorá ju zabezpečuje prostredníctvom povereného dopingového komisára. Súťažná
dopingová kontrola sa vykonáva v prípade domácej
súťaže a tiež na medzinárodnej súťaži, ktorá sa koná
na území Slovenskej republiky. Mimosúťažná dopingová kontrola sa uskutočňuje mimo súťaže. Keďže
agentúra plánuje súťažné a mimosúťažné dopingové
kontroly, na účely tohto plánovania jej organizátori
športových súťaží každoročne do 20. decembra predložia zoznam súťaží, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcom roku.
Dopingový komisár sa preukazuje preukazom a príslušným poverovacím dekrétom na vykonanie dopingovej kontroly. Pri futbalovom zápase zabezpečujú úlohy spojené v výkonom dopingovej kontroly
okrem dopingového komisára aj jeden alebo viacerí
asistenti. Týchto asistentov poskytuje organizátor súťaže, ak ho o to požiada dopingový komisár. O spôsobe výberu futbalistov na vykonanie súťažnej dopingovej kontroly rozhoduje dopingový komisár
podľa pravidiel určených agentúrou. Obvykle sa však
vyberá tak, že sa žrebuje jeden alebo viac hráčov z
oboch tímov, ktorí nastúpili do zápasu. Žrebovanie
vykonáva dopingový komisár. Kritériá výberu športovcov sa však podľa potreby môžu určiť aj inak až na
mieste konania súťaže. Dopingový komisár, prípadne asistent dopingového komisára nesmie spôsob
výberu a mená vybraných hráčov zverejniť až do okamihu výzvy vybraného hráča na súťažnú dopingovú
kontrolu.
Pokiaľ ide o miesto vykonania dopingovej kontroly,
o jeho vhodnosti rozhoduje dopingový komisár. Okrem dopingového komisára a jeho asistenta, prípadne oprávneného pracovníka agentúry, na mieste výkonu dopingovej kontroly môže byť prítomný
futbalista v sprievode jednej osoby, tlmočník, zdravotnícky pracovník, ak ide o odber krvi, a zástupca
organizátora. Ak futbalista ešte nie je plnoletý, musí
byť prítomný aj jeho zákonný zástupca alebo iná
sprevádzajúca osoba. Na mieste výkonu dopingovej
kontroly sa nesmie fotografovať ani vyhotovovať akékoľvek obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové

