
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/103/17-18 

 

V Bratislave dňa 13.03.2018 hod. 16:30 

 

Disciplinárny senát v zložení: 
Mgr. Radoslav Peciar, podpredseda DK SZ H  
JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZ H  
Matúš Mészaros  
Branislav Jánoš 

Branislav Kvetan 

Vladimír Kontšek 

uboš Jakubec 

    

Disciplinárne obvinený: Pavol Skalický, HC 05 Banská Bystrica – ospravedlnený 
 
Iné prítomné osoby: JUDr. Juraj Koval, zástupca HC 05 Banská Bystrica 
   Michal Longauer, HC 05 Banská Bystrica 
   JUDr. Miroslav Valíček, generálny sekretár SZĽH 
 
 Predseda DK otvoril zasadnutie a popísal obsah a charakter previnenia, ktoré je kladené 

previnilcovi za vinu. Predseda DK taktiež oboznámil senát s listinnými dôkazmi: podnet na začatie 
disciplinárneho konania HKM Zvolen, stanovisko HC 05 Banská Bystrica, právny rozbor 

k smernici o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov/2014 advokátskej kancelárie LEGAL& 

CORP s. r. o., uznesenie predstavenstva Prohokej, a.s. o striedavých štartoch v sezóne 2016/17, 

stanovisko riadite a Prohokej, a.s. o striedavých štartoch v sezóne 2017/18. 

  

Predseda DK predniesol návrh na zastavenie disciplinárneho konania pod a čl. 40 ods. 5 písm. c) 

Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZ H. 
 

 Hlasovanie: 

  ZA - 6 

  PROTI - 1 

  ZDRŽALO SA - 0 

  

 Bolo prijaté: 
 

U z n e s e n i e : 
 

1DS/103/17-18 

 
Disciplinárna komisia zastavuje disciplinárne konanie vedené proti Pavlovi 

Skalickému, ČRP 20385, klub: HC 05 Banská Bystrica, ktorý mal v zápasoch EXS HKM 
Zvolen – HC 05 Banská Bystrica dňa 02.03.2018 a HC 05 Banská Bystrica – HC 07 Detva dňa 
04.03.2018 porušiť čl. 9 ods. 3 Smernice o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov, čím 
sa mal v predmetných zápasoch dopustiť neoprávneného štartu, z dôvodu, že skutok nie je 
disciplinárnym previnením a nie je dôvod na odovzdanie veci inému orgánu SZĽH, orgánu 
verejnej správy alebo orgánom činným v trestnom konaní. 

 



Odôvodnenie: 
 

DK v prejednávanej veci posudzovala na základe podnetu HKM Zvolen, či Pavol Skalický 
HC 05 Banská Bystrica, tým, že nastúpil v súťažnom zápase Extraligy seniorov (Tipsportligy) 

HKM Zvolen – HC 05 Banská Bystrica dňa 02.03.2018 a HC 05 Banská Bystrica – HC 07 Detva 

dňa 04.03.2018 porušil ustanovenie článku 9 Smernice o podmienkach cezhraničného pôsobenia 
klubov. 

 

Pod a článku 9 bod 3 Smernice o podmienkach cezhraničnom pôsobenia klubov Po 15. 

februári až do konca súťažného obdobia môžu hráči všetkých vekových kategórii štartovať len za 
klub v ktorom daný hráč odohrá prvé majstrovské stretnutie a po tomto termíne musí daný hráč 
dohrať sezónu v klube, za ktorý po 15.2. nastúpil. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať 
za neoprávnený štart hráča, porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZ H a bude predmetom 
konania Disciplinárnej komisie SZ H.   

 

Argumentácia a obrana disciplinárne riešeného hráča spočívala v tom, že predmetné 
ustanovenie Smernice je neúčinné z dôvodu, že Smernica, ktorá mala byť prílohou Prestupového 
poriadku bola pôvodne recipovaná do Prestupového poriadku prijatého Kongresom SZ H dňa 
25.06.2015, pričom následne bol tento prestupový poriadok nahradený novým prestupovým 

poriadkom prijatým kongresom dňa 20.08.2016, ktorý už ustanovenia Smernice nerecipoval. Tým 
došlo pod a názoru disciplinárne stíhaného hráča k zániku platnosti a účinnosti Smernice. Na 
vzniknutú situáciu je preto potrebné uplatňovať ustanovenia súčasne platného prestupového 
poriadku a jeho článkov 13 a 14, z ktorých nevyplýva obmedzenie vyplývajúce z článku 9 
Smernice. 

