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Zápisnica č. 8 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH dňa 10.04.2018
v Bratislave

Čas začatia: 11:00 hod.

Čas ukončenia: 15:45 hod.

Prítomní:
1. v mátrala (predseda Dozornej rady SZĽH)
Ľ. Vaic (člen DR SZĽH)
M. Taliga (člen DR SZĽH)

(ďalej len "DR SZĽH")

Program:
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR SZĽH
2. Schválenie programu
3. Kontrola úloh
4. Kontrola výpisov účtov SZĽH za rok 2016 - hospodárenie SZĽH 2016
5. Podnet - preskúmanie problematiky odmeňovania rozhodcov
6. 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
eprítomný - O

1. Šmátrala skonštatoval, že DR SZĽH je uznášaniaschopná.

Bod 2 - Schválenie programu

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

Uznesenie DR SZĽH Č. 812018/1

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

Z 3 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 3; Proti - O; Zdržal sa - O; ávrh uznesenia bol
schválený.



Bod 3 - Kontrola úloh
J. Šmátrala informoval členov DR SZĽH o doposiaľ vykonanej kontrole vyúčtovania
finančného príspevku klubom od SZĽH za rok 2017 v hokejovom klube HT MHK 32
Liptovský Mikuláš, MHk 32 Liptovský Mikuláš, a. S., HC Lučenec, HKM Rimavská Sobota.
a) splnené úlohy: vykonaná kontrola vyúčtovania finančného príspevku klubom od SZĽH za
rok 2017 v hokejovom klube HT MHK 32 Liptovský Mikuláš, MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.
s., HC Lučenec, HKM Rimavská Sobota.
b) trvajúce úlohy: vykonanie kontroly v zostávajúcich hokejových kluboch, ktorým boli
poskytnuté finančné prostriedky zo SZĽH v roku 2016 a 2017; 4/2017/5 - kontrola
hospodárenia SZĽH za rok 2016.
c) nesplnené úlohy: žiadne

Uznesenie DR SZĽH č. 8/2018/2
DR SZĽH vzala informácie J. Šmátralu o vykonanej kontrole v hokejovom klube HT MHK
32 Liptovský Mikuláš, MHk 32 Liptovský Mikuláš, a. s., HC Lučenec, HKM Rimavská
Sobota na vedomie.

Bod 4 - Kontrola výpisov účtov SZĽH za rok 2016 - hospodárenie SZĽH 2016
DR SZĽH sa zaoberala kontrolou predložených výpisov účtov SZĽH za rok 2016 od mesiaca
jún 2016. Pri potrebe vysvetlenia niektorých finančných pohyboch a operácií na predložených
výpisoch účtov požiadala o vysvetlenie zamestnankyne ekonomického oddelenia SZĽH, a to
Silviu Kočišovú a Ing. Dominiku Karlíkovú, ktoré im podrobne opísali a vysvetlili predmetné
pohyby a operácie.

Uznesenie DR SZĽH č. 8/2018/3
Ďalej DR SZĽH sa uzniesla, že pri kontrole výpisov účtov SZĽH od mesiaca jún za rok 2016
do mesiaca decembra 2016 nezistila žiadne neštandardné operácie a prevody.

Z 3 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 3; Proti - O;Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu:Výpisy z účtov SZĽH mesiac jún 2016 až mesiac december 2016.

Bod 5 - Podnet , preskúmanie problematiky odmeňovania
rozhodcov
DR SZĽH sa oboznámila s predloženými podnetom na preskúmanie
problematiky odmeňovania rozhodcov v oblasti cestovných náhrad podľa zákona č. 283/2002
Z. z o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ohľadne stanovenia konkrétnej
výšky cestovnej náhrady s tým, že v súčasnej dobe sa môže pohybovať na úrovni približne
0,33,-€ za každý prejazdený kilometer pri použití súkromného motorového vozidla.
Ďalej DR SZĽH preskúmala Dohodu o vykonaní práce medzi SZĽH a.

l zo dňa 31.08.2017 a Smernicu pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom
rozhodcov, videobránkovým rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej plochy zo dňa
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17.08.2016.

Uznesenie DR SZĽH č. 8/2018/4
DR SZĽH sa uzniesla, že podnet je nedôvodný, nakoľko z Dohody
o vykonaní práce medzi SZĽH a .' l zo dňa 31.08.2017 vyplýva, že
zamestnanec má nárok okrem odmeny na náhradu podľa Zák. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov v rozsahu platnej internej smernice SZĽH pre
poskytovanie náhrad rozhodcom a inštruktorom rozhodcov SZĽH v znení neskorších zmien.
Z uvedeného je zrejmé, že pri poskytovaní cestovných náhrad sa
dobrovoľne zaviazal rešpektovať náhrady poskytované podľa internej smernice SZĽH.

Za - 3; Proti - O; Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: ~ - preskúmanie problematiky odmeňovania
rozhodcov z dňa 04.02.2018, Dohoda o vykonaní práce medzi SZĽH a

dňa 31.08.2017, Smernica pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom
rozhodcov, videobránkovým rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej plochy zo dňa
17.08.2016

Bod 6-Rôzne

a) DR SZĽH v bode rôzne navrhla v nasledujúcom období roku 2018 kontrolu výpisov
účtov SZĽH za rok 2017.

Uznesenie DR SZĽH č. 812018/5
DR SZĽH sa uzniesla, že Predseda DR SZĽH si vyžiada od ekonomického riaditeľa SZĽH
výpisy účtov SZĽH za rok 2017 a následne vykoná ich kontrolu.

Za - 3; Proti - O; Zdržal sa - O;

Podklady boli členom DR SZĽH predložené na zasadnutí dňa 10.04.2018.
Podklady k jednotlivým bodom sú archivované II Kontrolóra SZĽH - Predsedu dozornej rady
SZĽH -, Trnavská cesta 27/B Bratislava, zložka Dozorná rada SZĽH 17/18.

Overil: Ľubomír Vaic

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Overil: Michal Taliga
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