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Výročná správa o činnosti kontrolóra SZĽH a predsedu Dozornej rady

SZĽH

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s činnosťou Kontrolóra SZĽH a činnosťou

Dozornej rady SZĽH za uplynulé obdobie, t. j. od 23.06.2017 do 26.04.2018. Dozorná rada

pracovala v zložení:

predseda Dozornej rady SZĽH: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

členovia Dozornej rady SZĽH: Ľubomír Vaic a Michal Taliga.

V takomto zložení pracovala Dozorná rada SZĽH počas celého uplynulého obdobia.

V rámci svojej činnosti sa Dozorná rada SZĽH zaoberala:

kontrolou dodržiavania stanov, predpisov a smerníc SZĽH ako aj kontrolou

dodržiavania právnych predpisov Slovenskej republiky,

- kontrolou dodržiavania rozhodnutí orgánov SZĽH,

- kontrolou použitia finančných prostriedkov SZĽH.

Dozorná rada SZĽH zasadala počas uplynulého obdobia 5 - krát, pričom mnohé

podnety a otázky adresované predsedovi Dozornej rady SZĽH - Kontrolórovi SZĽH boli

konzultované s členmi Dozornej rady SZĽH aj prostredníctvom elektronických

komunikačných prostriedkov.

Predmetom zasadnutí Dozornej rady SZĽH bolo:

- kontrola detailného zoznamu podľa jednotlivých príjmov a výdavkov, resp. výnosov

a nákladov ak tomu prislúchajúce prvotné doklady súvisiace s akciou Majstrovstvá

sveta 18 - ročných (MS ,,18") konanou v mestách Spišská Nová Ves a Poprad v

termíne 13.04 - 23.04.2017,

- kontrola zmlúv reprezentačnej trénerky žien Jennifer Lynn Potter



prerokovanie 17 podnetov, predmetom ktorých bolo porušenie a dodržiavanie

predpisov SZĽH, prešetrenie zmluvných vzťahov, porušenie povinnosti vyplývajúcich

z mandátnych zmlúv uzatvorených so SZĽH, prešetrenie postupov pri poskytnutí

finančných dotácii klubom, prešetrenie rozhodnutí orgánov SZĽH,

- kontrola výpisov účtov SZĽH za rok 2016.

V prípade kontroly zmlúv reprezentačnej trénerky žien Jennifer Lynn Potter sa DR

SZĽH uzniesla, že celková výška mesačnej odmeny reprezentačnej trénerky žien je vzhľadom

k činnostiam, ktoré doposiaľ vykonala a mala naplánované vykonať, podľa názoru DR SZĽH

neprimerane vysoká. O tejto skutočnosti DR SZĽH bezodkladne informovala Výkonný výbor

SZĽH na jeho zasadnutí dňa 06.12.2017 so záverom, že DR SZĽH neodporúča využiť opciu

v zmluve a za týchto podmienok uzavrieť novú zmluvu.

Pri poskytnutí finančného príspevku od SZĽH hokejovému klubu HK Sabinov na rok

2016 došlo k porušeniu podmienok na udelenie finančných prostriedkov pre HK Sabinov zo

strany ekonomického oddelenia SZĽH, nakoľko ekonomické oddelenie SZĽH poslalo

finančné prostriedky bez podpísania Rámcovej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku

ako aj bez predloženia prvotných účtovných dokladov zo strany HK Sabinov, a z tohto

dôvodu DR SZĽH odporučila VV SZĽH, aby na najbližšom zasadnutí VV SZĽH prijalo

navrhnuté opatrenia uvedené v návrhu správy o kontrolnej činnosti Kontrolóra SZĽH zo dňa

17.11.2017 v nasledovnom znení: "Finančné príspevky posielané klubom SZĽH, budú

poslané až po podpísaní Rámcovej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku oboma

zmluvnými stranami, predložení faktúry na daný finančný príspevok a predložení prvotných

účtovných dokladov preukazujúcich použitie daného finančného príspevku". Tiež DR SZĽH

upozornila VV SZĽH, že SZĽH je povinné danú sumu vo výške 2.718,- € vrátiť Ministerstvu

školstva, vedy, výskumu a športu.

