Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, Bratislava

Zápisnica
zo zasadnutia Rady BŠZ konanej dňa 12. 04. 2018
Miesto konania : ŠK Slovan Bratislava, Černyševského 8

Prítomní: Rady BŠZ:

Peter Falťan – predseda Rady BŠZ
Vladimír Cebo
Igor Poláčik
Eduard Šimkovič
Gustav Šturc
VV BŠZ:
Martin Sklár – predseda BŠZ a VV
KaRK BŠZ: František Goga – člen KaRK BŠZ
Miroslav Hirjak - člen Rady BŠZ
Igor Dubeň – člen Rady BŠZ
Anton Ludwig - člen Rady BŠZ
Ivan Paulička – predseda KaRK

Neprítomní:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie programu
Informácia o činnosti BŠZ
Informácia o hospodárení BŠZ
Čerpanie rozpočtu za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
Konferencia BŠZ
Rôzne a diskusia
Uznesenia
Záver

Bod 1 - Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda Rady BŠZ (ďalej len Rada) Peter Falťan o 1730. Privítal
účastníkov na prvom zasadaní Rady v roku 2018. Skonštatoval, že prítomní sú 5 členovia
Rady z celkového počtu 8 členov a zasadanie je uznášaniaschopné.
Ďalej pripomenul, že posledné zasadanie Rady BŠZ sa konalo 25.04.2017 pred Mimoriadnou
konferenciou BŠZ 2017. Medzitým, v decembri 2017 pri príležitosti návštevy exmajstra sveta
A. Karpova na Vianočnom turnaji organizovanom predsedom Národnej rady SR, Rada BŠZ
elektronicky schválila 3 nových čestných členov BŠZ (viď uznesenia).
Bod 2 – Program zasadania
Program zasadania uvedený v pozvánke, navrhol P. Falťan, predseda Rady upraviť tak, aby
bod 3. Informácia o činnosti a hospodárení BŠZ bol rozdelený na 2 body.
Takto upravený program bol jednomyseľne schválený (za – zdržalo sa – proti : 5-0-0).
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Bod 3 – Informácia o činnosti VV BŠZ
Správu o činnosti BŠZ predniesol predseda VV BŠZ Martin Sklár. Prítomní členovia Rady
nemali žiadne významnejšie pripomienky k predloženej správe. Informácie o diskusii
k témam v tejto správy sú v časti diskusia.
Text správy o činnosti BŠZ je v prílohe.
Bod 4 – Informácia o hospodárení
Správu o hospodárení BŠZ, predniesol predseda VV BŠZ Martin Sklár. Z predloženej správy
vyplýva, že BŠZ hospodáril v roku 2017 efektívne. Informácie o diskusii k témam v tejto
správy sú v časti diskusia.
Text správy o hospodárení BŠZ je v prílohe.
Bod 5 – Čerpanie rozpočtu v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
Informáciu o čerpaní rozpočtu za rok 2017 a návrh na rok 2018 dostali členovia Rady 5 dní
pred rokovaním Rady v excelovských tabuľkách. K obidvom rozpočtom, podrobnejšie
k návrhu rozpočtu na rok 2018, referoval predseda VV BŠZ. Viaceré veci týkajúce sa
rozpočtov sú komentované aj v správach o činnosti, resp. hospodárení BŠZ.
Obidva rozpočty (plnenie za rok 2017 a návrh na rok 2018) sú aj v prílohe.
Bod 6 - Konferencia BŠZ
Návrh na zvolenie riadnej Konferencie BŠZ predniesol predseda Rady Falťan Peter.
Povinnosť konania Konferencie BŠZ vplýva priamo zo Stanov BŠZ. Predchádzajúca riadna
Konferencia BŠZ sa konala pred 3 rokmi (v roku 2015) a všetkým, ktorí na nej boli zvolení
do orgánov BŠZ (aj delegátom na Konferenciu SŠZ) tento rok končí 3-ročné volebné
obdobie.