záznamy. Dopingová kontrola sa začína doručením
výzvy vybranému futbalistovi. Výzvu doručí dopingový komisár alebo jeho asistent spravidla bezprostredne po skončení zápasu a futbalista jej prevzatie
podpíše. V prípade, že futbalista odmietne výzvu
prevziať, alebo jej prevzatie podpísať, táto skutočnosť
sa uvedie vo výzve. Na výkon kontroly je futbalista
povinný dostaviť sa ihneď po doručení výzvy, najneskôr do jednej hodiny. Ak je nevyhnutné jeho lekárske ošetrenie alebo sa nemôže dostaviť na výkon kontroly z iného vážneho dôvodu, môže mu dopingový
komisár povoliť odklad kontroly na určený čas, avšak
po celý čas odkladu musí byť pod priamym dohľadom dopingového komisára alebo jeho asistenta.
Dopingový komisár a jeho asistent musia byť rovnakého pohlavia ako futbalista. Po príchode futbalistu
na miesto výkonu kontroly komisár overí jeho totožnosť, zapíše čas jeho príchodu do výzvy a informuje
ho o postupe pri vykonaní kontroly. Počas dopingovej kontroly môže opustiť miesto, kde sa táto kontrola vykonáva, iba s predchádzajúcim súhlasom dopingového komisára. Po celý čas však musí byť pod
dohľadom dopingového komisára alebo jeho asistenta. Počas svojej neprítomnosti na mieste dopingovej
kontroly, futbalista nesmie močiť.
Odber biologického materiálu sa začína tak, že si futbalista
vyberie odberovú súpravu na odber vzorky moču, ktorá
musí byť v neporušenom obale. Pri odbere vzorky postupuje podľa pokynov komisára a na jeho výzvu sa odhalí
tak, aby bolo možné posúdiť pravosť vzorky. Požadované
množstvo moču je 90 ml, ktoré sa rozdelí na vzorku A (60
ml) a na vzorku B (30 ml). Následne futbalista uzavrie
vzorky a skontroluje, či sú nádoby dostatočne uzavreté a
nehrozí ich vyliatie. Odobraté vzorky komisár preberie a
skontroluje ich uzávery. V prípade, že futbalista neodovzdá
požadované množstvo moču, zostáva na mieste výkonu
kontroly až do času, kým neodovzdá chýbajúce množstvo.
Z testovania sa vyhotoví protokol o dopingovej kontrole,
ktorý obsahuje údaje o priebehu kontroly vrátane kódu
alebo označenia odberných súprav, ktoré boli použité pri
odbere vzorky a tiež množstvo odobratej vzorky. Súčasťou
protokolu sú aj údaje o liekoch a výživových doplnkoch,
ktoré futbalista užil v posledných 7 dňoch. Zapečatené
odobraté vzorky komisár odovzdá agentúre. Krvné vzorky
alebo iné vzorky ako moč sa môžu použiť buď na zisťovanie prítomnosti zakázaných látok alebo zakázaných metód
alebo na identifikáciu futbalistu a rozhodnutie o ďalšom
testovaní. Odber krvi robí výlučne lekár alebo sestra za
prítomnosti dopingového komisára, pričom môže byť vykonaný popri odbere moču. Obdobne ako pri odbere
moču, futbalista si vyberie odberovú súpravu na odber
vzorky krvi, ktorá je v neporušenom obale a postupuje
podľa pokynov komisára. Požadované množstvo krvi je 12
ml, ktoré sa rozdelí na vzorku A a vzorku B (8 a 4 ml).
Skúmavka so vzorkou krvi sa zapečatí a komisár ju odovzdá agentúre. Vzorky sa prepravujú v zberných kontajneroch, osobitne vzorky A a osobitne vzorky B. Po ich doručení agentúra určí laboratórium, kde sa vykoná analýza
odobratých biologických vzoriek. Laboratórium najskôr
uskutoční analýzu vzorky A a výsledok oznámi agentúre.
Ak je výsledok negatívny, agentúra ho oznámi Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ). V prípade pozitívneho nálezu agentúra zistí, či futbalistovi nebola udelená terapeutická výnimka alebo či počas odberu vzorky nedošlo k
odchýleniu sa od ustanoveného postupu pre testovanie.
Ak nie je zistená žiadna z uvedených skutočností, agentúra
pozitívny nález oznámi futbalistovi, WADE, medzinárodnému športovému zväzu a SFZ. Športovec má právo požiadať agentúru o analýzu vzorky B, ktorú možno vykonať
do 30 dní od analýzy vzorky A. Ak analýza vzorky B pre-

25

26

ukáže negatívny nález, výsledok dopingovej kontroly sa
považuje za negatívny. V prípade, že futbalista nepožiada o
analýzu vzorky B, alebo je výsledok analýzy vzorky B pozitívny, futbalista je podozrivý z porušenia antidopingových
pravidiel.

Prečo musí futbalista poskytovať informácie o svojom pobyte?

