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Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava
Zápisnica č. 8/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 08.08.2017
Miesto konania: hracia miestnosť ŠK Dúbravan - Centrum rodiny, Bazovského ul.6,
Bratislava Dúbravka

Prítomní:

členovia VV: Martin Sklár – predseda
Stanislav Vlček – podpredseda
Miroslav Kleman (prítomný až po bod 4 h)
Pavol Pytlík
Ladislav Šipeky

hostia:

Program:

Peter Falťan - predseda Rady BŠZ
Andrej Ďurica
Ľubomír Chripko

1. Privítanie, kontrola plnenia uznesení a úloh

2. Stav financií a hospodárenie, priebežná kontrola čerpania rozpočtu,
informácia o podpise dotačnej zmluvy s BSK, stav výberu pokút za ligovú sezónu 2016/2017
3. Komisia mládeže - informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách
(školské súťaže, MO, GPX, turnaje začiatočníkov na Slovane, Pohár BSK...)
4. ŠTK a RK - tvorba nového SPD družstiev vo väzbe na zmenu SPD SŠZ,
rozhodcovské školenie v Bratislavskom kraji, príprava súťaží ligového ročníka 2017/2018 kalendár, prihlášky a ďalšie náležitosti, vyhodnotenie MBA v bleskovom šachu jednotlivcov,
spôsob usporadúvania MBA v roku 2018
5. Vzťah BŠZ a SŠZ - reakcia BŠZ na rozhodnutie Konferencie SŠZ o
vylúčení Ľubomíra Chripka, spochybňovanie legitímnosti voľby delegátov zo strany
kontrolóra SŠZ
6. Akcie s participáciou BŠZ - Bratislava - športujúce mesto, Staromestský
šachový turnaj a ďalšie
7. Právna agenda - návrh na menovanie členov komisie pre tvorbu Stanov,
časový harmonogram prípravy nových Stanov BŠZ
8. Rôzne.
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9. Záver
K bodu 1:
Martin Sklár, predseda BŠZ, privítal prítomných na 8. zasadnutí VV BŠZ,
ktoré bolo zvolané 07.08.2017 elektronickou formou. Pôvodne sa zasadnutie VV BŠZ malo
uskutočniť už 3.8.2017, z dôvodu viacerých avizovaných absencií, bolo rokovanie presunuté
na dnešný termín. Keďže oslavuje jubileum pozval prítomných na symbolickú čašu vína.
Zároveň informoval, že bude organizovať turnaj O pohár firmy Dansk (Dansk CUP) a prosí
o spropagovanie uvedeného turnaja.
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
Kontrola úlohy: úloha nesplnená. Ladislav Šipeky ešte nevypracoval systém odmeňovania
riaditeľov ligových súťaží, ktorý by mal byť platný od ročníka 2017/2018. Nový systém
odmeňovania vypracuje do termínu losovania súťaží družstiev BŠZ, a to do 13.9.2017.
Odmeny riaditeľom súťaží za ročník 2016/2017 budú vyplatené podľa pôvodného návrhu
rozpočtu.

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
Kontrola úlohy: úloha nesplnená. Zodpovednosť za splnenie úlohy – vypracovanie vzorového
spravodajcu - prevzal predseda ŠTK Ladislav Šipeky, ktorý ho vypracuje do 13.9.2017 spolu
s novým systémom odmeňovania riaditeľov súťaží.

48/2017 Martin Sklár zabezpečí zverejnenie použitia príjmov z 2% asignovanej dane v
obchodnom vestníku.
Zodpovednosť: v texte
Termín: 01.05.2017
Kontrola úlohy: úloha splnená

