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 Slovenský šachový zväz – Rada SŠZ 

 

 
Záznam z elektronického rokovania Rady SŠZ  

 7.11. – 28.12. 2015 

 

Elektronicky hlasovali : (14) 

Štefan Blaho, Ján Cuper, Peter Falťan, Peter Fiala, Rudolf Habrda, Juraj Ivan, Pavol 

Sedláček, Gustáv Šturc, Peter Bielik, Roman Juhár, Imrich Jurčišin, Jaroslav Pčola, 

Jozef Ráchela, Anton Geffert, 

Nehlasovali : (2) 

Miloš Šarmír, Štefan Capák, 

 

Program rokovania 

1. Schválenie návrhu rozpočtu SŠZ na rok 2016 

2. Rôzne 

a. Kauza „Hyll“ 

b. Informácia o finančnom a organizačnom zabezpečení medzinárodných akcií 

uverejnených v kalendári FIDE:  

- European Amateur Chess Championship 2016 Bratislava, Slovakia 13-May-

2016 21-May-2016  

- World Youth U-16 Chess Olympiad 2016 Poprad-Tatry, Slovakia 21-July-

2016 30-July-2016  

 

K bodu 1. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2015 

Na základe uznesenia Konferencie SŠZ 

„VV SŠZ je povinný pripraviť a predložiť Rade SŠZ do 31.10. bežného roku rozpočet na 

budúci rok a Rada SŠZ je povinná do 31.12. bežného roku schváliť resp. upraviť rozpočet SŠZ 

na budúci rok. Pri zásadných zmenách schváleného rozpočtu je VV SŠZ povinný požiadať 

Radu SŠZ o schválenie zmeny.“ 

Rada SŠZ je povinná do 31.12. bežného roku schváliť resp. upraviť rozpočet SŠZ na 

budúci rok. 

Vzhľadom na túto povinnosť Rada SŠZ postupovala nasledovne: 

a) do 25.11. 2015 pripomienkovala a diskutovala o rozpočte SŠZ mailovou komuniká-

ciou medzi členmi rady, sekretariátom a prezidentom SŠZ. Rozpočet pripomienkovalo 

9 členov Rady SŠZ, 

b) 25.11.2015 vyzval predseda Rady prezidenta SŠZ, aby reagoval na pripomienky od 

členov rady, prípadne predloţil upravený rozpočet, 

c) od 20.12.2015 predseda Rady SŠZ otvoril elektronické hlasovanie Rady SŠZ, Rada 

hlasovala o schválení návrhu rozpočtu s výhradami na rok 2016. 
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Prílohy k bodu 1: 

- návrh rozpočtu SŠZ na rok 2016, ktorý bol doručený členom Rady SŠZ dňa 1.11. 

2015 mailovou poštou 

- komentár prezidenta SŠZ k návrhu rozpočtu na rok 2016 

 

Diskusia k predloženému návrhu rozpočtu SŠZ 
 

Gustáv Šturc 
- Príjmy z podnikateľských zmlúv - chýba informácia ako ich zaistí VV, následne od-

meny zo získania vo výške 25 % sa mi zdajú privysoké. Odmena 25 % by mala patriť 

prípadným členom SŠZ, ktorí nie sú členmi VV. 

- Chýbajú príjmy z 2% - alebo sa o tom neuvažuje ??? 

- Niektoré poloţky sa mi zdajú prinízke , napr. MEU Kouty  100 €   atď. 

Navrhuje schváliť rozpočet s drobnými pripomienkami a s tým, ţe VV predloţí do 30.4.2016 

upravený rozpočet  na základe upresnenia  reality príjmov. 
 

Peter Bielik 
- Vyrovnaný rozpočet je samozrejme dôleţitý, v súčasnej dobe sa ani inak nedá. 

- Dosť dobre nechápem, prečo pôvodná forma návrhu rozpočtu, kde boli rozdelené 

príjmy zo štátneho rozpočtu a vlastné zdroje, bola zmenená. Terajší návrh tieto zdroje 

nerozdeľuje. Nikde ani nevidím, s akou sumou sa ráta zo štátneho rozpočtu. Myslím, 

ţe táto informácia je dosť dôleţitá. 

- Oproti podrobnému špecifikovaniu výdajov je špecifikácia príjmov hodne stručná. 

