
                                          
     

          Záznam z rokovania Rady SŠZ dňa 27.05.2012 v Ružomberku

Prítomní : (12)
 Gustáv  Šturc, Peter Falťan, Rudolf Diviak, Juraj Petényi, Győrgy Pallag, Dušan Páleš, 
 Juraj Ivan, Anton Geffert, Peter Fiala, Martin Mrva, Norbert Recký, Imrich Jurčišin

Neprítomní : (4)
 Peter Bielik, Štefan Capák, Andrej Gajdošík, Jaroslav Pčola

Prízvaní : (1)
 Zdenek Fenďa

Priebeh rokovania

Prítomných privítal predseda odstupujúcej rady Zdenek Fenďa. 
Program zasadania Rady SŠZ dňa 27.05.2012 v Ružomberku:

•Voľba predsedu a podpredsedu rady pre volebné obdobie 2012-2015
•Voľba podpredsedu VV pre volebné obdobie 2012-2015
• Diskusia

  1.   Prvú časť zasadania rady riadil predseda odstupujúcej rady Zdenek Fenďa. Členmi rady boli na 
predsedu rady navrhnutí traja  kandidáti: Anton Geffert, Gustáv Šturc a Rudolf Diviak. Hlasovanie 
bolo tajné. V prvom kole volieb získali kandidáti nasledovný počet hlasov:  
                      Anton Geffert (3), Gustáv Šturc (4), Rudolf Diviak (5).
V druhom kole  odstúpil  Anton  Geffert  ,  hlasovanie  bolo  tajné.  V druhom kole  volieb  získali 
kandidáti nasledovný počet hlasov:  
                      Gustáv Šturc (4), Rudolf Diviak (8).
Po druhom kole Gustáv Šturc stiahol svoju kandidatúru a v treťom kole sa uskutočnilo verejné 
hlasovanie.  Kandidát  Rudolf  Diviak  dostal  11  hlasov,  nikto  sa  nezdržal,  žiaden  hlas  proti.  Za 
predsedu rady bol zvolený Rudolf Diviak.
     Na  podpredsedu  rady  bol  navrhnutý  jediný  kandidát  Gustáv  Šturc.  Rada  volila  svojho 
podpredsedu verejným hlasovaním a kandidát dostal 12 hlasov, nikto sa nezdržal, žiaden hlas proti. 
Za podpredsedu rady bol zvolený Gustáv Šturc.
     Predseda odstupujúcej rady zablahoželal novozvoleným predstaviteľom rady a rokovanie ďalej 
viedol Rudolf Diviak.

 2.  Výkonný výbor SŠZ navrhol rade za podpredsedu VV pre volebné obdobie 2012-2015 Karola 
Pekára. Rada volila podpredsedu VV SŠZ verejným hlasovaním a kandidát dostal 12 hlasov, nikto 
sa nezdržal, žiaden hlas proti. Za podpredsedu VV SŠZ bol zvolený Karol Pekár..



3.  Novozvolený predseda Rady SŠZ stručne predniesol svoju predstavu o kľúčových  úlohách  rady 
v nadchádzajúcom období. Celá spoločnosť a s ňou aj šachové hnutie sa nachádzajú v ekonomickej 
stagnácii,   ktorá podľa  prognostikov bude dlhodobého charakteru.  Slovenský šachový zväz  v 
spolupráci s medzinárodnou šachovou federáciou FIDE naštartoval projekt veľkého rozsahu CIS 
(Chess in school – Šach na školách).  Úlohou rady podľa jej predsedu je na  jednej strane vytvoriť 
výkonnému  výboru  pre  jeho  prácu  dobrú  spoločenskú  atmosféru.  Na  druhej  strane  rada  musí 
striktne kontrolovať finančné toky, plnenie ekonomických výstupov, efektivitu a udržanie rozpočtu 
SŠZ v  plánovaných  hodnotách.  Rada  si  bude  uplatňovať  svoje  kompetencie  striktne  v  zmysle 
Stanov SŠZ.

Prijaté uznesenia 

UR  04/12
Rada zvolila za svojho predsedu pre volebné obdobie 2012-2015 Rudolfa Diviaka
 ( za 11, proti 0,zdržal sa 0).

UR  05/12
Rada zvolila za svojho podpredsedu pre volebné obdobie 2012-2015 Gustáva Šturca 
( za 12, proti 0, zdržal sa 0).

UR  06/12
Rada zvolila za svojho podpredsedu VV SŠZ pre volebné obdobie 2012-2015 Karola Pekára 
( za 12, proti 0, zdržal sa 0).

Prílohy :    Prezenčná listina

Originál zápisu a príloh bude uložený na sekretariáte SŠZ.

 

zapísal :                                                  Rudolf Diviak v.r.

                                                            predseda Rady SŠZ

Overil   :              Juraj Ivan  v.r.                                                             Martin Mrva v.r.

                           člen Rady SŠZ                                                           člen Rady SŠZ


