
 

 

 Slovenský šachový zväz – Rada SŠZ 

 

 

Záznam z elektronického rokovania Rady SŠZ  

 1.2. – 29. 2. 2016 

Program elektronického rokovania Rady SŠZ 

1. Schválenie kľúča delegátov na konferenciu SŠZ s termínom konania máj 2016  

2. Rôzne 

K bodu 1. Schválenie kľúča delegátov na konferenciu SŠZ s termínom konania konferencie máj 2016  

Na základe stanov SŠZ § 6 čl. 1  

„Vrcholným orgánom zväzu je konferencia, ktorá sa koná najmenej raz za tri roky. Kľúč k voľbe 

delegátov určuje rada s rešpektovaním princípu pomerného zastúpenia všetkých krajských združení.“ 

Rada SŠZ určí kľúč delegátov na konferenciu. 

Od 1.1.2016 platí zákon o športe. V  § 19 Zákona o športe (Orgány národného športového zväzu) 

 odstavec 3 je napísané:  

 (3) Kľúč delegátov musí zohľadňovať 

a) počet športovcov alebo počet družstiev športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťaží, a 

b) územný princíp, ak je určený v stanovách národného športového zväzu. 

 

Na základe uvedených skutočností bol navrhnutý nasledovný kľúč delegátov: 
 

1 Zástupcovia krajov 24 

2 Zástupcovia extraligy 12 

3 Zástupcovia reprezentácie 2 

4 Zástupca rodičovskej komisie 1 

5 Prezident SŠZ 1 

  Spolu 40 

 

Pre krajské šachové zväzy navrhujem nasledovný kľúč: 
 

Kraj 
 Počet 

členov 

Počet 

delegátov 

BA  630 4 

BB  354 2 

KE  320 2 

NR  488 3 

PO  528 3 

TN  278 2 

TT  545 3 

ZA  754 5 

Spolu  3 897 24 

 

  



Diskusia k bodu 1 

Do diskusie elektronického rokovania Rady sa postupne zapojilo niekoľko členov rady: 

p. Fiala – navrhuje zníženie počtu delegátov konferencie na 23 delegátov s hlasovacím právom 

p. Šturc – nesúhlasil so znížením počtom delegátov konferencie, hlavný dôvod: Konferencia bude 

schvaľovať najdôležitejší dokument SŠZ - Stanovy a možno nové usporiadanie SŠZ 

p. Chripko - (predseda KK) - konferencia bude možno jedna z najkľúčovejších a určí smerovanie SŠZ a 

štruktúr možno na 10-15 rokov 

p. Geffert – počet delegátov má byť nižší s jasným kľúčom, neprizývať členov odborných komisií 

(rodičovská) 

p. Fiala – reagoval na p. Šturca – minuloročná konferencia rozhodla o najdôležitejších veciach vo zväze 

p. Chripko – navrhuje moderovanú diskusiu k návrhu stanov, diskutovať o orgánoch SŠZ, dĺžke 

volebného obdobia,....  

p. Ráchela – zvýraznil, že zloženie delegátov má byť z radov odborníkov, prezident a viceprezident SŠZ, 

exprezident SŠZ,  predseda KK, 1 zástupca čestných členov SŠZ / a pomerné zastúpenie členov SŠZ s kľúčom 1 : 

180 

p. Šarmír – navrhuje kľúč delegátov 1:150, z extraligy 2 až 3, prezident nie je delegát 

p. Capák – navrhol, aby delegátmi konferencie boli i riaditelia extraligy a 1. ligy  

p. Geffert - na mimoriadnej konferencii bude potrebné vyriešiť aj veci, súvisiace so súčasným stavom a 

vzťahmi medzi orgánmi SŠZ (Rada, VV, KK), lebo takto sa normálne fungovať nedá. Preto si 

dovoľujem navrhnúť do pripravovaného programu konferencie tento bod 

p. Šarmír – navrhuje zmeniť kľúč delegátov zo 160 na 150 

p. Bielik – navrhol rozšíriť počet delegátov o zástupcov 1. a 2. ligy  

p. Habrda – podporil navrhnutý kľúč p. Bielika 

p. Falťan – upozornil na citáty zo stanov – Rada resp. výkonný výbor sú oprávnení pozvať na konferenciu 

aj ďalšie osoby, Čestní členovia - sú oprávnení zúčastňovať sa na rokovaniach konferencie s hlasom 

poradným 

p. Sedláček – zmeniť kľúč zo 160 na 150 členov na 1 delegáta 

p. Blaho – kľúč 130 na 1 delegáta, nie zástupcovia extraligy alebo potom všetkých súťaží,  konferencia by 

mala trvať 2 dni, reakcia G. Šturc – prečo sa brániť zmeniť zaužívaný kľúč 

 

 

  



