
Správa kontrolnej komisie Východoslovenského stolnotenisového
Zväzu na konferenciu konanú dňa 22.mája 2018 v     PREŠOVE.  

Na volebnej konferencií, ktorá sa konala na tomto mieste 18.mája 2017 
V Prešove bola zvolená kontrolná komisia v zložení : predseda Anton
Gur
ík, členovia  Rastislav Terezka a Alexander Comisso.
       Na zasadnutie výkonného výboru bol pravidelne pozývaný predseda
kontrolnej komisie.

Obsahom tejto správy je fungujúce obdobie od volebnej konferencie konanej 
18.mája 2017 v Prešove do 19.mája 2018.

          Plnenie uznesení výkonného výboru.

Výkonný výbor VsSTZ zasadal od volebnej konferencie 18.mája 2017  8 x, kde 
prijímal uznesenia, ktoré boli v drvivej väčšine splnené.
      Na výkonnom výbore sa prerokovávali bežné veci súvisiace z dlho-dobými súťažami 
dospelých ale najviac sa rokovalo o mládežníckych
súťažiach, ktoré tohto roku sa poradia družstiev vyhodnocovali po 
východoslovenských pohároch mládeže.Často sa riešili aj ekonomické
otázky.Došlo aj k nedorozumeniu medzi predsedom rozhodcovskej
komisie p.Stanislavom Dubcom a predsedom ekonomickej komisie p.
Martinom Gumáňom pri výučtovaní školenia rozhodcov.Tento konflikt
trval skoro 3 mesiace.Vzhľadom na množstvo legislatívných ,učtovných 
a daňovo - ekonomických aspektov v oblasti ekonomiky výkonný výbor
navrhuje do budúcnosti zabezpečiť  vedenie účtovníctva  VsSTZ  externej
účtovníckej firme.
       Výkonný výbor riešil aj zmluvy medzi spravcom stranky w.w.w.
pinec.sk p. Sarvašom a tiež správcom stránky vsstz.sk  p. Baranom.
        Kontrolná komisia nehodnotí členov výkonného výboru VsSTZ , táto úloha je pre 
predsedu zväzu,ale musíme vyzdvihnúť komisiu mládeže,
ktorá pod novým vedením  veľmi dobre, ale  hlavne odborne pracuje.

Hospodárenie.

Predpokladaný rozpočet na sezónu od 1.7.2017 do 30.6.2018
bol vypracovaný na sumu 14 541,00 €,  ale skutočnosť je 15 231,00 €.
     K 19.máju 2018 bolo na účte VsSTZ  6 436,37 €  a v pokladni 669,79 €.
Spolu : 7 106,16 €.
            Podrobné hospodarenie predniesol p.Martin Gumáň predseda 
ekon.komisie.

Rôzne. 

Neobdržal som podnety do tejto správy od členov výkonného výboru,
ani od mojich členov z kontrolnej komisie, ale 16.marca 2018 mi poslal
e-mail ing.Pivarník z Budkoviec. Otázka znela ,čo je v kompetencií kon-
rolnej komisie a tiež,či naša komisia má vypracovaný vnútorný predpis.

Odpovedal som mu, že vnútorný predpis pre kontrolnú komisiu 
VsSTZ vypracovaný nemáme,ale že sa riadime štatútom kontrolnej
komisie Slovenského stolnotenisového zväzu,ktorý bol v Bratislave



schválený 20.septembra 2016.
        V tejto súvislosti,ak výkonný výbor VsSTZ schváli vypracovať pre
pre kontrolnú komisiu vnútorný predpis na naše podmienky, tak ho
vypracujeme.   

    V Prešove 22.mája 2018

Anton  Gurčík
predseda kontrolnej komisie
Rastislav Terezka člen KK
Alexander Comisso člen KK

         