- Ako predsedu komisie mládeţe KŠZ TN ma zaujímajú najmä poloţky určené pre 

mládeţ. Neviem, čo je MSR CIS 3500€. V tomto roku je poloţka MSR CIS 1200€ 

a nebola vyčerpaná. Rád by som sa dozvedel, ako bude pokračovať projekt CIS, na-

koľko na stránke SŠZ www.chess.sk sú stále vyvesené pravidlá, ţe novoprihlásené 

školy dostanú šachy, kniţky a magnetickú tabuľu. Magnetické tabule však podľa vy-

jadrenia sekretariátu nie sú. Alebo ich treba zabezpečiť, alebo aktualizovať stránku 

www.chess.sk 

- Regionálne šachové akadémie sú poníţené z 6100€ (skutočnosť 6514€) na 

4000€.Vzmluvách regionálnych šachových akadémií sú však celkom jednoznačne sta-

novené sumy dotácií za jednotlivé aktivity. Potom to bude treba zmeniť. 

- Novému vedeniu SŠZ treba nechať priestor na prácu 

Pridal sa k návrhu p. Šturca  schváliť navrhovaný rozpočet  s pripomienkami a aktualizáciou 

k 30.4.2016. 

Juraj Ivan 

Rozpočet na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný. Pre predsedu Rady je to jeden 

z najdôleţitejších parametrov rozpočtu. Rozpočet má zároveň korešpondovať 

s programom prezidenta SŠZ, na základe ktorého  konferencia zvolila prezidenta  do 

funkcie. Novozvolený VV a prezident by sa nemali uspokojiť s konštatovaním, ţe teraz na 

realizovanie ich programu nie sú finančné zdroje.  Prezident a VV navrhujú rozpočet a teda 

určujú, na ktoré projekty sa finančné prostriedky pouţijú.    

 Predloţený rozpočet SŠZ je ešte horšie čitateľnejší, ako rozpočty v roku 2015. Chcem 

poţiadať sekretariát a prezidenta o zaslanie členom rady  „podrobného“ rozpočtu. Sekretariát 

ţiadam, aby  členom Rady poslal čerpanie prostriedkov k 15.11.2015.   

Príjem 

http://www.chess.sk/download/dokumenty/navrh-rozpoctu-na-rok-2016.pdf
http://www.chess.sk/download/dokumenty/navrh-rozpoctu-na-rok-2016.pdf
http://www.chess.sk/download/dokumenty/komentar-prezidenta-SSZ-%20navrhu-rozpoctu-na-rok-2016.pdf
http://www.chess.sk/download/dokumenty/komentar-prezidenta-SSZ-%20navrhu-rozpoctu-na-rok-2016.pdf
http://www.chess.sk/
http://www.chess.sk/


Strana 3 z 10 
 

V príjmovej časti vidím nasledovné riziko: Finančné prostriedky z Ministerstva školstva (táto 

suma by mala byť v rozpočte presne špecifikovaná). Pri poklese príjmov z MŠ rozpočet by 

mal byť upravený.  

Zostatok z predchádzajúceho roku by mal byť vyšší, niektoré poloţky na strane príjmov 

výrazne prekročia rozpočet, niektoré výdavky (napr. účasť majstra v pohári majstrov) nebudú. 

Samozrejme niečo pribudne. Tu vidím priestor pre VV a prezidenta SŠZ, kde by sa dali 

ušetriť finančné prostriedky a pouţiť ich v roku 2016. 

Výdavky 

Tu má VV a prezident SŠZ väčší manévrovací priestor ako v príjmovej časti. Sústredím sa na 

časti, ktorým sa dlhodobo venujem (náborová časť, mládeţ) a na poloţky, ktoré sa mi javia 

podhodnotené alebo nadhodnotené. 

Náborová časť (GPX, CIS, MDH) 

1. CIS - Odporúčam rozpočet upraviť na základe návrhu Stana Vlčeka. Stále získavame 

finančné prostriedky od prémiových členov, k nim by sme mali niečo pridať a nie ub-

rať 

2. MDH – špecifikovať v rozpočte poloţku 102 Projekt MDH, na čo bude pouţité 600€ 

Na sekretariáte sú ešte stovky šachov a desiatky kníh z projektu CIS, neexistuje však 

koncepcia MDH, následok – nedá sa urobiť ani rozpočet pre projekt. 

Mládež  

Bola prijatá koncepcia práce TMK s mládeţou pre roky 2015 aţ 2018. Zvýšil sa rozpočet pre 

národnú akadémiu, no zníţil sa rozpočet na regionálne akadémie. Na ďalšie činnosti uvedené 

v koncepcii práce TMK nie sú rezervované finančné prostriedky (nič sa nezačne z koncepcie 

realizovať v roku 2016?). Získali sme 2. miesto na MS mládeţe do 16 rokov (Gaţíková), 

body pre MŠ a to nás zaväzuje v rozpočte vyčleniť viac finančných prostriedkov pre mládeţ. 

