Stanovy
BRATISLAVSKÉHO ŠACHOVÉHO ZVÄZU

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia znie : Bratislavský šachový zväz (v skratke BŠZ);
v anglickom jazyku : Bratislava Chess Union.
2. IČO: 2266 5382.
3. Sídlo občianskeho združenia : Junácka 6, 832 80 Bratislava.
4. Občianske združenie Bratislavský šachový zväz je právnická osoba založená v zmysle
zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
5. Bratislavský šachový zväz ako občianske združenie je dobrovoľnou spoločenskou a
záujmovou organizáciou, ktorú spoločne vytvorili šachové kluby, oddiely a krúžky
pôsobiace na území Bratislavského kraja.
Čl. 2
Účel činnosti
1. Účelom činnosti BŠZ je zastupovať záujmy šachového hnutia Bratislavského kraja,
šachových klubov, oddielov a ďalších členov, najmä :
a) zabezpečovať rozvoj šachu Bratislavského kraja a jeho reprezentácie;
b) organizovať šachové súťaže a iné podujatia v rámci Bratislavského kraja;
c) venovať osobitnú pozornosť rozvoju mládežníckeho šachu a zlepšeniu podmienok pre
rozvoj šachu v Bratislavskom kraji;
d) spolupracovať s orgánmi verejnej správy (orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej
samosprávy), Slovenským šachovým zväzom ako aj ostatnými záujmovými
organizáciami a inštitúciami v Bratislavskom kraji a v Slovenskej republike;
e) reprezentovať šach Bratislavského kraja v SR a v zahraničí, zabezpečovať činnosť
bratislavských reprezentačných družstiev a jednotlivcov reprezentujúcich
Bratislavský kraj, organizovať reprezentačné stretnutia u nás i v zahraničí;
f) podporovať šachové aktivity detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých;
g) získavať prostriedky na zabezpečenie činnosti BŠZ so zameraním na reprezentáciu
Bratislavského kraja a na ekonomickú podporu klubov, oddielov a krúžkov;
h) starať sa o odborný rast funkcionárskeho a rozhodcovského aktívu;
i) rozhodovať o športovo-technických, disciplinárnych, registračných a prestupových
záležitostiach podľa príslušných predpisov na území Bratislavského kraja.
Čl. 3
Členstvo v BŠZ
1. Bratislavský šachový zväz má riadnych, združených, individuálnych a čestných členov.
2. Riadnymi členmi sú na základe dobrovoľnosti šachové kluby, oddiely a krúžky na území
Bratislavského kraja. Riadni členovia môžu mať vlastnú právnu subjektivitu.

3. Združenými členmi sa môžu stať spolky a združenia, ktorých cieľom je napomáhať
a starať sa o rozvoj šachu, zvyšovať jeho príťažlivosť a propagovať ho medzi verejnosťou
(asociácie hráčov, združenia trénerov mládeže a pod.).
4. Individuálnymi členmi BŠZ sa môžu stať aj osoby, ktorí sú členmi šachového klubu
mimo bratislavského regiónu avšak majú trvalé bydlisko na území Bratislavského kraja.
5. Čestnými členmi BŠZ sa môžu stať osoby, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj
bratislavského šachu.
6. O prijatí združených a čestných členov rozhoduje Konferencia BŠZ, v medziobdobí aj
Rada BŠZ.
Čl. 4
Práva a povinnosti členov
1. Riadni členovia :
a) presadzujú záujmy šachového hnutia na území Bratislavského kraja;
b) starajú sa všestranný rozvoj šachu a usilujú sa predovšetkým o jeho príťažlivosť
medzi mládežou;
c) spolupracujú s územnými štátnymi orgánmi a inými organizáciami pôsobiacimi
predovšetkým na území Bratislavského kraja;
d) zastupujú spoločné záujmy členov a ich zástupcov, majú právo voliť a byť volení;
e) vydávajú vlastné štatúty, v ktorých upravujú práva a povinnosti svojich členov,
stanovujú rozsah svojej právnej subjektivity, ekonomickej samostatnosti, ako aj
organizačné začlenenie (samostatný klub, spojenie s inými oddielmi v TJ, atď.);
f) navrhujú zástupcov do orgánov BŠZ a volia delegátov na Konferenciu BŠZ s hlasom
rozhodujúcim;
g) vytvárajú podmienky pre výkonnostný šach a zabezpečujú prácu s mládežou v súlade
s potrebami reprezentácie Bratislavského kraja;
h) získavajú prostriedky na zabezpečenie rozvoja šachu a platia členské poplatky vo
výške určenej Konferenciou BŠZ;
i) zúčastňujú sa svojimi družstvami a členmi v súťažiach organizovaných BŠZ.
