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Správa Kontrolnej komisie Šachového zväzu Nitrianskeho kraja prednesená na 

konferencii ŠZNK dňa 17. septembra 2022 v Nových Zámkoch 

Kontrolná komisia Šachového zväzu Nitrianskeho kraja bola v zmysle §7, ods. písmeno d) Stanov 

ŠZNK zvolená na štvorročné funkčné obdobie dňa 26. mája 2018 v Nových Zámkoch v zložení Vladimír 

Franc, predseda, František Zelovič a Milan Tóth, členovia.   

Úlohou kontrolnej komisie je dozor nad dodržiavaním stanov ŠZNK a ďalších predpisov, pričom 

dohliada na to, aby boli vzájomne zosúladené aj so všeobecne záväznými predpismi. Kontroluje 

hospodársku a inú činnosť ŠZNK, plnenie úloh (uznesení) orgánov ŠZNK, posudzuje sťažnosti a 

predkladá návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Hlavný legislatívny rámec 

kontrolnej činnosti upravuje: 

➢ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; 

➢ Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (konkrétne predovšetkým § 10 až 14 o kontrole 

v športových organizáciách); 

➢ Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. 

Pre krátkosť času táto správa Kontrolnej komisie nebola pred prednesením na konferencii zaslaná VV 

ŠZNK na prerokovanie a vyjadrenie sa k jej obsahu. 

Kontrolná komisia vykonala kontrolu hospodárenia za obdobie rokov 2017 až 2021 a zistila 

nasledovné skutočnosti:  

Počiatočný stav k 01.01.2017: hotovosť: 000,00 eur 

                                                   bankový účet: 6 049,92 eur     

Konečný stav k 31.12.2017:     hotovosť: ----------- 

                                                   bankový účet: 5 852,96 eur 

Počiatočný stav k 01.01.2018: hotovosť: 000,00 eur 

                                                   bankový účet: 5 852,96 eur 

Konečný stav k 31.12.2018:    hotovosť: ----------- 

                                                   bankový účet: 6 567,22 eur 

Počiatočný stav k 01.01.2019: hotovosť: 000,00 eur 

                                                   bankový účet: 6 567,22 eur 

Konečný stav k 31.12.2019:    hotovosť: ----------- 

                                                  bankový účet: 6 810,80 eur 

Počiatočný stav k 01.01.2020: hotovosť: 000,00 eur 

                                                   bankový účet: 6 810,80 eur 

Konečný stav k 31.12.2020:    hotovosť: ----------- 

                                                  bankový účet: 9 088,92 eur 

Počiatočný stav k 01.01.2021: hotovosť: 000,00 eur 

                                                   bankový účet: 9 088,92 eur 

Konečný stav k 31.12.2021:    hotovosť: ----------- 

                                                   bankový účet: 9 010,82 eur 

Počiatočný stav k 01.01.2022: hotovosť: 000,00 eur 

                                                   bankový účet: 9 010,82 eur 
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Konečný stav k 31.08.2022:    hotovosť: ----------- 

                                                  bankový účet: 8 907,82 eur 

Finančné pohyby na účtoch:  rok 2017  -  neboli zistené nedostatky 

                                                  rok 2018  -   nedostatky neboli zistené. 

                                                  rok 2019  -  podpora knihy 50 eur, - na akom právnom základe sa 
rozhodlo o podpore knihy, iné nedostatky neboli zistené 

                                                  rok 2020  -  neboli zistené nedostatky 

                                                  rok 2021  -  podpora knihy 100 eur, na akom právnom základe sa 
rozhodlo o podpore knihy,  iné nedostatky neboli zistené 

                                                  rok 2022  -  do 31.09.2022 bez zistení nedostatkov 
 

Okrem peňažných prostriedkov na účte, ŠZNK nedisponuje nehnuteľným ani  hnuteľným majetkom. 

