Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava

Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava
Zápisnica č. 3/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 23.03.2016
Prítomní:

členovia VV: Martin Sklár – predseda
Miroslav Kleman
Ladislav Šipeky
Pavol Pytlík
hostia:
Peter Falťan – predseda Rady BŠZ

Neprítomní: členovia VV: Stanislav Vlček - podpredseda

Program:

1. Privítanie, kontrola uznesení a úloh
2. Stav financií a hospodárenie BŠZ v roku 2016, dôsledky schválenia rozpočtu
Radou BŠZ (spôsob propagácie a vykonávania činností, na ktoré boli
vyčlenené prostriedky)
3. Komisia mládeže - informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách
4. ŠTK a RK - zhodnotenie priebehu súťaží, vyhodnotenie priebehu
súťaží riadených BŠZ, plánovaná aktualizácia SPD
5. Zasadnutie Rady BŠZ konanej dňa 15.3.2016 - diskusia o jej uzneseniach a
úlohách pre VV (organizačné zabezpečenie mimoriadnej Konferencie BŠZ,
príprava podkladov, propagácia darovania 2% pre BŠZ)
6. Rôzne - dosahy Zákona o športe na činnosť BŠZ, Stanovy BŠZ, Letná
univerziáda,"kauza Vrba"
7. Návrh uznesení

K bodu 1:
Martin Sklár, predseda BŠZ, privítal prítomných na 3. zasadnutí VV BŠZ, ktoré bolo
zvolané 20.03.2016 elektronickou formou. Informoval, že Stanislav Vlček sa zasadnutia z
rodinných dôvodov nezúčastní. Keďže Milan Beňo sa zo zdravotných dôvodov svojej funkcie
vzdal, ako náhradník bol Radou BŠZ schválený Pavol Pytlík, ktorý bude mať vo VV na
starosti administratívne záležitosti.

