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Správa 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 VV 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 určiť
štartovné. Štartovné sa platí súčasne s podaním prihlášky do súťaže, 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 určiť
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 nezaradiť do súťaže, alebo vylúčiť z účasti v
súťaži družstvo, ktoré porušuje platné Stanovy a poriadky SZĽH, alebo porušuje svoje povinnosti, ktoré mu určil
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, nakol'ko 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
uhrádzať náklady na rozhodcov v sľúbenom režime ". Táto zmluva o štartovnom doposial', t. 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.

Podl'a článku 2.6. Smernice Slovenského zväzu l'adového hokeja o štartovnom prijatej dňa 02.08.2017 na VY
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 Súťažiaceho 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 SZĽH".

Podl'a 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
l'adového hokeja o štartovnom je v rozpore so Súťažným poriadkom SZĽH, ktorý schválil Kongres SZĽH na svojom
poslednom zasadaní.

Žiadosť o stanovisko bola prevzatá dňa 25.10.2017 a SZĽH listom zo dňa 26.10.2017, doručeného 26.10.2017 zaujalo
nasledovné stanovisko:

Dňa 25.10.2017 bol Slovenskému zväzu ľadového hokeja, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
(ďalej aj iba ako ,,sZĽH") doručený návrh správy kontrolóra SZĽH o kontrolnej činnosti (ďalej aj iba ako
.Návrh správy"), pričom predmetom kontroly bolo posúdenie porušenia ustanovení Súťažného poriadku
SZĽH platením štartovného za jednotlivé družstvá a posúdenie nesúladu Súťažného poriadku schváleného
Kongresom SZĽH dňa 23.06.2017 (ďalej aj iba ako ,,súťažný poriadok") a Smernice SZĽH o štartovnom,
ktorú prijal Výkonný výbor SZĽH dňa 02.08.2017 (ďalej aj iba ako ,,smernica").

V súlade s čl. VII. Návrhu správy a ust. § 14 ods. 7 zák. č. 440/2015 Z. Z. o športe v platnom znení
týmto SZĽH podáva svoje písomné vyjadrenie, a to v rozsahu:
a) vyjadrenie k zisteniam uvedeným v Návrhu správy,
b) vyjadrenie k navrhnutým opatreniam uvedeným v Návrhu správy,
c) vyjadrenie k navrhnutej lehote na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov.

a) Vyjadrenie k zisteniam uvedeným v Návrhu správy:
Podľa Návrhu správy došlo k porušeniu stanov, predpisov a poriadkov SZĽH tým, že podmienky



platenia štartovného klubmi neboli stanovené v čase, keď kluby prihlasovali svoje družstvá do súťaže, teda
do 30.05.2017. Z uvedeného Návrhu správy možno predpokladať, že porušenie sa týka citovaných
ustanovení bodov 2.3.11, 2.3.12 a 2.3.13 Súťažného poriadku SZĽH, ale nie je možné identifikovať, ktoré
ďalšie ustanovenia Stanov a ostatných predpisov SZĽH mali byť týmto porušené.

Podľa bodu 2.3.11 Súťažného poriadku l je SZĽH oprávnený určiť ako podmienku účasti družstva
v súťaži štartovné. Súťažný poriadok však SZĽH neobmedzuje v tom, kedy má SZĽH o štartovnom
rozhodnúť. Ďalšia veta "Štartovné sa platí súčasne spodaním prihlášky do súťaže." upravuje čas splnenia
povinnosti - záväzku (t.j. zaplatenia štartovného) zo strany klubov. Rovnako to platí aj pre bod 2.3.12
Súťažného poriadku, ktorý totožne právo rozhodnúť o štartovnom priznáva SZĽH a upravuje čas splnenia
(zaplatenia) tohto záväzku.

SZĽH je občianskym združením, v ktorom sa premieta ústavne právo slobodne sa s inými združovať,
čo znamená, že Stanovy ako aj všetky ďalšie predpisy, vrátane Súťažného poriadku, majú povahu
"zmluvných dokumentov". Samotné štartovné má teda povahu "zmluvného záväzku", kde Súťažný poriadok
priznáva SZĽH právo rozhodnúť o vzniku a existencii tohto záväzku a to kedykoľvek. Na základe toho je
potom SZĽH veriteľom a klub je dlžníkom. SZĽH ako veriteľ má právo rozhodnúť o tom, že dlžník môže
plniť aj v inom čase. Navyše SZĽH v tejto veci má záujem osobitne sa dohodnúť na čase plnenia záväzku,
t.j. zaplatenia štartovného, prostredníctvom zmlúv uzatvorených s každým klubom zvlášť.

Návrh správy ďalej uvádza, že Smernica nie je v súlade so Súťažným poriadkom, pričom rozpor
spočíva v tom, že:
(i) v bode 3.9.2 Súťažného poriadku, ktorý určuje základné podmienky družstva klubu v súťaži, nie je

platenie štartovného určené ako podmienka účasti v súťaži,
(ii) Smernica umožňuje pre nezaplatenie štartovného vylúčiť družstvo zo súťaže a Súťažný poriadok taký

dôvod na vylúčenie zo súťaže neupravuje.

