Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava

Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava
Zápisnica č. 7/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 04.04.2017
Miesto konania: Trust Pay services, s.r.o., zasadačka na Koceľovej 9, Bratislava
Prítomní:

členovia VV: Martin Sklár – predseda
Stanislav Vlček – podpredseda
Pavol Pytlík
hostia: predseda Rady BŠZ Peter Falťan, Ľubomír Chripko

Neprítomní: Ladislav Šipeky, Miroslav Kleman

Program:

1. Privítanie, kontrola uznesení a úloh

2. Financie: Aktuálny stav financií a hospodárenia BŠZ, informácia o zostavení
účtovnej závierky a daňového priznania za rok 2016, vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok
2016, schválenie rozpočtu na rok 2017 za účelom predloženia Rade / Mimoriadnej
konferencii, povinnosti v rámci zverejnenia špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej
dane z príjmov (prijaté v 2015 za zdaňovacie obdobie 2014), Bratislavská regionálna dotačná
schéma (kalendár - zverejnenie výsledku najneskôr do 30.4.2017)
3. MBA: Vyhodnotenie konkurzu o MBA v bleskovom šachu jednotlivcov,
zvolenie ďalšieho postupu (vyhlásenie ďalšieho kola, organizácia vo vlastnej réžii a i.)
4. Spolupráca BŠZ a SŠZ: zástupcovia BŠZ v Konferencii SŠZ, postoj BŠZ k
zbaveniu funkcie Ľubomíra Chripka pre údajný konflikt záujmov, možnosť kooptovania
nového zástupcu na uvoľnené miesto po abdikácii Gustáva Šturca, výzva generálneho
sekretára SŠZ orgánom BŠZ ohľadom verejných volieb delegátov
5. Dokumenty BŠZ: potreba novelizácie Stanov a súvisiacich vykonávacích
predpisov - rozsah úprav, návrh kompetentných osôb
6. Komisia mládeže: informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách
(seriál GPX, náborové turnaje, Dorastenecká liga a i.)
7. Univerzitné hry: žiadosť o príspevok zo strany Alexandra Riabova
8. Rôzne
9. Uznesenia
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K bodu 1:
Martin Sklár, predseda VV BŠZ, privítal prítomných na 7. zasadnutí VV BŠZ, ktoré
bolo zvolané 03.04.2017 v súlade s článkom 11 ods. 4 Stanov BŠZ elektronickou formou.
Rokovanie, ktoré sa začalo o 17.15 hod., prebiehalo na Koceľovej 9 v Bratislave – Ružinove.
Predseda ŠTK Ladislav Šipeky a člen VV BŠZ Miroslav Kleman sa z osobných dôvodov
z rokovania ospravedlnili. Pokladník BŠZ p. Šturc avizoval, že sa rokovania zúčastní cca od
19.30 hod. Prítomní členovia VV BŠZ odsúhlasili doplnenie programu o bod „Rôzne“, ktorý
sa stal ôsmym bodom rokovania.
44/2016 Martin Sklár zabezpečí promptné zverejnenie vyhodnotenia konkurzov na webovej
stránke BŠZ a oboznámi s ich výsledkami jednotlivých účastníkov.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 23.12.2016
Kontrola úlohy: úloha splnená
45/2016 Martin Sklár zabezpečí preposlanie finančných prostriedkov z 2% asignovanej dane
klubu ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.12.2016
Kontrola úlohy: úloha splnená

