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Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava E-rnail: 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 01 Kežmarok

II. OSOBA, KTOREJ ČINNOSŤ BOLA PREDMETOM KONTROLNEJ ČINNOSTI

Športová organizácia: MHK Kežmarok

Sídlom: Trhovište 4,06001 Kežmarok
IČO: 377900 13

III. PREDMET KONTROLY

Podaním zo dňa 11.02.2020 podávateľ žiada kontrolu vyúčtovania finančného príspevku za históriu
hráča 2018 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča zo dňa 20.04.2018, konkrétne
faktúra č. 2018/1 v sume vo výške 900,- € (slovom: deväťsto eur) - dodávateľ František Duda a faktúra č.
2018/2 v sume vo výške 1.200,- € (slovom: tisícdvesto eur) - dodávateľ František Duda, s tým že pri oboch
faktúrach je text: "Na základe zmluvy zo dňa 01.04.2018, Vám fakturujem za trénerské služby za mesiac:
Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október 2018."

Podávateľ poukazuje na to, že v skutočnosti František Duda nikdy trénerské služby pre MHK
Kežmarok v tomto čase nevykonával a podľa dostupných verejných informácií mal ako tréner mládeže
platný zmluvný vzťah s klubom MHK Dolný Kubín do 31.03.2019. Ďalej podávateľ uvádza, že od
01.04.2018 vykonávali trénerskú činnosť v klube MHK Kežmarok tréneri Martin Klempa, Dušan Hudák,
a Jozef Čapka, pričom Martin Klempa mal na starosti celú trénerskú agendu od začiatku obnovenia
fungovania klubu.

Podávateľ sa vzhľadom na uvedené skutočnosti žiada o preverenie a kontrolu vyúčtovania, či pri
preplatení výdavkov od SZĽH klubu MHK Kežmarok nedošlo kjej neoprávnenému preplácaniu a zároveň
žiada vyvodenie dôsledkov takéhoto konania.
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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 13.02.2020 odbornú kontrolu ohľadne vyúčtovania finančného príspevku za históriu
hráča 2018 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča zo dňa 20.04.2018, konkrétne
faktúra Č. 2018/1 v sume vo výške 900,- € (slovom: deväťsto eur) - dodávateľ František Duda a faktúra Č.

2018/2 v sume vo výške 1.200,- € (slovom: tisícdvesto eur) - dodávateľ František Duda.
Listom zo dňa 13.02.2020 som požiadal ekonomické oddelenie SZĽH o predloženie vyúčtovania za

históriu hráča 2018 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča zo dňa 20.04.2018,
konkrétne faktúra Č. 2018/1 v sume vo výške 900,- € (slovom: deväťsto eur) - dodávateľ František Duda a
faktúra Č. 2018/2 v sume vo výške 1.200,- € (slovom: tisícdvesto eur) - dodávateľ František Duda. Tiež som
požiadal o predloženie fotokópie zmluvy zo dňa 01.04.2018, na ktorú sa odvoláva František Duda v texte
faktúr za trénerské služby za mesiace Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október 2018.

Dňa 21.02.2020 mi ekonomické oddelenie SZĽH preložilo kompletné vyúčtovanie predmetného
príspevku. Požadovanú fotokópiu zmluvy zo dňa 01.04.2018 na základe, ktorej sa dodávateľ služieb p.
František Duda odvoláva v predmetnom vyúčtovaní nepredložili z dôvodu, že vyúčtovanie je podpísané
prezidentom klubu, ktorý svojim podpisom ručí za opodstatnenosť formálnych aj hospodárnych náležitostí.

Listom zo dňa 24.02.2020 som požiadal ako Kontrolór SZĽH hokejový klub MHK Kežmarok
o nasledovné dokumenty:

a) fotokópiu zmluvy p. František Duda zo dňa 01.04.2018,
b) k faktúre Č. 2018/1 František Duda - celková fakturovaná suma 900,- eur - uviesť, ktoré

kategórie pán Duda trénoval v mesiacoch apríl, máj a jún 2018, priložiť menný zoznam hráčov daných
kategórií, ktoré trénoval pán Duda v danom období a priložiť rozpis tréningových jednotiek, teda kedy sa
pán Duda v jednotlivých mesiacoch zúčastnil tréningov pri daných kategóriách,

c) k faktúre Č. 2018/2 František Duda - celková fakturovaná suma 1.200,- eur - uviesť, ktoré
kategórie pán Duda trénoval v mesiacoch júl, august, september a október 2018, priložiť menný zoznam
hráčov daných kategórií, ktoré trénoval pán Duda v danom období a priložiť rozpis tréningových jednotiek,
teda kedy sa pán Duda v jednotlivých mesiacoch zúčastnil tréningov pri daných kategóriách.