Mimosúťažné dopingové kontroly sa uskutočňujú
bez predchádzajúceho oznámenia. Dopingový komisár oznámi futbalistovi miesto a čas výkonu kontroly.
Odber vzoriek prebieha rovnako ako pri súťažnej dopingovej kontrole. Vzorka však musí byť odobratá
najneskôr do 24 hodín po oznámení. Vo výnimočných prípadoch, ak sa tým nezmarí účel kontroly,
môže komisár povoliť predĺženie tejto lehoty o 12
hodín. Futbalista je povinný dostaviť sa v určenom
termíne na miesto výkonu kontroly. V prípade, že sa
nedostaví na miesto kontroly v určenom čase, komisár zotrvá na tomto mieste 1 hodinu po uplynutí
času, v ktorom sa futbalista mal dostaviť na testovanie. Ak sa futbalista nemôže dostaviť, bezodkladne
by mal o tejto skutočnosti informovať dopingového
komisára. Ak futbalista odmietne prevziať výzvu, nedostaví sa na miesto výkonu dopingovej kontroly,
alebo sa odmietne podrobiť odberu vzorky a dopingovej kontrole, považuje sa to za porušenie antidopingových pravidiel.
Aby mohol byť futbalista zastihnutý dopingovým
komisárom za účelom uskutočnenia mimosúťažnej
dopingovej kontroly bez predchádzajúceho oznámenia, je potrebné, aby agentúra disponovala informáciami týkajúcimi sa miesta jeho pobytu a pohybu. V
tejto súvislosti agentúra vedie Národný register pre
testovanie, v ktorom zverejňuje zoznam športovcov
zaradených na mimosúťažnú dopingovú kontrolu.
Pri futbale sa do registra zaraďujú reprezentačné
tímy, pričom sa do registra prednostne poskytujú informácie o tímových aktivitách. Do registra pre testovanie s povinnosťou poskytovať údaje o mieste pobytu sú zaradení aj športovci počas dočasného
zastavenia činnosti alebo zákazu činnosti, počas zranenia alebo iného zdravotného znevýhodnenia, po
skončení športovej činnosti alebo aj tehotné športovkyne.

Čo ak má futbalista zdravotné problémy a musí užívať lieky?

Aj futbalista môže trpieť ochoreniami a stavmi, ktorých liečba si vyžaduje podávanie liekov. V prípade,
ak užívané lieky patria do zoznamu zakázaných látok
a metód, prichádza do úvahy udelenie výnimky. Táto
výnimka sa nazýva terapeutická výnimka. Jej udelenie je možné iba vtedy, ak bez jej užitia by futbalista
trpel nie zanedbateľnými zdravotnými problémami,
užitie tejto látky nezvýši jeho výkonnosť nad rámec
prirodzenej výkonnosti a neexistuje možnosť liečby
ochorenia bez použitia tejto zakázanej látky. Terapeutickú výnimku môže udeliť len agentúra, a to na
základe žiadosti športovca, lekárskeho posudku a po
odporúčaní SFZ. Terapeutická výnimka sa vzťahuje
na konkrétnu látku s presným dávkovaním, ktoré je
potrebné dodržať, udeľuje sa na ohraničený čas a potom zaniká.
Aký trest hrozí futbalistovi, ak je výsledok dopingového testu pozitívny?
Pozitívny výsledok dopingovej kontroly má pre futbalistu nepriaznivé následky, najmä pokiaľ ide o jeho
kariéru. Dôsledkom je disciplinárne konanie. Právo-