Sídlo ŠZNK na M.R. Štefánika 21 v Nových Zámkoch je obsadené na základe písomného súhlasu 

vlastníka nehnuteľností s umiestnením sídla občianskeho združenia, ktoré bolo predložené pri 

Oznámení o zmene stanov ŠZNK na Ministerstvo vnútra SR.   

Webové sídlo ŠZNK je www.sznk.sk . Okrem informácii – zápisníc z konferencií ŠZNK je však dlhodobo 

neaktualizovaná, čo nepochybne znižuje jej atraktivitu a transparentnosť šachového diania 

v Nitrianskom kraji. Chýba informácia o zasadnutiach VV ŠZNK, posledná informácia na hlavnej 

stránke pochádza z mája 2019.  

Počas funkčného obdobia KK ŠZNK boli dve konferencie: 26. 5. 2018 a on-line konferencia konaná 

dňa 22. mája 2021. Na obidvoch konferenciách boli uznesenia personálneho charakteru, čiže voľba 

do orgánov ŠZNK, respektíve Slovenského šachového zväzu. Preto kontrola plnenia uznesení 

konferencie kontrolnou komisiou je irelevantná. Elektronickým hlasovaním VV ŠZNK bola uznesením 

č. U01-08-2018 dňa 10. augusta 2018 schválená  Metodika riadenia a poriadku súťaží družstiev ŠZNK. 

Má za cieľ doplniť a Súťažný poriadok družstiev SŠZ. Metodika nebola ani raz novelizovaná a tak 

nereagovala na niektoré udalosti, napríklad na pandemickú situáciu alebo zmeny a doplnky 

Súťažného poriadku družstiev SŠZ.  

Na kontrolnú komisiu ŠZNK v priebehu jej funkčného obdobia prišli 3 podnety:  

- Bálint Alexander dňa 26.6. 2021 uviedol, že na stránke ŠZNK chýba z on-line konferencie 

zápisnica. Zápisnica sa nedala otvoriť,  e-mailom bol predseda VV ŠZNK  vyzvaný na nápravu 

ku ktorej aj v krátkom čase došlo.  

-  Bálint Alexander: 28.5. 2021 podal podnet, prečo nebol na on-line konferencii zaradený do 

programu  prejav predsedu KK ŠZNK. Odpoveď predsedu KK ŠZNK zo dňa 1. 6. 2021:  

 

Na kontrolu nebol pred konferenciou vhodný čas. Kontrola sa musí vykonať aspoň mesiac 

pred konferenciou, pretože po vykonanej kontrole sa správa z kontroly podľa stanov musí 

najskôr poslať Výboru ŠZNK na vyjadrenie sa k zisteným záverom. Konferencia 22.5. 2021 bola 

prvá, kedy sa nekončilo súčasne volebné obdobie Výboru ŠZNK a kontrolnej komisie. Uplynulá 

konferencia pre známu situáciu malá za úlohu riešiť len najdôležitejšie úlohy - zvoliť členov 

Výboru a delegátov do najvyššieho orgánu SŠZ, ktorým končilo funkčné obdobie a prerokovať 

správu o činnosti. Mal som za to, že prípadná správa kontrolnej komisie by rokovanie 

uplynulej konferencie ešte viac predĺžila a zanikla by vo všeobecnom očakávaní volieb, preto 

som sa v turbulentnom období pred zasadnutím konferencie o vykonanie kontrolnej činnosti 

ani neusiloval. Samozrejme pred skončením funkčného obdobia sme ako členovia kontrolnej 

http://www.sznk.sk/
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komisie pripravení vykonať kontrolu za obdobie od zvolenia 26.5. 2018 do dňa vykonávania 

fyzickej kontroly. Výbor sa k správe kontrolnej komisie vyjadrí a správa bude následne 

predložená konferencii v roku 2022, respektíve zaslaná delegátom. Konferencia v budúcom 

roku aj rozhodne, či voľba novej kontrolnej komisie aj prebehne, pretože táto povinnosť ŠZNK 

v budúcom roku určite nevznikne.   

