Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Kontrolór Slovenského šachového zväzu (SŠZ) vykonal kontrolu k podnetu osoby s
príslušnosťou k športovej organizácii v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o
športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl.1 Pôvod podnetu
Kontrolór SŠZ prijal e-mailom podnet od člena SŠZ Rastislava Nemečkaya zo dňa 13.2.2020,
ktorý je uvedený v prílohe tejto správy.
Správa o kontrolnej činnosti je vedená pod identifikačným číslom: JS-6-3-140220.

Čl.2 Predmet kontroly
Predmetom kontroly je citujem „Dávam podnet na prešetrnie vyplatených faktúr na ME
mládeže v Bratislave vo výške 45000€ zverejnených na chess.sk v sekcii faktúry. Žiadam o
preskúmanie či boli vyplatené v rámci predpisov a rozpočtu SŠZ … . Ďalej žiadam o prešetrnie
hlasovania E-0030-2019 v súvislosti z rozpočtom, ekonomickou smernicou a konfliktom
záujmov hlasujúcich, nakoľko viacerí boli zainteresovaní aj na organizácii podujatia“. Podnet
je uvedený v prílohe tohto podnetu.
Čl.3 Zistenia
1) Konferencia SŠZ schválila dňa 8.6.2019 rozpočet na r.2019 vrátane týchto položiek na ME
mládeže v Bratislave:
P.č. Názov rozpočtovanej položky
27 ME mládež 8-18, /Bratislava/ - repre
28 ME mládež 8-18, /Bratislava/ - organizácia

