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Slovenský zväz ľadového hokeja
Trnavská cesta 27/B

831 04 Bratislava

Podané 4 krát Miroslav Šatan - prezident SZĽH
SLOVENSKÝ z:v'Kl ĽADOVÉHO HOKEJA JUDr. Miroslav Valíček - generálny sekretár SZĽH

q q ~ Ing. Vladimír Baluška - ekonomický riaditeľ SZĽH
Čislo :........... •................. Výkonný výbor SZĽH

Došlo :..•1.?:~.;.?..9.1..~··
V Bratislave, dňa 13.08.2019 Vybavuje

JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.
0905/234 513

VEC: Posúdenie porušenia ustanovenia čl. 3.2.4.2 písm. a) a čl. 3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH
(ďalej len "Stanovy SZĽH") a nerešpektovanie uznesením Kongresu SZĽH č. 2/2019 zo
dňa 26.06.2019 zo strany Výkonného výboru SZĽH (ďalej len "VV SZĽH").

V zmysle § 14 ods. 1 písm. a) zákona Č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov som začal dňa 05.08.2019 odbornú kontrolu posúdenia Posúdenie porušenia
ustanovenia čl. 3.204.2 písm. a) a čl. 304.10 písm. s) Stanov SZĽH (ďalej len "Stanovy SZĽH") a
nerešpektovanie uznesením Kongresu SZĽH Č. 2/2019 zo dňa 26.06.2019 zo strany Výkonného
výboru SZĽH (ďalej len "VV SZĽH").

Týmto sprievodným listom si Vám dovolím predložiť Návrh správy o kontrolnej činnosti
v zmysle § 14 ods. 9 zákona Č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň si Vás dovolím požiadať o vyjadrenie k návrhu správy do 10:00 hod. dňa 19.08.2019
k rukám Kontrolóra SZĽH alebo prostredníctvom e-mailunaadresukontrolor@szlh.sk.

Za súčinnosť vopred ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa.

S pozdravom S'l
JUDr. Jaromír Šmátral ,PhD.

Kontrolór SZĽH - Predseda dozornej rady SZĽH



POUČENIE:

Podľa § 14 ods. 8 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe: "Ak športová organizácia po upozornení na
závažný nedostatok zistený pri kontrolnej činnosti tento závažný nedostatok v lehote určenej
kontrolórom neodstráni, kontrolór je povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich dni odo dňa
márneho uplynutia určenej lehoty, oznámiť vec formou podnetu hlavnému kontrolórovi športu. K
podnetu kontrolór pripojí upozornenie, oznámenie dôvodov nevyhovenia a ostatné podklady potrebné
na posúdenie veci. Rovnako kontrolór postupuje aj vtedy, ak príslušný orgán športovej organizácie v
určenej lehote neoznámil dôvody nevyhovenia",

Podl'a & 19 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o šoorte: "Štatutárny orgán a členovia orgánov
národného športového zväzu sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri
rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných orgánov národného športového zväzu;
ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodnil' a zverejnil' spolu s
príslušným stanoviskom".

Podľa § 95 ods. 2 písm. a) 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 športupodl'a § 14 ods. 6".

Podľa § 95 ods. 7 písm. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe: "Za správny delikt podľa odseku 1písm.
b), c), n) až pj, odseku 2 písm. a) až c) a odseku 4 písm. d), ej a i) možno uložiť pokutu od 300 eur do
30000 eur".
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Návrh správ)' o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene
a doplnení niektorých záko ňVENSKÝ ·z:.ikl. ĽADOVÉHOHOKEJA

w, q4 qC,sla : .

l. PÔVOD PODNETU Došlo :••.•..1.ťJ;.?9..i ..~
Podnet podal: Kontrolór SZĽH na základe § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o

športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Sídlom: Trnavská cesta 27IB, 831 04 Bratislava

ll. OSOBA, KTOREJ ČINNOSŤ BOLA PREDMETOM KONTROLNEJ ČINNOSTI

árodný športový zväz: Slovenský zväz ľadového hokeja
(ďalej len "SZĽH)

Sídlom: Trnavská cesta 27IB, 831 04 Bratislava

III.PREDMET KONTROLY

Posúdenie porušenia ustanovenia čl. 3.2.4.2 písm. a) a čl. 3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH (ďalej len
"Stanovy SZĽH") a nerešpektovanie uznesením Kongresu SZĽH Č. 2/2019 zo dňa 26.06.2019 zo strany
Výkonného výboru SZĽH (ďalej len "VV SZĽH").

