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

Pôvod podnetu:
7.2.2018 elektronickou poštou od p. Aľušíkovej

Predmet kontroly:
Vyhodnotenie konkurzu na usporiadanie Majstrovstiev Slovenskej republiky 4-členných družstiev
žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY a študentov a študentiek SŠ a 2. stupňa OGY v zrýchlenom
šachu v školskom roku 2017/18.

Zistenia:
Konkurzné podmienky:
V prihláške do konkurzu treba uviesť:
- podrobnejší popis hracej miestnosti (max. kapacita, hracie podmienky, wifi, zabezpečenie bufetu)
- dopravné spojenie v čase konania podujatia
- vybavenie organizátora šachovým materiálom (počet kompletov, digitálnych hodín, možnosť využitia
online prenosu)
- stravovacie a ubytovacie možnosti, cenové relácie
- garancie vykrytia nákladov turnaja
- návrh rozhodcov turnaja
- iné (propagácia, médiá, internet, sprievodný program, atď.)
K prihláške priložiť návrh propozícii turnaja, v ktorých treba uviesť minimálne:
- presné miesto konania turnaja,
- možnosti pricestovania, miestna doprava
- presný termín a program
- cenový fond
- výšku vkladu do turnaja
Správa o kontrolnej činnosti z 24.2.2017:
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.

- p. Aľušíková v podnete upozornila, že prihláška do konkurzu p. Hlaváčika nespĺňa konkurzné
podmienky, nakoľko neboli pripojené propozície.
- v prihláške do konkurzu TŠC-MŠK Martin neboli propozície

-Uznesenie E-0002-2018
VV SŠZ prideľuje usporiadanie MSR 4- členných družstiev základných a stredných škol v zrýchlenom
šachu TŠC-MŠK Martin
6 za, 2 proti, 1 sa zdržal

-Uznesenie E-0003-2018
VV SŠZ prideľuje usporiadanie MSR 4- členných družstiev základných a stredných škol v zrýchlenom
šachu Šachy Reinter, n.o.
2 za, 6 proti, 1 sa zdržal

Vyhodnotenie a navrhnuté opatrenie:
Na základe zistení bolo preukázané, že konkurzu schválenému VV SŠZ a zverejnenému na web
sídle SŠZ, nevyhovuje ponuka TŠC-MŠK Martin. Odporúčam Výkonnému výboru SŠZ uznesenie
E-0002-2018 zrušiť, vylúčiť ponuku TŠC-MŠK Martin a zopakovať elktronické hlasovanie o pridelení
podujatia.

Vyjadrenie k zisteným nedostatkom:
p. Vlček dňa 12.2.2018:
Opatrenie navrhnuté KK SŠZ o vylučovaní ponuky Martina a zopakovaní hlasovania nepovažujem
za šťastné. Martin medzitým propozície doložil, po zaslaní ponuky nikto neupozornil na neúplnosť ich
ponuky (ktorá obsahovala všetky relevantné informácie požadované konkurzom). Do konania turnaja
je už len 6 týždňov, bola podpísaná zmluva o usporiadaní. Vracať sa teraz na začiatok procesu nie je
možné aj z časových dôvodov.

Lehota na splnenie opatrení:

Záver
Kontrolná činnosť bola začatá 7.2.2018 a ukončená 14.2.2018

Bílkove Humence dňa 15.2.2018

Rastislav Nemečkay
kontrolór

.

