Slovenský šachový zväz – Rada SŠZ
Záznam z rokovania Rady SŠZ dňa 10.02.2018, Zvolen
Prítomní : (12)
Juraj Ivan, Rudolf Habrda, Štefan Blaho, Peter Falťan, Peter Fiala, Anton Geffert,
Roman Juhar, Peter Bielik, Jozef Ráchela, Pavol Sedláček (od 11.10), Miloš Šarmír,
Gustav Šturc
Neprítomní : (4)
Štefan Capák, Ján Cuper, Imrich Jurčišin, Jaroslav Pčola ml.
Prizvaní : (3)
František Jablonický, prezident SŠZ
Vladimír Szűcs, generálny sekretár SŠZ
Rastislav Nemečkay, kontrolór SŠZ
Program rokovania
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľov
2. Schválenie programu rokovania Rady SŠZ
3. Kontrola uznesení Rady SŠZ
4. Hospodárenie SŠZ v roku 2017 - informácia
5. Správy a rozhodnutia kontrolnej komisie – informácia kontrolóra SŠZ
6. Informácia prezidenta SŠZ
7. Rozpočet SŠZ na rok 2018
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
K bodu 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľov
Predseda Rady SŠZ, Juraj Ivan, otvoril o 10:00 zasadnutie v jedálni Internátu ŠD
Bariny, privítal členov Rady, prizvaných hostí, a to prezidenta SŠZ Františka
Jablonického, generálneho sekretára SŠZ Vladimíra Szűcsa a kontrolóra SŠZ
Rastislava Nemečkaya. Ospravedlnil štyroch členov Rady a hodinové meškanie Pavla
Sedláčka. Členovia Rady zvolili zapisovateľa Rudolfa Habrdu a overovateľov
zápisnice Gustava Šturca a Petra Fialu.
Hlasovanie: za 11
proti 0
zdržanie sa 0
K bodu 2. Schválenie programu rokovania Rady SŠZ
Program rokovania bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie: za 11
proti 0
zdržanie sa 0

K bodu 3. Kontrola uznesení Rady SŠZ
Uznesenia prijaté na 18. zasadnutí Rady SŠZ v Modre boli iba informatívneho
charakteru, nevyplývali z nich konkrétne plnenia a termíny.
K bodu 4. Hospodárenie SŠZ v roku 2017 – informácia
Výsledok hospodárenia v roku 2017 bol so schodkom vyše 8 000 eur, na účte k
31.12.2017 bolo 48 966 eur. Najväčší problém je v projekte Erasmus, kde nie sú
doložené viaceré účtovné doklady. Určité problémy sa vyskytli aj pri inventarizácii. Na
problémy reagoval prezident SŠZ. Je nespokojný so štátnymi dotáciami, ktoré
prichádzajú v štyroch splátkach počas roka, na Erasmus je hrdý a chýbajúce položky
doloží. Informácie požadovali Štefan Blaho (administratívno-právne služby
zabezpečujú aj amatéri, udelenie odmien), Peter Bielik (možnosť externých
pracovníkov), Juraj Ivan (hrozba krátenia dotácií, nepoužitý bezhotovostný prevod,
Erasmus blokuje vyúčtovanie roku 2017). František Jablonický sľúbil problémy
odstrániť do konca februára.
K bodu 5. Správy a rozhodnutia kontrolnej komisie – informácia kontrolóra
SŠZ
Správa kontrolóra SŠZ Rastislava Nemečkaya bola predložená v predstihu všetkým
členom rady, za KK podpísaný Martin Sklár. Kontrolór poukázal na problémy v
účtovaní, na rozporuplnosť v SŠZ, neúprimnosť v priamom konaní a následné
zákulisné ťahy. Maily sa nezasielajú iba kontrolórovi, ale aj ďalším dvadsiatim
ľuďom... A preto zamýšla k 28.2.2018 do 24:00 hodín abdikovať z funkcie hlavného
kontrolóra.
K bodu 6. Informácia prezidenta SŠZ
Vyjadrenie prezidenta SŠZ Františka Jablonického bolo všeobecne zamerané, taktiež
ho trápi nežičlivosť vo vzájomných vzťahoch. Bol by veľmi rád, keby SŠZ mohol
hospodáriť s ročným rozpočtom cca 500 000 eur. Pochválil dobré vzťahy s
Ministerstvom školstva, veď šach by mal byť zavedený ako nepovinný predmet, aj keď
v tom vidí mnoho problémov. Prisľúbil odstránenie nezrovnalostí v účtovníctve a
doplnenie dokladov. I keď je niektorými skutočnosťami znechutený, uvažuje o
kandidovaní aj v budúcom období.
K bodu 7. Rozpočet SŠZ na rok 2018
VV SŠZ schválil vyrovnaný rozpočet na rok 2018. S Ministerstvom školstva je
uzatvorená zmluva na dotáciu vo výške 120 509 eur. Na konci roka 2018 počíta so
zostatkom 43 660 eur. Ráta sa so zvýšenou dotáciou z ministerstva školstva vo výške
120 509 eur. Na otázky v rozprave k rozpočtu odpovedal prezident SŠZ, ktorý
zdôraznil osobnú zásluhu za navýšenie ministerskej dotácie, a pripomenul aj nové
zdroje, a to sponzorské zmluvy, čo predstavuje ešte veľa práce. Jozef Ráchela
zdôraznil, že dobrý manažment musí vydržať viac období, navrhol formu čestného
vyhlásenia pre prípad neúmyselného pochybenia, abdikáciu kontrolóra označil ako
úder pod pás. Miloš Šarmír zas vyjadril pochopenie pre takýto krok. Peter Bielik sa

