Kontrolná komisia SŠZ, kontrolor@chess.sk, číslo konania: MS-2-3-250618

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
(v zmysle § 14 ods. 1 písm. c/ zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov)
Pôvod podnetu
Podnet elektronickou poštou podal dňa 20.5.2017 člen SŠZ XXXXX. V podnete namietal
voľby delegátov Bratislavského šachového zväzu (ďalej len „BŠZ“) do Najvyššieho orgánu
SŠZ, ktoré sa uskutočnili na mimoriadnej konferencii BŠZ dňa 18.5.2017. XXXXX v týchto
voľbách neuspel a nebol zvolený. Podľa jeho názoru však v zmysle prechodného ustanovenia
§ 23 Stanov SŠZ je naďalej členom a predsedom Najvyššieho orgánu SŠZ, a teda zároveň aj
delegátom na Konferenciu SŠZ konanú dňa 17.6.2017 v Banskej Bystrici. BŠZ nemal podľa
jeho názoru právo vymeniť súčasných zástupcov v Najvyššom orgáne SŠZ, platne zvolených
v roku 2016 a touto voľbou prekročil ako krajský šachový zväz svoje kompetencie. Za toto
konanie vinil Konferenciu BŠZ, ktorá nerešpektovala závery Rady BŠZ.
Konanie je vedené pod identifikačným číslom: MS-2-3-250618.
Predmet kontroly
Platnosť volieb delegátov BŠZ do Najvyššieho orgánu SŠZ (konaných dňa 18.5.2017).
Zistenia
1. Mimoriadna konferencia BŠZ konaná dňa 28.4.2016 zvolila v tajnej voľbe delegátov BŠZ
na mimoriadnu Konferenciu SŠZ konanú 21.5.2016 vo Zvolene:
AAAAA (ŠK Doprastav Bratislava) - 9 hlasov
BBBBB (ŠK Slovan Bratislava) - 8 hlasov
CCCCC (ŠK Dúbravan) - 10 hlasov
DDDDD (ŠK Slovan Bratislava) - 12 hlasov
Prvý náhradník EEEEE (ŠK Senec) - 6 hlasov
Druhý náhradník FFFFF (ŠK Doprastav Bratislava) - 3 hlasy
2. AAAAA sa v dostatočnom predstihu pred konaním mimoriadnej Konferencie SŠZ vo
Zvolene zo zdravotných dôvodov z účasti ospravedlnil a e-mailom informoval o tejto
skutočnosti aj prvého náhradníka EEEEE, ktorý miesto neho na mimoriadnu Konferenciu
SŠZ išiel.
3. Na mimoriadnej Konferencii SŠZ boli schválené nové Stanovy SŠZ (účinnosť nadobudli
hneď v deň schválenia). Stanovy SŠZ v prechodnom ustanovení § 23 ods.1 písm. b) určili, že
počet členov konferencie do konca jej funkčného obdobia je 26 a predstavujú ich delegáti s
hlasom rozhodujúcim zvolení na konferenciu SŠZ konanú dňa 21. mája 2016.
Stanovy SŠZ zmenili Konferenciu SŠZ na stály orgán s dvojročným funkčným obdobím.
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4. Delegáti mimoriadnej Konferencie SŠZ navrhli zriadiť funkciu predsedu najvyššieho
orgánu SŠZ ako koordinátora medzi delegátmi mimoriadnej Konferencie SŠZ.
Výsledok hlasovania: hlasovalo 24 prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim, z toho:
Za 19 delegátov, zdržali sa 5 delegáti, proti nikto.
Funkcia predsedu najvyššieho orgánu SŠZ bola schválená.
5. O funkciu predsedu najvyššieho orgánu SŠZ prejavil záujem p. EEEEE, člen šachového
klubu Senec. Predstavil sa delegátom mimoriadnej Konferencie SŠZ, oboznámil ich so svojou
činnosťou pre šachové hnutie (iný návrh z delegátov mimoriadnej Konferencie SŠZ nebol).