Odporúčam navýšiť rozpočet pre regionálne akadémie a zvýšiť rozpočet pre mládeţ napr. 

mládeţ rezerva (3. 000 aţ 5.000), tak aby sa dali realizovať aktivity postupne naplánované 

v roku 2016 – z projektu MDH (hlavne pred začiatkom budúceho školského roku) a uţ 

schválenej koncepcie práce TMK. 

Odporúčam upraviť poloţku: 

54 Konferencia SŠZ z 500 na 1 000€ 

Vysvetliť aký je rozdiel medzi poloţkou 71.Trénerské semináre, metodické materiály 

a poloţkou 103 Seminár trénerov Non – Stop – Progress. 

Zaradiť poloţku na aktualizáciu www oficiálnej stránky SŠZ a jej inováciu (tu aj práce 

programátora). Mnohé články ale aj celé podstránky  (napr. CIS, no aj iné) sú 

neaktualizované, ďalšie chýbajú (napr. prijatá koncepcia TMK).    

Poznámka k poloţke 98 Odmeny zmluvy podnikatelia: 

Často sa stretávam s námietkami členov SŠZ k vyplácaniu neprimeraných odmien  zo zmlúv 

pre členov VV a prezidenta. Predchádzajúci VV SŠZ si tieto odmeny nevyplácal. Prosím 

členov Rady, aby zaujali stanovisko i k vyplácaniu odmien zo zmlúv prezidentovi a členom 

VV. 

 

Anton Geffert 
Pripomienky k Návrhu rozpočtu SŠZ na rok 2016 

-          štruktúra navrhovaného rozpočtu sa oproti iným rokom zmenila, čo sťaţuje jeho 

„čitateľnosť a porovnateľnosť“ (!?). Je to asi len vec „vkusu a zvyku“! Hlavné jeho 

pozitívum je, ţe sa snaţí byť vyrovnaný, aj keď za cenu určitých rizík  
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-          čo sa týka poloţiek, je návrh čo do ich výšky „nevyváţený“ a sú v ňom uvádzané 

niektoré „zanedbateľné“ poloţky (napr. 2/1-príjem z reklamy 100.-€, resp. 32-MEU 

mládeţe 8-14, Kouty 100.- €; 43-drobný investičný materiál 200.- € (? investície takejto 

kategórie nepoznám); 44-údrţba  opravy 100.- €; 46-kancelárska technika a zariadenie 

100.- €), ktoré navrhujem riešiť ich vypustením z návrhu a zahrnutím do väčších, 

zmysluplnejších kapitol 

-          niektoré poloţky, vyplývajúce z projektov SŠZ, boli do návrhu „nahodené“ bez 

analýzy a syntézy poznatkov a skúseností a preto bez  patričného komentára pôsobia 

„čudne“, napr.  

o   aktivita CIS si takýto postup priam ţiada: 

o     príjem - r.21-členské príspevky CIS 1300.-€; 

o     výdaje – r.77,92,93,94 týkajúce sa CIS – spolu 4100.- € 

o    Mládeţ – r.57,58 týkajúce sa RŠA a NŠA, rovnako nezohľadňujú skutočnosť 

a poznatky z ich doterajšieho fungovania  

o    r.65 DL povaţujem za zbytočnú, podľa môjho osobného názoru jej formát je uţ 

„preţitý“, súťaţ je málo atraktívna a navrhujem ju z návrhu rozpočtu škrtnúť 

a ušetrené fin. prostriedky presunúť do inej poloţky určenej pre mládeţ 

-          vyjadrenie k podnikateľským zmluvám a odmenám (19/7 a r.98): 

o   odmeny vo výške 25 % boli schválené vo VV SŠZ v r.2009 (viď čl.5 ES SŠZ). 

Myslím si, ţe nie je správne, aby rozhodovanie o takejto veci patrilo do 

právomoci VV!!! 

o    s týmto spôsobom získavania financií mám aj osobné skúsenosti a môţem 

povedať, ţe nie iba tie najlepšie (je to dvojsečná zbraň!!) 

o   navrhujem znenie tohto článku ES upraviť po diskusii na najbliţšej mimoriadnej 

konferencii - čo sa týka nárokovateľnosti aj výšky odmeny 

Odporúčanie: Navrhujem upraviť Návrh rozpočtu SŠZ na r.2016 na základe  

zohľadnenia skutočností r.2015 a pripomienok členov Rady SŠZ 

 T: 02/2016 

 

Štefan Blaho 
Príjmy: 

- prosím o zaslanie návrhu rozpočtu s členením príjmov a výdavkov od Ministerstva školstva 

(MS) a na vlastne zdroje. Kedy budú schválene finančne prostriedky od MS na r.2016? Je 

nejaké riziko, ţe bude pokles príjmov od MS? 