Konanie riadnej Konferencie BŠZ vyplýva zo Stanov BŠZ. Okrem štandardných záležitostí
ako je hodnotenie uplynulého obdobia v BŠZ a volieb nových členov do orgánov BŠZ bude
dôležitá aj voľba delegátov na konferenciu SŠZ 17.06.2018 v Banskej Bystrici, ktorí sa stanú
členmi najvyššieho orgánu SŠZ na obdobie 3 rokov. Počet delegátov z BŠZ na Konferenciu
SŠZ podľa výpočtu v dodatku k Stanovám SŠZ (schválené v októbri 2017) by malo byť 5.
Čo sa týka počtu delegátov z jednotlivých klubov na Konferenciu BŠZ bol návrh použiť
rovnaký kľúč ako v minulosti. Keďže nebol žiadny iný návrh, tak bol prijatý (viď uznesenia).
Podľa neho vychádza spolu 35 delegátov z celkového počtu členov 627 v 22 kluboch.
Menšia diskusia bola ohľadom započítateľného počtu členov v kluboch. Tak ako v minulosti
boli do počtu zahrnutí všetci členovia evidovaní v kluboch z BŠZ, ktorí mali zaplatený
členský poplatok SŠZ (5-15 €) za rok 2017 a/alebo v tomto roku do 12.4.2018 (deň zasadania
Rady BŠZ). V pôsobnosti BŠZ je 22 klubov. Z toho Slávia STU má len 3 členov (minulý rok
zaplatili všetci 3 členský poplatok na SŠZ, tento rok zatiaľ ani jeden) a SSKD, čo má 2 členov
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(mládež, z ktorých obidvaja minulý rok zaplatili členské, tento rok zatiaľ iba jeden z nich).
Podľa Stanov BŠZ má každý klub nárok minimálne na 1 delegáta.
K situácii v SŠZ vo vzťahu k Stanovám SŠZ sa vyjadril P. Falťan. Podľa neho súčasné
Stanovy SŠZ (väčšina zmien vynútená z dôvodu vstúpenia do platnosti Zákona o športe) sú
zlé. Svoj názor aj verejne vyjadruje. Tak na Rade SŠZ ako aj v rozhovoroch a diskusiách
s prezidentom SŠZ, hlavným kontrolórom SŠZ, členmi najvyššieho orgánu (Stála
konferencia) a VV SŠZ. Hlavné nedostatky vidí v spôsobe fungovania najvyššieho orgánu
(ďalej NO) a jeho vzťahu k VV a Rade SŠZ. Napr. podľa Stanov je NO nadriadený VV ale
v skutočnosti je ním riadený – väčšina členov VV je aj členmi NO a v podstate len oni (VV)
rozhodujú o tom, o čom bude NO rokovať a čo bude schvaľovať. Aj keď napr. podľa Stanov
nemôže ten istý člen orgánu o tej istej veci rozhodovať v 2 rôznych orgánoch (konflikt
záujmov). Ďalším problémom je samotné zloženie NO. Stanovy prakticky vôbec neriešia
riadenie činnosti NO (štruktúra NO), zmenu, výmenu členov NO, vzťah ku KŠZ (náhradníci)
a pod. Za posledné 2 roky sa v Stanovách SŠZ z týchto a i ďalších nedostatkov takmer
nenapravilo. Realizované zmeny za tieto 2 roky sa týkali hlavne toho ako niekoho vylúčiť zo
zväzu, resp. ako niekoho zbaviť funkcie a úpravy počtu delegátov na konferenciu.
Aj preto P. Falťan považuje za dôležité, kto a ako bude zastupovať BŠZ na blížiacej sa
konferencii SŠZ. A bol by rád aby sa na našej konferencii (BŠZ) o téme Konferencia SŠZ
diskutovalo vecne a konštruktívne a aby naši zvolení delegáti na Konferenciu SŠZ vedeli „do
čoho idú“. T. zn. mali prehľad o dianí v SŠZ, boli si vedomí, že budú pravdepodobne aj
funkcionármi najvyššieho orgánu SŠZ, resp. VV SŠZ, odborných komisii SŠZ (Kontrolná,
Licenčná, Antidopingová, Arbitrážna, Etická) a boli schopní zaujímať k návrhom rozumné
postoje (a nielen automaticky pri hlasovaní dvíhať ruku za predkladané návrhy).
