Výročná správa o činnosti kontrolóra SKrZ za rok 2020.

Vážení športoví priatelia,
Činnosť športového zväzu na Slovensku je veľmi zložitá, komplikovaná, reguluje ju
nespočítateľné množstvo zákonov, nariadení. Správna i ekonomická agenda je
rovnaká ako pre každú firmu, či organizáciu. Splnenie požiadaviek je pre malé
športové zväzy s obmedzenými prostriedkami veľmi náročné. Štátne orgány
očakávajú, že na zväzoch je dostatok kompetentných a adekvátne zaplatených
pracovníkov. Realita je však iná. Rozsah práce je hrozne veľký a je náročné
zabezpečiť, aby všetko v našej činnosti bolo vykonané tak ako je potrebné. Úloha
štatutára zabezpečiť komplexné a efektívne fungovanie zväzu nie je ľahká
a jednoduchá.
Ako Kontrolór SKrZ som zároveň aj predsedom KK SKrZ, kde v spolupráci s jej
členkami pani Kažimírovou a pani Poljakovou sme vykonávali spoločne činnosť, ktorá
bola zameraná predovšetkým na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia
finančných prostriedkov, dodržiavanie právnych predpisov, dodržiavanie predpisov
a rozhodnutí orgánov SKrZ. O zistených nedostatkoch sme ústne alebo písomne
informovali predsedu SKrZ a zároveň aj konzultovali postup pri ich odstraňovaní.
Našou snahou bolo odhaliť, upozorniť na nedostatky s cieľom, aby bola vykonaná
náprava.
Kontrolu dokladov sme vykonavali na spoločných stretnutiach v priestoroch
sekretariátu SKrZ . Správy z kontrol sú na webovej stránke SKrZ.
Na jeseň 2020 som na základe podnetu predsedu DK SKrZ pána Jakuboviča vykonal
kontrolu posledného VZ SKrZ v roku 2020.
Na základe podnetu pána Beständiga som vykonal kontrolu rozhodnutí DK SKrZ č. 1
a č.2.

Aj o týchto podnetoch viac informácii nájdu záujemcovia na webovom sídle SKrZ.
Ako predseda KK SKrZ som sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí VV SKrZ, kde bola
taktiež príležitosť na vysvetlenie problémov. V priebehu roka som reagoval na
telefonické otázky členov SKrZ a pomohol riešiť ich problémy.

Na VZ SKrZ 26.6.2021 končí volebné obdobie VV SKrZ. Môžem konštatovať, že
členovia VV mali záujem, aby ich práca bola užitočná a efektívna. Ale ako som už
v úvode konštatoval nároky sú obrovské a nie vždy bolo všetko v poriadku.
V budúcom období bude treba, aby VV venoval pravidelnú pozornosť nedostatkom

na ktoré upozornila KK SKrZ. Doporučujem, aby na svojich zasadnutiach aspoň 2x do
roka vykonal vlastnú kontrolu odstránenia nedostatkov, na ktoré upozornila KK SKrZ
a prjjal opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa nedostatky neopakovali. Bolo by dobré,
aby bolo stanovené, kto za nedostatok zodpovedá.
Taktiež navrhujem, aby v uznesení z VZ SKrZ 26.6.2021 bol bod, ktorý ukladá VV SKrZ
odstrániť nedostatky uvedené v Správe z kontroly KK SKrZ č. 1 do 31.8.2021
a o odstránení bola vyhotovená stručná správa.

Na záver chcem poďakovať pani Kažimírovej aj Poljakovej za ich čas, ochotu a vysoko
kvalitnú odbornú prácu v KK SKrZ.
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