- príjmy z podnikateľských zmlúv: 15 000 eur. Najviac riziková poloţka príjmov z vlastných 

zdrojov. Kedy bude zazmluvnený partner Extraligy do sezóny 2016/2017? Aká je 

predpokladaná výška príjmov na extraligu 2016/2017? Aká je pravdepodobnosť získania 

týchto príjmov? Koľko partnerov bolo/bude oslovených? 

Výdavky: 

- pol.33-MS seniori druţstva, 35 Metrová CUP,pol.21-Šachova olympiáda: je moţné urobiť 

plánovanú kalkuláciu predpokladaných nákladov na reprezentačné akcie detailne, aby sme 

vedeli, či je uvedená plánovaná suma v rozpočte správne odhadnutá? 

- pol. 74 M SR muţov a ţien: podlá môjho názoru by M SR mali patriť medzi 

najvýznamnejšie akcie šachového kalendára v rámci Slovenska a VV by mal spraviť 

maximum, aby si toto podujatie zachovalo svoju úroveň a váţnosť. Podľa mňa by mal byť 

zachovaný model, aby M SR bol uzavretý turnaj a popri tom zorganizovať open turnaj. 

Navrhujem zvýšiť plán na min. 6000 eur (tak ako to bolo v r.2015). 
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- pol. 98 odmeny z podnikateľských zmlúv: myslím si, ţe by mal byť článok 3 tykajúci sa 

provízie zo sprostredkovateľských zmlúv v ekonomickej smernici detailnejšie spracovaný s 

jasnejšími pravidlami odmeňovania za získanie prostriedkov. Aktuálne dvojvetvové znenie je 

úplne nepostačujúce. V princípe som za motiváciu kohokoľvek, kto je schopný získať pre 

zväz finančné prostriedky. Nemyslím si, ţe by členovia VV mali byt v tomto smere nejak 

"diskriminovaní". O výške provízie sa da diskutovať.    

 

Peter Falťan 
Najprv niekoľko formálnych poznámok. Súhlasím s pripomienkami ohľadom štruktúry pred-

kladaného návrhu  rozpočtu. Jednoznačne v materiáli chýbajú informácie z predchádzajúceho 

obdobia (rozpočet na tento rok a jeho plnenie) a najmä  informácie o príjmoch z MŠ SR. Ani 

formát pdf nie je najvhodnejší. Doporučoval by som predkladať dokumenty takéhoto typu 

nielen vo formáte pdf, ale aj v exceli, v ktorom sa dajú vykonávať aj pomocné prepočty. 

K príjmovej časti: 
Ako prvé číslo v kaţdom rozpočte býva počiatočný stav. K 1.1.2016 sa predpokladá suma 

34 500€. Podľa predloţeného čerpania rozpočtu za rok 2015 k 15..2015 bolo na účte 67 545€.  

To znamená, ţe  do konca roku sa ešte plánuje vyčerpať cca 33 000 €?    

Návrh príjmovej časti rozpočtu na rok 2016 predpokladá oproti roku 2015 príjem niţší 

o takmer 19 000 €.  

Najväčší výpadok, takmer 26 000 €, je v časti reprezentácia a Sekretariát. Vypadli riadky 3-6. 

To sa nepočíta s príjmami z úhrad účastníkov MS, ME a MEU mládeţe? Alebo sa to kompen-

zuje rapídne zníţenými výdavkami na MS mládeţe v roku 2016 (riadky 29, 29 a 30) vo výške 

spolu 6 300€ namiesto tohtoročného čerpania vo výške 25 000 €?   

Len tak na okraj – 2 riadky majú rovnaké číslo – 29.    

Takisto vypadla poloţka 19 (dary a  príjem z asignovanej dane), ktorá tento rok priniesla prí-

jem 2 000 €.  

K výdavkovej časti: 
Aj výdavková časť návrhu rozpočtu je niţšia o cca 19 000 €. Najväčšiu „zásluhu“ na tom má 

uţ vyššie spomínané zníţenie výdavkov na MS mládeţe. Podobne aj poloţka 69 „Podiel re-

giónom z členského“ je niţšia o 11 000 € (takmer 50%).   

