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

I. PÔVOD PODNETU

Podnet podal: HC '05 Banská Bystrica, a.s. na základe § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 440/2015
Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Sídlom: Hronské predmestie 4,974 Ol Banská Bystrica, IČO: 36 638722

(ďalej len "HC '05 Banská Bystrica")

II. OSOBA, KTOREJ Čl OSŤ BOLA PREDMETOM KONTROLNEJ ČINNOSTI

Národný športový zväz: Slovenský zväz ľadového hokeja

Sídlom: Trnavská cesta 27/8,831 04 Bratislava

(ďalej len "SZĽH")

III. PREDMET KONTROLY

Posúdenie porušenia ustanovení § 2, § 3 písm. j) zákona Č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "ZoŠ") a ustanovení čl. 2.2.1 až 2.2.4 Súťažného poriadku SZĽH zo strany SZĽH.

IV. ZISTENIA

V zmysle § 14 ods. 1 písm. b) ZOŠ som začal dňa 24.0l.2018 odbornú kontrolu posúdenia porušenia
ustanovení § 2, § 3 písm. j) ZOŠ a ustanovení čl. 2.2.1 až 2.2.4 Súťažného poriadku SZĽH zo strany SZĽH.

Podl'a ustanovenia § 2 ZOŠ: " Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie
prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len" športová reprezentácia ") na významnej
súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva ",

Podl'a ustanovenia § 3 písm. il ZoŠ: "Na účely tohto zákona sa rozumie integritou športu princípy
zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť priebehu a výsledku súťaže a rovnaké pravidlá a podmienky pre
účastníkov súťaže pred začiatkom súťaže a počas celého priebehu súťaže ".

Podľa čl. 2.2.1 Sút'ažného poriadku: "SZĽH vytvára pri plánovaní súťaži také predpoklady, aby sa ľadový
hokej na Slovensku hral v súlade s asociačnymi terminmi IIHF".

Podl'a čl. 2.2.2 Súťažného poriadku: "SZĽH plánuje súťaže tak, aby boli v súlade s potrebami klubov, ich
športovými a ekonomickými záujmami a v odôvodnených prípadoch prihliada na regionálny princíp súťaží".



Podľa čl. 2.2.3 Súťažného poriadku: "Pri plánovaní súťaží kladie dôraz na potreby a záujmy mužskej a
ženskej seniorskej reprezentácie, a na potreby reprezentačných družstiev mužov do 20 do 18 rokov (V20 a V18) a
reprezentačného družstva do 18 rokov žien ".

Podl'a čl. 2.2.4 Súťažného poriadku: "Pri rešpektovani podmienok stanovených v bode 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3
SZĽH pripravi kalendáre súťaží".

Podľa čl. 2.1.1 Súťažného poriadku: "Riadiaci orgán súťaže je SZĽH, ktorý riadi súťaže prostredníctvom
svojho profesionálneho aparátu".

Podl'a čl. 2.1.2 Sút'ažného poriadku: "SZĽH môže poveriť riadením a organizovaním súťaže inú
športovú organizáciu v zmysle § 16 ods. 2 pism. j) Zákona o športe, na ktorú prechádzajú právomoci riadiaceho
orgánu súťaže v rozsahu písomného poverenia s výnimkou právnych úkonov, ktoré sa týkajú licenčného konania H.

Podl'a ustanovenia § 16 ods. 2 písm. f) ZoŠ: "Národný športový zväz tiež organizuje a riadi celoštátne
súťaže a iné súťaže alebo ich organizovaním a riadením poveruje inú športovú organizáciu H.

HC '05 Banská Bystrica podala Kontrolórovi SZĽH prostredníctvom e-mailu v čase 15:25 hod. zo dňa
23.01.2018 podnet na porušenie ustanovení § 2, § 3 písm. j) ZOŠ a ustanovení čl. 2.2.1 až 2.2.4 Súťažného poriadku
SZĽH zo strany SZĽH.

Podľa názoru HC '05 Banská Bystrica, aj keď SZĽH poveril riadením súťaže Tipsport ligy spoločnosť
Prohokej, a.s., porušil citované ustanovenia ZOŠ a Súťažného poriadku SZĽH, keďže pri plánovaní súťaže
nerešpektoval asociačný termín počas konania olympijského turnaja v ľadovom hokeji. Tým došlo k plánovaniu
súťaže tak, že neboli naplnené potreby klubov a ich športové a ekonomické záujmy. Zo športového hľadiska dochádza
k neregulárnosti súťaže, keď niektoré kluby sú trestané za úspech a výchovu reprezentantov, pretože ich musia
uvoľniť na olympijský turnaj a zároveň musia hrať naplánované súťažné zápasy v Tipsport lige. Tým dochádza k
deformovaniu rovnakého postavenia všetkých účastníkov súťaže a narušeniu integrity športu. Okrem športových
záujmov klubov sú narušené aj ekonomické záujmy klubov, pretože prípadné nepriaznivé výsledky v nerovnej súťaži
majú priame odzrkadlenie aj v negatívnych ekonomických výsledkoch klubov.