Výsledok hlasovania: hlasovalo 24 prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim, z toho:
Za 19 delegátov, zdržali sa 5 delegáti, proti nikto.
EEEEE bol schválený za predsedu najvyššieho orgánu SŠZ.
6. AAAAA kandidoval na mimoriadnej Konferencii SŠZ za člena KK SŠZ:
Výsledok hlasovania: hlasovalo 24 prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim, z toho:
za 18 delegáti, zdržali sa 5 delegáti, nehlasoval 1 delegát, proti nikto
Člen Kontrolnej komisie bol schválený.
Vzhľadom na to, že členstvo v kontrolnom orgáne nie je v zmysle novoschválených Stanov
SŠZ zlučiteľné s členstvom v najvyššom výkonnom orgáne, platnosť mandátu AAAAA ako
delegáta BŠZ ex lege zanikla. EEEEE sa teda z pozície pôvodného prvého náhradníka stal
riadnym delegátom BŠZ.
7. DDDDD sa vzdal členstva v Najvyššom orgáne SŠZ zaslaním abdikačného e-mailu.
Dôvodom jeho rozhodnutia bol nesúhlas s pomermi v SŠZ.
FFFFF ako druhý náhradník ponuku nastúpiť na uvoľnené miesto neprijal. BŠZ mal preto
jedno miesto delegáta v Najvyššom orgáne neobsadené.
8. Mandátová komisia SŠZ pozbavila na návrh vtedajšieho Kontrolóra SŠZ XXXXX členstva
v Najvyššom orgáne SŠZ BBBBB. Dôvodom malo byť, že BBBBB bol v čase konania
mimoriadnej Konferencie SŠZ vo Zvolene (ako aj v čase konania mimoriadnej Konferencie
BŠZ, na ktorej bol zvolený za delegáta) predsedom KK SŠZ a tým pádom bol v konflikte
záujmov.
BŠZ s týmto postupom nesúhlasil, avšak jeho nesúhlas nemal odkladný účinok a tým pádom
mal BŠZ z pohľadu Mandátovej komisie SŠZ aktuálne už dve neobsadené miesta delegátov
v Najvyššom orgáne SŠZ.
9. Dňa 25.4.2017 sa uskutočnilo v Bratislave zasadnutie Rady BŠZ.
Rada BŠZ schválila (4 za, 1 sa zdržal, 0 proti) konanie mimoriadnej Konferencie BŠZ v
jednom z dní v termíne 16.-18. mája 2017. Konkrétny deň a miesto konania určí VV BŠZ.
Hlavným bodom programu bude doplňujúca voľba delegátov na mimoriadnu Konferenciu
SŠZ (17. 06. 2017 v Banskej Bystrici). Že bude mimoriadna (rozdiel medzi riadnou a
mimoriadnou je zanedbateľný) Rada schválila pomerom hlasov 3–2–0. Delegáti na
mimoriadnu Konferenciu BŠZ budú vyberaní podľa rovnakého kľúča ako pred rokom na
riadnej Konferencii.
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10. Na mimoriadnej Konferencii BŠZ konanej dňa 18.5.2017 sa diskutovalo v rámci rozpravy
k volebnému poriadku o tom, či budú volení len dvaja delegáti na neobsadené miesta, alebo
budú volení nanovo všetci štyria delegáti (vrátane ich náhradníkov).
Napokon bolo spustené hlasovanie:
H6: HLASOVANIE o prijatí Volebného poriadku mimoriadnej Konferencie BŠZ 2017 s
doplnením, že budú volení štyria riadni delegáti a ich náhradníkmi budú ďalší uchádzači
zoradení zostupne podľa počtu získaných hlasov na obdobie do volebnej konferencie SŠZ,
ktorá je plánovaná v roku 2018.
Aktuálne kvórum: 21
Za: 19, Zdržal sa: 1, Proti: 1
Volebný poriadok a voľba štyroch delegátov BŠZ boli schválené.