Listom zo dňa 28.02.2020 zaslal k svoje vyjadrenie MHK Kežmarok v zastúpení Ing. Rastislav Polák
v nasledovnom znení:

"V roku 2018 sa MHK Kežmarok O.Z. začalo pripravovať na reštart hokeja v meste Kežmarok.
Keďže sme pracovali vobmedzenom režime, bez možnosti akéhokoľvek zázemia (Zimný štadión,
administratíva a iné) boli sme nútení si vytvoriť také podmienky, aby sme mohli celý proces v čo najkratšom
čase dokončiť. Z tohto dôvodu sme oslovili aj pána Františka Dudu k spolupráci, čo sa týka tréningových
procesov ich manažovanie a riadenie + k akejkoľvek administratíve súvisiacej so zriaďovaním náležitostí
súvisiacich s hokejom (registrácie na matrike, listinné a zmluvné náležitosti, komunikácia so SZĽH).
Vzhľadom na tieto skutočnosti sme s ním uzavreli Dohodu (viď príloha). Predmetné doklady, t. j. faktúra Č.

2018/1 na sumu 900,- eur a faktúra Č. 2018/2 na sumu 1.200,- eur boli vystavené v súvislosti sjeho
činnosťou pre MHK Kežmarok o. z. aj keď nepriamo súviseli s konkrétnymi tréningovými procesmi.
Vyúčtovanie týchto dokladov sme vykonali v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku za históriu
hráča zo dňa 20.04.2018, čl. I definície pojmov, ods. 3 písm. g) "Oprávneným výdavkom" ...odmien a miezd
trénerov pred prípravky, prípravky, žiakov, kadetov, dorastu ajuniorov, rozhodcov a funkcionárov mimo
ľadovej plochy, zdravotnej služby, hlavného usporiadateľa."
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Ako prílohy boli pripojené:
>- Čestné vyhlásenie pána Františka Dudu zo dňa 25.02.2020, v ktorom uvádza, že faktúry Č. 1/2018

a Č. 2/2018 boli vystavené v zmysle "Dohody uzatvorenej 01.04.2018 s občianskym združením
MHK Kežmarok o.z., aj napriek tomu, že na uvedených faktúrach je jeho preddefinovaná klauzula
..."za trénerskú činnost" a že jeho chybou tam nie je uvedené ..."za konzultácie pri tréningovom
procese" ...

>- Dohoda o poskytovaní konzultácií v oblasti procesu a manažmentu ľadového hokeja zo dňa
28.03.2018, v ktorej sa uvádza v záverečných ustanoveniach v bode 1, že táto dohoda nadobúda
platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom jediný dátum na dohode je
28.03.2018.

Dňa 19.03.2020 bolo doručené na SZĽH zo strany MHK o.z. Kežmarok "Vyjadrenie k vykonanej kontrole
na základe podnetu" k návrhu správy o kontrolnej činnosti Kontrolóra SZĽH zo dňa 06.03.2020
v nasledovnom znení:

"Vedenie MHK Kežmarok berie na vedomie Vaše vyjadrenie ako hlavného kontrolóra SZĽH. Na
základe nášho prešetrenia danej veci sme dospeli k záveru, že podnet Mgr. Gabriela Kapráľa je podaný na
klub MHK Kežmarok o.z. ako účelový s cieľom poškodiť dobré meno nášho klubu.