IV. ZISTENIA

V zmysle § 14 ods. 1 písm. a) zákona Č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov som začal dňa 05.08.2019 odbornú kontrolu posúdenia porušenia ustanovenia čl. 3.2.4.2 písm. a) a
čl. 3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH zo strany VV SZĽH.

Dňa 01.08.2019 na zasadnutí VV SZĽH členovia VV SZĽH schváli v bode Č. 3 programu VV SZĽH
- "Legislatíva - prerokovanie návrhov zmien v sezóne 2019/2020" nasledovné zmeny Súťažného poriadku
SZĽH (ďalej len "SP SZĽH", Prestupového poriadku SZĽH (ďalej len "PP SZĽH") a Disciplinárneho
poriadku SZĽH (ďalej len "DP SZĽH"):

a) Pôvodné znenie bodu 4.5.1 SP SZĽH: "Ustanovenia o postupoch a zostupoch v súťažiach
musia byť uvedené v Rozpise súťaže, ktorý je vydaný SZĽH pre súťažné obdobie"

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 4.5.1 SP SZĽH: "Ustanovenia opostupoch a zostupoch v
súťažiach musia byť uvedené v smerniciach pre súťaže SZĽH ktoré vydáva SZĽH pre súťažné obdobie ".



Pôvodné znenie bodu 4.5.3 Súťažného poriadku: "Postup a zostup v majstrovských súťažiach
sa realizuje podľa umiestnenia družstiev po skončení súťaže. Vo všeobecnosti platí, že vo

všetkých súťažiach sa uplatňuje systém priameho postupu z nižšej súťaže do vyššej súťaže.
Priamy postup sa uplatňuje tak, že víťaz. prípadne družstvo umiestnené na druhom mieste
rovnakej súťaže, priamo postúpi/postupujú do vyššej súťaže. Systém priameho zostupu sa
uplatňuje tak, že družstvo, ktoré sa umiestnilo na poslednom, prípadne predposlednom mieste vo

vyššej súťaži, priamo zostupuje/zostupu jú do nižšej súťaže"

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 4.5.3 SP SZĽH: "Postup a zostup v majstrovských
súťažiach sa realizuje podľa umiestnenia družstiev po skončení súťaže. Vo všeobecnosti platí, že vo
všetkých súťažiach sa uplatňuje systém priameho postupu z nižšej súťaže do vyššej súťaže, ak smernice
pre príslušné mládežnícke súťaže SZĽH neustanovujú inak. Priamy postup sa uplatňuje tak, že víťaz,
prípadne družstvo umiestnené na druhom mieste rovnakej súťaže, priamo postúpilpostupujú do vyššej
súťaže. Systém priameho zostupu sa uplatňuje tak, že družstvo, ktoré sa umiestnilo na poslednom,
prípadne predposlednom mieste vo vyššej súťaži, priamo zostupuje/zostupu jú do nižšej súťaže"

Predmetné zmeny boli dňa 01.08.2019 schválené na zasadnutí VV SZĽH Uznesením VV SZĽH
č. 2/2019/5 s účinnost'ou od 01.08.2019; Za - 9; Proti - O;Zdržali sa - O.

b) Pôvodné znenie bodu 5.3.1 SP SZĽH: "Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez
ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR. Za zahraničného hokejistu sa
nepovažuje taký hokejista, ktorý nadobudol príslušnosť k SZĽH na základe nelimitovaného
transferu zo zahraničia a odohral dve po sebe nasledujúce sezóny, čo i len v časti, v súťažiach
SZĽH Vo vekových kategóriách predpripravka a prípravka sa za zahraničného hokejistu
nepovažuje hokejista, ktorý mal počas dvoch po sebe nasledujúcich sezónach, čo i len v časti,
príslušnost' k SZĽH"

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 5.3.1 SP SZĽH: "Zahraničný hokejista je korčuliar alebo
brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktory má štátnu príslušnosť inú ako SR"

