
SLOVENSK Ý ZVÄZ Ľ.AOOVÉHO HOKEJA
SLOVAK ICE HOCKEV FEOER.-\.nON

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava E-mail: kontrolor@szlh.sk

Výročná správa o činnosti kontrolóra SZĽH a 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 27.06.2019 do 26.11.2020. 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 11 - krát, pričom mnohé

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

konzultované s členmi Dozornej rady SZĽH na ich zasadnutiach, ako aj prostredníctvom

elektronických komunikačných prostriedkov.

Predmetom zasadnutí Dozornej rady SZĽH bolo:

~ kontrola výpisov účtov SZĽH za rok 2019 a za mesiace január 2020 až september

2020 - pričom DR SZĽH sa uzniesla, že pri kontrole výpisov účtov SZĽH za rok 2019

a za mesiace január 2020 až september 2020 nezistila nezvyčajné, nápadné či príliš

vysoké výbery, platby alebo transakcie. Zamestnanci ekonomického oddelenia SZĽH

vysvetlili sporné otázky vyplývajúce z predmetných výpisov, na ktoré DR SZĽH pri

kontrole výpisov účtov SZĽH narazila a požadovala ich vysvetlenie. DR SZĽH

konštatovala, že podľa ich názoru sa až príliš veľa finančných prostriedkov investuje



do materiálneho zabezpečenia (dresy, hokejky, oblečenie, rôzne pomôcky, výživa

a atď.) pre jednotlivé reprezentácie ako aj pre jednotlivé kluby.

~ DR SZĽH si pri kontrole fotokópií výpisov SZĽH ďalej všimla, že dcérska spoločnosť

SZĽH Infra, s.r.o. dostávala za toto obdobie pravidelné platby vo výške cca. 6.720,- €

na svoju činnosť. DR SZĽH je toho názoru, že každá obchodná spoločnosť sa zakladá

za účelom podnikania, ktorého zmyslom je vytváranie zisku a nie že musí jej chod

financovať SZĽH o. z.. Z tohto dôvodu si DR SZĽH dovolí navrhnúť vedeniu SZĽH

do budúcnosti zvážiť ďalšie pôsobenie a fungovanie dcérskej spoločnosti SZĽH Infra,

s.r.o.

~ DR SZĽH sa počas svojho pôsobenia v tomto období snažila vykonať aj kontrolu

v dcérskych spoločnostiach SZĽH. Pri žiadosti o poskytnutie požadovaných

podkladov, a to všetky uzavreté zmluvy a originálna kniha došlých a odoslaných

faktúr k predloženým výpisom účtov zo spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s.r.o., za

rok 2017 a rok 2018 z dôvodu zistenia právneho dôvodu finančného plnenia určitým

subjektom. Tieto materiály DR SZĽH neboli i napriek viacerým urgenciám

poskytnuté, a preto všetci členovia DR SZĽH v mesiaci jún 2019 boli osobne na

NAKA Bratislava podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti

s dcérskou spoločnosťou Marketing SZĽH, spol. s.r.o. Uvedené trestné oznámenie

členovia DR SZĽH podali z dôvodu podozrenia porušovania povinností pri správe

cudzieho majetku a iných trestných činov. Neskôr bolo trestné oznámenie podané

členmi DR SZĽH odmietnuté. I napriek skutočnosti, že trestné oznámenie bolo

odmietnuté, DR SZĽH sa naďalej snažila získať požadované podklady z Marketing

SZĽH, spol. s.r.o. a už aj za roky 2019 a 2020. Dňa 30.06.2020 sa uskutočnilo osobné

stretnutie zástupcov dcérskej spoločnosti Marketing SZĽH, spol. S.r.o. s Kontrolórom

SZĽH - Predsedom DR SZĽH ohľadne právomoci vykonávať kontrolu DR SZĽH

a Kontrolórom SZĽH v dcérskej spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s.r.o., pričom

Marketing SZĽH, spol. s.r.o. argumentoval tým, že dcérske spoločnosti SZĽH majú

svoje dozomé rady v zmysle obchodného zákonníka, a tieto majú povinnosti

vyplývajúce im zo zákona. Uvedené zdôvodnili právnou analýzou zo dňa 03.07.2020,

ktoré zaslal štatutárny orgán Marketing SZĽH, spol. s.r.o. Ing. Peter Janovský

Kontrolórovi SZĽH - Predsedovi DR SZĽH mailom dňa 13.07.2020 (viď príloha č.

