Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, Bratislava

Zápisnica
z mimoriadnej konferencie Bratislavského šachového zväzu (BŠZ)
konanej dňa 18. mája 2017

Mimoriadna Konferencia BŠZ bola zvolaná na podnet Rady BŠZ zo dňa zasadnutia 25.4.2017,
v súlade s čl. 6, bod. 2.b) Stanov BŠZ zo dňa 26. 05. 2009.
Miesto konania Konferencie BŠZ: hracia miestnosť ŠK Slovan, Černyševského 8, Bratislava.
Prítomní:
22 z 38 delegátov z hlasom rozhodujúcim (t. j. 57,9%). Prítomnosť doložená podľa
prezenčnej listiny (prezenčná listina v prílohe č.1)
Počet členov potrebný na schopnosť uznášania orgánu: 20
Čas začiatku zasadnutia: 17:00

Uznášaniaschopnosť: ÁNO

Čas ukončenia zasadnutia: 20:40

Program:
1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
3. Správa mandátovej komisie
4. Správa o činnosti BŠZ od predchádzajúcej konferencie
5. Správa o hospodárení BŠZ
6. Správa Športovo-technickej komisie BŠZ
7. Správa Komisie mládeže BŠZ
8. Schválenie volebného poriadku
9. Diskusia k predneseným správam
10. Prestávka
11. Schválenie rozpočtu BŠZ na rok 2017
12. Voľba delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ
13. Návrhy zástupcov do orgánov SŠZ
14. Diskusia k úprave dokumentov BŠZ
15. Voľná diskusia (návrhy na skvalitnenie činnosti v BŠZ, SŠZ)
16. Správa návrhovej komisie – schválenie záverov z Konferencie
17. Záver
Podklady ku schôdzi boli zaslané v elektronickej forme zástupcom klubov, oddielov BŠZ dňa
4.5.2017, teda 15 dní pred konaním konferencie, čo je v súlade s Čl.6.1 Stanov BŠZ.
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Bod 1: Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
Mimoriadnu konferenciu BŠZ 2017 (ďalej najmä konferencia) otvoril privítaním účastníkov Peter
Falťan, predseda Rady BŠZ.
Hlavným dôvodom zvolania konferencie je konanie mimoriadnej Konferencie SŠZ dňa 17. 06.
2017 v Banskej Bystrici, na ktorú je potrebné zvoliť štyroch delegátov a ich náhradníkov za BŠZ.
Delegáti zvolení na mimoriadnej Konferencii BŠZ dňa 28. 4. 2016 boli, v zmysle zápisu z nej,
volení len na zastupovanie členov BŠZ na mimoriadnej Konferencii SŠZ vo Zvolene dňa 21. 5.
2016.
Prednesené však budú i správy o činnosti komisií a správa o činnosti BŠZ a správa o hospodárení
BSŽ za obdobie od poslednej konferencie.
Navrhovaný program mimoriadnej Konferencie BŠZ 2017 bol uvedený v pozvánke.
Program bude konferencia schvaľovať po prednesení všetkých správ o činnosti BŠZ za obdobie od
predchádzajúcej konferencie.
H1: HLASOVANIE o voľbe pracovného predsedníctva konferencie
Konferencia jednohlasne zvolila navrhované dvojčlenné pracovné predsedníctvo konferencie
v zložení: Ladislav Šipeky a Martin Sklár.
Aktuálne kvórum: 19 (nie uznášania schopné)
Za: 19, Zdržal sa: 0, Proti: 0
Pracovné predsedníctvo konferencie v zložení: Ladislav Šipeky a Martin Sklár bolo schválené.
Z konferencie BŠZ bol vyhotovený so súhlasom predsedu BŠZ M. Sklára audiovizuálny záznam,
ktorý
zabezpečil
Michal
Vrba.
Ten
je
možné
vzhliadnuť
na
https://www.youtube.com/watch?v=aCzRlCUisSg a ďalších k nemu pripojených videách.

Bod 2: Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Do mandátovej komisie boli navrhnutí Stanislav Vlček a Ľuboslav Škoviera.
H2: HLASOVANIE o voľbe mandátovej komisie
Aktuálne kvórum: 19 (nie uznášania schopné)
Za: 19, Zdržal sa: 0, Proti: 0
Mandátová komisia v zložení: Stanislav Vlček a Ľuboslav Škoviera bola schválená.
Do volebnej komisie boli navrhnutí Milan Beňo a Tomáš Laho.
H3: HLASOVANIE o voľbe volebnej komisie
Aktuálne kvórum: 19 (nie uznášania schopné)
Za: 18, Zdržal sa: 1, Proti: 0
Volebná komisia v zložení: Milan Beňo a Tomáš Laho bola schválená.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Pavol Pytlík a Ľubomír Chripko.
H4: HLASOVANIE o voľbe návrhovej komisie
Aktuálne kvórum: 19 (nie uznášania schopné)
Za: 17, Zdržal sa: 2, Proti: 0
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Návrhová komisia v zložení: Pavol Pytlík a Ľubomír Chripko bola schválená.

