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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, 1.. j, od 26 ..04.2018 do 26.06.2019. 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 9 - 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 2017 - pričom DR SZĽH sa uzniesla, že pri

kontrole výpisov účtov SZĽH za rok 2017 nezistila nezvyčajné, nápadné či príliš

vysoké výbery, platby alebo transakcie. Účtovníčka SZĽH tiež vysvetlila sporné

otázky vyplývajúce z predmetných výpisov, na ktoré DR SZĽH pri kontrole výpisov

účtov SZĽH narazila a požadovala ich vysvetlenie. DR SZĽH konštatovala, že

ohľadne platieb firme Stengl a.s. sa bude dotazovať Jaroslava Laifera - Matrika, IS



SZĽH, ohľadne ozrejmenia platenia za paušál ako aj za jednotlivé úkony firme Stengl

a.s. na základe uzavretej zmluvy s danou firmou. Jaroslav Laifer predmetné platby

neskôr ozrejmil na VV SZĽH.

- Financovanie hokejovej haly - Liptovský Hrádok

DR SZĽH si vyžiadala podklady od SZĽH ako aj od SZĽH Infra, s.r.o. ohľadne

financovania hokejovej haly v Liptovskom Hrádku. Ku konzultácii k danej problematike bola

prizvaná konateľka SZĽH Infra, s.r.o. Mgr. Diana Kosová a konateľ SZĽH JUDr. Miroslav

Valíček. Po preskúmaní predložených podkladov DR SZĽH zistila, že v Zmluve

o financovaní č. 62/ZF/2018 zo dňa 13.12.2018 (ďalej len "Zmluva o financovaní") medzi

Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a SZĽH Infra, s.r.o. je celkový limit financovania

970.000,- €, pričom jedno zo zabezpečení daného úveru je Patronátne vyhlásenie. Z bodu 10.

návrhu predmetného Patronátneho vyhlásenia pritom vyplýva, že Zväz potvrdzuje ako

protihodnotu za poskytnutie financovania Bankou Klientovi, že ak Klient nebude schopný

kedykoľvek splatiť Banke akúkoľvek čiastku vyplývajúcu z Finančných dokumentov, Zväz

uhradí takúto pohľadávku banke na základe prvej žiadosti Banky.

Podľa čl. 3.4.10 písm. o) Stanov SZĽH: Výkonný výbor SZĽH (ďalej len VV

SZĽH) najmä: "schvaľuje štatutárnemu orgánu návrhy na uzavretie zmlúv v objeme nad

30.000 € s tretími osobami".

DR SZĽH bola toho názoru, že aj keď Zmluvu o financovaní podpísala dcérska

spoločnosť SZĽH, Infra s.r.o. je potrebné, aby tento úkon schválil VV SZĽH na svojom

najbližšom zasadnutí.

DR SZĽH so zistením nedostatkom ohľadne Patronátneho vyhlásenia ako

zabezpečenia Zmluvy o financovaní oboznámila dňa 23.01.2019 VV SZĽH na jeho zasadnutí

a upozornila VV SZĽH, že ide o sumu úveru 970.000,- €, a že takýto úkon musí schváliť VV

SZĽH, pretože VV SZĽH schvaľuje štatutárnemu orgánu návrhy na uzavretie zmlúv v objeme

nad 30.000 € s tretími osobami. Zároveň DR SZĽH odporučila VV SZĽH vzhľadom na výšku

úveru ponechať schválenie Zmluvy o financovaní novozvolenému VV SZĽH, ktorý bude

zvolený na Kongrese SZĽH v júni 2019. nakoľko DR SZĽH nepovažuje za štandardné cca. 5

mesiacov pred koncom funkčného obdobia VV SZĽH uzatvárať zmluvy v takomto vysokom

objeme. VV SZĽH i napriek odporúčaniu DR SZĽH tento úkon schválil.