K bodu 2:
a/ Martin Sklár informoval prítomných, že za obdobie od 1. januára 2017 do
31. marca 2017 bolo na účte BŠZ iba minimum pohybov – poplatky za účet, 2 % a pod.
b/ Predseda VV BŠZ oboznámil účastníkov rokovania, o zostavení účtovnej
závierky a daňového priznania ako i o odoslaní všetkých potrebných náležitostí daňovému
úradu, čím si BŠZ splnil svoju zákonnú povinnosť.
c/ Stanislav Vlček a Martin Sklár vyhodnotili čerpanie rozpočtu za rok 2016
a upravili zaradenie jednotlivých položiek rozpočtu do rozpočtovaných kapitol. Pozitívne bola
prijatá skutočnosť, že príjmy boli vyššie ako sa očakávalo pri tvorbe rozpočtu na rok 2016.
Zvýšenie príjmov bolo spôsobené aktívnou účasťou BŠZ pri organizácii Slovenskej letnej
univerziády a príjmami z 2 %.
d/ V rámci debaty o čerpaní rozpočtu za rok 2016 a prípravy rozpočtu na rok
2017 sa prítomní dlhšie venovali i úrovni spravodajcov jednotlivých súťaží. Konštatovalo sa,
že ich úroveň niekedy nezodpovedá požadovanej kvalite. Predseda Rady BŠZ p. Falťan
upozornil, že ratingy uvádzané v spravodajcoch nie sú často zhodné s ratingmi hráčov počas
jednotlivých kôl a problémy taktiež spôsobuje i pokus o tlač jednotlivých spravodajcov. Aby
boli riaditelia súťaží viac pozitívne motivovaní pri svojej práci, VV BŠZ sa rozhodol poveriť
predsedu ŠTK vypracovaním systému odmeňovania riaditeľov ligových súťaží BŠZ pre
ročník 2017/2018, ktorý by zahŕňal fixnú a variabilnú zložku. Ako fixnú zložku VV BŠZ
navrhuje 50 € a maximálna variabilná zložka by bola 100 €. Udelenie variabilnej zložky a jej
výška by sa odvíjalo od grafickej úrovne spravodajcov, či ich včasného zverejnenia. Súčasne
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sa prerokovala i otázka uľahčenia práce riaditeľov súťaží pri tvorbe spravodajcov a predseda
VV BŠZ bol požiadaný, aby s odborníkom v oblasti IT prerokoval možnosť vytvorenia
formuláru, použiteľného pri tvorbe spravodajcov.
e/ VV BŠZ prerokoval návrh rozpočtu na rok 2017. Pri variabilných zložkách
bude v rámci zásady opatrnosti pri tvorbe rozpočtu rozpočtovaná maximálna suma výdavkov.
f/ Martin Sklár informoval prítomných, že BŠZ ako poberateľ 2 % z dane je
povinný splniť i potrebné zákonné náležitosti, ako napr. zverejneniť špecifikáciu použitia
takto získaných prostriedkov v Obchodnom vestníku. Všetky potrebné náležitosti pri splnení
zákonných povinností ohľadne čerpania 2% zabezpečí predseda BŠZ Martin Sklár.
g/ Podpredseda BŠZ informoval o tzv. Bratislavskej regionálnej dotačnej
schéme, v rámci ktorej BŠZ žiadal o pridelenie finančných prostriedkov. Taktiež konštatoval,
že naša požiadavka, hoci jedna z najnižších, bola vytvorená na základe reálnych potrieb
Bratislavského šachového zväzu. BŠZ by mal byť o úspechu či neúspechu svojej žiadosti
informovaný do 30.04.2017.
h/ Pri príjmovej stránke rozpočtu je potrebné vyčísliť dlh jednotlivých
družstiev voči BŠZ a taktiež si vyžiadať informácie o kvalifikovanom odhade podielového
členského za jednotlivé kraje. SŠZ môže mať problém využiť štátnu dotáciu, ktorá je na rok
2017 oproti minulému obdobiu vyše dvojnásobná. Uvedená skutočnosť môže ohroziť veľkosť
sumy určenej pre jednotlivé kraje. Podľa zákona o športe je potrebné aby organizácia
prijímajúca verejné prostriedky vyberala členské poplatky. Podmienky zákona BŠZ
v uvedenom bode spĺňa - viď § 9 zákona o športe.
ch/ V rámci príprav rozpočtu na rok 2017 sa prerokovali jednotlivé rozpočtové
kapitoly s nasledovným výsledkom: dotácia od BSK – predpokladaná suma 1200 €, príjmy z
2 % budú voči roku 2016 alikvotne znížené, Majstrovstvá žiakov a žiačok BA kraja z dôvodu rozpočtovej opatrnosti bude rozpočtovaná suma 500 €, Majstrovstvá BA v rapid