Dňa 24.01.2018 Kontrolór SZĽH písomne požiadal SZĽH o predloženie všetkých zmlúv medzi SZĽH a PRO-
HOKEJ, a.s. so sídlom Trnavská cesta č. 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 783 613 a tiež požiadal SZĽH o vyjadrenie
k podnetu HC '05 Banská Bystrica zo dňa 23.01.2018 v lehote do 13:00 hod. dňa 29.01.2018, a to z dôvodu
naliehavosti vyriešenia predmetného podnetu. Listom zo dňa 29.01.2018 SZĽH písomne požiadal Kontrolóra SZĽH
o predÍženie lehoty na vyjadrenie do 01.02.2018, a to z dôvodu momentálnej zaneprázdnenosti ako aj vzhľadom na
skutočnosť, že dňa 25.01.2018 došlo medzi klubmi Tipsport ligy k dohode o preložení zápasov. Predmetnej žiadosti
bolo vyhovené.

SZĽH listom zo dňa 31.01.2018, doručeného 01.02.2018 predložilo nasledovné vyjadrenie:

V prvom rade si dovolíme uviesť, že ust. § 2 zákona o športe medzi verejný záujem kladie aj
prípravu a účasť športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, ktorou je podľa ust. § 3
písm. h) bod l. zákona o športe aj medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru,
teda aj ZOH 2018.

Význam verejného záujmu sa premieta aj v zákonnej povinnosti podľa ust. § 8 ods. 10 zákona
o športe, a to povinnosti športovej organizácie umožniť osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej
reprezentácií.

Na základe toho športová reprezentácia predstavuje nielen honor a česť pre športovca a člena
realizačného reprezentačného tímu, tak ako to v čl. 4.1. upravujú Stanovy SZĽH, ale na druhej strane
predstavuje pre športové organizácie jednoznačnú zákonnú povinnosť nominovanú osobu uvoľniť, pričom
táto povinnosť má prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami predpisov športovej organizácie.
SZĽH poveril riadením súťaže Extraligy spoločnosť PRO-HOKEJ, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831
04 Bratislava, IČO: 35 783 613 (ďalej aj iba ako ,'pRO-HOKEJ") , a to na základe zmluvy o spolupráci



a riadení Extraligy SR na sezóny 2015/2016 a 2016/2017 a 2017/2018 zo dňa 29.04.2015 (ďalej len
,,zmluva").

Podľa čl. II. Predmet a účel Zmluvy: "Na základe tejto Zmluvy SZĽH poveruje PRO-HOKEJ
riadením Extraligy SR v oblasti športovo-technickej, a spoluprácou s komisiou rozhodcov SZĽH a matričnou
komisiou SZĽH"

Podľa čl. III. bod 1. Zmluvy: "SZĽH poveruje PRO-HOKEJ riadením najvyššej súťaže mužov
v l'adovom hokeji na Slovensku - Extraliga Slovenskej Republiky (ďalej len" Extraliga SR "). "

Napriek tomu, že Zmluva bola uzatvorená pred účinnosťou zákona o športe, tento rovnako v ust. §
16 ods. 2 písm. f) umožňuje národnému športovému zväzu riadenim súťaže poveriť inú športovú
organizáciu. Tomu plne zodpovedá aj bod 2.1.2. Súťažného poriadku SZĽH.

Z vyššie uvedeného potom vyplýva, že riadením súťaže Extraligy bola poverená športová organizácia
PRO-HOKEJ, a to aj v oblasti športovo-technickej, pričom toto poverenie je v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky a v súlade s predpismi SZĽH.

Vzhľadom k tomu, že došlo k povereniu inej osoby riadením súťaže, osoba, ktorá poverenie získala,
prevzala nielen práva, ktoré jej vyplývajú z takého riadenia súťaže, ale rovnako aj povinnosti. Keďže PRO-HOKEJ
riadi súťaž Extraligy, je povinný rešpektovať a dodržiavať aj povinnosti riadiaceho orgánu súťaže, ktoré mu
vyplývajú zo Súťažného poriadku SZĽH, pretože riadenie Extraligy musí byť v súlade s predpismi SZĽH.

avyše PRO-HOKEJ sa aj v Zmluve v čl. IV. bode 2. zaviazal rešpektovať predpisy SZĽH, teda aj Súťažný
poriadok SZĽH.