moc viesť disciplinárne konanie a rozhodnúť v ňom
má SFZ. Futbalista by mal vedieť o svojich právach,
ktorými sú právo na rýchle a spravodlivé konanie,
právo na spravodlivý a nestranný orgán rozhodujúci
v konaní, právo byť úplne a včas in formovaný o
porušení antidopingového pravidla, právo na obhajobu a právo vyjadriť sa k porušeniu antidopingového pravidla a k sankcii, právo predložiť dôkazy, vrátane práva predvolať a vypočuť svedkov, právo na
tlmočníka a právo na písomné a odôvodnené rozhodnutie.
O sankcii za užitie dopingu SFZ rozhodne do 15 dní
odo dňa, keď mu agentúra oznámila rozhodnutie o
pozitívnom náleze a pri jej ukladaní prihliada na
mieru zavinenia športovca. Futbalistovi za užitie dopingovej látky možno uložiť sankciu spočívajúcu v
dočasnom alebo doživotnom zákaze účasti na športových súťažiach a vyradení z reprezentácie, pričom
je určujúce, či išlo o prvé alebo už opakované zistenie
užitia dopingu. Ak sa pri výkone súťažnej dopingovej
kontroly zistí, že futbalista užil doping počas zápasu
alebo v súvislosti s ním, postihom je diskvalifikácia
spočívajúca v zrušení jeho výsledkov dosiahnutých v
tomto zápase so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami, t.j. strata medaily, odmien a cien. Futbalový tím môže byť diskvalifikovaný v prípade, ak sa
preukáže užitie dopingu aspoň dvoma hráčmi. Ak
futbalista počas 18 mesiacov trikrát znemožní vykonanie mimosúťažného testovania, SFZ mu uloží sankciu spočívajúcu v dočasnom zákaze účasti na športových súťažiach a vyradení z reprezentácie na tri
mesiace až dva roky.
Vzhľadom na to, že rôzne lieky a farmaceutické produkty môžu obsahovať látky, ktoré patria do zoznamu zakázaných látok, futbalista má právo predložiť dôkazy a
preukázať, že užil dopingovú látku preto, že si ju vyžadoval jeho zdravotný stav a obsahovali ju lieky, ktoré mu
boli predpísané, alebo že ju neužil s cieľom zvýšiť svoj
športový výkon. V prípade, že tieto skutočnosti preukáže, môže SFZ rozhodnutie o dočasnom zákaze na dva
roky zmeniť na napomenutie alebo na zákaz účasti na
športových súťažiach na jeden rok. Ak futbalista preukáže, že dopingová látka sa dostala do jeho tela bez jeho
zavinenia, napríklad tak, že užil nesprávne označený alebo kontaminovaný doplnok výživy alebo mu dopingovú látku podal lekár, tréner alebo iná osoba bez jeho vedomia, môže SFZ znížiť sankciu najviac o polovicu, a ak
ide o doživotný zákaz účasti na športových súťažiach,
môže znížiť sankciu najmenej na osem rokov. Poľahčujúcou okolnosťou je pre futbalistu jeho súčinnosť, ktorú
poskytne agentúre pri odhaľovaní dopingu. O s o b e ,
ktorá bola zapojená do prípravy futbalistu a podieľala sa
na užití dopingovej látky futbalistom, sa uloží sankcia
spočívajúca v dočasnom zákaze činnosti športového odborníka na 4 až 15 rokov. V trestnoprávnej rovine toto
konanie môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu
podávania anabolických látok podľa § 176 Trestného
zákona.
Niet pochýb, že doping predstavuje pálčivý a stále sa rozrastajúci problém v oblasti morálnej, etickej, zdravotnej
ale aj právnej. V tejto rovine je veľmi dôležitá potreba
rozvíjania právneho vedomia športovcov, prevencie a
zmena myslenia v duchu tradičných športových hodnôt
a fair play. Významnú úlohu zohráva agentúra, ktorá neustále spracúva, aktualizuje a zverejňuje informácie týkajúce sa dopingu a súvisiacich záležitostí. Poskytuje tak
športovcom, ale aj športovým zväzom podrobnú informovanosť o ich právach a povinnostiach v rámci prevencie proti dopingu.

Hotel AMADE CHATEAU- Luxus a relax s nádychom francúzskeho Versailles

N

emusíte chodiť ďaleko, aby ste sa cítili ako v raji. Ak hľadáte romantiku spojenú s dokonalou regeneráciou fyzických a psychických síl, určite strávte víkendový pobyt v
Amade Château*****, len 50km od Bratislavy. Toto inšpiratívne miesto ponúka veľa možností a kúzlo histórie s dokonalým
luxusom dneška a nadštandardnými službami zmení dni plné
stresu a povinností na zaslúžený regeneračný pobyt.

alebo 3 blízkych, priateľov či business klientov. Výnimočný svet
privátneho klubu si môžete užívať po celý rok neobmedzene.

