
                                           

    

 

       Záznam z rokovania Rady SŠZ dňa 14.07.2012 v Banskej Štiavnici 
 

 

 

 

Prítomní : (15) 

Gustáv  Šturc, Peter Falťan, Rudolf Diviak, Juraj Petényi, Győrgy Pallag, Dušan Páleš,  

Juraj Ivan, Anton Geffert, Peter Fiala, Martin Mrva, Norbert Recký, Imrich Jurčišin, Peter Bielik,   

Štefan Capák, Andrej Gajdošík 

 
 

Neprítomní : (1) 

Jaroslav Pčola (ospravedlnený) 
 

 

Prízvaní : (2) 

Peter Paleček, predseda KK SŠZ 

Martin Huba, prezident SŠZ 

 

 

 

 

Priebeh rokovania 
 

Prítomných privítal predseda  rady Rudolf Diviak, ktorý zasadanie rady riadil. Poďakoval členom 

rady za aktívnu účasť v príprave zasadania pri prerokovávaní a pripomienkovaní  materiálov. Ocenil 

aj početnú účasť na  zasadaní rady.  
 

Program zasadania Rady SŠZ 14.07.2012 v Banskej Štiavnici: 
 

1. Prerokovanie zmluvy medzi SŠZ a FIDE podpísanej dňa 17.08.2011 

2. Záväzný výklad časti Stanov SŠZ (§9 bod 6 odsek d) 

3. Stanovisko Rady SŠZ k ekonomickej evidencii a výkazom VV SŠZ 

4. Príprava rozpočtu SŠZ pre rok 2013 

5. Odborné komisie SŠZ, štruktúra, zloženie, predsedovia komisií 

6. Materiály VV SŠZ (konkurzy pre rok 2013, výchovné, akadémie, …) 

7. Informácia prezidenta SŠZ 

8. Informácia predsedu KK SŠZ 

9. Rôzne 

 

     V úvode zasadania sa zaoberala rada svojim interným dokumentom – Rokovacím poriadkom 

Rady SŠZ. Členovia rady sa zhodli v tom, že elektronické hlasovanie musí byť bežnou praxou rady  

a nahradili bod V. odstavec 6. Rokovacieho poriadku Rady SŠZ  novým znením. V ňom zohľadnili 

potrebu elektronického hlasovania, dohodli sa na forme osobného elektronického podpisu podľa  

osobnej hlasovacej tabuľky, stanovili spôsob hlasovania i zverejnenia výsledkov hlasovania. Rada 

prijala uznesenie UR 14/12 jednomyseľne.  



     K bodu 1 programu obdržali členovia rady v dostatočnom predstihu pred konaním rokovania 

rady podrobné materiály. V dôvodovej správe predseda rady vysvetlil, prečo sa rada týmto bodom 

musí zaoberať. Predmetom prerokovania zmluvy nie je jej revízia alebo spochybnenie. Zmluva bola 

podpísaná oprávnenou osobou – štatutárnym zástupcom, je podľa medzinárodného a aj slovenského 

právneho poriadku platná a pre SŠZ záväzná. Potrebu prerokovať zmluvu v Rade SŠZ nevyvoláva 

ani samotný obsah zmluvy, zmluva je z hľadiska financovania neštandardne priaznivá, bezúročná, 

nie je priamo stanovený splátkový kalendár, ani žiadne sankcie zo strany veriteľa. Potreba 

prerokovať zmluvu z pohľadu rady je vyvolaná nielen diskusiami medzi členmi zväzu, ale aj 

praktickými potrebami eliminovať prípadné finančné riziká, vypracovať plán návratnosti investície 

a pravidlá pre účtovanie a vykazovanie majetkových tokov v rámci projektu CIS. Znenie uznesení 

UR 07/12, UR 08/12 a UR 09/12 bolo sformulované po diskusii členov rady predchádzajúcej 

rokovaniu a na zasadaní rady boli uznesenia schválené jednomyseľne. V diskusii Peter Bielik 

a Martin Mrva vzniesli požiadavku na VV alebo  prezidenta SŠZ vysvetliť, kde je v texte zmluvy 

medzi SŠZ a FIDE spomenuté trojročné obdobie pre poskytnutie pôžičiek po  35 000 EUR. V 

preklade, ktorý nám bol poskytnutý, sú ekonomické otázky zahrnuté do prílohy č. 6 Finančné 

otázky. Tam je spomenuté len jedno obdobie modulu CIS100 s pôžičkou vo výške 35 000.- EUR. 

