Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava

Z á p i s n i c a č. 4/2013
zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 16.01.2013
Prítomní:

členovia VV: Peter Falťan – predseda
Igor Poláčik
Stanislav Vlček
Milan Beňo

Neprítomní:

Program:

Juraj Pisár
Gustáv Šturc – predseda Rady BŠZ
Ivan Paulička – predseda Kontrolnej a revíznej komisie
(ďalej len KaRK)
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh
2. Financie a hospodárenie
3. Práca s mládežou (stručná informácia o uskutočnených a
pripravovaných akciách – Stanislav Vlček)
4. ŠTK – súťaže jednotlivcov ( návrh propozícií na jednotlivé súťaže
jednotlivcov – Igor Poláčik)
5. Rôzne
6. Návrh uznesenia

K bodu 1
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia VV BŠZ konaného dňa
16.01.2013 (zápisnica č. 3/2012 zo dňa 31.10.2012):
14/2012 – uznesenie sa plní priebežne. Správu o plnení reálneho rozpočtu na rok
2012 predniesol p. Falťan a VV BŠZ ho berie na vedomie. Túto správu
o plnení reálneho rozpočtu na rok 2012 predloží p. Falťan na vedomie
Rade BŠZ
15/2012 – O.K.
16/2012 – splnené, správa a plán mládežníckych podujatí pripravený predsedom
KM Stanislavom Vlčekom je súčasťou tejto zápisnice
17/2012 – O.K.
18/2012 – O.K.
19/2012 – O.K.
20/2012 – O.K.
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K bodu 2
Financie a hospodárenie – p. Falťan predniesol správu o hospodárení v roku 2012.
Boli prediskutované jednotlivé položky rozpočtu roku 2012, hlavne problémy
príspevkov zo SŠZ za členské príspevky, položky na ratingovanie a správne
začlenenie jednotlivých položiek. Bolo skonštatované, že príjmy v roku 2012 boli
vyššie a na účte je cca o 500 € viac, čo umožní v ďalšom období zvýšenie dotácií na
akcie poriadané BŠZ.
Predseda VV p. Falťan na základe reálnych podkladov z roku 2012 a návrhov členov
VV k jednotlivým položkám pripraví návrh reálneho rozpočtu VV BŠZ na rok 2013.
K bodu 3
Predseda KM p. Stanislav Vlček informoval prítomných členov VV o práci KM,
jednotlivých turnajoch, akciách a výsledkoch formou nasledovnej predloženej správy
(sú tu uvedené turnaje, ktoré sa uskutočnili po termíne konania VV 31.10.2012)
a súčasne predložil návrh šachového kalendára mládeže na 1. polrok 2013:
Práca s mládežou
V školskom roku 2012/13 sa Bratislavský šachový zväz rozhodol podporiť nedávno
zaniknuté Majstrovstvá okresov Bratislavského kraja žiakov a žiačok