Na základe diskusie bol predložený návrh na uznesenie 

UR 45/2016 

1. Delegáti s hlasom rozhodujúcim 

Na základe stanov SŠZ §6, čl.1 Rada SŠZ určuje kľúč delegátov na konferenciu SŠZ, ktorá sa bude konať 

v 1. polovici roka 2016 (presný dátum, čas a miesto rokovania určí výkonný výbor SŠZ) nasledovne: 

Delegáti Počet  Poznámka 

Zástupcovia krajov 26 150 členov/na delegáta 

Zástupcovia extraligy, po jednom z prvej 

trojice družstiev ročník 2014/15 
3 Stará Ľubovňa, Dunajská Streda, Slovan Bratislava  

Zástupcovia reprezentácie 2 muži a ženy 

Spolu 31   

 

Počet delegátov z jednotlivých krajov: 

Kraj 
Počet 

členov 
Delegáti 

Bratislavský kraj 630 4 

Bansko-bystrický kraj 354 2 

Košický kraj 320 2 

Nitriansky kraj 488 3 

Prešovský kraj 528 4 

Trenčiansky kraj 278 2 

Trnavský kraj 545 4 

Žilinský kraj 754 5 

Spolu 3 897 26 

 

2. Účastníci s hlasom poradným 

Na základe SŠZ §6, čl. 6 

„Rada, resp. výkonný výbor sú oprávnení pozvať na konferenciu aj ďalšie osoby.“ 

Rada SŠZ pozýva na konferenciu predkladateľov upravených stanov SŠZ a členov SŠZ, ktorí pracujú 

v medzinárodných štruktúrach šachových organizácií (Huba, Plachetka, Pekár).  

Právo účasti na konferencii s hlasom poradným na základe platných stanov SŠZ majú predseda Rady 

SŠZ, členovia výkonného výboru, prezident zväzu, predseda kontrolnej komisie a čestní členovia SŠZ. 

Uvedení členovia s hlasom poradným môžu byť aj delegáti s hlasom rozhodujúcim, pokiaľ budú 

delegovaní krajmi. 

Na vedomie: prezident SŠZ, VV SŠZ, sekretariát SŠZ, predseda kontrolnej komisie, 

predsedovia krajských šachových združení, prvé tri družstvá z extraligy z ročníka 2014-15, 

reprezentanti  

Zodpovední: prezident SŠZ, VV SŠZ  

Termín: ihneď 

6 áno 4 nie 2 sa zdržali   

Ďalší dvaja členovia Rady SŠZ vyslovili nesúhlas, aby delegáti s hlasom rozhodujúcim boli zástupcovia 

líg a reprezentanti, nepoužili hlasovací kód. Dvaja členovia  Rady SŠZ nehlasovali. 

Na základe rokovacieho poriadku Rady SŠZ článok V. Hlasovanie 



Uznesenie rady schvaľované elektronickým hlasovaním je prijaté, ak zaň hlasoval nadpolovičný počet 

všetkých členov Rady SŠZ (okrem prípadov uvedených v Stanovách SŠZ, kde sa vyžaduje dvojtretinová 

zhoda členov rady). 

Konštatujem, že uznesenie UR 45/2016 nebolo prijaté.  

Na základe pripomienok jednotlivých členov rady, ktorí mali pripomienky najmä k zástupcom líg 

a reprezentantov, bol predložený nový návrh uznesenia. 

 

UR 46/2016 

1. Delegáti s hlasom rozhodujúcim 

Na základe stanov SŠZ §6, čl.1 Rada SŠZ určuje kľúč delegátov na konferenciu SŠZ, ktorá sa bude konať 

v 1. polovici roka 2016 (presný dátum, čas a miesto rokovania určí výkonný výbor SŠZ) nasledovne: 

Delegáti Počet  Poznámka 

Zástupcovia krajov 26 150 členov/na delegáta 

 

Počet delegátov z jednotlivých krajov: 

Kraj 
Počet 

členov 
Delegáti 

Bratislavský kraj 630 4 

Bansko-bystrický kraj 354 2 

Košický kraj 320 2 

Nitriansky kraj 488 3 

Prešovský kraj 528 4 

Trenčiansky kraj 278 2 

Trnavský kraj 545 4 

Žilinský kraj 754 5 

Spolu 3 897 26 

 

2. Účastníci s hlasom poradným 

Na základe SŠZ §6, čl. 6 

„Rada, resp. výkonný výbor sú oprávnení pozvať na konferenciu aj ďalšie osoby.“ 

Rada SŠZ pozýva na konferenciu predkladateľov upravených stanov SŠZ a členov SŠZ, ktorí pracujú 

v medzinárodných štruktúrach šachových organizácií (Huba, Plachetka, Pekár).  

Rada SŠZ pozýva na konferenciu zástupcov extraligy, po jednom z prvej trojice družstiev ročník 2014/15 

(Stará Ľubovňa, Dunajská Streda, Slovan Bratislava). 

