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Slovenský zväz ľadového hokeja
Trnavská cesta 27/B

83 l 04 Bratislava

Ing. Martin Kohút - prezident SZĽH
JUDr. Miroslav Valíček - generálny sekretár SZĽH
Ing. Vladimír Baluška - ekonomický riaditeľ SZĽH

Výkonný výbor SZĽH

V Bratislave, dňa 25.10.2017 Vybavuje
JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.
0905/234513

VEC: Posúdenie porušenia ustanovení Sút'ažného poriadku SZĽH platením štartovného zo strany klubov
SZĽH za jednotlivé družstvá, 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

V zmysle § 14 ods. 1 písm. a) zákona Č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len" zákon o športe) som začal dňa 29.09.2017 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.

V prílohe Vám zasielam Návrh správy o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9 zákona Č. 440/2015 Z.z. o
športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto listom Vás žiadam o vyjadrenie k návrhu správy do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
návrhu správy na SZĽH.

Za súčinnosť vopred ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa.
V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností, prípadne pripomienok k vyššie opísaným zisteným nedostatkom,

ma neváhajte kontaktovať na: ~(.ó••ä dCllo,.~
Mob.: +421905234513 /..d'. ...~
E-mail:kontroIOr@SZlh.Skrf;'U • ~~

$-~ ( ~:.=-ť'~~ ~~
JUDr. Jaromír Smátra , hD.~-_-:.

Kontrolór SZĽH - Predseda dozornej ra y ZĽH

S pozdravom

POUČENIE:

Podľa § 95 ods. 2 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe: "Národný športový zväz sa dopustí správneho deliktu,
ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa §14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podla §14 ods. 6".

Podľa § 95 ods. 7 písm. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe: "Za správny delikt podla odseku 1písm. b), e), n) až pj,
odseku 2 písm. a) až e) a odseku 4 písm. d), e) a i) možno uložiťpokutu od 300 eur do 30 000 eur".
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Návrh správy o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. PÔVOD PODNETU

Podnet podal:

Sídlom:

Kontrolór SZĽH na základe § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

II. OSOBA, KTOREJ ČINNOSŤ BOLA PREDMETOM KONTROLNEJ ČINNOSTI
Národný športový zväz: Slovenský zväz ľadového hokeja

(ďalej len "SZĽH)
Sídlom: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

III. PREDMET KONTROLY

Posúdenie porušenia ustanovení Súťažného poriadku SZĽH platením štartovného zo strany klubov SZĽH za
jednotlivé družstvá, posúdenie nesúladu Súťažného poriadku schváleného Kongresom dňa 23.06.2017 a Smernice
Slovenského zväzu ľadového hokeja o štartovnom prijatej dňa 02.08.2017 na VY SZĽH

IV. ZISTENIA

V zmysle § 14 ods. 1 písm. a) zákona Č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len" zákon o športe) som začal dňa 29.09.2017 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.

Kluby SZĽH dostali e-mailom dňa 18.10.2017 od Ing. Kristíny Bingulacovej asistentky prezidenta a
generálneho sekretára SZĽH usmernenie k smernici o štartovnom s tým, že "Výška štartovného pre súťažné
obdobie 2017/2018 je 3.439,48 EUR za každé súťažiace družstvo Klubu, ktoré Klub prihlásil do Súťaže".

Podľa článku 2.3.11 Súťažného poriadku: "SZĽH môže ako podmienku účasti družstva v súťaži určil'
štartovné. Štartovné sa platí súčasne s podaním prihlášky do sút'aže. Vprípade, že družstvo sa súťaže nezúčastní,
vystúpi zo súťaže, alebo je zo súťaže vylúčené, štartovné sa nevracia ",

Podľa článku 2.3.12 Súťažného poriadku: "SZĽH môže ako podmienku účasti družstva v súťaži určit'
štartovné. Štartovné sa použije na čiastočné pokrytie nákladov organizácie príslušnej súťaže. Štartovné sa
hradí spoločne s prihláškou do príslušnej súťaže. Ak sa družstvo po riadnom prihlásení sa do súťaže tejto
súťaže nezúčastňuje, alebo ak z nej vystúpi, alebo je vylúčené, štartovné sa nevracia ",

