
SLOVENSKÝ zvÄZ r.ADDVÉHO HOKEJA
SLOVAK ICE HOCKEY FEDERATION

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava E-mail: kontrolor@szlh.sk

Zápisnica č. 26 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH dňa 16.05.2020
v Bratislave a

Čas začatia: 12:30 hod.

Čas ukončenia: 17:30 hod.

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

Neprítomní:
nikto

(ďalej len "DR SZĽH")

Program:
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR SZĽH
2. Schválenie programu
3. Kontrola úloh
4. Kontrola verejného obstarávania - Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja-

inventúra (fyzická kontrola hokej ok - stav ku dňu 16.05.2020)
5. 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 - nikto

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. 26/2020/1

DR SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia DR SZĽH bez pripomienok.
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Z 3 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 3; Proti - O; Zdržal sa - O; Návrh uznesenia bol
schválený.

Bod 3 - Kontrola úloh
a) splnené úlohy: Uznesenie DR SZĽH č. 23/2020/3, Uznesenie DR SZĽH č. 25/2020/4,
Uznesenie DR SZĽH č. 25/2020/5,
b) trvajúce úlohy: vykonávanie kontrol v hokejových kluboch, ktorým boli poskytnuté
finančné prostriedky zo SZĽH v roku v roku 2019; Uznesenie DR SZĽH č. 21/2020/4,
Uznesenie DR SZĽH 21/2020/5,
c) nesplnené úlohy: žiadne

Uznesenie DR SZĽH č. 26/2020/2
DR SZĽH vzala informácie J. Šmátralu na vedomie.

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: žiadne

Bod 4 - Kontrola verejného obstarávania - Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového
hokeja - inventúra (fyzická kontrola hokejok - stav ku dňu 16.05.2020)

Členovia DR SZĽH dňa 16.05.2020 prišli do obce v ktorej sa nachádza
sklad predmetných hokej ok. Predseda DR SZĽH oboznámil členov DR SZĽH, že hokejky
z verejného obstarávania: Názov: Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja,
Referenčné číslo: SZĽH-004/2019 sú podľa vyjadrenia zodpovedných osôb za SZĽH pri
inventúre Ing. Kataríny Válkyovej a Romana Sýkoru pripravené ku kontrole. Rozdelené by
mali byť tak, ako sú uvedené v prílohách zmlúv zverejnených na:

~ https://www.hockeyslovakia.skluserfiles/file/All Sports Slovakia2.pdf
~ https://www.hockeyslovakia.skluserfiles/file/strida sport slovakia2.pdf

zverejnené a aktuálne na webovom sídle SZĽH ku dňu 16.05.2020.

Členovia DR SZĽH spolu s Ing. Katarínou Válkyovou a Romanom Sýkorom začali
inventúru podľa jednotlivých príloh vyššie zverejnených zmlúv obchodných spoločností ALL
SPORTS SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Panónska cesta 38/A, 851 04 Bratislava a Stŕída
sport Slovakia, s.r.o., so sídlom Vápenná 15, 821 04 Bratislava.

1. Pri fyzickej kontrole dodaných hokej ok od obchodnej spoločnosti ALL SPORTS
SLOVAKIA, s.r.o. DR SZĽH skontrolovala podľa prílohy zmluvy dodané hokejky,
pričom zistila nasledovné:
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a) Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja boli v L triede dodané podľa
prílohy zmluvy, pričom tam boli iba hokejky značky Bauer najvyššej triedy a boli
spísané aj jednotlivé modely, flexy a ohnutia.

b) Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja boli v II. triede značky Bauer
dodané podľa prílohy zmluvy, pričom tam boli aj hokejky z L triedy.

Počet kusov Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja od spoločnosti ALL
SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. podľa prílohy zverejnenej zmluvy na webovom sídle SZĽH bol
dodaný a v poriadku, a to ku dňu inventúry - fyzickej kontroly dňa 16.05.2020.

2. Pri fyzickej kontrole dodaných hokej ok od obchodnej spoločnosti Stŕída sport Slovakia,
s.r.o. DR SZĽH skontrolovala podľa prílohy zmluvy dodané hokejky, pričom zistila
nasledovné:

a) Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja boli v L triede dodané podľa
prílohy zmluvy, pričom tam boli iba hokejky značky CCM najvyššej triedy a boli
spísané aj jednotlivé modely, flexy a ohnutia.

b) Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja boli v II. triede dodané podľa
prílohy zmluvy značky CCM, boli medzi nimi aj hokejky z L triedy, pričom ale
chýbalo 64 hráčskych hokejok II. triedy a 185 brankárskych hokejok II.
triedy.