Bod 3: Správa mandátovej komisie
Člen mandátovej komisie Stanislav Vlček konštatoval, že po otvorení schôdze je zaregistrovaných
19 delegátov z 38 oprávnených s hlasom rozhodujúcim, takže rokovanie zatiaľ nie je
uznášaniaschopné.
Dodal tiež, že v zmysle Stanov BŠZ Čl. 6.7: „Ak 1 hodinu od stanoveného začiatku Konferencie (t.
j. od 17,00) nie je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim, rozhodujú
prítomní členovia s hlasom rozhodujúcim.“
V priebehu konferencie dorazili ešte traja delegáti (spolu 22/38), po ich príchode už konferencia
bola uznášaniaschopná.
Okrem toho sa konferencie zúčastnili siedmi delegáti s hlasom poradným (predseda BŠZ, člen
Kontrolnej a revíznej komisie BŠZ, dvaja členovia VV BŠZ a traja členovia rady BŠZ, ktorí všetci
neboli delegátmi s hlasom rozhodujúcim).

Bod 4: Správa o činnosti BŠZ od predchádzajúcej konferencie
Správu o činnosti BŠZ za uplynulé obdobie od konania predchádzajúcej Konferencie BŠZ
(28.04.2016 – 18.5.2017) predniesol Martin Sklár, predseda BŠZ. Tvorí prílohu zápisnice.

Bod 5: Správa o hospodárení BŠZ
Správu o hospodárení BŠZ za uplynulé obdobie od konania predchádzajúcej Konferencie BŠZ
predniesol Martin Sklár, predseda BŠZ. Tvorí prílohu zápisnice.

Bod 6: Správa Športovo-technickej komisie BŠZ
Správu Športovo-technickej komisie BŠZ za uplynulé obdobie predniesol predseda Komisie ŠTK
BŠZ Ladislav Šipeky. Tvorí prílohu zápisnice.

Bod 7: Správa Komisie mládeže BŠZ
Správu Komisie mládeže BŠZ za uplynulé obdobie predniesol predseda Komisie mládeže BŠZ
Stanislav Vlček. Tvorí prílohu zápisnice.

Bod 8: Schválenie volebného poriadku
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Bod 8: Schválenie volebného poriadku bol so súhlasom prítomných delegátov presunutý za
diskusiu k predneseným správam a prestávku.