Priestranné wellness&spa priestory ponúkajú kvalitnú starostlivosť a v exotickom tureckom hammame zažijete nefalšovanú
120min procedúru, ktorá nemá konkurenciu. Uvoľnenie v bazénoch, saunovom svete alebo vírivke len podporí dokonalosť
regenerácie. Na výber máte z množstva spa procedúr, masáží a
výnimkou nie je ani terapia Reiki. Predovšetkým muži ocenia
špeciálnu ponuku procedúr zameranú osobitne na starostlivosť
o mužskú pleť a telo.

onusom pre športovo založených sú možnosti rôznych
aktivít v okolí, ktoré umožňujú udržovať kondíciu v rámci pobytu určeného na relax. Cyklotrasa, vodné športy, adrenalínové možnosti, alebo špičkovo vybavená posilňovňa priamo v hoteli sú len niektoré z možností. Personál Vám pripraví
ponuku na mieru, alebo môžete využiť ponuku na 7- dňový
Rekondičný pobyt, týždňový SPA pobyt, alebo iný špeciálne
zostavený balíček. Viac info nájdete na www.hotelamade.sk.

To všetko dopĺňa lákavá ponuka jedál z domácich surovín tunajšej reštaurácie, ktoré ulahodia aj tým najnáročnejším. Letné
dni pri bazéne môžete prežiť s drinkom v ruke a voňavým barbecue menu na tanieri.

B

Od 1. októbra 2010 funguje v rámci hotela Amade Private
Club, prvý s pravými tureckými kúpeľmi. Je určený pre tých,
ktorí po celý rok kladú dôraz na starostlivosť o harmóniu tela a
duše, pevné zdravie a psychický a fyzický relax. Luxusné služby
založené na koncepte slow-life Vám okrem rôznych výhod ponúkajú exkluzívnu možnosť priviesť so sebou jedného, dvoch

zľavu 10%

na ubytovanie a spa&wellness procedúry.
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Členovia Asociácie profesionálnych futbalistov si
po predložení členského poukazu môžu uplatniť
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VYUŽITE ŠPECIÁLNU
PONUKU !
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JUDr. Miloš Lacko, PhD. je odborníkom v oblasti práva sociálneho zabezpečenia a pracovného práva. Odbornú, pedagogickú a publikačnú činnosť rozvíja na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, na ktorej pôsobí
od roku 2003 v pozícii odborného asistenta. Je spoluautorom viacerých publikácií z oblasti práva sociálneho zabezpečenia, pracovného práva, sociálnej
politiky a medicínskeho práva. Vedecky participuje na viacerých výskumných
projektoch. Pedagogickú a prednášateľskú činnosť vykonáva vo viacerých
vzdelávacích inštitúciách. V súčasnosti je externým odborným poradcom na
Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Otázky spojené so sociálnym zabezpečením