Bod 7 – Rôzne a diskusia
V priebehu rokovania prebiehala diskusia aj počas jednotlivých bodov programu, ktorá je už
čiastočne zahrnutá v predchádzajúcich bodoch.
K správam o činnosti a hospodárení BŠZ :
Diskusia k týmto 2 bodom bola relatívne krátka. I. Poláčik upozornil na niektoré chýbajúce,
resp. chybné informácie na našej webovej stránke. Napr. nie je zverejnený zoznam čestných
členov BŠZ, v zozname členov Rady BŠZ je stále vedený aj P. Lukáč, ktorý sa členstva
v Rade vzdal pred 2 rokmi. Ďalej bolo pripomenuté budúcoročné blížiace sa 100. výročie 1.
majstrovstiev Bratislavy (konané v roku 1919), ktoré by malo byť reprezentatívnou udalosťou
a bude náročné tak na organizačné zabezpečenie ako i finančné.
K správe o hospodárení, plneniu rozpočtu za rok 2017 a návrhom rozpočtu na rok 2018 :
Prítomní členovia Rady BŠZ kladne hodnotili tak hospodárenie ako i plnenie rozpočtu za rok
2017. Oproti schválenému rozpočtu sa vyšší rozdiel prejavil v príjmovej oblasti, čo zapríčinil
nadhodnotený odhad príjmu z podielu členských poplatkov SŠZ, ktorý bol zapríčinený
nedostatočným zohľadnením časového rámca vyplácania zo strany SŠZ.
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Z formálnej stránky odporúča Rada upraviť názvy dokumentov nasledovne:
Rozpočet Bratislavského šachového zväzu na rok 2017 Plnenie rozpočtu Bratislavského
šachového zväzu za rok 2017
Rozpočet Bratislavského šachového zväzu na rok 2018 Návrh rozpočtu Bratislavského
šachového zväzu na rok 2018
Vzhľadom na to, že o 5-6 týždňov sa bude konať Konferencia BŠZ, tak Rada BŠZ predložené
rozpočty brala iba na vedomie s tým, že schvaľovať ich bude Konferencia.
V návrhu rozpočtu, ktorý bude predložený Konferencii BŠZ, odporúča Rada BŠZ zapracovať
aj už známe zmeny, najmä zmenu v príjmovej časti, kde sme dostali od BSK dotáciu o 500 €
vyššiu ako je v návrhu rozpočtu.
Iné:
Predsedajúci P. Falťan sa vyjadril k Stanovám BŠZ, ktoré sú platné od roku 2009.
O zmenách sa diskutuje už dlhšie obdobie. Dôvodov na zmenu je viac. Napr. odstránenie
niektorých nejasností, zohľadniť Zákon o športe, zmeny v Stanovách SŠZ (s ktorými by sme
nemali byť v spore). P. Falťan sa pokúsil zosumarizovať hlavné zmeny:
- riadnu konferenciu konať každoročne, volebnú do orgánov BŠZ raz za 3 roky,
- Radu ponechať (nie sme povinný mať stálu konferenciu ako najvyšší orgán),
- štatutármi BŠZ by boli predseda a podpredseda (doteraz je len predseda),
- zaviesť možnosť elektronického hlasovania (buď priamo do Stanov, alebo do
vykonávacieho predpisu),
- upraviť (znížiť) povinný počet zasadnutí (VV sa schádza najmenej 6x ročne a pod.),
- doplniť paragraf týkajúci sa konfliktu záujmov (upravuje to síce aj priamo zákon o športe,
ale mali by sme to mať aj v Stanovách),
- riešenie náhradníkov (nielen do orgánov SŠZ ale aj našich),
- môžu byť členmi orgánov nečlenovia zväzu?
- vyriešiť protirečenie si pri organizačnom zabezpečení Konferencie. V čl. 6 Konferencia BŠZ je
v bode 1 veta „Zasadnutie konferencie organizačne zabezpečuje VV BŠZ“, v čl. 10 Právomoc
a pôsobnosť Rady BŠZ je v bode 5 napísané „Organizačne zabezpečuje po obsahovej
i personálnej stránke Konferenciu BŠZ“.

