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SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ                          
R a  d  a  

 

 
 

Záznam z rokovania Rady SŠZ dňa 19. 12. 2010 v Prievidzi 
 
 
Prítomní :  BA MARKO Ondrej        BB KANOŠ Jozef 
     TT PUOBIŠ Jozef         ZA IVAN Juraj    VANEKOVÁ Darina 
     NR BOROŠ Pavol         PO CUKER Dušan  KRAJŇÁK Martin 
     TN BIELIK Peter         KE FENĎA Zdenek  JURČIŠIN Imrich 
 

Neprítomní : KYSEL Jozef, TOMA Rudolf, DIVIAK Rudolf, PÁLEŠ Dušan, ORGOŇ Dušan 
 

Prizvaní :  HUBA Martin, DOBROTKA Martin, PALEČEK Peter (ospravedlnil sa) 
 
 
Priebeh rokovania : 
 

1. Všetkých prítomných privítal predseda Rady, ktorý bol predsedajúci schôdze. 
 Rada schválila („za“ → 11) navrhnutý program rokovania s nasledovnými bodmi: 
 2. Informácia prezidenta SŠZ o situácii vo zväze 
 3. Čerpanie rozpočtu SŠZ v roku 2010 
 4. Správa Kontrolnej komisie SŠZ 
 5. Návrh rozpočtu SŠZ na rok 2011 
 6. Rôzne 
 Rada konštatovala splnenie uznesenia UR 06/10. 
 

2. Prezident SŠZ Martin Huba podal informáciu o situácii vo zväze. Porovnal plnenie činnosť 
 a plnenie úloh s cieľmi prijatými na začiatku volebného obdobia. Vymedzil málo plnené oblasti: 
 - informovanie (vylepšiť a doplniť systém informovania), 
 - trénovanie (práca s trénermi), 
 - získavanie peňazí z fondov. 
 

3. Prezident SŠZ Martin Huba a generálny sekretár SŠZ Martin Dobrotka  predložili plnenie 
 rozpočtu roku 2010 a vysvetlili jednotlivé položky. 
 Rada vzala na vedomie stav čerpania rozpočtu za rok 2010. 
 

4.  Predseda kontrolnej komisie Peter Paleček sa zasadania nemohol zúčastniť. 
 Kontrolná komisia sa v období pred zasadaním rady nezišla, preto ani nepredkladal správu. 
 V písomnej komunikácii však konštatoval, že pri priebežných kontrolách účtovníctva neboli 
 zistené nedostatky. Rade bude predložená komplexná správa po uzavretí roka a inventúre. 
 

5. Rada sa oboznámila s predloženým návrhom rozpočtu na rok 2011. 
 Je to predbežný návrh ešte neprerokovaný vo výkonnom výbore. 
 Rada navrhuje výkonnému výboru upraviť návrh rozpočtu s dôrazom na mládež v oblasti 
 reprezentácie a tréningu. 
 Rada prijala uznesenie UR 07/10 („za“ → 11). 
 

6. Peter Bielik požiadal prezidenta o detaily prestupu GM Sergeja Movsesiana do Arménskej 
 šachovej federácie. 
 Martin Krajňák položil otázku o vysvetlenie postoja pri voľbe prezidenta FIDE (zodpovedal 
 prezident SŠZ) a váhu petície, resp. možnosti inštitútu petície v SŠZ. Súčasné stanovy petíciu 
 neriešia, teda v prípade takejto iniciatívy sa môže postupovať cez členskú základňu a kraje. 
 Martin Huba požiadal v súvislosti s udalosťami pri voľbe prezidenta FIDE o vyjadrenie dôvery 
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 výkonnému výboru. Ak bude výkonnému výboru vyjadrená nedôvera, vyvodí z toho dôsledky 
 a podá demisiu. 
 Bolo vykonané tajné hlasovanie o dôvere výkonnému výboru s nasledovným výsledkom: 
   „za“ → 9    „proti“ → 0   „zdržal sa“ → 2. 
 Juraj Ivan a ďalší konštatovali vysokú finančnú náročnosť majstrovstiev mládeže. 
 Vznikla požiadavka znížiť finančné zaťaženie účastníkov napr. odpustením miestnych 
 poplatkov, štartovného hráčom z listiny talentov... 
 Martin Krajňák poukázal na určitý nesúlad stanov krajov a SŠZ. Stanovy SŠZ sa po prípadných 
 zmenách na konferencii menia alebo doplňujú. Tieto zmeny sa už v stanovách krajov 
 neprejavia. Vznikol napríklad člen zväzu - „sympatizant“, čo krajské stanovy nepoznajú. 
 Zaujímalo ho, či môže byť takýto člen funkcionárom. 
 Jozef Kanoš vyjadril názor, že prílišná voľnosť licencií obmedzuje možnosti hrať ostatným 
 hráčom. 
  
 
Prijaté uznesenia : 
 

UR 07/10 : 
Rada žiada výkonné výbory krajov aby sa vyjadrili k projektu tréningových stredísk mládeže 
v termíne do 20. 01. 2011. 
 
 

Prílohy:      1. Prezenčná listina 
    2. Čerpanie rozpočtu za rok 2010 
    3. Návrh rozpočtu na rok 2011 
     
Originál zápisu a príloh bude uložený na sekretariáte SŠZ. 
 
Zapísal: FENĎA Zdenek 
Overil:  PUOBIŠ Jozef, JURČIŠIN Imrich         
 
 
 
 
   

                    FENĎA Zdenek - predseda Rady SŠZ 


