Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava

Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava
Zápisnica č. 5/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 06.10.2016
Miesto konania: ŠK Slovan Bratislava, Černyševského 8, Bratislava
Prítomní:

členovia VV: Martin Sklár – predseda
Stanislav Vlček – podpredseda
Ladislav Šipeky
Pavol Pytlík (od 19.00 hod.)
hostia:

Jozef Soršák

Neprítomní: členovia VV: Miroslav Kleman

Program:

1. Privítanie, kontrola uznesení a úloh

2. Stav financií a hospodárenie, východiská tvorby rozpočtu na rok 2017,
asignácia dane členmi a sympatizantmi ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava, informácia
o registrácii BŠZ ako prijímateľa 2 % pre rok príjmu 2017
3. Komisia mládeže - informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách
(Turnaj o pohár BSK, seriál GPX, školské súťaže, seminár CIS...)
4. Ligové súťaže – informácia o priebehu žrebovania, usmernenie ohľadom
povinnosti zapisovať v 5. Lige, komentár ŠTK k doposiaľ vydaným spravodajcom
5. Šachové akcie s participáciou BŠZ (Šporťáčik, Bratislava – Športujúce
mesto, Propagačný zápas hokejistov a futbalistov, medzištátne stretnutie Bratislava –
Viedeň...)
6. MBA - vyhodnotenie MBA v roku 2016, filozofia a koncept MBA –
dlhodobý výhľad, tvorba konkurzných podmienok pre rok 2017, blížiace sa 100. výročie
MBA v roku 2019
7. Spolupráca so SŠZ – vyhodnotenie odpovede sekretariátu na otvorený list
BŠZ
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
K bodu 1:
Martin Sklár, predseda BŠZ, privítal prítomných na 5. zasadnutí VV BŠZ, ktoré bolo
zvolané 04.10.2016 elektronickou formou. Poďakoval klubu ŠK Slovan Bratislava za
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poskytnutie priestorov na zasadnutie VV BŠZ. Informoval, že Pavol Pytlík sa na zasadnutie
dostaví neskôr. Zvukový záznam vyhotoví Martin Sklár.
14/2016: Martin Sklár zabezpečí zverejnenie smernice o darovaní prijatého podielu zaplatenej
dane šachovým klubom, ktorých členovia poukážu 2% v prospech BŠZ na webovej stránke
BŠZ
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.03.2016
Kontrola úlohy: čiastočne splnené, smernica už vyhotovená je, ale dosiaľ nebola zverejnená
na webovej stránke BŠZ. Zverejnenie smernice sa uskutoční cca do siedmich dní.
15/2016: Pavol Pytlík aktualizuje kontakty a prípadne vytvorí mailing list na organizačných
pracovníkov a štatutárov klubov BŠZ na základe podkladov z prihlášok jednotlivých klubov
do súťaží, ktoré mu poskytnú riaditelia jednotlivých líg. Taktiež je potrebné získať
i informácie o klubových dňoch, predovšetkým pre potreby nových záujemcov o šachovú hru.
Zodpovednosť: Pavol Pytlík, riaditelia jednotlivých líg
Termín: 31.10.2016
Kontrola úlohy: zatiaľ nesplnené, splnenie danej úlohy sa očakáva do konca kalendárneho
roka 2016
Stanislav Vlček pripravil pomocou aplikácie Google interaktívnu mapu šachových klubov
BŠZ, obsahujúcu ich základné údaje
16/2016: Uhradiť príspevok 50 € na GPX turnaj v Dúbravke v prospech BŠA.
Zodpovednosť: Gustáv Šturc
Termín: 31.8.2016
Kontrola úlohy: podľa predsedu BŠZ Martina Sklára úloha splnená
17/2016: VV BŠZ trvá na uplatnení príplatku za neuhradenie pokút do tridsiatich dní od
vydania posledného spravodajcu danej súťaže. Sumár pokút z omeškania vytvorí Gustáv
Šturc.
Zodpovednosť: v texte
Kontrola úlohy: zatiaľ nesplnené Je problematické vymáhať od klubov pokuty ak spravodajca
v jednej zo súťaží BŠZ nebol vydaný ešte v polovici mesiaca júl. Podľa názoru p. Šturca,
ktorý bol tlmočený Martinom Sklárom, by sa mala zohľadňovať i súčasná nepriaznivá situácia
v slovenskom športe. Taktiež by sa mala zohľadňovať platobná disciplína jednotlivých
klubov. Niektoré kluby pokuty uhradili čiastočne, iné uhradili celú pokutu, ale s omeškaním,
ďalšie ju neuhradili vôbec. Keďže ligové súťaže sa už začali, VV sa rozhodol, že pokuty
udelené jednotlivým klubom za sezónu 2015/2016 musia byť uhradené do konca sezóny
2016/2017. Sumár vytvorí p. Šturc a prípadne po skončení sezóny osloví jednotlivých
predsedov klubov emailom s upozornením na nedoplatok za porušenia Súťažného poriadku
družstiev.
18/2016: Martin Sklár bude informovať klub ŠK Slovan Bratislava prostredníctvom Gustáva
Šturca a Petra Petrána o povinnosti zúčtovať a hodnoverne preukázať využitie finančných
prostriedkov z 2% do 31.12.2016.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: priebežne
Kontrola úlohy: splnené
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19/2016: Martin Sklár opätovne vyzve predstaviteľov ŠK Senec, aby BŠZ oznámili číslo účtu,
na ktorý si želajú poukázať cenu pre víťaza 3. Ligy A 1. Prípadne sa bude informovať, či má
ŠK Senec o daný finančný obnos vôbec záujem.
Zodpovednosť: v texte
Termín: priebežne
Kontrola úlohy: splnené, suma uhradená
20/2016: Predseda komisie mládeže zabezpečí realizáciu zmlúv s reprezentantmi BŠZ v
mládežníckych kategóriách.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: 31.3.2016
Kontrola úlohy: zatiaľ splnené len čiastočne, nerealizované Vrtiaková, Karas, Bochnička,
Kostolanský. Ak niekto neprejaví o podporu BŠZ záujem, podpora mu udelená nebude.
21/2016: Stanislav Vlček za podpory BŠZ zrealizuje Seminár pre vedúcich šachových
krúžkov.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: 6.4.2016
Kontrola úlohy: úloha splnená, vyúčtovanie realizované
22/2016: Stanislav Vlček zistí záujem klubov BŠZ zúčastniť sa krajského kola dorasteneckej
ligy a v prípade záujmu klubov o uvedenú akciu Ladislav Šipeky zistí možnosť uskutočnenia
uvedenej akcie v Dúbravke - Fontána.
Zodpovednosť: v texte
Termín: priebežne
Kontrola úlohy: o účasť na krajskom kole dorasteneckej ligy prejavilo záujem viacero klubov
ako napr. Slovan, Doprastav a Dúbravan. KŠN o uvedenú súťaž záujem nemá. Súťaž sa
pravdepodobne uskutoční na ZŠ Černyševského cca 17. novembra 2016. Je možné
ratingovanie uvedenej súťaže na LOK. Systém turnaja nie je vzhľadom na neurčitý počet
družstiev, ktoré sa prihlásia ustálený. V prípade menšieho počtu družstiev sa bude hrať
systémom každý s každým. Nevýhodou švajčiarskeho systému môže byť, že sa družstvá,
ktoré postúpia do ďalšieho kola súťaže nestretnú t. j. nemôžu mať započítané body so
vzájomného zápasu.