- Podnet
sviatok

_ zo dňa 15.11.2018 - Príplatky za sobotu, nedeľu a
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- Kontrola SZĽH Infra, s.r.o. rok 2018 - DR SZĽH boli predložené podklady

konateľkou SZĽH Infra, s.r.o. Mgr. Dianou Kosovou za rok 2018. Predložené boli

(výsledok hospodárenia, vyplácanie miezd, finančné príspevky zo štátneho rozpočtu,

úhrady financií z INFRA, prostriedky do Infry, pravidelné platby na základe zmlúv,

príjem Infra, Bankové výpisy *8858 12/2018, Bankové výpisy *6559 12/2018,

Bankové výpisy *175102/2018 - 12/2018, Bankové výpisy *745302/2018 -

12/2018). DR SZĽH si k danej kontrole na zasadnutie dňa 22.01.2019 prizvala Mgr.

Dianu Kosovú, ktorá osobne predložila ku kontrole uzatvorené zmluvy v roku 2018

SZĽH Infra, s.r.o. Na položené otázky členov DR SZĽH k jednotlivým predloženým

zmluvám, ktoré boli v roku 2018 danou spoločnosťou uzatvorené podala potrebné

informácie a vysvetlenia. DR SZĽH sa uzniesla, že pri kontrole na zasadnutí DR

SZĽH osobne predložených zmlúv konateľkou SZĽH Infra, s.r.o. Mgr. Dianou

Kosovou za rok 2018 neboli zistené závažné nedostatky;

- Kontrola výpisov účtov Marketing SZĽH, spol. s.r.o. rok 2017, 2018, 1/2019, 2/2019

- pričom:

a) dňa 22.03.2019 Kontrolór SZĽH - Predseda Dozornej rady SZĽH (ďalej len

"predseda DR SZĽH") spolu s členmi Dozornej rady SZĽH (ďalej len "členovia DR SZĽH")

požiadali o predloženie fotokópií všetkých výpisov účtov Marketing SZĽH, spol. s.r.o. za rok •

2017, rok 2018 a mesiace január 2019 a február 2019, a to v lehote do 10.04.2019.

Zároveň požiadali aj o vyhotovenie fotokópií všetkých zmlúv uzavretých Marketing SZĽH,

spol. S.r.o. v rokoch 2017, 2018 a v mesiacoch január 2019 a február 2019, a to v lehote do

06.05.2019.

b) následne štatutárny orgán Marketing SZĽH, spol. S.r.o. v zastúpení Ing. Vladimír

Janček dňa 09.04.2019 predložil Predsedovi DR SZĽH fotokópie požadovaných výpisov

účtov.

Pri predbežnom nahliadnutí do daných výpisov bolo zistené, že skoro všetky odoslané

a prijaté platby sú vo fotokópiách výpisov účtov iba pod číslom účtu a variabilným

symbolom. Následne Predseda DR SZĽH kontaktoval telefonicky ďalších dvoch členov DR

SZĽH a spoločne dospeli k záveru, že je potrebné doložiť najneskôr dňa 17.04.2019, kedy

mala naplánované zasadnutie DR SZĽH nasledujúce podklady:

~ knihy došlých a odoslaných faktúr k predmetným výpisom účtov za rok 2017,2018 a
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2019,

~ zaúčtované výpisy účtov za rok 2017,2018 a 2019,

~ uzavreté zmluvy k identifikácii odoslaných a prijatých platieb za rok 2017, 2018,

2019,

aby bolo možné z predmetných výpisov účtov identifikovať komu boli platby posielané a od

koho boli platby prijaté.

c) Dňa 17.04.2019 Ing. Vladimír Janček požadované dokumenty nepredložil s tým, že

našej žiadosti nie je možné vyhovieť z viacerých dôvodov, k čomu priložil písomné

stanovisko nasledovným odôvodnením:

>- Obchodná spoločnosť Marketing SZĽH. spol. s.r.o., nemá zákonnú ako ani zmluvnú

povinnosť poskytovať Kontrolórovi SZĽH ním žiadané podklady, pretože priama

pôsobnosť a právomoc kontrolóra SZĽH sa týka len športových organizácií, pričom

Marketing SZĽH, spol. s.r.o. zjavne nie je športovou organizáciou v zmysle zákona o

športe a nepredstavuje ani len osobu, s príslušnosťou k SZĽH v zmysle zákona o

športe - viď napr. § 3 písm. k) v spojení s §81 ods. 1 písm. s ako aj v spojení s faktom,

