
Zápisnica č. 27 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 10.06.2020 v Trenčíne 

 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH), 
Pálffy Ž. (člen VV), 
Gross L.  (člen VV), 
Ozimák M.  (člen VV), 
Jurinyi Ľ. (člen VV), 
Handzuš M. (člen VV), 
Lipovský M. (člen VV), 
Stümpel J.  (člen VV za športovcov) 
 

Neprítomný: 
Kohút M.  (člen VV)   
 
Prizvaní: 
Valíček M. (generálny sekretár), 
Peciar R. (poverený zapisovateľ), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Guryča I. (športový riaditeľ SZĽH) – prostr. tel. spojenia 
Remžík P. (úsek riadenia súťaží SZĽH) – prostr. tel. spojenia 
Kosová D. (SZĽH Infra, s.r.o.), 
Sýkora R. (Verejné obstarávanie - predseda komisie), 
Válkyová. K. (Verejné obstarávanie - člen komisie), 
Baluška V. (Verejné obstarávanie - člen komisie), 
 
M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je 
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 8 
Neprítomný - 1 
M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
Program: 

1.   Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 
2. Smernica SZĽH upravujúca podmienky pre udelenie výnimky z určenia vekovej kategórie 

hokejistu na účely jeho zaradenia v súťažiach SZĽH, úprava prestupového obdobia bez 
súhlasu materského klubu 

3. Výročná správa Hockey event, a.s. za rok 2019 
4. Infraštruktúra – Gelnica, Liptovský Mikuláš, Spišská Belá 
5. Zmena v orgánoch Marketing SZĽH, spol. s r.o. a SZĽH 
6. Nominácia člena správnej rady 
7. Rôzne 
 

Bod 1 - Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 
Členovia VV SZĽH hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 1.: 
         

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/1 
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 
Z 8 členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0. Návrh uznesenia 
bol  schválený. 
 
Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo z predošlých zápisníc vykonal M. Valíček s nasledujúcimi 
závermi: 
a)  splnené úlohy: všetky uložené úlohy boli splnené 



b) trvajúce úlohy: zasielanie materiálov členom VV SZĽH na zasadnutie VV SZĽH s minimálne 
sedemdňovým predstihom (Z: predsedovia komisií SZĽH, riaditelia oddelení SZĽH, generálny 
sekretár SZĽH, trvale), zasielanie zápisnice a uznesení zo zasadnutia VV SZĽH písomnou formou 
dotknutým subjektom (Z: generálny sekretár SZĽH, právne oddelenie SZĽH, trvale), vytvorenie 
a zabezpečenie financovania projektu „mandátnych trénerov“ na návrh zástupcov Kongresu SZĽH (Z: 
generálny sekretár SZĽH), Úloha z uznesenia VV SZĽH 27/2020/11, aby konateľ obchodnej 
spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o., na každé zasadnutie VV pripravil správu o činnosti 
obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o., na požiadanie VV uvedená povinnosť platí pre 
všetky „dcérske“ spoločnosti SZĽH (Z: konatelia „dcérskych“ spoločností SZĽH)., 
c)   nesplnené úlohy: Úloha z uznesenia VV SZĽH 5/2019/19 aby v obchod. spoločnosti Marketing 
SZĽH, spol. s r.o., konali v mene spoločnosti vždy dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne (Z: 
generálny sekretár SZĽH),. Uznesenie 19/2020/9 v zmysle ktorého bola vytvorená pracovná skupina 
k rozpočtu SZĽH na rok 2021 (do pracovnej skupiny bol doplnený J. Taraba), pričom pracovná 
skupina ešte nezasadala (Z: V. Baluška), Úloha z uznesenia VV SZĽH 25/2020/2 aby sa o 
schvaľovaní podmienok na prihlásenie sa družstiev do súťaže Extraligy seniorov pre sezónu 
2020/2021 rozhodovalo na zasadnutí VV až po ich prerokovaní Ligovou radou Extraligy seniorov 
a klubmi pôsobiacimi v Extralige seniorov (Z: I. Guryča). 
 