Bod 9: Diskusia k predneseným správam
L. Šipeky: Otvoril diskusiu k predneseným správam.
Š. Priam: Ocenil náročnú a v celku kvalitnú prácu funkcionárov BŠZ, avšak upozornil, že ako
riaditeľ 4. ligy nedostal organizačné pokyny pri prihlasovaní družstiev do súťaží. Predseda ŠTK
v rozpise súťaží neuviedol nemožnosť predohrávky posledného kola, hoci Súťažný poriadok to
zakazuje. Pripomenul, že riaditelia súťaží sú menovaní každoročne na začiatku súťaží. Upozornil aj,
že kvalita práce riaditeľov súťaží nie je rovnaká.
Vyzval kompetentných na aktualizáciu webovej stránky www.bsz.chess.sk, kde sú stále uvedené už
zaniknuté kluby.
M. Beňo: Upozornil na nejasný štatút klubu Spojenej školy sv. Františka Bratislava z pohľadu
Matriky SŠZ. Jedná sa o školský krúžok, ktorého členmi sú len neplnoleté deti.
Vyčítal výšku 33 Eur poplatku pri druhých licenciách typu A. Súčasný systém posudzovania žiadostí
o licenciu typu A len z hľadiska dátumu podania žiadosti považuje za nespravodlivý k materským
klubom. Na prvú licenciu typu A by mal mať prednostné právo materský klub hráča. Vyzval
zúčastnených, aby bol tento problém prednesený na Konferencii SŠZ.
J. Franzen: Ocenil snahu VV BŠZ zvýšiť prestíž Majstrovstiev Bratislavy. Poukázal však na nízky
počet 7 kôl (sám navrhol aspoň 9) a neveľmi vhodný dovolenkový termín (prelom august september) tohtoročných MBA.
Tiež poznamenal k správe ŠTK, že z jeho pohľadu je lepšie zápas predohrať, ako dohrávať ho po
súťaži, či dokonca kontumovať ho.
Ľ. Chripko: Upozornil, že BŠZ má nárok na 4 delegátov v Konferencií SŠZ. Po vzdaní sa postu
delegáta Konferencie SŠZ p. G. Šturcom vzhľadom na nedemokratické praktiky vo vedení SŠZ, bol
aj Ľ. Chripko, z jeho pohľadu neoprávnene, zbavený postu delegáta Konferencie SŠZ. Počet
delegátov BŠZ bol zredukovaný na polovicu právoplatných delegátov, a dokonca kvórum delegátov
Konferencie SŠZ bolo znížené z 26 na 24 hlasujúcich.
Ďalej upozornil, že niektorí delegáti stálej Konferencie SŠZ 2016, včítane sekretára SŠZ, boli v
konflikte záujmov, keďže z pozície členov vedenia SŠZ predkladali na hlasovanie závažné
dokumenty a zároveň o nich hlasovali.
M. Vrba: Upozornil, že na webovej stránke BŠZ nie sú všetky zápisnice zo schôdzí VV BŠZ.
Reagoval člen VV BŠZ Stanislav Vlček, že ku dňu konania Konferencie BŠZ sú na webe zápisnice zo
všetkých schôdzí VV BŠZ.
M. Vrba ďalej vyjadril názor, že spravodajcov by nebolo nutné vydávať po každom kole, vzhľadom
na to, že súťaže sú pravidelne aktualizované na serveri www.chess-results.com.
L. Šipeky: Reagoval na viaceré diskusné príspevky diskutérov.
Uviedol, že spravodajcovia zo súťaží družstiev BŠZ sú určení aj pre seniorov, ktorí nie sú ešte
celkom zvyknutí na sledovanie výsledkov súťaží prostredníctvom internetu. Ďalej upozornil, že
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vzhľadom na každomesačné ratingovanie súťaží družstiev je dôležité, aby mali hráči uvedené
aktuálne ratingy ku dňu konania aktuálneho kola. Tak, ako bolo spomenuté aj v správe ŠTK BŠZ,
zopakoval, že každomesačné ratingovanie výrazne zaťažuje prácu riaditeľov súťaží, ktorá je oproti
minulosti podstatne náročnejšia.
Ospravedlnil sa, že na začiatku súťaží družstiev VV BŠZ nemal k dispozícií úplnú databázu
kontaktov na organizačných pracovníkov (OP) klubov BŠZ. Adresár kontaktov OP bol následne
aktualizovaný podľa prihlášok družstiev do súťaží družstiev BŠZ 2016/17.
ŠTK BŠZ si pri zostavovaní kalendára súťaží BŠZ 2016/17 vopred stanovila kritériá, ktoré
nehodlala narušiť. K predohrávke zápasu 3. ligy A1 uviedol, že kolízia vznikla aj kvôli presunu
termínu M SR mládeže oproti pôvodnému kalendáru súťaží SŠZ.
S. Vlček: Uviedol, že v roku 2019 čaká BŠZ významné výročie Majstrovstiev Bratislavského kraja.
Podľa dochovaných historických záznamov sa prvý turnaj s podobným štatútom sa konal v roku