Ohľadne vykonanej kontroly dokladov súvisiacich s akciou Majstrovstvá sveta 18 -

ročných (MS ,,18") konanou v mestách Spišská Nová Ves a Poprad v termíne 13.04 -

23.04.2017 DR SZĽH dospela k nasledovným záverom:

a) nezistila závažné pochybenia v súvislosti s organizáciou a am pn kontrole

predložených dokladov,

b) zistila veľkú spokojnosť s organizáciou zo strany ostatných účastníkov ako aj zo

strany zástupcov IIHF, čo deklarujú aj ďakovné listy a e-maily doručené SZĽH,
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c) zistila, že okrem deklarovaného rozdielu (náklady vs. výnosy/príjmy) zo strany

Hockey Event, a. s. na zasadnutí Výkonného výboru SZĽH vo výške (- 37.631,22 €), prišli

dodatočne ešte 2 faktúry, a to z mesta Poprad za energie (voda, plyn, elektrika) vo výške

15.800,- € a SNV za montáž elektrických prípojok a internetových prípojok vo výške 10.800,-

€, čo predstavuje celkovú sumu vo výške (- 64.231,22 €),

d) zistila, že náklady spojené s reprezentáciou Slovenska 18 - ročných a celého

realizačného tímu uhradil SZĽH vo výške 71.359,- €. DR SZĽH konštatuje, že určitá časť

nákladov, ktoré boli použité na reprezentáciu SR a realizačný tím SR by vznikli aj keby tím

SR 18 vycestoval na MS 18 do inej krajiny.

Záverom DR SZĽH konštatuje, že celkový rozdiel medzi nákladmi a výnosmi spojený

s Majstrovstvami sveta 18 - ročných konaných v mestách Spišská Nová Ves a Poprad v

termíne 13.04 - 23.04.2017 dosiahli sumu vo výške (-135.590,22 €), slovom: mínus

stotridsaťpäťtisíc päťstodeväťdesiat eur a dvadsaťdva centov.

DR SZĽH je toho názoru, že celkový rozdiel spojený s organizáciou medzi nákladmi a

výnosmi vo výške (- 135.590,22 €) je príliš vysoký, prihliadnuc predovšetkým k tomu, že

štadióny v Poprade a SNV boli skoro vždy plné návštevníkov aku skutočnosti, že mesiacoch

november 2016, december 2016 bol na VV SZĽH deklarovaný predpoklad, že v prípade

malých návštev divákov, by SZĽH mohlo byť na nule.

DR SZĽH odporúča v prípade ďalších akcií podobného typu zmeniť stratégiu,

nastavenia a postupy marketingu s tým, že náklady nepresiahnu takou výraznou sumou

výnosy, resp. marketing bude nastavený s cieľom vyprodukovať pri takej veľkej návštevnosti

zimných štadiónov zisk.

Ďalej DR SZĽH pri kontrole výpisov účtov SZĽH od mesiaca jún za rok 2016

nezistila žiadne neštandardné operácie a prevody.

Na základe prerokovaných vecí Dozorná rada SZĽH môže konštatovať, že v

prípadoch, kde boli zistené pochybenia, porušenia alebo nedostatky, boli dotknuté subjekty

upozornené a vyzvané k odstráneniu predmetných nedostatkov, ktoré boli následne aj

napravené.

V súčasnosti sú v riešení Dozornej rady SZĽH tieto veci, a to:

a) žiadosť o prešetrenie sťažnosti MsHk Žilina na výzvu - motivačnú na predkladanie

projektov,
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b) kontrola výpisov účtov SZĽH za rok 2017.

