
Revízna správa  SZVW za rok 2016. 

Výkonný výbor zasadal v roku 2016  5-krát. Členovia revíznej komisie sa 

pravidelne zúčastňovali zasadaní Výkonného výboru a na mieste kontrolovali 

prácu VV, ktorú pripomienkovali z pohľadu kontroly RK. Bolo odobrené 

a skontrolované hospodárenie za rok 2015. Tvorba rozpočtu na rok 2016 

prebehla bez problémov. V roku 2016 došlo k výmene personálu na poste 

generálneho sekretára zväzu . K 01.01. 2016 odišiel pán Marian Pospíšil 

a novým generálnym sekretárom sa stala Ing. Denisa Oravcová. Na priebeh 

odovzdávania funkcie dohliadala RK a nezistila žiadnu chybu pri preberaní 

postu generálneho sekretára zväzu. Nová generálna sekretárka zväzu 

prebrala všetky doklady, hotovosť, bankový účet, pečiatku a inventár 

kancelárie. 

 Z klubov nedošiel žiadny podnet na RK, ktorý by musela RK riešiť. 

V roku2016 sa na základe požiadaviek Ministerstva školstva začali upravovať 

Stanovy SZVW, ktorých úprava bola prispôsobená požiadavkám Ministerstva 

školstva. Ich prispôsobovanie trvalo až do prvého štvrť roku 2017, kedy bolo 

odsúhlasené na Ministerstve. 

Generálny sekretár prítomných informoval o uzavretí rozpočtu za rok 2016 a 

predložil výsledky hospodárenia za rok 2016:  

Celkové príjmy : 92960 z dotacie MS, a 5180,06 eur ( vrátane 2%     

a klubových príspevkov. 

Celkové výdavky : 93 962,81 Eur  z 92 960 bolo zučtované z dotácie a 1 002,81 

bolo z vlastných prostriedkov zvazu.  

Zostatok k 31.12.2016 : 17 448,08 ( vrátane zostatku z roku 2015) 

Dotácia 92 960 eur z MŠVVaŠ SR  bola vyúčtovaná do 31.12.2016 a odoslaná 

na Ministerstvo. 

Komisia potvrdzuje že prostriedky boli zaúčtované podľa pokynov 

ministerstva skolstva. 

 

Daňové priznanie bolo spracované a odovzdané do termínu 31.03.2017 



Odporúčania RK: 

RK odporúča venovať zvýšenú pozornosť P-SZVW pri realizácii povinností 

vyplývajúcich zo zákona o športe. 

RK odporúča o čo najrýchlejšie obsadenie miesta kontrolóra zväzu, ktorým 

MŠ podmieňuje dotáciu pre zväz. 

RK odporúča prebrať v čo najkratšom čase hmotný majetok zväzu podľa 

inventárneho zoznamu. 

 

V Piešťanoch  22.04.2017                         RK v zložení: Bartalský, Kizek, Vrábel 

 

 

 