Zápisnica č. 3/2016

1/8

23.03.2016

Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava
1/2015: Martin Sklár vypracuje smernicu o darovaní prijatého podielu zaplatenej dane
šachovým klubom, ktorých členovia poukážu 2% v prospech BŠZ.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 1.9.2015
Kontrola úlohy: čiastočne splnené, smernica bude dopracovaná do 31.3.2016
2/2015 a 3/2015: Návrh rozpočtu BŠZ každoročne VV BŠZ pripraví a predloží Rade BŠZ na
schválenie do 15.12. predchádzajúceho roku. Uvedené uznesenie sa bude týkať už rozpočtu
na rok 2016.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 15.12.2015
Kontrola úlohy: splnené
4/2015: Odmeny členom bývalého VV BŠZ budú vyplatené bankovým prevodom, prípadne v
hotovosti na účet klubu, v ktorom je dotyčný člen aktuálne registrovaný.
Zodpovednosť:Martin Sklár, Gustáv Šturc
Termín: 30.9.2015
Kontrola úlohy: nesplnené, Martin Sklár navrhne na najbližšej konferencii BŠZ spôsob
vyplatenia odmien bývalým členov VV BŠZ
5/2015: VV BŠZ schválil finančné zabezpečenie uhradenia FIDE ratingových poplatkov
klubu ŠK Ružomberok v celkovej výške 26 €, ktoré boli uvedeným klubom vynaložené pri
organizácii Majstrovstiev Bratislavy v praktickom šachu jednotlivcov na rok 2015.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.7.2015
Kontrola úlohy: splnené
6/2015: VV BŠZ navrhuje Rade BŠZ ako predsedu komisie mládeže Stanislava Vlčeka, ako
predsedu komisie rozhodcov Pavla Pytlíka a ako predsedu športovo-technickej komisie
Ladislava Šipekyho.
Kontrola úlohy: nesplnené, Rada BŠZ uvedený návrh neprerokovala. Návrh bude predložený
na schválenie konferencii BŠZ.
7/2015: VV BŠZ schvaľuje ako členov komisie mládeže Miroslava Roháčka a Vladimíra
Šošovičku.
8/2015: VV BŠZ schvaľuje ako členov komisie rozhodcov Ladislava Šipekyho a Petra
Falťana.
9/2015: VV BŠZ schvaľuje pre sezónu 2015/2016 pre jednotlivé súťaže BŠZ nasledujúcich
riaditeľov súťaží: a) 3. liga A1 - Marek Horváth b) 4. liga A11 - Štefan Priam c) 5. liga A11 Ľuboslav Škoviera d) 5. liga A12 - Anton Ludwig.
10/2015: VV BŠZ schvaľuje ako členov športovo-technickej komisie Mareka Horvátha,
Štefana Priama, Ľuboslava Škovieru, Antona Ludwiga a Pavla Pytlíka.
11/2015: VV BŠZ schvaľuje hráčom klubov BŠZ, ktorí boli nominovaní do mládežníckej
reprezentácie SR na základe výsledkov z MSR mládeže 2015, príspevok na účasť na
Majstrovstvách sveta mládeže 2015 v sume 60 Eur, príspevok na účasť na Majstrovstvách
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Európy mládeže 2015 v sume 40 Eur, príspevok na účasť na Majstrovstvách Európskej únie
mládeže 2015v sume 30 Eur. Medzi BŠZ a poberateľom dotácie bude vystavená zmluva.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: do termínu uskutočnenia jednotlivých podujatí.
Kontrola úlohy: splnené
12/2015: VV BŠZ schvaľuje fixnú časť dotácie na jednotlivé turnaje GPX vo výške 50 €.
BŠZ naviac prispeje na turnaje i variabilnou zložkou, odvodenou od počtu účastníkov.
Variabilná zložka sa vypočíta ako 1 € na každého (x-50)-ho hráča, kde x je počet hráčov (na
záporný výsledok sa neprihliada). Medzi BŠZ a usporiadateľom turnaja GPX bude vystavená
zmluva. Uznesenie sa bude aplikovať od sezóny 2015/2016.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: 1.9.2015, priebežne
Kontrola úlohy: priebežne plnené
13/2015: VV BŠZ schvaľuje usporiadanie okresných kôl súťaží základných škôl v praktickom
šachu jednotlivcov dotáciu vo výške 50 € na jeden turnaj. Medzi BŠZ a usporiadateľom
majstrovského turnaja bude vystavená zmluva.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: 1.10.2015, priebežne
Kontrola úlohy: priebežne plnené
14/2015: VV BŠZ súhlasí s návrhom a realizáciou ankety, ktorej respondentmi budú členovia
šachových klubov z Bratislavského kraja. V prípade jej úspešnej realizácie budú zmeny platné
od sezóny 2016/2017.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: do termínu vyžrebovania ligových súťaží BŠZ
Kontrola úlohy: splnené
15/2015: VV BŠZ schvaľuje návrh kalendára šachových súťaží BŠZ pre sezónu 2015/2016.
16/2015: VV BŠZ poveruje Ladislava Šipeky v súčinnosti s Petrom Lukáčom vypracovaním
Smernice o ochrane osobných údajov pre potreby BŠZ.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: 31.12.2015
Kontrola úlohy: nesplnené
17/2015: VV BŠZ schvaľuje zmenu názvu Sadzobníka poplatkov a pokút BŠZ pre ligové
súťaže ročníka 2013/2014 na Sadzobník poplatkov a pokút BŠZ pre ligové súťaže družstiev a
zníženie pokút z omeškania zo súčasných 10 € na 5 €. Pokuty z predchádzajúcej sezóny musia
kluby uhradiť najneskôr do termínu podania prihlášky na novú sezónu.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: 15.8.2015
Kontrola úlohy: splnené
18/2015: VV BŠZ poveruje Ladislava Šipekyho vypracovaním a zverejnením konkurzných
podmienok na usporiadanie majstrovských súťaží BŠZ v praktickom šachu jednotlivcov na
rok 2016.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: 31.8.2015
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Kontrola úlohy: splnené
19/2015: VV BŠZ poveruje Pavla Pytlíka organizáciou dvojdňového rozhodcovského
školenia v roku 2016.
Zodpovednosť: Pavol Pytlík
Termín: 30.9.2015
Kontrola úlohy: splnené
20/2015: VV BŠZ schvaľuje Šachovému klubu Dúbravan prefinancovanie ratingovania
hráčov, ktorý sa zúčastnia Fide Open Dúbravan 2015.
Kontrola úlohy: splnené
21/2015: Pavol Pytlík vypracuje zápisnicu č. 1 / 2015 zo zasadnutia VV BŠZ konaného dňa
23.7.2015.
Zodpovednosť: v texte.
Termín: 15.2.2016
Kontrola úlohy: splnené, termín nedodržaný
22/2015: Gustáv Šturc v spolupráci s Martinom Sklárom vykonajú inventúru majetku a
záväzkov BŠZ.
Zodpovednosť: v texte.
Termín: 15.1.2016
Kontrola úlohy: splnené
23/2015: Martin Sklár zostaví účtovnú závierku za rok 2015 a vypracuje daňové priznanie.
Zodpovednosť: v texte.
Termín: 31.1.2016
Kontrola úlohy: čiatočne splnené
24/2015: Martin Sklár s spolupráci s ostatnými členmi VV BŠZ pripraví rozpočet na rok 2016
a predloží ho Rade BŠZ na schválenie.
Zodpovednosť: v texte.
Termín: 31.12.2015
Kontrola úlohy: splnené
25/2015: Ladislav Šipeky upozorní riaditeľov súťaží družstiev na potrebu uvádzať aktuálne
ratingy na výsledkových listinách.
Zodpovednosť: v texte.
Termín: 15.2.2016
Kontrola úlohy: čiastočne splnené
26/2015: Po vypracovaní zápisnice č. 1 / 2015 sa zápisnica č. 2 / 2015 zreviduje a uznesenia
sa prečísľujú.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: hneď po splnení uznesenia 21 / 2015
Kontrola úlohy: splnené
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K bodu 2:
a/ Martin Sklár – BŠZ je v dobrej finančnej kondícii, doteraz bolo na účte málo
finančných pohybov. Bude ešte nutné overiť zaplatenie turnaja GPX, ktorý bol organizovaný
BŠA.
b/ Prítomní sa oboznámili s peňažným denníkom. Peter Falťan navrhol doplniť
ku jednotlivým výdavkovým položkám číslo uznesenia, s ktorým súvisia. Pri pokutách
navrhol doplniť, v akej lige bola uložená. Požadovala to aj predošlá KaRK.
c/ Preplácanie jednotlivých aktivít schválených VV BŠZ sa uskutoční vždy po
dohode s pokladníkom.
d/ VV BŠZ sa zaoberal možnosťami vyhotovovania propagačných predmetov uvedená záležitosť sa bude riešiť za prítomnosti podpredsedu VV BŠZ Stanislava Vlčeka.

