Zápisnica zo zasadania Kontrolnej a revíznej komisii Slovenského klubu chovateľov
teriérov a foxteriérov konaného dňa 18.02.2013 v Bratislave.

Prítomní: Ing. Ľubomír Petrakovič, Ing. Štefan Varga, Anna Cwieceková
Ospravedlnení: Ján Ilgo - PN
Program: 1. Kontrola, revízia vedenia účtovnej evidencie, evidencia majetku
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Rôzne
Zasadanie otvoril a viedol Ing. Petrakovič.
K bodu 1)
Kontrolná a revízna komisia pri svojej činnosti sa hlavne zamerala na previerku
pokladničnej služby a finančných prostriedkov, previerku vedenia účtovej evidencie,
evidencie majetku klubu a vedenie členskej evidencie.
Kontrolná a revízna komisia zistila nasledujúce:
Stav účtu v SlSp k 31.12.2012 bol 9 581,68 Eur stav účtu v Tatrabanke bol 11 175,72 Eur a
pokladničná hotovosť činila 1 148,53 Eur. Spolu finančné prostriedky SKCHTaF činili k
danému dňu 21 905,93 Eur.
Finančné prostriedky boli vynakladané v súlade plánom činnosti a rozpočtom na rok
2012. Účtová evidencia je vedená v zmysle Zákona č. 431/02 Z.z. o účtovníctve a Zákona č.
283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších úprav. Účtové doklady sú vedené
správne a riadne vydokladované.
SKCHTaF má v evidencii majetku:
1) počítač Tsunami, monitor 19“ LCD a tlačiareň Konica Minolta Pagepro 1350W umiestnené u ekonómky klubu A. Cwiecekovej,
2) fotoaparát Olympus C500 - umiestnený u členky redakčnej rady Z. Križanovej,
3) Notebook HP 6730 c - umiestnený u R. Mitrovej
4) Tlačiareň HP Photo Smart C 5380 - umiestnená u R. Mitrovej
5) Tlačiareň HP Photo Smart C 380 - umiestnená u matrikárky klubu A. Burdátšovej
6) 2 ks čítačiek identifikačných čipov Minimax 2 - umiestnená u MVDr. P. Semana a p.
A. Cwiecekovej

Počítače, tlačiarne, fotoaparát a čítačky identifikačných čipov sú riadne označené a
evidované.
Evidencia členov je vykonávaná priebežne po zaplatení zápisného a členského poplatku.
K 31.12.2012 bolo evidovaných 526 platných členov SKCHTaF.
K bodu 2)
Uznesenia zo zasadaní konferencii a výboru sú priebežne plné.
K bodu 3)
V roku 2012 KRK sa zaoberala protestmi na vyhodnotenie súťaže Teriér roka 2011 práca. Komisia prehodnotila priradenie pridelených bodov, upravila výsledné poradie
a navrhla výboru klubu opatrenia, ktorými sa predchádza vzniku obdobnej situácií. Výbor
odporučenia KRK akceptoval.

Zapísal: Ing. Ľubomír Petrakovič
Bratislava, 18.2.2013