zaujímal o príčinu navýšenia ministerskej dotácie. Štefan Blaho spomenul chýbajúce
návrhy na odmeny za zvýšený nával práce, ktoré nie sú zahrnuté v návrhu rozpočtu na
rok 2018. Juraj Ivan informoval, že na VV SŠZ sa diskutovalo o zvyšovaní členských
príspevkov. Rudolf Habrda podporil zvyšovanie členského, ale mal by to byť podnet
už pre krajské konferencie, ocenil priznanie chýb. Gustav Šturc bol zásadne proti
navyšovaniu, zdôraznil, že sa dá šetriť aj inak, napr. nevysielať mládež na MS na iných
kontinentoch, ale podporiť ich účasť na turnajoch na Slovensku a v Česku, menej
šikovných musia sponzorovať rodičia. Anton Geffert vystúpil proti neefektívnemu
míňaniu, ako príklad uviedol Dorasteneckú ligu, čo podporil aj Pavol Sedláček, ale
neodobril Peter Bielik. Vladimír Szűcs objasnil náklady na sekretariát.
K bodu 8. Diskusia
Juraj Ivan navrhol, aby Rada zaviazala prezidenta a VV SŠZ, aby včas zaslali
materiály krajským šachovým zväzom pred krajskými konferenciami. Peter Falťan
kritizoval nefunkčné komisie, ktoré nezasadajú, najmä ŠTK, neskoré súpisky, neúplné
spravodaje, ale deťom v "náborovej" 5. lige by povolil dopísanie na súpisku aj po 15.
decembri. Anton Geffert je proti, obzvlášť keď každý požaduje ratingovanie, je za
včasné zverejňovanie výsledkov, aj za to hráči platia. Gustav Šturc vyslovil
nespokojnosť s priebehom elektronického hlasovania, ktoré prebieha bez
prediskutovania problematiky, o ktorej sa hlasuje. Ak budúce Stanovy majú zrušiť
Radu, navrhuje osemčlenné predsedníctvo stálej konferencie. Peter Bielik požadoval
doriešiť štatút rady. Vladimír Szűcs rozoberal zákon o športe z hľadiska konfliktu
záujmov, obhajoval elektronické hlasovanie, polnoc + 6 hodín na zverejnenie, šetrí čas.
Jozef Ráchela nazval stálu konferenciu bez šéfa katastrofou, postráda prípadné
zvolávanie mimoriadnych konferencií, spomenul chyby v stanovách, konferencia by
mala určiť počty Rady (8), VV (7) a sekretariátu (2). Poukázal na nedostatky v
Ekonomickej smernici. Diskusiu ukončil Juraj Ivan posúdením elektronického
hlasovania, že treba nájsť správny kompromis.
K bodu 9. Schválenie uznesení
UR 50/2018
Rada Slovenského šachového zväzu zobrala na vedomie správu o hospodárení SŠZ v
roku 2017. Žiada prezidenta a VV SŠZ, aby dopracovali a uzavreli hospodárenie pre
rok 2017 (projekt ERASMUS+).
(12 za, 0 proti, 0 zdržanie sa)
Na vedomie: Prezident SŠZ, VV SŠZ, sekretariát SŠZ
Zodpovedný: Prezident SŠZ, VV SŠZ
Termín: 28.02.2018

UR 51/2018
Rada Slovenského šachového zväzu zobrala na vedomie informácie kontrolóra SŠZ.
(12 za, 0 proti, 0 zdržanie sa)
Na vedomie: Prezident SŠZ, VV SŠZ, sekretariát SŠZ
Zodpovedný: Prezident SŠZ, VV SŠZ
UR 52/2018
Rada Slovenského šachového zväzu zobrala s pripomienkami na vedomie návrh
rozpočtu SŠZ na rok 2018. Odporúča prezidentovi a VV SŠZ stanoviť návrh pravidiel
odmeňovania a ich následného zúčtovania.
(12 za, 0 proti, 0 zdržanie sa)
Na vedomie: Prezident SŠZ, VV SŠZ, sekretariát SŠZ
Zodpovedný: Prezident SŠZ, VV SŠZ
UR 53/2018
Rada Slovenského šachového zväzu žiada prezidenta a VV SŠZ, aby predložili
krajským šachovým zväzom návrh Stanov SŠZ, upravený rozpočet na rok 2018 a
dôvodovú správu k návrhu rozpočtu.
(12 za, 0 proti, 0 zdržanie sa)
Na vedomie: Prezident SŠZ, VV SŠZ, sekretariát SŠZ
Zodpovedný: Prezident SŠZ, VV SŠZ
Termín: 15.04.2018

Zapísal: Rudolf Habrda v.r.,
podpredseda Rady SŠZ

Overili : Gustav Šturc v.r.
člen Rady SŠZ

Schválil: Juraj Ivan v.r.
predseda Rady SŠZ

Peter Fiala v.r.
člen Rady SŠZ