K (i)
Súťažný poriadok jednoznačne priznal SZĽH právo rozhodnúť o tom, že za účasť v súťaži sa bude

platiť štartové. Skutočnosť, že bod 3.9.2 Súťažného poriadku uvedené neupravuje, je logická
a pochopiteľná, pretože vznik tejto podmienky je ponechaný na rozhodnutie SZĽH. Táto podmienka nie je
"stálou" podmienkou, ale môže vzniknúť na základe rozhodnutia SZĽH a či vôbec vznikne, je výlučne
vecou SZĽH, resp. orgánov SZĽH.

K (ii)
Podľa Stanov SZĽH legislatívna kompetencia patrí nielen Kongresu, ale aj Výkonnému výboru /bod

3.4.10. písm. z) stanov SZĽH/, pričom Výkonný výbor môže zmeniť aj predpisy prijaté Kongresom podľa
bodu 3.4.10. písm. s) stanov.

Smernica bola prijatá Výkonným výborom, čiže orgánom kompetentným na takéto rozhodnutie.
Výkonný výbor bol oprávnený rozhodnúť o tom, že podmienkou účasti v súťaži bude zaplatenie
štartovného, a to v zmysle Súťažného poriadku bodov 2.3.11 a 2.3.12 a rovnako ako veriteľ z tohto záväzku
bol oprávnený rozhodnúť o čase platenia štartovného, a to aj v inom čase ako to klubom určuje Súťažný
poriadok, pretože zaplatenie štartovné ho neskôr, resp. počas súťaže, je na ťarchu SZĽH, lebo SZĽH získa

1 Podľa 2.3.11 Súťažného poriadku: "SZĽH môže ako podmienku účasti družstva v súťaži určiť štartovné. Štartovné sa platí
súčasne s podaním prihlášky do súťaže. Vprípade, že družstvo sa súťaže nezúčastní, vystúpi zo súťaže, alebo je zo súťaže
vylúčené, štartovné sa nevracia. "
Podľa 2.3.12 Súťažného poriadku: "SZĽH môže ako podmienku účasti družstva v súťaži určiť 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 do súťaže tejto súťaže nezúčastňuje alebo ak z nej vystúpi alebo je vylúčené, štartovné sa
nevracia. "



plnenie neskôr ako by mu patrilo podľa Súťažného poriadku. Skutočnosť, že Smernica za nesplnenie tejto
podmienky (t.j. nezaplatenie štartovného) umožňuje vylúčiť družstvo zo súťaže nemôže byť v rozpore
s bodom 7.6.1 Súťažného poriadku, pretože tento bod neupravuje dôvody vylúčenia družstva zo súťaže, ale
upravuje iba previnenia družstva. Podotýkam, že nezaplatenie štartovného nie je previnením družstva, ale
ide o nesplnenie záväzku klubu, čiže ide o previnenie klubu.

Navyše bod 2.3.13 Súťažného poriadku priznáva SZĽH právo vylúčiť družstvo zo súťaže, ak porušilo
platné stanovy a poriadky SZĽH, alebo ak porušuje svoje povinnosti určené SZĽH. Povinnosť zaplatiť
štartovné je povinnosťou určenou SZĽH. Z uvedeného je evidentné, že Smernica neodporuje v tomto
Súťažnému poriadku, ktorý prostredníctvom bodu 2.3.13 umožňuje aj v iných prípadoch ako tie ktoré
upravuje, vylúčiť družstvo zo súťaže.

K skutočnosti, že podmienky platenia štartovného neboli stanovené v čase, keď sa kluby
prihlasovali do súťaží:

V Návrhu správy sa skutočnosť, že podmienky platenia štartovného neboli stanovené v čase, keď sa
kluby prihlasovali do súťaží, považuje za porušenie Stanov, predpisov a poriadkov SZĽH. Z Návrhu správy
však nie je možné identifikovať, ktoré ustanovenia uvedených dokumentov mali byť týmto porušené.

V každom prípade právo rozhodnúť o platení štartovného za účasť v súťaži prináleží SZĽH a SZĽH
môže takéto rozhodnutie prijať kedykoľvek bez toho, aby týmto došlo k porušeniu predpisov.

Ako už bolo uvedené vyššie SZĽH je občianskym združením, ktoré má Ústavou SR garantovanú
vnútornú autonómiu, čo znamená, že vzťahy v rámci združenia si môže upraviť akokoľvek, s výnimkou
toho, aby boli porušované základné ľudské práva a slobody. Vnútornú organizáciu SZĽH upravujú Stanovy.
Členovia SZĽH si volia orgány, resp. ich členov, ktorým týmto dávajú mandát rozhodovať o veciach, ktoré
patria do ich kompetencie v zmysle stanov, predpisov a poriadkov SZĽH.