šachu – 100 €, GPX – 400 eur, prednášky so šachovou tematikou organizované predovšetkým
klubom ŠK Slovan Bratislava a Bratislavskou šachovou akadémiou - 15 € za organizovanie
prednášky bez elektronickej kópie pre potreby archivácie a 30 € za organizovanie prednášky
s elektronickou kópiou pre potreby archivácie, príspevky na náborové turnaje – navrhuje sa
zvýšiť na 350 eur, príspevky na komerčné turnaje pre kluby Bratislavského kraja - navrhuje
sa zachovať, ale v menšej výške, propagačné predmety - vzhľadom na možnosť tvorby
pohárov pre víťazov súťaží organizovaných BŠZ a pod. - ponechať 500 eur, podpora mládeže
– nezmenená výška rozpočtovanej sumy, cestovné na konferenciu – nezmenená výška
rozpočtovanej sumy, refundácia ratingovania – nezmenená výška rozpočtovanej sumy,
školenie rozhodcov – navrhovaná suma 200 €, dorastenecká liga – 100 €, mimoriadna
konferencia – rozpočtovaná suma 50 €.
K bodu 3:
a/ Predseda VV BŠZ informoval, že do konkurzu o usporiadanie MBA v
bleskovom šachu jednotlivcov sa dosiaľ neprihlásil žiadny záujemca. Po diskusii sa VV BŠZ
uzniesol, že predĺži termín na predloženie ponúk do 17.05.2017.
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K bodu 4:
a/ Predseda VV BŠZ predniesol rozsiahlu správu k danej problematike. Na
konferencii BŠZ boli zvolení štyria zástupcovia, ktorí mali reprezentovať BŠZ na konferencii
SŠZ, ktorá sa uskutočnila vo Zvolene v roku 2016. Zástupcami BŠZ sa stali Martin Sklár,
Gustáv Šturc, Ladislav Šipeky a Ľubomír Chripko. Martin Sklár sa svojho miesta vzdal
v prospech náhradníka Antona Ludwiga, Ladislav Šipeky sa stal členom stálej konferencie.
Gustáv Šturc na svoje miesto abdikoval a o Ľubomírovi Chripkovi bolo kontrolórom zväzu
prehlásené, že bol konferenciou BŠZ zvolený neprávoplatne a nie je členom orgánu
konferencie. Uvedená skutočnosť nevrhá dobré svetlo na BŠZ. Avšak konferencia BŠZ sa pri
voľbe riadila stanovami SŠZ platnými od roku 2009. Podľa vyššie uvedených stanov je
Kontrolná komisia SŠZ nezávislá od ostatných orgánov SŠZ. Interpretácia predsedu VV BŠZ
spočíva v tom, že Kontrolná komisia SŠZ je nezávislá od Výkonného výboru SŠZ a Rady
SŠZ pri zadávaní úloh, ktorými by výkonné zložky chceli Kontrolnú komisiu SŠZ poverovať.
Staré stanovy neriešili konflikt záujmov na úrovni členov Kontrolnej komisie. Súčasný
predseda Kontrolnej komisie SŠZ p. Nemečkay si však stanovy SŠZ z roku 2009 vykladá
priveľmi extenzívne. Ak by VV BŠZ i prijal extenzívny výklad stanov, má za preukázané, že
konferencia SŠZ vo Zvolene v roku 2016 odvolala Kontrolnú komisiu SŠZ zvolenú v roku
2015 na konferencii SŠZ v Ružomberku a Ľubomír Chripko nebol od daného času členom
Kontrolnej komisie SŠZ a mohol zastupovať BŠZ ako delegát na konferencii SŠZ. Problém
spôsobili najmä tvorcovia nových stanov SŠZ, ktorí prechodným ustanovením spravili
z členov konferencie SŠZ stály orgán s dvojročným funkčným obdobím. BŠZ, podobne ako
i ostatné krajské šachové zväzy, však nebol o danom zámere tvorcov stanov pri voľbách
svojich zástupcov na konferenciu SŠZ vo Zvolene informovaný. Naviac nové stanovy SŠZ sa
stali platnými a účinnými v rovnaký deň, takže medzi platnosťou a účinnosťou nových stanov
nebola ponechaná dostatočná legisvakačná doba. So stanovami by sa však mali oboznámiť
všetci členovia šachového zväzu a mali by mať možnosť k nim vysloviť svoje pripomienky.
Okamžitá účinnosť stanov spôsobila zbytočné problémy, ktorým sa dalo jednoduchým
spôsobom vyhnúť. Snahu o riešenie konfliktu záujmov nad rámec zákona, ktorý by mohol
