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Zápisnica č. 6 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH dňa 23.10.2017 v Bratislave

Čas začatia: 11:00 hod.

Čas ukončenia: 15:45 hod.

Prítomní:
J. Šmátrala (predseda Dozornej rady SZĽH (d'alej 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. Podnety , informovanie o výsledku
5. Kontrola účtovných dokladov v súvislosti MS 18 v apríli 2017
6. 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
1. Šmátrala skonštatoval, že DR je uznášaniaschopná.

Bod 2 - Schválenie programu

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

Uznesenie DR č. 6/2017/1

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.
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Bod 3 - Kontrola úloh
J. Šmátrala informoval členov DR SZĽH o vykonanej kontrole v hokejovom klube HK Sabinov, Mládež
Bardejov, P.H.K. Prešov.
a) splnené úlohy: 4c/1/2016 - doposiaľ vykonané kontroly v hokejových HK Sabinov, Mládež Bardejov,
P.H.K. Prešov.
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, hokej ok a tovarov.
c) nesplnené úlohy: žiadne

Bod 4 - Podnety l, informovanie o výsledku
DR SZĽH informovala prítomného Ing. J. Vrábla o svojich zisteniach a výsledku jeho podnetov.

Uznesenie DR č. 612017/2
vzal informácie o zisteniach a výsledku kontroly jeho podnetov na vedomie, nemal žiadne

ďalšie výhrady a stotožnil sa so závermi DR SZĽH.

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: zápisnica DR SZĽH č. 5 zo dňa 22.08.2017.

Bod 5 - Kontrola účtovných dokladov v súvislosti MS 18 v apríli 2017
DR SZĽH sa oboznámila s predloženými dokumentami ohľadne detailného zoznamu podľa jednotlivých
príjmov a výdavkov, resp. výnosov a nákladov, k tomu prislúchajúcimi prvotnými dokladmi súvisiacich s
akciou Majstrovstvá sveta 18 - ročných (MS ,,18") konanou v mestách Spišská Nová Ves a Poprad v termíne
13.04 - 23.04.2017.

Uznesenie DR č. 6/2017/3
DR SZĽH sa uzniesla, že pri vykonanej kontrole dospela k nasledovným záverom:

a) nezistila závažné pochybenia v súvislosti s organizáciou a ani pri kontrole predložených dokladov,
b) zistila veľkú spokojnosť s organizáciou zo strany ostatných účastníkov ako aj zo strany zástupcov

IIHF, čo deklarujú aj ďakovné listy a e-maily doručené SZĽH,
c) zistila, že okrem deklarovaného rozdielu (náklady vs. výnosy/príjmy) zo strany Hockey Event, a. s.

na zasadnutí Výkonného výboru SZĽH vo výške (- 37.631,22 €), prišli dodatočne ešte 2 faktúry, a to
z mesta Poprad za energie (voda, plyn, elektrika) vo výške 15.800,- € a SNY za montáž elektrických
prípojok a internetových prípojok vo výške 10.800,- €, čo predstavuje celkovú sumu vo výške (-
64.231,22 €),

d) zistila, že náklady spojené s reprezentáciou Slovenska 18 - ročných a celého realizačného tímu
uhradil SZĽH vo výške 71.359,- €. DR SZĽH konštatuje, že určitá časť nákladov, ktoré boli použité
na reprezentáciu SR a realizačný tím SR by vznikli aj keby tím SR 18 vycestoval na MS 18 do inej
krajiny.

Záverom DR SZĽH konštatuje, že celkový rozdiel medzi nákladmi a výnosmi spojený s Majstrovstvami
sveta 18 - ročných konaných v mestách Spišská Nová Ves a Poprad v termíne 13.04 - 23.04.2017 dosiahli
sumu vo výške (-135.590,22 €), slovom: mínus stotridsaťpäťtisíc päťstodeväťdesiat eur a dvadsaťdva
centov.

DR SZĽH je toho názoru, že celkový rozdiel spojený s organizáciou medzi nákladmi a výnosmi vo
výške (- 135.590,22 €) je príliš vysoký, prihliadnuc predovšetkým k tomu, že štadióny v Poprade a SNV boli
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skoro vždy plné návštevníkov aku skutočnosti, že mesiacoch november 2016, december 2016 bol na VV
SZĽH deklarovaný predpoklad, že v prípade malých návštev divákov, by SZĽH mohlo byť na nule.

DR SZĽH odporúča v prípade ďalších akcií podobného typu zmeniť stratégiu, nastavenia a postupy
marketingu s tým, že náklady nepresiahnu takou výraznou sumou výnosy, resp. marketing bude nastavený
s cieľom vyprodukovať pri takej veľkej návštevnosti zimných štadiónov zisk.

Za - 3; Proti - O;Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: predložené dokumenty od Hockey Event, a. S., od Marketing SZĽH, spol. S r.o., od Ekonomické
oddelenie SZĽH.

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

Podklady boli členom DR SZĽH predložené na zasadnutí dňa 23.10.2017.
Podklady k jednotlivým bodom sú archivované u Kontrolóra SZĽH - Predsedu dozornej rady SZĽH -,
Trnavská cesta 27IB Bratislava, zložka Dozorná rada ĽH 2017/18

r:

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. f~ e.
/'

Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Overil: Ľubomír Vaic \ ~ e
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