2. Združení členovia :
a) vyjadrujú záujmy svojich individuálnych členov, predkladajú ich názory a informujú
o nich orgány BŠZ. Zvolení zástupcovia sa zúčastňujú na rokovaniach konferencie
a Rady BŠZ s hlasom poradným;
b) pôsobia v prospech šachu, posilňujú jeho spoločenskú vážnosť a obľubu;
c) sú oprávnení žiadať morálnu a hmotnú podporu od BŠZ;
d) platia registračné príspevky vo výške stanovenej Radou BŠZ.
3. Čestní členovia :
a) môžu sa zúčastňovať na rokovaniach konferencie s hlasom poradným;
b) môžu byť volení do orgánov BŠZ, iba ako delegáti oddielu, klubu, resp. krúžku;
c) podporujú záujmy zväzu a podľa svojich možností aktívne napomáhajú rozvoju
šachového hnutia.
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4. Individuálni členovia:
a) môžu byť registrovaný buď u jedného riadneho člena prostredníctvom, ktorého si
uplatňujú svoje práva resp. plnia povinnosti voči zväzu alebo priamo na zväze
(vrátane individuálnych členov podľa čl. 3.4);
b) majú právo zúčastňovať sa na všetkých akciách a súťaží zväzu podľa podmienok a
kritérií stanovených zväzom resp. schválených jeho orgánmi;
c) majú právo na využívanie finančných a materiálnych prostriedkov zväzu podľa
podmienok a kritérií stanovených zväzom resp. jeho orgánov;
d) majú právo podieľať sa na činnosti zväzu a za tým účelom podávať návrhy, podnety,
žiadosti a pripomienky k činnosti zväzu;
e) majú právo získavať potrebné informácie o činnosti zväzu;
f) hradiť v stanovených termínoch príspevky a poplatky zväzu, pokiaľ sú schválené
príslušnými predpismi;
g) sú povinní dodržiavať a riadiť sa všeobecne záväznými právnymi predpismi,
stanovami a inými predpismi zväzu, pravidlami medzinárodnej šachovej federácie
FIDE, v súťažiach i mimo nich dodržiavať zásady fair-play, pravidla slušnosti a
morálky v súlade s Etickým kódexom FIDE, tak aby svojím konaním nepoškodzovali
dobré meno zväzu a šachovú hru ako takú;
h) podliehajú disciplinárnej právomoci zväzu resp. orgánov na to zriadených s právom
hájiť sa.
Čl. 5
Štruktúra orgánov
1. Orgánmi Bratislavského šachového zväzu sú :
a) K o n f e r e n c i a BŠZ;
b) R a d a z v ä z u BŠZ;
c) V ý k o n n ý v ý b o r BŠZ;
d) K o m i s i e (vrátane Kontrolnej a revíznej komisie).
2. Konferenciu BŠZ tvoria delegáti šachových klubov a oddielov Bratislavského kraja na
základe pomerného zastúpenia.
3. Rada BŠZ sa vytvára z členov oddielov a klubov pôsobiacich v bratislavskom regióne aj
so zastúpením vidieckych oddielov a klubov.
4. Výkonný výbor a komisie BŠZ sú vytvárané na princípe odbornosti a efektívnosti ako aj
podľa počtu členov oddielov a klubov a sú priamo zodpovedné demokraticky voleným
orgánom.
