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

Zápisnica zo zasadnutia Kontrolnej komisie (KK)
Slovenského šachového zväzu (SŠZ)
Miesto konania: online (MS Teams)
Dátum konania: 18.12.2020
Predsedajúci zasadnutia KK: Ján Sáňka
Zapisovateľ zasadnutia KK: Ján Sáňka
Prítomní členova KK: 2 (všetci)
Neprítomní členovia KK: 0
Uznášania schopnosť: áno
Prítomní zasadnutia:
 Ján Sáňka – kontrolór SŠZ,
 Martin Sklár – člen KK.
Pozvánka spolu s programom zasadnutia bola uverejnená na stránke SŠZ (www.chess.sk)
v sekcii Dokumnety/Kontrolná komisia dňa 3.12.2020 a zaslaná e-mailom členovi KK SŠZ.
Podklady k jednotlivým bodom programu zasadnutia neboli predložené.

Navrhovaný program zasadnutia:
1) Počet členov Kontrolnej komisie.
2) Rozdelenie úloh v rámci členov Kontrolnej komisie.
3) Rozdelenie nedoriešených podnetov.
4) Komunikácia s VV SŠZ.
5) Návrh termínu kontroly sekretariátu v r.2021.
Navrhované zmeny programu zasadnutia:
6) Inventarizácia.
7) Popis vykonaných činností (výkaz) člena KK.
8) Rôzne.
Hlasovanie o návrhu: Schválenie programu zasadnutia KK.
Za: 2; Proti: 0; Zdržali sa: 0
Návrh bol prijatý.
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Informácie k jednotlivým bodom programu
Ad 1) Počet členov Kontrolnej komisie
 Dňa 23.9.2020 odstúpil z funkcie člena KK Š.Marsina.
 Na zasadnutí najvyššieho orgánu SŠZ konanej dňa 9. - 10.10.2020 v Kežmarských žľaboch:
 Mal byť volený nový člen KK, ale za člena do KK sa neprihlásil žiaden kandidát.
 Boli zmenené stanovy SŠZ i v § 13 ods. 8, kde sa uvádza: ” Konferencia volí kontrolóra a
ďalších dvoch členov kontrolnej komisie a náhradníkov. V prípade, že kontrolór/člen
kontrolnej komisie nemôže trvalo vykonávať svoju funkciu alebo ukončí svoju funkciu
predčasne, novým kontrolórom/členom kontrolnej komisie sa stáva osoba, ktorá bola
zvolená pri voľbách ako ďalšia v poradí, pokým konferencia nezvolí nového
kontrolóra/člena kontrolnej komisie.
Záver: KK ŠSZ bude pracovať v zložení dvoch členov:
 J.Sáňka - Kontrolór SŠZ,
 M.Sklár - člen KK SŠZ.

Ad 2) Rozdelenie úloh v rámci členov Kontrolnej komisie.
 M.Sklár - kontrola účtovníctva a cestovných príkazov, riešenie podnetov.
 J.Sáňka - riešenie podnetov, ostatné. Informácie budú zasielané M.Sklárovi na spoločnú
konzultáciu a rozhodnutie/nájdenie riešenia.

Ad 3) Rozdelenie nedoriešených podnetov po Š.Marsinovi.
 M.Sklár - podnet 8.2.2018 zle sčítanie hlasov v zápisnice z mandátovej komisie per rollam
hlasovanie Najvyššieho orgánu,
 J.Sáňka - nedoriešená i nesprávnosť delegátov vo volebnom období 2016-2018 (na
Konferencii 2016 a 2017 za Trnavský kraj, 2016 aj Trenčiansky), od čoho sa odvíjajú i ďalšie
neplatné veci (i tam čaká EK na KK).
Hlasovanie o návrhu: Schválenie rozdelenia podnetov v zmysle Ad 3).
Za: 2; Proti: 0; Zdržali sa: 0
Návrh bol prijatý.

Ad 4) Komunikácia s VV SŠZ.
Komunikácia v rámci VV SŠZ bude prebiehať prevažne cez MS Teams, kde kontrolór aj M.Sklár
majú prístup a sú súčasťou komunikácie.
Mailová komunikácia - zahrnúť do komunikácia VV s KK nielen kontrolóra, ale aj M.Sklára
(rovnaký prístup ako v MS Teams).

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

Ad 5) Návrh termínu kontroly sekretariátu v r.2021 (termínov riadnych kontrol účtovníctva)
Kontroly budú vykonané dištančne v súvislosti s COVID-19 s vyžiadaním si denníka, hlavnej
knihy a následne ďalších relevantných podkladov k vybraným účtovným prípadom.
Termíny budú dohodnuté s generálnym sekretárom vo frekvencii 1-krát za 6 mesiacov.

Ad 6) Inventarizácia
Pripomenúť VV SŠZ, že SŠZ ako účtovná jednotka má povinnosť vykonať inventarizáciu
majetku a záväzkov za účtovný rok končiaci 31.12.2020. Odporúčame stanoviť pre tento účel
predsedu a dvoch členov inventarizačnej komisie.

Ad 7) Popis vykonaných činností (výkaz) člena KK
Členovia KK si budú viesť výkaz vykonaných činností od 1.1.2021.

Ad 8) Rôzne
Návrh M.Sklára o stanovenie rozpočtovej položky pre KK pre r. 2021 na externé právne
poradenstvo a konzultácie, odborné školenia a semináre, nákup odborných publikácií (odbornej
literatúry a periodík) v sume cca 500 €. Požiadavka bude komunikovaná predsedovi
ekonomickej komisie pri tvorbe rozpočtu na r.2021.

Predsedajúci zasadnutia KK: Ján Sáňka, v.r.

Zapisovateľ zasadnutia KK: Ján Sáňka, v.r.

Poznámka: Originálne podpísané listinné dokumenty sú v prípade oprávneného záujmu uložené
na sekretariáte SŠZ.

