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Krajský šachový zväz Trnava 

          Zápis z elektronického rokovania VV KŠZ Trnava  

otvoreného  dňa 31.12.2013 o 2:18 
 

Zúčastnení členovia VV KŠZ  Trnava: (5) 

Rudolf Diviak, Miroslav Lukačovič, Vladimír Hagara, Dušan Hečko,  Mikuláš Kosár 

Pozorovateľ: (1) 

Miloš Šarmír, predseda KK KŠZ Trnava 

 

Program elektronického rokovania 

 

1) Rozpočet pre rok 2014 

2) Podpora reprezentanta kraja pre rok 2013 - Tamás Petényi 

3) Vyúčtovanie krajského kola DL pre rok 2013 

4) Vyúčtovanie školských súťaží základných škôl pre rok 2013 

5) Zmluva o súčinnosti KŠZ Trnava a SŠZ 

6) Elektronické hlasovanie 

7) Uznesenie 

 

 

Obsah elektronického rokovania 

K bodu 1) 

     Predseda KŠZ Trnava predložil rozbor dopadu navýšeného členského v roku 2013 na 

členskú základňu KŠZ Trnava a na príjmy KŠZ. Negatívne dopady v globálnych číslach 

z rozboru nevyplynuli. KŠZ Trnava zaznamenal v porovnaní s rokom 2012 mierny nárast 

členskej základne ( +4,6%) a mierny nárast výberu členského (5,7%). 

     Predseda KŠZ Trnava zaslal účastníkom rokovania kópiu výpisu z bežného účtu združenia 

KŠZ Trnava so zostatkom k 30.12.2013 vo výške 1.997,53 EUR. 

     Účastníci rokovania dostali návrh rozpočtu KŠZ Trnava pre rok 2014, navrhovaný  

rozpočet je vyrovnaný, výška plánovaných príjmov a výdavkov je 4.132,90 EUR. 

     Hospodárenie KŠZ Trnava sa riadi rozpočtom, finančná situácia je stabilná, združenie má 

finančnú rezervu vo výške 48% ročného obratu. 

 

K bodu 2) 

     V súlade s rozpočtom a zámermi KŠZ bola prerokovaná podpora vo výške 150,- EUR 

najúspešnejšiemu reprezentantovi Trnavského kraja za rok 2013. Navrhnutý bol jediný 

kandidát, reprezentant ŠK Dunajská Streda Tamás Petényi. Menovaný vyhral Majstrovstvá 

SR juniorov 2013 a štartoval úspešne na MS juniorov 2013 v Turecku. Podpora predstavuje 

cca 50 percent ceny letenky do Turecka a bude poskytnutá ako účelová podpora 

prostredníctvom materského klubu reprezentanta. 
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K bodu 3 

     VV KŠZ prerokoval  vyúčtovanie Krajského kola DL, ktoré predložil organizátor turnaja 

Rastislav Diviak. Rozpočtované náklady 50,- EUR boli prekročené o 24,26 EUR, príčinou je 

zvýšenie ceny gravírovania medailí. Hraciu miestnosť poskytlo bezplatne CVČ Senica, 

nápoje pre účastníkov poskytol ŠK Osuské. Organizátori a rozhodcovia boli dobrovoľníci.  

     Súčasťou vyúčtovania boli doklady: 

          - sumár nákladov vo výške 74,26 EUR, 

          - faktúra dodávateľa medailí vo výške 64,12 EUR, 

          - doklad o úhrade faktúry, 

          - paragón o nákupe občerstvenia (keksy a perníky) vo výške 10,14 EUR 

          - správa organizátor podujatia s výsledkovou listinou. 

 

K bodu  4 

    Školské súťaže základných škôl refunduje SŠZ z dotácie ministerstva školstva. Okresné 

kolá sa neuskutočnili v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Organizátori okresných kôl v 

okresoch  Skalica, Trnava, Piešťany a Hlohovec vyúčtovali náklady sekretariátu SŠZ cez 

svoje materské organizácie. 

    VV KŠZ Trnava prerokoval  vyúčtovanie okresného kola školských majstrovstiev žiakov 

a žiačok základných škôl okresu Senica a krajského kola Trnavského kraja, ktoré organizátor 

Rastislav Diviak vyúčtoval  sekretariátu SŠZ v prospech účtu KŠZ Trnava.  

    Súčasťou vyúčtovania boli dokumenty (kópie vyúčtovania zaslaného sekretariátu SŠZ): 

          - sumár nákladov okresného kola okresu Senica vo výške 74,26 EUR, 

          - sumár nákladov krajského kola Trnavského kraja vo výške 207,47 EUR. 

 

K bodu 5 

     Predseda KŠZ Trnava informoval členov VV KŠZ o podpísaní zmluvy o súčinnosti medzi 

KŠZ Trnava a SŠZ.  Zmluva bola podpísaná obidvomi stranami. Podpisom zmluvy bolo 

splnené uznesenie Konferencie KŠZ Trnava č. III/1  zo dňa 14.4.2012. 

 

 

 

Elektronické hlasovanie 

 

Dušan Hečko hlasoval elektronickou správou 31.12.2013 o 9:24. 

Vladimír Hagara hlasoval elektronickou správou 2.1.2014 o 9:04. 

Miroslav Lukačovič hlasoval elektronickou správou 2.1.2014 o 19:18 

Mikuláš Kosár hlasoval elektronickou správou 5.1.2014 o 10:59. 

Rudolf Diviak hlasoval elektronickou správou 14.1.2014 o 19:47 
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P r i j a t é    u z n e s e n i a  

  

UKSZ   18/14  ( za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 )    

VV KŠZ Trnava schvaľuje návrh rozpočtu KŠZ Trnava pre rok 2014, výška plánovaných 

príjmov a výdavkov je 4.132,90 EUR. 
 

Termín          :   rok 2014 

Zodpovedný  :  VV KŠZ Trnava 

 

 UKSZ   19/14  ( za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 )    

VV KŠZ Trnava schvaľuje  podporu vo výške 150,- EUR najúspešnejšiemu reprezentantovi 

Trnavského kraja za rok 2013 Tamásovi  Petényimu.  . Finančná čiastka  bude poskytnutá ako 

účelová podpora menovaného prostredníctvom jeho materského klubu ŠK Dunajská Streda. 

 

Termín         :   do 20. 1.2014 

Zodpovedný :   predseda KŠZ Trnava, hospodár KŠZ Trnava 

 

UKSZ   20/14  ( za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 )    

VV KŠZ Trnava schvaľuje preplatenie preukázaných nákladov organizátorovi krajského kola 

dorasteneckej ligy 2013/2014 vo výške 74,26 EUR. 
 

Termín         :   do 20. 1.2014 

Zodpovedný :   predseda KŠZ Trnava, hospodár KŠZ Trnava 
  

 

UKSZ   21/14  ( za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 )    

 VV KŠZ Trnava  súhlasí s preplatením nákladov na organizáciu  školských súťaži 

základných škôl organizátorovi Rastislavovi Diviakovi vo výške nárokov na refundáciu od 

SŠZ ( 207,27 EUR  krajské kolo, 68,63 EUR okresné kolo Senica). 

Termín         :   do 20. 1.2014 

Zodpovedný :   predseda KŠZ Trnava, hospodár KŠZ Trnava 
 

 

 

zapísal  14. 1.2014:          Rudolf Diviak ,  predseda KŠZ 

         