 

alšie argumenty disciplinárne stíhaného hráča smerovali k tomu, že neexistuje na jeho 
strane úmysel ani nedbanlivosť smerujúce k porušeniu predpisov, pretože pod a jeho tvrdenia na 
súťažný zápas nastúpil s povolením riadiaceho orgánu Tipsportligy, spoločnosti PRO-HOKEJ, a.s. 

a po právnej analýze platných predpisov. Tým teda nemohla byť naplnená subjektívna stránka 

konania v rozpore s predpismi. 

 

Uvedená argumentácia je pod a názoru DK právne udržate ná avšak DK poukazuje aj na 
argumentáciu pod a ktorej je možné pripustiť, že predmetná Smernica v časti ustanovenia článku 9 
na alej platí a je účinná. V prospech tejto argumentácie svedčí a technicko-legislatívna zásada, že 
jedna norma nemôže byť nikdy prílohou inej normy. Jedna norma môže inú normu dopĺňať 
a vykonávať avšak nikdy nemôže byť prílohou inej normy. Prílohami noriem môžu byť údaje 
a informácie, ktoré nemajú normatívnu povahu a to rôzne vzory, sadzobníky a podobne. Ke že 
Smernica nemohla byť prílohou Prestupového poriadku a nedošlo k jej zrušeniu výslovným 
ustanovením v novom Prestupovom poriadku je možné predpokladať, že orgán majúci normotvornú 

právomoc, navyše v prípade ke  v aktuálnom Prestupovom poriadku sa jednoznačne odkazuje na 
Smernicu, prejavil svoju vô u smerujúcu k zachovaniu účinnosti a platnosti Smernice. Navyše je 
potrebné poukázať, že riadiace orgány súťaží organizovaných SZ H pri svojich usmerneniach 

vychádzali z ustanovenia Smernice, pričom týmto spôsobom postupoval aj naposledy v sezóne 

2016/2017 riadiaci orgán Tipsportligy, čo je zhmotnené v Uznesení predstavenstva spoločnosti 
PRO-HOKEJ, a.s. zo dňa 08.02.2017, ktoré rešpektovalo usmernenie Súťažnej komisie SZ H zo 
dňa 26.01.2017. Preto je potrebné skonštatovať, že riadiace orgány v minulom období, aj v sezóne 

2016/2017 postupovali tak, že rešpektovali zásadu pod a ktorej musel hráč so striedavým štartom 
dohrať po konci prestupového obdobia sezónu v klube za ktorý nastúpil na prvý zápas po skončení 
prestupového obdobia, pričom táto zásada je vyjadrená v článku 9 Smernice. Publikácia Smernice, 

postup riadiacich orgánov, odkaz na Smernicu v platnom Prestupovom poriadku teda jednoznačne 
vyvolávali dojem, že Smernicu je potrebné považovať za platnú a účinnú. 

 



V prípade nejednoznačnosti právnych názorov na záväznosť Smernice teda došlo k situácii, 

ke  vznikol stav objektívnej pochybnosti o možnosti nastúpenia hráčov v striedavom štarte za 
kluby Tipsportiligy po tom, čo už nastúpili na zápasy KHL.  Hráči na zápasy nastúpili po obdržaní 
stanoviska riadite a spoločnosti PRO-HOKEJ, a.s. a na základe pokynov klubov. DK vyjadruje 

v tejto situácii presvedčenie, že trestanie hráčov by v tomto prípade nebolo spravodlivé, pretože nie 
je možné od hráčov a klubov požadovať, aby si sami riešili právne otázky, ktorých zodpovedanie je 
predpokladom ich správneho rozhodnutia. Z uvedeného dôvodu teda nemohlo dôjsť k naplneniu ani 

subjektívnej stránky disciplinárneho priestupku, pretože hráči a kluby sa rozhodovali na základe im 

dostupných informácii. Neistota a nejednoznačnosť oprávnenosti nastúpenia na zápas mohla byť 
odstránená včasným a odborným postupom riadiaceho orgánu Tipsportligy. 

 

   Takáto činnosť bola v kompetencii riadiaceho orgánu Tipsportligy, spoločnosti PRO-