profesionálneho športovca
APFS: Aký význam má vôbec sociálne zabezpečenie v
živote športovca ?
Dr. Miloš Lacko: Sociálne zabezpečenie prostredníctvom svojich nástrojov, najmä poisťovacieho systému,
predstavuje hmotný ochranný „val“ pre športovca
v situáciách, keď nemôže aktívne vykonávať svoju
činnosť. Sociálne zabezpečenie vytvára podmienky
na poskytovanie náhrady príjmu vo vopred definovaných (životných) situáciách (napr. dočasná pracovná
neschopnosť, invalidita, poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, krátkodobá potreba ošetrovania rodinného príslušníka, dlhodobá starostlivosť o rodinného
príslušníka ale aj dožitie dôchodkového veku). Je
preto veľmi dôležité, aby aj športovec ako každá iná
fyzická osoba bol vopred informovaný o príslušných
inštitúciách, administratívno-správnych postupoch
a podmienkach na poskytovanie peňažnej (ale aj
vecnej) náhrady pri zákonom definovaných životných
situáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť na jeho strane.
Systémy sociálneho zabezpečenia majú ochranný a
podporný charakter pre sociálne postavenie športovca
v spoločnosti.
APFS: : Za akých podmienok je teda športovec povinný
plniť odvodovú povinnosť (t. j. platiť poistné) ?
Dr. Miloš Lacko: Predovšetkým je potrebné oddeľovať odvodovú povinnosť na zdravotné poistenie,
ktorú musí športovec plniť od okamihu vzniku postavenia športovca (t. j. dňom podpisu zmluvy respektíve
dňom vzniku právneho vzťahu na podklade ktorého
je povinný plniť povinnosti športovca) a odvodovú
povinnosť na sociálne poistenie, ktorá vzniká po
splnení predpísaných zákonných podmienok. V
systéme zdravotného poistenia je každá fyzická osoba
povinná plniť odvodovú povinnosť (štandardne už od
narodenia), teda ak športovec začína alebo opätovne
po prestávke pokračuje s aktívnou činnosťou v systéme
zdravotného poistenia mení iba svoje postavenie osoby
povinnej plniť odvodovú povinnosť a to z predchádzajúcej pozície (napr. zamestnanca alebo samoplatiteľa)
na pozíciu samostatne zárobkovo činnej osoby. Všetky
administratívno-správne kroky uskutočňuje športovec
voči jeho zdravotnej poisťovni, ktorej je poistencom.
V systéme sociálneho poistenia je vznik odvodovej
povinnosti športovca previazaný nie na vznik právneho
vzťahu (t. j. odvodová povinnosť nevzniká ihneď), ale

na testovaní jeho príjmov za predchádzajúce zdaňovanie obdobie. Na športovca ako samostatne zárobkovo
činnú osobu sa vzťahuje v rámci sociálneho poistenie
povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie vždy od 1. júla aktuálneho roka iba v
prípade, ak jeho hrubý príjem (resp. obrat) z podnikania presiahne 12 – násobok sumy určenej ako 44,2%
priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR platnej
pred 2 rokmi (pre rok 2010 je táto hranica na úrovni
3948,72.-€). Toto povinné nemocenské poistenie a
dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej
osoby trvá až do 30. júna nasledujúceho kalendárneho
roka, keď príjem samostatne zárobkovo činnej osoby
nepresiahne vyššie opísanú hranicu. U športovca,
ktorému bola predĺžená lehota na podanie daňového
priznania, vzniká odvodová povinnosť na uvedených
poisteniach po pozitívnom testovaní jeho hrubého
príjmu od 1. októbra a zaniká následne 30. septembra
kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom
roku, za ktorý jeho hrubý príjem (výnos) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nebol
vyšší ako u uvedenej príjmovej hranici predchádzajúcej
situácii. Súčasne podotýkam, že osobitne sa postupuje v situácii, ak športovec opätovne začne aktívne
vykonávať činnosť po jej krátkom časovom prerušení
alebo ak na jeho strane odpadli dôvody zakladajúce
prerušenie povinného poistenia (napr. pozastavenie
činnosti alebo dlhodobá dočasná pracovná neschopnosť) a teda aj plnenia odvodovej povinnosti. V týchto
prípadoch sa spätne k 1. júlu (resp. 1. októbru) kalendárneho roka, v ktorom opätovne športovec získal
postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby, testuje
ním dosiahnutý hrubý príjem (výnos) spôsobom
ktorý som už spomenul, a to i napriek skutočnosti,
že k tomuto dátumu sa na účely sociálneho poistenia
nepovažoval za samostatne zárobkovo činnú osobu
(resp. nevykonával činnosť športovca, z ktorej by mu
plynul zdaniteľný príjem). Po pozitívnom testovaní
jeho príjmov, vzniká športovcovi odvodová povinnosť na účely sociálneho poistenia (na nemocenské
poistenie a dôchodkové poistenie) odo dňa vzniku
právneho vzťahu ukladajúce mu plnenie povinností
športovca (zjednodušene podpisu „hráčskej zmluvy“)
alebo opätovné pokračovanie v činnosti po jej pozastavení.
Podrobnejšie informácie (najmä práva a povinnosti
športovca v poisťovacom systéme vrátane administratívnych postupov voči príslušným inštitúciám) spojené
s problematikou načrtnutou v jednotlivých otázkach a
odpovediach vám prinesieme v ďalších číslach časopisu.

