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Miroslav Šatan - prezident SZĽH
Ivan Pulkert - generálny sekretár SZĽH

Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava

Podané 3 krát

V Bratislave, dňa 07.12.2020

VEC: Žiadost' o predloženie fotokópií všetkých výpisov účtov Marketing SZĽH, spol.
s.r.o. za obdobie 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020 a o predloženie
originálov alebo overených kópií všetkých zmlúv a všetkých prijatých faktúr od
obchodných spoločností HYGIENA s.r.o. a Queen Consulting s.r.o.

Vážený pán prezident Miroslav Šatan, vážený pán Ivan Pulkert,

dňa 30.11.2020 som ako Kontrolór SZĽH - Predseda dozornej rady SZĽH v zmysle
ustanovenia 14 ods. 1 písm. c) zák. Č. 440/2015 Z. z. - Zákona o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "ZoŠ"), začal kontrolnú činnost' na podnet JUDr. Juraja
Kovala - HC '05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. zo dňa 26.11.2020, a to:

~ dodávateľské faktúry dodávateľskej firmy HYGIENA S.r.o. so sídlom Kvačalova
1223/6A, 010 04 Žilina, IČO: 36 587 664 vystavené Marketingu SZĽH, spol. s.r.o., so sídlom
Trnavská 27/B, Bratislava 831 04, IČO: 35 819499,

~ dodávateľské faktúry firmy Queen Consulting s.r.o. so sídlom Pivonkova 1996/46,
Rovinka 900 41, IČO: 50 489 178 vystavené Marketingu SZĽH, spol. s.r.o., so sídlom
Trnavská 27/B, Bratislava 831 04, IČO: 35 819499.

Touto cestou si Vás dovoľujem požiadať o predloženie nasledovných podkladov,
dokumentov a písomností:
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~ predloženie fotokópií všetkých výpisov účtov dcérskej spoločnosti SZĽH o. z.:
Marketing SZĽH, spol. s.r.o. za mesiace 7/2020, 8/2020, 9/2020,10/2020,11/2020,

~ predloženie originálov alebo overené kópie všetkých uzatvorených zmlúv medzi
obchodnými spoločnosťami HYGIENA s.r.o. so sídlom Kvačalova 1223/6A, 010 04
Žilina, IČO: 36 587 664 a Marketing SZĽH, spol. s.r.o., so sídlom Trnavská 27/B,
Bratislava 831 04, IČO: 35 819499,

~ predloženie originálov alebo overené kópie všetkých uzatvorených zmlúv medzi
obchodnými spoločnosťami Queen Consulting s.r.o. so sídlom Pivonkova 1996/46,
Rovinka 900 41, IČO: 50 489 178 a Marketing SZĽH, spol. s.r.o., so sídlom
Trnavská 27/B, Bratislava 831 04,IČO: 35 819499,

~ predloženie originálov alebo overené kópie všetkých dodávateľských faktúr
vystavených obchodnou spoločnosťou HYGIENA s.r.o. so sídlom Kvačalova
1223/6A, 010 04 Žilina, IČO: 36 587 664 Marketingu SZĽH, spol. s.r.o., so sídlom
Trnavská 27/B, Bratislava 831 04,IČO: 35 819499,

~ predloženie originálov alebo overené kópie všetkých dodávateľských faktúr
vystavených obchodnou spoločnosťou Queen Consulting s.r.o. so sídlom Pivonkova
1996/46, Rovinka 900 41, IČO: 50 489 178 Marketingu SZĽH, spol. s.r.o., so
sídlom Trnavská 27/B, Bratislava 831 04, IČO: 35 819499.

Vyššie uvedené dokumenty a podklady si Vás v zmysle Stanov SZĽH o. z. a ZOŠ
dovoľujem požiadať zabezpečiť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo doručenia tejto,
t. j. do 06.01.2021, resp. 07.01.2021. Dokumenty a podklady budú prevzaté v sídle SZĽH
na Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava.

O prevzatí predložených dokumentov a podkladov bude spísaný protokol o prevzatí
a po skončení kontroly Kontrolórom SZĽH - Predseda Dozornej rady SZĽH sa predmetné
podklady (len originály) vrátia, pričom sa spíše protokol o odovzdaní daných dokumentov.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať oznámenie termínu odovzdania
požadovaných dokumentov a podkladov Kontrolórovi SZĽH - Predsedovi DR SZĽH
písomne alebo mailom na kontrolor@szlh.sk.