26/2016: Ladislav Šipeky v spolupráci s Martinom Sklárom zabezpečia uskutočnenie
losovania ligových súťaží BŠZ dňa 21.9.2016 v priestoroch ŠK Doprastav Bratislava.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky, Martin Sklár
Termín: 21.9.2016
Kontrola úlohy: losovanie sa uskutočnilo bez väčších problémov, návrh Doprastavu posunúť
začiatok kola na 16.00 hod. kvôli kolíziám 4. Ligy A 11 a 2. ligy A narazil na ostrý nesúhlas
Lábu a ďalších klubov z vidieka; Doprastav bude žiadať o individuálne ad hoc výnimky;
vzhľadom na počet klubov prihlásených do 5. Ligy Bratislava – mesto bolo potrebné do
kalendára súťaží pridať jeden termín naviac – 16.12.2016; diskusia vznikla i o možnosti
družstiev z oblasti Bratislava – mesto zapojiť sa do 5. ligy A 12 – ak by o takúto možnosť
družstvá prejavili záujem, VV by odporúčal, aby družstvo zo skupiny Bratislava – mesto
nemalo v tom prípade právo postupu do 4. Ligy A 11.
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27/2016: VV BŠZ schválil doplnenie Sadzobníka poplatkov a pokút v nasledujúcom znení:
Ak družstvo nevie predložiť rozhodcovi pred začiatkom stretnutia aktuálnu súpisku bude
potrestané pokutou 5 €. Hlasovanie 2:2, rozhodol hlas predsedu.
Kontrola úlohy: uvedené doplnenie bolo do sadzobníka implementované
29/2016: Stanislav Vlček zabezpečí objednávku propagačných predmetov pre potreby BŠZ
(predovšetkým tričiek a polokošieľ) cca vo výške 500 €.
Zodpovednosť: v texte
Termín: priebežne
Kontrola úlohy: úloha splnená, tričká stáli cca 519 €, časť bola už rozdaná v rámci propagácie
BŠZ; Ladislav Šipeky navrhol viesť evidenciu darov – na základe uvedeného by bolo možné
lepšie vyhodnotiť účinnosť propagácie BŠZ pomocou daných propagačných predmetov;
evidencia je nutná i pre potreby Kontrolnej komisie BŠZ
31/2016: Ladislav Šipeky opätovne požiada predsedov klubov o rešpektovanie výzvy SŠZ na
doplnenie osobných a osobitných osobných údajov jednotlivých hráčov.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: priebežne
Kontrola úlohy: splnená
32/2016: Ladislav Šipeky získa od zástupcov klubov počas žrebovania údaje o jednotlivých
členoch BŠZ - kluboch
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: 21.9.2016
Kontrola úlohy: splnená
a/ Martin Sklár – BŠZ má na účte cca 11 000 eur a v pokladni je ďalších 500
K bodu 2:
eur. Dodnes neboli finančné prostriedky v hodnote cca 400 eur prevedené na účet klubu ŠK
Lokomotíva Caissa Bratislava, keďže nemá právnu subjektivitu. Uvedené finančné
prostriedky budú danému klubu poskytnuté na refundovanie jeho športovej činnosti, na
základe účtovných dokladov – prípadne bločkov. Milan Beňo zaslal zoznam darcov, ktorí
asignovali 2% z dane z príjmu – kópie daňových priznaní nebude BŠZ od ŠK Lokomotívy
Caissy Bratislava požadovať.
b/ Finančná situácia BŠZ je pomerne dobrá a keďže sa predsedovi BŠZ
podarilo získať v rámci 2% pre BŠZ viac než tristo euro, odporúča zakúpiť v roku 2017
gélovú tlačiareň. Tlačiareň bude využívaná najmä pre potreby súťaží mládeže a komisie
mládeže.