Rada SŠZ pozýva na konferenciu majstrov Slovenska z roku 2015 mužov a žien. V prípade 

ospravedlnenia majstra/majsterky Slovenska pozýva druhého  (tretieho) v poradí z majstrovstiev 

Slovenska. 

Právo účasti na konferencii s hlasom poradným na základe platných stanov SŠZ majú predseda Rady 

SŠZ, členovia výkonného výboru, prezident zväzu, predseda kontrolnej komisie a čestní členovia SŠZ. 

Uvedení členovia s hlasom poradným môžu byť aj delegáti s hlasom rozhodujúcim, pokiaľ budú 

delegovaní krajmi. 



Na vedomie: prezident SŠZ, VV SŠZ, sekretariát SŠZ, predseda kontrolnej komisie, predsedovia 

krajských šachových združení, prvé tri družstvá z extraligy z ročníka 2014-15, majster a majsterka 

Slovenska 2015 

Zodpovední: prezident SŠZ, VV SŠZ  

Termín: ihneď 

 

14 áno, 0 nie, 0 zdržujem sa , 2 členovia Rady nehlasovali 

Elektronicky hlasovali : (14) 

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

Gustav Šturc, Peter Bielik, Roman Juhar, Imrich Jurčišin, Jaroslav Pčola, Jozef Ráchela, Anton 

Geffert, 

Nehlasovali : (2) 

Miloš Šarmír, Štefan Capák 

K bodu 2 Rôzne 

Členovia Rady vyzvali na upokojenie situácie.  Energiu venujme na prípravu stanov, dodržanie 

prechodných období definovaných v zákone o športe, príprave konferencie a ďalších činností, ktoré 

prispejú k rozvoju šachu na Slovensku. 

 

Prijaté uznesenie 

UR 46/2016 

1. Delegáti s hlasom rozhodujúcim 

Na základe stanov SŠZ §6, čl.1 Rada SŠZ určuje kľúč delegátov na konferenciu SŠZ, ktorá sa bude konať 

v 1. polovici roka 2016 (presný dátum, čas a miesto rokovania určí výkonný výbor SŠZ) nasledovne: 

Delegáti Počet  Poznámka 

Zástupcovia krajov 26 150 členov/na delegáta 

Počet delegátov z jednotlivých krajov: 

Kraj 
Počet 

členov 
Delegáti 

Bratislavský kraj 630 4 

Bansko-bystrický kraj 354 2 

Košický kraj 320 2 

Nitriansky kraj 488 3 

Prešovský kraj 528 4 

Trenčiansky kraj 278 2 

Trnavský kraj 545 4 

Žilinský kraj 754 5 

Spolu 3 897 26 

 

2. Účastníci s hlasom poradným 

Na základe SŠZ §6, čl. 6 

„Rada, resp. výkonný výbor sú oprávnení pozvať na konferenciu aj ďalšie osoby.“ 

Rada SŠZ pozýva na konferenciu predkladateľov upravených stanov SŠZ a členov SŠZ, ktorí pracujú 

v medzinárodných štruktúrach šachových organizácií (Huba, Plachetka, Pekár).  



Rada SŠZ pozýva na konferenciu zástupcov extraligy, po jednom z prvej trojice družstiev ročník 2014/15 

(Stará Ľubovňa, Dunajská Streda, Slovan Bratislava). 

Rada SŠZ pozýva na konferenciu majstrov Slovenska z roku 2015 mužov a žien. V prípade 

ospravedlnenia majstra/majsterky Slovenska pozýva druhého  (tretieho) v poradí z majstrovstiev 

Slovenska. 

Právo účasti na konferencii s hlasom poradným na základe platných stanov SŠZ majú predseda Rady 

SŠZ, členovia výkonného výboru, prezident zväzu, predseda kontrolnej komisie a čestní členovia SŠZ. 

Uvedení členovia s hlasom poradným môžu byť aj delegáti s hlasom rozhodujúcim, pokiaľ budú 

delegovaní krajmi. 

Na vedomie: prezident SŠZ, VV SŠZ, sekretariát SŠZ, predseda kontrolnej komisie, 

predsedovia krajských šachových združení, prvé tri družstvá z extraligy z ročníka 2014-15, 

majster a majsterka Slovenska 2015 

Zodpovední: prezident SŠZ, VV SŠZ  

Termín: ihneď 
 

14 áno, 0 nie, 0 zdržujem sa  

 

Originál zápisu a príloh bude uložený na sekretariáte SŠZ.   

V Liptovskom Mikuláši 29.2.2016 

Zapísal:   Juraj Ivan v.r. 

         predseda Rady SŠZ 

 

 

Overili  : Gustav Šturc  v.r.     Anton Geffert v.r. 

  člen Rady SŠZ       člen Rady SŠZ 

 

 

 