Uvedenú skutočnosť odôvodnila Ing. Katarína Válkyová a Roman Sýkora tým, že
určité hokejky boli zaslané na reklamáciu, čo podložili nahliadnutím a ofotením listiny do
mobilného telefónu DR SZĽH .Reklamačným protokolom z obchodnej spoločnosti Stŕída
sport Slovakia, s.r.o." zo dňa 27.03.2020.

K uvedenému .Reklamačnému protokolu z obchodnej spoločnosti Stŕída sport
Slovakia, s.r.o." zo dňa 27.03.2020" (ďalej len "reklamačný protokol") DR SZĽH uvádza
nasledovné skutočnosti:

~ Na reklamačnom protokole je dátum 27.03.2020, pričom na preberacom protokole je
dátum 31.03.2020, čo znamená, že hokejky boli reklamované skôr ako boli dodané a
prevzaté, čo je absolútne nelogické,

~ na reklamačnom protokole je uvedený počet reklamovaných hráčskych hokej ok: 1.227
kusov a brankárskych hokejok: 272 kusov, pričom pri inventúre chýbalo 64
hráčskych hokejok II. triedy a 185 brankárskych hokejok II. triedy,

Počet kusov Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja od spoločnosti Stŕída
sport Slovakia, s.r.o. podľa prílohy zverejnenej zmluvy na webovom sídle SZĽH bol dodaný
a v poriadku, a to ku dňu inventúry - fyzickej kontroly dňa 16.05.2020, okrem vyššie
chýbajúcich 64 hráčskych hokejok II. triedy a 185 brankárskych hokejok II. triedy.

Uznesenie DR SZĽH č. 26/2020/3
DR SZĽH sa uzniesla, že na základe vyssie uvedených zistení ako aj zistení

v nedostatkoch vyplývajúcich z uzavretých zmlúv s obchodnými spoločnosťami ALL
SPORTS SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Panónska cesta 38/A, 851 04 Bratislava a Stŕída sport
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Slovakia, s.r.o., so sídlom Vápenná 15, 821 04 Bratislava zo dňa 10.03.2020 ako výhercami
verejného obstarávania Názov: Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja, Referenčné
číslo: SZĽH-004/2019 a ostatnými zisteniami priebežne oboznámi VV SZĽH na jeho
zasadnutí prostredníctvom Predsedu DR SZĽH.

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

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: podklady dostupné na stránke úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sklvyhladavanie-zakaziekldetai1l423449; podklady predložené DR
SZĽH od obstarávateľa, záznamy z inventúry podpísané členmi DR SZĽH a zodpovednými
osobami pri inventúre za SZĽH Ing. Katarínou Valkyovou a Romanom Sýkorom,
Reklamačný protokol z obchodnej spoločnosti Stŕída sport Slovakia, s.r.o." zo dňa
27.03.2020.

Bod 5 -Rôzne

DR SZĽH v bode rôzne podpísala žiadosť o vyjadrenie na Úrad pre verejne
obstarávanie, so sídlom Ružová dolina 1O, 921 09 Bratislava, či doposiaľ zistené nedostatky
nemali vplyv na samotné verejné obstarávanie Názov: Hokejky pre hráčov a brankárov
ľadového hokeja, Referenčné číslo: SZĽH-004/2019 a či je samotné verejné obstarávanie
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Uznesenie DR SZĽH č. 26/2020/4
DR SZĽH sa uzniesla, že Predseda DR SZĽH podá v mene DR SZĽH žiadosť o

vyjadrenie na Úrad pre verejné obstarávanie, so sídlom Ružová dolina 10, 921 09 Bratislava
dňa 18.05.2020.

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

Podklady boli členom DR SZĽH predložené na zasadnutí dňa 16.05.2020.
Podklady k jednotlivým bodom sú archivované u Kontrolóra SZĽH - Predsedu dozornej rady SZĽH,
Trnavská cesta 27/B Bratislava, zložka Dozorná rada SZĽH 2019/20.

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. Slovenský zväz radOvého hokeja
Kontrolór SZĽH

Predseda dozornej rady SZĽH

Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Overil: Michal Taliga

Overil: Ľubomír Vaic
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