Vo vzťahu k predmetným Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku a faktúram vystaveným p.
Františkom Dudom, riaditeľom MHK Kežmarok o.z. uvádzame, že p. Duda vykonával pre náš klub
nasledovné činnosti a to, príprava reštartu hokeja v meste Kežmarok s perspektívou na 10 rokov. Ako
riaditeľ klubu a tréner pripravil projekt náborov pre potrebné kategórie hráčov MHK Kežmarok, plánoval
TTM a sledoval ich dodržiavanie, realizoval testy a tiež sa zúčastnil aj tréningového procesu na ľade podľa
jeho možností. Zúčastnil sa aj niektorých zápasov - turnajov, pričom za tieto činnosti fakturoval odplaty,
ktoré sú podľa nášho názoru oprávnenými výdavkami v zmysle Zmlúv.

Je pravdou, že na predmetných faktúrach je uvedené "za trénerskú činnosť' a nesprávny dátum
dohody, na ktorú faktúry odkazujú, t.j. 01.04.2018 (správny dátum je 28.03.2018), avšak uvedené
nedostatky predstavujú len chyby v písaní. Napriek týmto "preklepom" na faktúrach je podľa nášho názoru
rozhodujúce, že činnosti uvedené vyššie boli p. Dudom skutočne vykonané a boli potrebné na realizovanie
aktivít nášho klubu, čo vieme dokázať napr. výsluchom viacerých osôb majúcich vedomosť o daných
skutočnostiach.

Na základe nášho telefonického rozhovoru sa k tejto vzniknutej udalosti radi s Vami osobne
stretneme, aby sme bližšie ozrejmili predmetnú situáciu a odstránili vzniknuté nedostatky".

Podľa čl. l bod 3 písm. g) zmluvy o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča
zo dňa 20.04.2018: "Oprávneným výdavkom sa na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku
uznanému športu a pre účely tejto zmluvy rozumejú také výdavky klubu, ktoré sú preukázateľne
viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na realizovanie aktivít v rozsahu podľa dohodnutého účelu,
a ktoré sú v súlade so Zmluvou o poskytnutí príspevku uznanému športu. Za oprávnené výdavky sa
považujú výdavky klubu, ktoré vznikli z dôvodu: odmien a miezd trénerov pred prípravky,
prípravky, žiakov, kadetov, dorastu a juniorov, rozhodcov inštruktorov a funkcionárov mimo ľadovej
plochy, zdravotnej služby, hlavného usporiadateľa".

Kontrolou som zistil, že na faktúrach je ako dôvod: " ...za trénerské služby ...", pncom
v zmysle čl. l bod 3 písm. g) zmluvy o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča zo dňa
20.04.2018 nie je možné poskytnuté konzultácie mailom alebo telefonicky v zmysle Dohody o
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poskytovaní konzultácií v oblasti procesu a manažmentu ľadového hokeja zo dňa 28.03.2018 za
oprávnené výdavky. K týmto konzultáciám pri predložení vyúčtovania od MHK Kežmarok za
Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča zo dňa 20.04.2018 neboli SZĽH spolu
s vyúčtovaním predložené žiadne doklady preukazujúce dané konzultácie. Tiež som toho názoru, že
konzultačná činnosť nespadá do čl. l bod 3 písm. g) zmluvy o poskytnutí finančného príspevku za
históriu hráča. Tieto výdavky nie sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na
realizovanie aktivít v súvislosti s trénerskou činnosťou. V neposlednom rade poukazujem na
skutočnosť, že pán František Duda sa vo vystavených faktúrach odvoláva na skutočnosť, že faktúry
boli vystavené: "Na základe zmluvy zo dňa 01.04.2018, Vám fakturujem za trénerské služby za
mesiac: Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október 2018." V čestnom vyhlásení zo dňa
25.02.2020 uvádza: "Dohody uzatvorenej 01.04.2018 s občianskym združením MHK Kežmarok
o.z.", Samotná Dohoda o poskytovaní konzultácií v oblasti procesu a manažmentu ľadového hokeja
je datovaná na deň 28.03.2018.