Bod 2 – Smernica SZĽH upravujúca podmienky pre udelenie výnimky z určenia vekovej 
kategórie hokejistu na účely jeho zaradenia v súťažiach SZĽH, úprava prestupového obdobia 

bez súhlasu materského klubu  
I. Guryča predstavil členom VV znenie Smernice SZĽH upravujúcej podmienky pre udelenie výnimky 
z určenia vekovej kategórie hokejistu na účely jeho zaradenia v súťažiach SZĽH.  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/2 
VV SZĽH schválil Smernicu SZĽH upravujúcu podmienky pre udelenie výnimky z určenia vekovej 
kategórie hokejistu na účely jeho zaradenia v súťažiach SZĽH (príloha č. 1). 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

P. Remžík v nadväznosti na čl. IV. Smernice o opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v súvislosti s lehotami a termínmi  stanovenými predpismi 
SZĽH na uplatnenie práv a splnenie povinnosti informoval členov VV o návrhu na určenie dodatočnej 
lehoty pre prestupy podľa bodu 2.1.15.1 Prestupového poriadku SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/3 
VV SZĽH schválil v zmysle čl. IV. Smernice o opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v súvislosti s lehotami a termínmi  stanovenými predpismi 
SZĽH na uplatnenie práv a splnenie povinnosti pre sezónu 2020/2021 dodatočnú lehotu na prestupy 
hráčov kategórie predprípravka, prípravka, mladší a starší žiaci, kadeti a dorast bez uzatvorenej 
zmluvy a bez súhlasu materského klubu podľa bodu 2.1.15.1 Prestupového poriadku na obdobie od 
15.06.2020 do 07.07.2020. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Smernicu SZĽH upravujúcu podmienky re udelenie výnimky z určenia vekovej 
kategórie hokejistu na účely jeho zaradenia v súťažiach SZĽH, úprava prestupového obdobia bez 
súhlasu materského klubu 
 
Bod 3 – Výročná správa Hockey event, a.s. za rok 2019 
A. Budi informovala členov VV o hospodárení obchodnej spoločnosti Hockey event, a.s. za rok 2019, 
taktiež informovala členov VV o výnosoch a nákladoch obchodnej spoločnosti Hockey event, a.s. 
za rok 2019. M. Valíček a členovia VV následne diskutovali o výške dividendy a o možnostiach 
prerozdelenia zisku z MS 2019 do budúcich období, pričom spoločne diskutovali o možných 



strategických plánoch použitia časti zo zisku z MS 2019 na infraštruktúrne projekty či na podporu 
jednotlivých súťaží SZĽH, klubov, športových odborníkov a regionálnych akadémií. 
A. Budi taktiež informovala členov VV o chystanom vykonaní právneho a ekonomického auditu 
obchodnej spoločnosti Hockey event, a.s.. A Budi taktiež informovala členov VV o aktivitách 
obchodnej spoločnosti Hockey event, a.s. pre rok 2020 a nasl. 
 
M. Valíček, A. Budi a členovia VV následne diskutovali o pripravovanej novele Zákona o športe 
a o pripravovanej zmene vzorca výpočtu podielu uznaného športu. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/4 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie A. Budi  a M. Valíčka o hospodárení obchodnej spoločnosti 
Hockey event, a.s. za rok 2019, o možnostiach prerozdelenia zisku z MS 2019 do budúcich období, o 
chystanom vykonaní právneho a ekonomického auditu obchodnej spoločnosti Hockey event, a.s. a 
o pripravovanej novele Zákona o športe a o pripravovanej zmene vzorca výpočtu podielu uznaného 
športu. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: daňové priznanie obchodnej spoločnosti Hockey event, a.s, účtovná závierka 
obchodnej spoločnosti Hockey event, a.s zostavená k 31.12.2019, hospodársky výsledok obchodnej 
spoločnosti Hockey event, a.s za rok 2019  

Bod 4 – Infraštruktúra – Gelnica, Liptovský Mikuláš, Spišská Belá  
D. Kosová prezentovala členom VV žiadateľov, mestá Gelnica, Spišská Belá a obchodná spoločnosť 
JL Aréna s.r.o. o poskytnutie dotácie na obnovu infraštruktúry, poskytovanej na základe uznesenia 
Vlády Slovenskej republiky č. 258 z 12 júna 2016 k Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej 
infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021.  
 