vzniknúť voľbou Ľubomíra Chripka za člena konferencie, keď bol i členom Kontrolnej
komisie SŠZ, síce predseda VV BŠZ víta, ale má za preukázané, že voľbou Ľubomíra Chripka
konferencia BŠZ neporušila vtedy platné stanovy SŠZ.
b/ Ľubomír Chripko na výzvu VV BŠZ o vyjadrenie sa k danej problematike
uviedol nasledovné skutočnosti: 1/ Ľubomír Chripko hlasoval ako člen stálej konferencie už
v roku 2016 a strata mandátu mu nebola včas oznámená.
2/ Kontrolór SŠZ p. Nemečkay vydal rozhodnutie, podľa ktorého Ľubomír Chripko nie je
právoplatným členom stáleho orgánu SŠZ – konferencie – až v marci, hoci už vo februári sa
uskutočnilo hlasovanie, na ktorom sa Ľubomír Chripko nemohol zúčastniť.
3/ Členovia mandátovej komisie musia byť právoplatne zvolení, čo zástupcovia
Trenčianskeho a Trnavského šachového zväzu nespĺňali, keďže podľa všetkých dostupných
informácií sa konferencie v uvedených šachových zväzoch neuskutočnili.
4/ Konferencia sa pretransformovala na nový orgán - stálu konferenciu - až po odvolaní
pôvodnej kontrolnej komisie a nezlučiteľnosť funkcií by sa mala týkať iba kontrolóra zväzu.
c/ Predseda VV BŠZ informoval predsedu stálej konferencie SŠZ, že nesúhlasí
s interpretáciou hájenou orgánmi SŠZ. Anton Ludwig prisľúbil, že uvedená záležitosť bude
v rámci stálej konferencie náležite prediskutovaná.
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d/ Na základe všetkých vyššie uvedených a prediskutovaných skutočností, má
VV BŠZ za preukázané, že voľbou Ľubomíra Chripka ako člena konferencie SŠZ konflikt
záujmov nenastal a Ľubomír Chripko bol zvolený právoplatne. V rámci najvyššieho orgánu
SŠZ, ktorý má 26 členov, sú zástupcami BŠZ Ladislav Šipeky, Anton Ludwig a Ľubomír
Chripko. Jedno miesto pripadajúce BŠZ je po abdikácii Gustáva Šturca neobsadené, keďže
Stanislav Vlček ako náhradník na ponuku stať sa členom stálej konferencie SŠZ nereflektoval.
e/ Podľa názoru VV BŠZ by všetky rozhodnutia orgánov SŠZ mali rešpektovať
zákonné postupy a platnú legislatívu.
f/ VV BŠZ odporúča/navrhne z dôvodu procesnej opatrnosti súčasným členom
stálej konferencie abdikovať na svoje funkcie a delegáti konferencie BŠZ si budú voliť
štyroch zástupcov do nového orgánu – stálej konferencie SŠZ. Je potrebné zohľadniť i fakt, že
pri voľbách delegátov na konferenciu SŠZ vo Zvolene na konferencii BŠZ v roku 2016
delegáti neboli informovaní, že zvolení zástupcovia sa stanú členmi stálej konferencie SŠZ.
g/ VV BŠZ prerokoval návrh sekretára SŠZ na verejnú voľbu zástupcov BŠZ
do stálej konferencie SŠZ. Akékoľvek zasahovanie do volieb BŠZ zo strany SŠZ považuje za
neprípustné.
K bodu 5:
Predseda VV BŠZ informoval prítomných o potrebe novelizácie stanov BŠZ.
Po diskusii VV BŠZ navrhol, aby Ľubomír Chripko upravil stanovy BŠZ a implementoval do
nich všetky potrebné zmeny – napr. možnosť elektronického hlasovania a pod. Na
mimoriadnej konferencii BŠZ, ktorá sa uskutoční v roku 2017, by sa mali odhlasovať zásadné
body (smerovanie stanov), ktoré by mohli byť do stanov BŠZ implementované a nové
stanovy BŠZ by ako celok mohli byť schválené konferenciou BŠZ v roku 2018.
K bodu 6:
Predseda komisie mládeže stručne prítomných informoval o turnajoch GPX
a náborových turnajoch na území Bratislavského kraja.
4.2.2017 Medzikrajské kolo Dorasteneckej ligy 2016/17 usporiadal ŠK Slovan Bratislava.
Dorastenecká liga - medzikrajské kolo BA+TT 2016/17
Por.
Družstvo
1
2
3
4
1
ŠK Komplet Modranka
* 2½ 2½ 2½
2
ŠK Slovan Bratislava B
1½ *
2
2
3
ŠK Lokomotíva Trnava
1½ 2
*
3
4
ŠK Slovan Bratislava A
1½ 2
1
*
5
ŠK Dunajská Streda
1
0
4
1
6
ŠK Doprastav Bratislava A
1 1½ 0
1