49/2017 Predseda ŠTK predloží pokladníkovi BŠZ podklady pre vyčíslenie dlhov
jednotlivých družstiev voči BŠZ.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: priebežne
Kontrola úlohy: úloha čiastočne splnená. Pokuty boli podľa sadzobníka poplatkov a pokút
udelené v sezóne 2016/2017 v celkovej výške 214 eur. Do termínu konania zasadnutia VV
BŠZ dňa 8.8.2017 boli uhradené pokuty vo výške 43 eur. Pokuty by mali byť splatné do 30
dní od zverejnenia posledného spravodaja. V roku 2016 schválil VV BŠZ úlohu pre
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pokladníka, aby upozornil štatutárov klubov na potrebu zaplatenia pokuty - to sa zatiaľ
nestalo. Ďalej viď uznesenie 61/2017.
50/2017 Martin Sklár požiada sekretára SŠZ o kvalifikovaný odhad podielového členského za
jednotlivé kraje.
Zodpovednosť: v texte
Termín: priebežne
Kontrola úlohy: úloha priebežne plnená

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
Kontrola úlohy: úloha splnená

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
Kontrola úlohy: úloha splnená

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
Kontrola úlohy: úloha splnená

54/2017 Pavol Pytlík urýchlene vypracuje zápisnicu z aktuálneho rokovania VV BŠZ.
Zodpovednosť: v texte
Termín: 20.04.2017
Kontrola úlohy: úloha splnená

55/2016: VV BŠZ predlžuje termín odovzdania prihlášok do konkurzu na usporiadanie MBA
v bleskovom šachu jednotlivcov do 17.05.2017.
Kontrola úlohy: úloha splnená, Konferenciou BŠZ bol termín predĺžený a MBA v bleskovom
šachu jednotlivcov sa už uskutočnili.

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
Kontrola úlohy: úloha splnená
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59/2017 VV BŠZ poveruje Ľubomíra Chripka implementovaním zásad schválených
mimoriadnou konferenciou do stanov BŠZ – novelizáciou stanov BŠZ.
Kontrola úlohy: Konferencia BŠZ rozhodla, že novelizáciou stanov BŠZ poverí kolégium
osôb. Viď body 5 a 9 rokovania.
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
Kontrola úlohy: úloha čiastočne splnená – Alexander Riabov musí zaslať číslo účtu a správu
z podujatia, aby mu uvedené finančné náležitosti boli vyplatené.

K bodu 2:
a/ Martin Sklár informoval prítomných, že ku dňu 7.8.2017 disponuje BŠZ na
bežnom účte a v pokladni finančnými prostriedkami vo výške 7591,07 eur. Pokuty udelené za
súťažný ročník 2016/2017 vo výške 214 eur boli uhradené len čiastočne. V rozpočte zostáva
ešte pomerne veľa položiek nevyčerpaných, čo je však v danom období roka prirodzené.
b/ V rámci regionálnej dotačnej schémy BSK bol Martin Sklár podpísať v júli
za BŠZ dotačnú zmluvu v 5 exemplároch. V danej chvíli ešte nebola dotácia zo strany župana
podpísaná. BŠZ by mal obdržať od BSK 1200 eur.
c/ 2% boli pôvodne rozpočtované v sume 600 eur a uvedená suma už je
prekročená, najmä vďaka aktivite predsedu BŠZ Martina Sklára. Finančné riaditeľstvo má na
poukázanie 2% 3 mesiace od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, preto sa dá ešte
očakávať, že nabehnú aj ďalšie platby.
d/ odmena za 3. ligu A bude Modre vyplatená najneskôr do konca augusta
2017.
e/ Predseda BŠZ nformoval o možnosti udeliť variabilnú odmenu
organizátorom MBA, kde sa zohľadňuje celková úroveň a marketingová prezentácia
jednotlivých turnajov.
K MBA v bleskovom šachu došla sťažnosť na slabú propagáciu i neexistujúce fotografie
víťazov turnaja. Ako sebakritiku VV BŠZ priznáva, že VV BŠZ zatiaľ nie je schopný
organizovať MBA vo vlastnej réžii a žiaľ ani nik z VV BŠZ neodovzdával na MBA v
bleskovom šachu ceny za BŠZ.
MBA v rapid šachu organizoval KŠ Pezinok. Turnaj až na záverečné drobné neprístojnosti bol
pomerne vydarený, avšak propagácia podujatia v zmysle výstupov (články, fotografie) bola
slabšia. Účasť, a to i zo zahraničia, bola vynikajúca. Uvedeného turnaja sa zúčastnilo z radov
BŠZ cca 69 hráčov.
f/ Martin Sklár informoval o preplatení cestovných nákladov na konferenciu
SŠZ Ladislavovi Šipekymu do 10 dní od predloženia vyúčtovania.
g/ Refundovanie výdavkov na ratingovanie FIDE turnajov – Michal Vrba už
kompenzáciu za ratingovanie Memoriálu JUDr. Ernesta Nového - Open Doprastav žiadal,
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Stanislav Vlček avizoval, že bude potrebné vyplatiť v auguste ešte aj kompenzáciu za
Rintelov memoriál.
h/ Finančné zabezpečenie budúcoročnej volebnej konferencie BŠZ – podľa
podpredsedu BŠZ bude potrebné organizátorovi konferencie poskytnúť dotáciu aspoň 100 eur.
ch/ Predseda BŠZ oslovil členov VV s otázkou, či plánujú kandidovať
v budúcnosti do VV BŠZ. Predseda ŠTK neplánuje kandidovať do akejkoľvek funkcie na
celoslovenskej úrovni, či na úrovni BŠZ. Stanislav Vlček, Pavol Pytlík a Miroslav Kleman sa
zatiaľ k uvedenej otázke nevedia vyjadriť. Martin Sklár sa vyjadril, že práve zloženie tímu
bude hrať pri jeho rozhodovaní o opätovnej kandidatúre kľúčovú rolu.

