Slovenský zväz hádzanej, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

ZÁPISNICA č. 14

z rokovania kontrolnej komisie SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.5.2019 o 10,30 hod.
v priestoroch HK Kúpele Bojnice, Školská 7, Bojnice.
Prítomní: PaedDr. Miroslav Jursík, Mgr. Veronika Strížová, Ing. Milan Zusko
Program:
1. Zahájenie, kontrola uznesení
2. Vyhodnotenie rozpočtu SZH za rok 2018
3. Návrh rozpočtu SZH na rok 2019
4. Dodávateľské zmluvy
5. Trénerské zmluvy
5. Rôzne
K bodu 1
Prítomných privítal a rokovanie otvoril predseda KK SZH p. Jursík.
Kontrola uznesení:
uznesenie 3/2-2015 - trvalé
ostatné uznesenia sú splnené
K bodu 2
Nakoľko sme mali k nahliadnutiu iba vyhodnotenie finančných výdavkov podľa jednotlivých
účtovných kategórii, nemali sme možnosť vyjadriť sa k celkovému sumáru vyhodnotenia.
Ukladá sa tento bod preložiť na najbližšie rokovanie komisie.
uznesenie 13/1-2019
Z: predseda KK SZH
K bodu 3
KK SZH prerokovala plán na rok 2019 a odporúča :
- doplniť položku RD muži, ženy o podrobnejšie špecifikovanie sumy.
- v kapitole 12 vypustiť „ Správna rada“
Ak majú členovia KK ďalšie pripomienky, tieto zašlú i-mailom do 16.5.2019 na adresu
predsedu KK SZH.

K bodu 4
Jursík (13 ks), Zuzko (12 ks) prekontrolovali dodávateľské zmluvy z roku 2018
Všetky zmluvy boli v poriadku.
K bodu 5
Pani Strížová skontrolovala trénerské zmluvy z r. 2018:
- Zmluva o trénerskej činnosti, Ing. Martin Lipták, tréner RD muži,
- Zmluva o výkone činnosti reprezentačného trénera, Rastislav Jedinák, tréner RD
kadetky,
- Zmluva o trénerskej činnosti, Ján Packa, tréner RD ženy,
- Zmluva o výkone činnosti asistenta trénera RD muži + ambasádor RCH, Radoslav
Antl,
- Zmluva o trénerskej činnosti Michal Lukačin, tréner RD juniorky,
- Zmluva o trénerskej činnosti Dušan Poloz, RD ženy,
Všetky skontrolované zmluvy sú v poriadku.
Kbodu 6
Do rôzneho sa neprihlásil nikto.
Rokovanie komisie ukončil jej predseda p. Jursík a prítomným poďakoval za účasť a činnosť.

Zapísal:
PaedDr. Miroslav Jursík
Predseda kontrolnej komisie SZH

Zápisnicu overila:
Mgr. Veronika Strížová
Podpredsedníčka kontrolnej komisie SZH