Kontakt: B&J consult, s.r.o.
tel.: +421 917 637 390
e-mail: bjconsult@ttonline.sk

Výhody investícií do drahých kovov
• Z historického hľadiska si drahé kovy uchovávajú svoju hodnotu a sú odolné v čase krízi
• Drahé kovy sa trvalo osvedčili ako ochrana pred infláciou
• Investície do drahých kovov sú mimoriadne vhodné z hľadiska rozloženia rizika a optimalizácie portfólia

Bezpečná úschova drahých kovov
• Reálne uskladnenie drahých kovov v trezoroch s najvyšším zabezpečením
• Rozsiahla poistná ochrana proti vlámaniu, ako aj pred živlami, ako sú oheň a voda.
• Notárska kontrola na štvrťročnej báze
• Možná dodávka časti alebo kompletného množstva drahých kovov formou doručovania cenín

Rakúsko - miesto finančných inštitúcií
• Vysoká miera politickej a hospodárskej stability
• Prísne regulované finančné trhy
• Tradičná vysoká miera zachovania diskrétnosti
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Toľko úvodné
číslo
Magazín, ktorý Vám predostrel svoje zameranie,
by Vám vo svojich budúcich číslach chcel priniesť
informácie, ktoré by Vám mali uľahčiť Vašu kariéru profesionálneho futbalistu.
V právnej problematike budeme vysvetľovať
najdôležitejšie chyby, ktorých sa dopúšťate pri
podpisoch Vašich zmlúv. Hlavne by sme boli radi,
keby sme klauzulu „ zníženie výkonnosti“ ako dôvod ukončenia zmluvy vymazali z nášho futbalového zmluvného repertoáru.
Budeme sa aj ďalej venovať rozhodnutiam súdov
a arbitráží, ktoré určite budú zdrojom inšpirácií
aj pre Vašich chlebodarcov.
Problematika vzťahu hráčov a hráčskych agentov
je pre nás tiež jednou z priorít. APFS nezastupuje
hráčov pri prestupoch, to sme si dali do našich
stanov, pretože si vážime prácu hráčskych agentov. Nedajú nám však spať praktiky niektorých

„agentov“, ich spôsoby presvedčovania a zmluvy, ktorými Vás zaväzujú. Pritom Pravidlá FIFA sú
v tomto smere jednoznačné.
Nechceme obísť ani problematiku sociálneho
a zdravotného zabezpečenia, ako povinnej položky z Vášho príjmu. Daňová problematika ako
súčasť tohto balíka tu bude mať neodmysliteľné
miesto. Už len množstvo hráčov od nás v zahraničí a naopak je tou skupinou, ktorá si to zaslúži,
aby raz nebolo neskoro...
Máme pre Vás pripravenú zdravotnú a výživovú
poradňu, ktorá by Vám mala dať prostredníctvom odborníkov a ich skúseností jasný signál,
čo robiť pre svoje zdravie, pretože zdravie je vo
Vašej kariére najpotrebnejšie.
Nezostáva nám len veriť, že sa nám podarí osloviť čo najviac reklamných a marketingových partnerov tak, aby Vám oni mohli ponúknuť svoje
produkty vo zvýhodnenej forme. Ako špeciálny
bonus.

APFS, ktorá je tu preto

Aby Vás reprezentovala, Aby sa Vás zastala
Aby Vám poradila a Aby za Vás bojovala.
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Ponúkame Vám:
Grafické spracovanie Vašich materiálov
Reklama Fotokniha
offsetová tlač sieťotlač výsek väzba V1, V2, V3 falcovanie špirálovanie,
kašírovanie dierovanie číslovanie
Kontaktné údaje: 033/5515 359, 033/5344 601
Mobil: 0911 207 309, E-mail: alkond@kon-press.sk, www.kon-press.sk
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