1919. VV BŠZ sa bude v roku 2018 snažiť usporiadať M BA kraja na vyššej spoločenskej úrovni,
a v roku 2019 hodlá dôstojne osláviť storočnicu najstaršieho majstrovského turnaja na Slovensku.
Ohľadne práce riaditeľov súťaží družstiev uviedol, že Rada BŠZ na svojom zasadaní navrhla, aby
za prácu riaditeľov súťaží družstiev BŠZ 2017/2018 bola, okrem fixnej odmeny pridelená aj
variabilná zložka, na základe kvality spravodajcov zo súťaží. O jej výške bude rozhodovať ŠTK.
A. Ludwig: Predseda Konferencie SŠZ 2016 reagoval na príspevok p. Ľ. Chripka. Domnieva sa, že
kvórum Konferencie SŠZ nie je fixné (26 členov), ale je pohyblivé. Niektorí z delegátov Konferencie
SŠZ nehlasovali, a tým pádom sa podľa jeho názoru, znižuje kvórum Konferencie SŠZ o počet
nehlasujúcich delegátov.
Konferenciu BŠZ 2017 a jej voľbu delegátov upodozrieva z prekročenia právomocí Konferencie
BŠZ. Trvá na svojom poste predsedu stálej Konferencie SŠZ, na ktorý bol zvolený na Konferencií
SŠZ 2016 delegátmi tejto Konferencie, ktorým sa hodlá zodpovedať.
Ľ. Chripko: Reagoval na príspevok p. A. Ludwiga. Domnieva sa, že počet delegátov Konferencie
SŠZ je stály (26) a nemení sa ani pri hlasovaní „per rollam“, teda pri e-mailovom hlasovaní. Aj tí
delegáti, čo nehlasujú, sa do celkového počtu rátajú, sú účastníkmi hlasovania. Nadpolovičnou
väčšinou je vždy počet hlasov delegátov, ktorí boli zvolení (teda min. 14/26). Delegáti, ktorí
o uzneseniach už hlasovali na prvej úrovni (VV SŠZ), by nemali hlasovať ako delegáti Konferencie
SŠZ (dvojinštančnosť - Hovorí o tom aj Zákon o športe č. 440/2016 Z. z. a Stanovy SŠZ).
P. Petrán: Nadviazal na Ľ. Chripka. Upozornil na rozpor v Stanovách SŠZ, kde sa uvádza, že podľa
Stanov SŠZ § 23 Prechodné a splnomocňovacie ustanovenia, Čl. 1b, počet členov konferencie do
konca jej funkčného obdobia je 26 a predstavujú ich delegáti s hlasom rozhodujúcim zvolení na
konferenciu SŠZ konanú dňa 21. mája 2016.
ŠK Slovan sa menom svojho prezidenta P. Petrána prihlásil na usporiadanie bleskových
majstrovstiev Bratislavského kraja 2017 v termíne, ktorý navrhne BŠZ.
D. Nemšák: Reagoval na príspevok p. Franzena, ktorý uviedol, že 7 kôl nie je dôstojný formát pre
tak významný turnaj ako sú Majstrovstvá Bratislavského kraja (M BA). Vyslovil alternatívny názor,
že nie nižší počet kôl, ale počet zúčastnených hráčov rozhoduje o úrovni turnaja. Vyslovil súhlas
s pridelením M BA 2017 pre ŠK Dúbravan.
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P. Petrán: Doplnil, že BŠZ by sa mal priamo podieľať na organizácii M BA, nie len prideľovať
klubom financie na ich usporiadanie na základe konkurzov.
M. Sklár: Poďakoval za diskusné príspevky. Dodal, že viaceré dokumenty šachového hnutia,
včítane Stanov SŠZ, nie sú dostatočne kvalitné, aby obsiahli rôzne situácie, ktoré môžu prísť do
úvahy. Napr. Stanovy SŠZ neriešia, ako možno vymeniť delegátov stálej Konferencie SŠZ.
Vyzval všetkých prítomných, aby sa snažili riešiť problémy šachového hnutia konštruktívnym
spôsobom a viac komunikovali osobne, ako prostredníctvom diskusného fóra na internete. Zmyslom
práce dobrovoľných šachových funkcionárov nie je kontraproduktívne dokazovanie „svojej
pravdy“, ale podpora rozvoja šachu.
K téme M BA sa zaviazal, že v roku 2018 SŠZ hodlá aktívnejšie pristúpiť k organizácii tohto
významného podujatia.
Z pozície predsedu BŠZ poprosil všetkých prítomných, aby hľadali všetky spôsoby, ako pomôcť k
rozvíjaniu šachu, napr. trénovaním detí, pomocou pri organizovaní podujatí, či aj ponúknutím
svojich profesionálnych vedomostí a zručností v prospech šachového hnutia. Privítal ochotu Ľ.
Chripka pomôcť pri úprave Stanov BŠZ.
L. Šipeky: Ukončil diskusiu k predneseným správam a pozval prítomných na malé občerstvenie
počas prestávky.