základných škôl v rapid šachu. Víťazi a víťazky turnajov sa stanú súčasne
školskými majstrami svojich okresov v rapid šachu. Z každého okresného kola majú
nárok na postup do krajského kola prví traja žiaci a prvé tri žiačky. Zároveň budú
vyhodnotené aj školy s najlepšími šachistami. Družstvo školy je tvorené jedným
žiakom a jednou žiačkou, ich body z turnajov sa spočítajú. V prípade rovnosti bodov
rozhodne súčet pomocných kritérií.
07.11.2012 - Obvodné majstrovstvá v šachu žiakov a žiačok Bratislava IV, KC
Fontána.
1. Suchánsky (ZŠ Veternicová) 6,5, 2. Gžib (SZŠ CENADA Majerníkova) 5,5, 3.
Pagáč (ZŠI Svrčia), ... 16. Marková (ZŠ Karloveská) 4, 17. Ďurianová (ZŠI Svrčia)
4, 27. Klemanová (ZŠ Karloveská) 3.
Najlepšia škola: ZŠI Svrčia 9,5 b.
13.11.2012 - Okresné majstrovstvá v šachu žiakov a žiačok - okres Pezinok, CVČ
Pezinok.
1. Šándor (ZŠ Na bielenisku Pezinok) 7, 2. Kubáň (ZŠ s MŠ Slovenský Grob) 6, 3.
Gašparovič (ZŠ s MŠ Slovenský Grob) 5, ... 18. Kováčová (ZŠ Fándlyho Pezinok) 3,
23. Havlíková (ZŠ Fándlyho Pezinok) 2,5, 25. Komadová (ZŠ Fándlyho Pezinok) 2.
Najlepšia škola: ZŠ Na bielenisku Pezinok 9 b.
23.11.2012 - Majstrovstvá Bratislavského kraja žiakov a žiačok základných škôl
v rapid šachu v školskom roku 2012/13 sa konali 23.11.2012 na Gessayovej ulici v
Bratislave v priestoroch ŠK Slovan Bratislava. Víťaz – Marek Karas a víťazka Anna
Vrtiaková sú súčasne školskými majstrami Bratislavského kraja v rapid šachu v
školskom roku 2012/13. Z krajského kola majú nárok na postup do celoslovenského
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kola prví traja žiaci a prvé tri žiačky. Najlepšou školou v kraji je ZŠ A. M. Szencziho
Senec.
1. Marek Karas (SŠ sv. Vincenta de Paul) 6,5, 2. Jakub Suchánsky (ZŠ
Veternicová) 6, 3. Igor Lintner SŠ Novohradská 3, ... spolu 22 hráčov.
1. Anna Vrtiaková (Gymnázium J. Papánka) 7, 2. Sandra Hervaiová (ZŠ A. M.
Szencziho Senec) 5,5, 3. Anna Mária Žubrietovská (ZŠ A. M. Szencziho Senec) 5, ...
spolu 17 hráčok.
Celoslovenské Finále majstrovstiev žiakov a žiačok základných škôl v rapid
šachu v školskom roku 2012/13 sa bude konať vo februári 2013 v Ružomberku
počas školenia učiteľov šachu pre projekt Šach na školách.
19.01.2013 – Krajské kolo Dorasteneckej ligy 2012/13 sa bude konať na
Doprastave, Drieňová 27. Turnaj je zároveň Majstrovstvom Bratislavského kraja
dorasteneckých družstiev 2012/13.

