
SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉH(] HOKEJA
SLOVAK I[E HO[KEY FEOERATIUN

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

Správa o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

l. PÔVOD PODNETU

Podnet podal: Mgr. Gabriel Kapráľ - výkonný riaditeľ Hokejový Klub Mládeže
Kežmarok (ďalej len "podávateľ") na základe § 14 ods. 1 písm. c) zákona
č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len "ZoŠ")

Sídlom: J. Záborského 21, 060 O1 Kežmarok

II. OSOBA, KTOREJ ČINNOSŤ BOLA PREDMETOM KONTROLNEJ ČINNOSTI

Športová organizácia: MHK Kežmarok

Sídlom: Trhovište 4, 060 O1 Kežmarok
IČO: 377 900 13

III. PREDMET KONTROLY

Podaním zo dňa 02.06.2020 podávateľ žiada kontrolu vyúčtovania finančného príspevku na základe
predložených sprístupnených 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.

K predmetu kontroly uviedol nasledovné:

SZĽH poskytlo klubu MHK Kežmarok na základe zmluvných vzťahov finančnú čiastku vo výške
2846,64 € pod účtovným číslom K45/2017, ktorej súčasťou je aj faktúru č. 17159 v sume 446,64 € za
prepravu hokejistov v dňoch 2.11.,7.11.,9.11.,14.11.,16.11.,21.11.2017 (príloha č. 1).

Mestský Športový Klub (MŠK) Kežmarok v roku 2017 preplatil klubu MHK Kežmarok faktúru č.
17167 - doprava - november 2017 faktúru vo výške 904,74 €. Súčasťou tejto faktúry je aj rozpis dní, a to
2.11.,7.11.,9.11.,14.11.,16.11.,21.11.2017, vo výške 630,00 € (príloha č. 2).
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Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti podávatel' má za to, že obe tieto faktúry vzhľadom na ich
obsah boli preplácané duplicitne a SZĽH resp. mesto Kežmarok zastúpené MŠK Kežmarok boli uvedené do
omylu. Preto prosím o dôkladnú kontrolu tejto záležitosti a v prípade potvrdenia môjho podozrenia o
vyvodenie dôsledkov, nakoľko klub MHK Kežmarok už v minulosti neoprávnene čerpal finančné
prostriedky zo SZĽH - Správa kontrolóra zo dňa 25.04.2020.

Podávatel' sa vzhľadom na uvedené skutočnosti žiada o preverenie a kontrolu vyúčtovania, či pri
preplatení výdavkov od SZĽH klubu MHK Kežmarok nedošlo k jej neoprávnenému preplácaniu a zároveň
žiada vyvodenie dôsledkov takéhoto konania.

IV. ZISTENIA

V zmysle § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov som začal dňa 08.06.2020 odbornú kontrolu na základe podnetu podávateľa zo dňa 02.06.2020,
teda na základe podnetu osoby s príslušnosťou k športovej organizácií.

Dňa 15.06.2020 som mailom ako Kontrolór SZĽH požiadalo súčinnosť pána Rastislava Poláka -
prezidenta MHK Kežmarok s tým, že som požiadal o predloženie vyúčtovania faktúry 17159 zo dňa
07.12.2017 (viď príloha č. 3).

Dňa 22.06.2020 mi mailom prišlo vyjadrenie pána Rastislava Poláka - prezidenta MHK Kežmarok.
(viď príloha č. 4).

Dňa 22.06.2020 som mailom požiadal pána Hlavného kontrolóra mesta Kežmarok - JUDr. Mgr.
Ondreja Teraja o súčinnosť s nasledovnou žiadosťou:

"Dňa 08.06.2020 ma ako Kontrolóra - Predsedu DR SZĽH mail om kontaktoval Mgr. Gabriel Kapral
- výkonný riaditeľ HKM Kežmarok o.z. ako člen Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len "SZĽH") s
podnetom na prešetrenie v nasledovnom znení:

"Dobrý deň,
na základe predložených sprístupnených dokumentov ekonomickým riaditeľom SZĽH zo dňa

4.10.2019 pre HKM Kežmarok, Vás žiadam o prešetrenie preplácania výdavkov SZĽH klubu MHK
Kežmarok, Trhovište 4,06001 Kežmarok ICO: 37790013, DIC: 2021498523 a to:

I.Vyúčtovanie finančného príspevku určeného na prácu s mládežou vo vekovej kategórii žiakov,
kadetov, dorastu ajuniorov v roku 2017.

K veci uvádzam nasledovné:

~ SZĽH poskytlo klubu MHK Kežmarok na základe zmluvných vzťahov finančnú čiastku vo výške
2.846,64 € pod účtovným číslom K45/2017, ktorej súčasťou je aj faktúru č. 17159 v sume 446,64€ za
prepravu hokejistov v dňoch 2.11.,7.11.,9.11.,14.11.,16.11.,21.11.2017.

~ Mestský Športový Klub (MŠK) Kežmarok v roku 2017 preplatil klubu MHK Kežmarok faktúru č.
17167 - doprava - november 2017 faktúru vo výške 904,74€. Súčasťou tejto faktúry je aj rozpis dní a to
2.11.,7.11.,9.11.,14.11.,16.11.,21.11, vo výške 630,00 €.

~ Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti mám za to, že obe tieto faktúry vzhľadom na ich obsah boli
preplácané duplicitne a SZĽH resp. mesto Kežmarok zastúpené MŠK Kežmarok boli uvedené do
omylu. Preto prosím o dôkladnú kontrolu tejto záležitosti a v prípade potvrdenia môjho podozrenia o
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vyvodenie dôsledkov, nakoľko klub MHK Kežmarok už v minulosti neoprávnene čerpal finančné
prostriedky zo SZĽH - Správa kontrolóra zo dňa 25.04.2020."

~ Na základe vyššie uvedeného som písomne kontaktoval MHK Kežmarok, aby mi preložili listiny a
vysvetlenia, čo mi dnešného dňa 22.06.2020 mailom doručili.

~ Týmto si Vás dovoľujem požiadať o preposlanie vyúčtovania preplatenej faktúra č. 17167 - doprava-
november 2017 vo výške 904,74 € vyúčtovaná Mestskému Športovému Klubu (MŠK) Kežmarok a
následnú kontrolu Vašou osobou ako Hlavného kontrolóra mesta Kežmarok, či dané faktúry vyúčtované
SZĽH ako aj MŠK neobsahujú vyúčtovanie tých istých ciest v dátumoch
2.11.,7.11.,9.11.,14.11.,16.11.,21.11.2017, a teda či neboli vyúčtované duplicitne. Všetky dokumenty od
podávateľa pána Kaprála, ako aj vyjadrenie a predloženie podkladov od MHK Kežmarok a tak isto
moju žiadosť posielam v prílohe."

Dňa 12.08.2020 mi bolo od Hlavného kontrolóra mesta Kežmarok poštou doručené "Poskytnutie
súčinnosti pri kontrole - zaslanie požadovaných listinných materiálov" (viď príloha č. 6) s nasledovným
záverom:

Hlavný kontrolór mesta Kežmarok vykonanou kontrolou predmetnej faktúry a jej preplatenia zo
strany MŠK Kežmarok nezistil žiadne pochybenia a táto bola preplatená v súlade so schváleným účelom
a rozpočtom MŠK Kežmarok.

Hlavný kontrolór mesta Kežmarok porovnaním faktúry Č. 17167, ktorú vystavila obchodná
spoločnosť FRALEN, s.r.o., Rákusy 24, 059 76 Mlynčeky, IČO: 46 853 111 subjektu MŠK Kežmarok,
Trhovište 2, 060 01 Kežmarok dňa 01.12.2017 na sumu 904,74 € so zaslanou faktúrou Č. 17159, ktorú
zaslal Hlavnému kontrolórovi mesta Kežmarok Kontrolór SZĽH a ktorú vystavila obchodná spoločnosť
FRALEN, s.r.o., Rákusy 24, 059 76 Mlynčeky, IČO: 46 853 111 subjektu MHK Kežmarok o. z., Trhovište
4, Kežmarok dňa 07.12.2017 na sumu 446, 64 € a ktorá je tiež predmetom kontroly Kontrolóra SZĽH sa
Hlavnému kontrolórovi mesta Kežmarok javia tieto skutočnosti:

"Z vykonanej kontroly záznamov kjednotlivým cestám o prevádzke autobusu (tzv. stasi ek) k obom
vyššie uvedeným faktúram, t.j. faktúry č. 17167 zaslanej na preplatenie MŠK Kežmarok a faktúry č. 17159
zaslanej na preplatenie MHK Kežmarok o. z. a následne SZĽH je zjavné, že v dňoch
2.11.,7.11.,9.11.,14.11.,16.11.,21.11.2017 sa aj porovnaním jednotlivých časov prepravy jednalo o tú istú
prepravu, teda aj o duplicitné vystavenie a preplatenie jednej z faktúr.

Oto závažnejšie vyplýva fakt, že obe stasky sú s pravdepodobnosťou hraničiacu s istotou vypisované
jedným písmom, čo znamená, že ich vypisovala a podpisovala jedná a tá istá osoba s vedomím, že tak
uvádza jeden zo subjektov do omylu s cieľom získať pre seba prospech. Zaujímavosťou je aj fakt, že faktúra
č.17159 hoci bol vystavená časovo neskôr ako faktúra č. 17167 má nižšie číslo".

Z vyššie uvedeného zistenia Hlavného kontrolóra mesta Kežmarok vyplýva podozrenie z možného
spáchania trestného činu podvodu, a preto navrhuje po vykonaní kontroly zo strany Kontrolóra SZĽH podať
vo veci trestné oznámenie.

Zároveň Hlavný kontrolór mesta Kežmarok zaslal Kontrolórovi SZĽH fotokópiu faktúry č. 17167
spolu s likvidačným listom účtovného dokladu a záznamom k jednotlivým cestám o prevádzke autobusu
(tzv. stasky), tak ako sa nachádza v účtovníctve MŠK Kežmarok. (viď príloha č. 7).