Výročná správa o činnosti kontrolóra SZĽH:

Kontrolór SZĽH za uplynulé obdobie vykonával nasledovnú činnosť:

- kontrolu zasadnutí Kongresu a riadneho zverejnenia zápisnice z Kongresu SZĽH,

- osobnou účasťou sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach VV SZĽH, za celé

obdobie VV SZĽH zasadal celkom 8 - krát a úlohy, ktoré boli prijaté na jednotlivých

zasadaniach boli vo väčšine prípadov do nasledujúceho zasadnutia VV SZĽH splnené

a len málo úloh zostalo v stave trvajúcich,

na zasadnutiach VV SZĽH upozorňoval na možné porušenie predpisov a poriadkov

SZĽH ako aj predpisov Slovenskej republiky, priamo na zasadnutí poskytoval

konzultačnú činnosť a odporúčal riešenia,

- v niektorých prípadoch týkajúcich sa prípravy rozpočtu SZĽH na rok 2018 a

vypracovania výročnej správy za rok 2017 upozorňoval na požiadavky zákona o

športe, dodržania zákonných lehôt, v prípade predkladania rôznych rozpočtov a

vyúčtovaní požadoval detailnejšie rozpísanie jednotlivých položiek, taktiež

upozorňoval, že veci týkajúce sa finančných prostriedkov ako aj iné podklady musia

byt' zasielané členom VV SZĽH dostatočne vopred, aby sa jednotlivý členovia mohli

riadne pripraviť na ich prejednanie,

- zúčastňoval sa na zasadnutiach aj ďalších odborných komisií SZĽH, a to

Disciplinárnej komisie, Arbitrážnej komisie, Volebnej komisie.

- vykonával priebežnú kontrolu zápisníc zo zasadnutí VV SZĽH a upozorňoval na ich

riadne zverejňovanie v súlade so zákonom a stanovami SZĽH,

- poskytoval konzultačnú a poradenskú činnosť pre orgány SZĽH a členov SZĽH,

predovšetkým poskytoval stanoviská Súťažnému oddeleniu a Matrike SZĽH,

- priebežne vykonával kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia

verejných finančných prostriedkov, pričom skonštatoval, že za rok 2017 boli finančné

prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v oblasti športu vyúčtované na základe

predložených listín z ekonomického oddelenia SZĽH v súlade s § 69 ods. 5, ods. 6

a ods. 7 zák. č. 440/2015 Z. z. - zákona o športe
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- vykonával kontrolnú činnosť predložených vyúčtovaní použitia finančných

prostriedkov zo SZĽH za rok 2016 SZĽH hokejových klubov: HK Bratislava O.Z.,

Liba Academy, HK Altis, n.o., HK 91 Senica, HK mesta Zvolen - mládež, Mestký

hokejový klub Dolný Kubín, HC Petržalka 2010 O.Z., HC Slovan Bratislava - mládež,

HC Košice O.Z., HKM a.s., MHK Blesky Detva, HC Košice, HK Brezno, HK

Ružinov'99 Bratislava, HC 07 Detva S.LO., HC Slovan Bratislava a.s., HK Slovan

Gelnica, Hc '05 Banská Bystrica, MHk Dubnica nad Váhom, HK Lokomotíva Nové

Zámky ako aj na mieste, t. j. priamo u členov SZĽH v hokejových kluboch ohľadne

vyúčtovania finančných prostriedkov za rok 2016; a to: HK Sabinov, P.H.K. Prešov,

n.o., Mládež HC 46 Bardejov; za rok 2017, a to: Liptovský Mikuláš, HC Lučenec,

HKM Rimavská Sobota, Hokejové Talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, Mhk 32

Liptovský Mikuláš, a.s. Pri vykonaných kontrolách identifikoval nedostatky menej

závažného charakteru, na ktoré budú písomne upozornení alebo boli zástupcovia

jednotlivých klubov na mieste upozornení a poskytol odporúčania na ich odstránenie.

Prevažne sa jednalo o nedostatky, že pri vyúčtovaní finančných prostriedkov, ktoré

boli klubom poskytnuté zo strany SZĽH chýbali zoznamy hráčov, resp. súpisky,

neboli predložené karty hráčov ohľadne výdaja výstroja a materiálu, ktoré sa

nachádzali u kustódov alebo chýbali prílohy k faktúre ohľadne zakúpeného tovaru.

Kontroly v ďalších hokejových kluboch ohľadne vyúčtovania poskytnutých

finančných prostriedkov od SZĽH za rok 2017 sú naplánované ešte v priebehu tohto

roka 2018.