Pôvodné znenie bodu 2.1.3 PP SZĽH: "Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez
ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR. Za zahraničného hokejistu sa
nepovažuje taký hokejista, ktorý nadobudol príslušnosť k SZĽH na základe nelimitovaného
transferu zo zahraničia a odohral dve po sebe nasledujúce sezóny, čo i len v časti, v súťažiach
SZĽH Vo vekových kategóriách predprípravka a prípravka sa za zahraničného hokejistu
nepovažuje hokejista, ktorý mal počas dvoch po sebe nasledujúcich sezónach, čo i len v časti,
príslušnosť k SZĽH"

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 2.1.3 PP SZĽH: "Zahraničný hokejistaje korčuliar alebo
brankár, bez ohl'adu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR"

Predmetné zmeny boli dňa 01.08.2019 schválené na zasadnutí VV SZĽH Uznesením VV SZĽH
č. 212019/6 s účinnosťou od 01.08.2019; Za - 6; Proti - 2; Zdržali sa - 1.

c) Pôvodné znenie bodu 6.10.1 SP SZĽH: ,.Systém predlženia v súťažiach SZĽH je upravený v
smerniciach pre súťaže SZĽH Pokiaľ sa zápas skončil v riadnom hracom čase nerozhodným
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výsledkom, hrá sa paťminútové predlženie bezprostredne po trojminútovej prestávke bez úpravy
l'adovej plochy. V predlženl hrajú družstvá v počte traja hráči v poli a brankár. Družstvá si
vzájomne vymenia strany a budú útočiť na opačnú bránu ako počas tretej tretiny. Predíženie
končí buď ukončení hracieho času, alebo strelením gólu. Družstvo, ktoré strelí gól sa stáva
víťazom zápasu.
6.10.1.1 Ak v kvalifikačnom kole, druhom kole, poslednom kole a iných zápasoch sa zápas skončí
nerozhodným stavom po troch tretinách, 5 minútové predlženie sa hrá hneď po trojminútovej
prestávke. Družstvá si vzájomne vymenia strany a budú útočiť na opačnú bránu ako počas tretej
tretiny. Zápas sa skončí po odohratí piatich minút alebo keď jedno z družstiev dosiahne gól. To
družstvo, ktoré dosiahne gól, bude považované za víťaza. Ak žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas
bude pokračovať samostatnými nájazdmi.
6.10.1.2 Ak v zápase play-off, štvrtfinále, sem (finále alebo zápase o bronzovú medailu je stav po
troch tretinách nerozhodný, po trojminútovej prestávke prichádza na rad 10 minútové predlženie.
V desať minútovom predlženi hrajú družstvá štyria hráči v poli a brankár. Družstvá si vzájomne
vymenia strany a budú útočiť na opačnú bránu ako počas tretej tretiny. Zápas sa skončí po
odohratí desiatich minút alebo keď jedno z družstiev dosiahne gól. To družstvo, ktoré dosiahne
gól bude považované za víťaza. Ak žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas bude pokračovať
samostatnými nájazdmi.
6.10.1.3 Ak v zápase o zlatú medailu je stav po troch tretinách nerozhodný, po 15 minútovej
(príp. 18 min.) prestávke, počas ktorej bude vykonaná úprava ľadu bude nasledovať 20 minútové
predlženie. V 20 minútovom predlženi hrajú družstvá v počte päť hráčov v poli a brankár.
Družstvá si vzájomne vymenia strany a budú útočiť na opačnú bránu ako počas tretej tretiny.
Vhadzovať sa bude v strede klziska. Zápas sa skončí po odohratí dvadsiatich minút, alebo keď

jedno z družstiev dosiahne gól. To družstvo, ktoré dosiahne gól bude považované za víťaza. Ak
žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas bude pokračovať samostatnými nájazdmi
6.10.1.4 Riadiaci orgán súťaže môže schváliť inú úpravu pravidiel predlženia alebo
samostatných nájazdov pre jednotlivé súťaže"

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 6.10.1 SP SZĽH: "Systém predlženia v súťažiach SZĽHje
upravený v smerniciach pre súťaže SZĽH"

