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Zápisnica č. 7 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH dňa 05.12.2017 v Bratislave

Čas začatia: 15:00 hod.

Čas ukončenia: 17:45 hod.

Prítomní:
1. Šmátrala (predseda Dozornej rady SZĽH)
Ľ. Vaic (člen DR)

(ďalej len "DR SZĽH")

Neprítomný: M. Taliga (člen DR) - ospravedlnený

Prizvaní:
M. Kohút (prezident SZĽH)
M. Valíček (generálny sekretár SZĽH)

Program:
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR SZĽH
2. Schválenie programu
3. Kontrola úloh
4. Zmluvy reprezentačnej trénerky
5. Vyhodnotenie kontroly HK Sabinov
6. Rôzne

Bod 1 - Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
Predseda DR SZĽH J. Šmátrala preveril uznášaniaschopnosť DR SZĽH, na ktorú je potrebná prítomnost'
nadpolovičnej väčšiny členov DR SZĽH.
Prítomní - 2
Neprítomný - 1
J. Šmátrala skonštatoval, že DR SZĽH je uznášaniaschopná.

Bod 2 - Schválenie programu

Členovia DR SZĽH hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 1):

Uznesenie DR SZĽH č. 7/2017/1

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
J. Šmátrala informoval členov DR SZĽH o doposiaľ vykonanej kontrole v hokejovom klube MHK
Ružomberok.
a) splnené úlohy: vykonaná kontrola v hokejovom klube MHK Ružomberok.
b) trvajúce úlohy: vykonanie kontroly v zostávajúcich hokejových kluboch, ktorým boli poskytnuté
finančné prostriedky zo SZĽH v roku 2016; 4/2017/5 - kontrola hospodárenia SZĽH za rok 2016,
vypracovanie smernice SZĽH pre objednávanie, preberanie a vydávanie výstroja, hokej ok a tovarov.
c) nesplnené úlohy: žiadne

Uznesenie DR SZĽH Č. 7/2017/2
DR SZĽH vzala informácie J. Šmátralu o vykonanej kontrole v hokejovom klube MHK Ružomberok na
vedomie.

Bod 4 - Zmluvy reprezentačnej trénerky .
DR SZĽH sa zaoberala a diskutovala o zmluvách reprezentačnej trénerky
a vyhodnotila celkovú výšku jej mesačnej odmeny podľa názoru DR SZĽH ako neprimeranú vzhľadom
k pomeru činnostiam, ktoré vykonala a má naplánované vykonať.

Uznesenie DR SZĽH Č. 7/2017/3
DR SZĽH sa uzniesla, že celková výška mesačnej odmeny reprezentačnej trénerky
je vzhľadom k činnostiam, ktoré doposiaľ vykonala a má naplánované vykonať podľa názoru DR SZĽH
neprimerane vysoká. O tejto skutočnosti bude DR SZĽH bezodkladne informovať Výkonný výbor SZĽH na
jeho najbližšom zasadnutí.

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

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: Zmluva o výkone činnosti trénera Slovenskej hokejovej reprezentácie
Dohoda o vykonaní práce zo dňa 27.09.2017.

zo dňa 01.09.2017,

Bod 5 - Vyhodnotenie kontroly HK Sabinov
DR SZĽH sa oboznámila s predloženými dokumentami ohľadne kontroly v HK Sabinov ohľadne prvotných
účtovných dokladov o úhrade výdavkov za plnenia, pri ktorých sa aspoň sčasti čerpali finančné prostriedky
poskytnuté od SZĽH vo výške 2.718,-€ za rok 2016, s Rámcovou zmluvou o poskytnutí finančného
príspevku v roku 2016, vyj adrením Ekonomického oddelenia SZĽH zo dňa 20.1 0.2017, návrhom správy
o kontrolnej činnosti zo dňa 17.11.2017, vyjadrením HK Sabinov zo dňa 27.11.2017 k návrhu správy
o kontrolnej činnosti zo dňa 17.11.2017.

Uznesenie DR SZĽH Č. 7/2017/4
DR SZĽH sa uzniesla, že pri poskytnutí finančného príspevku HK Sabinov na rok 2016 došlo k porušeniu
podmienok na udelenie finančných prostriedkov pre HK Sabinov zo strany ekonomického oddelenia SZĽH,
nakoľko Ekonomické oddelenie SZĽH poslalo finančné prostriedky bez podpísania Rámcovej zmluvy o
poskytnutí finančného príspevku ako aj bez predloženia prvotných účtovných dokladov zo strany HK
Sabinov, a z tohto dôvodu odporučí VV SZĽH, aby na najbližšom zasadnutí VV SZĽH prijalo navrhnuté
opatrenia uvedené v návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa 17.11.2017 v nasledovnom znení: "Finančné
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príspevky posielané klubom SZĽH, budú poslané až po podpísaní Rámcovej zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku oboma zmluvnými stranami, predložení faktúry na daný finančný príspevok a
predložení prvotných účtovných dokladov preukazujúcich použitie daného finančného príspevku".

Za - 2; Proti - O; Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: Rámcová zmluvou o poskytnutí finančného príspevku v roku 2016 vedená pod č. SZĽH
53512016, vyjadrenie Ekonomického oddelenia SZĽH zo dňa 20.10.2017, návrh správy o kontrolnej činnosti
zo dňa 17.11.2017, vyjadrením HK Sabinov zo dňa 27.11.2017 k návrhu správy o kontrolnej činnosti zo dňa
17.11.2017, úradný záznam o uskutočnení kontroly zo dňa 29.09.2017.

Bod 6-Rôzne
DR SZĽH v bode rôzne neprerokovávala žiadne body.

Podklady boli členom DR SZĽH predložené na zasadnutí dňa 05.12.2017.
Podklady k jednotlivým bodom sú archivované u Kontrolóra SZĽH - Predsedu dozornej rady SZĽH -,
Trnavská cesta 27IB Bratislava, zložka Dozorná rada SZĽH 2017/18

~'jlPredsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

~/'--'Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. J /

Overil: Ľubomír Vaic
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