11. Vo voľbe delegátov oznámila volebná komisia tieto výsledky:
H8: Voľba delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ
Aktuálne kvórum: 22
Zvolení:
1. GGGGG (ŠK Dúbravan BA) - 18 hlasov,
2. HHHHH (ŠK Doprastav BA) - 18 hlasov,
3. IIIIII (ŠK Slovan BA) - 11 hlasov,
4. JJJJJJ (ŠK Slovan BA) - 10 hlasov
Náhradníci podľa poradia:
5. KKKKK (ŠK Strelec D. N. Ves) - 9 hlasov
6. LLLLL (KŠ Pezinok) - 7 hlasov
7. MMMMM (ŠK Senec) - 4 hlasy
12. Podľa Čl. 5 ods. 5 v danom čase platných Stanov BŠZ orgány BŠZ zodpovedajú za svoju
činnosť takto :
a) Konferencia BŠZ riadnym členom BŠZ;
b) Rada BŠZ Konferencii BŠZ;
c) Výkonný výbor BŠZ Rade BŠZ;
d) Komisie Výkonnému výboru BŠZ, s výnimkou písm. e) tohto bodu;
e) Kontrolná a revízna komisia zodpovedá len Konferencii BŠZ.
Z uvedeného je zrejmé, že Rada BŠZ zodpovedá Konferencii BŠZ, čiže medzi týmito dvoma
orgánmi je vzťah menšieho ku väčšiemu. Konferencia BŠZ ako vrcholový orgán BŠZ nie je
viazaná stanoviskami ani odporúčaniami Rady BŠZ. To, že Rada BŠZ odporučila konanie
dodatočných volieb (t. j. doplnenie chýbajúcich delegátov na dve neobsadené miesta)
a mimoriadna Konferencia BŠZ sa v rozpore s tým rozhodla voliť nanovo všetkých štyroch
delegátov, nepredstavovalo prekročenie právomocí Konferencie BŠZ a nemožno jej to preto
pričítať na ťarchu.
13. Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Počet členov, spôsob vytvorenia a spôsob hlasovania členov najvyššieho orgánu
(ďalej len „kľúč delegátov“) musí byť upravený v stanovách národného športového zväzu.“
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14. Podľa prechodného ustanovenia § 23 ods. 1 písm. a) Stanov SŠZ "členom všetkých
volených orgánov konferenciou (SŠZ) zaniká funkčné obdobie na volebnej konferencii v roku
2018 okrem kontrolóra a členov kontrolnej komisie, ktorým zaniká mandát na konferencii v
roku 2020."
Podľa § 23 ods. 1 písm. b) "počet členov konferencie do konca jej funkčného obdobia je 26 a
predstavujú ich delegáti s hlasom rozhodujúcim zvolení na konferenciu SŠZ konanú dňa 21.
mája 2016."
Zo slovného a gramatického výkladu prechodného ustanovenia pod písm. a) je zrejmé, že sa
vzťahuje len na funkčné obdobie orgánov volených konferenciou SŠZ, teda netýka sa
funkčného obdobia samotných delegátov tvoriacich konferenciu SŠZ, ktorých voľba je vo
výlučnej kompetencii krajských šachových zväzov (§ 6 ods.8).
15. V ďalších ustanoveniach platných Stanov SŠZ je upravený spôsob kreovania konferencie
SŠZ ako najvyššieho orgánu zväzu nasledovne:
"Konferencia sa vytvára na základe pomerného zastúpenia individuálnych členov v krajských
šachových zväzoch." (§ 5 ods. 1, prvá veta)
"Počet členov najvyššieho orgánu je určený výpočtovým kľúčom tak, že počet individuálnych
členov v krajskom šachovom zväze sa delí koeficientom 100 a počet delegátov sa zaokrúhľuje
matematicky na najbližšie celé číslo. Každý krajský šachový zväz má minimálne jedného
delegáta." (§ 6 ods.2)
"Ako delegáti s hlasom rozhodujúcim sa na konferencii zúčastňujú členovia volení
prostredníctvom krajských šachových zväzov." (§ 6 ods.8).
