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VEC: Povinnosti SZĽH pred Kongresom SZĽH plánovanom na deň 26.11.2020

Vážený pán prezident SZĽH - Miroslav Šatan,

vzhľadom ku skutočnosti, že dňa 26.11.2020 je plánovaný Kongres SZĽH si Vám dovolím dať do
pozornosti na nasledovné skutočnosti týkajúce sa Kongresu SZĽH:

Podl'a § 9 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. - zákona o športe: "Športová organizácia, ktorá
je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú
správu overenú audítorom, ak

a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka
zostavená, presiahne 100 000 eur, alebo

b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka
zostavená, presiahnu 400 000 eur".

Podl'a § 9 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. - zákona o športe: "Výročná správa sa vypracúva
v termíne určenom najvyšším orgánom športovej organizácie alebo v termíne určenom zakladajúcim
dokumentom, najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia. Výročná správa musí
byť do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie zverejnená a uložená v
registri účtovných závierok podl'a osobitného predpisu, najneskôr do 31. júla nasledujúceho
kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia". (výročná správa SZĽH za rok 2019 ešte nebola
prerokovaná najvyšším orgánom športovej organizácie, nakoľko kvôli COVID-19 sa Kongres SZĽH
ešte neuskutočnil).

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že na Kongrese SZĽH konanom 26.11.2020 je
potrebné prerokovať výročnú správu za rok 2019 a následne do 15 dní po prerokovaní najvyšším
orgánom športovej organizácie opätovne zverejniť a uložiť v registri účtovných závierok podľa
osobitného predpisu.



Ďalej si Vás dovolím dat' do Vašej pozornosti aj tieto nasledovné skutočnosti:

Podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. - zákona o športe: "Národný športový
zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu informáciu o konaní
zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 15 dní predo dňom zasadnutia".

Podľa § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 440/2015 Z. z. - zákona o športe: "Národný športový
zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu pozvánku a návrh
programu zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej sedem dní predo dňom konania zasadnutia".

Podľa § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 440/2015 Z. z. - zákona o športe: "Národný športový
zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu zloženie, funkčné
obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a vol'by volených
orgánov".

Podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 440/2015 Z. z. - zákona o športe: "Národný športový
zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu kandidátov na členov
orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni predo dňom konania volieb".

Podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. - zákona o športe: "Národný športový
zväz vytvára svoje orgány a zabezpečuje ich činnosť podľa týchto pravidiel:

členmi najvyššieho orgánu s právom hlasovať sú zástupcovia športových klubov,
športovcov, športových odborníkov a d'alších členov národného športového zväzu alebo
zástupcovia zvolení športovými klubmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi
národného športového zväzu".

Podľa § 19 ods. 1 písm. n zákona č. 440/2015 Z. z. - zákona o športe: "Národný športový
zväz vytvára svoje orgány a zabezpečuje ich činnosť podľa týchto pravidiel:

najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov
disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a kontrolných
orgánov, ak nie sú volení členmi národného športového zväzu priamo" (je potrebné dovoliť
podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH, predsedu a podpredsedu odvolacej antidopingovej
komisie SZĽH).

Podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona č. 440/2015 Z. z. - zákona o športe: "Národný športový
zväz vytvára svoje orgány a zabezpečuje ich činnosť podľa týchto pravidiel:

každý člen národného športového zväzu môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v
orgánoch národného športového zväzu".

Podľa § 19 ods. 1 písm. il zákona č. 440/2015 Z. z. - zákona o športe: "Národný športový
zväz vytvára svoje orgány a zabezpečuje ich činnosť podľa týchto pravidiel:

každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch národného
športového zväzu, ak ju navrhne člen národného športového zväzu; ak ide o voľbu zástupcu
záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k národnému športovému zväzu, kandidátov navrhujú
osoby z tejto záujmovej skupiny".

Podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. - zákona o športe: "Zasadnutia
najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutočňujú podľa týchto pravidiel: pozvánka,
návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na
riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia".

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. - zákona o športe: "Prípravu a riadny priebeh
volieb do orgánov národného športového zväzu zabezpečuje volebná komisia volená najvyšším
orgánom".
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Podľa čl. 3.2.1 Stanov SZĽH: "Kongres je najvyšším orgánom SZĽH, ktorého riadne
zasadnutie zvoláva minimálne raz za rok Výkonný výbor. Deň, miesto konania a program zasadnutia
určí Výkonný výbor. Informáciu o konaní zasadnutia Kongresu zverejní SZĽH najmenej 15 dní
pred konaním Kongresu na webovom sídle SZĽH a v ISS. Pozvánka, návrh programu zasadnutia
a podklady na zasadnutie Kongresu sa zasielajú riadnym členom, t.j. členom s hlasovacím právom
na Kongrese, ako aj osobám oprávneným zúčastniť sa Kongresu, najmenej 7 dní pred dňom
konania zasadnutia. Členmi Kongresu s právom hlasovať sú zástupcovia riadnych členov, t.j.
športových klubov, športovcov alebo športových odborníkov, či ďalších členov SZĽH alebo ich
volení zástupcovia podl'a kl'úča pre rozdelenie hlasov v Kongresu. Členom Kongresu s právom
hlasovať nemôže byť funkcionár SZĽH len na základe výkonu funkcie v orgáne SZĽH. Každý
riadny člen má na Kongrese len jedného delegáta s príslušným počtom hlasov".

