Zápisnica
z konferencie Šachového zväzu Nitrianskeho kraja konanej
v Nových Zámkoch dňa 26. mája 2018 od 9:00 hod.

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, úvodné slovo predsedu ŠZNK.
2. Voľba mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľa.
3. Schválenie pracovného predsedníctva.
4. Schválenie programu.
5. Schválenie rokovacieho poriadku konferencie
6. Voľba volebnej a návrhovej komisie.
7. Správa mandátovej komisie
8. Prezentácia kandidátov na prezidenta Františka Jablonického a Zdenka Gregora.
9. Správa o činnosti a hospodárení ŠZNK za uplynulé volebné obdobie.
10. Vyjadrenie kontrolnej komisie ku správe o činnosti a hospodárení ŠZNK.
11. Schválenie volebného poriadku.
12. Rozprava k voľbám do orgánov ŠZNK, členov do najvyššieho orgánu SŠZ,
kandidátov do Rady SŠZ.
13. Prestávka, občerstvenie.
14. Diskusia o výške členského pre kolektívnych členov a pre individuálnych členov.
15. Voľby do orgánov ŠZNK, členov do najvyššieho orgánu SŠZ a kandidátov do Rady
SŠZ.
16. Návrhy zástupcov do orgánov SŠZ (VV SŠZ, Rada SŠZ, KK SŠZ).
17. Diskusia.
18. Správa volebnej komisie.
19. Schválenie uznesenia.
20. Záver.

Ad/1
Konferenciu otvoril a viedol predseda ŠZNK Štefan Blaho. Privítal prítomných, osobitne
prezidenta SŠZ Františka Jablonického.
Ad/2
Predsedajúci navrhol mandátovú komisiu v zložení Ľubomír Kováč a Ladislav Matyó, ktorá
bude plniť aj úlohu skrutátorov (hlasovanie ZA 23, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0), zapisovateľa
Vladimíra Franca spolu s Rudolfom Habrdom (hlasovanie ZA 23, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0)
a overovateľa zápisnice Milana Pápeša (hlasovanie ZA 23, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0).
Všetci navrhnutí boli zvolení.

Ad/3
Prebehla voľba pracovného predsedníctva konferencie ŠZNK, do ktorého boli navrhnutí:
Š. Blaho a A. Riabov (hlasovanie ZA 23, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0). Pracovné predsedníctvo
bolo schválené v zložení Š. Blaho a A. Riabov.
Ad/4
Po drobných úpravách návrhu programu (napr. doplnenie bodu prezentácie kandidátov na
prezidenta SŠZ) oproti programu, ktorý bol zaslaný delegátom, prebehlo hlasovanie
o programe zasadnutia konferencie (hlasovanie ZA 23, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0). Program
bol schválený tak, ako bol navrhnutý v znení prijatých doplnkov.
Ad/5
Š. Blaho predniesol hlavné body rokovacieho poriadku konferencie, ktorý bol zaslaný
delegátom v pozvánkach na zasadnutie. Pripomienky k návrhu nemal nikto. Prebehlo
hlasovanie o programe: ZA 23, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0. Program bol schválený tak, ako
bol navrhnutý.
Ad/6
Nakoľko v programe konferencie sú aj voľby do orgánov ŠZNK a SŠZ, bola predsedajúcim
navrhnutá volebná komisia v zložení: Miroslav Dvoran (predseda), Milan Greguš, Rastislav
Nikel a Peter Červenka. Hlasovanie: ZA 22, PROTI 0, ZDRŽAL SA 1. Volebná komisia bola
zvolená v takom zložení, ako bola navrhnutá. Do návrhovej komisie boli navrhnutí:
Alexander Riabov (predseda), Milan Pápeš a Marcel Benček. Hlasovanie: ZA 23, PROTI 0,
ZDRŽALI SA 0. Návrhová komisia bola zvolená v takom zložení, ako bola navrhnutá.
Ad/7
Správu mandátovej komisie predniesol Ľ. Kováč, ktorý konštatoval, že z 34 pozvaných
delegátov s hlasom rozhodujúcim, je prítomných 23, čo je nadpolovičná väčšina,
a konferencia je uznášaniaschopná. Prítomní sú aj dvaja hostia: František Jablonický a Rebeka
Nadzamová.
Ad/8
Slovo dostal súčasný prezident SŠZ a kandidát na prezidenta SŠZ na ďalšie volebné obdobie
F. Jablonický. Zhodnotil za pomoci videoprojekcie doterajšie trojročné pôsobenie vo funkcii,
realizované projekty a súťaže. Poznamenal, že bol od prvej chvíle zvolenia do funkcie
podrobený diskreditácii a vyjadril prekvapenie, že niektorí ľudia prešli do druhého tábora. Za
hlavnú prioritu a úlohu pre seba a svoj tím v novom volebnom období považuje zabezpečenie
prísunu peňazí do zväzu. Ak nebudú financie, bude problém. Otázky položili Blaho, Dvoran,
Pápeš: Kto sú členovia jeho tímu, kto bude robiť agendu SŠZ, bude sa pamätať aj na
seniorov? Na položené otázky F. Jablonický odpovedal: uviedol mená, ťažisko bude na
komisiách a aj teraz je vytvorený priestor na zapojenie seniorov. Rudolf Habrda oboznámil
prítomných s programom a tímom kandidáta na prezidenta SŠZ Zdenka Gregora. Za hlavnú
prednosť označil oddaný a spolupracujúci tím. Prítomným delegátom boli p. Jablonickým aj
p. Habrdom rozdané propagačné tlačené materiály jednotlivých kandidátov. Príhovor p.
Jablonického aj príhovor p. Habrdu boli odmenené potleskom.

