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

Pôvod podnetu:
3.11.2016 elektronickou poštou od p.

Predmet kontroly:
Nezverejnenie zápisnice Kontrolnej komisie na web sídle Slovenského šachového zväzu

Zistenia:
- p.
zo dňa 20.5.2016.

3.11.2016 upozornil ţe na web sídle SŠZ nie je zverejnená zápisnica KK

-p. Dobrotka (podpredseda KK) - v tel. rozhovore potvrdil, ţe prvýkrát videl zápisnicu KK
dňa 24.5.2016
-list p. Bánociho (člena KK) zo dňa 20.05.2016
Ahojte všetci, šachoví zanietenci,
je mi dosť smutno, ţe musím písať po nejakých 44 rokoch vaktívnom šachu takýto mail.
Večer idem osláviť so svojimi prešovskými šachovými priateľmi svoju 60-tku a preto sa
nemôţem zúčastniť konferencie. Vôbec sa mi nepáči súčasná atmosféra v šachovom hnutí,
zákulisne hry a boje na vlastnom piesočku. Mal som záujem pomôcť aj svojou malou trochou
ku rozvoju slovenského šachu, som aktuálne členom Kontrolnej komisie SŠZ, členom
Výkonného výboru Prešovského šachového zväzu, s priateľmi kaţdoročne
organizujememedzinárodný šachový turnaj PREŠOV OPEN. Mal som a ešte stále mám
predstavu, ţe šachisti aj v duchu nášho hesla GENS UNA SUMUS by mali hlavne v dnešnom
rozbúrenom svete drţať spolu. Bohuţial to takto momentálne v slovenskom šachu
necítim.Reálne aj kvôli zdravotným ťaţkostiam, pracovnému vyťaţeniu som sa nemohol
zúčastniť osobne zasadnutia Kontrolnej komisie 2.5.2016. Poţiadal som preto mailom
25.4.2016 predsedu našej komisie
o informovanie prípadne aj o moţnosť
elektronického hlasovania v závaţných uzneseniach. Doposiaľ som však nedostal ţiadnu
informáciu o priebehu zasadnutia, prijatých uzneseniach. Preto sa týmto dištancujem od