K bodu 3:
a/ Stanislav Vlček informoval o uskutočnených a pripravovaných podujatiach
elektronickou poštou. VV BŠZ uvedenú skutočnosť zobral na vedomie.
GPX O pohár Bratislavskej šachovej akadémie 2016, KC Fontána, Ožvoldíkova 12,
6.1.2016
1. D. Pecháček (ŠK Junior B. Bystrica) 8/9, 2. O. Strelbitská (ŠK Dúbravan BA) 7,5, 3. D.
Petrek (ŠK Slovan BA) 7, ... 39 účastníkov.
GPX Valentínsky šachový turnaj 2016, ZŠ J, Dérera, Malacky, 13.2.2016
1. S. Fajtáková (InterChess CVČ Malacky) 8/9, 2. D. Svrček (ŠK Holíč) 7,5, 3. K. Baňas
ml. (ŠK Modra) 7,5, ... 66 účastníkov.
b/ Dorasteneckej ligy, ročníka 2015/16 sa družstvá klubov BŠZ nezúčastnili.
c/ Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu mládeže sa budú konať
2.4.2016 v rámci turnaja Jarná GPX Cenada.

K bodu 4:
a/ Ladislav Šipeky, predseda ŠTK BŠZ, informoval o plánovanom stretnutí
ŠTK, na ktorom by sa mali prerokovať rôzne podnety, ktoré sa objavili počas súťaží družstiev
v ročníku 2015/2016.
b/ VV BŠZ prerokoval návrh na vytvorenie manuálu pre Spravodaj súťaží,
ktorý by mohol byť používaný ako vzor pre riaditeľov súťaží od sezóny 2016/2017.
c/ VV BŠZ sa zaoberal vytvorením archívu súťaží a turnajov BŠZ. Uvedený
archív by mohol byť vhodným zdrojom informácií pre historikov zaoberajúcich sa dejinami
šachu na území kraja, či históriou klubov.
d/ Pavol Pytlík poukázal na skutočnosť, že na webe chýbajú spravodaje 5. ligy
Bratislava - mesto. Pri práci rozhodcov sa vyskytlo niekoľko i závažnejších chýb - napr.
rozhodca v 3. lige A1 umožnil nastúpenie troch hráčov s licenciou A, podobne aj v 5. lige
A11 vo viacerých stretnutiach bol prekročený počet licenčných hráčov, prípadne
nerešpektovanie rozhodnutia riaditeľa súťaže uvedené v spravodaji rozhodcom stretnutia.
Rozhodcovská komisia BŠZ bude iniciovať zdôraznenie uvedených nedostatkov riaditeľmi
súťaží pri tvorbe spravodajov č. 1 pre všetky ligy organizované BŠZ.
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K bodu 5:
a/ Predseda Rady BŠZ Peter Falťan informoval VV BŠZ o zasadnutí rady, ako
i o skutočnosti, že Rada BŠZ poverila VV zorganizovaním mimoriadnej konferencie BŠZ.
Martin Sklár navrhol ako miesto konania mimoriadnej konferencie miestnosť ŠK Doprastav
Bratislava. Konferencia sa môže predbežne uskutočniť v termíne 24.4.2016. Možnosť konania
konferenice v piestoroch ŠK Doprastav Bratislava však musí byť najskôr prerokovaná a
schválené VV ŠK Doprastav Bratislava.
Rada zobrala na vedomie vzdanie sa Milana Beňa funkcie člena VV BŠZ a za nového člena
VV BŠZ s platnosťou do konania najbližšej konferencie BŠZ kooptovala Pavla Pytlíka.
Predseda Rady zároveň upozornil VV BŠZ, že Rada nemohla zvoliť predsedov komisii
nakoľko nedostala návrh (ani nebol k dispozícii zápis z 1. schôdze VV).