Suma rozpočtovanej položky v €
10 000,00
5 000,00

2) V zmysle § 20 ods. 1 Stanov SŠZ, zväz hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný
kalendárny rok. Spravovaním majetku a riešením finančných záležitostí v rámci bežnej
prevádzky je poverený generálny sekretár.
3) V zmysle čl. 7 ods. 1 Ekonomickej smernice SŠZ platnej od 1.5.2019, SŠZ hospodári na základe
plánovaného rozpočtu. Rozpočet musí byť zaslaný najvyššiemu orgánu najneskôr do 31.1.
rozpočtového roku. Pokiaľ najvyšší orgán SŠZ nerozhodne inak SŠZ hospodári podľa zaslaného
plánu rozpočtu pre daný kalendárny rok.
4) V zmysle čl. 7 ods. 2 Ekonomickej smernice SŠZ platnej od 1.5.2019, všetky položky v rozpočte
musia byť pomenované tak, aby bolo možné identifikovať, čo je ich obsahovou náplňou.
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5) V zmysle čl. 7 ods. 3 Ekonomickej smernice SŠZ platnej od 1.5.2019, náklad, ktorý nebol
rozpočtovaný, musí byť pred vynaložením schválený Konferenciou SŠZ. Výnimku tvoria
náklady, ktoré sú vynakladané z dôvodu predchádzania väčším škodám (napríklad pri odvracaní
nepriaznivých udalostí zapríčinených zásahom vyššej moci). Ďalšou výnimkou sú náklady
rozsahu do 500 EUR.
6) V zmysle § 8 ods. 1 písm. c.) Stanov SŠZ, rozhodnutia najvyššieho orgánu, pri ktorých sa podľa
stanov vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny je aj schvaľovanie uzatvorenia zmluvných
vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako hodnota 100.000 €, a právnych úkonov v
prípade, že z nich môže vzniknúť záväzok na plnenie vyšší ako 25.000 €.
7) VV SŠZ uviedol na svojej webovej stránke článok zo dňa 2.5.2019 s názvom „Mládežnícke
akcie rok 2019 termíny prihlásení“, kde uviedol podporu pre hráčov podľa umiestnenia na MSR
a to pre nominovaného hráča vo výške 165 €, pre hráča umiestneného na 2. a 3. mieste vo výške
130 € a pre hráča umiestneného na 4. až 10. mieste vo výške 65 €. Taktiež podporu pre
sprievodné osoby, ktoré bývajú individuálne - platia si iba vstup do Incheby na celé podujatie vo
výške 30€.
8) V zmysle uznesenia U22-02-2019, VV SŠZ schvaľuje podporu medailistom MSR mládeže na
ME v Bratislave v celkovej výške 10 560 €, pre každú kategóriu 880 €(1x165, 2x130, 7x 65) pre
prvých desať hráčov v každej kategórii z MSR mládeže Tatralandia 2019.
9) V zmysle čl. 2 bodu 2.5 Propozícií organizátora sa uvádza, že hráči sú povinní byť ubytovaní
v oficiálnom hoteli ponúkanom organizátorom. Neoficiálne sa fakturuje pokuta za neubytovanie
v hoteloch poskytovaných organizátorom vo výške 100 €/osobu, ktorú organizátor uplatnil napr.
pri Ruskej federácii.
10) VV SŠZ schválil v elektronickom hlasovaní uznesenie E-0030-2019 s názvom „Príspevok na
organizáciu ME mládeže 2019 a náklady na účasť reprezentácie SR“, ktoré bolo zverejnené dňa
26.7.2019 s textom:
„VV SŠZ schvaľuje sumu 24 000 € pre organizátora ME mládeže v šachu 2019 NR klub za
účelom zabezpečenia organizácie podujatia v členení: 1. Príspevok vo výške 9 000 € na náklady
reprezentácie SR ( ubytovanie, stravovanie, logistika) 2. Prispevok vo výške 15 000 € na
organizáciu podujatia ( rozhodcovia, organizačný personál, prenájom priestorov, propagácia
podujatia, strava, ubytovanie, cestovné a technické zabezpečenie )“.
----------------------------------------------------Hlasovali za: 6
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 1
----------------------------------------------------Celkový výsledok: Uznesenie schválené
-----------------------------------------------------
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11) V zmysle § 17 ods. 3 Stanov SŠZ, ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov
člena orgánu zväzu alebo jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a
rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje
predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide, ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe
konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním.
12) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenský šachový zväz
uzavreli s účinnosťou 20.7.2019 Dodatok č. 1 k zmluve č. 0083/2019/SŠ o poskytnutí príspevku
uznanému športu v roku 2019. Navýšenie finančných prostriedkov, prijatých dňa 9.10.2019,
predstavovalo sumu 12 764 €.
13) Príjem z ECU pre organizátora vo výške 18 575 € zo dňa 26.8.2019.
14) V zmysle ods. 2 všeobecných podmienok dokumentu Podmienky pre organizátorov podujatí s
podporou SŠZ, dotácia bude nárokovateľná len na akcie, ktorých organizátor predložil:
- správu informujúcu o priebehu, ukončení turnaja alebo súťaže, so stručnými výsledkami do 3
kalendárnych dní po ukončení príslušnej akcie. Správa by mala byť stručná, ale výstižná, aby ju
bolo možné zverejniť v médiách, primárne pre www.chess.sk. Ku správe je potrebné pripojiť i
fotografie víťazov,
- komplexnú správu, vrátane ekonomiky podujatia a merateľných výstupoch pre SŠZ doplnenú
ďalšími fotografiami, do 20 kalendárnych dní po ukončení príslušnej akcie. Súčasťou záverečnej
správy musia byť príslušné výsledkové tabuľky.
15) V zmysle ods. 3 všeobecných podmienok dokumentu Podmienky pre organizátorov podujatí s
podporou SŠZ, schválená dotácia SŠZ sa kráti o výšku 20 % v prípade nesplnenia podmienok
uvedených v bode 2.
16) Dňa 21.7.2019, počas elektronického hlasovania uznesenia E-0030-2019 VV SŠZ v dňoch 18. –
25.7.2019, sa kontrolór SŠZ vyjadril k uzneseniu, kde odporučil schválenie danej sumy
Konferenciou a upozornil na konflikt záujmov u E.Repkovej.