akýchkoľvek kvázi uznesení, ktoré budú moţno prednesené na konferencii, keďţe neboli
prijaté právoplatným spôsobom, t.j. kolektívnym hlasovaním Kontrolnej komisie. Bude to len
iniciatíva a aktivita zrejme len jedného člena,moţno dvoch, ale určite to nemôţu byť
smerodajné dokumenty pre Mimoriadnu konferenciu SŠZ, ktorej prajem úspešný a
konštruktívny priebeh.
Zároveň splnomocňujem p. Szucsa prečítaním tohto mailu na konferencii.
GENS UNA SUMUS!
Jaroslav Bánoci, člen Kontrolnej komisie SŠZ
- list p. Sklára ( člen KK ) zo dňa 20.5.2016:
Váţení účastníci mimoriadnej konferencie SŠZ,nakoľko sa nebudem môcť osobne zúčastniť
mimoriadnej konferencie SŠZ, povaţujem za potrebné poslať písomné vyjadrenie k
oblastiam, dotýkajúcich sa činnosti Kontrolnej komisie.
Prosím sekretára zväzu, aby Vám môj list prečítal.
Postavenie KK, jej právomoci a spôsob prijímania rozhodnutí, sú obsiahnuté vparagrafe 12
Stanov SŠZ. Konkrétne vodseku 5 sa píše, ţe KK o svojich rozhodnutiach a výsledkoch
kontroly rozhoduje na základe hlasovania členov komisie. Inými slovami, KK je kolektívny
orgán. Ţiaľ, súčasný predseda KK
koná a prezentuje sa podobne ako
Ľudovít XIV vo Francúzsku (Štát som ja –L’état c’est moi). V tomto prípade teda presnejšie
Kontrolná komisia som ja (La commission de contrôle c’est moi). Jedným z bodov programu
mimoriadnej konferencie malo byť aj prednesenie Správy kontrolnej komisie. Ako člen KK
som však doposiaľ ešte od predsedu KK nedostal ţiadny návrh správy na pripomienkovanie.
A to aj napriek tomu, ţe som o to opakovane ţiadal. Vo štvrtok 19.5. mi v telefonickom
rozhovore predseda KK sľúbil, ţe mi v piatok 20.5. dopoludnia návrh správy pošle. Aktuálne
na hodinách svieti 19:00 hod.... Jedinú informáciu, ktorú som od predsedu KK dostal, boli
témy, ktorým sa chce v správe venovať. To však povaţujem za krajne nedostatočné.Pokiaľ na
mimoriadnej konferencii odznie Správa kontrolnej komisie, vedzte, ţe v skutočnosti pôjde o
Správu predsedu kontrolnej komisie. Keďţe som doteraz nevidel jej návrh, musím sa od tejto
"mačky vo vreci" dištancovať.
Zároveň by som rád popísal dôvody, pre ktoré som sa vlani v Ruţomberku rozhodol
kandidovať do KK a pre ktoré mám záujem opätovne kandidovať za člena KK. Vyštudoval
som odbor Ekonomika a manaţment podniku a profesijne sa venujem oblasti účtovníctva.
Mal som a mám záujem pomáhať rozvoju slovenského šachu. Razím zásadu, ţe je lepšie
chybám predchádzať, neţ ich spätne prácne opravovať. Preto som deklaroval ochotu poradiť a
metodicky usmerniť sekretariát pri vedení účtovníctva. Od vlaňajšej konferencie som viackrát
navštívil sekretariát v Nových Zámkoch (18.7., 22.11., 2.1.) a fyzicky kontroloval doklady,
asistoval pri zostavení riadnej účtovnej závierky a daňového priznania. V rámci konzultácií
som bol so sekretárom SŠZ v pravidelnom telefonickom a e-mailovom kontakte. S radosťou
konštatujem, ţe účtovníctvo SŠZ je vedené na vysokej kvalitatívnej úrovni a verím, ţe si ju aj
naďalej udrţí. V rámci ekonomickej agendy by som ešte odporúčal, aby SŠZ aktualizoval
Ekonomickú smernicu (= Smernicu SŠZ pre ekonomiku a nakladanie s majetkom). Je to
vhodné najmä v kontexte rozsiahlej novelizácie Zákona o verejnom obstarávaní, na ktorý sa
Ekonomická smernica viackrát odkazuje.
Váţení delegáti, dovoľte mi ešte raz vyjadriť ľútosť nad stavom, v akom sa nachádza
Kontrolná komisia.Verím, ţe pri voľbe kontrolóra budete mať "šťastnú ruku" a zvolíte v
jednej osobe nielen kvalitného odborníka, ale aj človeka, ktorý je ochotný spolupracovať.
Martin Sklár, člen KK SŠZ

-Správa KK časť zistené nedostatky:
Z vlastnej šetriacej činnosti (ex offo) ako i (neoficiálnych) podnetov členov SŠZ, materiálov
predloţených sekretariátom SŠZ bolo zistené, ţe nebola dodrţaná lehota § 6 bod 2 Stanov
SŠZ najmenej 21 dní na zaslanie písomnej pozvánky účastníkom konferencie (delegátom len
19 dní pred dňom konania konferencie 21. 5. 2016, pozvánka zasielaná 1. 5. 2016, niektorým
pozvaným osobám ešte menej len 4 dni, pozvánka zasielaná 16. 5. 2016, navyše bez
programu).
Nebola dodrţaná zákonná lehota – najmenej 7 dní pred konaním – zasadnutia - konferencie(§
21 ods. 1 písm. b/ cit. zákona pri zaslaní podkladov delegátom konferencie – najmä stanovy,
rozpočet aţ 16. 5. 2016, t.j. len 4-dni pred dňom konania konferencie, resp. nula dní pri
materiály k členským príspevkom – sympatizantom, hospodárení zväzu).
Najváţnejším nedostatkom bolo nedodrţanie lehoty najmenej 3 dní pred zasadnutím –
konferenciu pri návrhu kandidátov a ich navrhovateľov na volené funkcie (rozpor so zákonom
§ 17 ods. 1 písm. h/ cit. zákona, podľa ktorého kandidátov na členov orgánov vrátane ich
navrhovateľa najneskôr tri dni predo dňom konania volieb). Kandidáti neboli zverejnení na
webovom sídle SŠZ (alebo informačnom systéme) ani 1 deň pred voľbami.
Otázna je i zákonnosť a legitímnosť delegátov krajských šachových zväzov mimo zástupcov
Bratislavského a Ţilinského krajského šachového zväzu, keďţe mimo týchto nominovaných
a zvolených delegátov na konferenciu SŠZ v ostatných 6 KŠZ neprebehli riadne krajské
šachové konferencie (napr. v Trnavskom KŠZ neprebehli vôbec, delegáti boli braní len podľa
predošlej konferencie z r. 2015, v Trenčianskom KŠZ len zástupcovia Rady, v Prešovskom
KŠZ nebolo hlasovanie o niektorých navrhnutých menách – napr. M. K. návrh od P. N., resp.
nehlasoval dostatočný počet klubov, v Banskobystrickom, Nitrianskom a Košickom KŠZ tieţ
len e-mailom, pričom krajské stanovy dotknutých KŠZ zatiaľ nemajú spracované hlasovanie
per rollam. O to viac, ţe v Nitrianskom KŠZ sa volil i člen VV KŠZ. Navyše v prípade
záujmu nebola zabezpečená moţnosť tajnosti volieb.
KŠZ v dôsledku nedostatočných materiálov navyše ani nemali vedomosť aké orgány sa budú
voliť/nikoho nenavrhli za kandidátov, resp. nemali poväčšine vedomosť ani nebolo s tým
úmyslom vykonané hlasovanie ako delegátov na permanentné volebné obdobie 3 rokov (KSŢ
vychádzali z toho, ţe ide o ad hoc delegátov na 1 konferenciu). KŠZ neboli ani len
informované zo strany SŠZ, aby navrhli kandidátov na funkcie, ktoré sa majú voliť na
konferencii SŠZ.
-p. Dobrotka podpísal zápisnicu KK aţ 24.5.2016, pričom nebol v tom čase bývalým
predsedom KK upozornený, ţe uţ nie je podpredsedom KK (KK bola na konferencii dňa
21.5. odvolaná).

