
TRNAVSKÁ CESTA 27/B, B31 04 BRATISLAVA. SLOVAK REPU8UC. PHONE: +421/2/32340901 FAlC +421/2/32340921

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH dňa 22.08.2017 v Bratislave

Čas začatia: 11:00 hod.

Čas ukončenia: 15:45 hod.

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

Neprítomný: nikto

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

Program:
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
2. Schválenie programu
3. Kontrola úloh
4. Podnet MŠK Púchov - žiadosť o prekontrolovanie prerozdelenia finančných prostriedkov
5. Podnet Hokejový klub Trnava - žiadosť o prehodnotenie finančnej dotácie pre HK Trnava
6. Detailný rozpis účtovných dokladov v súvislosti s MS 18 v apríli 2017
7. Podnety
8. Rôzne

Bod 1 - Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
Predseda DR J. Šmátrala preveril uznášaniaschopnosť DR, na ktorú je potrebná prítomnosť nadpolovičnej
väčšiny členov DR.
Prítomní - 3
Neprítomný - O
J. Šmátrala skonštatoval, že DR je uznášaniaschopná.

Bod 2 - Schválenie programu

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

Uznesenie DR č. 5/2017/1

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

b) trvajúce úlohy: vykonanie kontroly v zostávajúcich hokejových kluboch, ktorým boli poskytnuté
finančné prostriedky zo SZĽH; 6/4/2017 - kontrola hospodárenia SZĽH za rok 2016, vypracovanie smernice
SZĽH pre objednávanie, preberanie a vydávanie výstroja, hokejok a tovarov.
c) nesplnené úlohy: žiadne

Bod 4 - Podnet MŠK Púchov - žiadost' o prekontrolovanie prerozdelenia finančných prostriedkov
J. Šmátrala informoval členov DR SZĽH o žiadosti MŠK Púchov S.r.o. o prekontrolovanie prerozdelenia
finančných prostriedkov pre kategórie kadetov TOP 12 EXD v sezóne 2017/2018 ohľadne pridelenia
finančných prostriedkov mandátneho trénera pre danú kategóriu.

Uznesenie DR Č. 5/2017/2
DR SZĽH sa uzniesla, že MŠK Púchov s.r.o. nemá žiadny právny nárok na pridelenie finančných
prostriedkov na mandátneho trénera pre kategóriu kadetov TOP 12 EXD v sezóne 2017/2018. V sezóne
2017/2018 SZĽH nefinancuje žiadnych mandátnych trénerov. DR SZĽH odporúča MŠK Púchov s.r.o., aby
sa s danou žiadosťou obrátilo na VV SZĽH.
Za - 3; Proti - O; Zdržali sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: Podnet MŠK Púchov - žiadosť o prekontrolovanie prerozdelenia finančných prostriedkov.

Bod 5 - Podnet Hokejový klub Trnava - žiadosť o prehodnotenie finančnej dotácie pre HK Trnava
J. Šmátrala informoval členov DR SZĽH o žiadosti Hokejového klubu Trnava o prehodnotenie finančnej
dotácie pre HK Trnava pre kategóriu kadetov TOP 12 EXD v sezóne 2017/2018 ohľadne pridelenia
finančných prostriedkov mandátneho trénera pre danú kategóriu.

Uznesenie DR Č. 5/2017/3
DR SZĽH sa uzniesla, že HK Trnava nemá žiadny právny nárok na pridelenie finančných prostriedkov na
mandátneho trénera pre kategóriu kadetov TOP 12 EXD v sezóne 2017/2018. V sezóne 2017/2018 SZĽH
nefinancuje žiadnych mandátnych trénerov. DR SZĽH odporúča HK Trnava, aby sa s danou žiadosťou
obrátilo na VV SZĽH.
dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: Podnet Hokejový klub Trnava - žiadosť o prehodnotenie finančnej dotácie pre HK Trnava

Bod 6 - Detailný rozpis účtovných dokladov v súvislosti s MS 18 v apríli 2017
1. Šmátrala informoval členov DR SZĽH, že Hockey Event, a. s. predložila dokumenty ohľadne detailné ho
zoznamu podľa jednotlivých príjmov a výdavkov, resp. výnosov a nákladov, k tomu prislúchajúcimi
prvotnými dokladmi súvisiacich s akciou Maj strovstvá sveta 18 - ročných (MS ,,18") konanou v mestách
Spišská Nová Ves a Poprad v termíne 13.04 - 23.04.2017.