1), v ktorej bolo konštatované, že "dozornú činnosť nad Marketing SZĽH, spol. s.r.o.
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vykonáva jej vlastná dozorná rada, a to pán Mgr. MarcelOzimák a pán Ladislav

Gross v súlade s § 137 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom dozornej rade SZĽH

a ani kontrolórovi SZĽH zo zákona nevyplýva , že by bola oprávnená nahliadať do

obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti Marketing SZĽH, spol.

s.r.o. te. Z vyššie uvedených dôvodov Kontrolór SZĽH - Predseda DR SZĽH oznámil

členom dozornej rady Marketing SZĽH, spol. s.r.o., že sú príslušní v zmysle

Obchodného zákonníka na výkon práv a povinností v obchodnej spoločnosti

Marketing SZĽH, spol. S.r.o.

Dňa 06.04.2020 DR SZĽH na základe podnetu začala kontrolu verejného obstarávania
- Hokejky pre hráčov a brankárov l'adového hokeja, vedeného na Úrade pre verejné
obstarávanie pod Názov: Hokejky pre hráčov a brankárov l'adového hokeja, Referenčné číslo:
SZĽH-004/2019. Prostredníctvom Predsedu DR SZĽH vyžiadala od štatutárov SZĽH
kompletné podklady k predmetnému verejnému obstarávaniu a taktiež požiadala
o zabezpečenie prístupu ku skladu, v ktorom boli hokejky uskladnené, aby mohla a vykonať
fyzickú inventúru - kontrolu dodaných hokejok. Dňa 28.04.2020 DR SZĽH sa snažila
vykonať inventúru hokejok, ale nebolo to možné, vzhl'adom na príliš malé skladové priestory
pretože sa tam nedalo pohybovať a manipulovať s tovarom, a taktiež v skladových priestoroch
neboli hokejky uložené podl'a dodacích listov, čo by znamenalo, že kontrola týchto hokejok
by bola spojená s neprimeraným časovým úsekom, možno aj dva až tri týždne, a teda z vyššie
uvedených dôvodov, i napriek maximálnej snahe a súčinnosti zodpovedných osôb pri
inventúre Ing. Kataríne Válkyovej a Bc. Romana Sýkoru, nebolo možné inventúru vykonať.
Inventúra sa uskutočnila nakoniec dňa 16.05.2020, kde členovia DR SZĽH spolu s Ing.
Katarínou Válkyovou a Romanom Sýkorom začali inventúru podl'ajednotlivých príloh vyššie
zverejnených zmlúv obchodných spoločností ALL SPORTS SLOVAKIA, S.ľ.O., so sídlom
Panónska cesta 38/A, 851 04 Bratislava a Stŕída sport Slovakia, S.ľ.O., so sídlom Vápenná
15,821 04 Bratislava.

1. Pri fyzickej kontrole dodaných hokejok od obchodnej spoločnosti ALL SPORTS
SLOVAKIA, S.ľ.O. DR SZĽH skontrolovala podl'a prílohy zmluvy dodané hokejky, pričom
zistila nasledovné:
a) Hokejky pre hráčov a brankárov l'adového hokeja boli v l. triede dodané podl'a prílohy
zmluvy, pričom tam boli iba hokejky značky Bauer najvyššej triedy a boli spísané aj
jednotlivé modely, flexy a ohnutia.
b) Hokejky pre hráčov a brankárov l'adového hokeja boli v II. triede značky Bauer
dodané podl'a prílohy zmluvy, pričom tam boli aj hokejky z l. triedy.

