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Zápisnica č. 4 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH dňa 21.06.2017 v Bratislave

Čas začatia: 11:15 hod.

Čas ukončenia: 14:00 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. Peciar (poverený zapisovateľ)

Program:
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
2. Schválenie programu
3. Kontrola úloh
4. Podnety , doplnenie potrebných údajov
5. Kontrola účtovných aokladov v súvislosti MS 18 v apríli 2017
6. Rôzne

a) Hospodárenie SZĽH za rok 2016
b) Vypracovanie smernice SZĽH pre objednávanie, preberanie a vydávanie výstroja, hokej ok a

tovarov

Bod 1- Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
Predseda DR J. Šmátrala preveril uznášaniaschopnosť DR, na ktorú je potrebná prítomnosť 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 l):

Uznesenie DR č. 4/2017/1

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 SZĽH o doposiaľ vykonanej kontrole v hokejových kluboch MŠK
Púchov S.r.o., HK'95 Považská Bystrica, MŠHK - mládež Prievidza, n.o., HK Dukla Trenčín, n.o. a
O vyriešení podnetov: 4c/1I2016 - podnet na prešetrenie zmluvného vzťahu medzi HK 99 Ružinov
a mestskou časťou Bratislava-Ružinov ohľadom nájmu ľadovej plochy, 5d/2/2016 - podnet na trénera

a} splnené úlohy: 4c/1I2016 - doposiaľ vykonané kontroly v hokejových kluboch MŠK Púchov s.r.o.,
HK'95 Považská Bystrica, MŠHK - mládež Prievidza, n.o., HK Dukla Trenčín, n.o. a podnet na prešetrenie
zmluvného vzťahu medzi HK 99 Ružinov a mestskou časťou Bratislava-Ružinov ohľadom nájmu ľadovej
plochy, 5d/2/2016 - podnet na trénera
b) trvajúce úlohy: vykonanie kontroly v zostávajúcich hokejových kluboch, ktorým boli poskytnuté
finančné prostriedky zo SZĽH; 5/4/2017 podnety
c) nesplnené úlohy: žiadne

Uznesenie DR Č. 4/2017/2
DR SZĽH vzala informácie J. Šmátralu o doposiaľ vykonanej kontrole v hokejových kluboch MŠK Púchov
s.r.o., HK'95 Považská Bystrica, MŠHK - mládež Prievidza, n.o., HK Dukla Trenčín, n.o. a o vyriešení
podnetov: 4c/1I2016 - podnet na prešetrenie zmluvného vzťahu medzi HK 99 Ružinov a mestskou časťou
Bratislava-Ružinov ohľadom nájmu ľadovej plochy, 5d/2/2016 - podnet na trénera na
vedomie.

Bod 4 - Podnety . doplnenie potrebných údajov
Prizvaný doplnil a predložil požadované údaje, na ktoré ho DR SZĽH vyzvala podaním zo dňa
03.05.2017, odstránil nedostatky jeho podaní a oboznámil DR SZĽH s podanými podnetmi.

Uznesenie DR Č. 4/2017/3
DR SZĽH sa uzniesla, že si vyžiada okrem predložených podaní a materiálov všetky potrebné
a dostupné listiny súvisiace s predmetnými podnetmi, danými podmetmi sa buae zaoberať a bude priebežne
informovať . V prípade zistenia porušení predpisov SZĽH, budú dané podnety spolu so
stanoviskom DR SZĽH postúpené DK SZĽH.
Za - 3; Proti - O;Zdržali sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: zápisnica Č. 13 z mimoriadneho zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 03. februára 2016 v Bratislave

Bod 5 - Kontrola účtovných dokladov v súvislosti MS 18 v apríli 2017
J. Šmátrala informoval členov DR SZĽH o žiadosti DR SZĽH adresovanej členom predstavenstva Hockey
Event, a. s. o predloženie detailného zoznamu podľa jednotlivých príjmov a výdavkov zo dňa 09.06.2017
a urgencie tejto žiadosti zo dňa 20.06.2017 účtovných dokladov v súvislosti MS 18 v apríli 2017.

Uznesenie DR Č. 4/2017/4
DR SZĽH vzala informácie J. Šmátralu o žiadosti DR SZĽH adresovanej členom predstavenstva Hockey
Event, a. s. o predloženie detailného zoznamu podľa jednotlivých príjmov a výdavkov zo dňa 09.06.2017
a urgencie tejto žiadosti zo dňa 20.06.2017 účtovných dokladov v súvislosti MS 18 v apríli 2017 na
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· vedomie.
dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: Žiadosť o predloženie detailný zoznam podľa jednotlivých príjmov a výdavkov zo dňa 09.06.2017;
Urgencia - Žiadosť o predloženie detailný zoznam podľa jednotlivých príjmov a výdavkov zo dňa 09.06.2017.

Bod 6 -Rôzne
a) Hospodárenie SZĽH za rok 2016
b) Vypracovanie smernice SZĽH pre objednávanie, preberanie a vydávanie výstroja, hokej ok

a tovarov

Uznesenie DR č. 4/2017/5
DR SZĽH sa uzniesla, že DR SZĽH skontroluje do konca roku 2017 hospodárenie SZĽH za rok 2016
a vypracuje smernicu SZĽH pre objednávanie, preberanie a vydávanie výstroja, hokejok a tovarov.
Za - 3; Proti - O; Zdržali sa - O;

Podklady boli členom DR SZĽH predložené na zasadnutí dňa 21.06.2017.
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 Šmátral/~PhD.

Vyhotovil: Mgr. Radoslav Peciar ~
.,--

Overil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. S
Overil: Michal Taliga

Overil: Ľubomír Vaic \ ili~
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