Členovia SZĽH si zvolili Výkonný výbor, ktorý má Stanovami danú legislatívnu kompetenciu a ktorý
je rovnako oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú v právomoci iných orgánov alebo
komisií podľa bodu 3.4.10. písm. q) Stanov. Štartovné nie je predpismi SZĽH vyhradené do kompetencie
iných orgánov, preto uvedené patrí do kompetencie Výkonného výboru. Žiadny predpis SZĽH neurčuje
kedy sa má o štartovnom rozhodnúť. V zmysle toho kompetencia rozhodnúť o štartovnom patrí Výkonnému
výboru, a preto jej realizáciou nemohlo dôjsť k porušeniu stanov, predpisov a poriadkov SZĽH.

To, že v čase prihlasovania sa do súťaží ešte neboli stanovené podmienky platenia štartovného,
neznamená bez ďalšieho porušenie predpisov.

Záverom k tomuto bodu si dovolíme uviesť, že mailová komunikácia, na ktorú sa v Návrhu správy
odkazuje nie je úkonom, ktorý by bol záväzný a akékoľvek jej nedostatky, sú iba nedostatkami
v komunikácií, ktoré nemôžu mať a nemajú žiadne právne dôsledky.

b) Vyjadrenie k navrhnutým opatreniam uvedeným v Návrhu správy:
V Návrhu správy sú odporučené ako navrhnuté tri alternatívy, a to:

(i) odložiť platenie štartovného až do budúceho Dohodovacieho konania pred Kongresom SZĽH v roku
2018,

(ii) zvolať Dohodovacie konanie,
(iii) zvolať mimoriadny Kongres SZĽH.

Rozhodli sme sa na základe podnetu využiť alternatívu b (ii) a zvolať v termíne do 17.11.
.Dohadovacie konanie - stretnutie vedenia SZĽH a štatutárov klubov a ich ekonómov" tak aby sa
nedostatky po vzájomnom odsúhlasení všetkých strán odstránili a boli v duchu zákona a ostatných právnych



predpisov.

c) Vyjadrenie k navrhnutej lehote na splnenie opatrení:
Kontrolór SZĽH určil lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu do 15 dní od doručenia tohto

Návrhu správy, t.j. odo dňa 25.10.2017.

Dohodovacie konanie bude uskutočnené v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 17.11.2017.

ZÁVER:
Veríme, že v danej veci nájdeme spoločné riešenie, pretože sa domnievame, že vzniknutá situácia

nie je ani tak dôsledkom toho, že by boli porušené predpisy SZĽH, ale skôr vyplýva z neochoty členov
SZĽH štartovné zaplatiť. ie je naším záujmom ignorovať názory členov SZĽH, ale je potrebné pre
zachovanie úrovne a kvality nielen súťaží ale aj slovenského hokeja, podstatu, význam a opodstatnenosť
štartovného členom vysvetliť.

Stanovisko SZĽH bolo akceptované v bode b) (ii), a to zvolania "Dohodovacie konania" do 17.11.2017.

V. VYHOD OTENIE 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 štartovnom prijatej
dňa 02.08.2017 na VV SZĽH nie je v súlade so Súťažným poriadkom SZĽH schváleným dňa 23.06.2017 Kongresom
SZĽH.

SZĽH zvolalo na deň 14.11.2017 .Dohadovacie konanie - stretnutie vedenia SZĽH a štatutárov klubo a ich
ekonómov", na ktorom sa spoločne dohodli o posunutí platenia štartovného až od sezóny 2018/2019 s tým, že dovtedy
sa odstránia nedostatky a rozpory ohľadne platenia štartovného.

VI. NAVRHNUTÉ OPATRENIA

V zmysle listu zo dňa 25.10.2017 navrhujem odstrániť nedostatky a rozpory ohľadne platenia štartovného,
upraviť predpisy SZĽH týkajúce sa platenia štartovného na najbližších "dohodovacích konaniach" konaných pred
najbližším Kongresom SZĽH a následne predložiť na najbližšom Kongrese SZĽH v roku 2018 na prejednanie a
schválenie.

VII. LEHOTA NA VYJADRENIE K ZISTENÝM NEDOSTATKOM

SZĽH sa vyjadril k návrhu správy o kontrolnej činnosti listom zo dňa 26.11.2017.

VIII. LEHOTA NA SPLNENIE OPATRENÍ PRIJATÝCH NA NÁPRAVU NEDOSTATKOV

Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov bola 15 pracovných dní odo dňa doručenia
návrhu správy o kontrolnej činnosti SZĽH.

SZĽH zvolalo dňa 14.11.2017 Dohadovacie konanie - stretnutie vedenia SZĽH a štatutárov klubov a ich
ekonómov" tak aby sa nedostatky po vzájomnom odsúhlasení všetkých strán odstránili a boli v duchu zákona a
ostatných právnych predpisov.

IX. DEŇ ZAČATIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť začala dňa 29.09.2017.



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

Kontrolná činnosť bola prerokovaná ústne so štatutánni SZĽH dňa 26.11.2017.

Xl. DEŇ SKONČENIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť bola ukončená dňa 16.11.2017.

Dátum vyhotovenia: 16.l1.20 17

Kontrolnú činnosť vykonal: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Správu vypracoval: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.