K bodu 3:
V dňoch 22.-28.4.2017 sa konali MSR mládeže 2017 v areáli Tatralandia, Liptovský
Mikuláš. Reprezentanti klubov BŠZ boli úspešní v nasledujúcich kategóriách:
D10: 1. L. Kapičáková (FTC Fiľakovo) 8,5/9, 2. M. Kovaříková (ŠK CVČ Hurbanovo) 6,5, 3.
M. Filipiak (ŠK Slovan BA) 6, ... 13 hráčok. Celkové poradie je na http://chessresults.com/tnr273574.aspx?lan=4.
C12: 1. L. S. Kostolanský (ŠK Slovan) 7,5/9, 2. J. Šošovička (ŠK Strelec DNV) 7, 3. M.
Sobek (ŠK Modra) 6,5, ... 39 hráčov. Celkové poradie je na http://chessresults.com/tnr273568.aspx?lan=4.
C14: 1. F. Haring (ŠK Junior CVČ B. Bystrica) 8/9, 2. Adr. Zetocha (ŠK Slovan Bratislava)
7,5, 3. S. Sahidi (KŠN Bratislava) 6,5, ... 42 hráčov. Celkové poradie je na http://chessresults.com/tnr273567.aspx?lan=4.
C16: 1. V. Gažík (Šachy Reinter Humenné) 8/9, 2. J. Pecháč (CVČ Žilina) 7,5, 3. M. Macko
(KŠN Bratislava) 7, ... 37 hráčov. Celkové poradie je na http://chess-results.com/tnr273566.aspx?lan=4.
C18+C20: 1. T. Holtman (C20, BŠK Bardejov) 7,5/9, 2. M. Karas (C18, KŠN Bratislava)
6,5, 3. O. Spaček (C18, ŠK Osuské) 6, 4. V. Haring (C18, ŠK Junior CVČ B. Bystrica) 6, ...
32 hráčov. Celkové poradie je na http://chess-results.com/tnr263589.aspx?lan=4.
D16+D18+D20: 1. A. Vrtiaková (D18, KŠN Bratislava) 7,5/9, 2. D. Ferková (D16, BŠK
Bardejov) 6,5, 3. E. Poliaková (D20, ŠKŠ Dubnica n/V) 6,5, ... 20 hráčok, http://chessresults.com/tnr273571.aspx?lan=4.
VV BŠZ gratuluje hráčom z klubov BŠZ: Lukášovi Sebastiánovi Kostolanskému (ŠK Slovan
Bratislava), Marekovi Karasovi a Anne Vrtiakovej (obaja KŠN Bratislava) k zisku titulov
Majstrov Slovenska 2017 v jednotlivých kategóriách v klasickom šachu, hráčom Jakubovi
Šošovičkovi (ŠK Strelec D. N. Ves) a Adriánovi Zetochovi (ŠK Slovan Bratislava) k zisku
strieborných medailí a hráčom Magdalene Filipiak (ŠK Slovan Bratislava), Michalovi
Sobekovi (ŠK Modra), Samirovi Sahidimu a Miroslavovi Mackovi (KŠN Bratislava) k zisku
bronzovej medaily.
Vyššie menovaní hráči majú nárok na podporu reprezentantov BŠZ na MS mládeže U14-U18
(Montevideo, Uruguaj, 17. - 26. 9. 2017), ME mládeže (Mamaia, Rumunsko, 5. - 14. 9. 2017)
a MEÚ (Kouty nad Desnou, Česká republika, 18. - 27. 8. 2017).
a/ Predseda komisie mládeže navrhol schváliť podporu BŠZ v celkovej výške
360 Eur, rozdelenej medzi reprezentantov kľúčom 60 Eur (MS), 40 Eur (ME), 30 Eur (MEÚ).
Podľa skúseností v minulosti pravdepodobne nebude 100% vyčerpaný.
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b/ Stanislav Vlček navrhol schváliť príspevok účastníkov Majstrovstiev Európy