5. Orgány BŠZ zodpovedajú za svoju činnosť takto :
a) Konferencia BŠZ  riadnym členom BŠZ;
b) Rada BŠZ  Konferencii BŠZ;
c) Výkonný výbor (ďalej aj VV) BŠZ  Rade BŠZ;
d) Komisie  Výkonnému výboru BŠZ, s výnimkou písm. e) tohto bodu;
e) Kontrolná a revízna komisia ( ďalej aj KRK) zodpovedá len Konferencii BŠZ.
6. Členovia zväzových orgánov musia v záležitostiach klubu a oddielu, ktorého sú členmi
zachovávať nestrannosť.
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7. Funkčné obdobie predsedu zväzu, členov výkonného výboru a kontrolnej a revíznej
komisie je 3 roky, resp. do najbližšej (mimoriadnej) konferencie, pokiaľ neskončí skôr
z dôvodov uvedených v bode 9 písm. b) až f) tohto článku.
8. Funkčné obdobie členov Rady BŠZ končí otvorením rokovania konferencie. Tým nie je
dotknutý bod 9 písm. b) až f) tohto článku.
9. Funkcia predsedu zväzu, člena výkonného výboru, predsedu a člena kontrolnej a revíznej
komisie a predsedu a člena Rady BŠZ zaniká :
a) uplynutím funkčného obdobia;
b) vzdaním sa funkcie (a to dňom písomného doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie
Rade BŠZ);
c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho;
d) stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony;
e) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci
s činnosťou združenia;
f) odvolaním.
Čl. 6
Konferencia BŠZ
1. Vrcholným orgánom BŠZ je Konferencia BŠZ, návrh na zvolanie ktorej dáva minimálne
raz za tri roky Rada BŠZ. Zasadnutie konferencie organizačne zabezpečuje VV BŠZ.
Pozvánka musí byť doručená všetkým riadnym členom (Čl. 3.2) najneskoršie 14 dní pred
dňom konania a musí obsahovať program, dátum konania a návrhy podliehajúce
schváleniu Konferenciou BŠZ.
2. Mimoriadnu konferenciu zväzu zvoláva Rada BŠZ :
a) ak sa o tom uznesie predchádzajúca konferencia;
b) ak to vyžadujú dôležité záujmy zväzu ktoré neznesú odklad;
c) ak o zvolanie konferencie požiada aspoň ⅓ riadnych členov a to písomne s uvedením
návrhu, ktorý chcú konferencii predložiť. V tomto prípade je Rada BŠZ povinná
zvolať mimoriadnu konferenciu najneskoršie do 30 dní po obdržaní žiadosti. Tým nie
je dotknutý Čl. 13.4 písm. c).
3. Každý riadny člen (Čl. 3.2) má právo zúčastniť sa konferencie minimálne s jedným
delegátom s hlasom rozhodujúcim.
4. Ako účastníci konferencie s hlasom poradným sa zúčastňujú členovia Rady BŠZ,
výkonného výboru, členovia Kontrolnej a revíznej komisie, resp. predsedovia komisií.
5. Právo účasti na konferencii s hlasom poradným majú aj delegáti združených členov BŠZ a
čestní členovia BŠZ.
6. Rada BŠZ je oprávnená pozvať na konferenciu aj ďalšie osoby, pokiaľ to považuje za
potrebné vzhľadom na obsah prerokúvaných vecí.
7. Konferencia je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom
rozhodujúcim. Ak 1 hodinu od stanoveného začiatku Konferencie nie je prítomná
nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim, rozhodujú prítomní členovia
s hlasom rozhodujúcim (s výnimkou hlasovania podľa Čl. 7.10).
8. Konferenciu otvára poverený člen Rady BŠZ a následne ju riadi predsedajúci, ktorého
zvolia účastníci konferencie.
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9. Pred každým hlasovaním o obsahových otázkach konferencia rozhodne o spôsobe
hlasovania. Návrh je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.
Čl. 7
Právomoc Konferencie BŠZ
Konferencia ako vrcholový orgán rozhoduje o zásadných otázkach jeho činnosti :
1. Schvaľuje stanovy, ďalšie základné predpisy zväzu a ich zmeny.
2. Prerokúva a schvaľuje správu o činnosti BŠZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie,
správu o hospodárení počas obdobia od predchádzajúcej konferencie a správu KRK.
