Správa Kontrolnej komisie na Valné zhromaždenie SZTŠ za obdobie
06/2012 – 05/2013
Kontrolná komisia v uvedenom období pracovala v zložení: Ing. Miroslav Lenárt, Mgr.
Gertrúda Vilner, Peter Sňahničan
Na základe Organizačnej štruktúry a doplneného článku 1, bod 1, podbod 1.2 o text schválený
na VZ 2012 o text: „Správy na prerokovanie, na ktoré odkazuje v pozvánke uvedený program
rokovania VZ musia byť zverejnené na webovej stránke SZTŠ minimálne 5 dní pred konaním
VZ. V opačnom prípade to má za následok neprerokovanie predmetných materiálov na VZ,
resp. zmenu termínu konania VZ .“ musím ako predseda KK konštatovať, že správa KK nie je
predložená v termíne prijatom týmto uznesením.
Ako predseda KK som navrhoval vykonať kontrolu účtovných dokladov v týždni od 15.4. do
20.4., avšak účtovníčka u ktorej sú účtovné doklady bola na dovolenke v zahraničí, z ktorej sa
vrátila 22.4. Kontrolu bolo možné vykonať až 28.4. nakoľko členovia KK boli v týždni od
22.4. do 26.4. pracovne zaneprázdnení.
Pre kontrolu ostatných materiálov som navrhoval prezidentke SZTŠ termín 20.4., po súťaži
Viva Cup v Nových Zámkoch kde som spolu s p. Sňahničanom vykonával funkciu inšpektora
súťaže po ukončení práce inšpektora, bolo mi povedané že kontrolovať doklady a dokumenty
v kancelárii SZTŠ môžeme len v prítomnosti člena Prezídia resp. pracovníčky kancelárie
SZTŠ, tá bola však v tomto termíne osobne zaneprázdnená a nik z členov prezídia sa v tomto
termíne nemohol kontroly zúčastniť.
Tým si KK nesplnila termín na zverejnenie správy KK na jej zverejnenie v zmysle
Organizačného poriadku. Preto správa nie je zverejnená. Môžem ju teraz rozdať pre rokovanie
VZ.
KK počas celého obdobia nezaevidovala žiaden podnet tak sa zasadnutia nekonali.
KK konštatuje, že zápisnice z rokovania prezídia od 06/2012 do 05/2013 neboli zverejňované
v zmysle Organizačnej štruktúry čl. 3 bod 4 najneskôr do 10-tich pracovných dní. KK to isté
konštatovala v predchádzajúcom období za čas od 06/2011 do 06/2012 .
KK vykonala kontrolu plnenia uznesení z VZ 2012
Uznesenia VZ 2012 boli prezídiom zapracované do poriadkov SZTŠ.
Uznesenia z VZ 2011 ohľade evidencie právnej formy jednotlivých klubov nebolo
k dnešnému dňu splnené pre časovú zaneprázdnenosť vedúceho EÚ a pre plnenie
aktuálnych úloh vyplývajúcich z činnosti Prezídia pre túto úlohu treba stanoviť nový
termím plnenia.
KK kontrolovala konkurzy a plnenie zmlúv s organizátormi MSR v roku 2013.
KK konštatuje na základe informácie zo sekretariátu SZTŠ a zápisníc z rokovania prezídia, že
všetky prihlášky na usporiadateľov MSR boli na prezídium SZTŠ doručené v zmysle
konkurzných podmienok a boli plnené v zmysle týchto podmienok a zmlúv k daným
majstrovstvám.
KK kontrolovala doklady vo vedení účtovníctva. Doklady obsahujú všetky daňové
a účtovné náležitosti
V zmysle predpisov o účtovníctve sú riadne vedené
Evidencia sociálneho fondu
Evidencia kariet dlhodobého hmotného majetku

Evidencia cenín
Evidencia záväzkov
Evidencia pohľadávok
Pokladničná kniha
Peňažný denník
Stav finančných prostriedkov v pokladni súhlasí so stavom v účtovnej evidencii. O kontrole
pokladne je riadne vedený protokol. KK však zistila, že hotovosť v pokladni SZTŠ je vo
výške 616,70 Euro čé nie je v súlade s uznesením č.10 z minuloročného VZ, kde bolo
schválené, že hotovosť v pokladni môže byť max 500,- Euro. Na základe vysvetlenie
hospodára KK doporučuje VZ zmeniť toto uznesenie ohľadne zmeny bodu č.10 Finančného
poriadku, nakoľko okrem hospodára preberajú platby aj iný členovia Prezídia ( p. Víťazka,
Paulis a pracovníčka SZTŠ p. Bírová) a tak nie je možné ustrážiť aktuálnu hotovosť
v pokladni. Ďalej KK trvá na tom, aby členské platby v SZTŠ boli akceptované len na základe
bankového prevodu a aby aj ostatní členovia Prezídia v prípade výberu peňažnej hotovosti
túto ukladali priamo do banky a nie ju nosili na Prezídium a hotovosť odovzdávali
hospodárovi na uloženie do banky.
KK konštatuje, že za rok 2012 bolo podané riadne daňové priznanie a je v súlade so
správou o hospodárení. Z podnikateľskej činnosti SZTŠ – reklamné zmluvy – bola
zaplatená daň.
KK kontrolovala prideľovanie dotácie pre štátnu reprezentáciu. Náhodným výberom boli
skontrolované vyúčtovania párov a pridelenie dotácie. Všetky dotácie boli vyplácané bolo v
zmysle schváleného predpisu uverejneného na stránke SZTŠ na rok 2012.

Spracovali členovia KK: Ing. Miroslav Lenárt, Mgr. Gertrúda Vilner, Peter Sňahničan
Za KK predseda KK Ing. Miroslav Lenárt