Na druhej strane najvyššie výdavky (s výnimkou mzdy pracovníkov sekretariátu) sú na Ša-

chovú olympiádu, poplatky FIDEa ECU (nárast o 2 200 €),  odmeny zmluvy podnikatelia 

(nárast o 2 100 €),. 

Poznámky k príspevku A. Gefferta: 
CIS - výdaj uvedený v r. 77 ako MSR CIS vo výške 3 500 € by mal byť správne označený ako 

MSR základných a stredných škôl, ktoré sú kryté príjmom z MŠ SR (r. 8 – príspevky na mlá-

deţ). Tak to bolo minulý rok a aj tento rok práve v týchto dňoch a týţdňoch prebiehajú kraj-

ské etapy. 

Podnikateľské odmeny a zmluvy – o províziách a odmenách by nemali rozhodovať orgány, 

v ktorých prijímateľ je členom.   Navyše aj výška provízie (25%, občas spomínaná aj vyššia) 

sa mi zdá vysoká a podľa mňa by mala byť zhora ohraničená.  

Určite by mala byť príslušná smernica aktualizovaná. Lebo napr. čo ak poskytovateľ dotácie 

si dá podmienku, ţe chce, aby celá suma išla na ním určený účel (napr. MSR jednotlivcov).  

Celkovo k návrhu rozpočtu:   

Vzhľadom na to, ţe v oblasti financií sa necítim byť ani len priemerným odborníkom a mojím 

hlavným kritériom je nemíňať viac ako na čo máme, súhlasím s názormi p. Šturca a Gefferta 

odsúhlasiť návrh rozpočtu po prípadných úpravách na základe nášho elektronického rokova-
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nia, s tým, ţe koncom 1. štvrťroku 2016 ho VV SŠZ znovu predloţí Rade SŠZ so zapracova-

nými zmenami (napr. aj zmeny na základe nového zákona o športe).  
 

Rudolf Habrda 

Rozpočet je dobrý, je za prijatie. 

 

Pavel Sedláček 

Váţi si  diskusné príspevky členov Rady k predloţenému návrhu Rozpočtu na rok 2016 a 

práve preto očakávam, ţe sa k nim prezident vyjadrí. Hlasovať chce aţ po 

predloţení upraveného rozpočtu. 

 
 
Členovia Rady nedostali vyjadrenie prezidenta SŠZ k svojim pripomienkam a Rada SŠZ 

nedostala na základe pripomienok upravený rozpočet. 

 

Na základe informácií od sekretára SŠZ bude stav finančných prostriedkov k 1.1.2016 cca 

42.000€, nie je však známa dotácia z Ministerstva a do platnosti vstupuje nový Zákon 

o športe. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj vzhľadom na diskusné príspevky 

jednotlivých členov Rady, bolo sformulované nasledovné uznesenie: 

 

UR 43/2015 

Rada SŠZ schvaľuje predloţený návrh rozpočtu na rok 2016 s nasledujúcimi pripomienkami : 

- odporúča VV SŠZ  upraviť rozpočet na rok 2016 v súlade s novým Zákonom o športe 

a aktuálnym stavom finančných prostriedkov. Rozpočet upraviť do 31.3.2016 a predloţiť na  

mimoriadnej Konferencii SŠZ, 

-  upraviť rozpočet tak, aby boli zrejmé prostriedky zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť 

a následne pouţitie týchto  prostriedkov  
 

Na vedomie: Prezident SŠZ, VV SŠZ, sekretariát SŠZ, predseda Kontrolnej komisie  

Zodpovedný: Prezident SŠZ, VV SŠZ  

Termín: 31.3.2016 
 
 
K bodu 2.  

a) Kauza Hyll  

 

Diskusia 

Gustáv Šturc 

Osobne  nevidím veľké riziká pri pozastavení členstva v SŠZ pánovi Hýllovi,  na druhej 

strane je tu právoplatné rozhodnutie súdu a postihnutí by sami mali trvať na jeho plnení. 

Súdne rozhodnutia musia byť vymáhateľné. K tomuto by sa mali vyjadriť nezávislí právnici 

(napr.  Gaţík, Petrán ....) za symbolickú odmenu. 

