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 Slovenský šachový zväz – Rada SŠZ 

 

 
Záznam z rokovania Rady SŠZ dňa 25.03.2017, Modra 

Prítomní : (13) 

Juraj Ivan, Rudolf Habrda, Štefan Blaho, Štefan Capák, Peter Falťan, Peter Fiala, Anton 

Geffert, Roman Juhár, Imrich Jurčišin, Jozef Ráchela, Pavol Sedláček, Miloš Šarmír, Gustav 

Šturc. 

Neprítomní : (3) 

Peter Bielik, Ján Cuper, Jaroslav Pčola– všetci sa ospravedlnili     

Prízvaní : (5) 

František Jablonický, prezident SŠZ 

Martin Huba, predchádzajúci prezident SŠZ  

Vladimír Szűcs, generálny sekretár SŠZ  

Rastislav Nemečkay, kontrolór SŠZ 

Peter Paleček, člen VV 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľov 

2. Schválenie programu rokovania Rady SŠZ 

3. Koordinácia šachu v domácich a zahraničných štruktúrach 

4. Kontrola uznesení Rady SŠZ 

5. Hospodárenie SŠZ v roku 2016 

6. Rozpočet SŠZ na rok 2017 

7. Správy a rozhodnutia kontrolnej komisie  

8. Diskusia 

9. Schválenie uznesení, ukončenie 

 

K bodu 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľov 

Predseda Rady SŠZ, Juraj Ivan, otvoril o 13:00 zasadnutie v hoteli Majolika, privítal členov 

Rady, prizvaných hostí, prezidenta SŠZ Františka Jablonického, kontrolóra SŠZ Rastislava 

Nemečkaya, traja členovia Rady sa ospravedlnili. Členovia Rady zvolili zapisovateľa Rudolfa 

Habrdu a overovateľov zápisnice, Pavla Sedláčka a Štefana Blaha. 

 

K bodu 2. Schválenie programu rokovania Rady 
Program rokovania bol schválený s malou úpravou, z časových dôvodov boli informácie prezidenta SŠZ  

zaradené do bodu 3. 
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K bodu 3. Koordinácia šachu v domácich a zahraničných štruktúrach 
Prezident SŠZ, František Jablonický, predstavil svoje pracovné vízie, v ktorých mu ide okrem 

iného aj o koordináciu šachu v domácich i zahraničných štruktúrach, o rozvoj šachu na 

školách a rozširovanie členskej základne. Prezident spomenul, že má na starosti finančné 

záležitosti a prípravu majstrovstiev Európy žien v roku 2018. 

Pozitívne hodnotil aj podporu od poslankyne Nachtmanovej. Na druhej strane musí čeliť 

atakom na šachovom fóre, ktoré už majú vplyv na osobné zdravie, okrem iných naňho 

niekoľkokrát zaútočil aj jeho predchodca. On sám nikdy na internete v konfrontačnom štýle 

zásadne nevystupuje. 

Prvý reagoval Jozef Ráchela, ktorý pripomenul, že za 24 rokov trvania SŠZ nikdy nebola 

situácia ideálna a na prvom mieste nám musí ísť o šach. Martina Hubu označil za kreatívneho 

človeka, s ktorým sa oplatí spolupracovať. Juraj Ivan pripomenul, že získavame od štátu  

89 038 eur, čo je cca o 30 000 eur viac ako v roku predchádzajúcom, menoval Evu Repkovú 

ako organizátorku európskych majstrovstiev, ktorá vie zabezpečiť financie, a vystríhal pred 

stratou tisícov eur, o ktoré prídeme bez podpory z medzinárodných projektov a organizácií. Po 

príchode Martina Hubu, predchádzajúceho prezidenta SŠZ, ho predseda Rady privítal 

a oboznámil s návrhom štatútu čestného predsedu  SŠZ. 

Martin Huba ocenil  pozvanie na zasadnutie Rady od Gustáva Šturca. Oboznámil členov Rady 

so šachovými plánmi na Slovensku, s organizovaním ME žien budúci rok a ME mládeže v r. 

2019. Vyslovil želanie, že by bol rád, keby na Slovensku raz bola aj Šachová olympiáda.  

Niektoré z uvedených projektov predjednal aj na ministerskej úrovni, chce to len spoluprácu s 

vedením slovenského šachu. Upozornil, že zastáva významnú funkciu vo VV FIDE, je 

hospodárom ECU (European Chess Union), má na starosti certifikáciu učiteľov šachu, 

projekty Chess Europe a Smart Kids Europe a je členom rozvojovej a ďalších komisií. Zo 

svojej pozície chce byť pre Slovensko užitočný, podľa jeho názoru je potrebné si uvedomiť, 

že ďalší Slovák sa na takúto pozíciu môže dostať možno o 50 rokov. Martin Huba navrhol, 

aby ho SŠZ delegoval opätovne do FIDE aj ECU ako oficiálneho zástupcu Slovenska. 