Čl.4 Vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia
1) Uvedené dve položky rozpočtu, v zmysle čl.3 ods.1 tohto podnetu, sú jasne pomenované
v rozpočte v zmysle čl. 3 ods. 4 tohto podnetu.
2) Rozpočet predstavuje plánované, odhadované finančné toky čo znamená, že sumy
rozpočtovaných položiek v skutočnosti môžu byť odlišné od plánu.
Schváleným uznesením E-0030-2019 boli obe rozpočtované položky prekročené oproti
plánovaným, ale žiadna z nich nepresiahla sumu 25 000 € v zmysle čl.3 ods.6 tohto podnetu. Ak
by som považoval obe plánované položky aj dodatočne schválené položky uznesením za jeden
celok a odpočítal by som príspevok z ECU, ktorý patrí organizátorovi, tak rozdiel by
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predstavoval sumu 20 425 € (detailný popis je v čl.4 ods.6, 7, 8, 9 a 11), čo opäť nepresahuje ani
sumu 25 000 € v zmysle čl.3 ods.6 tohto podnetu. To znamená, že navýšenie položiek nemusela
schvaľovať Konferencia v zmysle čl.3 ods.5 a ods. 6 tohto podnetu.
V zmysle čl.3 ods.5 tohto podnetu sa neuvádza, že v prípade prekročenia plánovanej sumy
o nejakú hodnotu, resp. o nejaké percento je povinnosť schválenia Konferenciou. Uvedené
vysvetlím na fiktívnych položkách rozpočtu:
Položka
(náklad)

Je položka v
rozpočte?

Šachovnice
Šach. hodiny
Topánky
Oblek

Áno
Áno
Nie
Nie

Suma
položky
v rozpočte

Skutočnosť
(zaplatené)

