Správa Kontrolnej komisie SZVM za rok 2020

Kontrolná komisia SZVM sa vzhľadom na minuloročnú situáciu súvisiacu s ochorením
Covid 19 pri hodnotení činnosti SZVM zamerala hlavne na kontrolu vykazovania oprávnených
výdavkov v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR a na plnenie zákonom stanovených limitov
v zúčtovávaní výdavkov z jednotlivých dotácií, ako aj kontrolu prekrývania sa výdavkov
v rámci jednotlivých zmlúv.
Účtovné doklady boli riadne zaúčtované v rámci jednotlivých dotácií a rovnako boli
v súlade s pohybmi na bankových účtoch. Kontrolná komisia tak nezistila žiadne pochybenia
v účtovných dokladoch.
VV SZVM sa snaží podporou jednotlivých športových klubov v rámci zvyšovania
atraktivity tohto netradičného a zároveň krásneho športu podporovať a podnecovať záujem detí
a mládeže o tento druh športu a rovnako ho priblížiť aj širokej verejnosti organizovaním
pretekov Formuly Future.
Vzhľadom na nepriaznivú situáciu (Covid 19) v roku 2020 sa VV SZVM zameral
na prieskum trhu a možnosti zaobstarania nového materiálno-technického vybavenia pre rôzne
kategórie.
Úlohy VV SZVM:
- VV SZVM si svoje úlohy plní, zvoláva pravidelné zasadnutia VV, konferencie a pohyby
na zväzových účtoch oznamuje na zasadnutiach VV SZVM, ktoré sú následne zaznamenané
v zápisniciach a zverejnené na webovej stránke
- Finančné pohyby SZVM sa kontrolujú a vyúčtovanie finančných prostriedkov sa posiela
v termíne na MŠVVaŠ
- Webová stránka SZVM je plne funkčná a postupne sa dopĺňa aktuálnymi informáciami
- Daňové priznanie za rok 2020 bolo podané v riadnom termíne
- VV SZVM sa zaoberal aj vypracovaním nového Rokovacieho poriadku
Na záver KK konštatuje, že zo všetkých zasadnutí VV SZVM sú vyhotovené zápisnice,
ktoré sa následne posielajú všetkým klubom SZVM. V roku 2020 sa konali na základe
mimoriadnej situácie online stretnutia VV SZVM.
Kontrolná komisia môže konštatovať, že úlohy, ktoré boli pre VV SZVM prijaté
na poslednom poslednej konferencii, sú vo väčšej miere splnené, na aktualizácii stanov SZVM
sa ešte pracuje.
Na základe pripomienkovania po predložení správy sa ozval p. J. Fencl, ktorý mal
k správe jednu pripomienku ohľadom pravidiel OZ JETT SURF. OZ Jett Surf predložil
pravidlá, ale len v českom jazyku a z tohto dôvodu opäť vyzveme OZ Jett Surf o doloženie
prekladu pravidiel do slovenského jazyka v najbližšom možnom termíne.

Napriek tomu kontrolná komisia odporúča činnosť VV SZVM za rok 2020 schváliť.
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