že Marketing SZĽH spol. s.r.o. nie je zapísaná ako právnická osoba v športe s

príslušnosťou k SZĽH,

~ Kontrolór SZĽH me Je viazaný mlčanlivosťou a tým pádom, poskytnutie ním

žiadaných údajov nemožno ani len potencionálne prichádzať do úvahy (zákon o športe

ako ani Stanovy SZĽH neustanovujú Kontrolórovi SZĽH povinnosť mlčanlivosti),

,. Údaje, o ktoré žiada žiadate podliehajú zákonnej ochrane osobných údajova/alebo

obchodnému tajomstvu, pričom tieto možno poskytnúť len v

nevyhnutnej/proporcionálnej miere. Obchodná spoločnosť Marketing SZĽH, spol.

S.r.o., si je vedomá, že máte len záujem plniť si svoje povinnosti v najlepšom vedomí

a svedomí, a preto hoci sme to nemuseli, sme Vám už poskytli všetku nevyhnutnú

súčinnosť v takej miere, aby nedošlo k porušeniu našej povinnosti mlčanlivosti

a ochrany obchodného tajomstva a osobných údajov tretích osôb (list je prílohou tejto

správy).

DR SZĽH s týmto odôvodnením obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH spol. S.r.o.

nestotožnila a požadovala na základe zákonných ustanovení Zákona o športe ako aj Stanov
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SZĽH, ktoré písomne odôvodnila a podala štatutárom SZĽH ako 100 % vlastníkovi

obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH spol. s.r.o. žiadosť o poskytnutie podkladov z

Marketing SZĽH spol. s.r.o.

DR SZĽH je toho názoru, že Marketing SZĽH, spol. s.r.o. je povinný poskytnúť Kontrolórovi

SZĽH, resp. DR SZĽH požadované dokumenty, a to nimi určenej lehote, nakoľko Marketing

SZĽH, spol. s.r.o. vykonáva športovú činnosť, a teda je športovou organizáciou, pretože:

Podl'a § 14 ods. 4 zákona Č. 440/2015 Z. z. o športe: .,Športová organizácia a osoba

s jej príslušnosťou je povinná poskytnút' kontrolórovi pri kontrolnej činnosti potrebnú

súčinnost' v rozsahu odsekov 2 a 3 v ním určenej lehote".

Podl'a § 8 ods. 1 zákona Č. 440/2015 Z. z. o športe: "Športovou organizáciou je

právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť:

športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy".

Podl'a § 3 písm. a) zákona Č. 440/2015 Z. z. o športe: "Na účely tohto zákona sa

rozumie športovou činnosťou vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo

rozvoj športu".

Podl'a bodu 3.10.1 Stanov SZĽH: .Prezident, predseda Dozornej rady, členovia

Dozornej rady a členovia Výkonného výboru majú právo nahliadať do všetkých dokumentov

SZĽH".

Predseda DR SZĽH dňa 23.04.2019 podal štatutárnemu orgánu SZĽH "Žiadosť

o predloženie knihy došlých a odoslaných faktúr, zaúčtovaných výpisov účtov a uzavretých

zmlúv k identifikácii odoslaných platieb". Následne bol predseda DR SZĽH na osobnom

stretnutí so štatutárom SZĽH - Ing. Vladimírom Baluškom ako aj na osobnom stretnutí

štatutárom Marketing SZĽH, spol. s.r.o. Ing. Vladimírom Jančekom oboznámení, že všetky

požadované podklady budú DR SZĽH poskytnuté a termín predloženia požadovaných

podkladov z Marketing SZĽH, spol. s.r.o. bude dohodnutý ústne. Predseda DR SZĽH

informoval o predmetnej situácii ohľadne Marketing SZĽH, spol. s.r.o. dňa 02.05.2019

Výkonný výbor SZĽH na jeho zasadnutí, tak ako bolo odhlasované na zasadnutí DR SZĽH

dňa17.04.2019 - Uznesenie DR SZĽH č.l5/2019/3.