Nie je tam však text, z ktorého by vyplývala celková výška pôžičky 105 000.- EUR, ako sa hovorí v 

dôvodovej správe zasadnutia rady SŠZ k tomuto bodu. Členovia rady sa  nezhodli na tom, aká je 

celková výška záväzku SŠZ vyplývajúca zo zmluvy s FIDE, vysvetlenie budú požadovať a týmto 

bodom zmluvy sa budú ešte zaoberať. 

    

     K bodu 2 programu zasadania rady predchádzala diskusia členov Rady SŠZ na Internom 

diskusnom fóre Rady SŠZ a pomocou elektronickej pošty.  Predmetom rokovania rady v  tomto 

bode nebolo rozhodnutie o tom, či mala byť zmluva medzi SŠZ a FIDE zo dňa 17. augusta 2011 

prejednaná v Rade SŠZ, alebo prejednaná byť nemusela.  Cieľom je urobiť podrobnejší  záväzný 

výklad tej časti Stanov SŠZ, ktorá sa k danej problematike vyjadruje (§9 bod 6 odsek d).  Prispeje to 

k tomu, aby orgány SŠZ konali v podobných prípadoch v budúcnosti v súlade so stanovami a ich 

výklad v rade, výkonnom výbore a kontrolnej komisii bol rovnaký. Rada SŠZ je na takéto 

uznesenie kompetentná v súlade so Stanovami SŠZ (§9 bod 8). Podľa   tejto časti stanov je Rada 

zväzu oprávnená konať aj vo veciach patriacich do právomoci konferencie, ak tieto neznesú odklad. 

Rozhodnutia rady v týchto veciach sú platné do najbližšej konferencie. Navrhované uznesenie je v 

poriadku aj z etického hľadiska. Rada si v ňom neprisvojuje nové kompetencie, iba záväzne 

vykladá staré kompetencie zapísané v stanovách, ktoré boli schválené konferenciou. Rada SŠZ 

prijala uznesenie UR 10/12 jednomyseľne. 

    

     K bodu 3 programu zasadania rady prebehla diskusia pred rokovaním, ale aj  v rokovacej 

miestnosti. Viacerí členovia rady považovali uznesenie za píliš tvrdé vzhľadom na zložitosť úlohy a 

krátke termíny pre jej splnenie. Pri rozhodovaní však prevládla potreba riešiť túto úlohu, členovia 

rady zohľadnili aj informáciu sekretára SŠZ Martina Dobrotku o spôsobe realizácie prác v oblasti 

účtovníctva a výkazníctva, ale aj pozitívny postoj VV SŠZ k tejto otázke, ktorý tlmočil predseda 

rady. Členovia rady chcú zriadiť pre plnenie tejto úlohy odbornú komisiu a doporučujú VV SŠZ 

navrhnúť Rade SŠZ  jej predsedu. Uznesenia rady k tomuto bodu programu UR 11/12 a UR 12/12 

boli prijaté jednomyseľne. 

     

      K bodu 4 programu  obdržali členovia Rady SŠZ predbežný materiál VV v tabuľkovej forme. 

Materiál zobrali členovia Rady na vedomie a bude predmetom diskusie a elektronického hlasovania 

rady v nasledujúcom období. Rada k tomuto bodu neprijala žiadne uznesenie. 

     

 

 

 

 



 K bodu 5 programu zasadania rady bola v rokovacej miestnosti rozsiahla diskusia. Juraj Ivan 

konštatoval, že činnosť niektorých odborných komisií nie je dostatočne prezentovaná, výsledky ich 

práce neovplyvňujú v dostatočnej miere oblasť ich činnosti. Apeloval na zodpovedný výber 

predsedov komisií a dodržiavanie Stanov SŠZ. Podľa Stanov SŠZ odborné komisie zodpovedajú za 

svoju činnosť VV SŠZ v operatívnej riadiacej práci, Rade SŠZ v koncepčných a personálnych 

otázkach. Martin Mrva sa pozitívne vyjadril k činnosti komisie pre náborové súťaže. Pozornosť 

venoval aj trénersko-metodickej komisii a poukázal na absenciu verejne dostupných metodických 

materiálov pre trénerov. Poukázal na absenciu štatútov jednotlivých odborných komisií. Tento štatút 

má definovať oblasť práce každej odbornej komisie a umožniť aj objektívne hodnotenie jej činnosti. 

