
Revízna   komisia Vsl. Futbalového zväzu v Košiciach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S P R Á V A 

revíznej komisie za obdobie roka 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Predkladá: Barilla Ján – predseda RK VsFZ 

 

 

 

V Košiciach : 06.02.2015 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

Vážení delegáti, vážení hostia, milí športoví priatelia. 

 

 

               RK Vs FZ ako nezávislý kontrolný orgán, kde za predsedu zvolila konferencia 

18.januára 2014 Barillu Jána a následne výkonný výbor schválil dvoch členov a to za Košický 

kraj  p. Padu Jaroslava a za Prešovský kraj p. Tabiša Adriana zabezpečovala svoju činnosť 

v súlade so štatútom RK a plánom práce na rok 2014. RK počas tohto  obdobia sa zišla  

celkom 2 krát a okrem toho vykonala kontrolu účtovnej agendy za obdobie II. polroku 2013 

a tohto roku v januári za  I. polroku 2014. Komisia na svojich zasadnutiach prerokovávala 

a prijímala  závery a stanoviska   cez uznesenia a to k nasledujúcim oblastiam ako sú: 

- návrh tvorby a čerpania rozpočtu na rok a za rok 2014 

- vykonala  kontrolu účtovných dokladov po stránke  ich oprávnenosti, formálnosti  

a prípustnosti účtovných operácií za roky za II. polrok 2013. 

- zaoberala sa nákladami na lektorskú činnosť, nájomnými zmluvami za prenájom 

nebytových priestorov, zmluvami o právnej službe pre VsFZ a podobne. 

Na zasadnutie RK VsFZ boli prezívaní  sekretár a ekonómka VsFZ, ktorí zodpovedali na 

dotazy členov RK a za zmienku stojí i to, že  osobne bral účasť na zasadnutí komisie i 

predseda VsFZ. Zo zasadnutí komisie sú vedené zápisnice vrátane prijímaných uznesení.    

          

Vážená konferencia,  

 

                    teraz mi dovoľte  aby som  v ďalšej časti správy informoval dnešnú 

konferenciu o konkrétnych otázkach a záveroch, ktoré RK prerokovala a prijala závery 

a doporučenia:  . 

a) Na úseku hospodárenia Vs FZ RK   k o n š t a t u j e: 

 

 -  že rozpočet na rok 2014 je  tvorený ako vyrovnaný s miernym prebytkom vo výške 

12.125,- eur a predpokladom, že SFZ si svoje záväzky bude plniť v plnom rozsahu. 

- Čo sa týka plnenia rozpočtu RK hodnotí  pozitívne vývoj za I. polrok 2014 i napriek 

tomu, že výdaje prevýšili príjmy o 8,2 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 

48.073,-eur. Tento vývoj je však objektivizovateľný z dôvodu, že väčšina príjmov 

nabehne v II. polroku ako sú  prestupy, štartovne, registrácia a podobne. 

- vo výdajovej časti rozpočtu za I. polrok z časového hľadiska je čerpanie primerané, 

pričom v II. polroku nebudú poskytnuté  príspevky na FK na naftu. 

- stav finančných prostriedkov ku 30.06.2014 bol následovný: 

               bežný účet vo VÚB          24.552,61 eur 

                v pokladni                               45,35 eur 

s p o l u: ........................................ .24.597,96 eur 

 

-Čerpanie a vôbec plnenie rozpočtu za rok 2014 nemôže RK objektívne  hodnotiť nakoľko 

rok 2014  nieje ešte úplne účtovne uzavretý. Tu však je potrebné do budúcna prijať také 



opatrenia aby ročná závierka VsFZ bola ukončená do konca februára príslušného roka tak 

aby konferencia sa konala v marci, ktorá je oprávnená ju schváliť. 

 

b) Na úseku výkonnej a organizačnej činnosti Výkonného výboru a odborných komisií  

RK  k o n š t a t u j e,  že: 

- VV pracuje systematický o čom svedčia prezenčné listiny a zápisnice vo forme 

úradných správ 

- podobne pracujú i odborné komisie 

RK v januári t.r. vykonala kontrolu činnosti VV a odborných komisií za rok 2014 

a výsledky z kontroly budú predmetom hodnotiacej správy za dva roky. 

 

c) Čo sa týka návrhu predbežného rozpočtu na rok 2015 RK  k o n š t a t u j e, že  

- je tvorený s  prebytkom vo výške 38.467,00 eur za predpokladu plnej dotácie SFZ   

- oproti očakávanej skutočnosti roka 2014 v príjmovej časti je nárast indexom 1,10 pričom 

výdaje rastu indexom 1,03.  

RK nemá k návrhu rozpočtu zásadné pripomienky a doporučuje konferencií ho schváliť. 

 

Záver: 

 

I). RK VsFZ  d o p o r u č u j e  konferencií VsFZ  

 

a- splnomocniť VV schváliť ročnú závierku za rok 2014 v mesiaci marec. 

 

b- schváliť rozpočet na rok 2015 ako predbežný a tento aktualizovať ku 30.06.2015. 

 

c- uložiť predsedovi VsFZ prijať opatrenia na úseku ekonomiky aby  ročná závierka 

     v ďalších rokoch bola ukončená konca februára príslušného roka. 

 

d- zobrať na vedomie plnenie rozpočtu VsFZ ku 30.11.2014. 

 

 

Vážená konferencia, 

 

       v prednesenej správe som Vás informoval o činnosti RK za hodnotené obdobie.    

Jednoznačne môžeme konštatovať, že celková činnosť VsFZ je zabezpečovaná v zmysle 

stanov, organizačného poriadku, ekonomických a právnych noriem. 

 

RK konštatuje, že Vsl. FZ s finančnými prostriedkami a vôbec s celkovým majetkom 

nakladá hospodárne a efektívne. 

 

Ďakujem za pozornosť. 

                                                                                            

                                                                             

                                                                                            Ing. Barilla Ján - preds. RK, v.r. 

V Košiciach: 06. februára 2015                                              

                       