Bod 10: Prestávka s občerstvením
Predseda BŠZ Martin Sklár poďakoval p. Viktorovi Mikuláškovi za zabezpečenie občerstvenia.

Bod 11: Schválenie rozpočtu BŠZ na rok 2017
Počas prestávky sa prezentovali delegáti M. Roháček a I. Kaceriak. Člen mandátovej komisie
Stanislav Vlček konštatoval, že po prestávke je prítomných 21 delegátov z hlasom rozhodujúcim
a Konferencia BŠZ 2017 je uznášania schopná.
H5: HLASOVANIE o návrhu rozpočtu BŠZ na rok 2017, ktorý predložil predseda BŠZ M.
Sklár.
Aktuálne kvórum: 21
Za: 20, Zdržal sa: 1, Proti: 0
Mimoriadna Konferencia BŠZ 2017 schválila Rozpočet BŠZ na rok 2017.

Bod 8: Schválenie volebného poriadku (presunutý po prestávke)
Volebný poriadok mimoriadnej konferencie bol predložený delegátom až na samotnej konferencii,
je prílohou č.7 tejto zápisnice. Delegátom ho prečítal Milan Beňo. Podľa volebného poriadku by
mali byť zvolení delegáti do stálej Konferencie SŠZ na obdobie od 17. júna 2017 až do konania
najbližšej volebnej Konferencie SŠZ, ktorá by sa mala konať v roku 2018. K tomuto bodu sa
rozprúdila diskusia:
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A. Ludwig: Vyjadril nesúhlas s navrhovanou voľbou štyroch delegátov.
L. Šipeky: Odpovedal, že na mimoriadnej Konferencií BŠZ v roku 2016 sa volili delegáti len na
jedno konkrétne zasadanie Konferencie SŠZ 2016. Tá na ňom schválením nových Stanov SŠZ
vytvorila Konferenciu SŠZ ako stály orgán a prítomných delegátov menovala stálymi členmi
Konferencie SŠZ, hoci na to nedostali mandát od Konferencie BŠZ 2016.
Ľ. Chripko: Spochybnil platnosť Konferencie SŠZ 2016, keďže viacerí z tam prítomných delegátov
neboli volení krajskými konferenciami. Zopakoval, že krajskí delegáti na Konferenciu SŠZ neboli
krajmi delegovaní ako zástupcovia v stálom orgáne. Upozornil aj na viaceré rozpory a nedostatky
v Stanovách SŠZ a ich nedodržiavanie zo strany SŠZ aj niektorých KŠZ.
P. Falťan: Zopakoval argumenty ohľadne delegátov BŠZ uvedené L. Šipekym a Ľ. Chripkom. Na
zasadaní Rady BŠZ (23.4.2017) bolo ňou uložené VV BŠZ do programu Konferencie BŠZ 2017
vložiť bod „Doplňujúca voľba delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ“. Navrhol, aby pôvodní delegáti
boli Konferenciou BŠZ vyzvaní, či trvajú na svojom mandáte alebo sú ochotní dobrovoľne ho
uvoľniť, a prípadne sa znovu uchádzať o post delegáta. Dodal, že vzhľadom na zmätky v predpisoch
nie je možné nútiť pôvodných delegátov k odstúpeniu z funkcií.
J. Franzen: Vstúpil do diskusie s faktickou poznámkou, že delegátom s hlasom rozhodujúcim nie je
známy volebný zoznam kandidátov na delegátov. Upozornil, že v budúcnosti by bolo vhodné mať
volebné lístky so zoznamom mien kandidátov na funkcie.
P. Petrán: Podporil názor predchádzajúcich diskutujúcich, že delegáti BŠZ by mali byť volení
nanovo v počte štyroch delegátov. Upozornil, že súčasné Stanovy SŠZ vôbec nedefinujú termín
„stála konferencia“ ani nedefinujú jej predsedu. Ak by mal byť volený nový predseda, musia ho
voliť delegáti na zasadaní, ktorému má predsedať.
Ľ. Chripko: Navrhol dať do zápisu z Konferencie uznesenie, že delegáti BŠZ sú volení len na
obdobie do budúcoročnej volebnej konferencie SŠZ, ktorá je plánovaná v roku 2018.
S. Vlček: Pripomenul, že by bolo prezieravé zvoliť zároveň aj náhradníkov delegátov.
L. Šipeky: Uzavrel diskusiu a vyzval delegátov na schválenie volebného poriadku a následnej voľbe
štyroch delegátov.
H6: HLASOVANIE o prijatí Volebného poriadku mimoriadnej Konferencie BŠZ 2017
s doplnením, že budú volení štyria riadni delegáti a ich náhradníkmi budú ďalší uchádzači zoradení
zostupne podľa počtu získaných hlasov na obdobie do volebnej konferencie SŠZ, ktorá je
plánovaná v roku 2018.
Aktuálne kvórum: 21
Za: 19, Zdržal sa: 1, Proti: 1
Volebný poriadok a voľba štyroch delegátov BŠZ boli schválené.
H7: HLASOVANIE o schválení programu mimoriadnej Konferencie BŠZ 2017 s presunutím
Bodu 8: Schválenie volebného poriadku za prestávku.
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Aktuálne kvórum: 21
Za: 19, Zdržal sa: 2, Proti: 0
Program mimoriadnej Konferencie BŠZ 2017 bol schválený.