Rovnako poukázal na absenciu výročných, resp. súhrnných správ od jednotlivých komisií, ktoré by 

mali byť verejne dostupné pre všetkých členov SŠZ a prehľadne ich tak informovať o činnosti 

komisie. Takáto prehľadná správa za minulé obdobie je verejne dostupná len od komisie pre 

náborové súťaže. Anton Geffert chcel položiť prezidentovi SŠZ otázky k nomináciám 

mládežníckej reprezentácie a k  návrhu na obsadenie funkcie predsedu ŠTK a komisie mládeže.  K 

odborným komisiám mal požiadavku, aby bola ich činnosť viditeľná a prezentovaná na webovej 

stránke SŠZ v samostatnej sekcii.  Győrgy Pallag  doporučuje zriadiť na zväzovej stránke trénerské 

okienko s materiálom pre samostatné trénovanie mladých šachistov.  Juraj Petényi požaduje 

zverejnenie správ o činnosti odborných komisií na zväzovej stránke. Rudolf Diviak  podal 

vysvetlenie k zámerom novo navrhovanej komisie rodičov, k jej špecifickému postaveniu a 

poslaniu, ktoré prezentoval v internej komunikácii jej navrhnutý predseda Igor Gažík. Martin 

Mrva prezentoval potrebu zriadenia komisie ombudsmana, ktorá by sa zaoberala ochranou práv 

radových členov SŠZ. Za ombudsmana doporučil Gustáva Šturca. Gustáv Šturc navrhol diskutovať 

o potrebe etickej komisie. Jednou z motivácií sú aj príspevky členov VV SŠZ v diskusnom fóre 

SŠZ, ktoré sú často kontroverzné, verejnosť spája názor ich autora s oficiálnym názorom VV SŠZ. 

Doporučil, aby prezident SŠZ zvážil potrebu stanovenia internej normy pre členov VV o pravidlách 

pre využívanie diskusného fóra SŠZ pre členov SŠZ.  Imrich Jurčišin a ďalší členovia rady 

poukázali na absenciu disciplinárnej komisie.  Štefan Capák navrhol vyžiadať od VV štatúty 

všetkých odborných komisií, ktoré navrhol VV rade zriadiť. Rudolf Diviak prisľúbil členom Rady 

SŠZ otázky z diskusie prejednať s prezidentom SŠZ v čo najkratšej lehote. Uznesenie Rady SŠZ k 

tomuto bodu programu UR 13/12 bolo prijaté jednomyseľne. 

  

      K bodu 6 programu  obdržali členovia Rady SŠZ predbežné materiály VV v textovej forme. 

Materiál zobrali členovia Rady na vedomie a bude predmetom diskusie a elektronického hlasovania 

rady v nasledujúcom období. Členovia Rady SŠZ skonštatovali, že im v rozpočte SŠZ a jeho 

čerpaní naďalej chýba adresné rozčlenenie a vysvetlenie väčších nákladových položiek, osobitne 

tých, u ktorých sa predbežné čerpanie rozpočtu výrazne nezhoduje s rozpočtom plánovaným.  Rada 

k tomuto bodu neprijala žiadne uznesenie. 

   

       Bod 7  bol z programu Rady SŠZ vypustený, prezident SŠZ v dobe rokovania rady predsedal 

zasadnutiu VV SŠZ. Ak v priebehu internetovej diskusie rady vzniknú otázky členov Rady SŠZ pre 

prezidenta zväzu, budú prerokované pomocou elektronickej pošty. 

