Motivačný list
Vážení členovia SFZ,
na základe vyhlásenia volieb do Komory SFZ pre riešenie sporov zo strany Volebnej komisie
SFZ, ktoré sa majú uskutočniť v dňoch 23.11.2021 až 03.12.2021 a návrhu zo strany
profesionálnych hráčov, v mene ktorých ma ako kandidáta navrhol Erik Jendrišek som z
nasledovných dôvodov prijal nomináciu kandidovať za člena Komory SPF pre riešenie sporov
voleného za záujmovú skupinu profesionálnych hráčov.

Už od začiatku štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave sa v mojom živote
prepletá právo a šport. Počas celého štúdia na Právnickej fakulte som pôsobil ako
profesionálny športovec — futbalový brankár vo viacerých prvoligových a druholigových
slovenských kluboch.
Neoddeliteľnou súčasťou kariéry profesionálneho športovca sú aj jeho zmluvné vzťahy a iné
situácie v právnej oblasti, ktoré s klubmi — svojimi zamestnávateľmi rieši. Vzhľadom na moje
vzdelanie ma táto oblasť prirodzene zaujímala a vždy som sa snažil pomôcť aj svojim
spoluhráčom či svojmu futbalovému klubu pri riešení rôznych právnych problémov.
Po skončení štúdia a získaní titulu doktor práv (JUDr.) som okrem kariéry profesionálneho
športovca začal rozvíja aj svoje právne vzdelanie a podieľal som sa na založení s rozvoji
spoločnosti špecializujúcej sa na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a
podnikateľského poradenstva, ktoré sú s právom neoddeliteľne spojené. V súčasnosti
pracujem ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií
Popri svojom zamestnaní snažím neustále vzdelávať a navštevujem rôzne semináre, kurzy a
certifikačné podujatia. Neustále sa meniace podmienky v oblastí športového práva v SR ma
prinútili bližšie sa venovať aj tejto oblasti, pretože som vedomosti v tejto oblasti potreboval
aj pri riešení svojich zmluvných vzťahov.
Aj keď som doteraz nepôsobil priamo v prostredí športového práva, verím, že svojím
vzdelaním, odhodlaním a skúsenosťami z oblasti ochrany osobných údajov ako špecifického
právneho odvetvia a práva všeobecne, sa stanem plnohodnotným členom Komory SFZ pre
riešenie sporov. Spojenie športu a práva bolo počas celej mojej kariéry mojím cieľom, ktorý
je možné zhmotniť práve v oblasti pôsobenia v Komore SFZ pre riešenie sporov.
S úctou,

JUDr. Vojtech Milošovič