3. Schvaľuje hlavné zámery činnosti BŠZ na obdobie do konania nasledujúcej konferencie.
4. Volí členov Rady BŠZ, predsedu BŠZ a ostatných členov výkonného výboru a členov
kontrolnej a revíznej komisie. Volí delegátov BŠZ na konferenciu SŠZ, zaujíma
stanoviská k dôležitým otázkam v rámci SŠZ a činnosti orgánov SŠZ.
5. Prijíma združených členov do BŠZ a schvaľuje čestných členov.
6. Rozhoduje o členstve BŠZ v iných organizáciách.
7. Rozhoduje o návrhoch riadnych a združených členov.
8. Rozhoduje o organizačných otázkach, ktoré súvisia s činnosťou BŠZ a nie sú upravené
v týchto stanovách.
9. Určuje výšku ročných členských poplatkov.
10. Rozhoduje o zániku vrátane vymenovania likvidátora alebo zlúčení združenia s iným
združením.
11. Rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí.
Čl. 8
Voľby
1. Členov Rady BŠZ, predsedu zväzu a ostatných členov VV, predsedu kontrolnej komisie
a jej členov volia delegáti s hlasom rozhodujúcim na obdobie 3 rokov.
2. Každý delegát má právo navrhovať kandidátov do jednotlivých orgánov.
3. Zvolení sú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov minimálne však nadpolovičnú
väčšinu hlasov prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Pokiaľ nezíska potrebný
počet kandidátov vo voľbách nadpolovičnú väčšinu hlasov, organizuje sa druhé kolo
volieb v ktorých sa zúčastnia kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola.
4. Podrobnejší priebeh volieb upraví v súlade s týmito zásadami volebný poriadok
konferencie, ktorého návrh sa zasiela spoločne s pozvánkou všetkým členom BŠZ.
Čl. 9
Rada BŠZ
1. Najvyšším orgánom BŠZ v období medzi konferenciami je Rada BŠZ. Je zastupiteľským
orgánom, v ktorom sú zastúpení riadni členovia BŠZ tak, že z jedného oddielu (klubu)
môže byť v rade len jeden zástupca (člen).
2. Rada zväzu má 11 členov. O inom počte členov môže rozhodnúť Konferencia BŠZ.
3. Na čele rady je predseda Rady BŠZ. Zástupcom predsedu Rady BŠZ je podpredseda
Rady BŠZ. Predsedu a podpredsedu Rady BŠZ volia zvolení členovia rady.
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4. Rada sa schádza obvykle dvakrát ročne a zvoláva ju predseda Rady BŠZ, alebo ním
poverený člen. Na rokovanie rady môže predseda Rady BŠZ pozvať aj predsedu, príp.
členov výkonného výboru.
5. Predseda Rady BŠZ na základe žiadosti minimálne ⅓ členov BŠZ má povinnosť zvolať
mimoriadnu schôdzu rady.
6. Zásady rokovania a spôsob prijímania rozhodnutia rady určuje jej rokovací poriadok.
Čl. 10
Právomoc a pôsobnosť Rady BŠZ
Rada BŠZ :
1. Vytvára a ruší komisie BŠZ, volí a odvoláva predsedov komisií (okrem predsedu
Kontrolnej a revíznej komisie).
2. Kontroluje činnosť VV s právom vysloviť nedôveru jeho jednotlivým členom a odvolávať
ich z funkcie v prípade opakovaného neplnenia povinností alebo z iných závažných
dôvodov.
3. Rozhoduje v zásadných majetkových a hospodárskych otázkach BŠZ, schvaľuje návrhy
rozpočtov, správy o hospodárení a rozhoduje o poskytnutí a výške mimoriadnych
príspevkov pre riadnych a združených členov.
4. Schvaľuje vykonávacie predpisy, pokiaľ ich schválenie nepatrí do výlučnej kompetencie
alebo pôsobnosti konferencie.