Pôvodné znenie bodu 6.11.1 SP SZĽH: .J'okiaľ žiadne družstvo nedá gól v predlženi,
nasledujú samostatné nájazdy na určenie víťaza zápasu,
6.11.2 Samostatné nájazdy sa uskutočňujú na oboch stranách l'adovej plochy (ihriska), a to po
uskutočnení úpravy l'adu na sucho v minimálnej šírke medzi koncovymi bodmi vhadzovania.
6.11.3 Samostatné nájazdy začínajú strelci v troch sériách z každého družstva, pričom nájazdy
uskutočňujú striedavo. Hokejisti nemusia byť dopredu nominovaní, nájazdov sa môžu zúčastniť
všetci brankári a všetci hráči, ktorí sú uvedení v zázname o stretnutí. Nájazdov sa nemôže
zúčastniť hráč, ktorého trest nevypršal ukončením hracej doby predlženia. Počas samostatných
nájazdov musí ostať až do ich konca na trestnej lavici alebo v šatni.
6.11.4 Brankári sú v rovnakej bránke, v ktorej boli počas predlženia. Brankári oboch družstiev
môžu striedať brankára po každom samostatnom nájazde.
6.11.5 Samostatné nájazdy sa vykonávajú v súlade s pravidlami l'adového hokeja.
6.11.6 Hokejisti oboch družstiev uskutočňujú samostatné nájazdy najskôr v sériách striedavo až
do chvíle, kedy jedno družstvo nedá gól. Ak je po troch samostatných Nájazdoch každého
družstva výsledok stále nerozhodný, pokračuje sa samostatnými nájazdami po jednom hokejistovi
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z každého družstva až do momentu, pokia!' jedno družstvo nestreli víťazný gól. družstvo nestrelí
rozhodujúci gól.
6.11.7 Zapisovate!' zaznamená všetky nájazdy s uvedením hráčov, brankárov a dosiahnutých
gólov.
6.11.8 Do výsledku zápasu sa započíta iba víťazný gól, a bude pripísaná hráčovi, ktorý strelil gól
príslušnému brankárovi.
6.11.9 Ak družstvo odmietne účasť na samostatných nájazdoch, bude zápas pre toto družstvo
vyhlásený ako prehratý a druhému družstvu sa priznajú 3 body za víťazstvo.
6.11.10 Ak hráč odmietne uskutočniť samostatný nájazd, bude nájazd pre jeho družstvo
vyhlásený za nepremenený. "

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 6.10.1 SP SZĽH: "Systém samostatných nájazdov v
súťažiach SZĽHje upravený v smerniciach pre súťaže SZĽH"
Body 6.11.2 až 6.11.10 SP SZĽH sa vypúšťajú.

Predmetné zmeny boli dňa 01.08.2019 schválené na zasadnutí VV SZĽH Uznesením Uznesenie
VV SZĽH č. 2/2019/7 s účinnosťou od 01.08.2019; Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - 1.

d) Pôvodné znenie bodu 6.13 SP SZĽH:
,,6.13.1 Pri vyhlásení kontumačného výsledku sa družstvu, ktoré sa neprevinilo priznáva taký
počet bodov, aký mu prináleží za víťazstvo v prislušnej súťaži a aktívne skóre 5:0. Družstvu,
ktoré sa previnilo, sa nepriznáva žiaden bod, obdrží pasívne skóre 0:5. Vprípade druhej a ďalšej
kontumácie sa družstvu, ktoré sa previnilo, súčasne odpočitava taký počet bodov aký prináleží za
viťazstvo v riadnom hracom čase v príslušnej súťaži.
6.13.2 Pokia!' družstvo, v ktorého prospech sa kontumácia uskutočnila, dosiahlo v

kontumovanom zápase na radovej ploche (ihrisku) priaznivejší výsledok ako 5:0, považuje sa
takýto priaznivejší výsledok za kontumačný.
6.13.3 Obojstranný kontumačný výsledok znamená vzájomné započitanie gólov 5:0 v neprospech
oboch družstiev, pričom body sa nepriznajú nikomu.
6.13.4 Pokia!' sa zápas odohral alebo sa nedohral a následne sa kontumoval, započitajú sa
všetky individuálne štatistiky oboch družstiev.
6.13.5 O výsledku zápasu, ktorý sa neodohral alebo bol predčasne ukončený po čakacej dobe,
alebo v ktorom došlo k závažnému previneniu družstva alebo oboch družstiev, rozhodne SZĽH,
ktorý môže:
6.13.5.1 ponechať výsledok dosiahnutý na radovej ploche (ihrisku)
6.13.5.2 kontumovať zápas v prospech jedného z družstiev
6.13.5.3 obojstranne kontumovaťzápas
6.13.5.4 nariadiť nový zápas
6.13.5.5 nariadený zápas dohrať za súčasne stanovených podmienok
6.13.5.6 zápas nezapočiiavať, t.j. Považovať ho za neodohrané "