16. Krajské šachové zväzy volili spôsobom určeným ich Stanovami delegátov na mimoriadnu
Konferenciu SŠZ konanú dňa 21.6.2016 vo Zvolene. Mandát daný vôľou vyjadrenou
v demokratických voľbách platil teda len na túto konkrétnu mimoriadnu Konferenciu SŠZ.
Ustanovenie § 23 ods. 1 písm. b) malo za cieľ prelomiť toto obmedzenie a zvoleným
delegátom predĺžiť mandát tak, aby bol novozriadený stály orgán obsadený (bez tohto
ustanovenia v Stanovách SŠZ by Najvyšší orgán SŠZ počnúc bezprostredne nasledujúcim
dňom nemal žiadneho člena, čo by bolo absurdné). Prechodné ustanovenie však v žiadnom
prípade nemalo byť vykladané ako kontradiktórne k ustanoveniu § 6 ods.8, ktoré zveruje
krajským šachovým zväzom právo zvoliť si svojich zástupcov. Toto je plne v súlade s vyššou
právnou normou, zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (najmä § 19).
17. Na základe uvedeného zastávame názor, že voľba štyroch delegátov na mimoriadnej
Konferencii BŠZ dňa 18.05.2017 bola uskutočnená v súlade s platnými stanovami SŠZ a je
platná.
18. Procesné pochybenie mimoriadnej Konferencie BŠZ vnímame v tom, že mimoriadna
Konferencia BŠZ mala najskôr hlasovať o odvolaní súčasných zástupcov v Najvyššom orgáne
SŠZ (GGGGG, MMMMM) a až následne schváliť volebný poriadok určujúci, že sa budú
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voliť štyria zástupcovia. Tento procesný nedostatok považujeme za formálnu chybu, ktorá na
vyústenie záverov mimoriadnej Konferencie BŠZ nemala žiaden vplyv.
19. Na základe výsledkov volieb na mimoriadnej Konferencii BŠZ pánovi MMMMM zaniklo
postavenie člena Najvyššieho orgánu SŠZ.
20. Funkcia predsedu Najvyššieho orgánu SŠZ nebola v platných Stanovách SŠZ zriadená ani
žiadnym spôsobom definovaná (neboli definované kompetencie, podmienky na výkon funkcie
atď.). Delegáti ju ad hoc zriadili za účelom vykonávania činnosti „koordinátora medzi
delegátmi“. KK SŠZ má zato, že nezvolením za delegáta na mimoriadnej Konferencii BŠZ
pánovi MMMMM funkcia predsedu Najvyššieho orgánu SŠZ ako koordinátora medzi
delegátmi nezanikla.

Vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia
Kontrolnou činnosťou bolo zistené, že voľby delegátov na Mimoriadnej konferencii BŠZ
konanej dňa 18.5.2017 boli platné, a preto podnet XXXXX zamieta ako nedôvodný.
KK SŠZ zároveň poukazuje na nie celkom šťastnú formuláciu prechodného ustanovenia § 23
ods. 1 písm. b) stanov SŠZ platných v čase konania inkriminovaných volieb. Vzhľadom na to,
že v novelizovaných Stanovách prijatých na konferencii SŠZ v roku 2018 bolo toto
ustanovenie vypustené, KK SŠZ momentálne nevidí potrebu dávať výkonným orgánom
ďalšie odporúčania.
Lehota na vyjadrenie k zisteným nedostatkom
Najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia tejto správy. Vyjadrenie zašlite
elektronickou formou na adresu kontrolor@chess.sk a do predmetu správy uveďte
identifikačné číslo konania: MS-2-3-250618.
Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
Nakoľko KK SŠZ nezistila žiadne nedostatky, neukladá lehotu.
Deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti
Kontrolná činnosť sa začala 25.6.2018 a skončila 4.8.2018.
Správu vypracoval v Bratislave dňa 5.8.2018: Martin Sklár, člen KK SŠZ, nar. XX.YY.ZZZZ
Vyjadrenie kontrolóra SŠZ Jána Sáňku (nar. XX.YY.ZZZZ) zo dňa 8.8.2018: súhlasím
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