 

Anton Geffert 

Keďţe som nebol prítomný na zasadnutí Rady SŠZ v septembri vo V.Tatrách, kde bola táto 

„súdna“ kauza nastolená, na základe zaslaných materiálov si myslím, ţe táto vec neprislúcha 

do právomoci SŠZ. SŠZ by nemal „riešiť“ neschopnosť slovenského súdnictva! Angaţovanie 

sa SŠZ v tomto občiansko-právnom spore môţe vytvoriť do budúcnosti nebezpečný 

precedens! 
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Štefan Blaho 

Súhlasím s p. Šturcom, ţe v tejto veci by sa mali vyjadriť právnici. Čí uţ šachisti právnici, 

ktorí by boli ochotní zastupovať SSZ alebo úplne nezávislí právnici (nešachisti). V kaţdom 

prípade potrebujeme poznať riziko, ktoré hrozí SŠZ v prípade, ak by sa dostal do súdneho 

sporu s p. Hyllom a tento súdny spor by prehral. Aké by boli potenciálne finančné náklady? 

 

Rudolf Habrda 

A čo sa týka nášho nešťastného rozhodnutia o Jánu Hyllovi, ZRUŠME HO! Priznám sa, ţe na 

Štrbskom Plese som ešte nevedel, ţe Hyll dostal v roku 2010 amnestiu od Gašparoviča. A tak 

si myslím, ţe by sme nemali opravovať rozhodnutie slovenského súdnictva. 

 

Predseda Rady SŠZ veril, že  dôjde k dohode medzi veriteľmi (poškodenými) 

a dlžníkom. Z vyjadrení oboch strán je zrejmé, ţe sa ani v blízkej budúcnosti nedohodnú. 

Na rôznych úrovniach sa objavili rôzne argumenty (zaťaţenie finančné a časové VV SŠZ 

súdmi). Vzhľadom na komplikovanosť prípadu (p. Hyll bol odsúdený, dostal prezidentskú 

amnestiu, odmieta splatiť dlh rodičom mladých šachistov, čím poškodzuje dobré meno šachu) 

a nejednotnosť  právnikov k tomuto prípadu, navrhujem odloţiť rozhodnutie UR 39/2015 

a poţiadať Etickú komisiu vypracovať odborné stanovisko k uvedenému prípadu. Cieľom je 

vytvoriť odporúčania, ako v obdobných prípadoch majú postupovať jednotlivé orgány SŠZ. 

Odborné stanovisko predloţí predseda komisie v písomnej forme Rade SŠZ resp. 

mimoriadnej konferencii, ktoré následne urobia konečné rozhodnutie. 

Návrh uznesenia k tomuto bodu: 

UR 44/2015 

Rada SŠZ pozastavuje účinnosť uznesenia UR 39/2015. Ţiada predsedu Etickej komisie 

o vypracovanie odborného posudku k uvedenému prípadu.  Návrh rozhodnutia 

s odôvodnením predloţí Rade SŠZ resp. mimoriadnej konferencii SŠZ. 

Na vedomie: Predseda etickej komisie, prezident SŠZ, VV SŠZ, sekretariát SŠZ,  Ľuboš 

Volna, Igor Remeň, Ľubomír Šimo, Jozef Hlaváčik, Ján Hyll  

Zodpovedný: Predseda etickej komisie  

Termín pre vypracovanie odborného posudku: 31.3.2016 

 

Informácia o finančnom a organizačnom zabezpečení medzinárodných akcií 
Podľa uznesenia rady UR40/2015 má prezident SŠZ  do 31.11. 2015 preveriť finančné a 

organizačné zabezpečenie, resp. moţnosť odstúpenia od organizácie medzinárodných akcií 

uverejnených v kalendári FIDE.  

 

Rada SŠZ nedostala žiadnu informáciu od prezidenta SŠZ ani sekretariátu o finančnom 

a organizačnom zabezpečení medzinárodných akcií 

 

Rôzne 

Predseda rady SŠZ informoval členov rady o novom zákone o športe, ktorý 15. decembra 

podpísal prezident republiky. Z uvedeného zákona vyplývajú povinnosti, ktoré je potrebné 

splniť v zákonom predpísanej lehote. Je potrebné meniť stanovy, zvolať mimoriadnu 

konferenciu, na ktorá Rada SŠZ určuje kľuč pre delegátov. 
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Peter Falťan 

Mimo návrhu rozpočtu – štandardným príjmom SŠZ sú členské príspevky. Pre Vašu 

informáciu uvádzam prehľad členských príspevkov za posledné 3 roky. Moje čísla nesedia 

presne s údajmi uverejnenými pri plnení rozpočtov za jednotlivé roky. Ja som vychádzal 

z údajov v matrike na zväzovom webe, kde pri kaţdom členovi je uvedená platba za beţný 

a minulý rok.  