Bod 12: Voľba delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ
Počas prestávky S. Vlček zisťoval záujem u delegátov minuloročnej konferencie, či by mali záujem
o predĺženie svojho mandátu. Všetci traja (Ľ. Chripko, A. Ludwig, L. Šipeky) potvrdili záujem aj
naďalej zastupovať BŠZ na Konferencii SŠZ 2017. E-mailom záujem prejavili aj I. Syrový, V.
Šošovička a tiež osobne na konferencii BŠZ prítomní J. Franzen a M. Vrba.
Ako delegát konferencie sa prezentoval K. Rathouský.
K. Rathouský a P. Petrán odmietli návrh kandidovať na delegátov konferencie SŠZ.
S. Vlček vyvesil mená kandidátov na delegátov SŠZ na nástenku, aby boli jasne viditeľné všetkým
hlasujúcim delegátom konferencie BŠZ.
M. Vrba: V diskusnom príspevku ocenil prístup vedenia BŠZ, že zvolali konferenciu BŠZ, lebo výber
delegátov krajskou konferenciou má priamy súvis s ich odbornou prípravou a zanietením.
Doplnil, že silnejšiu vyjednávaciu pozíciu BŠZ môžu zabezpečiť aj účastníci Konferencie SŠZ
z radov BŠZ, ktorí majú nárok sa jej zúčastniť. Predovšetkým čestní členovia SŠZ (P. Falťan a G.
Šturc a tiež členovia komisií SŠZ). Uvítal by, aby BŠZ mal na konferencii čo najpočetnejšie
zastúpenie, hoci aj účastníkov bez možnosti hlasovať.
L. Šipeky: Upozornil, že delegáti BŠZ volia členov do stáleho orgánu na celé obdobie cca. 1 roka,
nie účastníkov jednorazového zasadnutia.
M. Beňo: Súhlasil s L. Šipekym, že stálymi delegátmi konferencie SŠZ by mali byť zvolené osoby,
ktoré budú najlepšie reprezentovať záujmy BŠZ a počet členov BŠZ prítomných na konferencii SŠZ
je až druhoradý. Príspevok M. Beňa podporili aj D. Nemšák a P. Petrán.
P. Falťan: Tiež súhlasil s M. Beňom, že BŠZ má nárok na 4 delegátov bez ohľadu na účasť ďalších
osôb prítomných na konferencií SŠZ.
Člen volebnej komisie M. Beňo vyhlásil výsledky tajných volieb delegátov BŠZ na Konferenciu
SŠZ. Volieb sa zúčastnilo 22 delegátov s hlasom rozhodujúcim.
H8: Voľba delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ
Aktuálne kvórum: 22
1. Ladislav Šipeky (ŠK Dúbravan BA) - 18 hlasov,
2. Michal Vrba
(ŠK Doprastav BA) - 18 hlasov,
3. Ľubomír Chripko (ŠK Slovan BA) - 11 hlasov,
4. Jozef Franzen
(ŠK Slovan BA) - 10 hlasov
5. Vladimír Šošovička (ŠK Strelec D. N. Ves) - 9 hlasov
6. Ivan Syrový
(KŠ Pezinok) - 7 hlasov
7. Anton Ludwig
(ŠK Senec) - 4 hlasy
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Bod 13: Návrhy zástupcov do orgánov SŠZ
Predsedajúci Konferencie BŠZ L. Šipeky uviedol, že niektoré komisie SŠZ, ktorých zriadenie
vyplynulo prijatím Zákona o športe č. 440/2016 Z. z., zatiaľ nie sú personálne obsadené. SŠZ
vyzval jednotlivé krajské šachové zväzy, aby navrhli vhodných kandidátov na tieto pozície. Jedná
sa o doplnenie členov Antidopingovej, Arbitrážnej a Licenčnej komisie.
Ľ. Chripko: Uviedol, že viacerí členovia komisií neboli právoplatne zvolení Konferenciou SŠZ 2016
(neboli vopred pred Konferenciou SŠZ známi, boli volení na záver Konferencie nižším kvórom)
a mali by byť volení znovu. Tiež spomenul, že termín podania návrhov na členov komisií, ktorý určil