Dňa 28.05.2019 Marketing SZĽH, spol. s.r.o. predložil fotokópie evidencií

dodávateľských a odberateľských faktúr sumy za rok 2017, 2018 a rok 1/2019, 2/2019.
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Uvedené fotokópie evidencií dodávateľských a odberateľských faktúr sumy DR SZĽH začala

spárovať s jednotlivými prichádzajúcimi a odchádzajúcimi platbami v predložených výpisoch

účtov od Marketing SZĽH, spol. s.r.o. Doposiaľ neboli od Marketing SZĽH, spol. S.r.o.,

i napriek viacerým ústnym ako aj písomným urgenciám, predložené všetky zmluvy

k nahliadnutiu DR SZĽH, aby DR SZĽH mohla preveriť oprávnenosť odchádzajúcich plnení

a taktiež nebolo DR SZĽH predložené (aj napriek výzve) čestné vyhlásenie, že obchodná

spoločnosť Marketing SZĽH, spol. s.r.o. nedisponuje okrem predložených fotokópií výpisov

účtov žiadnymi inými. DR SZĽH bude v kontrole v obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH,

spol. s.r.o. pokračovať na ďalších svojich zasadnutiach.

Z vyššie uvedených problémov s poskytnutím požadovaných podkladov DR SZĽH od

dcérskej spoločnosti SZĽH - Marketing SZĽH, spol. S.LO. sa DR SZĽH dňa 05.06.2019

rozhodla dať návrh na úpravu bodu 3.10.1 Stanov SZĽH, pričom nové znenie navrhuje

v tomto znení: "Prezident, predseda Dozornej rady, členovia Dozornej rady a členovia

Výkonného výboru majú právo nahliadať do všetkých dokumentov SZĽH a do všetkých

dokumentov spoločností, v ktorých je SZĽH zakladateľom alebo spoločníkom obchodnej

spoločnosti a má podiel na obchodnej spoločnosti alebo akcie obchodnej spoločnosti"

- Kontrola výpisov účtov SZĽH rok 2018, 1/2019,2/2019,3/2019

(IBAN: SK63 ( 3756 rok 2018; IBAN: SK58 ' 9053 rok

2018; IBAN: SK45 ( ! 9758 rok 2018; IBAN: SK43 I

5154 rok 2018; IBAN: SK41 . 6557 rok 2018; IBAN: SK54

__ . +55 rok 2018 - chýba 10/2018; IBAN: SK60 1 2059 rok

1/2018. 3/2018. 4/2018; IBA : SK54 4455 rok 1/2019, 2/2019.

3/2019; IBAN: SK63 3756 rok 1/2019,2/2019,3/2019; IBAN: SK58

____ 9053 rok 1/2019,2/2019,3/2019; IBAN: SK41 6557

rok 1/2019, 2/2019, 3/2019; IBAN: SK60 2059 rok 1/2019,2/2019,

3/2019; IBAN: SK45 9758 rok 1/2019,2/2019,3/2019; IBAN: SK03

5858 rok 1/2019, 2/2019; IBAN: SK43 5154 rok

1/2019,2/2019,3/2019) - kontrola nie je ešte ukončená.

- prerokovanie rôznych podnetov, predmetom ktorých bolo porušenie a dodržiavanie

predpisov SZĽH, prešetrenie zmluvných vzťahov, prešetrenie postupov pri poskytnutí

finančných dotácii klubom, prešetrenie rozhodnutí orgánov SZĽH,
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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 Marketing SZĽH, spol. s.r.o. rok 2017, 2018,

1/2019,2/2019 a všetkých uzavretých zmlúv, na základe ktorých sa plnilo,

b) pokračovanie kontroly výpisov účtov SZĽH za rok 2018 a uzavretých zmlúv, na

základe ktorých sa plnilo,

c) kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov od SZĽH hokejovému klubu MHK

Dubnica nad Váhom za rok 2018 a 2019 a dodržiavania zákona o športe na základe

podnetu prezidenta SZĽH Martina Kohúta.