V súčasnosti nemá potrebu komunikovať s VV kvôli výhradám voči jeho niektorým členom, 

ale je ochotný VV akceptovať. Poukázal na nevyberavé a nepravdivé informácie uverejnené 

na šachovom Fóre na jeho osobu a jeho rodinných príslušníkov. Zároveň je ochotný 

komunikovať iba s Radou a prezidentom SŠZ. Martin Huba sa vyjadril, že momentálne nemá 

záujem byť čestným predsedom. Radu SŠZ ubezpečil, že sa zdrží konfrontačných príspevkov 

na šachovom fóre.  

    Väčšina členov Rady si želá, aby obaja prezidenti, súčasný aj bývalý, spolupracovali pre 

dobro nášho šachu, svojimi príspevkami to potvrdili Jozef Ráchela, Štefan Capák, Anton 

Geffert, Štefan Blaho, Gustáv Šturc, Rudolf Habrda, Juraj Ivan a Pavol Sedláček. 

 

 

K bodu 4. Kontrola uznesení Rady SŠZ 

Uznesenie na 17. Rade SŠZ vo Zvolene nebolo prijaté, lebo Rada nebola uznášaniaschopná, ale 

hlavná myšlienka z následnej pracovnej porady uskutočniť stretnutie prezidentov SŠZ, 

súčasného a predchádzajúceho, bola úspešne zrealizovaná. 

- U41/2015 sa ruší 

- U42/2015 odporúčame naďalej dodržiavať  

- U43/2015 splnené 

- U44/2015 bolo nesplnené. Je to na etickej komisii 
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K bodu 5. Hospodárenie SŠZ v roku 2016 

Po prestávke sa zasadnutia zúčastnili aj Peter Paleček a Vladimír Szűcs. Hospodárenie k 

31.12.2016: Na účte bolo 52 052,75 eur.  

 

K bodu 6. Rozpočet SŠZ na rok 2017 

    Predložený rozpočet SŠŽ na rok 2017 Rada SŠZ zobrala na vedomie. 

Peter Paleček podal informáciu, že podľa čl. 4 Zmluvy medzi SŠZ a MŠ SR o poskytnutí 

príspevku uznanému športu, bude 15% rozdelených klubom, ktoré pracujú s mládežou do 23 

rokov.  

 

K bodu 7. Správa a rozhodnutia kontrolnej komisie 

Kontrolór Rastislav Nemečkay uviedol, že je vypracovaná Metodika rozdeľovania finančných 

prostriedkov, ale komunikácia s Ministerstvom školstva viazne. Bývalý predseda kontrolnej 

komisie (Ľubomír Chripko) nie je členom kontrolnej komisie. 

 

K bodu 8. Diskusia 

    Pavol Sedláček sa pýtal, prečo boli navýšené náklady na šachové akadémie. Peter Fiala vy-

svetlil, že ide o viazané peniaze. Rada SŠZ diskutovala o návrhoch rozdelenia príspevkov pre 

talentovanú mládež od Petra Palečka a Vladimíra Szűcsa. Podľa Petra Palečka príspevky pre 

štyri akadémie by mali byť diferencované podľa talentu, nedeliť rovnako. V návrhu Vladimíra 

Szűcsa bol odlišný prístup - aby každý talentovaný športovec mal rovnakú možnosť čerpať 

peniaze zo štátneho rozpočtu v rovnakej výške.  

 

 

K bodu 9. Schválenie uznesení, ukončenie 

 

UR 47/2017 

Rada Slovenského šachového zväzu zobrala na vedomie správu o Hospodárení SŠZ v roku 

2016. 

(12 za, 0 proti, 1 neprítomný) 

Na vedomie: Prezident SŠZ, VV SŠZ, sekretariát SŠZ, 

Zodpovedný: Prezident SŠZ, VV SŠZ 

Termín: 25.03.2017 

 

UR 48/2017 

Rada Slovenského šachového zväzu zobrala na vedomie správu o Rozpočte SŠZ na rok 2017 a 

odporúča Výkonnému výboru dopracovať rozpočet podľa požiadaviek Ministerstva školstva. 

(13 za, 0 proti, 0 sa zdržalo) 

Na vedomie: Prezident SŠZ, VV SŠZ, sekretariát SŠZ, 

Zodpovedný: Prezident SŠZ, VV SŠZ 

Termín: 31.05.2017 
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UR 49/2017 

Rada Slovenského šachového zväzu zobrala na vedomie informáciu kontrolóra SŠZ 

(13 za, 0 proti, 0 sa zdržalo) 

Na vedomie: Prezident SŠZ, VV SŠZ, sekretariát SŠZ, 

Zodpovedný: Prezident SŠZ, VV SŠZ 

Termín: 25.03.2017 
 

 

Zapísal:   Rudolf  Habrda v.r.,  

           podpredseda Rady SŠZ 

 

 

 

Overili  : Pavol Sedláček  v.r.      Štefan Blaho v.r. 

člen Rady SŠZ       člen Rady SŠZ 

 

 

  Juraj Ivan v.r. 

        predseda Rady SŠZ 

 