- zúčastňoval sa aj stretnutí organizovanými Hlavnou kontrolórkou športu, rôznych

seminárov ohľadne zákona o športe, verejného obstarávania, športových odborníkov,

poskytoval konzultačnú činnosť ohľadne prípravy delegátov SZĽH, ako člen expertnej

skupiny pre prevenciu proti diváckemu násiliu sa zúčastňoval stretnutí na pôde

Ministerstva vnútra SR. Aktívne poskytoval súčinnosť hlavnej kontrolórke športu,

konzultoval s hlavnou kontrolórkou športu rôznu problematiku súvisiacu s činnosťou

kontrolóra ako aj zväzu ajeho orgánov,

obdržal 23 podnetov zo strany členov SZĽH. Mnohé z podnetov boli riešené aj v

súčinnosti s Dozornou radou SZĽH. Medzi dôležité podnety možno zaradiť:

a) prípad platenia licencií pre Tipsport ligu seniorov klubom HC 07 Detva S.LO. a ST.

NICOLAUS 1. hokejová liga SR klubmi HC MIKRON Nové Zámky "B" a HC

OSMOS Bratislava. Následne po prešetrení celej záležitosti a odporúčaní aj
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Kontrolóra SZĽH, VV SZĽH posúdil celú záležitosť a nakoniec nepožadoval platenie

licencií, nakoľko bolo potrebné predovšetkým doplniť účastníkov predmetných súťaží

kvôli malému počtu dovtedy prihlásených tímov.

z vlastnej iniciatívy začal odbornú kontrolu posúdenia porušenia ustanovení

Súťažného poriadku SZĽH platením štartovného zo strany klubov SZĽH za jednotlivé

družstvá a posúdenie nesúladu Súťažného poriadku schváleného Kongresom dňa

23.06.2017 a Smernice Slovenského zväzu ľadového hokeja o štartovnom prijatej dňa

02.08.2017 na VV SZĽH, ktorej vyústením bolo zvolanie mimoriadneho

Dohodovacieho konania v Banskej Bystrici dňa 14.11.2017 ohľadne štartovného na

základe, ktorého bolo štartovné pozastavené a hokejovým klubom, ktoré už štartovné

zaplatili boli peniaze vrátené. Otázka štartovného bola nakoniec posunutá na Kongres

SZĽH dňa 26.04.2018.

z vlastnej iniciatívy začal odbornú kontrolu na Posúdenie porušenia ustanovenia § 20

ods. 2 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len" zákon o športe) a čl. 3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH (ďalej len "Stanovy

SZĽH") zo strany Výkonného výboru SZĽH. Na základe jeho Návrhu správy

o kontrolnej činnosti zo dňa 17.01.2018 VV SZĽH na svojom mimoriadnom zasadnutí

VV SZĽH dňa 25.01.2018 prijal Uznesenie VV SZĽH č. 40/2018/2 s tým, že VV

SZĽH na základe zistení kontrolóra SZĽH, ktoré sú uvedené v jeho návrhu správy o

kontrolnej činnosti zo dňa 17.01.2018 ohľadom zmeny Prestupového poriadku SZĽH

a prestupového termínu pre súťaž Extraligy seniorov zobral na vedomie, že uznesenie

č. 39/2018/4 Výkonného výboru na zmenu Prestupového poriadku, a teda na presunutí

dátumu ukončenia prestupového termínu pre súťaž Extraligy seniorov zo dňa

16.01.2018 na polnoc 01.03.2018 je neplatné a neúčinné. Na základe toho pre

prestupové obdobie pre súťaž Extraligy seniorov platí pôvodný prestupový termín

(bez rozdielu súťaže) uvedený v Prestupovom poriadku SZĽH prijatom Kongresom

dňa 23.06.2017, t. j. 31.1.2018. Taktiež Výkonný výbor SZĽH v celom rozsahu zrušil

svoje uznesenie zo dňa 16.01.2018 v znení: VV SZĽH v zmysle bodu 3.4.10. písm.

