
TRNAVSKÁ CESTA 27/B, 831 04 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBUC. PHONE: +421/2/32340901 FAX: +421/2/32340921

Zápisnica č. 15 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH dňa 17.04.2019 v
Bratislave

Čas začatia: 14:00 hod.

Čas ukončenia: 17:30 hod.

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

(ďalej len "DR SZĽH")

Program:
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR SZĽH
2. Schválenie programu
3. Kontrola úloh
4. Kontrola výpisov účtov Marketing SZĽH, spol. s.r.o. rok 2017, 2018, 1/2019, 2/2019
5. Kontrola výpisov účtov SZĽH rok 2018, 1/2019,2/2019,3/2019
6. Rôzne

Bod 1 - Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
Predseda DR SZĽH J. Šmátrala preveril uznášaniaschopnosť DR SZĽH, na ktorú je potrebná
prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov DR SZĽH.

Prítomní - 3
Neprítomný - O

J. Šmátrala skonštatoval, že DR SZĽH je uznášaniaschopná.

Bod 2 - Schválenie programu

Členovia DR SZĽH hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 2):

Uznesenie DR SZĽH č. 15/2019/1

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.
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Bod 3 - Kontrola úloh
a) splnené úlohy: ukončenie kontroly SZĽH Infra, s.r.o. rok 2018.
b) trvajúce úlohy: priebežné vykonanie kontroly v hokejových kluboch, ktorým boli
poskytnuté finančné prostriedky zo SZĽH za rok 2018 a za rok 2019;
c) nesplnené úlohy: žiadne

Bod 4 - Kontrola výpisov účtov Marketing SZĽH, spol. s.r.o. rok 2017, 2018, 1/2019,
2/2019
Predseda DR SZĽH oboznámil členov DR SZĽH so situáciou kontroly výpisov účtov
Marketing SZĽH, spol. s.r.o. rok 2017,2018,1/2019,2/2019 s tým, že:

a) dňa 22.03.2019 Kontrolór SZĽH - Predseda Dozornej rady SZĽH (ďalej len
"predseda DR SZĽH") spolu s členmi Dozornej rady SZĽH (ďalej len "členovia DR SZĽH")
požiadali o predloženie fotokópií všetkých výpisov účtov Marketing SZĽH, spol. s.r.o. za rok
2017, rok 2018 a mesiace január 2019 a február 2019, a to v lehote do 10.04.2019.
Zároveň požiadali aj o vyhotovenie fotokópií všetkých zmlúv uzavretých Marketing SZĽH,
spol. s.r.o. v rokoch 2017,2018 a v mesiacoch január 2019 a február 2019, a to v lehote do
06.05.2019.

b) následne štatutárny orgán Marketing SZĽH, spol. s.r.o. v zastúpení Ing. Vladimír
Janček dňa 09.04.2019 predložil Predsedovi DR SZĽH fotokópie požadovaných výpisov
účtov.

Pri predbežnom nahliadnutí do daných výpisov bolo zistené, že skoro všetky odoslané
a prijaté platby sú vo fotokópiách výpisov účtov iba pod číslom účtu a variabilným
symbolom. Následne Predseda DR SZĽH kontaktoval telefonicky ďalších dvoch členov DR
SZĽH a spoločne dospeli k záveru, že je potrebné doložiť najneskôr dňa 17.04.2019, kedy
mala naplánované zasadnutie DR SZĽH nasledujúce podklady:

~ knihy došlých a odoslaných faktúr k predmetným výpisom účtov za rok 2017, 2018 a
2019,

~ zaúčtované výpisy účtov za rok 2017, 2018 a 2019,
~ uzavreté zmluvy k identifikácii odoslaných a prijatých platieb za rok 2017, 2018,

2019,
aby bolo možné z predmetných výpisov účtov identifikovať komu boli platby posielané a od
koho boli platby prijaté.

c) Dňa 17.04.2019 Ing. Vladimír Janček požadované dokumenty nepredložil s tým, že
našej žiadosti nie je možné vyhovieť z viacerých dôvodov, k čomu priložil písomné
stanovisko nasledovným odôvodnením:

~ Obchodná spoločnosť Marketing SZĽH, spol. s.r.o., nemá zákonnú ako ani zmluvnú
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povinnosť poskytovať Kontrolórovi SZĽH ním žiadané podklady, pretože priama
pôsobnosť a právomoc kontrolóra SZĽH sa týka len športových organizácií, pričom
Marketing SZĽH, spol. s.r.o. zjavne nie je športovou organizáciou v zmysle zákona o
športe a nepredstavuje ani len osobu, s príslušnosťou k SZĽH v zmysle zákona o
športe - viď napr. § 3 písm. k) v spojení s §81 ods. 1 písm. s ako aj v spojení s faktom,
že Marketing SZĽH spol. s.r.o. nie je zapísaná ako právnická osoba v športe s
príslušnosťou k SZĽH,

~ Kontrolór SZĽH nie je viazaný mlčanlivosťou a tým pádom, poskytnutie ním
žiadaných údajov nemožno ani len potencionálne prichádzať do úvahy (zákon o športe
ako ani Stanovy SZĽH neustanovujú Kontrolórovi SZĽH povinnosť mlčanlivosti),

~ Údaje, o ktoré žiada žiadate podliehajú zákonnej ochrane osobných údajov a/alebo
obchodnému tajomstvu, pričom tieto možno poskytnúť len v
nevyhnutnej/proporcionálne] miere. Obchodná spoločnosť Marketing SZĽH, spol.
S.r.o., si je vedomá, že máte len záujem plniť si svoje povinnosti v najlepšom vedomí
a svedomí, a preto hoci sme to nemuseli, sme Vám už poskytli všetku nevyhnutnú
súčinnosť v takej miere, aby nedošlo k porušeniu našej povinnosti mlčanlivosti
a ochrany obchodného tajomstva a osobných údajov tretích osôb.