Rozdiel
skutočnosti
a rozpočtu

1 000 €
1 000 €
-

25 000 €
26 000 €
300 €
800 €

24 000 €
25 000 €
300 €
800 €

Povinnosť
schválenia
2/3 väčšiny
Konferencie?
Nie
Áno
Nie
Áno

Dôležitým aspektom je, aby zvýšená suma nejakej či už rozpočtovanej alebo nerozpočtovanej
položky výrazne negatívne neovplyvnila hospodárenie SŠZ. Zvýšená suma nejakej položky by
v ideálnom prípade mala financovaná z ušetrených iných položiek alebo z dodatočného
nerozpočtovaného príjmu, čo sa aj stalo.
3) Kontrolór SŠZ dňa 21.7.2019, počas elektronického hlasovania (E-0030-2019) VV SŠZ v dňoch
18. – 25.7.2019, sa vyjadril k uzneseniu a okrem iného uviedol, že ponecháva na rozhodnutí VV
SŠZ či si navýšenie položiek nechá schváliť Konferenciou. VV SŠZ tak neučinil, čo nemusel,
ale kontrolór do budúcna odporúča schválenie, resp. informovanie Konferencie. Kontrolná
komisia SŠZ zároveň poukazuje na ustanovenia § 7 ods. 1 písm. k.) Stanov SŠZ, podľa ktorého
Konferencia rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí. Konferencia o pripravovaných ME
mládeže v predstihu vedela a sama mohla vzhľadom na medzinárodný význam a rozsah
organizačno-technickej i finančnej náročnosti celej akcie prejaviť záujem byť priebežne
informovaná o krokoch podniknutých VV SŠZ, respektíve povereným organizátorom.
4) Kontrolór SŠZ odporučil, vtedajšiemu predsedovi Ekonomickej komisie, úpravu Ekonomickej
smernice SŠZ o schválenie, resp. informovanie Konferencie pri prekročení rozpočtovanej
položky o definovanú sumu alebo percento, resp. ich kombináciu.
Dôvod úpravy Ekonomickej smernice je vidieť z tabuľky v čl. 4 ods. 2 (fiktívny príklad), kde pri
rozpočtovanej položke vo výške 1 000 € dovoľuje terajšie znenie Ekonomickej smernice navýšiť
danú položku o 24 000 € bez informovania, resp. schválenia Konferenciou. Podľa názoru
Kontrolnej komisie, v tomto demonštrovanom prípade, ide o významné navýšenie hodné
minimálne informovanosti Konferencie.
Úpravu je možné odvodiť z predchádzajúcej verzie Ekonomickej smernice, ktorú vypracoval
M.Sklár, kde bolo uvedené: Ak sa v priebehu kalendárneho roka ukáže niektorá rozpočtová
položka ako nereálna a zároveň chyba v odhade je významná (viac ako 5% sumy ročných
odhadovaných výnosov, resp. nákladov), je VV SŠZ povinný predložiť Konferencii SŠZ na
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schválenie revidovaný rozpočet. V prípade nevýznamných chýb má VV SŠZ možnosť, ale nie
povinnosť predkladať Konferencii SŠZ revidovanú verziu rozpočtu.
5) Kontrolór SŠZ taktiež odporúča VV SŠZ informovať Konferenciu v prípade významného
navýšenia (potrebné opäť definovať a doplniť do Ekonomickej smernice) príjmovej časti
rozpočtu napr. na základe dodatku s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky a použitia týchto financií.
6) Kontrolór SŠZ odporúča schválenie Ekonomickej smernice Konferenciou, nakoľko Ekonomická
smernica upravuje činnosť všetkých orgánov a členov zväzu.
7) Podpora pre reprezentantov SR a sprievodné osoby zo strany SŠZ, v zmysle čl.3 ods. 7 a 8 toho
podnetu, v skutočnosti predstavovala minimálne sumu 18 550 €, ak nebudem počítať obvyklú
pokutu v zmysle čl.3 ods. 9 tohto podnetu uvedenú v poznámke č.3 nižšie:
Podpora SŠZ
Poplatok ECU
Organizačný poplatok
Počet hráčov/osôb
Medzisúčet_1
Medzisúčet_2
Celkom

Nominovaní
Hráči na
Hráči na
hráči 2. a 3. mieste 4. až 10. mieste
65 €
100 €
11
1 815 €