K bodu 6:
a/ Predseda VV BŠZ Martin Sklár prerokuje s JUDr. Ľubomírom Chripkom
prípadné dopady zákona č. 440/2015 (zákon o športe) na činnosť BŠZ.
b/ Po schválení nového znenia stanov SŠZ sa na základe konzultácii
s právnikmi a ich prípadnom doporučení upravia stanovy BŠZ.
c/ Ladislav Šipeky predniesol správu o príprave Letnej univerziády, ktorej
súčasťou má byť i šachový turnaj. VV BŠZ odsúhlasil organizačnú výpomoc STÚ pri
finančnom zabezpečení rozhodcovského zboru.
d/ VV BŠZ sa zaoberal i tzv. kauzou "Vrba". VV BŠZ oceňuje dlhoročnú prácu
Michala Vrbu v prospech BŠZ a v prípade záujmu jednotlivých strán sa pokúsi byť
nápomocný pri hľadaní kompromisu medzi spornými stranami.

K bodu 7:
Uznesenia:

27/2016: Martin Sklár dopracuje smernicu o darovaní prijatého podielu zaplatenej dane
šachovým klubom, ktorých členovia poukážu 2% v prospech BŠZ
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.03.2016
28/2016: Pavol Pytlík zabezpečí kontakty a prípadne vytvorí mailing list na organizačných
pracovníkov a štatutárov klubov BŠZ.
Zodpovednosť: Pavol Pytlík
Termín: 31.3.2016
29/2016: Martin Sklár pripraví vyhodnotenie činnosti VV BŠZ od konania konferencie v roku
2015. Pripraví na schválenie rozpočet a podklady, vrátane personálnych podkladov
(predsedovia komisií) na schválenie mimoriadnej Konferencie BŠZ.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: v texte
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30/2016: Preverí sa zúčtovanie finančných prostriedkov na turnaj GPX, ktorý v januári 2016
organizovala BŠA.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.3.2016
31/2016: Ladislav Šipeky pripraví stretnutie ŠTK a vypracuje návrhy na zmeny v Súťažnom
poriadku ako i manuál pre riaditeľov súťaží a organizačných pracovníkov družstiev. Taktiež
upozorní riaditeľov súťaží družstiev na potrebu uvádzať aktuálne ratingy na výsledkových
listinách.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: priebežne
32/2016: Po skončení súťaží súťažného ročníka 2015/2016 bude vytvorená záloha SM
súborov aktuálneho ako i minulých ročníkov súťaží BŠZ.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: 30.6.2016
33/2016: Pavol Pytlík vypracuje projekt archívu BŠZ ako i návrh registratúrneho poriadku a
plánu pre potreby BŠZ.
Zodpovednosť: Pavol Pytlík
Termín: 30.6.2016
34/2016: Predseda VV BŠZ zistí dostupnosť priestorov vhodných pre uskutočnenie
mimoriadnej konferencie BŠZ.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.3.2016
35/2016: Predseda VV BŠZ vytvorí a zašle jednotlivým klubom pozvánku na mimoriadnu
konferenicu BŠZ.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 6.4.2016
36/2016: Prostredníctvom jednotlivých ligových spravodajov budú kluby informované o
možnosti poskytnúť 2% z daní BŠZ.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: priebežne
37/2016: Predseda VV BŠZ bude emailom informovať činovníkov jednotlivých klubov o
možnosti darovať 2% z daní BŠZ.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: priebežne
38/2016: Miroslav Kleman zabezpečí uskutočnenie nasledujúceho zasadnutia VV BŠZ,
miestom konania bude Modra.
Zodpovednosť: Miroslav Kleman
Termín: Do dátumu najbližšej schôdze VV BŠZ.
39/2016: VV BŠZ bude žiadať SŠZ o odpoveď na svoj podnet v kauze "Vrba". Taktiež
požiada VV SŠZ o prehodnotenie disciplinárneho trestu pre Michala Vrbu.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
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Termín: 5.5.2016

40/2016: VV BŠZ ukladá predsedovi KM preveriť na Bratislavskom samosprávnom kraji
(BSK) konanie medzi regionálneho mládežníckeho turnaja O pohár predsedu BSK a pripraviť
oficiálnu žiadosť cestou Všeobecno-záväzného nariadenia BSK na usporiadanie turnaja a
žiadosť o dotáciu na turnaj.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček, Martin Sklár
Termín: 5.5.2016

V Bratislave, 27. apríla 2016

Zapísal: Pavol Pytlík
Overil: Martin Sklár
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