Podl'a čl. 3.2.12 Stanov SZĽH: "Člen SZĽH môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v
orgánoch SZĽH najneskôr 14 dní pred konaním zasadnutia orgánu, ktorý volí takúto funkciu, aby
návrhy kandidátov mohli byť zaslané osobám oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí najmenej sedem
dní pred konaním zasadnutia. Osoba oprávnená navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch
SZĽH môže takéhoto kandidáta navrhnúť aj na zasadnutí orgánu, ktorý volí takúto funkciu, ak neboli
doručené návrhy kandidátov podľa predchádzajúcej vety".

Podľa čl. 3.5 Stanov SZĽH:

3.5.1. "Kľúč pre rozdelenie celkového počtu hlasov v Kongrese zohľadňuje počet družstiev riadneho
člena a úroveň súťaže v uplynulej súťažnej sezóne, v ktorej jednotlivé družstvá riadneho člena
dokončili súťaž v zmysle pravidiel príslušnej súťaže.

3.5.2. Celkový počet hlasov sa rozdeľuje nasledovne:

3.5.2.1 5 hlasov pre každý klub, ktorého družstvo hralo extraligu seniorov alebo zahraničnú súťaž
vekovej kategórie dospelých, najvyššej úrovne súťaže, organizovanú členským zväzom IIHF, ktorý je
účastníkom najvyššej kategórie Majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji;

3.5.2.2 3 hlasy pre každý klub, ktorého družstvo hralo l. ligu seniorov a pritom žiadne jeho družstvo
nehralo extraligu seniorov,

3.5.2.3 l hlas za každé družstvo klubu, ktoré hralo amatérsku súťaž počnúc súťažnou kategóriou
mladší žiaci vrátane, tak, že za kategóriu mladší žiaci patrí l hlas za každé také družstvo, za kategóriu
starší žiaci patrí l hlas za každé také družstvo, za kategóriu kadeti patrí l hlas za každé také družstvo,
za kategóriu dorastenci patrí l hlas za každé také družstvo, za kategóriu juniori patrí l hlas za každé
také družstvo a za kategóriu dospelí patrí l hlas za každé také družstvo.

3.5.2.4 l hlas pre zástupcu všetkých registrovaných členov, zástupcu registrovaných členov si volia
registrovaní členovia na návrh aspoň 5 registrovaných členov. Funkčné obdobie zástupcu
registrovaných členov v Kongrese je štvorročné.

3.5.2.5 l hlas pre zástupcu všetkých hokejistov navrhnutého hráčskou asociáciou, alebo navrhnutých
aspoň 50 hokejistami; ak skupiny po 50 hokejistov navrhnú viacerých kandidátov na zástupcu
hokejistov, tak zástupcom hokejistov v Kongrese sa stáva ten kandidát, ktorého navrhlo najviac
hokejistov.

3.5.2.6 l hlas pre zástupcu všetkých športových odborníkov; zástupcu športových odborníkov
navrhuje aspoň 20 športových odborníkov alebo asociácia združujúca aspoň 20 športových
odborníkov. Ak sú navrhnutí viacerí kandidáti na zástupcu športových odborníkov, tak zástupcom
športových odborníkov v Kongrese sa stáva ten kandidát, ktorého navrhlo najviac športových
odborníkov. Funkčné obdobie zástupcu športových odborníkov v Kongrese je štvorročné.
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3.5.2.7 1 hlas za každé družstvo klubu, ktoré riadne odohralo príslušnú časť súťaže, ktorú malo
odohrať v zmysle pravidiel súťaže; ak družstvo klubu odohralo časť súťaže v jednej súťaži a inú časť
súťaže v inej alebo v iných súťažiach, nemá to vplyv na počet hlasov tohto klubu.

3.5.2.8 1 hlas za každé družstvo in-line hokeja, ktoré odohralo súťaž v in-line hokeji v uplynulej
súťažnej sezóne".

Podľa čl. 3.5.3 Stanov SZĽH: "Záujmové skupiny (body 3.5.2.5 a 3.5.2.6. týchto stanov),
vrátane zvoleného zástupcu registrovaných členov, sú povinné odovzdať SZĽH mená svojich
zástupcov a doklady preukazujúce ich ustanovenie alebo zvolenie v zmysle Zákona o športe a týchto
Stanov najneskôr do 14 dní pred konaním Kongresu".

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností ma kontaktujte na nižšie uvedenom čísle:

mob.: +421·

Slovenský zväz radového hokeja

Kontrolór SZĽH
Predseda dozomej rady SZĽH

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