130 €
22
2 860 €

65 €
39
2 535 €
7 210 €

Sprievodné osoby
individuálne ubytované
70 €
162
11 340 €
11 340 €
18 550 €

Poznámka č.1: Celkový počet hráčov SR bol 102, z toho 43 s ubytovaním špeciálne
poskytnutým pre hráčov SR a 59 bez ubytovania (taktiež ústupok organizátora pre hráčov SR).
Poznámka č.2: Počet sprievodných osôb s ubytovaním bol 24.
Poznámka č.3: V prípade, že by organizátor fakturoval pokutu SŠZ za neubytovanie hráčov
v hoteloch poskytnutých organizátorom, v zmysle čl.3 ods. 9 tohto podnetu, suma pokuty by
predstavovala hodnotu 10 200 € (102 hráčov x 100 €).
Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že napr. podpora SŠZ za poplatky ECU predstavovala
sumu 6 110 €.
8) SŠZ v rozpočte na r.2019 naplánoval sumu 10 000 € na reprezentáciu. Z vyššie uvedeného
článku (čl. 4 ods. 6 tohto podnetu) vyplýva, že plánovaná suma rozpočtu na reprezentáciu nebola
dostačujúca. Predpokladalo sa vykrytie tohto rozdielu na základe sľúbenej podpory pre podujatie
z MŠVVaŠ, ktorá sa nezrealizovala. VV SŠZ uvedený rozdiel vykryl na základe dodatočných
finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu, ktorá predstavovala sumu 12 764 €
v zmysle čl.3 ods.12, s ktorou počítal pred uznesením č. E-0030-2019 a preto dodatočne schválil
sumu 9 000 € na reprezentáciu v zmysle čl.3 ods.10.
Suma vyplatených faktúr na reprezentáciu predstavovala 16 110 €, z toho 9 000 € na čiastočnú
kompenzácia podpory SŠZ, 6 110 € na poplatok ECU a 1 000 € na prípravu reprezentantov.
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Poznámka: Napr. faktúra č. 165/2019 (poplatok ECU) uverejnená na www.chess.sk zo dňa
30.7.2019 znie na sumu 12 350 €, ale iba suma 6 110 € bola financovaná z prostriedkov SŠZ,
zvyšok bol zaplatený hráčmi, resp. ich rodičmi.
Kontrolór SŠZ konštatuje, že plánovaná položka 10 000 € na reprezentáciu nebola správne
naplánovaná minimálne v súvislosti s určenou podporou reprezentantov a sprievodných osôb
v zmysle čl.3 ods. 7 a 8 tohto podnetu.
Kontrolór SŠZ odporúča do budúcna VV SŠZ detailne a precízne pripraviť návrh rozpočtu na
ďalšie roky, čo sa pre rozpočet r.2020 stalo, aj za významnej pomoci kontrolóra SŠZ a člena
kontrolnej komisie M.Sklára.
9) SŠZ v rozpočte naplánoval sumu 5 000 € na organizáciu podujatia. Nakoľko sa predpokladala
sľúbená podpora organizátorovi podujatia z MŠVVaŠ, ktorá sa nezrealizovala, organizátor
nemal finančné prostriedky na vyplatenie faktúr dodávateľom. Týmto by bolo podujatie
ohrozené, preto VV SŠZ uznesením E-0030-2019 schválil sumu 15 000 € na organizáciu
v zmysle čl.3 ods.10 s tým, že predpokladal príjem z ECU, ktorý patrí organizátorovi a nie SŠZ.
Príjem z ECU bol vo výške 18 575 € v zmysle čl.3 ods.13. Nakoľko boli organizátorovi
poskytnuté finančné prostriedky, príjem z ECU nebol vyplatený organizátorovi podujatia, ale
zostal na bankovom účte SŠZ.
Suma vyplatených faktúr na organizáciu podujatia predstavovala 21 701,89 €, z toho 16 000 €
organizátorovi podujatia (15 000 € + 1 000 €), 4 539 € na propagačný materiál a 1 162,89 € na
technicko-organizačné zabezpečenie a cestovné.
