
Správa predsedu kontrolnej komisie SK-SDV, VZ SK SDV 1.5.2021 

 

V roku 2020 kontrola prebiehala s ohľadom na pandémiu COVID-19, elektronicky. Fyzická kontrola 

nebola vykonaná. 

Kontrola klubov na 15 %:  Všetky kluby riadne zúčtovali dotácie podľa smernice. 

Kontrola uznesení z VZ a VV: V roku 2020 boli VV väčšinou online cez aplikáciu Zoom. Materiály na VV 

neboli včas doručované, chýbali pozvánky s programom v riadnom predstihu, zápisnice boli 

zverejňované s oneskorením. Napriek viacerým upozorneniam Kontrolnej komisie náprava nebola 

vykonaná.  

Z viacerých uznesení VZ a VV stále chýba konečné doúčtovanie MS v Pau 2017 – šprint. (NeOH) 

MVZ 2020: na tomto VZ boli nesprávne vypočítaní delegáti s právom hlasu, kluby ZOVT a ATUKO 

nemali právo hlasu, lebo v roku 2019 nemali žiadnych aktívnych členov. Táto chyba výrazne 

ovplyvnila  výsledky hlasovania na MVZ SK-SDV. 

Kontrola Canoe Slalom s. r. o. nebola vykonaná, nebolo mi umožnené nahliadnuť do dokumentov. 

Môžem len konštatovať podľa zverejnených súvah na stránke Canoe.sk, že táto spoločnosť nie je 

vôbec mŕtva a bez výrazných pohybov ako bolo spomenuté na VZ 2020 a MVZ 2020, ale je to živá 

spoločnosť s významným obratom. Kontrola musí prebehnúť, tak ako to bolo podané v správe 

predsedu SDV-SK na MVZ v L. Mikuláši.  

Kontrola pohybov na účte SK SDV: Realizované platby – zálohové platby za neuskutočnené podujatia  

3 x VT Londýn , MS v zjazde Amerika. KK bude sledovať, ako budú tieto zálohy využité v prospech 

hnutia v ďalšom období. Kontrola finančných  pohybov a následné čerpanie na vlastnom účte (nie je 

zverejnený na transparentnom účte) nebola vykonaná, nie je zverejnený na našej webovej stránke.  

Viaceré položky v zúčtovaní PUŠ 2020 neboli schvaľované VZ a VV, nie sú zapísané v žiadnej zápisnici 

z VZ a  VV. (Na porovnanie prikladám analýzu čerpania podľa zúčtovania PUŠ). 

 

Martin Stanovský st. 

Predseda Kontrolnej komisie SK-SDV 

 

Príloha: Analýza čerpania SK-SDV podľa zúčtovania PUŠ 2020 

 

 

 

 