mládežníckych družstiev do 16 rokov v Rymanów Zdrój v Poľsku v termíne 16. - 24. 8. 2017
(Sahidi, Karas, Vrtiaková, M. Macko), ktorý bol navrhnutý v rozpočte vo výške 100 Eur, hoci
nebudú reprezentovať priamo BŠZ, ale budú pôsobiť v národných reprezentačných
družstvách.
c/ Podpredseda BŠZ informoval o príprave 44. ročníka Memoriálu Ondreja
Rintela, ktorý zatiaľ žiaľ nemá výnimočnú účasť.
d/ Turnaj o pohár BSK – BŠZ na uvedený turnaj žiada dotáciu. Turnaj
zorganizuje BŠZ pravdepodobne v termíne 7.10.2017 v hracej miestnosti Doprastavu.
Ubytovanie nebude tentoraz preplatené, o čom už boli informovaní účastníci z Českej
republiky. Účasť družstva Győru je neistá.
e/ Školské súťaže – v Zákamennom sa uskutočnili M SR v rapid šachu
družstiev, ktoré vyhralo družstvo z Liptova a ruská strana mu preplatila celý pobyt na turnaji
Biela veža (Belaja Ladja) v 4-hviezdičkovom hoteli v Soči. Otázkou podľa Stanislava Vlčeka
zostáva, či organizovať uvedený turnaj na krajskej úrovni v rámci BŠZ.
Stanislav Vlček navrhuje zorganizovať Majstrovstvá základných škôl Bratislavy družstiev
v rapid šachu v sezóne 2017/2018, ktoré by sa mohli uskutočniť v pracovný deň počas
februára.
Zároveň požiadal Ladislava Šipekyho o zabezpečenie Fontány v Dúbravke pre účely
školských súťaží jednotlivcov. Necháva na zváženie, či by nebolo vhodné súťaž jednotlivcov
rozdeliť na dva turnaje.
f/ Majstrovstvá okresu - zostane zachovaný model z predchádzajúcich rokov,
teda sa plánuje uskutočnenie okresných majstrovstiev žiakov a žiačok ZŠ vo všetkých ôsmych
okresoch BA kraja.
g/ GPX – v súčasnosti stagnuje, turnaj v Malackách sa neuskutočnil; turnaj
v Cenade – predseda komisie mládeže dúfa, že sa uskutoční; turnaj GPX v mestskej časti
Nové mesto – organizácia daného turnaja je zatiaľ neistá.
h/ Turnaje začiatočníkov na Slovane – predseda komisie mládeže dúfa, že
uvedené turnaje budú pokračovať i v sezóne 2017/2018.
K bodu 4:
a/ Predseda ŠTK stručne informoval o problémoch, ktoré vznikli na konci
súťažného ročníka 2016/2017 v 3.lige A 1. V uvedenom prípade zlyhal ľudský faktor, keďže
znenie SPD je v danom bode jednoznačné. Chybu urobil riaditeľ 3. Ligy A 1. Nakoniec žiadne
návrhy na zmenu SPD v danom bode – predohrávanie zápasov – neboli predložené.
b/ Športovo-technická komisia na základe informácie od Ladislava Šipekyho v
problematike zosúladenie SPD BŠZ vo vzťahu k zmenám SPD SŠZ nasledovne:
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1.) všetky články ohľadne licencií preberá BŠZ zo SPD SŠZ. Predseda ŠTK zapracuje zmeny