10) Celkové zhrnutie finančných operácií oboch rozpočtovaných položiek.
Vyplatená suma oboch rozpočtovaných položiek na ME v Bratislave predstavovala sumu
37 811, 89 €, (viď čerpanie rozpočtu r.2019 na www.chess.sk) a bola vykrytá z:
a) rozpočtovaných oboch položiek v sume 15 000 €,
b) finančnými prostriedkami z dodatku č.1 s MŠVVaŠ v sume 12 764 €,
c) príjmom z ECU v sume 18 575 €,
d) ušetrených finančných prostriedkov z MS mládeže v sume 1 685,19 € (viď čerpanie rozpočtu
r.2019 na www.chess.sk).
11) Kontrolór SŠZ do budúcna odporúča VV SŠZ informovať Konferenciu SŠZ ohľadne:
a) dodatočného príjmu z príspevku uznanému športu a spôsobe jeho použitia,
b) predpokladaného príjmu z ECU.
12) Kontrolór SŠZ konštatuje, že VV SŠZ schválením uznesenia č. E-0030-2019 negatívne
neovplyvnil hospodársky výsledok r.2019. Hospodársky výsledok r.2019 bol historicky
najlepším rokom pre SŠZ, nakoľko stav financií:
a) k 01.01.2019 predstavoval sumu 32 233,40 €,
b) k 31.12.2019 predstavoval sumu 83 556,97 €,
čo znamená nárast finančných prostriedkov o 51 323,57 €, pritom pre r.2019 sa počítalo
s vyrovnaným rozpočtom.
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13) Výsledok hlasovania uznesenia č. E-0030-2019 skončilo nasledovne: šesť členov VV SŠZ
hlasovalo za a jeden sa nevyjadril. Medzi hlasujúcimi za bola aj E.Repková.
Kontrolór SŠZ dňa 21.7.2019, počas elektronického hlasovania (E-0030-2019) VV SŠZ v dňoch
18. – 25.7.2019, sa vyjadril k uzneseniu a okrem iného uviedol, že hlasovania sa zúčastnila aj
E.Repková, ktorá je štatutárom združenia NR klub ako organizátora podujatia a došlo ku
konfliktu záujmu. Ostatných hlasujúcich, aj keď spolupracovali na podujatí (ako napr. technický
riaditeľ, rozhodca, kolega pre média, správy a články, ...) kontrolór nepovažuje za osoby
v konflikte záujmov.
Po vysvetlení si situácie kontrolóra s prezidentom SŠZ, počas hlasovania uznesenia, bol
uplatnený § 17 ods. 3 Stanov SŠZ v zmysle čl.3 ods.11, kde ak je pochybnosť o existencii alebo
o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, čiže prezident SŠZ, ktorý prehlásil,
že hlas E.Repkovej sa nebude počítať do výsledku hlasovania.
14) Počas ME v Bratislave bola propagácia podujatia realizovaná v rôznych televíziách (Markíza,
RTVS, JOJ aj TA3), celoštátnych novinách ako aj na webovej stránke SŠZ, kde boli uverejnené
napr. aj tieto články:
a) 31.7.2019: Mamutí šachový šampionát: Na Majstrovstvách Európy v šachu mládeže v
Bratislave sa stretne viac ako 1300 detí
b) 2.8.2029: Online prenos z ME 2019
c) 6.8.2019: Spravodajstvo z Majstrovstiev Európy mládeže 2019
d) 8.8.2019: Slováci hrajú na ME mládeže o zlato
e) 11.8.2019: Najväčšie slovenské úspechy
f) 11.8.2019: Slovensko má nového Majstra Európy v šachu mládeže.
Informácie o priebehu ako aj o ukončení podujatia vrátane fotografií a výsledkov boli zverejnené.
Komplexná správa bola uvedená v článku „Slovensko má nového Majstra Európy v šachu
mládeže“. Ekonomika podujatia organizátora bola realizovaná dvoma faktúrami č. 11900047 zo
dňa 25.6.2019 a č. 11900265 zo dňa 14.8.2019.