Uznesenie DR Č. 5/2017/4
DR SZĽH po preskúmaní predložených dokumentov skonštatovala, že niektoré predložené faktúry
neobsahujú detailnejšie rozpísanie jednotlivých položiek, resp. žiadne prílohy alebo objednávky a z tohto
dôvodu sú nepreskúmateľné a nie je možné bližšie identifikovať jednotlivé platby. DR SZĽH tiež
skonštatovala, že predložené dokumenty neobsahujú vyúčtovanie za realizačný a hráčsky tím SR 18
súvisiace s akciou Maj strovstvá sveta 18 - ročných (MS ,,18") konanou v mestách Spišská Nová Ves a
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.prad v termíne 13.04 - 23.04.2017.
DR SZĽH sa uzniesla, že Predseda DR - Kontrolór SZĽH vyzve Hockey Event, a. s., na predloženie príloh,
objednávok k jednotlivým faktúram, ktoré neobsahujú požadované náležitosti a tiež vyzve Hockey Event, a.
s. na predloženie vyúčtovania za celý realizačný a hráčsky tím SR 18 súvisiace s akciou Majstrovstvá sveta
18 - ročných (MS ,,18") konanou v mestách Spišská Nová Ves a Poprad v termíne 13.04 - 23.04.2017, ktoré
sa v predložených podkladoch nenachádzalo.
Za - 3; Proti - O; Zdržali sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: predložené dokumenty Hockey Event, a. s.

Bod 7 - Podnety

DR SZĽH hodnotila a rozoberala predložené podklady k podnetom zo dňa 08.02.2016
"Podnet na prešetrenie postupu VV SZĽH na mimoriadnom zasadnutí VV SZĽH konanom dňa 03.02.2016.

DR SZĽH preverila v knihe Došlej - Odoslanej pošty SZĽH rok 2016 doručenie Odvolania voči
rozhodnutiu DK SZĽH zo dňa 01.02.2016 na druhostupňový orgán VV SZĽH osôb

Uznesenie DR č. 5/2017/5
DR SZĽH sa uzniesla, že VV SZĽH ako odvolací orgán DK SZĽH postupoval v rozpore so Stanovami,
predpismi a poriadkami SZĽH v tom čase platných, nakoľko neboli splnené podmienky DP SZĽH na
podanie odvolania, a to:
Čl. 31 písm. a), b)

a) Voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie môže podať odvolanie písomne doporučeným listom do 15
odo dňa doručenia rozhodnutia len potrestaná fyzická, resp. právnická osoba a to druhostupňovému
orgánu (na úrovni SZĽH na Výkonný výbor SZĽH, na úrovni regiónov na výkonný výbor
regionálneho zväzu). V prípade rozhodnutia disciplinárnej komisie z oblasti porušenia
antidopingových pravidiel je tiež ADA SR oprávnená podať odvolanie v lehote podľa
predchádzajúcej vety,

b) Odvolanie musí obsahovať nové skutočnosti a vecné argumenty než pri pôvodnom disciplinárnom
konaní a musí byť doložené dokladom o uhradení sankčnou garanciou, ktorá je v polovičnej výške
nákladov disciplinárneho konania (viď čl. 33 DP SZĽH). Pred podaním odvolania musia byť
zaplatené vyrubené sankcie a pokuty.

Na základe uvedeného DR SZĽH konštatuje, že rozhodnutia VV SZĽH zo dňa 03.02.2016 ohľadne osôb
uvedených v podnete sú neplatné.
Vzhľadom ku skutočnosti, že od doby zasadnutia VV SZĽH ubehlo 21 mesiacov, boli nové voľby orgánov
SZĽH, vstúpil do platnosti zákon č. 440/2015 Z. z. a v zmysle tohto zákona boli spracované nové predpisy
a poriadky SZĽH náprava týchto rozhodnutí v súčasnej dobe už nie je možná a nepriniesla by nikomu
ochranu práv.

Za - 3; Proti - O; Zdržali sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: zápisnica Č. 13 z mimoriadneho zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 03. februára 2016
v Bratislave, podnety' dňa 08.02.2016 "Podnet na prešetrenie postupu VV SZĽH na mimoriadnom
zasadnutí VY SZĽH konanom ana 03.02.2016 a podozrenia zo spáchania podvodu, kniha Došlej - Odoslanej pošty
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SZĽH za rok
poplatku .
poplatku ~
094-P-1550-20 15/16.

016, zápis o stretnutí Č. 190 zo dňa 10.01.2016, fotokópia výpisu SZĽH VÚB Banka o uhradení
zo dňa 02.02.2016, Príjmový pokladničný doklad SZĽH zo dňa 0l.02.2016 o uhradení
, hráčske zmluvy vedená pod 094-P-1549-2015/16 a . vedená pod

Bod 8 - Rôzne
DR SZĽH v bode rôzne neprerokovávala žiadne bod.

Podklady boli členom DR SZĽH predložené na zasadnutí dňa 22.08.2017.
Podklady k jednotlivým bodom sú archivované u Kontrolóra SZĽH - Predsedu dozornej rady SZĽH -,
Trnavská cesta 27/B Bratislava, zložka Dozorná rada SZĽH 2017/18

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátra

Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátral ,

Overil: Michal Taliga

Overil: Ľubomír Vaic
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