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 6.13 SP SZĽH:
,,6.13.1. O výsledku zápasu, ktorý sa neodohral alebo bol predčasne ukončený po čakacej dobe, alebo v

ktorom došlo k previneniu družstva alebo oboch družstiev, rozhodne SZĽH, ktorý môže:
6.13.1.1 ponechať výsledok dosiahnutý na ľadovej ploche (ihrisku)
6.13.1.2 kontumovať zápas v prospech jedného z družstiev
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6.13.1.3 obojstranne kontumovať zápas
6.13.1.4 nariadiť nový zápas
6.13.1.5 nariadený zápas dohrať za súčasne stanovených podmienok
6.13.1.6 zápas nezapočitavať, tj. považovať ho za neodohraný
6.13.2 Pri kontumovani zápasu v prospech jedného z družstiev, sa družstvu, ktoré sa neprevinilo priznáva
taký počet bodov, aký mu prináleží za víťazstvo v príslušnej súťaži a aktívne skóre 5:0. Družstvu, ktoré sa
previnilo, sa nepriznáva žiaden bod, obdrží pasívne skóre 0:5. V prípade druhej a ďalšej kontumácie sa
družstvu, ktoré sa previnilo, súčasne odpočítava taký počet bodov, aký prináleží za vít'azstvo v riadnom
hracom čase v príslušnej súťaži.
6.13.3 Pokiaľ družstvo, v ktorého prospech sa kontumácia uskutočnila, dosiahlo v kontumovanom zápase
na ľadovej ploche (ihrisku) priaznivejší výsledok ako 5:0, považuje sa takýto priaznivejší výsledok za
kontumačný.
6.13.4 Obojstranne kontumovany zápas znamená vzájomné započítanie gólov 5:0 v neprospech oboch
družstiev, pričom body sa nepriznajú nikomu.
6.13.5 Pokiaľ sa zápas odohral alebo sa nedohral a následne sa kontumoval, započíta jú sa všetky
individuálne štatistiky oboch družstiev"

Predmetné zmeny boli dňa 01.08.2019 schválené na zasadnutí VV SZĽH Uznesením VV SZĽH
č. 2/2019/8 s účinnosťou od 01.08.2019; Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - 1.

e) Pôvodné znenie bodu 1.2.1.5 SP SZĽH: - nebolo

Schválené nové doplnené znenie VV SZĽH bodu 1.2.1.5 SP SZĽH: "pred začiatkom každej
súťaže prostredníctvom VV SZĽH smernice pre súťaže SZĽH, ktoré stanovujú športovo-technické
parametre, špecifikácie, pokyny, výnimky, výkon a aplikáciu Súťažného poriadku SZĽH a Pravidiel ĽH"

Predmetné zmeny boli dňa 01.08.2019 schválené na zasadnutí VV SZĽH Uznesením VV SZĽH
č. 2/2019/9 s účinnosťou od 01.08.2019; Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - 1.

f) Pôvodné znenie bodu 13.9 PP SZĽH: "Hokejista môže maťpovolené hosťovanie v zmysle tohto
článku len dvakrát počas prestupového obdobia v jednej sezóne, to sa nevzt'ahuje na hokejistu
vekovej kategórie senior; tým nie je dotknutá možnosť pôsobenia hokejistov v súťažiach mladších
žiakov, starších žiakov a v súťažiach žien na základe striedavého štartu. ak bol striedavý štart
povolený pred ukončením prestupového obdobia

Schválené nové doplnené znenie VV SZĽH bodu 13.9 PP SZĽH: "Hokejista môže mať
povolené hosťovanie v zmysle tohto článku len dvakrát počas prestupového obdobia v jednej
sezóne, to sa nevzt'ahuje na hokejistu vekovej kategórie senior; tým nie je dotknutá možnosť
pôsobenia hokejistov v súťažiach mladších žiakov, starších žiakov, kadetov a v súťažiach žien na
základe striedavého štartu, ak bol striedavý štart povolený pred ukončením prestupového
obdobia"

