
SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA
SLOVAK ICE H[]CKEY FEDERATION

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

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH dňa 01.07.2021
v Bratislave

Čas začatia:

Čas ukončenia:

15:15 hod.

17:30 hod.

Prítomní:
JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD., predseda Dozornej rady SZĽH
JUDr. Jozef Greguš, PhD., LL.M., člen DR SZĽH
Ing. Peter Bohuš, člen DR SZĽH

Neprítomní: nikto

(ďalej len: "DR SZĽH")

Prizvaní: nikto

Program:
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR SZĽH
2. Schválenie programu, schválenie zapisovateľa a overovateľov
3. Predstavenie plánu činnosti DR SZĽH, predmet a rozsah dozornej činnosti,

harmonogram zasadnutí, predstavenie koncepcie činnosti jednotlivých členov DR
SZĽH.

4. Analýza došlých podnetov pre DR SZĽH
5. Rôzne

Bod č. 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 - O

1. Šmátrala skonštatoval, že DR SZĽH je uznášaniaschopná.

Bod č.2: Schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov

Členovia DR SZĽH hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 2):
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Uznesenie DR SZĽH: DR/1/2021

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.

2. Za zapisovateľa bol navrhnutý J. Šmátrala a za overovatel'ov zápisnice J. Greguš aP.
Bohuš.

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

Bod č.3: Predstavenie plánu činnosti DR SZĽH, predmet a rozsah dozornej
činnosti, harmonogram zasadnutí, predstavenie koncepcie činnosti
jednotlivých členov DR SZĽH.

Predseda DR SZĽH J. Šmátrala predstavil plán činnosti DR SZĽH s tým, že DR SZĽH sa
bude schádzať v pravidelných troj týždenných intervaloch tak, aby bola zabezpečená jej
kontinuálna dozorná činnosť a vybavovanie podnetov ich podávateľov v lehotách určených
Stanovami SZĽH, najmenej však raz za kalendárnych mesiac. O zasadnutiach DR SZĽH bude
spisovaná zápisnica.

Následne predseda DR SZĽH J. Šmátrala oboznámil členov s predmetom a rozsahom
dozornej činnosti DR SZĽH s akcentom na rozdelenie kontrolnej činnosti a dozornej činnosti
pri kontrole finančných prostriedkov z hľadiska právomoci a kompetencií Kontrolóra SZĽH
a DR SZĽH. Oboznámil členov DR SZĽH s pôsobnosťou DR SZĽH vyplývajúcou zo Stanov
SZĽH.

V rámci predstavenia koncepcie činnosti DR SZĽH sa členovia DR SZĽH dohodli na tom, že
činnosť DR SZĽH bude navonok homogénna a jednotná. Predseda DR SZĽH predstavil
návrh rozhodnutia (uznesenia), ktoré bude DR SZĽH pri svojej činnosti používať, dohodli sa
na spoločnom číslovaní dokumentov používaných DR SZĽH.

Členovia DR SZĽH prejavili záujem na osobnom stretnutí na najbližšom Výkonnom Výbore
SZĽH za účelom predstavenia sa. Členovia DR SZĽH sa zhodli, že keď to budú považovať za
potrebné, budú sa zúčastňovať aj na vybraných rokovaniach jednotlivých komisií SZĽH
(napríklad Komisia rozhodcov SZĽH, Komisia delegátov SZĽH) tak, aby bola zaručená
kontinuálna dozorná činnosť, ktorá by mohla predchádzať vzniku potencionálnych sporov
v rámci SZĽH.

Uznesenie DR SZĽH: DR/2/2021/
DR SZĽH vzala informácie J. Šmátralu na vedomie.

2



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

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: žiadne

Bod č.4: Analýza došlých podnetov pre DR SZĽH

Predseda DR SZĽH predstavil členom DR došlé podnety. V rámci analýzy došlých podnetov
sa DR SZĽH zaoberala podnetmi p. Jozefa Vrábela, štatutárneho orgánu FEVRA Blue Vipers,
o.z., člena SZĽH zo dňa 12.04.2021, 26.04.2021 a 20.05.2021, ktoré ako podania adresoval
štatutárnemu orgánu SZĽH o. z. a nebolo mu v zmysle Stanov SZĽH v 30-dňovej lehote na
tieto podania odpovedané. Po analýze obsahu jednotlivých podnetov sa DR SZĽH zhodla na
tom, že pre náležité vybavenie podnetov je potrebné si od štatutárneho orgánu SZĽH, o.z.,
vyžiadať osobitným uznesením dokumenty a informácie, ktoré sú potrebné k riadnemu
vybaveniu podnetov. Z uvedeného dôvodu DR SZĽH poverila svojho predsedu DR SZĽH za
účelom vypracovania týchto uznesení.

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

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: podnety p. Jozefa Vrábela, štatutárneho orgánu FEVRA Blue Vipers, o.z.,
člena SZĽH zo dňa 12.04.2021,26.04.2021 a 20.05.2021

Bod Č.S: Rôzne

V rámci tohto bodu sa členovia DR SZĽH oboznámili s aktuálnou situáciou súvisiacou z čias
pred zvolením novej DR SZĽH a na požiadanie im predseda DR SZĽH poskytol potrebné
vysvetlenia a informácie. Iné informácie a skutočnosti v rámci tohto bodu prerokovávané
neboli.

Záver:

Na záver Predseda DR SZĽH poďakoval členom DR SZĽH za ich prítomnosť, za ich odborné
názory, vyslovil potešenie v prospech ďalšej spolupráce na nasledujúcich päť rokov
a nakoľko neboli ďalšie otázky zo strany členov DR SZĽH, zasadnutie DR SZĽH ukončil.
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Podklady boli členom DR SZĽH predložené na zasadnutí dňa 01.07.2021.

Podklady k jednotlivým bodom sú archivované u Kontrolóra SZĽH - Predsedu dozornej rady,

zložka Dozorná rada SZĽH 2020/21.

Slovenský zväz radového hokeja

Kontrolór SZĽH
Predseda dozornej rady SZĽH

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Overil: JUDr. Jozef Greguš, PhD., LL.M.

Overil: Ing. Peter Bohuš
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