5 6 TB1 TB2 TB3
3 3
15 13,5 0
4 2½ 8
12
0
0 4
7 10,5 2
3 3
7 10,5 0
* 2
4
8
0
2 *
1
5,5
0

Postup do semifinále DL si vybojovali prvá tri družstvá. ŠK Slovan B hral v zostave: 1. L. S.
Kostolanský 2,5/5, 2. Adr. Zetocha 4,5/5, 3. D. Chlpek 1/3, 4. J. Horváth 0/2, 5. Ade. Zetocha
4/5.
2.4.2017 Jarná GPX Cenada – MBA mládeže v rapid šachu: 1. K. Belica (NŠK Nitra) 8/9,
2. M. Gál (ŠK Dúbravan BA) 7,5 – Majster BA kraja do 14 rokov, 3. M. Barnáš (ŠK
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Slovan BA) 7, ... 10. P. S. Zverka (ŠK Dps BA) 6 – Majster BA kraja do 10 rokov, ... 13.
Ade. Zetocha (ŠK Slovan BA) 6 – Majsterka BA kraja do 14 rokov, ... 27. H. Horváthová
(ŠK Slovan BA) 5 – Majsterka BA kraja do 10 rokov, ... 90 účastníkov.
Jarný Open CENADA – MBA mládeže v rapid šachu: 1. M. Zlámal (ŠK Skalica) 6/7, 2. A.
Komora 6, 3. Š. Šalgovič (ŠK Dps BA) 5 – Majster BA kraja do 18 rokov, ... 24 účastníkov.
K bodu 7:
VV BŠZ na návrh predsedu prerokoval žiadosť Alexandra Riabova
o poskytnutie finančného príspevku na šachový turnaj uskutočnený v rámci tzv.
Univerzitných hier. Vzhľadom na svoju finančnú situáciu môže BŠZ poskytnúť uvedenému
podujatiu i finančnú podporu. Požadovaná suma 120 € sa však členom VV BŠZ zdala
privysoká. VV BŠZ zohľadnil najmä nasledujúce skutočnosti: 1/ zvyčajný počet účastníkov 2/
nie všetci účastníci budú členmi BŠZ 3/ výšku finančnej podpory pre Majstrovské súťaže
v šachu jednotlivcov organizované v rámci BŠZ. Z uvedených dôvodov VV BŠZ schválil
finančnú podporu pre Univerzitné hry iba vo výške 60 €. Požaduje však, aby v propozíciách
a ďalších materiáloch bol BŠZ primerane propagovaný. Všetky potrebné náležitosti dohodne
s organizátorom Martin Sklár.

