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Disciplinárna komisia SZĽH
Trnavská cesta 27/B

831 04 Bratislava
V Bratislave, dňa 19.03.2018

VEC: Odpoveď na žiadosť o posúdenie súladu Prestupového poriadku SZĽH s ostatnými predpismi
SZĽH

Listom zo dňa 08.03.2018 ste ma požiadali o posúdenie súladu Prestupového poriadku SZĽH
prijatého Kongresom SZĽH dňa 23.06.2017 (ďalej ako "PP SZĽH") a Smernice o podmienkach
cezhraničného pôsobenia klubov schválenej Radou SZĽH dňa 26.06.2014 (ďalej ako "Smernica").

Po zabezpečení a preštudovaní relevantných podkladov som zistil, že pre SZĽH bolo vypracované aj
právne stanovisko advokátky JUDr. Márie Faithovej, právnej zástupkyne SZĽH, v zmysle ktorého nie je
Smernica platná a účinná. Po analýze veci musím konštatovať, že som rovnakého názoru a síce, že Smernica
je neúčinná, a teda právne irelevantná.

Tiežje potrebné uviesť, že Smernica v čl. 12 výslovne určuje: "Táto smernica je prílohou Súťažného
poriadku SZĽH, RP SZĽH a PP SZĽH". Mám za to, že Smernica bola prílohou v tom čase platných noriem
- Súťažného, Prestupového a Registračného poriadku SZĽH. Týmto bolo explicitne stanovené v čase vzniku
tejto normy, že nejde o samostatný predpis, ale o prílohu, ktorá zdieľa, resp. sleduje právny režim hlavnej
normy.

V teraz platnom Súťažnom, Prestupovom a aj Registračnom poriadku SZĽH sú v závere týchto
poriadkov uvedené aj prílohy. V žiadnom z týchto poriadkov SZĽH sa nenachádza ako príloha "Smernica o
podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov (pre družstvá klubov - členov SZĽH v zahraničných
súťažiach a zahraničné kluby v súťažiach SZĽH).

aopak v Prestupovom poriadku zo dňa 25.06.2015 je na konci Prestupového poriadku ako Príloha
č. 5 uvedená Smernica o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov (pre družstvá klubov - členov
SZĽH v zahraničných súťažiach a zahraničné kluby v súťažiach SZĽH).

Aj táto skutočnosť preukazuje to, že Kongres SZĽH nemal vôľu ponechať túto smernicu naďalej
v platnosti a účinnosti, a preto ju platné a účinné poriadky SZĽH ako prílohu neobsahujú. Preto som toho
názoru, že táto Smernica bola zrušená spolu s predpismi, ktorých bola prílohou.

V súlade s tým považujem za nelogické posudzovať súlad PP SZĽH a Smernice, ktorá nie je právne
záväzná,

Rovnako si Vás dovolím upozorniť na tú skutočnosť, že ak by aj Smernica bola platná a účinná, tak
ide normu nižšej právnej sily ako PP SZĽH, a preto by sa posudzoval súlad Smernice s PP SZĽH, nie
opačne. Vždy platí, že norma nižšej právnej sily musí byť v súlade s normou vyššej právnej sily.

V konečnom dôsledku bolo prezentované vyjadrenie DK SZĽH vo veci neoprávnených štartov,
v ktorom ste uviedli že k zastaveniu disciplinárneho stíhania došlo z dôvodu, že v prípade nejednoznačnosti
výkladu a otázky platnosti určitej normy zväzu nie je spravodlivé trestať hráčov a kluby za takéto nedostatky



legislatívy a nesprávny postup riadiaceho orgánu. Z uvedeného potom vyplýva, že ani DK SZĽH si nie istá
právnou existenciou normy, ktorú ste žiadali posúdiť.

Na záver si Vám dovolím pripomenúť, že v zmysle čl. 48 ods. 3 Disciplinárneho poriadku SZĽH:
" Vo veciach zásadného právneho významu môžu disciplinárne orgány pred rozhodnutím vo veci požiadať
o záväzný výklad predpisov športového zväzu príslušný odvolací disciplinárny orgán ((V súlade s tým bolo
vhodnejšie obrátiť sa na Arbitrážnu komisiu SZĽH a požiadať o záväzný výklad k tomu či Smernicu
aplikovať.

V súlade s vyššie uvedeným musím konštatovat', že som toho názoru, že Smernica je bez
právneho významu a z tohto dôvodu je absolútne bezpredmetné posudzovať akýkoľvek súlad týchto
dvoch noriem.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností ma kontaktujte na nižšie uvedenom čísle:

mob.: +421 905234513

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

Prílohy:
1. Právne stanovisko k Smernici o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov, ktorá bola schválená

Radou SZĽH dňa 26.06.2014.


