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Návrh správy o kontrolnej činnosti podl'a § U ods. 9 zákona Č. ·""0/2015 Z.z. o športe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

SLOVENSKÝ 'ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA
Číslo' 6q{I. PÔVOD POD ETU .
Došlo :.r.t..~;.~~.:..!..

Podnet podal: Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (ďalej len "SIHPA") na
základe § 14 ods. 1 písm. c) zákona Č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

Sídlom: Trnavská cesta 27IB, 831 04 Bratislava

II. OSOBA, KTOREJ ČINNOSŤ BOLA PREDMETOM KONTROLNEJ ČINNOSTI

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

Sídlom: Trnavská cesta 27IB, 831 04 Bratislava

III. PREDMET KONTROLY

Posúdenie nesúladu ustanovenia čl. 7.2 Registračného poriadku SZĽH (ďalej len "RP SZĽH") s
ustanovením §5 ods. 3 písm. a) zák. č. 440/2015 Z. z. zákona o športe (ďalej len "ZoŠ").

IV. ZISTENIA

V zmysle § 14 ods. 1 písm. c) ZOŠ som začal dňa 10.09.2019 odbornú kontrolu posúdenia Posúdenie
nesúladu ustanovenia čl. 7.2 RP SZĽH s ustanovením §5 ods. 3 písm. a) ZoŠ na základe podnetu SIHPA zo
dňa 03.09.2019.

SIHPA vo svojom podnete poukazuje na to, že ZoŠ pripúšťa možnosť obmedzenia práva športovca
zmeniť klub len v rámci jedného súťažného obdobia, avšak čl. 7.2 RP SZĽH vzhľadom na lehotu 365 dní
bude zasahovať do dvoch súťažných období a tým pádom sa SIHPA domnieva, že ide o rozpor so ZoŠ.

SIHPA v prípade, že Kontrolór SZĽH zistí nesúlad v zmysle podnetu SIHPA, SIHPA prosí o
zapojenie SIHPA do prípravy nového legislatívneho návrhu RP SZĽH, ktorý zabezpečí súlad so zákonom.

Podľa čl. 7.2 RP SZĽH: "Hokejista, ktorému bola registrácia zrušená môže byť znovu
zaregistrovaný za akýkoľvek Klub po uplynutí 365 dní od zrušenia registrácie. Vyplatenie výchovného pri
opätovnej registrácii do iného klubu v rámci SZĽH týmto nie je dotknuté lf.
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Podl'a § 5 ods. 1 ZoŠ: "Športovec má právo vybrať si športový klub, v ktorom bude vykonávať šport.
Ak to predpisy športového zväzu nevylučujú, športovec môže vykonávať šport súčasne vo viacerých
športových kluboch".

Podl'a § 5 ods. 3 písm. a) ZoŠ: "Športový zväz môže v záujme ochrany integrity športu v rozsahu
svojej pôsobnosti obmedziť právo športovca podl'a odseku 1 predpismi športového zväzu, ktorými určí
časové obdobie počas jedného súťažného obdobia, v ktorom je zmena klubovej príslušnosti športovca
obmedzená alebo zakázaná ".

K vyššie uvedenému uvádzam nasledovné:

Po preskúmaní vyššie uvedeného podnetu som dospel k názoru, že aj keď sa v článku 7.2 RP SZĽH
jedná o zrušenie registrácie, svojim spôsobom zrušením registrácie vo väčšine prípadov opätovným
zaregistrovaním do iného klubu dochádza k zmene klubovej príslušnosti športovca.

V zmysle § 5 ods. 3 písm. a) ZoŠ športový zväz môže v záujme ochrany integrity športu v rozsahu
svojej pôsobnosti obmedziť právo športovca počas jedného súťažného obdobia, v ktorom je zmena klubovej
príslušnosti športovca obmedzená alebo zakázaná, pričom článok 7.2 RP SZĽH obmedzuje zaregistrovanie
sa športovca za iný klub po dobu 365 dní, čo zasahuje do dvoch súťažných období.

V. VYHODNOTENIE KO TROL Y

Záverom si dovolím konštatovať, že pravdepodobne ustanovenie čl. 7.2 RP SZĽH je s ustanovením
§5 ods. 3 písm. a) ZOŠ v nesúlade, pričom SZĽH je povinné mať svoje poriadky v súlade so ZoŠ. Nad rámec
konštatovania, že ustanovenie čl. 7.2 RP SZĽH je s ustanovením §5 ods. 3 písm. a) ZoŠ v nesúlade
uvádzam, že čl. 7.2 RP SZĽH prináša aj ďalšie obmedzenia, ktoré by sa mohli následnou legislatívnou
diskusiou a úpravou odstrániť, čo by viedlo k zlepšeniu podmienok pre jednotlivé subjekty.

VI. NAVRHNUTÉ OPATRENIA

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, teda že podľa môjho názoru ustanovenie čl. 7.2 RP
SZĽH je s ustanovením §5 ods. 3 písm. a) ZoŠ v nesúlade, a preto odporúčam predmetný nesúlad odstránit'
a navrhujem, aby SZĽH zabezpečil začatie legislatívnej diskusie a následné zosúladenie ustanovenia čl. 7.2
RP SZĽH s ustanovením §5 ods. 3 písm. a) ZoŠ. Zároveň nechám na zváženie SZĽH, či vyhovie žiadosti
SIHPA a prizve na legislatívnu diskusiu a konanie o úprave vyššie uvedených noriem ich zástupcu, ktorý
chce deklarovať potreby úpravy daných noriem zo strany hráčov. Táto požiadavka mi bola oznámená zo
strany SIHPA mailom ako aj telefonicky JUDr. Oliverom Pravdom - prezident SIHPA.

VII. LEHOTA A VYJADRE IE K ZISTE TÝMNEDOSTATKOM

V zmysle § 14 ods. 7 zákona Č. 44012015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov k
návrhu správy o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9 zákona č. 44012015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov si dovolím požiadať štatutárny orgán SZĽH ako zástupcu SZĽH o písomné vyjadrenie
do 10:00 hod. dňa 01.10.2019 k rukám Kontrolóra SZĽH alebo prostredníctvom e-mailu na adresu
kontrolor@szlh.sk.

VIII. LEHOTA NA SPLNENIE OPATRENÍ PRI.JATÝCH NA NÁPRAVlJ NEDOSTATKOV

Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov je do 18.11.2019.
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IX. DEŇ ZAČATIA KO TROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť začala dňa 10.09.2019.

X. PREROKOVANIE KONTROLNEJ Čl NOSTI S OSOBOU, KTOREJ Čl OSŤ BOLA
PREDMETOM KONTROLY

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

Xl. 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.

Dátum vyhotovenia: 17.09.2019

Kontrolnú činnosť vykonal: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Návrh správy vypracoval: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.
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