Čl.5 Rozhodnutie Kontrolóra SŠZ, resp. Kontrolnej komisie SŠZ
1) Rozhodnutie kontrolóra SŠZ k podanému podnetu je nasledovné:
a) faktúry boli vyplatené v zmysle predpisov SŠZ,
b) konflikt záujmov bol počas hlasovania uznesenia E-0030-2019 vyriešený,
c) schválenie uznesenia E-0030-2019, ktoré navýšilo sumy oboch rozpočtovaných položiek,
bolo v kompetencii VV SŠZ.
2) Odporúčania kontrolóra VV SŠZ:
a) úpravu Ekonomickej smernice SŠZ o schválenie, resp. informovanie Konferencie pri
prekročení rozpočtovanej položky o definovanú sumu alebo percento, resp. ich kombináciu
v zmysle čl.4 ods. 4 tohto podnetu,
b) informovanie Konferenciu v prípade významného navýšenia (potrebné opäť definovať a
doplniť do Ekonomickej smernice) príjmovej časti rozpočtu napr. na základe dodatku s
7

Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a použitia týchto
financií,
c) detailne a precízne pripraviť návrh rozpočtu na ďalšie roky.

Čl.6 Lehota na vyjadrenie k zisteným nedostatkom
Nakoľko kontrolór SŠZ nezistil žiadne nedostatky, neukladá žiadnu lehotu a správu o kontrolnej
činnosti považuje za ukončenú.

Čl.7 Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
Nakoľko kontrolór SŠZ nezistil žiadne nedostatky, neukladá žiadnu lehotu a správu o kontrolnej
činnosti považuje za ukončenú.

Čl.8 Deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti
Kontrolná činnosť sa začala 14.2.2020 a skončila 7.4.2020.
Správu vypracoval v Detve dňa 7.4.2020: Ján Sáňka, nar. XX.YY.ZZZZ, kontrolór SŠZ.
Vyjadrenie člena KK SŠZ Martina Sklára, nar. 6.8.1984 zo dňa 7.4.2020: bez pripomienok.
Vyjadrenie člena KK SŠZ Štefana Marsinu, nar. 22.6.1950 zo dňa 8.4.2020: bez pripomienok.

Príloha: Podnet
Dobrý deň
Dávam podnet na prešetrnie vyplatených faktúr na ME mládeže v Bratislave vo výške
45000€ zverejnených na chess.sk v sekcii faktúry. Žiadam o preskúmanie či boli vyplatené v
rámci predpisov a rozpočtu SŠZ a to najmä v súvislosti z:
Stanovy:
§ 20
Finančné hospodárenie
1. Zväz hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny rok. Spravovaním
majetku
a riešením finančných záležitostí v rámci bežnej prevádzky je poverený generálny sekretár.
Ekonomická smernica:
Čl.7 Rozpočet
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1) SŠZ hospodári na základe plánovaného rozpočtu. Rozpočet musí byť zaslaný najvyššiemu orgánu
najneskôr do 31.1. rozpočtového roku. Pokiaľ najvyšší orgán SŠZ nerozhodne inak SŠZ hospodári
podľa zaslaného plánu rozpočtu pre daný kalendárny rok.
2) Všetky položky v rozpočte musia byť pomenované tak, aby bolo možné identifikovať, čo je ich
obsahovou náplňou.
3) Náklad, ktorý nebol rozpočtovaný, musí byť pred vynaložením schválený Konferenciou SŠZ.
Výnimku tvoria náklady, ktoré sú vynakladané z dôvodu predchádzania väčším škodám (napríklad
pri odvracaní nepriaznivých udalostí zapríčinených zásahom vyššej moci). Ďalšou výnimkou sú
náklady rozsahu do 500 EUR.

Podmienky pre organizátorov podujatí z podporou SŠZ:
2. Dotácia bude nárokovateľná len na akcie, ktorých organizátor predložil :
- správu informujúcu o priebehu, ukončení turnaja alebo súťaže, so stručnými výsledkami do 3
kalendárnych dní po ukončení príslušnej akcie. Správa by mala byť stručná, ale výstižná, aby ju bolo
možné zverejniť v médiách, primárne pre www.chess.sk. Ku správe je potrebné pripojiť i fotografie
víťazov,
- komplexnú správu, vrátane ekonomiky podujatia a merateľných výstupoch pre SŠZ doplnenú
ďalšími fotografiami, do 20 kalendárnych dní po ukončení príslušnej akcie. Súčasťou záverečnej
správy musia byť príslušné výsledkové tabuľky.
3. Schválená dotácia SŠZ sa kráti o výšku 20 % v prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode
2.
Schválený rozpočet:
27 ME mládež 8-18, /Bratislava/ - repre 10 000,00
28 ME mládež 8-18, /Bratislava/ - organizácia 5 000,00

10 000,00
5 000,00

-

-

-

Ďalej žiadam o prešetrnie hlasovania E-0030-2019 v súvislosti z rozpočtom, ekonomickou
smernicou a konfliktom záujmov hlasujúcich, nakoľko viacerí boli zainteresovaní aj na organizácii
podujatia.
S pozdravom Rastislav Nemečkay

9

