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Správa o kontrolnej činnosti podl'a § 14 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z.z.
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

l. PÔVOD PODNETU

Podnet podal: PRO-HOKEJ, a.s., Predseda predstavenstva - JUDr.
Juraj Koval na základe § 14 ods. 1 písm. b) zákona č.
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "PRO-HOKEJ, a.s.")

Sídlom: Trnavská cesta 27IB, 831 04 Bratislava

II. OSOBA, KTOREJ ČINNOSŤ BOLA PREDMETOM KONTROLNEJ
ČINNOSTI

Športový odborník: Športový odborník, Mgr. Radoslav Peciar
podpredseda Disciplinárnej komisie Slovenského
zväzu ľadového hokeja (ďalej len "podpredseda DK
SZĽH")

Sídlom: Trnavská cesta 27IB, 831 04 Bratislava

Ul. PREDMET KONTROLY

"Stanovisko DK SZĽH k striedavým štartom v zmysle Prestupového poriadku SZĽH a

Smernice o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov" zo dňa 27.02.2018 (ďalej len

"Stanovisko").

IV. ZISTENIA

V zmysle § 14 ods. 1 písm. b) zákona Č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len" zákon o športe") som začal dňa 05.03.2017 odbornú kontrolu

k Stanovisku.

PRO-HOKEJ, a. s. v podnete zo dňa 01.03.2018 poukazoval na to, že "tento

dokument, ktorý má vyjadrovať jednoznačné stanovisko Disciplinárnej komisie SZĽH (ďalej



len "DK SZĽH) nebol prijatý DK SZĽH v zmysle Stanov SZĽH a Štatútu DK SZĽH. Do

dnešného dňa nie je k dispozícii žiadna zápisnica z konania DK SZĽH, ktorá by svedčila o

tom, že bolo skutočne prijaté tzv. jednoznačné stanovisko DK SZĽH naopak, máme overené

informácie od viacerých členov SZĽH, že nikdy neboli pozvaní na rokovanie DK SZĽH, kde

by predmetom malo byť prijatie takéhoto Stanoviska, ani sa o takomto Stanovisku

nehlasovalo. DK SZĽH resp. jej člen Mgr. Radoslav Peciar teda svojvoľne podpísal

nepravdivý dokument v mene DK SZĽH hoci vedel, že DK SZĽH takého stanovisko

neprijalo. Tým jednoznačne porušil viaceré ustanovenia predpisov SZĽH. Napriek tomu, že

menovaný má vedomosť o tom, že riadiacim orgánom Tipsport ligy je PRO-HOKEJ a.s.,

neobráti l sa na riadiaci orgán, ale poslal toto stanovisko všetkým klubom Tipsport ligy.

Riadiaci orgán pritom zaujal iné stanovisko, ktoré klubom viackrát oznámil a dňa 27.02.2018

potvrdil. Ide o neoprávnený zásah do právomoci riadiaceho orgánu PRO-HOKEJ a.s. a

zneisťovanie účastníkov Tipsport ligy v jej rozhodujúcej fáze.

Po doručení vyjadrení členov DK SZĽH som zistil, že dvaja členovia DK SZĽH

neboli prítomný na zasadnutí konanom 22.02.2018, tak sa k danému Stanovisku nevedia

vyjadriť.

Jeden člen sa vyjadril, že Stanovisko me Je rozhodnutie, ktoré musí byť prijaté

spôsobom, ktorý upravujú normy SZĽH. Stanovisko bolo prijaté za účelom informácie klubov

a za účelom predídenia porušenia predpisov SZĽH. Bolo vydané volenými funkcionármi

zväzu.

Ostatní členovia DK SZĽH sa vyjadrili v tom zmysle, že neformálne sa o tejto

záležitosti rozprávali, ale nebolo to vyslovene zasadanie a rokovanie o tomto konkrétnom

Stanovisku. Ďalej uviedli, že o tomto Stanovisku nehlasovali a nevyhotovila sa o tomto

Stanovisku ani zápisnica a takéto Stanovisko na zasadnutí DK SZĽH neprijali.

Predmetné Stanovisko podpísal a poslal na Tipsportligové kluby Mgr. Radoslav Peciar

- podpredseda DK SZĽH bez formálneho prerokovania a odsúhlasenia ostatnými členmi DK

SZĽH.
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V. VYHODNOTENIE KONTROLY

Podľa čl. 5.1.1 Stanov SZĽH: "Disciplinárna komisia je oprávnená prerokovať

konanie vykazujúce známky disciplinárneho previnenia a uložiť disciplinárne tresty a

ochranné opatrenie podľa Disciplinárneho poriadku ",

Podľa čl. 31 Piatej hlavy Všeobecná časť Disciplinárneho poriadku SZĽH:

"Predmetom disciplinárneho konania je náležité zistenie, objasnenie a spravodlivé posúdenie

disciplinárnych previnení fyzických a právnických osôb vrátane družstiev, pričom

disciplinárne orgány sú povinné dbaQ na to, aby disciplinárne konanie a jeho priebeh

rešpektovali zásady spravodlivého procesu a mali nielen sankčnú, ale aj výchovnú,

preventívnu a nápravnú funkciu".

Podl'a čl. 4 ods.1 Štatútu DK SZĽH: "DK najmä prerokúva a rozhoduje v prvom

stupni disciplinárne previnenia v hokeji, za ktoré je DK oprávnená ukladať disciplinárne

tresty a ochranné opatrenia podľa Disciplinárneho poriadku SZĽH".

Dovolím si konštatovať, že predmetné Stanovisko nie je ,jednoznačným Stanoviskom

DK SZĽH", nebolo formálne prerokované, nehlasovalo sa o ňom a bolo poslané na

Tipsportligové kluby Mgr. Radoslavom Peciarom - podpredsedom DK SZĽH bez formálneho

prerokovania a odsúhlasenia ostatnými členmi DK SZĽH, a teda tento dokument, ktorý má

vyjadrovať .jednoznačné stanovisko DK SZĽH" je len názorom podpredsedu DK SZĽH,

a preto je právne irelevantné. Som toho názoru, že predmetné Stanovisko ide nad rámec

kompetencií DK SZĽH, resp. podpredsedu DK SZĽH, ktoré im priznávajú Stanovy SZĽH

Disciplinárny poriadok SZĽH ako aj platný Štatút SZĽH.

Tiež som názoru, že predmetné Stanovisko malo byť zaslané riadiacemu orgánu

Tipsportligy - PRO-HOKEJ, a. s. a nie jednotlivým klubom Tipsportligy. Z vyššie uvedených

dôvodov bolo toto Stanovisko od počiatku právne irelevantné.

Vl. DEŇ ZAČATIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť začala dňa 05.03.2018.

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

Kontrolná činnosť bola prerokovaná po doručení písomného vyjadrenia Mgr.

Radoslavom Peciarom Kontrolórovi SZĽH dňa 18.04.2019.
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VIII. DEŇ SKONČENIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť bola skončená 20.04.2018.

Dátum vyhotovenia: 20.04.2018

Kontrolnú činnosť vykonal: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Návrh správy vypracoval: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.
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