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Slovenský zväz ľadového hokeja
Štatutárny orgán SZĽH

Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava

a vedomie: Karol Belko - matrika SZĽH
Pavol Remžík - súťažné oddelenie SZĽH
Mgr. Radoslav Peciar - právne oddelenie SZĽH

VEC: Stanovisko k uzneseniu zo zasadnutia VV SZĽH č. 34/2017 zo dňa 13.9.2017 v zmysle bodu
3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH, v ktorom schválil VV SZĽH zmenu čl. 23 ods. 23.3 pp SZĽH

Na základe e-mailu z Matriky SZĽH od pána Karola Belka zo dňa 22.09.2017 som dostal podpísané
Uznesenie zo zasadnutia VV SZĽHč. 34/2017 zo dňa 13.9.2017 v zmysle bodu 3.4.10 písm. s} Stanov SZĽH, v
ktorom schválil VV SZĽH zmenu čl. 23 ods. 23.3 pp SZĽH v nasledovnom znení, ktoré podpísal Generálny
sekretár SZĽH:

Článok 23 pp SZ(H
"Ak má hokejista bez štátneho občianstva SR povolený pobyt v SR nepretržite 2 roky a na základe
nelimitovaného transferu, pôsobil bez prerušenia dve kompletné sezóny po sebe v kluboch SZĽH,súťažiach
riadených SZĽH, ktoré sú riadnym členom SZĽH, ďalej sa nepovažuje za zahraničného hokejistu.
Nelimitovaný transfer musí nadobudnúť platnosť najneskoršie do 30. septembra prvej sezóny pôsobenia
hokejistu v súťažiach SZĽH"

Po vykonaní následnej kontroly zvukového záznamu som ako Predseda Dozornej rady SZĽH
a Kontrolór SZĽH zistil, že zrejme nesprávnou interpretáciou témy ohl'adne Zahraničného hokejistu na
zasadnutí VV SZĽH dňa 13.09.2017 bolo vyhotovené nesprávne Uznesenie zo zasadnutia VV SZĽH č.
34/2017 zo dňa 13.9.2017 v zmysle bodu 3.4.10 písm. s} Stanov SZĽH, v ktorom schválil VV SZĽH zmenu čl.
23 ods. 23.3 PP SZĽH.

Ako Predseda Dozornej rady SZĽH a Kontrolór SZĽH uvádzam, že bol prijatý návrh Športového klubu
polície Bratislava zo dňa 01.09.2017, doručený na SZĽH dňa 12.09.2017, ktorý navrhuje úpravu Článku V.
bod 5.3 Zahraničný hokejista Súťažného poriadku SZĽH, ako aj úpravu článku 23 bod 23.3 Zahraničný
hokejista Prestupového poriadku SZĽH.

Tento návrh bol prijatý Výkonným výborom SZĽH na zasadnutí VV SZĽH konanom dňa 13.09.2017
v nasledovnom znení:

Úprava Súťažného poriadku Článku V. bod 5.3 Zahraničný hokejista.
5.3.1.: "Zahraničný hokejista je každý hokejista, ktorý je riadne registrovaný v elektronickom systéme
matriky SZĽH,a ktorého národným hokejovým zväzom nie je SZĽH, ak nejde o zahraničného hokejistu, ktorý
nadobudol príslušnosť k SZĽH na základe nelimitovaného transferu zo zahraničia. Pre potreby Súťažného
poriadku sa za zahraničného hokejistu nepovažuje po dvoch po sebe nasledujúcich sezónach odohratých v
klube riadneho člena SZĽH."



Úprava Prestupového poriadku článku 23 bod 23.3 Zahraničný hokejista
23.3.: "Ak má hokejista bez štátneho občianstva SRpovolený pobyt v SRnepretržite 2 roky a v tomto období
pôsobil dve kompletné sezóny po sebe v súťažiach riadených SZľH klube, ktorý je riadnym členom SZľH,
ďalej sa nepovažuje za zahraničného hokejistu. "

Týmto si Vás dovol'ujem požiadať o nápravu daného stavu v lehote do 28.09.2017 tak, že o tejto
skutočnosti budú informované kluby SZĽH, ktorých sa daný stav dotýka.

V prípade akýchkol'vek otázok a nejasností ma kontaktujte na nižšie uvedenom čísle:

mob.: +421 905 234513

Za súčinnosť vopred ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa,

JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.
Kontrolór SZĽH - Predseda dozornej rady SZĽH

POUČENIE:

Podl'a § 95 ods. 2 písm. al zákona č. 440/2015 Z. z. o športe: "Národný športový zväz sa dopustí správneho
deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podla §
14 ods. 6".

Podl'a § 95 ods. 7 písm. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe: "Za správny delikt podla odseku 1 písm. b), c}, nJ
až o). odseku 2 písm. aj až cJ a odseku 4 písm. d}, ej a iJ možno uložiť pokutu od 300 eur do 30 000 eur".