D. Kosová následne priblížila členom VV návrh projektu obnovy infraštruktúry od žiadateľa mesta 
Gelnica. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/5 
VV SZĽH schválil poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 40.000,-EUR pre žiadateľa mesto 
Gelnica za účelom rekonštrukcie osvetlenia na zimnom štadióne 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

D. Kosová následne priblížila členom VV návrh projektu obnovy infraštruktúry od žiadateľa mesta 
Spišská Belá. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/6 
VV SZĽH posunul rozhodovanie o poskytnutí finančných prostriedkov pre žiadateľa mesto Spišská 
Belá za účelom dobudovania prestrešenia hokejovo-hokejbalovej haly na budúce zasadnutia VV. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

K zasadnutiu VV sa pripojil M. Kohút. M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť VV, na ktorú je 
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 9 
Neprítomný - 0 
M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
D. Kosová následne priblížila členom VV návrh projektu obnovy infraštruktúry od žiadateľa 
obchodnej spoločnosti JL Aréna s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom zimného štadióna v Liptovskom 
Mikuláši. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/7 



VV SZĽH schválil poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 121.350,-EUR pre žiadateľa JL 
Aréna s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši za účelom 
rekonštrukcie ľadovej plochy a výmeny mantinelov s príslušenstvom na mestskom zimnom štadióne 
v Liptovskom Mikuláši s podmienkou, že mesto Liptovský Mikuláš a obchodná spoločnosť JL Aréna 
s.r.o. sa budú finančne podieľať na financovaní daného infraštruktúrneho projektu vo výške uvedenej 
v žiadosti o finančný príspevok na obnovu hokejovej infraštruktúry, pričom ďalšou podmienkou pre 
poskytnutie finančných prostriedkov zo strany SZĽH je aj predloženie dohody medzi mestom – 
vlastníkom mestského zimného štadióna a oboma hokejovými klubmi pôsobiacimi v meste Liptovský 
Mikuláš (MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. a Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.) 
o finančnej podpore športovej činnosti mládežníckych družstiev oboch hokejových klubov v meste 
Liptovský Mikuláš. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Informácia k projektom infraštruktúry – návrh žiadateľov o poskytnutie FP na 
poskytnutie dotácie na obnovu infraštruktúry: mesto Gelnica, Spišská Belá a obchodná spoločnosť JL 
Aréna s.r.o 

Bod 5 – Zmena v orgánoch Marketing SZĽH, spol. s r.o. a SZĽH 
M. Valíček informoval členov VV o vzdaní sa Ľ. Jurinyiho z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti 
Marketing SZĽH spol. s r.o.. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/8 
VV SZĽH vzal na vedomie vzdanie sa Ľ. Jurinyiho z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti 
Marketing SZĽH spol. s r.o.. 
 
M. Kohút informoval členov VV o vzdaní sa funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Marketing 
SZĽH spol. s r.o.. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/9 
VV SZĽH vzal na vedomie vzdanie sa M. Kohúta z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti 
Marketing SZĽH spol. s r.o.. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/10 
VV SZĽH schválil návrh na vymenovanie P. Janovského za konateľa obchodnej spoločnosti 
Marketing SZĽH spol. s r.o.. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/11 
VV SZĽH schválil úlohu pre konateľa obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o., aby na 
každé zasadnutie VV pripravil správu o činnosti obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o., 
o plánovaných marketingových aktivitách na najbližšie obdobie, informácie o uzatváraní zmlúv 
s partnermi, o priebežnom plnení rozpočtu na príslušný kalendárny rok, o personálnych zmenách v 
obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o. 
VV SZĽH schválil, že uvedené informácie bude na požiadanie VV pripravovať pre potreby VV každá 
„dcérska“ spoločnosť SZĽH. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/12 
VV SZĽH vzal na vedomie vzdanie sa M. Valíčka z funkcie generálneho sekretára SZĽH 
k 30.06.2020. VV SZĽH vzal na vedomie vzdanie sa M. Valíčka zo všetkých funkcií v „dcérskych“ 
spoločnostiach SZĽH k 30.06.2020. VV SZĽH vzal na vedomie skutočnosť, že M. Valíček až do 
skončenia funkcie generálneho sekretára nebude podpisovať za SZĽH žiadne dokumenty.  
 