SŠZ na 30.4.2017 (zákon pri tom uvádza lehotu aspoň 3 dni pred zasadaním) už uplynul.
L. Šipeky: Vyzval prítomných, či majú nejaký konkrétny návrh na personálne obsadenie členov
spomenutých komisií.
Záver:
Konferencia BŠZ potvrdzuje, že súčasnými členmi komisií SŠZ už sú:
M. Sklár - Kontrolná a revízna komisia, L. Šipeky - Etická komisia, I. Syrový - Arbitrážna
komisia.
BŠZ nemá žiadne nové návrhy na členov Antidopingovej, Arbitrážnej a Licenčnej komisie
SŠZ z radov členov BŠZ.
Bod 14: Diskusia k úprave dokumentov BŠZ
L. Šipeky: Predsedajúci Konferencie BŠZ a zároveň predseda Športovo-technickej komisie BŠZ
uviedol, že Súťažný poriadok súťaží družstiev BŠZ (SPD) bol Komisiou ŠTK aktualizovaný pred
sezónou 2016/17. Vyzval zúčastnených, aby aktívne podávali podnety na vylepšenie dokumentu
SPD, ktorý môže ŠTK BŠZ opätovne aktualizovať.
M. Sklár: Považuje za vhodné, aby sa o rok, keď sa bude konať riadna konferencia BŠZ, pristúpilo
aj k úprave Stanov BŠZ, ako najdôležitejšieho dokumentu každého občianskeho združenia.
Vzhľadom na každoročné konanie konferencie BŠZ navrhol v novom volebnom období 2018-2021
zrušenie Rady BŠZ. Navrhol, aby z hľadiska flexibility bol štatutárom BŠZ aj podpredseda BŠZ.
Doplnil by do Stanov BŠZ aj možnosť hlasovania „pre rollam“ a zároveň by vypustil striktné
určenie minimálneho počtu zasadnutí VV BŠZ (šesťkrát ročne), ktoré sa už dlhodobejšie
nedodržiava. Zdôvodnil, že aj v súčasnosti mnohé rozhodnutia vykonáva VV BŠZ operatívne emailami a nie je potrebné kvôli tomu častejšie zasadať. Vyzval prítomných, aby v diskusií vyslovili
základné idey, ktorými sa má BŠZ uberať a následne by sa implementovali do Stanov BŠZ.
P. Falťan: Navrhol, aby konferencia uložila VV BŠZ zriadiť komisiu pre úpravu Stanov BŠZ, ktorá
by predložila návrh úpravy stanov Konferencií BŠZ v roku 2018. Myslí si, že súčasné stanovy po
ôsmych rokoch sú už čiastočne aj prekonané.
Ďalej sa verejne opýtal, či BŠZ má v zmysle zákona o mailovej komunikácií so štátnymi úradmi
zabezpečenú elektronickú schránku a prístup k nej?
Navrhol, aby bol vypracovaný dokument pre riaditeľov súťaží Štatút riadenia ligových súťaží.
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Ľ. Chripko: Reagoval na príspevok p. Falťana: Zákon o doručovaní elektronických písomností sa
od 1.7.2017 netýka občianskych združení, len obchodných spoločností. Zatiaľ to nemusíme mať
zriadené.
(Pozn. overovateľa Ľ. Chripka: až od 1. 5. 2018, pokiaľ nedôjde opätovne k zmene).
G. Šturc: Nesúhlasí zo zrušením Rady BŠZ, ktorá je ako orgán oveľa pružnejšia ako konferencia.
M. Beňo: Zaujímal sa o školenie rozhodcov v roku 2017.
L. Šipeky: Minulý rok školenie rozhodcov v BA kraji nebolo. V roku 2017 Rozhodcovská komisia
BŠZ plánuje zorganizovať školenie rozhodcov v termíne pred začiatkom súťaží družstiev.
Š. Priam: Upozornil, že v zmysle Stanov by Konferencia BŠZ mala správy schvaľovať, nielen brať
na vedomie.
L. Šipeky: Uzavrel diskusiu k tomuto bodu.