Predmetné zmeny boli dňa 01.08.2019 schválené na zasadnutí VV SZĽH Uznesením VV SZĽH
č. 2/2019110 s účinnosťou od 01.08.2019; Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - 1.

g) Pôvodné znenie bodu 13.22 PP SZĽH: "Po ukončení prestupového obdobia do konca
sút'ažného obdobia môžu hráči vekových kategórii kadet, dorast, junior a senior štartovať na
striedavý štart podľa tohto článku len za klub, v ktorom odohrá prvé súťažné stretnutie po
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skončení prestupového obdobia. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený
štart hráča ((

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 13.9 pp SZĽH: "Po ukončení prestupového obdobia
do konca súťažného obdobia môžu hráči vekových kategórii kadet, dorast, junior a senior
štartovať na striedavý štart podľa tohto článku len za klub, v ktorom odohrá prvé súťažné
stretnutie po skončení prestupového obdobia, to sa nevzťahuje na štart hráčov kategórie dorast a
junior v súťažiach seniorov. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený
štart hráča ((

Pôvodné znenie bodu 14.20 PP SZĽH: "Po ukončení prestupového obdobia do konca
súťažného obdobia môžu hráči vekových kategórii kadet, dorast, junior a senior štartovať na
striedavý štart podľa tohto článku len za klub, v ktorom odohrá prvé súťažné stretnutie po
skončení prestupového obdobia. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený
štart hráča ((

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 14.20 PP SZĽH: "Po ukončení prestupového obdobia
do konca súťažného obdobia môžu hráči vekových kategórii kadet, dorast, junior a senior
štartovať na striedavý štart podľa tohto článku len za klub, v ktorom odohrá prvé súťažné
stretnutie po skončení prestupového obdobia, to sa nevzťahuje na štart hráčov kategórie dorast
a junior v súťažiach seniorov. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený
štart hráča ((

Predmetné zmeny boli dňa 01.08.2019 schválené na zasadnutí VV SZĽH Uznesením VV SZĽH
č. 2/2019/11 s účinnosťou od 01.08.2019; Za - 9; Proti - O;Zdržali sa - O.

1) Uznesením VV SZĽH č. 2/2019/12 VV SZĽH schválil s účinnosťou od 01.08.2019 zmenu
Disciplinárneho poriadku SZĽH (zmeny sú zverejnené na webovom sídle SZĽH a sú farebne vyznačené pod
príloha č. 2 k zápisnici zo dňa 01.08.2019). Za- 8; Proti - O;Zdržali sa-l

Podľa čl. 3.2.4.2 Stanov SZĽH: "Kongres schvaľuje Stanovy, Súťažný poriadok, registračný
poriadok, Prestupový poriadok, Disciplinárny poriadok, ich zmeny a doplnky na návrh Výkonného výboru H.

Podľa čl. 3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH: "Výkonný výbor najmä: v nevyhnutných prípadoch
pre chod hokeja môže robiť úpravy v predpisoch hokeja, ktoré môže schváliť Kongres na jeho
najbližšom zasadnutí; ak ich Kongres neschváli, zmena stráca svoju účinnosť".

K vyššie uvedenému uvádzam nasledovné:

Dňa 26.06.2019 na Kongrese SZĽH v pôvodnom programe bol bod č. 12 - "Zmena legislatívnych
noriem (Stanovy SZĽH, Súťažný poriadok SZĽH, Prestupový poriadok SZĽH, Disciplinárny poriadok
SZĽH)". Na návrh R. Lintnera zastupujúceho Prohokej, a.s. Kongres SZĽH schválil vypustenie bodu
programu č. 12. uznesením Kongresu SZĽH č. 2/2019. Tento bod programu bol vypustený z programu
Kongresu SZĽH s tým, že Delegáti Kongresu SZĽH konštatovali, že predmetnými legislatívnymi zmenami
sa budú delegáti Kongresu zaoberať na nasledujúcom Kongrese SZĽH, pričom sa vyjadrili, aby k rokovaniu
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a schváleniu zmien v predpisoch SZĽH došlo na nasledujúcom Kongrese SZĽH, ktorému bude predchádzať
legislatívne dohodovacie konanie.