Počet kusov Hokejky pre hráčov a brankárov l'adového hokeja od spoločnosti ALL
SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. podl'a prílohy zverejnenej zmluvy na webovom sídle SZĽH bol
dodaný a v poriadku, a to ku dňu inventúry - fyzickej kontroly dňa 16.05.2020.
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2. Pri fyzickej kontrole dodaných hokej ok od obchodnej spoločnosti Stŕída sport
Slovakia, s.r.o. DR SZĽH skontrolovala podľa prílohy zmluvy dodané hokejky, pričom
zistila nasledovné:

a) Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja boli v l. triede dodané podľa
prílohy zmluvy, pričom tam boli iba hokejky značky CCM najvyššej triedy a boli
spísané aj jednotlivé modely, flexy a ohnutia.

b) Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja boli v II. triede dodané podľa
prílohy zmluvy značky CCM, boli medzi nimi aj hokejky z l. triedy, pričom ale
chýbalo 64 hráčskych hokejok II. triedy a 185 brankárskych hokejok II.
triedy.

Uvedenú skutočnosť odôvodnila Ing. Katarína Válkyová a Roman Sýkora tým, že
určité hokejky boli zaslané na reklamáciu, čo podložili nahliadnutím a ofotením listiny do
mobilného telefónu DR SZĽH .Reklamačným protokolom z obchodnej spoločnosti Stŕída
sport Slovakia, S.r.o." zo dňa 27.03.2020.

K uvedenému .Reklamačnému protokolu z obchodnej spoločnosti Stŕída sport
Slovakia, s.r.o." zo dňa 27.03.2020" (ďalej len "reklamačný protokol") DR SZĽH uviedla
nasledovné skutočnosti:

~ Na reklamačnom protokole je dátum 27.03.2020, pričom na preberacom protokole je
dátum 31.03.2020, čo znamená, že hokejky boli reklamované skôr ako boli dodané a
prevzaté, čo je absolútne nelogické,

~ na reklamačnom protokole je uvedený počet reklamovaných hráčskych hokej ok: 1.227
kusov a brankárskych hokej ok: 272 kusov, pričom pri inventúre chýbalo 64
hráčskych hokejok II. triedy a 185 brankárskych hokejok II. triedy,

Počet kusov Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja od spoločnosti Stŕída
sport Slovakia, s.r.o. podľa prílohy zverejnenej zmluvy na webovom sídle SZĽH bol dodaný
a v poriadku, a to ku dňu inventúry - fyzickej kontroly dňa 16.05.2020, okrem vyššie
chýbajúcich 64 hráčskych hokejok II. triedy a 185 brankárskych hokejok II. triedy.

DR SZĽH pri kontrole podkladov jej poskytnutých zistila nasledovné skutočnosti:

a) pri preskúmaní uzavretej zmluvy medzi obstarávateľom, teda "Kupujúcim" Slovenský
zväz ľadového hokeja, so sídlom Trnavská cesta 27IB, 831 04 Bratislava a
"Predávajúcim" Stŕída sport Slovakia, s.r.o., so sídlom Vápenná 15, 821 04 Bratislava
(ďalej len "Zmluvy") je

~ v zmysle článku 2.4 Zmluvy miesto dodania tovaru uvedené: Slovenský zväz ľadového
hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, pričom v preberacom protokole nie je
uvedené miesto prebratia tovaru,

~ v zmysle článku 4.1 Zmluvy: "Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu na
základe faktúry vystavenej predávajúcim, pričom predávajúci je oprávnený vystaviť
faktúry najskôr v deň dodania predmetu kúpy kupujúcemu". Podľa preberacieho
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protokolu bol tovar dodaný 31.03.2020, pričom faktúra bola uhradená dňa 26.03.2020,
teda aj faktúra bola vystavená skôr ako bol dodaný predmet kúpy, čo je v rozpore aj so
zákonom o účtovníctve,

~ v zmysle článku 5.1 Zmluvy: "Lehota dodania predmetu kúpy je stanovená dohodou
zmluvných strán najneskôr do 19.03.2020". Podľa preberacieho protokolu bol tovar
dodaný 31.03.2020, čo je v rozpore so Zmluvou,

~ v zmysle článku 6.1 Zmluvy je: "Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné
oboznámenie sa s predmetom kúpy, dodať predmet kúpy kupujúcemu v plnom rozsahu
a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave, dohodnutej kvalite, vyhotovení
a výbave a umožniť kupujúcemu jeho kontrolu pri prevzatí a samotné prevzatie".
Vzhľadom ku skutočnosti, že predmet kúpy bol dodaný dňa 31.03.2020 bol aj tento
článok Zmluvy porušený.