Za Vašu ochotu a súčinnosť vopred ďakujeme.
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V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností ma knnt",\r+.·:·- a nižšie uvedenom čísle:

Slovenský zväz radového hokeja

Kontrolór SZĽH
Predseda dozornej rady SZĽH

JODr. Jaromír Šmátrala, pl1b.
Kontrolór SZĽH - Predseda dozornej rady SZĽH

Poučenie:

Podl'a čl. 3.3.13 Stanov SZĽH: "" Kontrolór SZĽH - Predseda dozornej rady SZĽH a
členovia dozornej rady SZĽH majú právo nahliadať do všetkých dokumentov SZĽH o. z. a do
všetkých dokumentov dcérskych spoločností SZĽH o. z., a tieto dokumenty má povinnosť
zabezpečiť štatutárny orgán SZĽH o. z. na požiadanie Kontrolóra SZĽH - Predsedu dozornej
rady SZĽH alebo členov Dozornej rady SZĽH v lehote do 30 kalendárnych dní od
požiadania" .

Podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe: "Kontrolór vykonáva
kontrolnú činnosť na základe podnetu osoby spríslušnosťou k športovej organizácii ".

Podľa § 95 ods. 2 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe: "Národný športový
zväz sa dopustí správneho deliktu, ak neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4
alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa §14 ods. 6".

Podľa § 95 ods. 7 písm. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe: "Za správny delikt podľa
odseku 1 písm. b), cj, n) až pj, odseku 2 písm. aj až c) a odseku 4 písm. d), ej a i) možno
uložiťpokutu od 300 eur do 30000 eur".

Podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe: "Pri výkone kontrolnej
činnosti je kontrolór oprávnený v nevyhnutnom rozsahu vyžadovať v ním určenej lehote
poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na
pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov,
informácii, dokumentova iných podkladov, okrem tých, ktoré má kontrolór k dispozícii".

Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe: "Kontrolór je oprávnený z
podkladov podľa odseku 2 písm. aj vyhotovovať kópie na účely kontroly a ďalšieho postupu
odôvodneného výsledkami kontroly. Prevzatie týchto podkladov kontrolór písomne potvrdí a
vráti ich bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon
kontroly".
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Podl'a § 14 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe: "Športová organizácia a osoba
s jej príslušnosťou je povinná poskytnúť kontrolórovi pri kontrolnej činnosti potrebnú
súčinnosť v rozsahu odsekov 2 a 3 v ním určenej lehote".

Podl'a § 14 ods. 5 zákona Č. 440/2015 Z. z. o športe: "Športová organizácia je
povinná zabezpečiť prístup kontrolóra k podkladom podľa odseku 2 písm. aj v obchodných
spoločnostiach, v ktorých má športová organizácia podiel na spoločnosti alebo akcie
spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, a poskytnúť mu potrebnú
súčinnost'" .

Podl'a § 8 ods. 1 zákona Č. 440/2015 Z. z. o športe: "Športovou organizáciou je
právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť;
športovou organizáciou nieje orgán verejnej správy".

Podl'a § 3 písm. a) zákona Č. 440/2015 Z. z. o športe: "Na účely tohto zákona sa
rozumie športovou činnosťou vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo
rozvoj športu".

Podl'a čl. 3.10.1 Stanov SZĽH: "Prezident, predseda Dozornej rady, členovia
Dozornej rady a členovia Výkonného výboru majú právo nahliadať do všetkých dokumentov
SZĽH".

Podl'a čl. 6.1.3.3 Stanov SZĽH: "Majetok SZĽH tvorí: obchodný podiel v
obchodných spoločnostiach, v ktorých je SZĽH spoločníkom ",

Podl'a čl. 6.1.4.9 Stanov SZĽH: "Finančné zdroje SZĽH tvoria príjmy: zo zápasov
a podujatí reprezentačných družstiev Slovenskej republiky doma a v zahraničí".

Podl'a čl. 6.1.4.12 Stanov SZĽH: "Finančné zdroje SZĽH tvoria: podiel na
výsledkoch hospodárenia spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SZĽH".

Podl'a čl. 6.1.4.16 Stanov SZĽH: "Finančné zdroje SZĽH tvoria: príjmy z predaja
televíznych, rozhlasových, internetových vysielacích práva všetky ďalšie príjmy z
využitia práv duševného vlastníctva a ochranných známok, ktoré vlastní SZĽH".

Podl'a čl. 6.1.4.18 Stanov SZĽH: "Finančné zdroje SZĽH tvoria: príjmy z
marketingových aktivít SZĽH".
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