Po preštudovaní materiálov zaslaných VV SZĽH na plánované zasadnutie VV SZĽH na deň
01.08.2019 som zistil, že v bode č. 3 programu VV SZĽH - "Zmena legislatívnych noriem (Stanovy SZĽH,
Súťažný poriadok SZĽH, Prestupový poriadok SZĽH, Disciplinárny poriadok SZĽH" je návrh na prijatie a
schválenie niektorých zmien v poriadkoch (vyššie uvedené), ktoré niektoré boli aj v obsahu návrhu na
prijatie a schválenie zmien v pôvodnom programe bodu č. 12 - "Zmena legislatívnych noriem (Stanovy
SZĽH, Súťažný poriadok SZĽH, Prestupový poriadok SZĽH, Disciplinárny poriadok SZĽH)", a ktoré boli
na návrh R. Lintnera zastupujúceho Prohokej, a.s. Kongresom SZĽH uznesením Kongresu SZĽH č. 2/2019
vypustené z pôvodného programu.

Dňa 29.07.2019 som ako Kontrolór SZĽH mailom upozornil VV SZĽH, že podľa môjho názoru sa
nejedná o zmeny nevyhnutné pre chod hokeja v zmysle ustanovenia čl. 3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH. Chod
hokeja bude zachovaný aj bez týchto zmien. Z tohto dôvodu som odporučil, aby VV SZĽH na svojom
zasadnutí dňa 01.08.2019 zmeny v prepisoch nerobil a rešpektoval aj požiadavku Kongresu SZĽH zo dňa
26.06.2019, a to aby zmeny v predpisoch boli prerokované a schválené na ďalšom Kongrese SZĽH, ktorému
bude predchádzať riadny legislatívny proces, teda požadované legislatívne dohodovacie konanie všetkých
klubov SZĽH.

Dňa 01.08.2019 na zasadnutí VV SZĽH som na začiatku prerokovania bodu č. 3 "Zmena
legislatívnych noriem (Stanovy SZĽH, Súťažný poriadok SZĽH, Prestupový poriadok SZĽH, Disciplinárny
poriadok SZĽH" členov VV SZĽH opätovne upozornil, že tieto zmeny podľa Stanov SZĽH môže robiť iba
Kongres SZĽH, a to z dôvodu, že sa podľa môjho názoru nejedná o nevyhnutné zmeny pre chod hokeja v
zmysle ustanovenia čl. 3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH a taktiež, že je potrebné rešpektovať rozhodnutie
Kongresu SZĽH zo dňa 26.06.2019, ktorý na svojom poslednom zasadnutí bodu č. 12 - "Zmena
legislatívnych noriem (Stanovy SZĽH, Súťažný poriadok SZĽH, Prestupový poriadok SZĽH, Disciplinárny
poriadok SZĽH)", na návrh R. Lintnera zastupujúceho Prohokej, a.s. uznesením Kongresu SZĽH č. 2/2019
vypustil z pôvodného programu.

Som toho názoru, že všetky vyššie uvedené zmeny v poriadkoch SZĽH prijaté a schválené VV
SZĽH na jeho zasadnutí nie sú nevyhnutné prípady pre zachovanie chodu hokeja ako to vyžaduje čl.
3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH.

Mám za to, že ak by tie to zmeny neboli prijaté a schválené, chod hokeja na Slovensku, resp.
chod jednotlivých súťaží SZĽH by nebol žiadnym spôsobom ohrozený.

Je dôležité rozlišovat' medzi skutočnosťou čo je nevyhnutné pre chod hokeja a skutočnosťou čo
je dobré a čo zlepší slovenský hokej. V plnej miere chápem, že členom VV SZĽH ide o rozvoj a posun
ľadového hokeja na Slovensku vpred, ale tento fakt nemôže mať za následok porušovanie predpisov
SZĽH, v danom prípade Stanov SZĽH a musí byť dodržaný procesný postup, ktorý si schválili
delegáti Kongresu, a teda, že na zmeny v poriadkoch je príslušný Kongres SZĽH.