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 12 - 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 2019 a

vypracovama výročnej správy za rok 2018 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

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

riadne pripraviť na ich prejednanie,
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- 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 poskytoval stanoviská Súťažnému oddeleniu a Matrike SZĽH,

- priebežne vykonával kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia

verejných finančných prostriedkov, pričom skonštatoval, že za rok 2018 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

- vykonával kontrolnú činnosť predložených vyúčtovaní použitia finančných

prostriedkov zo SZĽH za rok 2017 SZĽH hokejových klubov: za rok 2017, a to: HK

Levice, HT MHK 32 Liptovský Mikuláš, MHk 32 Liptovský Mikuláš, a. s., HK Iskra

Partizánske, HK Trnava, HKM Rimavská Sobota, MHA Martin, HC Topoľčany, HK

Lokomotíva ové Zámky, HK Havrani Piešťany, HC Lučenec; HK ŠKP Poprad, HK

Dukla Trenčín n.o .. MHK Humenné, HK Mládež Michalovce, HK Dukla Trenčín a.s.,

MHK Ružomberok, HK Spišská ová Ves, Mestský Mládežnícky klub HK Nitra, HK

Bulls Vranov, HC Veľký Krtíš, MŠKM Trebišov, HK Slovan Gelnica, Hokejový Club

Košice, Liba Academy ll, HC Košice S.LO., HK Sršne Košice, MšHK - mládež

Prievidza, n. o., HK Brezno, HC'05 Banská Bystrica, HKM Zvolen a.s., HKM Zvolen

- mládež, HK '95 Považská Bystrica, za rok 2018, a to: Liptovský Mikuláš, HC

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

Mhk 32 Liptovský Mikuláš, a.s .. HK 91 Senica

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
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zakúpeného tovaru. Kontroly v ďalších hokejových kluboch ohľadne vyúčtovania

poskytnutých finančných prostriedkov od SZĽH za rok 2018 sú naplánované ešte v priebehu

tohto roka 2019.

- zúčastňoval sa aj stretnutí organizovanými Hlavnou kontrolórkou športu, rôznych

seminárov ohľadne zákona o športe, športových odborníkov, poskytoval konzultačnú

činnosť ohľadne činnosti 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 rôzne podnety zo strany členov SZĽH. Niektoré podnety boli odstúpené

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

radou SZĽH. Medzi dôležité podnety možno zaradiť:

a) Podnet HK Trnava zo dňa 14.06.2018 - Smernica Slovenského zväzu ľadového

hokeja o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH.

ásledne po prešetrení celej záležitosti a odporúčaní aj Kontrolóra SZĽH, SZĽH na

odporúčanie Kontrolóra SZĽH posúdil celú záležitosť a rozdelil za hokejovú sezónu

2017/2018 50% sumy z poplatkov získaných v danej sezóne v príslušnej súťaži

riadenej SZĽH za udelenie výnimky štartu zahraničného hokejistu juniorskej,

dorasteneckej, kadetskej alebo žiackej kategórie sa použil ako príspevok na priamu

športovú činnosť pre kluby, ktoré príslušnú súťaž v danej sezóne riadne dokončili, a to

odstupňovane podľa konečného umiestnenia v súťaži.

Podnet zo dňa 15.11.2018 - Príplatky za sobotu, nedeľu

a sviatok;

na základe žiadosti Hlavnej kontrolórky športu Ing. Alici Fisterovej o poskytnutie

doplňujúcich informácii k bodu Č. 8 zasadnutia výkonného výboru SZĽH konaného

dňa 18.februára 2019 v Bratislave, ktorého predmetom bolo "schválenie finančného

príspevku na rozvoj univerzitnej hokejovej súťaže vo výške 100.000,- € zo systému

osobitných príspevkov MŠVVaŠ, jej poskytol požadované informácie. Následne dňa

02.05.2019 na zasadnutí VV SZĽH Kontrolór SZĽH navrhol Uznesenie VV SZĽH Č.

66/2019/7 zo dňa 18.02.2019 z dôvodu nevykonateľnosti, nejasnosti, nekonkrétnosti

a aj preto, že ku dňu, t. j. 02.05.2019 nebol poskytnutý zo strany MŠVVaŠ žiadny
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finančný príspevok zo systému osobitných príspevkov MŠVVaŠ, ktorý by bol určený

SUHA. Z tohto dôvodu navrhol. aby VV SZĽH Uznesením zrušil, Uznesenie VV

SZĽH Č. 66/2019/7 prijaté dňa 18.02.2019 z vyššie uvedených dôvodov.