~ V zmysle článku 9.1 Zmluvy: "V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu
kúpy podľa tejto zmluvy je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu kúpy za každý aj začatý deň omeškania do
dátumu 20.03.2020. Po uvedenom termíne sa uplatní sankcia v zmysle bodu 9.4",

~ V zmysle článku 9.4 Zmluvy: "V prípade dodania predmetu kúpy v rozpore s článkom
2.2 tejto kúpnej zmluvy, resp. nedodania predmetu kúpy, zaplatí predávajúci kupujúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 33% z dohodnutej kúpnej ceny v súlade s článkom III., bodom
3.1 tejto zmluvy, čím čiastočne nahradí škodu, ktorú svojím neplnením predmetu zmluvy
spôsobil kupujúcemu (kupujúci musí vrátiť poskytnuté verejné zdroje z titulu ich
nezúčtovania do 31.03.2020),

teda nakoľko predmet kúpy bol dodaný po termíne 19.03.2020, resp. 20.03.2020 nemal sa
použiť článok 9.1, resp.9.4 Zmluvy?

~ V zmysle článku 11.1 Zmluvy: "Zmluvu je možné doplňať alebo meniť iba formou
písomných očíslovaných dodatkov ktoré sa po nadobudnutí platnosti a účinnosti stávajú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy". Na základe preskúmania predložených
podkladov zo SZĽH ako aj zo stránky Úradu pre verejné obstarávanie DR SZĽH dospela
k záveru, že žiadne písomné očíslované dodatky neboli predložené od SZĽH Dozornej
rade SZĽH a ani zverejnené stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

~ DR SZĽH tiež zistila, že Objednávka ČíS.:5-20-208/2020 neobsahuje dátum a je

nepodpísaná.

~ Mailom zo dňa 19.03.2020 v čase 12:52 hod. Katarína Válkyová oznámila štatutárom
SZĽH, že tovar bude na základe dohody dovezený budúci týždeň 27.03.2020, nakoľko
19.03.2020 preberali skladové priestory a žiadali ešte o úpravy, a preto termín dodania je
stanovený na budúci týždeň. DR SZĽH je toho názoru, že o tomto rozhodnutí mal byť
spísaný v zmysle článku 11.1 Zmluvy písomný očíslovaný dodatok.
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b) pri preskúmaní uzavretej zmluvy medzi obstarávateľom, teda "Kupujúcim" Slovenský
zväz ľadového hokeja, so sídlom Trnavská cesta 27IB, 831 04 Bratislava a
"Predávajúcim" ALL SPORTS SLOVAKIA, S.r.o., so sídlom panónska cesta 38/A, 851
04 Bratislava (ďalej len "Zmluvy") je

~ v zmysle článku 2.4 Zmluvy miesto dodania tovaru uvedené: Slovenský zväz ľadového
hokeja, Trnavská cesta 27 IB, 831 04 Bratislava, pričom tovar bol dodaný do skladu
v obci Čenkovce, teda do iného miesta dodania ako je uvedené v Zmluve,

~ v zmysle článku 4.1 Zmluvy: "Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu na
základe faktúry vystavenej predávajúcim, pričom predávajúci je oprávnený vystaviť
faktúry najskôr v deň dodania predmetu kúpy kupujúcemu". Podľa preberacieho
protokolu bol tovar dodaný v dňoch 28.03.2020, 30.03.2020 a 31.03.2020 do obce
Čenkovce, pričom faktúra bola uhradená dňa 26.03.2020, teda aj faktúra bola vystavená
skôr ako bol dodaný predmet kúpy, čo je v rozpore aj so zákonom o účtovníctve,

~ v zmysle článku 5.1 Zmluvy: "Lehota dodania predmetu kúpy je stanovená dohodou
zmluvných strán najneskôr do 19.03.2020". Podľa preberacieho protokolu bol tovar
dodaný v dňoch 28.03.2020,30.03.2020 a 31.03.2020, čo je v rozpore so Zmluvou,

~ v zmysle článku 6.1 Zmluvy je: "Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné
oboznámenie sa s predmetom kúpy, dodať predmet kúpy kupujúcemu v plnom rozsahu
a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave, dohodnutej kvalite, vyhotovení
a výbave a umožniť kupujúcemu jeho kontrolu pri prevzatí a samotné prevzatie".
Vzhľadom ku skutočnosti, že predmet kúpy bol dodaný v dňoch 28.03.2020, 30.03.2020
a 31.03.2020 bol aj tento článok Zmluvy porušený.