Uznesenie DR SZĽH Č. 15/2019/3
DR SZĽH sa uzniesla, že s týmto odôvodnením obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH spol.
s.r.o. sa predseda DR SZĽH spolu s členmi DR SZĽH nestotožňujú a požiadajú na základe
zákonných ustanovení Zákona o športe ako aj Stanov SZĽH, ktoré písomne odôvodní a podá
Predseda DR SZĽH štatutárom SZĽH ako 100 % vlastníkovi obchodnej spoločnosti
Marketing SZĽH spol. s.r.o. o poskytnutie podkladov z Marketing SZĽH spol. s.r.o., o ktoré
žiadali.

DR SZĽH je toho názoru, že Marketing SZĽH, spol. s r.o. je povinný poskytnúť Kontrolórovi
SZĽH, resp. DR SZĽH požadované dokumenty, a to nimi určenej lehote, nakoľko Marketing
SZĽH, spol. s.r.o. vykonáva športovú činnosť, a teda je športovou organizáciou, pretože:

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 § 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 nie je orgán verejnej správy".

Podl'a § 3 písm. al zákona č. 440/2015 Z. z. o športe: "Na účely tohto zákona sa
rozumie športovou činnosťou vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo
rozvoj športu".
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Podľa bodu 3.10.1 Stanov SZĽH: "Prezident, predseda Dozornej rady, členovia
Dozornej rady a členovia Výkonného výboru majú právo nahliadať do všetkých dokumentov
SZĽH".

Následne bude Predseda DR SZĽH o celej záležitosti o nepredložení požadovaných
podkladov obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH spol. s.r.o. DR SZĽH informovať členov
VV SZĽH na najbližšom jeho zasadnutí, a to dňa 02.05.2019.

Z 3 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 3; Proti - O;Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu:

1. žiadosť o predloženie fotokópií výpisov účtov a fotokópií uzavretých zmlúv zo dňa
22.03.2019.

2. žiadosť o predloženie knihy došlých a odoslaných faktúr, zaúčtovaných výpisov účtov a
uzavretých zmlúv k identifikácii odoslaných platieb zo dňa 10.04.2019.

3. vyjadrenie Marketing SZĽH, spol. S.r.o. k žiadosti o predloženie knihy došlých a odoslaných
faktúr, zaúčtovaných výpisov účtov a uzavretých zmlúv k identifikácii odoslaných platieb zo
dňa 17.04.2019

Bod 5 - Kontrola výpisov účtov SZĽH rok 2018, 1/2019,2/2019,312019
Predseda DR SZĽH predložil DR SZĽH fotokópie výpisov účtov SZĽH rok 2018, 1/2019,
2/2019,3/2019 (IBAN: SK63 0200: ) 3756 rok 2018; IBAN: SK58 0200

9053 rok 2018; IBAN: SK45 0200 9758 rok 2018; IBAN: SK43 0200
, 5154 rok 2018; IBAN: SK41 0200 6557 rok 2018; IBAN:

SK54 0200 I 4455 rok 2018 - chýba 10/2018; IBAN: SK60 0200 v

'2059 rok 1/2018, 3/2018, 4/2018;
IBAN: SK54 0200 4455 rok 1/2019, 2/2019, 3/2019; IBAN: SK63 0200

3756 rok 1/2019, 2/2019, 3/2019; IBAN: SK58 0200 )53 rok
1/2019, 2/2019, 3/2019; IBAN: SK41 0200 6557 rok 1/2019, 2/2019,
3/2019; IBAN: SK60 0200 12059 rok 1/2019, 2/2019, 3/2019; IBAN: SK45
0200 l 9758 rok 1/2019,2/2019, 3/2019; IBAN: SK03 0200 5858
rok 1/2019,2/2019; IBAN: SK43 0200 . 5154 rok 1/2019,2/2019,3/2019;) a
DR SZĽH začala vykonávať kontrolu.

Uznesenie DR SZĽH Č. 15/2019/4
DR SZĽH sa uzniesla, že v kontrole preložených výpisov bude pokračovať na svojom
najbližšom zasadnutí.

Z 3 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 3; Proti - O;Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne
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Bod 6 - Rôzne

DR SZĽH v bode rôzne neprerokovala žiadne záležitosti.

Podklady boli členom DR SZĽH predložené na zasadnutí dňa 17.04.2019.

Podklady k jednotlivým bodom sú archivované u Kontrolóra SZĽH - Predsedu dozornej rady

,,--
Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. S,
Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. r
Overil: Ľubomír Vaic

Overil: Michal Taliga
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