Dôležité vyjadrenia členov VV: M. Valíček oznámil, že až do skončenia funkcie generálneho 
sekretára nebude podpisovať za SZĽH žiadne dokumenty, a keďže SZĽH má ešte dvoch štatutárnych 
zástupcov (prezident a ekonomický riaditeľ), všetky dokumenty za SZĽH budú podpisovať oni. 

Podklady k bodu: Zmena v orgánoch Marketing SZĽH, spol. s r.o. a SZĽH - informácia 

Bod 6 – Nominácia člena správnej rady  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/13 
VV SZĽH presunul bod 6. programu na ďalšie zasadnutia VV. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

Bod 7 – Rôzne 

 
a) Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/14 

VV SZĽH vyzýva klub ŽHK Poprad na doplnenie podkladov (najmä stanovisko riadiaceho 
orgánu Extraligy žien, stanovisko klubov súťažiacich v Extralige žien) k žiadosti o povolenie 
účasti ženského družstva n nadnárodnej súťaži EWHL, a to na najbližšie zasadnutie VV. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržal sa – 0;   

b) M. Valíček informoval členov VV o žiadosti klubu HC Košice na odpustenie štartovného 
v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom pre sezónu 2020/2021 pre súťažiace družstvá klubu 
všetkých mládežníckych vekových kategórií v súťažiach SZĽH. 
Za – 0; Proti – 7; Zdržal sa – 1;   

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/15 
VV SZĽH neschválil žiadosť HC Košice na odpustenie štartovného v zmysle Smernice SZĽH 
o štartovnom pre sezónu 2020/2021 pre súťažiace družstvá klubu všetkých mládežníckych 
vekových kategórií v súťažiach SZĽH. 

c) M. Valíček informoval členov VV o žiadosti klubu MHK Dubnica na odpustenie štartovného 
v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom za sezónu 2019/2020 pre súťažiace družstvá klubu 
všetkých vekových kategórií v súťažiach SZĽH. 
Za – 0; Proti – 6; Zdržal sa – 2;   

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/16 
VV SZĽH neschválil žiadosť MHK Dubnica na odpustenie štartovného v zmysle Smernice 
SZĽH o štartovnom za sezónu 2019/2020 pre súťažiace družstvá klubu všetkých vekových 
kategórií v súťažiach SZĽH 

d) M. Valíček informoval členov VV o žiadosti HK Mládež Michalovce o finančný príspevok 
kvôli zvýšeným nákladom za dopravu v kategóriách junior, dorast a kadet vo výške 15.000 
EUR. 

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/17 
VV SZĽH vzal na vedomie žiadosť HK Mládež Michalovce o finančný príspevok kvôli 
zvýšeným nákladom za dopravu, pričom VV rozhodol, že ak si klub HK Mládež Michalovce 
splní svoje finančné záväzky voči SZĽH v zmysle predpisov SZĽH (Smernica o štartovnom), 
poskytne klubu ako kompenzáciu za zvýšené náklady za dopravu v kategóriách junior, dorast 
a kadet finančný príspevok vo výške 6.000 EUR.  
VV rozhodol, že v prípade totožných žiadostí o osobitný finančný príspevok bude VV 
rozhodovať o každej prípadnej žiadosti osobitne na základe analýzy plnenia si povinností 
konkrétneho klubu voči SZĽH v zmysle predpisov SZĽH. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržal sa – 0;   



e) J. Šmátrala informoval členov VV o uskutočnenej kontrole verejného obstarávania – Hokejky 
pre hráčov a brankárov ľadového hokeja – inventúra (fyzická kontrola hokejok), tak ako je 
uvedené v Zápisnici  č. 26 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH zo dňa 16.05.2020. Následne 
K. Válkyová, R. Sýkora a V. Baluška informovali členov VV o procese a detailoch verejného 
obstarávania k predmetu zákazky Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja 
a odpovedali členom VV na všetky otázky súvisiace s dokumentáciou a priebehom 
predmetného verejného obstarávania. Prizvaní členovia komisie pre verejné obstarávanie 
následne informovali členov VV, že všetky dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním sú 
dostupné na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Členovia VV následne 
diskutovali s K. Válkyovou, R. Sýkorom a V. Baluškom o procese a detailoch verejného 
obstarávania. 

