
5LDVEN5KÝ xvsa J:ADDVÉHD HOKEJA
SLOVAK ICE HOCKEY FEDEIRAT'ION

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

Zápisnica č. 24 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH dňa 28.04.2020 v
Bratislave

Čas začatia: 11: 15 hod.

Čas ukončenia: 13:00 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-

fyzická inventúra v sklade
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):
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Uznesenie DR SZĽH Č. 24/2020/1

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.

Bod 3 - Kontrola úloh
a) splnené úlohy: Uznesenie DR SZĽH Č. 23/2020/3
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, Uznesenie DR SZĽH Č. 23/2020/3
c) nesplnené úlohy: žiadne

Uznesenie DR SZĽH Č. 24/2020/2
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 - fyzická inventúra v sklade

DR SZĽH diskutovala o plánovanej inventúre Názov: Hokejky pre hráčov a brankárov
ľadového hokeja, Referenčné číslo: SZĽH-004/2019 vykonanej dňa 28.04.2020

v čase od 09:00 hod. do 10:30 hod., pričom dospela k záveru, že v deň
kontroly neboli vytvorené podmienky na reálne vykonanie inventúry hráčskych
a brankárskych hokej ok,

~ nakoľko nebolo možné vzhľadom na príliš malé skladové priestory sa tam pohybovať
a manipulovať s tovarom,

~ a taktiež skladové priestory neumožňujú uložiť hokejky podľa dodacích listov, čo by
znamenalo, že kontrola týchto hokejok by bola spojená s neprimeraným časovým
úsekom, možno aj dva až tri týždne, a teda z vyššie uvedených dôvodov, i napriek
maximálnej snahe a súčinnosti zodpovedných osôb pri inventúre Ing. Kataríne
Válkyovej a Bc. Romana Sýkoru, teda nebolo možné inventúru vykonať.

Ďalej DR SZĽH diskutovala, že požiada štatutárov SZĽH, aby zabezpečili vhodné
podmienky na opätovné vykonanie predmetnej inventúry.
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Uznesenie DR SZĽH č. 2412020/3
DR SZĽH sa uzniesla, že spíše Zápisnicu Dozornej rady Slovenského zväzu ľadového

hokeja z inventúry Názov: Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja, Referenčné
číslo: SZĽH-004/20 19 vykonanej dňa 28.04.2020 ktorú adresuje a doručí
všetkým štatutárom SZĽH, ktorej súčasťou bude žiadosť na opätovné vykonanie inventúry:
Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja.

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-zakaziekldetail/423449; Zápisnica Dozornej rady
Slovenského zväzu ľadového hokeja z inventúry Názov: Hokejky pre hráčov a brankárov
ľadového hokeja, Referenčné číslo: SZĽH-004/2019 vykonanej dňa 28.04.2020 v

Bod 5 -Rôzne

DR SZĽH v bode rôzne neprekovala žiadne záležitosti.

Podklady boli členom DR SZĽH predložené na zasadnutí dňa 28.04.2020.
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: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Overil: Michal Taliga

Slovenský zväz radového hokeja

Kontrolór SZĽH
Predseda dozornej rady SZĽH

Overil: Ľubomír Vaic
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