HOKEJ, a.s., ktorá však žiadne záväzné rozhodnutie do dnešného dňa nevydala. DK nebolo 
predložené žiadne rozhodnutie, príslušného orgánu spoločnosti PRO-HOKEJ, a.s. z ktorého by 

vyplývalo, že v aktuálnej sezóne bude otázka oprávnenosti štartov hráčov v striedavom štarte 
riešená odlišne od predchádzajúcich sezón a odlišne než je riešená v tejto sezóne aj súťažiach 
riadených SZ H. Týmto svojim nekonaním, v dostatočnom časovom predstihu,  teda došlo 
k situácii, kedy prevažná časť klubov Tipsportiligy mohla nadobudnúť dojem, že možnosť štartu 
hráčov so striedavým štartom bude riešená rovnako ako tomu bolo v minulých sezónach. O neistote 

klubov svedčí aj to, ako to tvrdí sám riadite  spoločnosti PRO-HOKEJ, a.s. v svojej reakcii a výzve 

zo dňa 28.02.2018, že Športová rada spoločnosti PRO-HOKEJ, a.s. vyjadrila potrebu zabezpečenia 
stanoviska právneho oddelenia SZ H. Žiadne takéto oficiálne stanovisko však pod a vedomostí DK 
do dnešného dňa zabezpečené nebolo. Za oficiálne stanovisko právneho oddelenia SZ H, pritom 
nemožno vydávať analýzu súkromnej právnej kancelárie, ktorá mala vzniknúť na základe akýchsi 

neformálnych konzultácii s externou právničkou SZ H. Takéto stanovisko nemôže byť vydávané 
za oficiálne stanovisko právneho oddelenia SZ H. Taktiež je potrebné poukázať na to, že reakcia 
a výzva riadite a spoločnosti PRO-HOKEJ, a.s. je až zo dňa 28.02.2018, čo je už po prestupovom 
termíne. 

 

Z uvedeného je nepochybné, že ve ká väčšina klubov Tipsportiligy nemala v dôsledku 

nekonania riadiaceho orgánu korektné informácie, akým spôsobov bude v aktuálnej sezóne riešená 
otázky možnosti štartov hráčov so striedavým štartom v Tipsportlige po konci prestupového 

obdobia (resp. po 15.02.). Uvedené kluby teda nemali možnosť prispôsobiť tomu ani svoj postup 
pred koncom prestupového obdobia a bola im postupom riadiaceho orgánu odňatá možnosť 
pristúpiť k posilneniu mužstiev pred Play Off.  V tomto je možné pod a názoru DK vidieť prípadné 
porušenie zásady rovnosti formulovanej v šlánku 1.3.1.6 Stanov SZ H ako aj prípadné nedodržanie 
požiadavky na zachovanie integrity súťaží formulovanej v § 3 písm. j) Zákona o športe. Riadiaci 

orgán Tipsportligy je pritom povinný tieto zásady rešpektovať pod a článku IV bod 2 Zmluvy 
medzi SZ H a spoločnosťou PRO-HOKEJ, a.s. zo dňa 29.04.2015. 
 Z uvedeného bolo teda potrebné prijať záver, že vzniknutá situácia je dôsledkom postupu a 
nekonania riadiaceho orgánu Tipsportligy, spoločnosti PRO-HOKEJ, a.s.. K uvedenému záveru 

dospela DK SZ H po zhodnotení všetkých pre vec podstatných skutočností a po zoh adnení 
stanovísk šiestich klubov Tipsportligy, z ktorých vyplýva, že riadiaci orgán neriešil vzniknutú 

situáciu včas pri rešpektovaní záujmov všetkých klubov Tipsportligy. Rozhodnutie vo veci je 
taktiež vyjadrením názoru DK, že za pochybenia riadiaceho orgánu Tipsportligy nie je spravodlivé 
postihovať hráčov.  
 

Senát DK SZ H prijal toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 6 ZA prijatie rozhodnutia a 1 

hlas PROTI prijatiu rozhodnutia. 

 
 
 



Poučenie: 
  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 7 dní odo dňa jeho doručenia pod a článkov 43 

až 46 Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZ H. Podané odvolanie nemá odkladný účinok. 

V prípade podania odvolania je poplatok za odvolanie uvedený v čl. 46 ods. 4 Všeobecnej časti 
Disciplinárneho poriadku SZ H s odkazom na čl. 51 ods. 2 písm. b) Všeobecnej časti 
Disciplinárneho poriadku SZ H. 

 
Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: podnet na začatie disciplinárneho konania HKM 
Zvolen, stanovisko HC 05 Banská Bystrica, právny rozbor k smernici o podmienkach 

cezhraničného pôsobenia klubov/2014 advokátskej kancelárie LEGAL& CORP s. r. o., uznesenie 

predstavenstva Prohokej, a.s. o striedavých štartoch v sezóne 2016/17, stanovisko riadite a 
Prohokej, a.s. o striedavých štartoch v sezóne 2017/18 

 

V Bratislave dňa 13.03.2018 

 

 

 

 Mgr. Radoslav Peciar v.r.    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 
 podpredseda DK SZ H    predseda DK SZ H 

 

 

Zápis vyhotovil JUDr. Rastislav Jakubovič 


