
SL[]VENSKÝ ZVÄZ r.ADOVÉHO HOKEJA
SLOVAK ICE HOCKEY FEDERATION

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

Zápisnica č. 27 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH dňa 13.07.2020
v Nových Zámkoch

Čas začatia: 10:00 hod.

Čas ukončenia: 15:30 hod.

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

eprítomní:
Ľ. Vaic (člen DR SZĽH) - ospravedlnený

(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-

informácia o žiadosti z úradu pre verejné obstarávanie
5. Informácia o vyžiadaných podkladov z dcérskych spoločností SZĽH, Hockey Event, a.

s. a Marketing SZĽH, spol. s.r.o. za rok 2019, 1/2020,2/2020,3/2020,4/2020
Uznesenie DR SZĽH č. 25/2020/4 a Uznesenie DR SZĽH č. 25/2020/5

6. Ukončenie kontroly výpisov účtov SZĽH za rok 2019 - Uznesenie DR SZĽH č.
21/2020/4

7. 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 - 2
eprítomný - 1

J. Šmátrala skonštatoval, že DR SZĽH je uznášaniaschopná.

1



Bod 2 - Schválenie programu

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

Uznesenie DR SZĽH č. 27/202011

DR SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia DR SZĽH bez pripomienok.

Z 2 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 2; Proti - O; Zdržal sa - O; Návrh uznesenia bol
schválený.

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

Uznesenie DR SZĽH č. 27/2020/2
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 - informácia o žiadosti z úradu pre verejné obstarávanie

Predseda DR SZĽH oboznámil DR SZĽH, že na žiadosť o doplnenie podnetu z Úradu
pre verejné obstarávanie zo dňa 29.06.2020 - číslo spisu: 8518-6000/2020-0DI1, doručeného
Kontrolórovi SZĽH - Predsedovi DR SZĽH dňa 06.07.2020, pričom Kontrolór SZĽH -
Predseda DR SZĽH odpovedal podľa telefonickej dohody s ostatnými členmi DR SZĽH
písomným podaním zo dňa 10.07.2020 s tým, že DR SZĽH si dovoľuje požiadať Úrad pre
verejné obstarávanie o vykonanie odbornej kontroly predmetného verejného obstarávania a
zaslanie vyjadrenia, či bolo vykonané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko
Kontrolór SZĽH - Predseda DR SZĽH spolu s členmi Dozornej rady SZĽH sú toho názoru,
že jediný kompetentný orgán, ktorý môže preveriť a vysloviť, či predmetné verejné
obstarávanie je v súlade so zákonom je iba Úrad pre verejné obstarávanie.

Uznesenie DR SZĽH č. 27/2020/3
DR SZĽH vzala informácie J. Šmátralu na vedomie.

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: žiadosť o doplnenie podnetu z Úradu pre verejné obstarávanie zo dľ1a
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29.06.2020 - číslo spisu: 8518-6000/2020-0DIl, odpoveď zo dňa 10.07.2020 na žiadosť o
doplnenie podnetu - číslo spisu: 8518-6000/2020-0DIl.

Bod 5 - Informácia o vyžiadaných podkladov z dcérskych spoločností SZĽH, Hockey
Event, a. s. a Marketing SZĽH, spol. s.r.o. za rok 2019, 1/2020,2/2020,3/2020,
4/2020 Uznesenie DR SZĽH č. 25/2020/4 a Uznesenie DR SZĽH č. 25/2020/5

Predseda DR SZĽH oboznámil DR SZĽH, že dcérska spoločnosť Hockey Event, a. s.
predložila požadované dokumenty - Uznesenie DR SZĽH č. 25/2020/4, ktoré boli následne
preposlané mailom ostatným členom DR SZĽH. ČO sa týka dcérskej spoločnosti Marketing
SZĽH, spol. S.r.o. - Uznesenie DR SZĽH Č. 25/2020/4 a Uznesenie DR SZĽH Č. 25/2020/5
požadované materiály neboli DR SZĽH s tým, že bolo vyvolané osobné stretnutie zo strany
dcérskej spoločnosti Marketing SZĽH, spol. S.r.o. s Kontrolórom SZĽH - Predsedom DR
SZĽH, a to dňa 30.06.2020.

Pri vecnej diskusii zástupcovia dcérskej spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s.r.o.
predložili Kontrolórovi DR SZĽH - Predsedovi DR SZĽH argumenty, pre ktoré nevyhoveli
žiadosti Kontrolóra SZĽH ako aj DR SZĽH a ktoré písomne doručili v "stanovisku k žiadosti
o predloženie originálnych kníh došlých a odoslaných faktúr rok 2017 a rok 2018, všetkých
uzavretých zmlúv za rok 2017 a rok 2018 a výpisov u účtov za rok 2019, 1-4/2020 zo dňa
03.07.2020" doručené dňa 13.07.2020 na mail Kontrolóra SZĽH spolu s následným riešením
a postupom v rámci dcérskych spoločností SZĽH. O tomto postupe Kontrolór SZĽH -
Predseda DR SZĽH informoval telefonicky členov DR SZĽH, ktorí sa s týmto postupom
stotožnili.