Ak PRO-HOKEj-om určený herný plán súťaže Extraligy, bez prestávky počas ZOH 2018, by mal kolidovať,
či dokonca porušovať zákon o športe alebo Súťažný poriadok SZĽH, tak za uvedené nenesie zodpovednosť SZĽH,
pretože SZĽH počas sezón 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018 súťaž Extraligy neriadi a neurčuje ani herný plán, je
to výlučne v kompetencii poverenej športovej organizácie PRO-HOKEJ.

Ak takto určeným herným plánom Extraligy mala byť porušená integrita súťaže tým, že do reprezentácie
boli nominovaní hráči klubov Extraligy, ktoré súťažia aj počas ZOH 2018, tak musíme konštatovať, že štátna
reprezentácia má prednosť pred klubovými povinnosťami, čo vyplýva nielen z ust. § 2 a § 8 ods. 10 zákona
o športe, ale aj zo Zmluvy, kde sa PRO- HOKEJ zaviazal rešpektovať termínový kalendár všetkých akcií
reprezentačných výberov. Reprezentácia na ZOH 2018 bola predvídateľnou skutočnosťou pri plánovaní hracieho
rozpisu súťaže Extraligy aje záležitosťou PRO-HOKEJ-a, ako uvedené nezohľadnil.

Máme za to, že účasťou, resp. uvoľnením hráčov do štátnej športovej reprezentácie, nemôže byť
porušená integrita žiadnej súťaže, pretože taký výklad by odporoval zákonnej povinnosti klubov uvoľniť hráčov
pre reprezentáciu. ust. § 3 písm. j) zákona o športe, ktoré definuje integritu súťaže garantuje iba to, že pravidlá
a podmienky určené pre súťaž sa nebudú meniť počas súťaže.

V závere preto konštatujeme, že SZĽH neporušil zákon o športe a ani Súťažný poriadok SZĽH, pretože
Extraligu v sezóne 2017/2018 neriadi a nestanovoval pre túto hokejovú sezónu ani jej herný plán.

V. VYHODNOTENIE KONTROLY

Kontrolór SZĽH po preskúmaní podnetu HC '05 Banská Bystrica zo dňa 23.01.2018, predložených zmlúv
medzi SZĽH a Pro - HOKEJ-om a vyjadrení SZĽH zo dňa 31.01.2018 dospel k nasledovnému záveru:

Dňa 29.04.2015 bola medzi SZĽH a PRO - HOKEJ, a. s. uzavretá ZMLUVA o spolupráci a riadení Extraligy
SR na sezóny 2015/2016 a 2016/2017 a 2017/2018 s dobou platnosti od 01.06.2015 do 31.05.2018.

Podl'a čl. II. Zmluvy: "Na základe tejto Zmluvy SZĽH poveruje PRO-HOKEJ riadením Extraligy SR v
oblasti športovo-technickej, a spoluprácou s komisiou rozhodcov SZĽH a matričnou komisiou SZĽH".

Podl'a čl. III. bod 1 Zmluvy: "SZĽH poveruje PRO-HOKEJ riadením najvyššej súťaže mužov
v l'adovom hokeji na Slovensku - Extraliga Slovenskej Republiky ".



Podľa čl. IV. bod 2 Zmluvy: "PRO-HOKEJ sa zaväzuje dodržiavať Stanovy, Poriadky apredpisy
SZĽH vyplývajúce z členstva SZĽH v medzinárodných organizáciách ľadového organizáciách ľadového
hokeja alebo zmlúv s tretími subjektmi ".

Aj napriek skutočnosti, že Zmluva bola uzatvorená pred účinnosťou ZOŠ, tento rovnako v § 16 ods. 2
písm. f) umožňuje národnému športovému zväzu riadením sút'aže poverit' inú športovú organizáciu,
pričom táto skutočnosť je zreteľne zadefinovaná aj v bode 2.1.2. Sút'ažného poriadku SZĽH.

Z vyššie uvedeného potom vyplýva, že riadením súťaže Extraligy bola poverená športová organizácia
PRO-HOKEJ, a to aj v oblasti športovo-technickej, teda bola poverená aj plánovaním súťaže, pričom toto
poverenie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a v súlade s predpismi SZĽH.

