
SLOVENSKÝ zvÄZ ILA[J[)VlÉH[] HOKEJA
SLOVAK ICE H[]CKEY FEDERATION

Trnavská cesta 27/8, 831 04 Bratislava Tel: +421 905 234 513 E-mail: kontrolor@szlh.sk

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

l. PÔVOD PODNETU

Podnet podal: Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (ďalej len "SIHPA") na
základe § 14 ods. 1 písm. c) zákona Č. 44012015 Z.z. o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

Sídlom: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

II. OSOBA, KTOREJ ČINNOSŤ BOLA PREDMETOM KONTROLNEJ ČINNOSTI

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

Sídlom: Trnavská cesta 27/B, 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 SIHP A, SIHPA prosí o
zapojenie SIHP A 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 a.
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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 podľa odseku 1predpismi športového zväzu, ktorými určí
časové obdobie počas jedného súťažného obdobia, v ktorom je zmena klubovej príslušnosti športovca
obmedzená alebo zakázaná".

Po preskúmaní vyššie uvedeného podnetu Kontrolór SZĽH dňa 17.09.2019 zastával názor, 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.

Dňa 1.10.2019 požiadal SZĽH o predlženie lehoty na vyjadrenie kvôli príprave predpisov na
decembrový Kongres 2019 a 13.01.2020 sa k návrhu správy o kontrolnej činnosti vyjadril, pričom uviedol
nasledovné:

"Slovenský zväz ľadového hokeja predkladá svoje stanovisko k veci týkajúcej sa namietaného rozporu
bodu 7.2. Registračného poriadku SZĽH (ďalej aj iba ako ,,RP SZĽH') so zák. Č. 440/2015 Z. z. o športe
(ďalej aj iba ako "zákon o športe"), ktorý namietala svojím podnetom SIHPA.

Kolízia nesúladu ustanovenia 7.2. RP SZĽH so zákonom o športe (§ 5 ods. 3 písm. a)) má podľa
SIHPA spočívať v tom, že po zrušení registrácie hokejistu (v IS SZĽH), sa tento môže zaregistrovať
opätovne až po uplynutí 365 dní, čo je rok, ktorý vždy zasahuje do dvoch súťažných období a zákon o športe
dovoľuje limitáciu zmeny klubovej príslušnosti iba v rámci jedného súťažného obdobia.

SZĽH s názorom SIHP A nesúhlasí, pretože je nevyhnutné rozlišovať medzi "zrušením registrácie
hokejistu" a "zmenou klubovej príslušnosti hokejistu", keďže ide o dve rôzne skutočnosti s rozdielnymi
právnymi následkami.

Podľa ust. 1.3. RP SZĽH: "Registráciou vzniká príslušnosť k SZĽH Registrácia sa preukazuje
výpisom z informačného systému alebo preukazom člena SZĽH (ďalej len "preukaz"). Každá fyzická osoba
spríslušnosťou k SZĽH môže byť držiteľom iba jedného preukazu."

Podľa ust. 7.2. RP SZĽH: "Hokejista, ktorému bola registrácia zrušená môže byť znovu
zaregistrovaný za akýkoľvek Klub po uplynutí 365 dní od zrušenia registrácie "

Podľa ust. § 5 ods. 3 písm. a) zákona o športe: " Športový zväz môže v záujme ochrany integrity
športu v rozsahu svojej pôsobnosti obmedziť právo športovca podľa odseku 1predpismi športového zväzu,
ktorými určí:

a) časové obdobie počas jedného súťažného obdobia, v ktorom je zmena klubovej príslušnosti športovca
obmedzená alebo zakázaná, ... "
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Zmena klubovej príslušnosti hokejistu:

Zmenou klubovej príslušnosti hokejistu sa rozumie:
prestup - zaniká klubová príslušnosť hokejistu kjednému hokejovému klubu a vzniká nová klubová
príslušnosť k inému hokejovému klubu a to bez časového obmedzenia alebo
hosťovanie - zaniká klubová príslušnosť hokejistu kjednému hokejovému klubu a vzniká nová
klubová príslušnosť k inému hokejovému klubu na presne určený čas.

V oboch prípadoch zmeny klubovej príslušnosti hokejistu (prestup, hosťovanie) ostáva zachovaná
príslušnosť k národnému športovému zväzu - SZĽH a nedochádza k zrušeniu registrácie.

Ust. § 5 ods. 3 písm. a) zákona o športe tak upravuje zmenu klubovej príslušnosti, nie zrušenie
registrácie v národnom športovom zväze.