K bodu 3:
a/ Stanislav Vlček informoval o účasti na školení „Seminár pre vedúcich
šachových krúžkov“ – ktoré sa uskutočnilo počas Rintelovho memoriálu. Účasť však bola
pomerne slabá. Je otázne, čo bude potrebné v budúcnosti zmeniť, aby malo organizovanie
školení pre trénerov mládeže väčší úspech.
b/ Družstvo BŠZ sa zúčastnilo turnaja O pohár BSK, ktorý mal pomerne
zaujímavú medzinárodnú účasť. Domácemu družstvu sa uvedený turnaj podarilo vyhrať.
Výborne zahrali Sahidi a Vadila. Ostatní podali solídne výkony. Účastníci si pochvaľovali
priestory i atmosféru. V budúcom roku je možnosť získať na uvedenú akciu viac finančných
prostriedkov. Pomerne značnou položkou však bolo občerstvenie.
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Konečné poradie:
Por. Družstvo
Zápasy + = - Body
1 Bratislavský samosprávny kraj
6
4 1 1
23
2 Jihomoravský kraj
6
2 1 3
19
3 Středočeský kraj
6
3 0 3 15,5
4 Győr-Moson-Sopron megye
6
2 0 4 14,5
Víťazné družstvo BSK hralo v zložení: 1. S. Sahidi 5,5/6, 2. J. Suchánsky 4,5/6 (obaja KŠN
Bratislava), 3. Adr. Zetocha 3,5/6, 4. O. Vadila 5/6 (obaja Slovan Bratislava), 5. O. Strelbitska
3/6 (ŠK Dúbravan Bratislava), 6. A. Vozárová 1,5/6 (CVČ Interchess Malacky).
Detaily turnaja na: http://chess-results.com/Tnr237711.aspx?lan=4
c/ Stanislav Vlček informoval o školských súťažiach, do 15.10. by sa mali
uskutočniť M BA V, na majstrovstvá jednotlivých okresov musí byť prihlásených viac ako 8
detí; na BA IV - sa turnaj uskutoční cca 19.10.2016, okresné súťaže sa uskutočnia do konca
októbra 2016.
d/ GPX Cenada sa uskutoční 15.10.2016 a GPX Malacky sa uskutoční
v mesiaci november.