K bodu 8:
a/ VV BŠZ prerokoval problematiku regulárností ligových súťaží. Venoval sa
najmä situácii, ku ktorej došlo v 3. lige A1, keď si družstvá Slovana a Pezinku predohrali so
súhlasom riaditeľa súťaže Mareka Horvátha ale bez schválenia ŠTK BŠZ zápas posledného
kola. Predohrávkou bol porušený súťažný poriadok družstiev BŠZ. Na uvedenú skutočnosť
upozornil p. Rathouský. VV BŠZ ponecháva riešenie záležitosti zatiaľ otvorené a počká na
rozhodnutie ŠTK.
b/ Martin Sklár informoval prítomných o zasadnutí VV SŠZ, ktoré sa
uskutočnilo v Modre. Na uvedené zasadanie prišiel Ľubomír Chripko a napriek výzvam
predsedu VV SŠZ a sekretára SŠZ odmietol opustiť rokovaciu miestnosť. Rokovanie VV SŠZ
sa síce oficiálne začalo, ale ako prvý bod programu členovia VV schválili ukončenie
rokovania. Sekretár SŠZ a kontrolór sú toho názoru, že Ľubomír Chripko zmaril zasadanie
VV SŠZ. Naviac od Ľubomíra Chripka prišiel podnet, aby bola preskúmaná oprávnenosť
výdavkov vynaložených v súvislosti s konaním zasadania VV SŠZ v Modre. Podľa predsedu
BŠZ má uvedený incident dve roviny, a to právnu a ľudskú. Z hľadiska právneho podľa
Martina Sklára súčasné stanovy ani Rokovací poriadok explicitne neriešia účasť verejnosti na
zasadnutiach VV. Podľa § 7 Rokovacieho poriadku SŠZ môže VV hlasovať alebo rokovať
neverejne, danú skutočnosť iba uvedie do zápisnice. Podľa inej časti Rokovacieho poriadku,
členovia VV SŠZ a prizvaní hostia majú preplácané náklady zväzom, iné osoby si platia účasť
a náklady sami. Implicitne sa teda podľa súčasnej právnej úpravy predpokladá, že verejnosť
sa môže na zasadnutí VV SŠZ zúčastniť. Znenie § 7 Rokovacieho poriadku si kontrolór SŠZ
vykladá príliš úzko, výslovne účasť verejnosti na rokovaniach VV SŠZ v stanovách, ani
v rokovacom poriadku nie je zakázaná. Z vyššie uvedeného vyplýva, že VV SŠZ mal umožniť
účasť Ľubomíra Chripka na svojom zasadaní. Na druhej strane je však ľudská rovina celého
sporu. Predsedovi VV BŠZ sa nepáči tvrdošijné trvanie Ľubomíra Chripka na jeho účasti na
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rokovaní VV SŠZ. Reakcia VV SŠZ však tiež nebola primeraná – kvôli účasti jedného
človeka prakticky zrušiť rokovanie VV SŠZ.
O uvedenej situácii, ktorá sa odohrala počas rokovania VV SŠZ v Modre, informoval
prítomných i Ľubomír Chripko. V rámci svojej diváckej účasti na záverečnom trojkole
extraligy v Modre chcel využiť voľný čas a pozrieť si i rokovanie VV SŠZ. Pravdaže, mienil
sa správať v súlade so zákonom o združovaní občanov a do rokovania VV SŠZ nezasahovať.
Postoj niektorých členov VV SŠZ k jeho účasti na rokovaní nebol odmietavý od začiatku.
Rokovací poriadok SŠZ podľa výkladu Ľubomíra Chripka nezakazuje účasť verejnosti na
rokovaní. Ľubomír Chripko tiež upozornil na skutočnosť, že niektorí predstavitelia SŠZ
používajú v komunikácii s ním i latentné vyhrážky.
Na základe predložených informácií Martin Sklár navrhol, aby VV BŠZ plnil v prípade
záujmu oboch zúčastnených strán úlohu mediátora v sporu VV SŠZ verzus Ľubomír Chripko.
Taktiež opakovane zdôraznil potrebu rešpektovať predpisy a zákonné normy v rámci SŠZ.
c/ VV BŠZ sa dlhšie venoval i otázke usporiadania záverečného kola
3. ligy A 1 na jednom mieste, prípadne i vytvorenia putovného pohára pre víťaza ligy
a víťazov jednotlivých majstrovských súťaží, avšak k uvedenej problematike VV BŠZ
nezaujal zatiaľ jednotné stanovisko.

d/ Predseda BŠZ informoval prítomných o možnosti vypísať konkurz na
usporiadateľa mimoriadnej konferencie BŠZ.
e/ Martin Sklár na záver poďakoval prítomným členom VV BŠZ za účasť na
rokovaní a p. Rintelovi za poskytnutie miestnosti pre rokovanie VV BŠZ.

