SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
( v zmysle § 14 odst. 9 Zákona o športe )

Pôvod podnetu:
21.3.2017 elektronickou poštou od p.

Predmet kontroly:
Konkurzné podmienky MSR amatérov 2017

Zistenia:

Podnet p.

:

v konkurzných podmienkach na MSR amatérov 2017, ktoré už raz KK pre nezákonnosť zrušila stojí:
Usporiadateľom môže byť iba právnická osoba - člen SŠZ
3. Organizátor zašle fotografiu a rozmery hracej miestnosti.

V zákone č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z.z.
§ 3 cit. zákona: Organizátorom podujatia môže byť právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo
fyzická osoba. Ak je organizátorom podujatia obec, postupuje sa podľa § 28.

Podľa § 12 ods. 1, ods. 2 cit. zákona:
(1) Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov hlavného usporiadateľa a pri vykonávaní bezpečnostných
opatrení aj podľa pokynov bezpečnostného manažéra.
(2) Usporiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá
a) dosiahla vek 18 rokov,
b) je zdravotne spôsobilá,
c) je bezúhonná a

d) má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa.
Ak SŠZ v konkurzných podmienkach myslel pod pojmom "usporiadateľ" terminus technicus aký je v
zákone tak konkurzné podmienky nemôže splniť nikto - lebo usporiadateľ (detto hlavný usporiadateľ)
je len fyzická osoba (a nie právnická osoba - člen SŠZ ako je to v konkurze)
Ak SŠZ myslel pod pojmom "usporiadateľ" organizátora (len to nesprávne pomenoval) tak podmienky
sú diskriminačné (v rozpore i s duchom Ekonomickej smernice a princípom hospodárskej súťaže),
keďže samotný zákon predpokladá, že organizátorom môže byť nielen PO (právnická osoba), ale ich
FO - fyzická osoba podnikateľ alebo FO - nepodnikateľ.
Bez ohľadu na zákon - prečo SŠZ vylúčil z možnosti uchádzať sa o usporiadanie MSR amatérov
fyzické osoby ?
Prečo keď mám živnosť (vrátane predmetu činnosť usporiadúvanie kultúrných, športových podujatí),
nemám žiadne daňové ani odvodové nedoplatky sa nemôžem do konkurzu prihlásiť.
Ale keby som bol jednosobová s.r.o. už ako právnická osoba (paradoxne s exekúciami a dlhmi, tak
podľa propozícii môžem sa prihlásiť, pritom podľa Obchodného zákonníka je aj jeden aj druhý
podnikateľ (§ 2 ods. 2 písm. a/, resp. písm. b/
A druhá otázka prečo sa môže prihlásiť klub z "Hornej Maríkovej" (člen SŠZ), ktorý ešte nikdy nič
neusporiadal.
a prečo by sa nemohol uchádzať i skúsený zahraničný organizátor typu Czech Tour, ktorý okrem ČR
robí turnaje i v Bulharsku Sunny Beach alebo Thajsku.
Keďže konkurzné podmienky SŠZ sú v priamo rozpore so zákonom č. 1/2014 Z.z. (formálne ich
nikto nevie splniť - keďže usporiadateľ nemôže byť PO ako to vyžaduje SŠZ) a diskriminačné
voči FO a zahraničným osobám navrhujem zrušiť konkurz SŠZ.

- k zákonu 1/2014:
U podávateľa podnetu ide o nepochopenie zákona 1/2014 Z.z.. Zákon ako celok je úplne o inom.

Dôvodová správa zákona 1/2014:
Anotácia:
Novela zákona upravuje organizovanie športových podujatí tak, aby vznikol efektívny systém
právnych nástrojov, prostriedkov a postupov, ktorý prinesie okrem systematicky upravených pravidiel
organizovania športových podujatí aj zodpovedajúce kontrolné a sankčné mechanizmy, ktorých
cieľom je na jednej strane ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a pohodlia účastníkov verejných
športových podujatí a na strane druhej prevencia a eliminácia výskytu diváckeho násilia na týchto
podujatiach.

Stanovy SŠZ:
§ 12 Výkonný výbor:
1. Výkonný výbor je najvyšší výkonný orgán zväzu, organizačne a operatívne riadi činnosť zväzu a
rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené konferencii alebo rade, alebo o ktorých tieto
nerozhodli.

Vyhodnotenie a navrhnuté opatrenia:
VV je legitímny najvyššý výkonný orgán SŠZ a má právo určiť za akých podmienok a akému
subjektu pridelí dotáciu na usporiadanie podujatia. KK SŠZ odporúča VV SŠZ vypracovať smernicu o
pridelovaní dotácií v ktorej budú zakotvené jasné pravidlá pridelovania dotacií, tak aby sa predišlo
diskriminačným podozreniam.

Záver:
Kontrolná činnosť bola začatá 21.3.2017 a skončená 31.5.2017

Bílkove Humence dňa 5.6.2017

Rastislav Nemečkay - kontrolór SŠZ