Vzhľadom k tomu, že došlo k poveren iu inej osoby riadením súťaže, osoba, ktorá poverenie získala,
prevzala nielen práva, ktoré jej vyplývajú z takého riadenia súťaže, ale rovnako aj povinnosti.

Zo Zmluvy tiež vyplýva, keďže PRO-HOKEJ riadi súťaž Extraligy, je povinný rešpektovať a dodržiavať aj
povinnosti riadiaceho orgánu súťaže, ktoré mu vyplývajú zo Súťažného poriadku SZĽH, pretože riadenie
Extraligy musí byť v súlade s predpismi SZĽH, k čomu sa aj zaviazal v Zmluve v čl. IV. bode 2., a to tým, že bude
rešpektovať predpisy SZĽH, teda aj Súťažný poriadok SZĽH.

Tnapriek skutočnosti, že herný plán súťaže Extraligy bez prestávky počas ZOH 2018 určený PRO-HOKEJ-om
koliduje s ZOH 2018, tak si dovolím konštatovať, že za uvedené nenesie zodpovednosť SZĽH, pretože SZĽH
počas sezón 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018 súťaž Extral igy neriadi a neurčuje ani herný plán, nakoľko je to
výlučnej v kompetencii poverenej športovej organizácie PRO-HOKEJ.

Vzhl'adom na vyššie uvedené si v závere dovolím konštatovat', že SZĽH neporušil ustanovenia ZOŠ
a ani ustanovenia Súťažného poriadku SZĽH, pretože Extraligu v sezóne 201712018 neriadi, jej riadením
podľa Zmluvy zo dňa 29.04.2015 bola poverená športová organizácia PRO-HOKEJ, a.s. a SZĽH nestanovoval
pre túto hokejovú sezónu ani jej herný plán.

VI. NAVRHNUTÉ OPATRENIA

V zmysle podnetu HC '05 Banská Bystrica zo dňa 23.01.2018 navrhnem SZĽH v prípade uzatvorenia novej
Zmluvy o spolupráci a riadení Extraligy SR medzi SZĽH a PRO-HOKEJ, a.s., aby skutočnosti ohľadne športovo-
technického zabezpečenia súťaže boli detailnejšie v predmetnej zmluve upravené a taktiež navrhnem, aby
v predmetnej zmluve bola upravená skutočnosť, že SZĽH ako osoba, ktorá poverí športovú organizáciu PRO-HOKEJ,
a.s. organizáciou a riadením súťaže mohla v nevyhnutných prípadoch zmeniť rozhodnutie PRO-HOKEJ, a.s., a to
aj bez súhlasu poverenej osoby PRO-HOKEJ, a.s.

VII. LEHOTA NA VYJADRENIE K ZISTENÝM NEDOSTATKOM

SZĽH sa vyjadril k návrhu správy o kontrolnej činnosti listom zo dňa 31.01.2018, doručeného Kontrolórovi
SZĽH dňa 01.02.2018.

VIII. LEHOTA NA SPLNE~IE OPATRE í PRIJATÝCH NA ÁPRA VU NEDOSTATKOV

Kontrolór SZĽH konštatoval, že SZĽH neporušil ustanovenia ZOŠ a ani ustanovenia Súťažného poriadku
SZĽH a z tohto dôvodu lehota na odstránenie nedostatkov nebola určená.

Kontrolór SZĽH, ako už bolo vyššie uvedené, odporúča SZĽH v prípade uzatvorenia novej Zmluvy o
spolupráci a riadení Extraligy SR medzi SZĽH a PRO-HOKEJ, a.s., aby skutočnosti ohľadne športovo-technického
zabezpečenia súťaže boli detailnejšie v predmetnej zmluve upravené a taktiež navrhuje, aby v predmetnej zmluve bola
upravená skutočnosť, že SZĽH ako osoba, ktorá poverí športovú organizáciu PRO-HOKEJ, a.s. organizáciou a
riadením súťaže mohla v nevyhnutných prípadoch zmeniť rozhodnutie PRO-HOKEJ, a.s., a to aj bez súhlasu
poverenej osoby PRO-HOKEJ, a.s.



IX.DEŇ ZAČATIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť začala dňa 24.01.2018.

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

Kontrolná činnosť bola prerokovaná ústne so štatutárom SZĽH dňa 01.02.2018.

Xl. DEŇ SKONČE IA KONTROLNEJ ČIN OSTI

Kontrolná činnosť bola ukončená dňa 04.02.2018.

Dátum vyhotovenia: 04.02.2018.

Kontrolnú činnost' vykonal: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Správu vypracoval: JUDr. Jaromír Šmátra la, PhD. ~