s) Stanov SZĽH mení Prestupový poriadok SZĽH v bode 2.1.15, a teda mení

prestupový termín pre súťaž 1. Hokejovej ligy na polnoc 07.02.2018. Na základe toho

pre prestupové obdobie pre súťaž 1. Hokejovej ligy platí prestupový termín uvedený

v Prestupovom poriadku SZĽH prijatom Kongresom dňa 23.06.2017, t.j. 31.1.2018,
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na základe podnetu Hlavného kontrolóra športu Ing. Alici Fisterovej podľa § 14 ods. 1

písm. d) zákona Č. 440/2015 Z. z. začal odbornú kontrolu voči športovej organizácii

HC '05 Banská Bystrica, a.s. posúdenia postupu športovej organizácie HC '05 Banská

Bystrica, a.s. v prípade neumožnenia účasti na športovej reprezentácii osobe s jej

príslušnosťou podľa § 8 ods. 10 Zákona o športe pod sankciou podľa § 67 ods. 2 písm.

b) Zákona o športe a prešetrenie tohto postupu v zmysle čl. 4.1.2 Stanov SZĽH pod

sankciou 4.1.8 Stanov SZĽH, pričom vykonanou odbornou kontrolou zistil, že HC'05

Banská Bystrica uvoľní trénera pána Vladimíra Országha, ktorý je členom

realizačného tímu Slovenskej hokejovej reprezentácie pre Zimné olympijské hry 2018

v Pjongčangu, a teda skutočnosti ohľadne jeho neuvoľnenia pre hokejovú

reprezentáciu SR na OH 2018 v Pjongčangu uverejnené prostredníctvom médií sa

nepotvrdili, a teda nedošlo k porušeniu Zákona o športe alebo iných interných

predpisov SZĽH.

ďalej sa zaoberal podnetom HK Dukla Trenčín zo dňa 14.10.2017 ohľadne kontroly

súladu predpisov SZĽH a rozhodnutia Pro-Hokeja, a.s. o preložení zápasu, podnetu

HC '05 Banská Bystrica, a.s. zo dňa 23.01.2018 na posúdenie porušenia ustanovení §

2, § 3 písm. j) zákona Č. 440/2015 Z. z. o športe čl. 2.2.1 až 2.2.4 Súťažného poriadku

SZĽH zo strany SZĽH, podnetu PRO-HOKEJ, a.s., zo dňa 01.03.2018 ohľadne

Porušovania čl. 9 ods. 2 Štatútu Disciplinárnej komisie SZĽH prijatého dňa

17.08.2016 Výkonným výborom SZĽH a Stanoviska DK SZĽH k striedavým štartom

v zmysle Prestupového poriadku SZĽH a Smernice o podmienkach cezhraničného

pôsobenia klubov" zo dňa 27.02.2018, podnet HC ŠKP Bratislava ohľadne preverenia

rozdeľovania dotácií, podnety rôznych klubov ohľadne výchovného, žiadosť DK

SZĽH zo dňa 08.03.2018 o posúdenie súladu Prestupového poriadku SZĽH prijatého

Kongresom SZĽH dňa 23.06.2017 a Smernice o podmienkach cezhraničného

pôsobenia klubov schválenej Radou SZĽH dňa 26.06.2014 a iné.

V súčasnosti sú v riešení Kontrolóra SZĽH nasledovné veci:

podnet HK Bardejov ohľadne rozdelenia finančných prostriedkov zo SZĽH na

družstvo juniorov zo dňa 06.04.2018,

podnet JUDr. Jozefa Greguša - preskúmanie problematiky odmeňovania rozhodcov,
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žiadosť o prešetrenie sťažnosti MsHk Žilina na výzvu - motivačnú na predkladanie

projektov.

V závere by som rád poďakoval predovšetkým Hlavnej kontrolórke športu Ing. Alici

Fisterovej, mojim kolegom z Dozornej rady SZĽH, členom VV SZĽH, zamestnancom SZĽH

a tiež všetkým klubom a členom SZĽH za korektné vzťahy a profesionálny prístup.

V Bratislave, dňa 26.04.2018

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

/
Ľubomír Vaic

člen Dozornej rady SZĽH
Michal ali

čl" DOZ01j '7SZĽH
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