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Zápisnica č. 2 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH dňa 14.12.2016

Čas začatia: 10:45 hod.

Čas ukončenia: 12:45 hod.

Prítomní:
J. Šmátrala (predseda Dozornej rady SZĽH (ďalej len "DR"))
Ľ. Vaic (člen DR)
M. Taliga (člen DR)

Neprítomný: nikto

Prizvaní:
M. Kohút (prezident SZĽH)
M. Valíček (generálny sekretár SZĽH)
R. Peci ar (poverený zapisovateľ)

Program:
l. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR

2. Schválenie programu

3. Kontrola úloh

4. Hokejový klub HK Sabinov

5. Rôzne

Bod 1 - Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
Predseda DR J. Šmátrala preveril uznášaniaschopnost' DR, na ktorú je potrebná prítomnost'
nadpolovičnej väčšiny členov DR.
Prítomní - 3
Neprítomný - O
J. Šmátrala skonštatoval, že DR je uznášaniaschopná.

Bod 2 - Schválenie programu

Členovia DR SZĽH hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 1):

Uznesenie DR č. 212016/1

DR SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia DR SZĽH bez pripomienok.



Z 3 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 3; Proti - O; Zdržal sa - O; Návrh uznesenia bol
schválený.

Bod 3 - Kontrola úloh

J. Šmátrala informoval členov DR o doposiaľ vykonanej kontrole v hokejovom klube Hoba
Bratislava, ktorému boli poskytnuté financie zo SZĽH.
a) splnené úlohy: vykonané kontroly v hokejových kluboch, ktorým boli poskytnuté financie
zo SZĽH: Hoba Bratislava,
b) trvajúce úlohy: vykonanie kontroly v zostávajúcich hokejových kluboch, ktorým boli
poskytnuté financie zo SZĽH; 4c/1/2016 - podnet na prešetrenie zmluvného vzťahu medzi
HK 99 Ružinov a mestskou časťou Bratislava-Ružinov ohľadom nájmu ľadovej plochy,
c) nesplnené úlohy: žiadne

Uznesenie DR Č. 2/2016/2
DR vzala informácie J. Šmátralu o doposiaľ vykonanej kontrole v hokejovom klube Hoba
Bratislava, ktorému boli poskytnuté financie zo SZĽH na vedomie.

Bod 4 - Hokejový klub Sabinov
Členovia DR prerokovali situáciu v hokejovom klube HK Sabinov ohľadne dokumentácie zo
Zhromaždenia členov, Ustanovenie so zmenami a nové podpisové vzory, ktoré boli zaslané na
SZĽH novým vedením podľa zápisnice zo dňa 26.10.2016 a tiež listu spolu s prílohami
doterajšieho predsedu HK Sabinov pána V. Reviľáka, v ktorom upozorňuje na pokusy o
nelegálne prevzatie klubu.

Uznesenie DR Č. 2/2016/3
DR sa uzniesla, že SZĽH bude jednať so zástupcom za HK Sabinov s doterajším predsedom
HK Sabinov s pánom V. Reviľákom, v platnosti zostávajú doterajšie podpisové vzory HK
Sabinov z dôvodu, že pán V. Reviľák je zapísaný v občianskom združení ako štatutár HK
Sabinov.
Za - 3; Proti - O;Zdržali sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: zmena podpisových vzorov HK Sabinov, Stanovy hokejového klubu
Sabinov zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 28.1 0.2009, Uznesenie zo
zhromaždenia členov, konaného dňa 19.03.2010 HK Sabinov, potvrdenie pre HK Sabinov -
prijatie za člena SZĽH zo dňa 04.06.2010, zápisnica zo zhromaždenia členov konaného dňa
26.10.2016 HK Sabinov.

Bod S-Rôzne
a) Členovia DR prerokovali internú smernicu PHK Prešov, n.o. pre prestupy, hosťovania

a striedavé štarty hráčov PHK Prešov, n.o. - Prerokované.



b) Členovia DR sa oboznámili so novou situáciou ohľadne podnetu na prešetrenie
zmluvného vzťahu medzi HK 99 Ružinov a mestskou časťou Bratislava-Ružinov
ohľadom nájmu ľadovej plochy. - Prerokované. Trvajúca úloha.

c) Členovia DR prerokovali anonymný podnet na trénera , že
požíva alkohol pred tréningovou jednotkou alebo pred zápasom. - Prerokované.
Trvajúca úloha.

Uznesenie DR č. 2/2016/4
DR rozhodla o vykonaní náhodných kontrol na prítomnosť alkoholu u trénera
pred tréningovou jednotkou alebo pred zápasom.
Za - 3; Proti - O; Zdržali sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: interná smernica č. 3/2016 pre prestupy, hosťovania a striedavé štarty
hráčov P.H.K Prešov, n.o., podnet na trénera

Podklady boli členom DR SZĽH predložené na zasadnutí dňa 14.12.2016.
Podklady k jednotlivým bodom sú archivované u Kontrolóra SZĽH - Predsedu dozornej rady
SZĽH -, Trnavská cesta 27/B Bratislava, zložka Dozorná rada SZĽH 2016/17.

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Vyhotovil: Mgr. Radoslav Peciar

Overil: JUDr. Jaromír Šmátrala, P

Overil: Michal Taliga