K bodu 9:
Uznesenia:
46/2017 Predseda ŠTK BŠZ vypracuje systém odmeňovania riaditeľov ligových súťaží
družstiev BŠZ platný od ročníka 2017/2018, ktorý by na základe kvality spravodajcov
a ďalších kritérií umožnil spravodlivejšie odmeňovanie riaditeľov súťaží a pozitívne ich
motivoval ku zvyšovaniu úrovne spravodajcov. Systém by mal obsahovať fixnú a variabilnú
zložku.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: 30.04.2017
47/2017 Predseda VV BŠZ prekonzultuje s odborníkom v oblasti IT možnosť vytvorenia
formulára, ktorý by uľahčil prácu riaditeľov súťaží pri tvorbe spravodajcov jednotlivých
súťaží.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 30.04.2017
48/2017 Martin Sklár zabezpečí zverejnenie použitia príjmov z 2% asignovanej dane
v obchodnom vestníku.
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Zodpovednosť: v texte
Termín: 01.05.2017
49/2017 Predseda ŠTK predloží pokladníkovi BŠZ podklady pre vyčíslenie dlhov
jednotlivých družstiev voči BŠZ.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: priebežne
50/2017 Martin Sklár požiada sekretára SŠZ o kvalifikovaný odhad podielového členského za
jednotlivé kraje.
Zodpovednosť: v texte
Termín: priebežne
51/2017 Predseda VV BŠZ predloží Rade BŠZ čerpanie rozpočtu za rok 2016, návrh rozpočtu
za rok 2017 a správu o činnosti VV BŠZ za predchádzajúce obdobie.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 20.04.2017
52/2017 Predseda ŠTK vypracuje správu o činnosti Športovo-technickej komisie BŠZ za
obdobie od konania poslednej konferencie BŠZ.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: 20.04.2017
53/2017 Predseda Komisie mládeže vypracuje správu o činnosti Komisie mládeže BŠZ za
obdobie od konania poslednej konferencie BŠZ.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: 20.04.2017
54/2017 Pavol Pytlík urýchlene vypracuje zápisnicu z aktuálneho rokovania VV BŠZ.
Zodpovednosť: v texte
Termín: 20.04.2017
55/2016: VV BŠZ predlžuje termín odovzdania prihlášok do konkurzu na usporiadanie MBA
v bleskovom šachu jednotlivcov do 17.05.2017.
56/2016: Martin Sklár zabezpečí zverejnenie konkurzných podmienok na usporiadanie MBA
v bleskovom šachu jednotlivcov na webovej stránke BŠZ.
Zodpovednosť: v texte
Termín: 20.04.2017
57/2016: VV BŠZ pokladá za právoplatných zástupcov BŠZ v orgáne SŠZ - stála konferencia
Ladislava Šipekyho, Ľubomíra Chripka a Antona Ludwiga, a to prinajmenej do konania
mimoriadnej konferencie BŠZ.
58/2017 VV BŠZ zamieta návrh sekretára SŠZ na verejnú voľbu zástupcov BŠZ do stálej
konferencie SŠZ. Akékoľvek zasahovanie do volieb BŠZ zo strany SŠZ považuje za
neprípustné.
59/2017 VV BŠZ poveruje Ľubomíra Chripka implementovaním zásad schválených
mimoriadnou konferenciou do stanov BŠZ – novelizáciou stanov BŠZ.
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60/2016: VV BŠZ schvaľuje finančnú podporu vo výške 60 € pre šachový turnaj
organizovaný v rámci podujatia Univerzitné hry za podmienky primeranej propagácie BŠZ.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: priebežne

V Bratislave, 12. apríla 2017

Zapísal: Pavol Pytlík
Overil: Martin Sklár
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