V. VYHODNOTENIE KONTROLY

Záverom si dovolím konštatovať, že hokejový klub MHK Kežmarok nepoužil finančný príspevok za
históriu hráča 2018 na Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča zo dňa 20.04.2018,
konkrétne faktúra č. 2018/1 v sume vo výške 900,- € (slovom: deväťsto eur) - dodávateľ František Duda a
faktúra č. 2018/2 v sume vo výške 1.200,- € (slovom: tisícdvesto eur) - dodávateľ František Duda v súlade
s predmetnou zmluvou, tieto výdavky nie sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na
realizovanie aktivít v súvislosti a v rozsahu podľa dohodnutého účelu, a ktoré sú v súlade so Zmluvou o
poskytnutí príspevku uznanému športu, a teda nie je ich možné považovať za oprávnené výdavky klubu,
ktoré vznikli z dôvodu: odmien a miezd trénerov pred prípravky, prípravky, žiakov, kadetov, dorastu a
juniorov, rozhodcov inštruktorov a funkcionárov mimo ľadovej plochy, zdravotnej služby, hlavného
usporiadateľ a.

MHK Kežmarok dňa 14.04.2020 poukázal na účet SZĽH sumy vo výške 900,- € (slovom: deväťsto
eur) a vo výške 1.200,- € (slovom: tisícdvesto eur), o čom zaslal aj sean platieb. Vrátenie predmetných
platieb na účet SZĽH telefonicky potvrdil Kontrolórovi SZĽH aj Ing. Vladimír Baluška - štatutár
a ekonomický riaditeľ SZĽH, čím MHK Kežmarok vyhovel navrhnutým opatreniam Kontrolóra SZĽH
uvedených v návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 06.03.2020. Predmetné finančné prostriedky budú
po ukončení kontroly zaslané späť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

VI. NAVRHNUTÉ OPATRENIA

Navrhnutým opatreniam hokejový klub MHK Kežmarok, aby sumu vyplatenú na základe faktúry č.
2018/1 vo výške 900,- € (slovom: deväťsto eur) - dodávateľ František Duda a sumu vyplatenú na základe
faktúry č. 2018/2 vo výške 1.200,- € (slovom: tisícdvesto eur) - dodávateľ František Duda poukázal, resp.
vrátil SZĽH na jeho účet, a to do 13.04.2020 vyhovel, a to tým, že dňa 14.04.2020 predmetné finančné
prostriedky poukázal na účet SZĽH.

SZĽH následne prostredníctvom ekonomického oddelenia SZĽH predmetné sumy vráti Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a tiež do zmlúv o použití finančných prostriedkov,
ktoré SZĽH dostalo od štátu a následne od SZĽH budú poukázané členom SZĽH, implementuje nasledovný
bod 4.1.5 v znení: "V prípade, ak klub použije poskytnuté finančné prostriedky na odmeny a mzdy trénerov
predprípravky, prípravky, žiakov, kadetov, dorastu a juniorov, rozhodcov, inštruktorov a funkcionárov
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mimo ľadovej plochy, zdravotnej služby, hlavného usporiadateľa, zašle SZĽH spolu s vyúčtovaním aj
kópie zmlúv uzatvorených s týmito osobami".

VII. LEHOTA NA VYJADRENIE 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 sa MHK Kežmarok vyjadril k návrhu správy o kontrolnej činnosti listom zo dňa
13.03.2020, doručený na SZĽH dňa 19.03.2020.

VIII. LEHOTA NA SPLNENIE OPATRENÍ PRI.JATÝCH NA NÁPRAVU NEDOSTATKOV

Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov bola do 13.04.2019, pričom bola
splnená dňa 14.04.2020, nakoľko dňa 13.04.2020 bol sviatok, a teda lehota na splnenie opatrení
prijatých na nápravu nedostatkov bola splnená.

IX. DEŇ ZAČATIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť začala dňa 13.02.2020.

X. PREROKOVANIE KONTROLNEJ ČINNOSTI S OSOBOU, KTOREJ ČINNOSŤ BOLA
PREDMETOM KO TROL \

Kontrolná činnosť bude prerokovaná telefonicky dňa 27.04.2020 vzhľadom k zabráneniu šírenia
choroby COVID-19, čo potvrdí štatutárny orgán MHK Kežmarok samostatným mailom zaslaným
Kontrolórovi SZĽH na mailovú adresu kontrolor@szlh.sk, o prerokovaní správy o kontrolnej činnosti.

Xl. DEŇ SKONČENIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť bude skončená po telefonickom prerokovaní správy Kontrolóra SZĽH so
štatutárnym zástupcom MHK Kežmarok dňa 27.04.2020.

Dátum vyhotovenia: 25.04.2020

Kontrolnú činnosť vykonal: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Správu vypracoval: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.
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