Podnet pána dňa 12.03.2019.

ďalej sa zaoberal podnetom pani J zo dňa 20.05.2019.

V súčasnosti sú v riešení Kontrolóra SZĽH nasledovné veci:

kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov od SZĽH hokejovému klubu MHK

Dubnica nad Váhom za rok 2018 a 2019 a dodržiavania zákona o športe na základe

podnetu prezidenta SZĽH Martina Kohúta.

V závere by sme radi poďakovali predovšetkým Hlavnej kontrolórke športu Ing. Alici

Fisterovej, členom VV SZĽH, zamestnancom SZĽH a tiež všetkým klubom a členom SZĽH

za korektné vzťahy a profesionálny prístup.

V Bratislave. dňa 26.06.2019

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

Ľubomír Vaic
člen Dozornej rady SZĽH

Michal Taliga
člen Dozornej rady SZĽH
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Marketing SZĽH, spol. s r.o., Sídlo:Trnavská 27/B, Bratislava 831 04, Slovenská republika
IČO:35 819 499, Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava L, oddiel: Sro, vložka č. 24843/B

Titl.

JUDr. Jaromír Šmátra la, PhD.
Kontrolór SZĽH

Vec: Vyjadrenie k žiadosti o predloženie knihy došlých a odoslaných faktúr, zaúčtovaných výpisov
účtov a uzavretých zmlúv k identifikácii odoslaných platieb

Vážený pán JUDr. Jaromír Šmátra la, PhD. /ďalej aj ako "kontrolór SZľH"/,

1. Týmto spôsobom si obchodná spoločnosť Marketing SZĽH, spol. s r.o., dovol'uje reagovať na

Váš list označený ako .Žiadosť o predloženie knihy došlých a odoslaných faktúr, zaúčtovaných výpisov

účtov a uzavretých zmlúv k identifikácii odoslaných platieb" zo dňa 10.04.2019 /ďalej aj ako
"". "I.Ziadost .

2. Žiar, Vašej Žiadosti nemožno vyhovieť, to z viacerých dôvodov:

a) Obchodná spoločnosť Marketing SZĽH, spol. s r.o., nemá zákonnú ako ani zmluvnú
povinnosť poskytovať kontrolórovi SZĽH Vami žiadané podklady (priama pôsobnosť

a právomoc kontrolóra SZĽH sa týka len športových organizácii, pričom Marketing

SZĽH, spol. s r.o., zjavne nie je športovou organizáciou v zmysle zákona o športe

a nepredstavuje ani len osobu, s príslušnosťou k SZĽH v zmysle zákona o športe - viď

napr. § 3 písm. k) v spojení s § 81 ods. 1 písm. s) ako aj v spojení s faktom, že naša

obchodná spoločnosť nie je zapísaná ako právnická osoba v športe s príslušnosťou k
SZĽH),

b) Kontrolór SZĽH nie je viazaný mlčanlivosťou a tým pádom, poskytnutie Vami

žiadaných údajov nemožno ani len potenciálne prichádzať do úvahy (zákon o športe

ako ani Stanovy SZľH neustanovujú Kontrolórovi SZľH povinnosť mlčanlivosti).

c) Údaje, o ktoré žiadate podliehajú zákonnej ochrane osobných údajov a/alebo

obchodnému tajomstvu, pričom tieto možno poskytnúť len

v nevyhnutnej/proporcionálnej miere. Obchodná spoločnosť Marketing SZĽH, spol.

s r.o., si je vedomá, že máte len záujem plniť si svoje povinnosť v najlepšom vedomí

a svedomí, a preto, hoci sme to nemuseli sme Vám už poskytli všetku nevyhnutnú

súčinnosť v takej miere aby nedošlo k porušeniu našej povinnosti mlčanlivosti

a ochrany obchodného tajomstva a osobných údajov tretích osôb.

3. Na základe vyššie uvedeného sme rozhodli tak, ako je uvedené v bode 2. Tohto listu.

dKETING SZĽ~, spol. s r.o.
S pozdravom,

--- Trnavská cesta 27/B___---II

831 04 Bratislava

arketing SZĽH, spol. s r.o.
ng. Vladimír Janček, konateľ