~ V zmysle článku 9.1 Zmluvy: "V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu
kúpy podľa tejto zmluvy je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu kúpy za každý aj začatý deň omeškania do
dátumu 20.03.2020. Po uvedenom termíne sa uplatní sankcia v zmysle bodu 9.4",

~ V zmysle článku 9.4 Zmluvy: "V prípade dodania predmetu kúpy v rozpore s článkom
2.2 tejto kúpnej zmluvy, resp. nedodania predmetu kúpy, zaplatí predávajúci kupujúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 33% z dohodnutej kúpnej ceny v súlade s článkom III., bodom
3.1 tejto zmluvy, čím čiastočne nahradí škodu, ktorú svojím neplnením predmetu zmluvy
spôsobil kupujúcemu (kupujúci musí vrátiť poskytnuté verejné zdroje z titulu ich
nezúčtovania do 31.03.2020),

teda nakoľko predmet kúpy bol dodaný po termíne 19.03.2020, resp. 20.03.2020 nemal sa
použiť článok 9.1, resp. 9.4 Zmluvy?

~ V zmysle článku 11.1 Zmluvy: "Zmluvu je mozne doplňať alebo meniť iba formou
písomných očíslovaných dodatkov ktoré sa po nadobudnutí platnosti a účinnosti stávajú
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neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy". Na základe preskúmania predložených
podkladov zo SZĽH ako aj zo stránky Úradu pre verejné obstarávanie DR SZĽH dospela
k záveru, že žiadne písomné očíslované dodatky neboli predložené od SZĽH Dozornej
rade SZĽH a ani zverejnené stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

~ DR SZĽH tiež zistila, že Objednávka nebola predložená DR SZĽH, resp. preložené
podklady ju neobsahujú.

c) DR SZĽH sa tiež zaoberala pri skúmaní Verejného obstarávania účelnosťou a potrebou
nákupu hokej ok pre hráčov a brankárov ľadového hokeja pre kategórie "Kadet", "Dorast"
a "Juniori" v takých cenových reláciách v akých boli definované v predmete zákazy, resp.
v článku 2.4 Predmetu zákazky, kde obstarávateľ uviedol celkovú predpokladanú
hodnotu predmetu zákazy: 2.400.000 Eur bez DPH, pri predpokladanom počte kusov
hokejok pre hráčov: 11.500 kusov a predpokladanom počte kusov hokej ok pre brankárov:
500 kusov, čím obstarávateľ nepriamo predpokladal cenu jednej hokejky cca. 200 Eur
bez DPH, čo predstavuje pre tieto kategórie podľa názoru DR SZĽH zbytočne drahé
hokejky.

Všetky vyššie uvedené zistenia boli spísané a bolo podané podanie zo strany DR
SZĽH na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "UVO") dňa 18.05.2020 s tým, že DR
SZĽH žiada UVO o vyjadrenie či nedostatky a porušenia vyplývajúce z uzavretých zmlúv zo
dňa 10.03.2020 so spoločnosťami Stŕída sport Slovakia s.r.o. a ALL SPORTS SLOVAKIA,
s.r.o. nemajú vplyv na uskutočnené verejné obstarávanie Názov: Hokejky pre hráčov a
brankárov ľadového hokeja, Referenčné číslo: SZĽH-004/2019 12020 a či je vôbec samotné
verejné obstarávanie v súlade so zákonom. Listom zo dňa 29.06.2020 "Žiadost' o doplnenie
podnetu" UVO požiadalo Predsedu DR SZĽH o doplnenie. Dňa 10.07.2020 Predseda DR
SZĽH odpovedal na žiadosť UVO a doposiaľ DR SZĽH nedostala odpoveď, či predmetné
verejné obstarávanie prebehlo v súlade so zákonom. Taktiež štatutárny orgán SZĽH na
odporúčanie DR SZĽH dňa 29.04.2020 podal podnet na protimonopolný úrad SR
a predmetnou vecou sa zaoberá aj Hlavná kontrolórka športu Ing. Alica Fisterová ako aj
orgány činné v trestnom konaní - NAKA expozitúra Banská Bystrica.