Bolo konštatované, že dcérske spoločnosti SZĽH majú svoje dozorné rady v zmysle
obchodného zákonníka, a tieto majú povinnosti vyplývajúce im zo zákona. V prípade
akýchkoľvek podnetov adresovaných DR SZĽH, DR SZĽH odstúpi daný podnet dozornej
rade príslušnej dcérskej spoločnosti SZĽH, aby ho v primeranej lehote vybavila a informovala
DR SZĽH ako aj podávateľa podnetu. Tiež bolo konštatované, že akonáhle nastúpi do funkcie
nový generálny sekretár SZĽH, bude vyvolané osobné stretnutie DR SZĽH za účasti všetkých
dozorných rád dcérskych spoločností SZĽH ako aj ich štatutárov spolu s novým generálnym
sekretárom SZĽH a prezidentom SZĽH, na ktorom sa jednoznačne ustanoví postup pri
kontrole v dcérskych spoločnostiach ako aj kompetencie jednotlivých orgánov SZĽH
a dcérskych spoločností SZĽH. O tomto bude následne informovaný aj Kongres SZĽH na
jeho zasadnutí.

Uznesenie DR SZĽH Č. 27/2020/4
DR SZĽH sa uzniesla, že Predseda DR SZĽH, akonáhle nastúpi do funkcie nový

generálny sekretár SZĽH, vyvolá osobné stretnutie DR SZĽH za účasti všetkých dozorných
rád dcérskych spoločností SZĽH ako aj ich štatutárov spolu s novým generálnym sekretárom
SZĽH a prezidentom SZĽH, na ktorom sa jednoznačne ustanoví postup pri kontrole v
dcérskych spoločnostiach ako aj kompetencie jednotlivých orgánov SZĽH a dcérskych
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spoločností SZĽH pri jednotlivých kontrolách a vybavovaní podnetov zo strany členov
SZĽH. O tomto bude následne informovaný aj Kongres SZĽH najeho zasadnutí.

Z 2 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 2; Proti - O; Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: stanovisko spoločnosti Marketing SZĽH, spol. S.LO. k žiadosti o predloženie
originálnych kníh došlých a odoslaných faktúr rok 2017 a rok 2018, všetkých uzavretých
zmlúv za rok 2017 a rok 2018 a výpisov u účtov za rok 2019, 1-4/2020 zo dňa 03.07.2020.

Bod 6 - Ukončenie kontroly výpisov účtov SZĽH za rok 2019 - Uznesenie DR SZĽH č.
21/2020/4

Predseda DR SZĽH predložil DR SZĽH fotokópie výpisov účtov SZĽH za mesiace
7/2019,8/2019,9/2019,10/2019,11/2019,12/2019, a to:

IBAN: SK54 (
IBAN: SK45 (
IBAN: SK60 (
IBAN: SK03 (
IBAN: SK41 c
IBAN: SK43 O
IBAN: SK58 O
IBAN: SK63 O

4455 vedeného v mene EUR,
9758 vedeného v mene EUR,
2059 vedeného v mene EUR,
5858 vedeného v mene EUR,
6557 vedeného v mene USD,
5154 vedeného v mene eHF,
9053 vedeného v mene EUR,
3756 vedeného v mene EUR,

pričom DR SZĽH pokračovala v kontrole predmetných výpisov.

Uznesenie DR SZĽH č. 27/2020/7
DR SZĽH sa uzniesla, že pri kontrole predložených fotokópií výpisov účtov SZĽH za

mesiace júl 2019 až december 2019 nezistila žiadne neštandardné prevody alebo platby. Pri
niektorých poznačených položkách sa dotazovala pracovníkov zo SZĽH za účelom podania
informácie a vysvetlenia k danej položke, pričom dostala potrebné vysvetlenia.

Z 2 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 2; Proti - O; Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: fotokópie výpisov účtov SZĽH za mesiace 1/2019,2/2019, 3/2019,
4/2019,5/2019,6/2019, a to:

IBAN: SK54 ,
IBAN: SK45 I

IBAN: SK60 (
IBAN: SK03 (

4455 vedeného v mene EUR,
9758 vedeného v mene EUR,
2059 vedeného v mene EUR,
5858 vedeného v mene EUR,
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IBA : SK41 (
IBA : SK43 O
IBAN: SK58 O
IBAN: SK63 O

557 vedeného v mene USD,
154 vedeného v mene eHF,
)53 vedeného v mene EUR,
756 vedeného v mene EUR.

Podklady boli členom DR SZĽH predložené na zasadnutí dňa 13.07.2020.
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.

Vyhotovil: mol'. Jaromír Šmátrala, PhD.

Overil: Michal Taliga
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