Zrušenie registrácie hokejistu:

Príslušnosť hokejistu k národnému športovému zväzu, t.j. k SZĽH, vzniká podľa bodu 1.3. RP SZĽH
jeho registráciou. Zrušenie registrácie hokejistu podľa bodu 7.2. RP SZĽH tak predstavuje zrušenie
príslušnosti k SZĽH.

Zrušením registrácie hokejistu nedochádza k zmene klubovej príslušnosti, pretože zrušením registrácie
hokejista stráca nielen príslušnosť k SZĽH, ale aj príslušnosť k akémukoľvek hokejovému klubu
v pôsobnosti SZĽH. Nie je možné !pretože je to v rozpore s ust. § 3 písm. k) bod 10 zákona o športe!, aby
hokejistovi bola zrušená registrácia v SZĽH a zároveň zachovaná príslušnosť k niektorému slovenskému
hokejovému klubu.

Záver:
Zmena klubovej príslušnosti, ktorú reguluje § 5 ods. 3 písm. a) zákona o športe, nie je zrušením

registrácie podľa bodu 7.2. RP SZĽH, pretože pri zmene klubovej ostáva registrácia hokejistu v SZĽH
zachovaná.

Zrušenie registrácie podľa RP SZĽH predstavuje také zrušenie príslušnosti, ktorým zaniká nielen
príslušnosť k SZĽH, ale aj príslušnosť k akémukoľvek slovenskému hokejovému klubu.

Z uvedeného vyplýva, že zmena klubovej príslušnosti a zrušenie registrácie me sú totožné
skutočností, kým RP SZĽH v bode 7.2. upravuje zrušenie registrácie hokejistu, tak zákon o športe v ust. § 5
ods. 3 písm. a) upravuje zmenu klubovej príslušnosti hokejistu. Na základe toho nemôže byť bod 7.2. RP
SZĽH v nesúlade s § 5 ods. 3 písm. a) zákona o športe, tak ako to uvádza SIHPA, keďže upravuje inú
skutočnosť.

Kontrolór SZĽH predmetnú problematiku medzitým diskutoval aj s viacerými odborníkmi z oblasti
športového práva, ktorí tiež zastávajú názor, že zrušenie registrácie hokejistu, nie je zmena klubovej
príslušnosti.

V. VYHODNOTENIE KONTROLY

Na základe vyššie uvedeného vyjadrenia SZĽH ako aj názorov odborníkov zaoberajúcimi sa
športovým právom si záverom dovolím konštatovať, že som sa stotožnil s vyjadrením SZĽH ako aj
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s názormi odborníkov z oblasti športového práva, a preto podľa môjho názoru ustanovenie čl. 7.2 RP SZĽH
nie je s ustanovením §5 ods. 3 písm. a) ZoŠ v nesúlade. SZĽH teda nemusí upravovať RP SZĽH.

VI. NAVRHNUTÉ OPATRENIA

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam me sú navrhnuté žiadne opatrenia pretože bolo
konštatované, že ustanovenie čl. 7.2 RP SZĽH nie je s ustanovením §5 ods. 3 písm. a) ZOŠ v nesúlade ..

VII. LEHOTA A 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 štatutárny orgán SZĽH ako zástupcu SZĽH sa písomne vyjadril dňa 13.01.2020.
prostredníctvom e-mailunaadresukontrolor@szlh.sk.

VIII. LEHOTA A SPLNENIE OPATRENÍ PRIJA TÝCH NA NÁPRAVU NEDOSTATKOV

Vzhľadom ku skutočnosti, že neboli navrhnuté žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov, nebola daná
ani lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov, pretože ustanovenie čl. 7.2 RP SZĽH nie
je s ustanovením §5 ods. 3 písm. a) ZOŠ v nesúlade.

IX.DEŇ ZAČATIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť začala dňa 10.09.2019.

X. PREROKOVANIE KONTROL
PREDMETOM KONTROLY

NOSTI S OSOBOU, KTOREJ ČINNOSŤ BOLA

Kontrolná činnosť bola prerokovaná so SZĽH.

Xl. DEŇ SKONČENIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť bola skončená dňa.

Dátum vyhotovenia: 17.01.2020

Správu vypracoval: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Kontrolnú činnosť vykonal: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

S enský zväz radového hokeja

Kontrolór SZĽH
Predseda~o~omej rady SZĽH
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