5. Organizačne zabezpečuje po obsahovej i personálnej stránke Konferenciu BŠZ.
6. Rada je oprávnená výnimočne konať aj vo veciach patriacich do právomoci konferencie,
ak tieto neznesú odklad. Rozhodnutia rady v týchto veciach sú platné do najbližšej
konferencie.
Čl. 11
Výkonný výbor BŠZ
1. Výkonný výbor operatívne riadi činnosť BŠZ a rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie
sú týmito stanovami, alebo inými základnými predpismi vyhradené konferencii, rade,
alebo komisiám BŠZ.
2. VV má 5 členov vrátane predsedu BŠZ. O inom počte členov VV rozhoduje konferencia.
Člen VV nemôže byť členom Rady BŠZ.
3. Podpredsedu VV si na návrh predsedu BŠZ volia zvolení členovia VV. Podpredseda VV
zastupuje neprítomného predsedu BŠZ automaticky. V ostatných prípadoch môže
predseda zväzu splnomocniť k zastupovaniu členov výkonného výboru, prípadne ďalšie
osoby.
4. Predseda BŠZ zvoláva VV podľa potreby, najmenej 6x do roka. Predseda BŠZ musí
zvolať VV ak o to požiada rada, alebo aspoň ⅓ členov VV.
5. VV je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov VV. Uznesenia sa
prijímajú väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu.
6. VV pôsobí hlavne v týchto oblastiach :
a) schvaľuje miesto konania, termíny a organizáciu súťaží, ktoré riadi BŠZ;
b) rozhoduje v otázkach týkajúcich sa majstrovských a pohárových súťaží, na ktorých sa
podieľa BŠZ;
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c) organizačne zabezpečuje vydávanie vykonávacích predpisov schválených Radou
alebo Konferenciou BŠZ;
d) riadi a vykonáva činnosť súvisiacu s propagáciou bratislavského šachu aj
prostredníctvom reklamy sponzorov;
e) sleduje a vyhodnocuje činnosť komisií, pričom na svoje zasadnutia môže prizývať
predsedov alebo poverených členov týchto komisií;
f) prerokúva a uzatvára zmluvy a dohody s inými organizáciami resp. jednotlivcami;
g) spracováva ročný plán činnosti a ročný rozpočet zväzu;
h) vedie účtovníctvo a evidenciu majetku, prerokúva účtovné uzávierky;
i) zabezpečuje styky s domácimi a zahraničnými športovými zväzmi a organizáciami.
7. VV je výnimočne oprávnený menovať alebo pozastaviť činnosť komisií BŠZ, resp. ich
predsedov. Rozhodnutie VV v týchto veciach je platné do najbližšieho zasadnutia rady.
Čl. 12
Predseda BŠZ
1. Predstaviteľom BŠZ a predsedom jeho výkonného výboru je predseda BŠZ, ktorý je
súčasne štatutárnym orgánom BŠZ.
2. Predseda BŠZ vystupuje a koná navonok v mene BŠZ a VV. Za svoju činnosť zodpovedá
konferencii, rade a výkonnému výboru BŠZ.
3. Predseda BŠZ môže ku konaniu v mene BŠZ vo vymedzenom rozsahu splnomocniť
členov VV, prípadne ďalších funkcionárov BŠZ. Splnomocnenie musí byť písomné, inak
je neplatné.
4. V prípade zániku funkcie predsedu BŠZ, z dôvodov uvedených v Čl. 5.9 písm. b) až f),
preberá funkciu štatutárneho orgánu BŠZ podpredseda VV až do času zvolenia nového
predsedu BŠZ.
Čl. 13
Komisie BŠZ
1. BŠZ zriaďuje na operatívne riadenie jednotlivých oblastí odborné komisie.
2. Predsedov komisií (okrem KRK) volí a odvoláva Rada BŠZ (výnimočne VV, Čl. 11.7);
členov komisie schvaľuje VV na návrh predsedu komisie.
