
Správa o kontrolnej činnosti 
 

 

Pôvod podnetu: 

 

Členom KK bol e-mailom z adresy "carlsen.magnus.chess@gmail.com" dňa 31.1.2017 

doručený podnet na prešetrenie konkurzného konania pri výbere organizátora MSR amatérov 

2017 (ďalej len "konkurz"). Sťažovateľ sa podpísal ako "Pozorný člen SŠZ". Nakoľko 

sťažovateľ nebol podpísaný svojím občianskym menom, KK nemohla overiť, či sa jedná o 

osobu s príslušnosťou k športovej organizácii a z tohto dôvodu sa konkrétnym podnetom 

ďalej nezaoberala. 

 

V zmysle paragrafu 14 ods. 1 Zákona o športe sa KK SŠZ rozhodla vykonať kontrolu na 

základe vlastnej iniciatívy. 

 

Predmet kontroly: 

 

Konkurz na MSR amatérov 2017. 

 

Zistenia: 

 

1./ Rastislav Diviak, člen VV SŠZ a zároveň predseda ŠTK SŠZ, predložil dňa 7.10.2016 

konkurzné podmienky na usporiadanie MSR mužov a žien, MSR seniorov, MSR amatérov a 

záverečné trojkolo extraligy. Do konkurzu sa neprihlásil žiaden uchádzač. Z tohto dôvodu 

bola lehota na predkladanie ponúk predĺžená do 25.1.2017. V predĺženej lehote boli doručené 

dve ponuky. VV SŠZ na svojom zasadnutí určil ako víťaznú ponuku ponuku uchádzača 

Topoľčiansky šachový klub. Dôvodom bol najmä vyšší cenový fond oproti druhej ponuke v 

poradí (Športový klub mesta Stará Ľubovňa).  

 

2./ Konkurzné podmienky boli nediskriminačné, boli riadne zverejnené na webovom sídle 

SŠZ (www.chess.sk).  

 

3./ KK SŠZ porovnaním víťaznej ponuky a konkurzných podmienok zistila, že víťazný 

uchádzač uviedol ako termín konania iný termín, než ten, ktorý bol pevne daný v 

konkurzných podmienkach. Ostatné konkurzné podmienky boli zo strany víťazného 

uchádzača splnené.  

 

4./ KK SŠZ porovnaním druhej ponuky v poradí s konkurznými podmienkami zistila, že 

druhý uchádzač v poradí nesplnil konkurzné podmienky v časti "maximálna cena za 

ubytovanie a stravovanie formou plnej penzie na osobu a deň". Z predloženej ponuky zároveň 

nebolo dostatočne jasné, kto je vlastne organizátorom podujatia - ako právnická osoba bolo 

uvedené: Športový klub mesta Stará Ľubovňa, Prvá šachová. KK SŠZ na základe overenia 

údajov v registri právnických osôb v športe konštatuje, že "Športový klub mesta Stará 

Ľubovňa" existuje, avšak subjekt " Športový klub mesta Stará Ľubovňa, Prvá šachová" 

neexistuje.     

  

Vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia: 

 

1./ KK SŠZ považuje konkurzné podmienky za minimálne štandardy.  Ponuka každého 

uchádzača sa musí testovať na všetky podmienky - nesplnenie čo i len jednej podmienky je 

dôvodom na vylúčenie uchádzača. Týmto postupom je garantovaný princíp transparentnosti a 

zásada rovnakého zaobchádzania pri výberovom konaní.  



 

2./ KK SŠZ víta, že uchádzač, ktorého VV SŠZ určil ako víťaza, ponúkol vyšší cenový fond, 

než druhý v poradí. Zároveň však ani výrazne lepší návrh na plnenie jedného kritéria nemôže 

byť kompenzáciou za nesplnenie iného kritéria.  

 

3./ KK SŠZ trvá na stanovisku, že VV SŠZ nie je oprávnený prideliť dotáciu na podujatie bez 

vypísania konkurzu. Takisto VV SŠZ nemá oprávnenie vybrať ako víťaza uchádzača, ktorý 

predloží ponuku v rozpore s konkurznými podmienkami. Uvedené stanovisko opierame o 

Článok IV Ekonomickej smernice SŠZ, kde sa vyžaduje pri objednávaní externých služieb 

(externou službou je aj organizácia šachového turnaja treťou osobou) dodržať platné 

ustanovenia Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Aj napriek tomu, že 

Ekonomická smernica sa odvoláva na dnes už neúčinný zákon, sme názoru, že treba 

primerane aplikovať ustanovenia nového Zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z. z.. V 

paragrafe 53 ods. 5 písm. b/ sa píše: "Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia ponuku, ak 

ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch 

potrebných na vypracovanie ponuky". Svoj názor na extenzívny výklad Ekonomickej 

smernice SŠZ opierame o teleologický prístup - zrejmým účelom autora smernice je 

zabezpečiť hospodárne nakladanie s obmedzenými finančnými zdrojmi, zachovanie princípu 

transparentnosti a zásady rovnakého zachádzania. 

 

4./ KK SŠZ ako kontrolný orgán preto navrhuje, aby VV SŠZ odstránil protiprávny stav 

zrušením rozhodnutia č. U03-01-2017 zo dňa 28.1.2017 o pridelení štatútu MSR amatérov 

uchádzačovi Topoľčiansky šachový klub a opätovne vyhodnotenil predložené ponuky. 

Nakoľko ani jedna z predložených ponúk nespĺňa konkurzné podmienky, v rámci 

vyhodnotenia by mali byť obidve vylúčené. Pokiaľ zámer SŠZ prideliť štatút MSR amatérov 

a finančný príspevok naďalej trvá, KK SŠZ odporúča VV SŠZ vyhlásiť nové výberové 

konanie. V rámci nového výberového konania KK SŠZ odporúča, aby boli zadefinované ako 

kritériá len tie náležitosti, ktoré sú pre SŠZ ako objednávateľa podstatné. Zároveň KK SŠZ 

odporúča, aby všetci uchádzači boli povinní doložiť, že sú oprávnení konať v mene 

právnickej osoby (resp. majú plnú moc na jej zastupovanie), ktorá je uvedená ako organizátor 

podujatia. Ďalej KK SŠZ odporúča zakotviť do konkurzných podmienok, že ponuku môže 

predložiť iba ten uchádzač, ktorý nemá ku dňu predloženia voči SŠZ žiadne záväzky po 

splatnosti.  

 

 

Lehota na vyjadrenie k zisteným nedostatkom: 

 

 KK SŠZ ukladá VV SŠZ lehotu 5 dní od doručenia tohto listu na vyjadrenie k zisteným 

nedostatkom 

 

Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov: 

 

KK SŠZ ukladá VV SŠZ lehotu 10 dní od doručenia tohto listu na nápravu nedostatkov. 

 

Deň začiatia kontrolnej činnosti: 31.1.2017, deň skončenia kontrolnej činnosti: 19.2.2017 

 

V Bratislave, dňa 24.2.2017 

Rastislav Nemečkay 

    Kontrolór SŠZ 


