VÝCHODOSLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ

SPRÁVA
kontrolóra VsTZ
za tenisovú sezónu 2017
V období od poslednej konferencie VsTZ, konanej dňa 17.03.2017 som vykonával
svoju činnosť v súlade s požiadavkami Zákona o športe č. 440/2016 Z.z. v znení ďalších
predpisov a následne so Štatútom kontrolóra VsTZ. V tejto súvislosti som sa zameral na
kontrolu hospodárnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov, dodržiavania
právnych predpisov a dodržiavania predpisov a rozhodnutí VsTZ. Zúčastňoval som sa
zasadnutí výkonného výboru, na ktoré som bol riadne pozývaný.
I.

Činnosť výkonného výboru.

Činnosť Výkonného výboru za uplynulé obdobie bola v súlade s dlhodobou stratégiou
slovenského tenisového zväzu. Výkonný výbor sa zišiel celkovo štyrikrát – 28. februára,
16. mája, 27. júna a 19. októbra . Na svojich zasadnutiach riešil aktuálne otázky
vyplývajúce z chodu tenisovej sezóny a to hlavne organizovanie regionálnej súťaže
družstiev, zabezpečenie majstrovstiev regiónu jednotlivcov, organizovanie potrebných
školení. Materiály na zasadnutia boli členom výboru posielané včas a v potrebnom
rozsahu. Zápisy zo zasadnutí boli členom výboru zasielané elektronickou poštou
v lehote do 10 dní. Tenisová komunita bola o dianí informovaná prostredníctvom
informačného Spravodaja, ktorý vychádza už 23. sezónu a v roku 2018 vyšiel
v deviatich číslach.
II.

Účtovná evidencia.

Účtovníctvo je vedené prehľadne, systematicky a v časovej následností. Obsahuje
evidenciu Hlásení sociálnej poisťovne, výplatných listín, faktúr, výpisov z bežného účtu
vedeného v SlSP, evidenciu dohôd o vykonaní práce a evidenciu príjmových
a výdavkových dokladov.
Osobitne je vedená evidencia finančných prostriedkov na činnosť Regionálneho
tenisového zväzu, na ktorú bol poskytnutý príspevok vo výške 10 500,- € z verejných
prostriedkov. Tieto prostriedky boli použité hlavne na mzdy, odvody do poisťovní,
mesačný poplatok za telefón, cestovné náklady, poplatok za vedenie účtu, poplatok za
prenájom miestnosti VsTZ a iné náklady. Prostriedky sú zúčtované za každý štvrťrok
samostatne.
V účtovnej evidencii neboli zistené žiadne dôležité nedostatky.

v Košiciach, dňa 16. 03. 2018

Ing. Vladimír Gerhart
kontrolór VsTZ