Uznesenie VV SZĽH č. 27/2020/18 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie J. Šmátralu, K. Válkyovej, R. Sýkoru a V. Balušku 
o uskutočnenej kontrole verejného obstarávania k zákazke Hokejky pre hráčov a brankárov 
ľadového hokeja a o procese a detailoch predmetného verejného obstarávania. 

Prílohy: 

1. Smernica SZĽH upravujúca podmienky pre udelenie výnimky z určenia vekovej kategórie 
hokejistu na účely jeho zaradenia v súťažiach SZĽH  

Podklady k jednotlivým bodom sú archivované na sekretariáte SZĽH – kancelária asistentky 
prezidenta a generálneho sekretára SZĽH, Trnavská cesta 27/B Bratislava, zložka Výkonný výbor 
SZĽH 2020. 

 
 
Predsedajúci: Miroslav Šatan 
 
 
Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 
 
 
Správnosť overil: Miroslav Šatan 
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	Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;
	Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne
	Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;
	VV SZĽH posunul rozhodovanie o poskytnutí finančných prostriedkov pre žiadateľa mesto Spišská Belá za účelom dobudovania prestrešenia hokejovo-hokejbalovej haly na budúce zasadnutia VV.
	Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;
	VV SZĽH schválil poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 121.350,-EUR pre žiadateľa JL Aréna s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši za účelom rekonštrukcie ľadovej plochy a výmeny mantinelov s príslušenstvom na me...
	Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;
	Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;
	Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;
	Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;
	Bod 7 – Rôzne
	Za – 8; Proti – 0; Zdržal sa – 0;
	b) M. Valíček informoval členov VV o žiadosti klubu HC Košice na odpustenie štartovného v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom pre sezónu 2020/2021 pre súťažiace družstvá klubu všetkých mládežníckych vekových kategórií v súťažiach SZĽH.
	Za – 0; Proti – 7; Zdržal sa – 1;
	VV SZĽH neschválil žiadosť HC Košice na odpustenie štartovného v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom pre sezónu 2020/2021 pre súťažiace družstvá klubu všetkých mládežníckych vekových kategórií v súťažiach SZĽH.
	c) M. Valíček informoval členov VV o žiadosti klubu MHK Dubnica na odpustenie štartovného v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom za sezónu 2019/2020 pre súťažiace družstvá klubu všetkých vekových kategórií v súťažiach SZĽH.
	Za – 0; Proti – 6; Zdržal sa – 2;
	VV SZĽH neschválil žiadosť MHK Dubnica na odpustenie štartovného v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom za sezónu 2019/2020 pre súťažiace družstvá klubu všetkých vekových kategórií v súťažiach SZĽH
	d) M. Valíček informoval členov VV o žiadosti HK Mládež Michalovce o finančný príspevok kvôli zvýšeným nákladom za dopravu v kategóriách junior, dorast a kadet vo výške 15.000 EUR.
	VV SZĽH vzal na vedomie žiadosť HK Mládež Michalovce o finančný príspevok kvôli zvýšeným nákladom za dopravu, pričom VV rozhodol, že ak si klub HK Mládež Michalovce splní svoje finančné záväzky voči SZĽH v zmysle predpisov SZĽH (Smernica o štartovnom)...
	VV rozhodol, že v prípade totožných žiadostí o osobitný finančný príspevok bude VV rozhodovať o každej prípadnej žiadosti osobitne na základe analýzy plnenia si povinností konkrétneho klubu voči SZĽH v zmysle predpisov SZĽH.
	Za – 8; Proti – 0; Zdržal sa – 0;
	e) J. Šmátrala informoval členov VV o uskutočnenej kontrole verejného obstarávania – Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja – inventúra (fyzická kontrola hokejok), tak ako je uvedené v Zápisnici  č. 26 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH zo dňa 1...
	VV SZĽH vzal na vedomie informácie J. Šmátralu, K. Válkyovej, R. Sýkoru a V. Balušku o uskutočnenej kontrole verejného obstarávania k zákazke Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja a o procese a detailoch predmetného verejného obstarávania.