Ad/9
Správu o činnosti a hospodárení od poslednej riadnej konferencie ŠZNK v roku 2015
predniesol predseda ŠZNK Štefan Blaho. Pripomenul zvolených členov VV v roku 2015,
pričom odstúpivšieho člena p. Novánskeho nahradil v roku 2016 elektronickým hlasovaním p.
Ralík. Oboznámil prítomných aj za pomoci diaprojektoru o šachovom živote v kraji za
uplynulé tri roky. Konštatoval, že Nitriansky kraj bol aktívny a úspešný v organizovaní
turnajov vrátane celoslovenských, zvýšilo sa zastúpenie klubov vo vyšších súťažiach
družstiev a kraj mal v tomto volebnom období pomerne silné zastúpenie v orgánoch
a komisiách SŠZ. Upozornil na novú webovú stránku ŠZNK. Doplnil ho A. Riabov, ktorý
podrobne predstavil novú stránku ŠZNK. Š. Blaho požiadal o propagáciu novej stránky medzi
členmi klubov. Počet klubov, respektíve členov bol počas troch rokov stabilizovaný.
V súčasnosti pôsobí v kraji 22 klubov spolu so 516 členmi. Hospodárenie bolo vyrovnané.
Príjmy tvorili hlavne podiely z členského, príspevky z NSK, vkladov a 2% z daní a poplatky
za účasť družstiev. Výdavky tvorili hlavne príspevky na organizáciu turnajov. Ku koncu roku
2017 bolo na účte ŠZNK necelých 6000 eur.
Ad/10
Z členov kontrolnej komisie bol prítomný len p. František Zelovič, ktorý aj keď nebol
predsedom komisie, predniesol krátky príhovor. Počas sledovaného obdobia nezaznamenal
nedostatky v činnosti a hospodárení ŠZNK, nemá pochybnosti o vedení účtovníctva. Š. Blaho
upozornil, že KK bola neaktívna, čo sa musí v ďalšom období zmeniť.
Ad/11
Návrh volebného poriadku, ktorý dostali delegáti konferencie v pozvánkach, predniesol
prítomným Š. Blaho. Voľby riadi volebná komisia a delegáti konferencie rozhodnú, či sa bude
v jednotlivých voľbách hlasovať verejne alebo tajne. Hlasovanie o volebnom poriadku: ZA
23, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0. Volebný poriadok konferencie bol schválený.
Ad/12
Konferencia mala za úlohu zvoliť: členov VV ŠZNK, KK ŠZNK, členov do najvyššieho
orgánu SŠZ, Rady SŠZ. R. Habrda navrhol, že by A. Riabov nemal byť členom najvyššieho
orgánu, už na minulej konferencii rozdelil delegátov a bol zvolený do VV SŠZ až pri tretej
voľbe. A. Riabov odpovedal, že za tri roky venoval šachovému hnutiu veľa času, vnikol do
problematiky a, ak nebude zvolený za člena najvyššieho orgánu SŠZ, nemá ambíciu pôsobiť
ani vo VV ŠZNK. R. Habrda poznamenal, že Saša má jeho plnú dôveru vo VV ŠZNK. A.
Riabov navrhol, aby voľby do VV ŠZNK boli až po voľbách do najvyššieho orgánu SŠZ.
Prevládol však názor, že členstva vo VV ŠZNK sa možno vzdať ešte aj na konferencii.
Ad/14
Zákon o športe prikazuje športovým organizáciám vyberať členské od svojich členov.
Individuálni členovia platia do SŠZ a prípadne klubom. Mali by platiť aj do ŠZNK, ak
neplatia klubu. Povinnosť platiť majú aj kolektívni členovia. Preto je nevyhnutné určiť výšku
členského poplatku pre kolektívnych aj individuálnych členov. Po krátkej diskusii Š. Blaho
podal návrh, aby kolektívni členovia platili ročne 10 eur a individuálni symbolicky 1 euro
ročne, pričom termín na zaplatenie členského za rok 2018 je do 30.6. 2018 a pre ďalšie roky

