
Správa  Kontrolnej  komisie  Východoslovenského  stolnotenisového 
zväzu  na  volebnú  konferenciu  konanú  dňa 18.mája  2017   v Prešove. 
 
 Túto správu na dnešnú volebnú konferenciu pripravila kontrolná  komisia 
v zložení  : predseda Anton  Gurčík a členovia RNDr. Marta Brúderová 
a Rastislav Terezka, ktorá bola  zvolená na mimoriadnej konferencii dňa 19. 
júna 2014  v Košiciach.  Čerpali sme aj z pripomienok niektorých   vedúcich   TJ  
a  športových  klubov. 
  
 Výkonný výbor VsSTZ pod vedením JUDr.Antona Hajduka od ostatnej 
hodnotiacej konferencie, ktorá sa uskutočnila práve v tejto miestnosti dňa 28. 
mája 2015  do 16.mája 2017 zasadal 8-krát. Oficiálny podnet zo strany členov 
VsSTZ na kontrolu nebol podaný. 
 
Táto správa predkladá kontrolu činnosti VV po línií : 
 
A./  plnenia uznesení 
B./  hospodárenia 
C./   súťaží  
A/  Z jednotlivých zasadnutí VV sú zverejnené zápisy. Je potrebné upraviť 
terminológiu - revízna komisia -dozorná rada na kontrolná komisia v zmysle 
stanov. Informovanosť členov zabezpečovala webová stránka, ktorá zahŕňa  
všetky oblasti  práce zväzu.  Ich informovanosť  by zvýšilo zverejnenie 
aktuálnych zoznamov rozhodcov a trénerov vo VsSTZ,  zoznam ocenených 
jubilantov  a to buď v zápise z VV, ktorý jubilantov  schvaľuje, alebo  v zápise z 
aktívu resp. konferencie.  Uznesenia VV boli splnené. 
 
B/ Neprehľadnosť vo vedení ekonomiky spôsobuje zverejňovanie  účtovných 
uzávierok a čerpanie rozpočtu v aktualitách zväzu, ktoré sa veľmi často menia. 
Obľúbeným a často používaným slovom je slovo  paušál.  Ale paušál 
neznamená, že nie je potrebné riadne zúčtovať peniaze zväzu. Tak je to pri 
zasadnutiach VV,  kde chýbajú prezenčné listiny, ďalej pri dvojdňovom kempe 
mládeže v Prešove a tiež pri usporiadaní Východoslovenského pohára 
družstiev mužov  vo Svidníku. 
Ku dňu kontroly dňa  16.5.2017      bol stav na účte :  7 676,93 € 
                                        Hotovosť v pokladni činí  :               919,59 € 
  Celkový stav účtu VsSTZ  zodpovedá   8 596,52 € 
 
C/ Kým súťaže mužov prebiehali bez problémov, tak mládežnícke súťaže 
prebiehali podľa vlastného Rozpisu súťaží, ktorý však nepodporil úlohy 



vyplývajúce z Hlavných úloh VsSTZ na obdobie rokov 2013-2017. Najviac sa to 
prejavilo v zániku súťaží družstiev žiačok. 
 Nakoniec VV VsSTZ súťaž družstiev dievčat vyhodnotil, keď družstvá 
obodoval z Východoslovenského pohára mládeže, ale družstva ocenené 
neboli. Ocenení boli len chlapci v kategórii mladších  žiakov a starších žiakov.  
Pritom tri zo štyroch  dievčenských družstiev, ktoré postúpili na  M - SR 
družstiev, kde reprezentovali nielen svoj klub, ale aj východoslovenský región, 
získali medailové umiestnenie. 
 Máme výhrady aj proti zníženým kvótam na M - VsSTZ mládeže  
jednotlivcov. 
Z á v e r y  :   
1./  Zosúladiť  Stanovy VsSTZ s platným zákonom o športe 
 
2./  Aktualizovať Vnútorný predpis o činnosti VV č.1/2013 a Štatúty komisií v 
súlade s prijatými  stanovami 
 
3./   Zápisy z aktívov a konferencií zaradiť medzi základné dokumenty, pretože 
súvisia so schválenými zmenami v štruktúre súťaží a finančným plnením zväzu 
 
4./ Rozpočty, ich čerpanie a súvisiace materiály radiť do priečinka  ekonomickej 
komisie 
 
5./ Predložiť  kontrolnej komisii doklady súvisiace s usporiadaním kempu v 
Prešove (prezenčné listiny účastníkov, pitný režim, materiál, dohody trénerov) 
a Východoslovenského pohára družstiev mužov vo Svidníku  (prezenčné  
listiny účastníkov a vyplatené odmeny ).  
 
Termín pre splnenie úloh  1. september 2017.   
 
 Spišské Vlachy 16.5.2017                       
 
                                                                 Anton  Gurčík 
             RNDr.Marta Brúderová 
             Rastislav Terezka 