3. Pôsobnosť a úlohy jednotlivých komisií upravuje osobitný predpis.
4. Vymedzenie pôsobnosti Kontrolnej a revíznej komisie :
a) Konferencia volí troch členov Kontrolnej a revíznej komisie. Zvolení členovia KRK
si zvolia predsedu KRK;
b) KRK kontroluje finančné hospodárenie BŠZ a plnenie uznesení z Konferencie
a Rady BŠZ;
c) Predseda KRK má právo zvolať mimoriadne zasadnutie Rady BŠZ, resp. mimoriadnu
Konferenciu BŠZ, ak si túto povinnosť neplní Rada BŠZ (Čl. 6.2).
Čl. 14
Majetok BŠZ
Majetok zväzu tvoria najmä tieto zdroje :
1. Členské, resp. registračné poplatky riadnych a združených členov.
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2. Vklady za účasť družstiev v súťažiach organizovaných BŠZ, vrátane pokút udelených
Športovo-technickou komisiou BŠZ (ŠTK).
3. Poplatky za prestupy, resp. registráciu hráčov, pokiaľ sa tieto neplatia priamo na
sekretariát SŠZ.
4. Podiely na výsledkoch hospodárenia Bratislavského združenia telesnej kultúry (BZTK).
5. Príspevky zo štátneho rozpočtu rozdeľované BZTK.
6. Príjmy z 2 % dane na verejnoprospešné aktivity mimovládnych neziskových organizácii
na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
7. Príjmy získané od sponzorov.
8. Príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti.
9. Dotácie a dary.
10. Úroky z deponovaných finančných prostriedkov zväzu.
Čl. 15
Finančné hospodárenie
1. BŠZ hospodári na základe návrhu rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny rok.
Spravovaním majetku a riešením finančných záležitostí je poverený jeden z členov VV.
2. Výkonný výbor predkladá správu o hospodárení BŠZ Rade BŠZ každoročne
a Konferencii BŠZ počas obdobia od predchádzajúcej konferencie.
3. Finančné hospodárenie BŠZ podrobne upravuje vykonávací predpis.
Čl. 16
Vystúpenie zo zväzu a zánik BŠZ
1. Člen ma právo vystúpiť z BŠZ na základe písomného oznámenia doručenému VV, ktorým sa
vzdáva členstva v BŠZ. Tým nie je dotknutá povinnosť riadneho člena (Čl. 3.2) riadne dohrať
v prebiehajúcom súťažnom ročníku všetky súťaže družstiev organizovaných BŠZ, do ktorých
sa prihlásil podľa platného rozpisu súťaží ŠTK BŠZ, tak aby nenarušil regulárnosť súťaží.
2. V prípade závažného porušenia stanov BŠZ môže VV vylúčiť svojho člena z BŠZ.
3. Zánikom člena resp. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho podľa osobitných
predpisov (Čl. 3) zaniká členstvo v BŠZ automaticky.
4. BŠZ zaniká :
a) rozhodnutím Konferencie BŠZ o zániku zväzu alebo jeho zlúčením s iným združením
(Čl. 7.10);
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení
(§ 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 83/1990 Zb. o občianskom združení v znení neskorších
predpisov).
5. Pred zánikom BŠZ sa vyžaduje jej likvidácia, pokiaľ celé jej imanie nenadobúda právny
nástupca alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Ustanovenie Obchodného zákonníka o
likvidácii obchodných spoločností v spojitosti s § 20a ods. 4 Občianskeho zákonníka sa
primerane použije aj na likvidáciu BŠZ.
6. V prípade likvidácie BŠZ vykoná likvidáciu likvidátor, ktorého vymenuje Konferencia
BŠZ (Čl. 7.10).
7. Likvidátor je oprávnený konať v mene BŠZ iba vo veciach spojených s jeho likvidáciou.
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Čl. 17
Účinnosť stanov
1. Stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením na Konferencii BŠZ. Účinnosť nadobúdajú
právoplatným zaregistrovaným na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
2. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov strácajú platnosť dosiaľ platné stanovy BŠZ
vrátane ich zmien.
Stanovy Bratislavského šachového zväzu schválila Konferencia BŠZ v Bratislave dňa
21. apríla 2009.

V Bratislave, dňa 26. mája 2009

Mgr. Peter Falťan
predseda BŠZ

Stanovy Bratislavského šachového zväzu

Ing. Jozef Kysel
predseda Rady BŠZ
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