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.

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

a) pokračovanie kontroly výpisov účtov SZĽH 10/2020, 11/2020, 12/2020, objednávok,

faktúr a uzavretých zmlúv, na základe ktorých sa plnilo,

b) pokračovanie a ukončenie kontroly verejného obstarávania: Názov: Hokejky pre

hráčov a brankárov ľadového hokeja, Referenčné číslo: SZĽH-00412019.
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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 20 - 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 prípade prípravy vypracovania výročnej správy za rok 2019 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,

- 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 konzultoval so oddelením delegátov SZĽH, matrikou SZĽH

a súťažným oddelením SZĽH,

- priebežne vykonával kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia

verejných finančných prostriedkov, pričom skonštatoval, že za rok 2019 boli finančné

prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v oblasti športu vyúčtované na základe

predložených listín z ekonomického oddelenia SZĽH v súlade s § 69 ods. 4, ods. 5

a ods. 6 zák. Č. 440/2015 Z. z. - zákona o športe, pričom v zmysle § 101a " Osobitné

ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu"

podľa ods. 5 a 6 platilo nasledovné: V kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená

krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, sa ustanovenia podľa §69 ods. 4 nepoužijú;

ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu, ktoré sa týkajú
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rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 4, sa v príslušnom kalendárnom

roku nebudú uplatňovat

Výdavky podľa § 69 ods. 5 nesmú v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená

krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, prekročiť 20 % z ročných príjmov národného

športového zväzu z príspevku uznanému športu; ustanovenia zmluvy o poskytnutí

príspevku uznanému športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa

§69 ods. 5, sa v príslušnom kalendárnom roku nebudú uplatňovat:

- vykonával kontrolnú činnosť predložených vyúčtovaní použitia finančných

prostriedkov zo SZĽH za 2018/2019 SZĽH hokejových klubov: za 2018/2019, a to:

MŠK Púchov, MšHK Prievidza, HC Slovan Bratislava - mládež, HC Slovan

Bratislava a.s., HK Ružinov'99 Bratislava a.s., HK Spišská Nová Ves, MHK

Ružomberok, HC Nové Zámky, HK Lokomotíva Nové Zámky,

pričom bolo konštatované, že pri jednotlivých kontrolách neboli zistené žiadne závažné

nedostatky. Kluby, u ktorých boli zistené nedostatky drobného charakteru boli na tieto ústne

upozornené a požiadané o ich nápravu.

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 201912020 sú naplánované ešte v priebehu

tohto roka 2020, ale tiež to závisí od prebiehajúcej COVID-19 situácie.

- zúčastňoval sa stretnutí organizovanými Hlavnou kontrolórkou športu Ing. Alicou

Fisterovou, ktorá poskytuje jednotlivým kontrolórom národných športových zväzov

odborné znalosti a poznatky ako národným športovým zväzom majú jednotliví

kontrolóri pomáhať, vysvetľovať nedostatky a upozorňovať na možné pochybenia.

Ďalej poskytoval konzultačnú činnosť ohľadne činnosti delegátov SZĽH, ako

predseda dozornej rady Fondu na podporu športu sa zúčastňoval na ich zasadnutiach.

Aktívne poskytoval súčinnosť hlavnej kontrolórke športu, konzultoval s hlavnou
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kontrolórkou športu rôznu problematiku súvisiacu s činnosťou kontrolóra ako aj zväzu

ajeho orgánov,

~ obdržal rôzne podnety zo strany členov SZĽH alebo konal v zmysle § 14. ods. 1 písm.

a) zákona o športe, teda z vlastnej iniciatívy. Niektoré podnety boli odstúpené

príslušným oddeleniam. Mnohé z podnetov boli riešené aj v súčinnosti s Dozornou

radou SZĽH. Medzi dôležité podnety možno zaradiť:

~ Podnet Kontrolóra SZĽH zo dňa 13.08.2019 - Posúdenie porušenia ustanovenia čl.

