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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 16.06.2016, kedy bola na mimoriadnom

Kongrese SZĽH zvolená Dozorná rada 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 4 - krát, pričom mnohé

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

konzultované s členmi Dozornej rady SZĽH prostredníctvom elektronických komunikačných

prostriedkov.

Predmetom zasadnutí Dozornej rady SZĽH bolo:

- prerokovanie výsledkov hlasovania volieb na mimoriadnom Kongrese SZĽH zo dňa

16.06.2016, kde zistené nedostatky boli prednesené na mimoriadnom kongrese SZĽH

dňa 30.08.2016,

prerokovanie 18 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 výchovných postupov pri práci s mládežou,

prešetrenie rozhodnutí orgánov SZĽH, prešetrenie postupov pri nakladaní so

športovou výstroj ov, hokejkami a tovarmi.

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.

Iba v jednom prípade došlo k odporučeniu, aby sa podávateľ obrátil na iné orgány,

pričom žiadne ďalšie prerokovávané prípady nepredstavovali tak závažné pochybenie, aby

vec mala byt' odstúpená na konanie inému orgánu v rámci SZĽH alebo inému orgánu mimo

SZĽH.

Na základe svojej činnosti Dozorná rada SZĽH dospela k záveru, že je potrebné

pripraviť smernicu týkajúcu sa objednávania, preberania a vydávania športovej výstroje,

hokejok a iného športového materiálu.

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

a) žiadosť o prehodnotenie finančnej dotácie pre HK Trnava,

b) žiadosť MŠK Púchov, S.r.o. o prekontrolovanie prerozdelenia finančných

prostriedkov,

c) kontrola dcérskej spoločnosti SZĽH Hockey Event, a. s. ohľadne účtovných dokladov

súvisiacich s organizáciou MS 18 konaných v apríli 2017 v Poprade a Spišskej Novej

Vsi,

d) podnety Ing. Jozefa Vrábela týkajúce sa prešetrenia a podpisu hráčskych zmlúv

a prešetrenia postupu VV SZĽH na mimoriadnom zasadnutí VV SZĽH konanom dňa

03.02.2016.

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 14 - krát a úlohy, ktoré boli prijaté na jednotlivých
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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 2017 a

vypracovarua výročnej správy za rok 2016 upozorňoval na požiadavky zákona o

športe, 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, Súťažnej komisie, Komisie ženského hokeja, Legislatívnej

komisie, Licenčnej komisie. Následne konštatoval, že SZĽH má 16 odborných

komisií, v ktorých pôsobí 147 členov týchto komisií, čo považuje za neprimerane

vysoký počet členov orgánov SZĽH a táto skutočnosť má za následok aj vysoké

prevádzkové náklady,

- 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,

- priebežne vykonával kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia

verejných finančných prostriedkov a predkladal odporúčania Generálnemu sekretárovi

SZĽH, čoho výsledkom je uznesenie z Dozornej rady SZĽH o prijatí smernice

týkajúcej sa objednávania, preberania a vydávania športovej výstroje, hokej ok a iného

športového materiálu,

- vykonával kontrolnú činnosť na mieste, 1. j. priamo u členov SZĽH v hokejových

kluboch, a to: Trenčín, Poprad, Žilina, Nitra, Martin, Spišská Nová Ves, Hobba

Bratislava, Michalovce, Topoľčany, Partizánske, Piešťany, Trnava, Púchov, Považská

Bystrica, Levice, Prievidza, Trebišov, Humenné. Pri vykonaných kontrolách

identifikoval nedostatky menej závažného charakteru, na ktoré boli zástupcovia

jednotlivých klubov na mieste upozornení a poskytol odporúčania na ich odstránenie.
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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 sú naplánované ešte v priebehu tohto roka

2017.

- kontrolu zmlúv všetkých 102 mandátnych trénerov, ktorí pôsobili v sezóne 2016/2017

pod SZĽH. V zmluvách neboli zistené neprimerané finančné ohodnotenia trénerov.

- vykonal kontrolu pracovných zmlúv zamestnancov SZĽH, kde neboli zistené

neprimerané finančné ohodnotenia. Pri tejto kontrole bola identifikovaná 1 pracovná

zmluva, v ktorej bola výpovedná lehota predÍžená nad rámec Zákonníka práce.

- zúčastňoval sa aj stretnutí s ostatnými národnými športovými zväzmi ohľadne

prípravy novely zákona o športe, 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. Rovnako

vykonal kontrolu seminára rozhodcov, resp. priebeh skúšok, aktívne poskytoval

súčinnosť hlavnej kontrolórke športu, konzultoval s hlavnou kontrolórkou športu

rôznu problematiku súvisiacu s činnosťou kontrolóra ako aj zväzu ajeho orgánov,

obdržal 20 podnetov zo strany členov SZĽH, z ktorých niektoré boli aj anonymného

charakteru. l napriek tejto skutočnosti sa týmito podaniami zaoberal. Mnohé z

podnetov boli riešené aj v súčinnosti s Dozornou radou SZĽH. Medzi dôležité podnety

možno zaradiť prípad uvoľnenia hráča pre iný klub, ktorý bol riešený od roku 2014,

ale neúspešne. Následne po prešetrení celej záležitosti a odporúčaní Kontrolóra SZĽH

obidvom stranám došlo k dohode a hráč bol uvoľnený pre iný klub. Anonymný podnet

na neadekvátne správanie sa trénera v mládežníckom družstve, ktorý bol preverený a

vyhodnotený ako oprávnený s odporúčaním pre klub prijať adekvátnu nápravu, pričom

klub s trénerom ukončil zmluvný vzťah. Na podnet člena SZĽH voči rozhodnutiu

orgánu SZĽH bolo konštatované, že napadnutým rozhodnutím došlo k porušeniu

povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej

organizácie, nakoľko rozhodnutia boli vydané predčasne. Odbornému orgánu bolo

odporúčané vec opätovne prerokovať a znova rozhodnúť. Bol prijatý podnet od člena
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SZĽH na porušenie poskytnutia osobných údajov hráčov a hráčok klubu bez vedomia

súhlasu štatutárov tohto klubu. Po preskúmaní záležitosti a predložení listín možno

konštatovať, že nedošlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov a ani k

porušeniu stanov, poriadkov a predpisov SZĽH. Za dôležité podanie možno

považovať aj podanie HK Ružinov 99 Bratislava, a. s. týkajúce sa zmlúv medzi SZĽH

a miestnou časťou Ružinov z roku 2006 a medzi SZĽH a RŠK Ružinov z roku 2016.

a základe vyhodnotenia tohto podania a následných rokovaní bola uzatvorená

zmluva o urovnaní medzi SZĽH miestnou časťou Ružinov a RŠK Ružinov.

Tiež sa zúčastňoval sa na výberových konaniach reprezentačných trénerov.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o prvé obdobie pôsobnosti Kontrolóra SZĽH v zmysle

zákona o športe a Kontrolóra v rámci športových organizácií vôbec, kde táto funkcia je

novým inštitútom a vyžaduje si jej prijatie a pochopenie od celej členskej základne, rád by

som 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 23.06.2017

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