 

Predseda VV ŠZNK sa k tomuto podnetu vyjadril takto: 

S p. Bálintom som sa rozprával telefonicky. Navrhujem, aby sme v 2.polovici roka 2021 
našli vhodne miesto a termín na spoločné stretnutie, kde by som doniesol podklady a 
doklady ku kontrole, na základe ktorej kontrolór spracuje správu pre delegátov a ta im bude 
následne zaslaná do mailu. 
Zároveň sa dohodneme akým spôsobom zrealizovať kontrolu za rok 2021, aby mohla byt 
sprava za rok 2021 predložená na konferencii v roku 2022, ktorá dúfam, bude uskutočnená 
fyzicky.  
 
Pre nepriaznivú pandemickú situáciu sa uvedené stretnutie na sekretariáte ŠZNK 
neuskutočnilo. Aspoň čiastočnú nápravu vzniknutého problému je táto správa KK ŠZNK.  
 

- Bálint Alexander, 15.5. 2019 –  dal úlohu pre KK ŠZNK, aby zistila, či a prečo niektoré 

kluby a hráči neplatia členské.  Odpoveď bola daná predsedom KK ŠZNK:  
  

Je v záujme ŠZNK, aby sa vyberalo riadne členské, čím sa pochopiteľne zvyšujú rozpočtové 

možnosti našej organizácie. Tieto oprávnené záujmy zastrešuje Výbor ŠZNK. Takže môj názor 

je ten, že by mal v týchto prípadoch vyvinúť iniciatívu Výbor ŠZNK (pokladník) a vyzvať 

dotknuté kluby, aby členský poplatok zaplatili. Výbor má v tejto oblasti možnosť prijať aj 

určité opatrenia v prípade nesplnenia povinnosti zaplatenia členského, napríklad 

neumožnením štartu klubom v súťažiach riadených ŠZNK. 

Koncom augusta 2022 prebehla medzi predsedom KK ŠZNK a p. Machnikom e-mailová komunikácia 

vo veci predloženia podkladov k vykonaniu kontroly v ŠZNK. Zvolanie konferencie na 17.9. 2022 aj jej 

následné konanie môže tento problém vyriešiť.  

Dňa 13.9. 2022 bol Kontrolnej komisii ŠZNK daný na vedomie list p. Bálinta predsedovi VV ŠZNK, ktorý 

obsahuje reakciu predsedu VV ŠZNK na e-mail p. Machníkovi ako aj citácie stanov ŠZNK. Pán Bálint 

odkazuje na riešenie v liste uvedených problémov na konferenciu konanú 17.9. 2022.  

Odporúčania Kontrolnej komisie ŠZNK 

• Vykonať hlbšiu kontrolu účtovnej evidencie na sekretariáte ŠZNK novozvolenou KK ŠZNK, 

• Zverejňovať uznesenia VV ŠZNK, tak aby boli prístupné členskej základni ŠZNK, 

• Pouvažovať nad zmenou stanov ŠZNK, tak aby zohľadňovali realitu a špecifiká regionálneho 

šachového zväzu a početnosti členskej základne, 

• Pravidelne aktualizovať webové sídlo ŠZNK a šíriť povedomie o šachovom hnutí v kraji, 

• Aktualizovať Metodiku riadenia a poriadku súťaží družstiev ŠZNK, alebo ju zrušiť a odlišnosti 

oproti SPD SŠZ pri riadení súťaží družstiev uviesť v Rozpise súťaží.   
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Táto správa bola prerokovaná a schválená Kontrolnou komisiou ŠZNK dňa 16. septembra 2022 

v Nitre.  

 

František Zelovič ................................................ 

 

Milan Tóth ........................................................ 

 

......................... 

 Vladimír Franc  

  

V Nitre, 16.9. 2022 