-§6 ost. 2 stanov platných do konferencie 2016

Konferenciu zvoláva výkonný výbor na základe schváleného kľúča delegátov písomnou
pozvánkou najneskoršie dvadsaťjeden dní pred dňom konania. Ak tak neurobí, prechádza táto
povinnosť na kontrolnú komisiu.

-Zákon o športe
§ 19 Orgány národného športového zväzu
c) volený člen najvyššieho orgánu sa zúčastňuje na zasadnutí najvyššieho orgánu osobne
alebo ho môţe zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen najvyššieho
orgánu; volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí
najvyššieho orgánu predloţením zápisnice o jeho zvolení,
d) členom najvyššieho orgánu, ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny orgán
športovej organizácie alebo ním písomne splnomocnená osoba, ak športovú organizáciu v
najvyššom orgáne nezastupuje volený člen podľa písmena c),

Vyhodnotenie a navrhnuté opatrenia:
Na základe zistení bola zápisnica KK antedatovaná, Z toho dôvodu v zápisnici chýbajú
podpisy členov KK. Ako kontrolór SŠZ zakazujem zverejniť zápisnicu KK na web sídle
SŠZ.
Okrem formy zápisnice KK som sa zaoberal aj obsahom zápisnice a legitímnosti delegátov
konferencie.
Konštatujem, ţe neboli dodrţané:
- lehota na zaslanie písomnej pozvánky delegátom konferencie
- lehota k zaslaniu podkladov ku konferenci
- lehota na zverejnenie pri volených kandidátoch
K otázke legitímnosti delegátov zákon o športe upravuje v § 19 písm d, ţe okrem volených
delegátov to môţe byť aj štatutár, alebo ním poverená osoba.
V zmysle zákona a stanov SŠZ nemôţe byť člen kontrolnej komisie zaroveň členom
najvyššieho orgánu (stret záujmov). Toto bolo porušené BŠZ delegovaním p.
a p.
Sklára na konferenciu konanú dňa 21.5.2016 vo Zvolene. Pri p. Sklárovi sa to vyriešilo
náhradníkom. Pán
v tomto zmysle nie je členom stálej konferencie SŠZ.
Opatrenia:
Kontrolór SŠZ ukladá VV SŠZ dodrţiavať všetky právne normy (zákon, stanovy SŠZ) pri
zvolávaní konferencie SŠZ.
K pochybeniam KK ţiadne opatrenia, nakoľko je zvolená nová KK.

Vyjadrenie k zisteným nedostatkom:
p.

sa k správe nevyjadril

Záver
Kontrolná činnosť bola začatá 6.11.2016 a skončená 24.2.2017

.

Bílkove Humence dňa 3.3.2017

Rastislav Nemečkay
kontrolór SŠZ