K bodu 4:
a/ Ladislav Šipeky informoval VV BŠZ, že v 5. lige je veľa hráčov, ktorí
nemajú FIDE ID. Uvedená skutočnosť spôsobuje problémy rating officerovi SŠZ Karolovi
Pekárovi.
b/ Niektoré družstvá v 5. lige majú hráčov v predškolskom veku, ktorí ešte nevedia
písať. ŠTK navrhne tým čo zapisovať nevedia, odobrať z času určenom na partiu
cca 10 minút.

K bodu 5:
a/ Šporťáčik sa uskutočnil na Slávii Agrofert, tenisový dvorec, pomerne veľký
záujem ľudí, nie je však vhodné ak to organizuje jeden človek. Zápas Bratislava-Viedeň
skončil víťazstvom šachistov mesta Bratislavy v pomere 13:7 (1. kolo WIE-BA 5:5, odveta
BA-WIE 8:2, prvý tím mal vždy biele kamene na všetkých 10-tich šachovniciach).
Detaily turnaja na: http://chess-results.com/tnr238498.aspx?lan=4
V budúcnosti by bolo vhodné uskutočniť v rámci uvedenej akcie i turnaj GPX, prípadne iný
detský turnaj, čo by výrazne napomohlo zvýšeniu záujmu o kráľovskú hru.
b/ Bratislava - Športujúce mesto: v tomto roku sa na rapid turnaji a blitz turnaji
zúčastnilo iba minimum účastníkov. V rapide triumfoval Marek Kolčák, v blitze Tomáš
Danada. Taktiež by bolo v budúcnosti vhodné zvýšiť počet organizátorov.
c/ Zápas hokejistov a futbalistov organizovaný šachovým klubom Doprastov p. Hodál. Zúčastnili sa Šatan, Filc, Hecl, Strelec, Kusalík, Dobrotka, Tománek. Zápas mal
vysokú spoločenskú úroveň. Hokejisti dokonca uprednostnili účasť na danom šachovom
turnaji pred účasťou na Odovzdávaní Zlatého puku v hoteli Hilton. Odovzdané boli i vecné
ceny - pohár a tričko BŠZ. Víťazom turnaja sa stal Rafael Tománek, najlepším
neregistrovaným šachistom bol Miroslav Šatan.
d/ Mestská časť Bratislava Staré mesto organizuje propagačné turnaje
v mesiaci december - zvyčajne uvedenú akciu zastrešuje KŠN – turnaj je výborný na
propagáciu šachových klubov BŠZ.
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K bodu 6:
a/ Jozef Soršák podal podrobnú správu o začiatkoch organizovaného šachu na
území Bratislavy i Slovenska. Pressburger Schachklub bol podľa Pr. Zeitung založený už
15.2.1891. Koncom roku 1890 sa uskutočnili prvé majstrovstvá daného klubu, ktoré môžeme
považovať za prvé Majstrovstvá Bratislavy.
Na základe ním poskytnutých informácií VV BŠZ nepokladá za vhodné určiť rok 2019 ako
rok stého výročia organizovaného šachu na území Bratislavy.
b/ VV BŠZ sa zhodol, že zmeny v MBA v jednotlivých druhoch šachu budú
realizované až v konkurzoch vyhlásených v roku 2017. Prípadne o konkurzoch bude VV BŠZ
hlasovať per rollam.
c/ VV BŠZ sa zaoberal možnosťou organizovať MBA ako uzatvorený turnaj.
Silní hráči preferujú hrať partie s rovnocennými súpermi. Z uvedeného vyplýva, že získať
dostatok kvalitných hráčov do uzatvoreného turnaja je pomerne problematické. Otáznym tiež
zostáva, či MBA majú mať v prípade open turnaja sedem alebo deväť kôl.