do 31.1 toho istého roku, za ktorý sa členské uhrádza. Hlasovanie ZA 21, PROTI 0,
ZDRŽALI SA 0 – schválené.
Ad/15
Pristúpilo sa k hlasovaniu na predsedu a členov VV ŠZNK. Najskôr dal predsedajúci hlasovať
o tom, koľkočlenný má byť VV ŠZNK, návrh päťčlenný: hlasovanie ( ZA 21, PROTI 0,
ZDRŽAL SA 1, NEHLASOVAL 1). VV ŠZNK bude v nasledujúcom volebnom období 5 členný. Návrh, aby sa o členoch VV hlasovalo verejne (ZA 16, PROTI 6, ZDRŽALI SA 2).
Návrh na predsedu ŠZNK bol 1 kandidát Štefan Blaho. Hlasovanie: ZA 23, PROTI 0,
ZDRŽALI SA 0. Š. Blaho bol zvolený za predsedu ŠZNK (a predsedu VV ŠZNK). Návrhy na
členov výboru, ktoré prišli písomne pred konferenciou: E. Németh, O. Ralík, R. Habrda, A.
Piroška, A. Riabov, Hlasovanie: R. Habrda ZA 22, PROTI 0, ZDRŽAL SA 1 – zvolený za
člena VV ŠZNK, A. Riabov ZA 22, PROTI 0, ZDRŽAL SA 1 – zvolený za člena VV ŠZNK,
A. Piroška ZA 7, PROTI 0, ZDRŽALI SA 16 - nezvolený za člena VV ŠZNK, O. Ralík ZA
12, PROTI 1, ZDRŽALI SA 10 – zvolený za člena VV ŠZNK, E. Németh ZA 19, PROTI 0,
ZDRŽALI SA 4 – zvolený za člena VV ŠZNK.
Predsedajúci Š Blaho oznámil, že do konania konferencie nedostal absolútne žiadne návrhy za
členov kontrolnej komisie, bolo by veľmi vhodné do tohto orgánu niekoho zvoliť. Nakoniec
úlohu uchádzať sa o funkciu predsedu KK ŠZNK prijal Vladimír Franc. Za členov KK ŠZNK
boli následne navrhnutí František Zelovič a Milan Tóth. Hlasovanie o predsedovi a členoch
KK ŠZNK: ZA 20, PROTI 0, ZDRŽALI SA 3.
Pristúpilo sa k hlasovaniu o členoch najvyššieho orgánu SŠZ (delegátoch na konferenciu
SŠZ). Kandidáti museli byť navrhnutí minimálne týždeň pred konferenciou a súčasne museli
byť návrhy zaslané aj na sekretariát SŠZ a kandidátka bola zverejnená na webovej stránke
SŠZ. Navrhnutí kandidáti: Štefan Blaho, Alexander Riabov, Rudolf Habrda, Vladimír Franc,
György Pallag, Vladimír Szűcs, František Zelovič. Návrh, aby sa o kandidátoch hlasovalo
verejne: ZA 3, PROTI 17, ZDRŽALI SA 3 – neschválené. Návrh, aby sa o kandidátoch
hlasovalo tajne: ZA 19, PROTI 2, ZDRŽALI SA 2. O členoch najvyššieho orgánu SŠZ sa
bude hlasovať tajne. Následne sa rozdali prítomným hlasovacie lístky a delegáti boli poučení,
akým spôsobom sa hlasuje – zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, pričom lístok bude
platný s najviac 4 zakrúžkovanými kandidátmi. Prebehli voľby a lístky boli odovzdané
volebnej komisii.
Predseda volebnej komisie p. Dvoran prečítal výsledky hlasovania:
Š. Blaho 22 hlasov, V. Franc 10 hlasov, R. Habrda 14 hlasov, Gy. Pallag 11 hlasov, A.
Riabov 16 hlasov, V. Szűcs 12 hlasov, F. Zelovič 6 hlasov a konštatoval, že za členov
najvyššieho orgánu boli zvolení: Štefan Blaho, Rudolf Habrda, Alexander Riabov a Vladimír
Szűcs.
Následne sa pristúpilo k hlasovaní o návrhu do Rady SŠZ. Tento orgán má byť v návrhu
nových Stanov SŠZ zrušený, ale prítomní sa rozhodli aj tak do Rady SŠZ podať návrhy. R.
Habrda navrhol p. Blahu ako predsedu a ako doterajší člen Rady by sa aj teraz uchádzal
o členstvo, i keď si uvedomuje, že tento orgán bude takmer isto zrušený. Všeobecne sa
akceptoval názor, že do Rady SŠZ budú navrhnutí kandidáti, ktorí získali najviac hlasov vo
voľbách za delegátov konferencie SŠZ p. Blaho a p. Riabov a náhradník p. Habrda.