Aj z gramatického hľadiska je pojem slova "nevyhnutný" charakterizovaný a vykladaný ako: "ktorý
nemôže chýbat"', "bez ktorého sa nemožno zaobíst"'.

Je teda zjavné, že bez vyššie uvedených zmien v poriadkoch SZĽH bude chod hokeja
zachovaný, nebude ohrozený ľadový hokej a ani žiadna súťaž SZĽH.

Z týchto dôvodov vyššie uvedené prijaté a schválené zmeny v poriadkoch VV SZĽH na jeho
zasadnutí dňa 01.08.2019 považujem za prijaté a schválené v rozpore čl. 3.2.4.2 písm. a) a čl. 3.4.10 písm. s)
Stanov SZĽH ako aj v rozpore s rozhodnutím Kongresu SZĽH zo dňa 26.06.2019, ktorý uznesením
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Kongresu SZĽH Č. 2/2019 vypustil z pôvodného programu návrh legislatívnych zmien a deklaroval
rokovanie o nich a prípadne schválenie na nasledujúcom Kongrese SZĽH.

V. VYHODNOTENIE KONTROLY

Záverom si dovolím konštatovať, že došlo k porušeniu ustanovenia čl. 3.2.4.2 písm. a) a čl. 3.4.10
písm. s) Stanov SZĽH, ako aj nerešpektovaniu uznesenia Kongresu SZĽH Č. 2/2019, ktorý vypustil
z pôvodného programu na svojom poslednom zasadnutí bod Č. 12 - "Zmena legislatívnych noriem (Stanovy
SZĽH, Súťažný poriadok SZĽH, Prestupový poriadok SZĽH, Disciplinárny poriadok SZĽH)" s tým, že
o legislatívnych zmenách sa bude rokovať a schvaľovať ich na nasledujúcom Kongrese SZĽH.

VI. NAVRHNUTÉ OP ATRENIA

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam podľa môjho názoru došlo k porušeniu ustanovenia čl.
3.2.4.2 písm. a) a čl. 3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH, ako aj nerešpektovaniu uznesenia Kongresu SZĽH Č.

2/2019 zo strany VV SZĽH ako nápravu odporúčam ešte pred začatím súťaží SZĽH, aby uznesením VV
SZĽH na jeho zasadnutí alebo hlasovaním per rollam zrušil prijaté a schválené zmeny v SP SZĽH, PP
SZĽH a DP SZĽH, ktoré boli prijaté a schválené VV SZĽH dňa 01.08.2019 s účinnosťou 01.08.2019
a vrátil pôvodný stav daných poriadkov, pričom predmetné navrhnuté zmeny v daných poriadkoch nechá na
rozhodnutie najbližšieho Kongresu SZĽH.

VII. LEHOTA NA VYJADRENIE K ZISTENÝM NEDOSTATKOM

V zmysle § 14 ods. 7 zákona Č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov k
návrhu správy o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9 zákona Č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov si dovolím pre krátkosť času požiadať štatutárny orgán SZĽH ako zástupcu SZĽH
o písomné vyjadrenie do 10:00 hod. dňa 19.08.2019 k rukám Kontrolóra SZĽH alebo prostredníctvom
e-mailunaadresukontrolor@szIh.sk.

VIII. LEHOT A NA SPLNENIE OPATRENÍ PRI.JA TÝCH NA NÁPRAVU NEDOSTATKOV

Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov je do 31.08.2019.

IX. DEŇ ZAČATIA KONTROLNE,' ČINNOSTI

Kontrolná činnosť začala dňa 05.08.2019.

X. PREROKOVANIE KONTROLNEJ ČINNOSTI S OSOBOU, KTOREJ ČINNOSŤ BOLA
PREDMETOM KONTROLY

Kontrolná činnosť bude prerokovaná po doručení písomného vyjadrenia zo strany štatutárneho
orgánu SZĽH Kontrolórovi SZĽH.

XI.DEŇ SKONČENIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť bude skončená po doručení písomného vyjadrenia k tomuto návrhu zo strany
štatutárneho orgánu SZĽH Kontrolórovi SZĽH a následnom jeho prerokovaní s SZĽH.

8



Dátum vyhotovenia: 13.08.2018

Kontrolnú činnosť vykonal: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

-::
Návrh správy vypracoval: nn». Jaromír Šmátrala, PhD. f
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