Bod 15: Voľná diskusia (návrhy na skvalitnenie činnosti v BŠZ, SŠZ)
L. Šipeky: Otvoril voľnú diskusiu.
M. Vrba: Uvítal návrh P. Falťana ohľadne zriadenia komisie na úpravu Stanov BŠZ
L. Šipeky: Odporučil návrhovej komisii, aby tento podnet zapracovala do návrhov Konferencie
BŠZ.
S. Vlček: Nové Stanovy SŠZ by mali zohľadňovať, či konferencia BŠZ bude každoročne, či len raz
za každé tri roky. V prípade pravidelných každoročných konaní konferencie BŠZ by Rada BŠZ
stratila opodstatnenie, keďže Konferencia BŠZ má aj všetky právomoci Rady BŠZ.
L. Šipeky: Na podnet niektorých členov VV BŠZ a ponuku prezidenta ŠK Slovan navrhol predĺžiť
konkurz BŠZ na usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v bleskovom šachu 2017.
H9: HLASOVANIE o predĺžení konkurzu na výber organizátora M BA v bleskovom šachu
2017 do konca mája 2017.
Aktuálne kvórum: 22
Za: 19, Zdržal sa: 1, Proti: 1
Predĺženie konkurzu na výber organizátora M BA v bleskovom šachu 2017 do 31. mája 2017
bolo schválené.
Bod 16: Správa návrhovej komisie – schválenie záverov z Konferencie
Návrhová komisia (Pavol Pytlík, Ľubomír Chripko) predkladá konferencií BŠZ tieto návrhy na
odsúhlasenie.
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Mimoriadna Konferencia BŠZ dňa 18. 5. 2017 sa uzniesla na nasledovných záveroch:
A. SCHVAĽUJE
1. Mandátovú komisiu
2. Volebnú komisiu
3. Návrhovú komisiu
4. Program mimoriadnej konferencie BŠZ 2017
5. Volebný poriadok s pripomienkami
6. Rozpočet BŠZ 2017 predložený VV BŠZ a Radou BŠZ
7. Predĺženie konkurzu na výber organizátora M BA v bleskovom šachu 2017 do 31.
mája 2017
B. BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o činnosti BŠZ 2016 (predniesol M. Sklár)
2. Správu o hospodárení BŠZ (predniesol M. Sklár)
3. Správu Športovo-technickej komisie BŠZ (predniesol L. Šipeky)
4. Správu KM BŠZ (predniesol S. Vlček)
C. VOLÍ
1. Delegátov stálej konferencie SŠZ, menovite L. Šipeky, M. Vrba, Ľ .Chripko a J,
Franzen a ich náhradníkov v poradí V. Šošovička, I. Syrový a A. Ludwig.
D. UKLADÁ
1. VV BŠZ zriadiť Komisiu na úpravu Stanov BŠZ s cieľom predloženia návrhu
nových Stanov BŠZ na riadnej konferencií BŠZ v roku 2018.
H10: HLASOVANIE O ÚLOHE konferencie pre VV BŠZ zriadiť Komisiu na úpravu Stanov
BŠZ za účelom predloženia návrhu nových Stanov BŠZ na riadnej konferencií BŠZ v roku
2018.
Aktuálne kvórum: 22
Za: 22, Zdržal sa: 0, Proti: 0
Úloha Konferencie BŠZ pre VV BŠZ zriadiť Komisiu na úpravu Stanov BŠZ za účelom
predloženia návrhu nových Stanov BŠZ na riadnej Konferencií BŠZ 2018 bola schválená.
H11: HLASOVANIE o záveroch z Konferencie BŠZ 2017
Aktuálne kvórum: 22
Za: 21, Zdržal sa: 1, Proti: 0
Konferencia BŠZ schválila uznesenia návrhovej komisie.
Za správnosť zodpovedajú členovia Návrhovej komisie mimoriadnej Konferencie BŠZ 2017:

..............................
Ľubomír Chripko
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Bod 17 - Záver
Predseda VV BŠZ Martin Sklár zagratuloval zvoleným delegátom a zaželal im plodné rokovanie na
Konferencií SŠZ v Banskej Bystrici.
Predsedajúci konferencie Ladislav Šipeky a Martin Sklár poďakovali všetkým zúčastneným za
aktívnu účasť na konferencii, za poskytnutie rokovacích priestorov klubu ŠK Slovan.
Konferenciu ukončili o 20:40.

V Bratislave, dňa 18. 05. 2017

Zapisovateľ:

Overili:

..............................
Stanislav Vlček

..............................
Pavol Pytlík

............................
Ľubomír Chripko

Predsedajúci:

..............................
Martin Sklár
predseda BŠZ

............................
Ladislav Šipeky

Prílohy k zápisnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezenčná listina
Správa o činnosti BŠZ
Správa o hospodárení BŠZ
Správa o činnosti Športovo-technickej komisie BŠZ
Správa o činnosti Komisie mládeže BŠZ
Rozpočet BŠZ 2017
Volebný poriadok mimoriadnej Konferencie BŠZ 2017
Uznesenia mimoriadnej konferencie BŠZ 2017
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