       

      V bode 8 programu podal Informáciu o činnosti KK jej predseda Peter Paleček. Informoval o 

plnení úloh, ktoré uložila  konferencia SŠZ výkonnému výboru. Menovite sa zaoberal prekladom 

zmluvy medzi SŠZ a FIDE (úloha bola splnená) a zverejňovaním hospodárskych informácií na 

internetovej stránke zväzu. Informoval Radu SŠZ, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR zaviazalo k podobnej úlohe zverejňovania  hospodárskych informácií Slovenský šachový zväz v 

zmluve o dotáciách pre rok 2012. VV v prvej etape splní podmienky vyplývajúce zo zmluvy s 

ministerstvom a následná diskusia v orgánoch zväzu vyjasní, či tento stav spĺňa aj požiadavky 

uznesenia konferencie SŠZ. 

      

 



V bode 9 navrhol Gustáv Šturc organizovať jednania orgánov SŠZ tak, aby sa rokovania Rady 

SŠZ zúčastnil prezident SŠZ alebo ním poverená osoba. 

 

 

 

 

 

 

 

Prijaté uznesenia  
 
 
 
UR  07/12  ( za 15, proti 0, zdržal sa 0)    

Rada ukladá Výkonnému výboru SŠZ vypracovať finančný  plán realizácie projektu Šach na 

školách ( ďalej len CIS) pre obdobie 2012 až 2017, v ktorom budú menovite vyčíslené  ročné 

plánované tržby z realizácie projektu CIS a z nich vypočítaná splátka pôžičky od FIDE v súlade s 

prílohou č. 6 zmluvy s FIDE. Plán treba zostaviť tak, aby ku koncu roku 2017 bola pôžička od 

FIDE splatená v plnom rozsahu. 

Termín          :  predložiť Rade SŠZ do 30.09. 2012 

Zodpovedný :  prezident   SŠZ,  VV SŠZ 

 

 

UR  08/12  ( za 15, proti 0, zdržal sa 0)    

Rada ukladá Výkonnému výboru SŠZ každoročne počínajúc rokom 2012 vyhodnotiť skutočné tržby 

z realizácie projektu CIS a  z nich vypočítané splátky pôžičky od FIDE porovnať s plánom splátok. 

Ak bude  splátka nižšia ako plánovaná, je potrebné vytvoriť v rozpočte SŠZ finančnú rezervu na 

náklady budúcich období vo výške rozdielu medzi plánovanou a skutočnou splátkou pôžičky od 

FIDE. Táto finančná rezerva bude realizovaná vo forme termínovaného účtu na meno SŠZ. VV je 

povinný predložiť rade návrh na úpravu plánu, v ktorom náklady na tvorbu rezervy pokryje 

znížením iných nákladov v rozpočte budúceho roku. 

Termín          :  vyhodnotenie predložiť Rade SŠZ do 31.12. bežného roku 

Termín          :  návrh zmeny rozpočtu predložiť Rade SŠZ do 30.01. budúceho roku 

Termín          :  realizáciu vkladu rezervy vložiť na účet do 31.03. budúceho roku 
Zodpovedný :  prezident   SŠZ, VV SŠZ 

 

 

 

UR  09/12  ( za 15, proti 0, zdržal sa 0)     

Rada ukladá Výkonnému výboru SŠZ vypracovať ekonomickú smernicu, v ktorej bude stanovený 

spôsob zúčtovania nákladov, výnosov, majetkových pohybov, oceňovania majetku a odpisovania 

majetku  v súvislosti s realizáciou projektu CIS. V účtovníctve, výkazoch a rozpočtoch je treba 

pohyby a zostatky evidovať v samostatných rozpočtových kapitolách. 

Termín          :  smernicu predložiť Rade SŠZ do 31.10. 2012 

Termín          :  realizáciu smernice v evidencii zabezpečiť do 30.11.2012 
Zodpovedný :  prezident   SŠZ, VV SŠZ 

 

 

 

 



UR  10/12  ( za 15, proti 0, zdržal sa 0)    

Rada schvaľuje výklad Stanov SŠZ (§9 bod 6 odsek d), podľa ktorých rada rozhoduje o zásadných 

majetkových a hospodárskych otázkach. Za zásadné majetkové  a hospodárske otázky, v ktorých 

VV a prezident SŠZ nesmú konať bez predchádzajúceho schválenia v Rade SŠZ považujeme: 

 poskytnutie a prijatie úveru alebo pôžičky  od  právnickej či fyzickej osoby,  

 poskytnutie majetkovej záruky právnickej alebo fyzickej osobe, 

 odovzdanie finančného majetku SŠZ do správy tretej osoby, 

 dlhodobý prenájom majetku, predaj majetku, odpis majetku, 

 podpis zmluvy so zahraničným partnerom. 