Podľa článku 2.3.13 Súťažného poriadku: "SZĽH má právo nezaradil' do súťaže, alebo vylúčil' z účasti v
súťaži družstvo, ktoré porušuje platné Stanovy a poriadky SZĽH, alebo porušuje svoje povinnosti, ktoré mu urči!
SZĽH, alebo ktoré neplní podmienky účasti družstva v príslušnej súťaži ",



K uvedeným článkom Súťažného poriadku uvádzam, že jednotlivé kluby SZĽH prihlasovali svoje družstvá do
súťaží do 30.05.2017, pričom žiadny klub spolu s podaním prihlášky do súťaže nezaplatil štartovné. V tom čase
nebolo stanovené, čo vlastne štartovné zahŕňa, nebola určená výška štartovného a spôsob jej výpočtu a tiež kluby
SZĽH v tom čase neboli informované o skutočnosti, že štartovné nemôžu platiť z finančného príspevku, ktorý dostanú
od SZĽH. Túto skutočnosť potvrdzuje e-mail zaslaný klubom dňa 13.06.2017 zo SZĽH pani Dianou Kosovou
obsahom, ktorého bola informácia, že štartovné sa platí z finančného príspevku zo SZĽH.

Mám za to, že kluby SZĽH mali mať informáciu o predmetných skutočnostiach pri podávaní prihlášok
jednotlivých družstiev do súťaží, nakoľko sa mohlo stať, že niektoré kluby SZĽH by niektoré družstvá za daných
podmienok do niektorých súťaží neprihlásili. Som toho názoru, že je to právo člena SZĽH byť včas informovaný, teda
pri prihlasovaní družstiev klubov do súťaží, za akých podmienok budú jednotlivé kluby hrať súťaže so svojimi
družstvami a podmienky sa nemôžu meniť po prihlásení počas súťaží, ak si to neschváli členská základňa SZĽH.

Dňa 14.08.2017 Ing. Kristíny Bingulacovej asistentka prezidenta a generálneho sekretára SZĽH zaslala
klubom SZĽH e-mail, ktorý obsahoval informáciu, že" takisto bude ešte pred prvými súťažnými zápasmi na Váš klub
zaslaná Zmluva o štartovnom, ktorá bude zahŕňať nielen povinnosť klubu platiť štartovné, ale aj povinnosť zväzu
uhrádzal' náklady na rozhodcov v sľúbenom režime H. Táto zmluva o štartovnom doposiaľ, 1. j. dňa 24.10.2017 nebola
klubom SZĽH zaslaná, pričom súťaže sa už dávno začali hrať. Som toho názoru, že informácia zaslaná klubom SZĽH
nebola splnená. Považujem tiež za potrebné poukázať na skutočnosť, že zmluva o štartovnom nie je potrebná, ak sa
jednotlivé kluby SZĽH dohodnú na štartovnom a v dohodnutom znení ho schvália. Na túto skutočnosť, bude
postačovať zmena Súťažného poriadku SZĽH.

V článku 3.9.2 Súťažného poriadku sú uvedené základné podmienky družstva klubu v súťaži. Medzi týmito
podmienkami sa platenie štartovného tiež nenachádza.

Podľa článku 2.6. Smernice Slovenského zväzu ľadového hokeja o štartovnom prijatej dňa 02.08.2017 na VV
SZĽH: "Klub, ktorý nezaplatil štartovné, resp. jeho čast: riadne a včas, a to ani v dodatočnej lehote určenej v
písomnej výzve SZĽH, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, stráca status Sút'ažiaceho družstva (t.j. bude vylúčený zo
Súťaže), a to prvým dňom po márnom uplynutí lehoty určenej vo výzve na zaplatenie štartovného. Výzvaje zasielaná
elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu klubu uvedenú v Informačnom systéme SZĽHH

•

Podľa článku 7.6.1 Súťažného poriadku SZĽH nie medzi previneniami družstva klubu skutočnosť, že
družstvo, ktoré nezaplatilo štartovné sa dopustilo previnenia a táto skutočnosť nie je uvedená v Súťažnom poriadku
SZĽH ani ako dôvod na vylúčenie družstva zo súťaže, a teda som toho názoru, že Smernica Slovenského zväzu
ľadového hokeja o štartovnom je v rozpore so Súťažným poriadkom SZĽH, ktorý schválil Kongres SZĽH na svojom
poslednom zasadaní.