Kontrolór SZĽH po preskúmaní podnetu od Mgr. Gabriela Kaprála - výkonný riaditeľ HKM
Kežmarok o.z. ako aj vyššie uvedených listín a podkladov, ako aj po osobnom stretnutí a konzultácii dňa
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19.08.2020 v Kežmarku s Hlavným kontrolórom mesta Kežmarok dospel k záveru, že vyššie uvedené
skutočnosti môžu nasvedčovať na spáchanie trestného činu Podvodu podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona a
trestného činu Subvenčného podvodu podľa § 222 ods. 1 Trestného zákona neznámym páchateľom.

Podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona: "Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že
uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa
odňatím slobody až na dva roky ".

Podľa § 222 ods. 1 Trestného zákona: "Kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho
uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí
malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov".

Podl'a § 124 ods. 1 Trestného zákona: "Škodou sa na účely tohto zákona rozumie ujma na majetku alebo
reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s
trestným činom, bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Škodou sa na účely tohto zákona
rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom ".

Podl'a § 125 ods. 1 Trestného zákona: "Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur ".

V zmysle ustanovení Trestného zákona Kontrolór SZĽH po dohovore s Hlavným kontrolórom mesta
Kežmarok podaním "Oznámenie skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu podľa § 221
Trestného zákona a trestného činu podľa § 222 Trestného zákona neznámym páchateľom" zo dňa
24.08.2020, podal trestné oznámenie na Okresné riaditeľstvo policajného zboru Kežmarok (ďalej len
"ORPZ Kežmarok"), že mohlo dôjsť k spáchaniu trestných činov neznámym páchateľom, a to Podvodu
podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona a trestného činu Subvenčného podvodu podľa § 222 ods. 1 Trestného a
iných trestných činov, a preto navrhol, aby vyšetrovateľ OR PZ Kežmarok začal vo veci konať.

Listom zo dňa 08.09.2020 doručeným Kontrolórovi SZĽH 17.09.2020 ORPZ Kežmarok vyrozumelo
Kontrolóra SZĽH, že podanie zo dňa 24.08.2020 adresované ORPZ Kežmarok bolo postúpené na príslušné
Obvodné oddelenie PZ Južná 2,06001 Kežmarok.

Dňa 19.10.2020 bolo doručené Kontrolórovi SZĽH uznesenie ČVS: ORP-400/KK-KK-2020 zo dňa
07.10.2020, v ktorom v zmysle § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku vo veci podozrenia z prečinu
podvodu podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona podanie zo dňa 24.08.2020 bolo odmietnuté, nakoľko nie je
dôvod na začatie trestného stíhania alebo postupu podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku.

V. VYHODNOTENIE KONTROLY

Na základe vyššie uvedených skutočností, predovšetkým na základe uznesenie ČVS: ORP-4001KK-
KK-2020 zo dňa 07.10.2020, v ktorom v zmysle § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku vo veci
podozrenia z prečinu podvodu podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona podanie zo dňa 24.08.2020 bolo
odmietnuté, nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo postupu podľa § 197 ods. 2 Trestného
poriadku som dospel k záveru, že nedošlo kjej neoprávnenému preplácaniu a nedošlo zároveň ani
k spáchaniu trestného činu podvodu, ale išlo skôr o administratívnu chybu, pretože v novembri mali byť
niektoré jazdy v ten istý deň 2 krát a taktiež orgány činné v trestnom konaní uviedli, že nie je naplnená
subjektívna stránka trestného činu podvodu.
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VI. NAVRHNUTÉ OPATRENIA

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nenavrhujem žiadne opatrenia.

VII. LEHOTA NA VYJADRENIE K ZISTENÝM NEDOSTATKOM

V zmysle § 14 ods. 7 zákona Č. 44012015 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 sa MHK Kežmarok vyjadril listom zo dňa 16.06.2020, doručený dňa 22.06.2020, ale
vzhľadom k tomu, že zistené nedostatky, navrhnuté opatrenia a lehota na splnenie opatrení uvedených v
návrhu správy o kontrolnej činnosti neboli, ďalšie vyjadrenie nebolo potrebné.

VIII. LEHOTA NA SPLNENIE OPATRENÍ PRIJATÝCH NA NÁPRAVU NEDOSTATKOV

Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov nebola uložená, nakoľko neboli prijaté
žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov.

IX. DEŇ ZAČA TIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť začala dňa 08.06.2020.

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

Kontrolná činnosť bola prerokovaná telefonicky dňa 21.11.2020 vzhľadom k zabráneniu šírenia
choroby COVID-19, so štatutárnym orgánom MHK Kežmarok Rastislav Polák.

Xl. DEŇ SKONČENIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť bola skončená po telefonickom prerokovaní správy Kontrolóra SZĽH so
štatutárnym zástupcom MHK Kežmarok dňa 21.11.2020.

Dátum vyhotovenia: 21.11.2020

Kontrolnú činnosť vykonal: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.
Slovenský zväz radového hokeja

Kontrolór SZĽH
Predseda dozornej rady SZĽH

Správu vypracoval: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.
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