a/ VV BŠZ považuje uvedenú problematiku za vybavenú a jej ďalšie riešenie
K bodu 7:
za neefektívne. V prípade nutnosti bude o danej záležitosti hlasované per rollam.
b/ Martin Sklár na záver poďakoval prítomným členom VV BŠZ za účasť na rokovaní
a klubu ŠK Slovan za poskytnutie klubovej miestnosti pre rokovanie VV BŠZ.

K bodu 8: Prítomnými účastníkmi rokovania neboli predložené žiadne návrhy na
prerokovanie.
K bodu 9:
Uznesenia:

33/2016: Pokladník BŠZ vypracuje po skončení súťažného ročníka 2016/2017 zoznam
klubov, ktoré neuhradili pokutu na účet BŠZ za porušenie Súťažného poriadku družstiev.
Emailom informuje o danej pokute zodpovedných činovníkov jednotlivých klubov.
Zodpovednosť: Gustáv Šturc
Termín: v texte
34/2016: Ladislav Šipeky aktualizuje a na schválenie pripraví sadzobník poplatkov a pokút –
v sadzobníku uvedie pri čísle účtu IBAN a taktiež sa zmení doba splatnosti pokuty z 30 dní od
vydania spravodajcu na 30. júna v konkrétny kalendárny rok.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: 31.10.2016
35/2016: Uhradiť odmenu pre GM Jána Markoša za prednášku, ktorá sa uskutočnila v rámci
sprievodného programu počas Slovenskej letnej univerziády na STÚ v Bratislave.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 15.10.2016
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36/2016: Stanislav Vlček bude viesť evidenciu propagačných predmetov, ktoré boli
zaobstarané pre potreby BŠZ.
Zodpovednosť: v texte
Termín: priebežne
37/2016: Predseda komisie mládeže sa bude prostredníctvom sekretariátu SŠZ informovať na
možnosti získania jednorazového finančného príspevku od Slovenského šachového zväzu pre
účely BŠZ – predovšetkým pre prácu s mládežou.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: 31.12.2016
38/2016: Martin Sklár uskutoční prieskum trhu za účelom výberu gélovej tlačiarne pre
potreby BŠZ.
Zodpovednosť: v texte
Termín: 31.1.2017
39/2016: Vyúčtovanie k turnaju „O pohár BSK“ pripravia predseda BŠZ a predseda komisie
mládeže BŠZ do konca mesiaca október.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček, Martin Sklár
Termín: 31.10.2016
40/2016 Predseda ŠTK dohliadne na realizáciu pridelenia FIDE ID hráčov zúčastňujúcich sa
súťaží BŠZ a na aktualizáciu údajov riaditeľmi súťaží BŠZ.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: 30.11.2016

V Bratislave, 18. decembra 2016

Zapísal: Pavol Pytlík
Overil: Martin Sklár
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