V. VYHODNOTENIE KONTROLY

Záverom si dovolím konštatovať, že došlo k porušeniu Stanov, predpisov a poriadkov SZĽH tým, že
podmienky platenia štartovného klubmi SZĽH neboli stanovené v čase, keď kluby SZĽH prihlasovali svoje jednotlivé
družstvá do súťaží, teda do 30.05.2017 a tiež, že Smernica Slovenského zväzu ľadového hokeja o štartovnorn prijatej
dňa 02.08.2017 na VY SZĽH nie je v súlade so Súťažným poriadkom SZĽH schváleným dňa 23.06.2017 Kongresom
SZĽH.

VI. NAVRHNUTÉ OPATRENIA

Vzhľadom ku skutočnostiam, že došlo k porušeniu Stanov, predpisov a poriadkov SZĽH a Smernica
Slovenského zväzu ľadového hokeja o štartovnom prijatá dňa 02.08.2017 na VV SZĽH je v rozpore so
Súťažným poriadkom SZĽH schváleným dňa 23.06.2017 Kongresom SZĽH, ako nápravu odporúčam
alternatívne:

a) odložiť platenie štartovného až do konania najbližšieho Dohodovacieho konania pred Kongresom SZĽH
v roku 2018, na ktorom sa prediskutujú sporné otázky ohľadne štartovného ajednotlivé kluby SZĽH sa k
týmto skutočnostiam môžu vyjadriť a odklade platenia štartovného bezodkladne informovať kluby SZĽH,
odstrániť nesúlad Smernice Slovenského zväzu ľadového hokeja o štartovnom prijatej dňa 02.08.2017 na
VV SZĽHje v rozpore so Súťažným poriadkom SZĽH schváleným dňa 23.06.2017 Kongresom SZĽH,



b) zvolať bezodkladne Dohodovacie konanie klubov SZĽH, na ktorom by sa ustanovili presné ajednoznačné
pravidlá platenia štartovného, vyriešili by sa sporné otázky ohľadne štartovného,jednotlivé kluby SZĽH
by sa k týmto skutočnostiam mohli vyjadriť, odstrániť nesúlad Smernice Slovenského zväzu ľadového
hokeja o štartovnom prijatej dňa 02.08.2017 na VV SZĽH je v rozpore so Súťažným poriadkom SZĽH
schváleným dňa 23.06.2017 Kongresom SZĽH,

c) zvolať mimoriadny Kongres SZĽH, na ktorom by sa rozhodlo štartovnom a odstránili by sa nedostatky,
ktoré som zistil a s ktorými majú viaceré kluby SZĽH problém, odstrániť nesúlad Smernice Slovenského
zväzu ľadového hokeja o štartovnom prijatej dňa 02.08.2017 na VV SZĽH je v rozpore so Súťažným
poriadkom SZĽH schváleným dňa 23.06.2017 Kongresom SZĽH.

VII. LEHOTA NA VYJADRE IE K ZISTENÝM NEDOSTATKOM

V zmysle § 14 ods. 7 zákona Č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov k návrhu
správy o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9 zákona Č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov si dovolím požiadať SZĽH o písomné vyjadrenie do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto návrhu
SZĽH.

VfJI. LEHOTA NA SPLNENIE OPATRENÍ PRIJATÝCH NA NÁPRAVU NEDOSTATKOV

Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov je 15 pracovných dní odo dňa doručenia
tohto návrhu SZĽH.

IX.DE v ZAČATIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť začala dňa 29.09.2017.

X. PREROKOVANIE KONTROLNEJ ČINNOSTI S OSOBOU, KTOREJ ČINNOSŤ BOLA
PREDMETOM KONTROLY

Kontrolná činnosť bude prerokovaná po doručení písomného vyjadrenia zo strany SZĽH Kontrolórovi SZĽH.

Xl. DEŇ SKONČENIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť bude skončená po doručení písomného vyjadrenia k tomuto návrhu zo strany SZĽH
Kontrolórovi SZĽH a následnom jeho prerokovaní so SZĽH.

Dátum vyhotovenia: 25.10.2017