Z vybranej sumy od roku 2013 patrí cca 32% krajským zväzom. Do roku 2012 to bolo 50%. 

 

  Počet  platiacich 
Suma v € 

zdroj 

matrika k Rok 15 € 10 € 5 € Spolu 

2013 2 147 1 812 92 4 051 50 785 31.07.2014 

2014 2 085 1 767 87 3 939 49 380 20.11.2015 

2015 2 053 1 880 89 4 022 50 040 20.11.2015 

Toto píšem aj preto, ţe z rozpočtu neviem presnejšie identifikovať podiel krajov z členského. 

Ten údaj uvedený v r. 69 „Podiel regiónom z členského“ je pravdepodobne zavádzajúci. Prax 

je taká, ţe z príslušného podielu pre kaţdý krajský zväz je odpočítaná poloţka za ratingovanie 

krajských súťaţí druţstiev. Podľa môjho názoru z dôvodu korektnosti by mal r.69 obsahovať 

skutočný podiel krajov z členského, t.j. vrátane strhnutej sumy za ratingovanie krajských sú-

ťaţí, a v príjmovej časti by mala existovať poloţka „Poplatky za spracovanie krajských súťaţí 

druţstiev pre FIDE“. Podobne ako existuje príjmový r.15 „Poplatky za spracovanie turnajov 

pre FIDE“. Rozdiel je vo výške poplatkov, ktoré boli nedávno zmenené. Za súťaţ druţstiev je 

to 1 € za kaţdého hráča v súťaţi, v turnajoch je to 1,50 € za hráča.    

V tejto súvislosti chcem upozorniť na poslednú vetu z komentára prezidenta SŠZ F. Jablonic-

kého 

„Čo sa týka príjmovej časti je možné možno vyzbierať vyššiu sumu ešte na licenciách, uvažuje 

sa o úprave súťažného poriadku družstiev, čo môže mať pozitívny vplyv na rozpočet.“ 

Pred  tohtoročnou konferenciou SŠZ sa vyskytovali hlasy a myslím, ţe buď Košický alebo 

Prešovský šachový kraj mal úmysel presadiť, aby poplatky za licencie v súťaţiach druţstiev 

boli predmetom zväzov, ktoré ich organizačne zabezpečujú. Extraligu, 1. a 2. ligy zabezpeču-

je SŠZ,  3. a niţšie ligy krajské zväzy. Viem, ţe podobné názory majú vo viacerých krajských 

zväzoch.  

Pre ilustráciu uvediem prehľad licencií k 20.11.2015: 

   

 
Spolu Súťaţe SŠZ Súťaţe KŠZ 

typ licencie 
Počet 

licencií 

Suma v 

€ 

Počet 

licencií 

Suma v 

€ 

Počet 

licencií 
Suma v € 

B 317 0 91 0 226 0 

A1 540 4 251 115 1 276 425 2 975 

A2 76 2 482 40 1 294 36 1 188 

Z 74 1 907 50 1 533 24 374 
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Spolu A+B 933 6 733 246 2 570 687 4 163 

Spolu 

A+B+Z 
1 007 8 640 296 4 103 711 4 537 

Z tabuľky vidno, ţe z celkovej sumy za licencie 8 640 € je viac ako 50% za licencie 

v súťaţiach, ktoré riadia krajské zväzy.  

Ja osobne s úpravou súťaţného poriadku druţstiev, ktorý navýši poplatky za licencie nebu-

dem súhlasiť. Tie poplatky sú uţ teraz dosť vysoké. 

Pre ilustráciu uvediem, ţe v ČR poplatky za registráciu cudzincov sú: 

- registrační príspěvek cizince za kaţdou soutěţ řízenou ŠSČR   400 Kč 

- registrační príspěvek cizince za kaţdou soutěţ řízenou KŠS     100 Kč 

 

Jozef Ráchela 

 

Mám taký dojem, ţe pôsobenie Rady SŠZ sa neuberá správnym smerom. V zmysle stanov 

SŠZ, zasadá Rada minimálne raz do roka a rieši návrh rozpočtu a prípadne ďaľšie záleţitosti, 

ktoré v medzivolebnom období by prináleţali Konferencii zväzu. 

Výkon funkcie a pôsobnosti SŠZ, vykonáva VV SŠZ. 

Nepripadá mi šťastné riešenie, ak  Rada komunikuje, resp. nekomunikuje elektronicky a chce 

riešiť aj záleţitosti, ktoré jej neprislúchajú. 

