Pavol Kučo, Košťany nad Turcom 140, 038 41 – Kontrolór SSZ
Slovenský strelecký zväz
Wolkrova 4
851 01 Bratislava

VEC:
- Správa o činnosti kontrolóra SSZ v období rokov 2013-2016

V. zjazd Slovenského streleckého zväzu, ktorý sa konal 8. decembra 2012 zvolil
v zmysle platných stanov SSZ za kontrolóra SSZ Pavla Kuča, ktorý kontrolnú činnosť
riadil osobne v zmysle platného štatútu kontrolóra SSZ.
Kontrolór sa pri svojej práci zároveň riadil podľa plánu činnosti a rozpočtu, ktorý bol
v rade SSZ každoročne schválený. Zároveň bola zo strany kontrolóra do rady SSZ
každoročne predkladaná správa o činnosti. Správy o hospodárení a činnosti SSZ
každoročne predkladala ekonómka na zasadania Rady SSZ a účtovné uzávierky boli
Radou schválené a sú zverejnené na webovej stránke SSZ.
V roku 2013 prebehla na SSZ hĺbková kontrola hospodárenia zo strany Ministerstva
školstva vedy výskumu a športu, v ktorej neboli nájdené vážnejšie nedostatky
v hospodárení SSZ. Správa z tejto kontroly je uložená na SSZ.
V roku 2014 prebehla na SSZ podobná kontrola zo strany Národného kontrolného
výboru, ktorá dopadla podobne ako kontrola z ministerstva.
V priebehu každého roku musela Rada SSZ schvaľovať spresnené finančné plány na
základe zmluvy s Ministerstvom školstva. Kontrolór ďalej potvrdzuje včasnosť
a úplnosť invertarizácie majetku SSZ v sledovaných rokoch. Zo strany kontrolóra
možno konštatovať, že s majetkom SSZ bolo hospodárené v zmysle uznesení Rady
SSZ a nie je v rozpore zo stanovami SSZ.
Zo strany klubov alebo jednotlivcom neboli oficiálne podané kontrolórovi podnety na
prešetrenie nejakých problémov, aj keď sa medzi funkcionármi alebo pretekármi
objavovali sťažnosti. Preto by som apeloval na všetkých aby svoju nespokojnosť
podali písomne, aby sa tieto sťažnosti mohli prešetriť a urobiť závery.
Na záver by som chcel poďakovať jednotlivým orgánom SSZ za ústretovosť pri práci
kontrolórovi keď neboli kladené žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali kontrolnú
činnosť SSZ.
Pavol Kučo
kontrolór SSZ