Tento výklad je záväzný pre všetky orgány SŠZ až do najbližšej konferencie zväzu. 

Termín          :  začiatok platnosti a účinnosti výkladu je 15. júla 2012 

Termín          :  koniec platnosti a účinnosti výkladu je deň konania najbližšej konferencie SŠZ 

 

 

 

 

 

UR  11/12  ( za 15, proti 0, zdržal sa 0)    

Rada ukladá Výkonnému výboru SŠZ  zabezpečiť programové vybavenie pre potreby sekretariátu 

SŠZ a realizáciu prác v oblasti  účtovníctva, výkazov, finančného plánovania , kontroly plnenia 

rozpočtu a vedenia matriky. Úlohu zabezpečiť tak, aby v novom systéme bol vypracovaný návrh 

rozpočtu pre rok 2013. 

Termín          :  systémová analýza a definícia požiadaviek na programové vybavenie do 30.9.2012 

Termín          :  zabezpečenie programového vybavenia do 30.11.2012 

Termín          :  ukončenie skúšobnej prevádzky do 28.2.2013 

Zodpovedný :  prezident   SŠZ, VV SŠZ 
  

 

 

UR  12/12  ( za 15, proti 0, zdržal sa 0)    

Rada doporučuje Výkonnému výboru SŠZ  navrhnúť rade predsedu ekonomickej komisie, ktorá sa 

bude zaoberať najmä pomocou pri plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia UR 11/12. 

Termín          :  31.7.2012 

Zodpovedný :  prezident   SŠZ, VV SŠZ 

 

 

 

 

 

UR  13/12  ( za 15, proti 0, zdržal sa 0)  

Rada odkladá rozhodnutie o zriadení odborných komisií a zvolenie ich predsedov. Rada požaduje  

od VV doplňujúce informácie k zriadeniu komisií, konkrétne návrh štatútu komisií od kandidátov 

na ich predsedov. Rada po ich obdržaní a prerokovaní na internom diskusnom fóre rady bude  

hlasovať o tomto bode elektronickým  hlasovaním. 

Termín          :  31.7.2012 

Zodpovedný :  prezident   SŠZ, VV SŠZ, predseda rady 

 

 

 

 



 

 

UR  14/12  ( za 15, proti 0, zdržal sa 0)    

Rada schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku  Rady SŠZ (V. Hlasovanie, ods. 6) v novom znení: 

Rada môže hlasovať elektronickým hlasovaním. Hlasovanie riadi predseda rady, alebo ním 

poverený člen rady. Hlasujúci člen rady  priloží k svojmu hlasovaniu elektronický podpis 

(štvormiestne číslo) vytvorený z osobnej hlasovacej tabuľky. Originál osobnej hlasovacej tabuľky 

zašle každému členovi rady poštou predseda rady. Hlasovacie tabuľky sú platné pre celé volebné 

obdobie, pričom pre každého člena rady bude vygenerovaná jedinečná osobná hlasovacia tabuľka.  

Termín pre hlasovanie členov rady  je spravidla 10 dní od rozoslania výzvy na hlasovanie, ak 

predseda rady nepožiada členov rady o jeho skrátenie.  Výsledky hlasovania zašle elektronickou 

poštou všetkým členom  rady predseda rady, alebo ním poverený člen rady. Hlasovanie zverejní aj 

na internej webovej stránke ihneď po ukončení hlasovania. Uznesenie rady schvaľované 

elektronickým hlasovaním je prijaté, ak zaň hlasoval nadpolovičný počet všetkých členov Rady 

SŠZ (okrem prípadov uvedených v Stanovách SŠZ, kde sa vyžaduje dvojtretinová zhoda členov 

rady). 

Termín          :  od 16. júla 2012 
Zodpovedný   :  predseda rady, členovia rady 

 

 

Prílohy :    

 prezenčná listina 

 dôvodová správa k bodu 1. programu 

 dôvodová správa k bodu 2. programu 

 dôvodová správa k bodu 3. programu 

 
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 

 


