SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
( v zmysle § 14 odst. 9 Zákona o športe )

Pôvod podnetu:
4.11.2016
elektronickou poštou od p. Ľubomíra Chripka

Predmet kontroly:
Zastupovanie Slovenského šachového
zväzu (SŠZ) v orgánoch Slovenského olympijského výboru (SOV)

Zistenia:
- p. Ľubomír Chripko má zato, že existuje právoplatné poverenie VV SŠZ, verifikované Radou
SŠZ, na základe ktorého navrhuje, aby KK uložila generálnemu sekretárovi, resp. prezidentovi
SŠZ, vykonať
nápravu a nahlásiť zmenu delegácie SŠZ na 51. Valné zhromaždenie SOV,
ktoré sa uskutoční 27.11.2016. Sťažovateľ zároveň žiada, aby KK upozornila VV, sekretariát a
prezidenta SŠZ na porušenie platného uznesenia VV, ku ktorému malo dôjsť delegovaním inej
osoby, než sťažovateľa, na 49. a 50. valné zhromaždenie SOV.
-uznesenia prijaté orgánmi SŠZ:
U08-07-2009

VV SŠZ poveruje JUDr. Chripka na zastupovanie SŠZ pri spolupráci so Slovenským
olympijským výborom.
UR 20/13
Rada SŠZ ponecháva rozhodnutie o poverení JUDr. Ľubomíra Chripka naďalej zastupovať
SŠZ v Slovenskom Olympijskom výbore v kompetencii prezidenta SŠZ.
- prezident SŠZ poveríl zastupovať SŠZ na 49. a 50. Valnom zhromaždení SOV, iné osoby
ako p. Chripka.
- prezident ani sekretariát SŠZ nevedia predložiť oznámenie p. Chripkovi o zmene poverenia
na inú osobu (list alebo email).

Vyhodnotenie a navrhnuté opatrenia:
V otázke zastupovania SŠZ v SOV majú orgány SŠZ dve uznesenia. V takom prípade platí
predpis vyššej právnej sily. V tomto prípade je to uznesenie rady UR 20/13 zo dňa 5.10.2013.
Prezident SŠZ poverením zastupovať SŠZ na 49. a 50. Valnom zhromaždení SOV, ktoré
udelil iným osobám, než p. Chripkovi, fakticky vyjadril svoju vôľu. Rozhodnutie, odobrať
sťažovateľovi poverenie na zastupovanie SŠZ v SOV, však prezident SŠZ sťažovateľovi
oficiálne neoznámil (či už osobne, alebo prostredníctvom sekretariátu).
Nakoľko splnomocnenie zastupovať SŠZ v SOV zakladá práva aj povinnosti (právo konať
na základe platného poverenia; povinnosť konať tak, aby splnomocniteľovi nevznikla ujma),
v záujme právnej istoty p.Chripka kontrolór SŠZ ukladá prezidentovi SŠZ a sekretariátu SŠZ
v závislosti od preferovaného riešenia buď:
1./ Vykonať všetky kroky, ktoré sú potrebné k zaregistrovaniu p. Chripka ako delegáta na 51.
valné zhromaždenie SOV, ktoré sa uskutoční 27.11.2016.
2./ Zo strany prezidenta SŠZ preukázateľne oznámiť ukončenie platnosti poverenia na
zastupovanie SŠZ v SOV.

Vyjadrenie k zisteným nedostatkom:
Prezident SŠZ a sekretariát SŠZ sa vzdali vyjadrenia k zisteným nedostatkom.

Lehota na splnenie opatrení:
Ako kontrolór SŠZ ukladám vykonať opatrenie na nápravu nedostatkov do piatka 18.11.2016
do 24:00 hod.

Záver
Kontrolná činnosť bola začatá v pondelok 7.11.2016 a skončená 11.11.2016.
Bílkove Humence dňa 15.11.2016

Rastislav Nemečkay - kontrolór SŠZ

