
  
Workshop Šport medzi paragrafmi 

 
23.5.2019  
Auditórium Maximum, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2. poschodie 
Šafárikovo nám. 6, Bratislava 
 
 
9:00 – 9:30 
Športové právo – od práce nadšencov po samostatné právne odvetvie 
Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave 
 
9:30 – 10:00 
V mantineloch biznisu, práva a športu 
Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru 
 
10:00 – 10:30 
Cesta prvého slovenského olympijského medailistu na pozíciu prvého štátneho tajomníka pre 
šport 
Jozef Gönci, olympionik, prvý štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky 
 
10:30 - 11:00 
Výkon práva a povinnosti pri športovej činnosti 
Eduard Burda, dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
 
11:00 – 11:30 
Z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Slovenský zväz ľadového hokeja 
Radoslav Peciar, právnik Slovenského zväzu ľadového hokeja 
 
11:30 – 12:00 
Vybrané aspekty diváckeho násilia 
Adrián Vicena, odborník pre oblasť diváckeho násilia, úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného 
zboru 
 
12:00 – 12:30 
Skúsenosti právnika popredného českého futbalového klubu 
Marek Šmejkal, právnik AC Sparta Praha, a.s. 
 
12:30 – 13:00 
Prípustnosť zmlúv o profesionálnom vykonávaní športu na dobu určitú 
Andrej Poruban, odborný asistent na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 
Právnickej fakulty UK v Bratislave, člen Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ a člen Komory SFZ 
pre riešenie sporov 
 
13:00 – 13:30 
Kariéra športového advokáta 
Tomáš Gábriš, advokát, pedagóg, člen Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ a člen Komory SFZ 
pre riešenie sporov 
 
13:30 – 14:00 



Ovplyvňovanie výsledkov v športe a postih tohto konania 
Jakub Čavoj, oddelenie integrity, Slovenský futbalový zväz 
 
14:00 – 14:30 
Činnosť Antidopingovej agentúry SR a boj proti dopingu v športe 
Žaneta Csáderová, riaditeľka Antidopingovej agentúry SR 
 
14:30 – 15:00 
O kariére v športe, páde na dno a o návrate k víťazstvám 
Matej Tóth, slovenský reprezentant a olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016  
 
15:00 – 15:30 
Je boj proti dopingu legálny? 
Jan Exner, právnik Českého olympijského výboru 
 
15:30 – 16:00 
Medzinárodný olympijský výbor, jeho fungovanie a činnosť  
Danka Barteková, olympionička, členka Medzinárodného olympijského výboru 
 
16:00 – 16:30 
Aká je hodnota olympijských kruhov a prečo je dôležité chrániť olympijskú symboliku? 
Patrik Hrbek, právnik Slovenského olympijského a športového výboru 
 