Nakoniec P. Falťan odporučil aby sa úprava Stanov BŠZ uskutočnila až po schválení Stanov
SŠZ. G. Šturc a schválila na Konferencii BŠZ budúci rok. D. Šturc navrhol termínovať návrh
zmien na šich Stanov BŠZ k začiatku novembra 2018 a následne ich schváliť do konca roka
2018. Schválenie Stanov BŠZ môže byť buď mimoriadnym zasadaním, alebo elektronickým
hlasovaním, ak to vopred schváli Konferencia BŠZ .
K stanovám - Znenie návrhu nového znenia Stanov SŠZ, ktorá sa má uskutočniť na
Konferencii SŠZ, stále nie je zverejnený. Preto P. Falťan v rámci diskusie požiadal M. Sklára
aby s titulu funkcie predsedu BŠZ (a môže sa odvolať aj na neho ako na predsedu Rady BŠZ)
v prípade, že návrh Stanov SŠZ nebude ani 10 dní po zasadnutí VV SŠZ (v Banskej Bystrici
14.02.2018) zverejnený, napísal oficiálnu žiadosť na jeho zverejnenie.
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Bod 8 – Uznesenia

Rada BŠZ berie na vedomie :
1. Informáciu o činnosti BŠZ predloženú predsedom VV BŠZ Martinom Sklárom.
Hlasovanie: 5–0–0 (za, zdržali sa, proti)
2. Informáciu o hospodárení BŠZ predloženú predsedom VV BŠZ Martinom Sklárom.
(5–0–0)
3. Čerpanie rozpočtu za rok 2017. (5–0–0)
4. Návrh rozpočtu na rok 2018 s pripomienkami. (5–0–0)
5. Výsledok elektronického hlasovania (pri príležitosti blížiacej sa návštevy exmajstra
sveta A. Karpova) z 8. - 10. decembra 2018 o udelení čestného členstva v BŠZ,
ktorého sa zúčastnilo všetkých 8 členov Rady BŠZ s výsledkom (za, zdržali sa, proti):
– Ľubomír Ftáčnik (8-0-0)
– Ivan Novák
(8-0-0)
– Anatolij Karpov (6-2-0)
Rada BŠZ schvaľuje :
1. Konanie Konferencie BŠZ v termíne 22.-24. mája 2018. Miesto a konkrétny deň
v rámci uvedeného termínu určí VV BŠZ. (5-0-0)
2. Počet delegátov podľa rovnakého kľúča ako na predchádzajúcej riadnej konferencii:
1 delegát – kluby s počtom členov 1-25, 2 delegáti - kluby s počtom členov 26-50,
3 delegáti - kluby s počtom členov 51 a viac. Do počtu členov jednotlivých klubov sa
zarátavajú všetci členovia, ktorí mali uhradený členský poplatok za predchádzajúci rok
a/alebo ho majú uhradený v tomto roku do 12. apríla. (5–0–0)
Rada BŠZ ukladá :
1. VV BŠZ organizačne zabezpečiť konanie Konferencie BŠZ. (5–0–0)
2. VV BŠZ predložiť na Konferenciu BŠZ za obdobie od Mimoriadnej konferencie BŠZ
v roku 2017 nasledujúce podklady : správu o činnosti BŠZ, správu o hospodárení
BŠZ, správu KaRK, správu o činnosti ŠTK, správu o činnosti KM. (5–0–0)
3. VV BŠZ doplniť a aktualizovať informácie na internetovej stránke BŠZ (zoznam
čestných členov BŠZ, zoznamy členov orgánov a komisií BŠZ a komisií). (5-0-0)
4. VV BŠZ v pozvánke na Konferenciu BŠZ vyzvať kluby aby podporovali zapájanie
svojich členov do aktivít v orgánoch a komisiách BŠZ a SŠZ. (5-0-0)
Rada odporúča :
1. Konferencii BŠZ zaviazať nové vedenie BŠZ k vypracovaniu aktualizácie Stanov BŠZ
(5-0-0)
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Bod 9 – Záver
Predseda Rady P. Falťan o 2030 ukončil zasadanie Rady BŠZ poďakovaním všetkým
prítomným za účasť na zasadaní.

Zapísal:

Peter Falťan

Overil:

Gustav Šturc

Bratislava, 19. 04. 2018

Peter Falťan
predseda Rady BŠZ

Prílohy:
12345-

Správa o činnosti BŠZ
Správa o hospodárení BŠZ
Plnenie rozpočtu BŠZ za rok 2017 + Návrh rozpočtu BŠZ na rok 2018 (Peňažný denník)
Počet delegátov za jednotlivé kluby na Konferenciu BŠZ
Prezenčná listina
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