3.2.4.2 písm. a) a čl. 3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH a nerešpektovanie uznesenia

Kongresu SZĽH č. 2/2019 zo dňa 26.06.2019 zo strany Výkonného výboru SZĽH,

~ Podnet zo dňa 03.09.2019 Slovenskej asociácie hráčov ľadového hokeja "SIHPA" na

základe § 14 ods. 1 písm. c) zákona o športe - "Posúdenie nesúladu ustanovenia čl. 7.2

Registračného poriadku SZĽH s ustanovením §5 ods. 3 písm. a) zák. Č. 440/2015 Z. z.

zákona o športe" ,

~ Podnet zo dňa 11.02.2020 Mgr. Gabriel Kapráľ - výkonný riaditeľ Hokejový Klub

Mládeže Kežmarok na základe § 14 ods. 1 písm. c) zákona o športe - "žiadosť

kontrolu vyúčtovania finančného príspevku za históriu hráča 2018 - Zmluva o

poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča zo dňa 20.04.2018, konkrétne

faktúra Č. 2018/1 v sume vo výške 900,- € (slovom: deväťsto eur) a faktúra Č. 2018/2 v

sume vo výške 1.200,- € (slovom: tisícdvesto eur).

~ Podnet zo dňa 02.06.2020 Mgr. Gabriel Kapráľ - výkonný riaditeľ Hokejový Klub

Mládeže Kežmarok na základe § 14 ods. 1 písm. c) zákona o športe - "žiadosť o

kontrolu vyúčtovania finančného príspevku na základe predložených sprístupnený ch

dokumentov ekonomickým riaditeľom SZĽH zo dňa 4.10.2019 pre HKM Kežmarok a

následné prešetrenie preplácania výdavkov SZĽH klubu MHK Kežmarok, Trhovište 4,

06001 Kežmarok ICO: 37790013, DIC: 2021498523 a to: Vyúčtovanie finančného

príspevku určeného na prácu s mládežou vo vekovej kategórii žiakov, kadetov, dorastu

a juniorov v roku 2017".

Záverom DR SZĽH dáva do pozornosti, že hoci DR SZĽH nemá žiadne výkonne

právomoci, je "oprávnená" alebo lepšie povedané sa od nej "očakáva", že bude kontrolovať a

poukazovať na nedostatky, ktoré zistí pri výkone vlastnej činnosti alebo jej budú zaslané

formou podnetu od ktoréhokoľvek člena SZĽH, nakoľko to robí v mene klubov a zastupuje
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ich v dozornej činnosti, a to nielen na SZĽH o. z., ale aj v dcérskych spoločnostiach SZĽH o.

z.

Z tohto dôvodu DR SZĽH považuje akékoľvek znemožňovanie vykonávania dozoru v

dcérskych spoločnostiach SZĽH o. z., za konanie proti členom SZĽH a hnutiu ako takému,

a to i napriek skutočnosti, že je neumožnenie kontroly v dcérskych spoločnostiach podložené

nejakým právnym stanoviskom.

Aj preto si DR SZĽH dovolí navrhnúť Kongresu SZĽH, aby dňa 26.11.2020 na svojom

zasadnutí prijal uznesenie, v ktorom stanoví, že DR SZĽH je oprávnená na kontrolu nielen

v SZĽH o. z., ale aj v jeho dcérskych spoločnostiach, a teda predseda dozornej rady

a členovia dozornej rady majú právo nahliadať do všetkých dokumentov SZĽH o. z. a do

všetkých dokumentov dcérskych spoločností SZĽH o. z., a tieto dokumenty má povinnosť

zabezpečiť štatutárny orgán SZĽH o. z. na požiadanie DR SZĽH v lehote do 30 kalendárnych

dní od požiadania.

Nakoniec 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 26.11.2020

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

Ľubomír Vaic
člen Dozornej rady SZĽH

Michal Taliga
člen Dozornej rady SZĽH
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