Hlasovanie: ZA 19, PROTI 0, ZDRŽALI SA 2 – Š. Blaho a A. Riabov sú navrhnutí za
Nitriansky kraj do Rady SŠZ.
Ad/16
Za člena do orgánov SŠZ môže navrhnúť hociktorý člen SŠZ. A. Riabov informoval, že sa
chce opätovne uchádzať o členstvo vo VV SŠZ a požiadal o podporu. Hlasovanie ZA 19,
PROTI 0, ZDRŽAL SA 1 – konferencia dáva návrh na A. Riabova za člena VV SŠZ. Iné
návrhy neboli.
Ad/17
Do diskusie sa zapojili viacerí prítomní delegáti. O písomné zaznamenanie svojho príspevku
nepožiadal nikto. Zelovič: pri turnajoch mládeže sú problémy s termínmi, ďalej by sa mali
udeľovať pokuty a nie ich odpúšťať pri absencii jednotlivca na zápas, družstva by si mali
vychovávať funkcionárov, aby starých mal kto nahradiť, mala by sa určiť minimálna odmena
za funkciu vedúceho súťaže. Bálint: ako to, že sa neudeľujú pokuty, veď je to v rozpise,
Blaho je za to, aby sa prijala zásada, že jeden človek môže viesť len jednu súťaž družstiev.
Bol daný návrh, aby sa udelilo čestné členstvo Ing. Františkovi Szakállovi, prvému
predsedovi ŠZ v Nitrianskom kraji. Pomerne dlhá diskusia bola k štartovnému pre družstva
v ligách. Za súťaž treba zaplatiť finančné ceny, ratingovanie, odmeny riaditeľovi. Súťaž by
mala byť finančne vyrovnaná. Do diskusie o tomto sa zapojili: Riabov, Blaho, Zelovič,
Dvoran. Z diskusie vyplynuli niektoré návrhy do uznesenia.
Ad/18
Správa volebnej komisie bola prednesená v bode č. 15.
Ad/19
Predseda návrhovej komisie A. Riabov prečítal text návrhu uznesenia konferencie ŠZNK:

1. Konferencia ŠZNK berie na vedomie:
a) Správu mandátovej komisie;
b) Správu o činnosti a hospodárení VV ŠZNK;
c) Vyjadrenie Kontrolnej komisie ŠZNK k činnosti a hospodárení ŠZNK;
2. Konferencia ŠZNK schvaľuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Mandátovú komisiu v zložení Ľ. Kováč a L. Matyó;
Návrhovú komisiu v zložení: A. Riabov, M. Pápeš, M. Benček;
Volebnú komisiu v zložení: M. Dvoran, P. Červenka, R. Nikel, M. Greguš;
Overovateľa zápisnice: M. Pápeša;
Zapisovateľov: V. Franca a R. Habrdu;
Rokovací poriadok konferencie ŠZNK;
Volebný poriadok konferencie ŠZNK;
Verejný spôsob hlasovania o členoch Výkonného výboru ŠZNK;
Počet členov VV ŠZNK na 5;
Tajný spôsob hlasovania o členoch najvyššieho orgánu ŠZNK za Nitriansky kraj;

k) Ročné členské do ŠZNK v zmysle stanov ŠZNK pre kolektívnych členov vo výške 10
eur a pre individuálnych členov vo výške 1 euro, pričom termín splatnosti členského je
pre rok 2018 do 30. júna 2018 a pre ďalšie roky do 31. januára toho roku, za ktorý sa
členský príspevok uhrádza.
3. Konferencia ŠZNK volí:
a) Štefana Blahu za predsedu ŠZNK a predsedu Výkonného výboru ŠZNK (ďalej VV
ŠZNK);
b) Alexandra Riabova za člena VV ŠZNK;
c) Rudolfa Habrdu za člena VV ŠZNK;
d) Eugena Németha za člena VV ŠZNK;
e) Olivera Ralíka za člena VV ŠZNK;
f) Vladimíra Franca za predsedu kontrolnej komisie ŠZNK;
g) Františka Zeloviča za člena kontrolnej komisie ŠZNK;
h) Milana Tótha za člena kontrolnej komisie ŠZNK;
i) Štefana Blaha za člena najvyššieho orgánu SŠZ;
j) Alexandra Riabova za člena najvyššieho orgánu SŠZ;
k) Rudolfa Habrdu za člena najvyššieho orgánu SŠZ;
l) Vladimíra Szűcsa za člena najvyššieho orgánu SŠZ;
m) Györgya Pallaga za 1. náhradníka člena najvyššieho orgánu SŠZ;
n) Vladimíra Franca za 2. náhradníka člena najvyššieho orgánu SŠZ;
o) Františka Zeloviča za 3. náhradníka člena najvyššieho orgánu SŠZ.
4. Konferencia ŠZNK navrhuje:
a)
b)
c)
d)

Štefana Blahu za člena Rady SŠZ;
Alexandra Riabova za člena Rady SŠZ;
Rudolfa Habrdu za náhradníka člena Rady SŠZ;
Alexandra Riabova za člena Výkonného výboru SŠZ.

5. Konferencia ŠZNK odporúča:
Stanoviť výšku vkladov do súťaží družstiev riadených ŠZNK pre 3. ligu 50 eur, 4. ligu 35 eur
a 5. ligu 25 eur.

6. Konferencia ŠZNK prijíma:
Za čestného člena in memoriam prvého predsedu ŠZNK p. Ing. Františka Szakálla.

Hlasovanie o návrhu uznesenia ako celku: ZA 18, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0 – uznesenie
konferencie ŠZNK bolo schválené.

Ad/20
Predsedajúci Štefan Blaho poďakoval prítomným delegátom za účasť a prispenie
k uznášaniaschopnosti konferencie a rokovanie ukončil o 16:10 hodine.

Prílohy:
•
•

Prezenčná listina
Zápisy z orgánov klubov o zvolení delegátov na konferenciu

Zapísali: Vladimír Franc ................................., Rudolf Habrda ...............................................

Overil: Milan Pápeš ......................................

Nové Zámky, 26. mája 2018

Štefan Blaho, predseda VV