Ak máme riešiť rozpočet, treba zvolať zasadnutie Rady, tam ho za prítomnosti prezidenta 

zväzu a predsedu KK, prerokovať a rozhodnúť. 

 

Odpoveď predsedu Rady p. Ráchelovi 

Predseda Rady dáva prednosť priamej komunikácii pred elektronickou. Rada tento rok mala 

schváliť: 

- rozpočet na rok 2015, predsedov komisií 

- rozpočet na rok 2016 

Na budúci rok bude potrebné: 

- schváliť výsledky hospodárenia za rok 2015 (moţná schváli mimoriadna konferencia) 

- určiť kľúč k voľbe delegátov na mimoriadnu konferenciu   

Reálne v tom istom čase nie je teda moţné schváliť na jednom zasadnutí Rady rozpočet SŠZ 

(podľa uznesenia konferencie do 31.12. beţného roku) a schváliť hospodárenie za uplynulý 

rok. V minulom funkčnom období sa doplnil Rokovací poriadok Rady SŠZ o elektronické 

hlasovanie, aby rada sa nemusela schádzať. Elektronické rokovanie sa aj realizovalo viac krát. 

Pre tento rok sme vyčerpali rozpočet v poloţke Zasadnutie Rady a Konferencia SŠZ. Roko-

vanie Rady SŠZ predstavuje cca 400€. 

Poţiadal som členov Rady, aby sa vyjadrili, či je potrebné zvolať zasadnutie Rady SŠZ, alebo 

hlasovanie o rozpočte ponecháme elektronické.  Zasadnutie by bolo moţné asi aţ 9.1.2016 

(sobota) v jednom z nasledovných miest: Liptovský Mikuláš, Ţilina, Banská Bystrica. 

Ďalší členovia Rady podporili elektronické hlasovanie.  
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Prijaté uznesenia 

 

UR 43/2015 

Rada SŠZ schvaľuje predloţený návrh rozpočtu na rok 2016 s nasledujúcimi pripomienkami : 

- odporúča VV SŠZ  upraviť rozpočet na rok 2016 v súlade s novým Zákonom o športe 

a aktuálnym stavom finančných prostriedkov. Rozpočet upraviť do 31.3.2016 a predloţiť na  

mimoriadnej Konferencii SŠZ, 

-  upraviť rozpočet tak, aby boli zrejmé prostriedky zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť 

a následne pouţitie týchto  prostriedkov  

 

(12 za, 0 proti, 2 sa zdrţal) 

 
Na vedomie: Prezident SŠZ, VV SŠZ, sekretariát SŠZ, predseda Kontrolnej komisie  

Zodpovedný: Prezident SŠZ, VV SŠZ  

Termín: 31.3.2016 

 

UR 44/2015 

Rada SŠZ pozastavuje účinnosť uznesenia UR 39/2015. Ţiada predsedu Etickej komisie 

o vypracovanie odborného posudku k uvedenému prípadu.  Návrh rozhodnutia 

s odôvodnením predloţí Rade SŠZ resp. mimoriadnej konferencii SŠZ. 

 

(11 za, 1 proti, 2 sa zdrţal) 

 

Na vedomie: Predseda etickej komisie, prezident SŠZ, VV SŠZ, sekretariát SŠZ,  Ľuboš 

Volna, Igor Remeň, Ľubomír Šimo, Jozef Hlaváčik, Ján Hyll  

Zodpovedný: Predseda etickej komisie  

Termín pre vypracovanie odborného posudku: 31.3.2016 

 

Prílohy :     

 

Schválený  rozpočet SŠZ na rok 2016 (totoţný s predloţeným návrhom) 

Komentár k rozpočtu prezidenta SŠZ 

 

Originál zápisu a príloh bude uložený na sekretariáte SŠZ.   

Zapísal:   Juraj Ivan v.r. 

         predseda Rady SŠZ 

 

 

Overili  : Peter Falťan  v.r.      Imrich Jurčišin v.r. 
člen Rady SŠZ       člen Rady SŠZ 

 

http://www.chess.sk/download/dokumenty/navrh-rozpoctu-na-rok-2016.pdf
http://www.chess.sk/download/dokumenty/komentar-prezidenta-SSZ-%20navrhu-rozpoctu-na-rok-2016.pdf
http://www.chess.sk/download/dokumenty/komentar-prezidenta-SSZ-%20navrhu-rozpoctu-na-rok-2016.pdf