Šachový kalendár mládeže - prvý polrok 2013:
22.02.2013
16.03.2013
23.03.2013
06.04.2013 -13.04.2013
14.04.2013
20.04.2013
25.05.2013
01.06.2013
02.06.2013
21.06.2013- 26.06.2013

Majstrovstvá Slovenska základných škôl, Ružomberok
Jarná GPX Cenada, Bratislava
GPX Malacky
Majstrovstvá SR v šachu chlapcov a dievčat 2013, Stará
Ľubovňa
GPX Veľkonočný turnaj šachových nádejí ŠK Doprastav
Bratislava
Majstrovstvá SR v rapid šachu družstiev mladších žiakov
2013, Ružomberok
O Putovný pohár starostu Dúbravky, 3.ročník, KC
Fontána, Ožvoldíkova 12, Bratislava
Majstrovstvá SR v rapid šachu chlapcov a dievčat 2013,
Ružomberok
Majstrovstvá SR v rapid šachu družstiev starších žiakov
2013, Ružomberok
Višegrádsky detský šachový festival Liptov 2013,
Liptovský Mikuláš

K bodu 4
Predseda ŠTK Igor Poláčik informoval prítomných členov o jednotlivých súťažiach
jednotlivcov v Bratislavskom kraji. Boli prediskutované návrhy termínov turnajov
jednotlivcov, návrhy propozícií a dotácií BŠZ na turnaje jednotlivcov. Na základe
pripomienok bol prijatý návrh na vyhlásenie konkurzov na nasledovné turnaje
jednotlivcov BŠZ:
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Majstrovstvá Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov 2013
Termín konania:
27.04.-30.09.2013
Miesto konania:
Bratislavský kraj
Hrací systém:
Švajčiarsky systém na 9 kôl so zápočtom na FIDE ELO.
Hracie tempo:
Min. 1,5 hod. s 30 sec. bonifikáciou na partiu.
Kapacita turnaja:
Min. 70 hráčov.
Cenový fond:
Min. 600 € (bez dotácie BŠZ).
Iné:
Turnajový bufet výhodou.
Spoluúčasť BŠZ:
Cenový fond 290 € pre hráčov z klubov Bratislavského
kraja (1. 100 €, 2. 60 €, 3. 40 €, žena, junior a senior po
30 €), delegovanie jedného rozhodcu vrátane nákladov na
rozhodcu.
Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2013
Termín konania:
27.04.-30.09.2013.
Miesto konania:
Bratislavský kraj.
Hrací systém:
Švajčiarsky systém min. na 9 kôl.
Hracie tempo:
Min 15 min. na partiu.
Kapacita turnaja:
Min. 70 hráčov.
Cenový fond:
Min. 250 € (bez dotácie BŠZ).
Iné:
Výhodou zápočet na FIDE rapid ELO.
Spoluúčasť BŠZ:
Cenový fond 130 € pre hráčov z klubov Bratislavského
kraja (1. 50€, 2. 30€, 3. 20€, žena, junior a senior po 10€).
Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2013
Termín konania:
27.04.-30.09.2013.
Miesto konania:
Bratislavský kraj.
Hrací systém:
Švajčiarsky systém min. na 13 kôl.
Hracie tempo:
5 min. alebo 3 min. s 2 sec. bonifikáciou na partiu.
Kapacita turnaja:
Min. 50 hráčov.
Cenový fond:
Min. 200 € (bez dotácie BŠZ).
Iné:
Výhodou zápočet na FIDE blitz ELO.
Spoluúčasť BŠZ:
Cenový fond 110 € pre hráčov z klubov Bratislavského
kraja (1. 40€, 2. 25€, 3. 15€, žena, junior a senior po 10€).
Majstrovstvá Bratislavského kraja v praktickom šachu seniorov 2013
Termín konania:
27.04.-30.09.2013.
Miesto konania:
Bratislavský kraj.
Hrací systém:
Švajčiarsky systém na 7-9 kôl so zápočtom na FIDE ELO.
Hracie tempo:
Min. 1,5 hod. s 30 sec. bonifikáciou na partiu.
Kapacita turnaja:
Min. 40 hráčov.
Spoluúčasť BŠZ:
Cenový fond 110 € pre hráčov z klubov Bratislavského
kraja (1. 50€, 2. 30€, 3. 20€, najlepšia žena 10€).
Prihlášky do konkurzov
Prihlášky do konkurzov s návrhom propozícií turnajov zašlú záujemcovia predsedovi
BŠZ a predsedovi ŠTK BŠZ do 15.03.2013.
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K bodu 5
Rôzne – v rámci diskusie
P. Falťan informoval VV BŠZ, že po skončení sezóny predseda komisie rozhodcov
