
5LOVEN5KÝ zvÄZ rADOVÉHO HDKEJA
SLOVAK ICE HOCKEY FEDERATION

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

Zápisnica č. 23 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH dňa 06.04.2020
prostredníctvom videokonferencie

Čas začatia: 10:00 hod.

Čas ukončenia: 10:45 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:
l. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR SZĽH
2. Schválenie programu
3. Kontrola úloh
4. Kontrola verejného obstarávania - Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja
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. 23/2020/1

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: J. Šmátrala informoval členov DR SZĽH o vykonanej kontrole
predloženého vyúčtovania finančného príspevku klubom od SZĽH v hokejovom klube MHK
Ružomberok za rok 2019.
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. 23/2020/2
DR SZĽH vzala informácie J. Šmátralu o vykonanej kontrole vyúčtovania finančného
príspevku od SZĽH v hokejovom klube MHK Ružomberok za rok 2019 na vedomie, pričom
bolo konštatované, že pri kontrole neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Na drobné
nedostatky a chyby v písaní boli zástupcovia klubu upozornení na mieste a požiadaní o
odstránenie predmetných nedostatkov.

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: žiadne

Bod 4 - Kontrola verejného obstarávania - Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového
hokeja

Predseda DR SZĽH oboznámil členov DR SZĽH o telefonickej komunikácii
niektorých hokejových klubov ohľadne verejného ob~tarávania (ďalej len "VO") hokej ok pre
SZĽH s predsedom DR SZĽH ako aj o podanom podnete na kontrolu verejného obstarávania
ohľadne nákupu hokej ok mailom zo dňa 06.04.2020 od riaditeľa hokejového klubu HC Nové
Zámky - Ing. Imre Valášek, pričom v podnete bolo konštatované, že sa s podnetom
stotožňujú aj ďalšie vymenované hokejové kluby Tipsport ligy. DR SZĽH ohľadne danej
telefonickej komunikácie ako aj podnetu diskutovala.

Uznesenie DR SZĽH č. 23/2020/3
DR SZĽH sa uzniesla, že si prostredníctvom Predsedu DR SZĽH vyžiada od

štatutárov SZĽH kompletné podklady ku kontrole verejného obstarávania - Hokejky pre
hráčov a brankárov ľadového hokeja, vedeného na Úrade pre verejné obstarávanie pod
Názov: Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja, Referenčné číslo: SZĽH-004/2019
a taktiež štatutárov SZĽH požiada o sprístupnenie skladu, v ktorom sú predmetné hokejky
uskladnené a vykoná fyzickú inventúru - kontrolu dodaných hokej ok, pričom na termíne
inventúry sa DR SZĽH dohodne so štatutárnym orgánom SZĽH. Predseda DR SZĽH taktiež
požiada o písomné vyjadrenie Tipsport ligové kluby, ktoré sú uvedené v podnete, či sdaním
podnetom súhlasia a či sa k nemu pridávajú.
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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.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/423449

Bod 5 -Rôzne

DR SZĽH v bode rôzne neprekovávala žiadne záležitosti.

Podklady boli členom DR SZĽH predložené na zasadnutí dňa 06.04.2020.
Podklady k jednotlivým bodom sú archivované u Kontrolóra SZĽH - Predsedu dozornej rady
SZĽH, Trnavská cesta 27/B Bratislava, zložka Dozorná rada SZĽH 2019120.
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Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. S -:

Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. J
Overil: Michal Taliga

Overil: Ľubomír Vaic
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