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SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI_dodatok 

 

  
 

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 dodatku 

 

1) Výmaz poslednej vety v čl.2 správy o kontrolnej činnosti JS-6-3-140220, ktorá bola 

prečiarknutá, ale nebola odstránená. 

 

Pôvodné znenie: 

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. 

 

Opravené znenie: 

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“. 
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2) Oprava tabuľky v čl.4 ods.2 správy o kontrolnej činnosti JS-6-3-140220. 

 

Pôvodné znenie: 

 

Položka 

(náklad) 

Je položka v 

rozpočte? 

Suma 

položky 

v rozpočte 

Skutočnosť 

(zaplatené) 

Rozdiel 

skutočnosti 

a rozpočtu 

Povinnosť 

schválenia 

2/3 väčšiny 

Konferencie? 

Šachovnice Áno 1 000 € 25 000 € 24 000 € Nie 

Šach. hodiny Áno 1 000 € 26 000 € 25 000 € Áno 

Topánky Nie - 300 € 300 € Nie 

Oblek Nie - 800 € 800 € Áno 

 

 

Opravené znenie: 

 

Položka 

(náklad) 

Je položka 

v 

rozpočte? 

Suma 

položky v 

rozpočte 

Skutočnosť 

(zaplatené) 

Rozdiel 

skutočnosti 

a 

rozpočtu 

Povinnosť 

schválenia 

Konferenciou? 

Kvórum pri 

hlasovaní 

Konferencie 

Šachovnice Áno 1 000 € 25 000 € 24 000 € Nie - 

Šach. hodiny Áno 1 000 € 26 000 € 25 000 € Áno kvalifikovaná 

väčšina 

Topánky Nie - 300 € 300 € Nie - 

Oblek Nie - 800 € 800 € Áno nadpolovičná 

väčšina 

 

 

 

Čl.3 Rozhodnutie Kontrolóra SŠZ, resp. Kontrolnej komisie SŠZ 

 

Rozhodnutie kontrolóra SŠZ k podanému podnetu zostáva nezmenené, nakoľko oprava uvedená v č.2 

tohto dodatku nemala žiadny dopad na rozhodnutie.  

 

  

Čl.4 Deň začatia a skončenia vypracovania dodatku kontrolnej činnosti  

  

Dodatok kontrolnej činnosť vypracoval v Detve dňa 19.4.2020: Ján Sáňka, nar. XX.YY.ZZZZ, 

kontrolór SŠZ. 

Vyjadrenie člena KK SŠZ Martina Sklára, nar. 6.8.1984 zo dňa 21.4.2020: bez pripomienok. 

Vyjadrenie člena KK SŠZ Štefana Marsinu, nar. 22.6.1950 zo dňa 22.4.2020: bez pripomienok. 