p. Šipeky plánuje pripraviť dvojdňové školenie rozhodcov spojené so školením
obsluhy šachových hodín v Bratislave. VV BŠZ súhlasí s touto aktivitou v záujme aj
rozšírenia rozhodcovskej základne v BŠZ.
P. Vlček upozornil na fakt, že na web stránke BŠZ chýbajú údaje o ligách v BŠZ
ročníka 2011/2012 a sú problémy s vyhľadávaním starších údajov o ligách
v jednotlivých ročníkoch. Bolo by potrebné uchovávať všetky údaje pre potreby
budúcich rokov.
P. Vlček vyslovil obavy o organizáciu Krajského kola dorasteneckej ligy na
Doprastave 19.01.2013 (jedná sa súčasne o Majstrovstvá Bratislavského kraja
žiackych družstiev), pretože pravdepodobne nebude zachované zloženie družstiev
podľa súťažného poriadku DL (3+1) a nie je ani predpoklad, že Bratislavský kraj zloží
tri družstvá s predpísaným zložením do Medzikrajskej etapy DL, čo môže
znehodnotiť snahu Trnavského kraja.
P. Vlček nadniesol aj otázku konkurzu na Majstrovstvá Bratislavy mládeže v rapide
alebo sa tieto majstrovstvá vyhodnotia v rámci GPX turnajov. Tú otázku vyrieši
p. Vlček v spolupráci s p. Roháčkom v závislosti na organizácii turnajov GPX.
P. Falťan nadniesol otázku problému s vykonávaním funkcie hospodára p. Pisára.
Vzhľadom na to, že nir jr korektne vedený a nakoľko skončil kalendárny rok je treba
v krátkej v najbližšej dobe vykonať účtovnú závierku, ktorú pravidelne každý rok
vykonáva externý účtovník. Je to dôležité aj pre prípadnú kontrolu z daňového úradu.
Bola diskutovaná otázka FIDE rozhodcovských licencií. Momentálne je problém so
zverejnením rozhodcov s FIDE licenciou pre jednotlivé ligy, aby nevznikli problémy
s ratingovaním súťaží.
K bodu 6
Uznesenia
21/2013 VV BŠZ berie na vedomie správu o hospodárení za rok 2012, ktorú
predniesol p. Falťan a ukladá mu predložiť ho na vedomie Rade BŠZ emailom.
Zodpovedný: P. Falťan
Termín: 31.01.2013
22/2013 VV BŠZ ukladá predsedovi BŠZ p. Falťanovi na základe predložených
podkladov pripraviť do najbližšej schôdze VV BŠZ návrh rozpočtu na rok
2013.
Zodpovedný: P. Falťan
Termín: podľa textu
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23/2013 VV BŠZ berie na vedomie správu predsedu KM BŠZ p. Stana Vlčeka
o práci s mládežou a plán mládežníckych akcií na 1. polrok 2013.
24/2012 VV BŠZ schvaľuje finančný príspevok na Krajské majstrovstvá žiackych
družstiev vo výške 50 € konaných 19.01.2013 na Doprastave.
Zodpovedný: J. Pisár, S. Vlček
Termín: 31.01.2013
25/2013 VV BŠZ poveruje p. Vlčeka v spolupráci s p. Roháčkom výberom turnaja
GPX v rámci ktorého sa uskutočnia a budú vyhodnotené aj Majstrovstvá
Bratislavského kraja mládeže v rapid šachu jednotlivcov pre rok 2013 a
Majstrovstvá Bratislavského kraja študentov stredných škôl v rapid šachu.
Súčasne VV BŠZ schvaľuje finančný príspevok na uvedené Majstrovstvá
BK v rapid šachu mládeže vo výške 60 € a na Majstrovstvá BK v rapid
šachu študentov stredných škôl vo výške 30 €.
Zodpovedný: S. Vlček, J. Pisár
Termín: 28.02.2013
26/2013 VV BŠZ schvaľuje návrh predsedu ŠTK p. I. Poláčika o konkurzoch
na súťaže jednotlivcov na rok 2013 s pripomienkami, ukladá mu tento
návrh dopracovať na základe pripomienok a zverejniť ho na web stránke
BŠZ ako aj rozposlať ho jednotlivým organizačným pracovníkom klubov
v rámci BŠZ.
Zodpovedný: I. Poláčik
Termín: 31.01.2013
Zapísal: Milan Beňo
Overil: Peter Falťan
V Bratislave, 16.01.2013
Peter Falťan
predseda VV BŠZ
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