do SPD BŠZ v termíne do 15.8.2017 a ŠTK BŠZ by ich mala do uvedeného termínu
i schváliť.
2.) kontumácie smerom nadol, od šachovnice hráča, ktorý sa na zápas nedostaví – SPD BŠZ
zostane zachovaný tak, ako je doteraz.
c/ Predseda ŠTK informoval, že ako riaditelia súťaží majú záujem pokračovať
riaditelia 4. ligy a 5-tych líg. Zatiaľ nemáme riaditeľa súťaže 3. ligy. Predseda ŠTK oslovil
s ponukou na funkciu riaditeľa 3. ligy Petra Falťana. Peter Falťan na zasadaní súhlasil s tým,
že bude vykonávať funkciu riaditeľa 3. ligy A1. Predseda ŠTK navrhol VV BŠZ schváliť
riaditeľov súťaží tak ako funkciu vykonávali doteraz a riaditeľom 3. ligy A1 navrhuje
ustanoviť Petra Falťana.
d/ Z dôvodu, že mnohí organizační pracovníci klubov nie sú plne informovaní,
čo ich funkcia obnáša, Peter Falťan navrhol zorganizovať seminár pre Organizačných
pracovníkov klubov pred začiatkom ligových súťaží.
e/ Podpredseda BŠZ navrhol zaškoliť rozhodcov ako má správne vyzerať
spravodajca podľa návrhu Petra Falťana na školení rozhodcov.
f/ Kalendár súťaží BŠZ bol predsedom ŠTK zaslaný členom VV. Ladislav
Šipeky daný návrh konzultoval s Petrom Falťanom a Stanislavom Vlčekom. Kalendár
zachováva priority stanovené ŠTK na zasadaní v roku 2016.
g/ Peter Falťan informoval o nesúlade zápisnice VV SŠZ a SPD SŠZ
v častiach týkajúcich sa licencií.
h/ Vklady do súťaží - sadzobník poplatkov a pokút BŠZ zostáva zachovaný
okrem poplatkov uhrádzaných na účet SŠZ. Aktualizáciu zabezpečí predseda ŠTK BŠZ.
V prípade vystúpenie družstva zo súťaže - subsidiárne platí sadzobník poplatkov a pokút SŠZ
pokiaľ nie je uvedené inak v sadzobníku Poplatkov a pokút BŠZ.
ch/ Predseda rozhodcovskej komisie informoval o zámere zorganizovať
Školenie rozhodcov v Bratislave v termíne 15.9.2017 – 17.9.2017. Školenie pre rozhodcov
1. triedy by malo byť dvojdňové a školenie pre rozhodcov 2. a 3. triedy jednodňové. Lektormi
by predbežne mali byť Ladislav Šipeky, Peter Falťan a Vladimír Puchart.
i/ Stanislav Vlček upozornil na spornosť platenia rozhodcov domácimi klubmi,
čo môže znížiť vieru v ich nestrannosť. Rozhodcov by mal platiť organizátor súťaže. Uvedená
platba by mohla byť pokrytá zvýšeným vkladom družstiev do súťaže.
K bodu 5:
Na návrh Pavla Pytlíka bolo rokovanie o uvedenom bode presunuté až na záver
rokovania.
a/ Predseda BŠZ prítomných informoval o uskutočnenej Konferencii SŠZ.
Konferencia BŠZ rozhodla, kto ju má zastupovať na Konferencii SŠZ ako najvyššom orgáne
SŠZ. Otázkou je ako sa zachovať, ak príde od kontrolóra SŠZ vyjadrenie, že neuznáva
niektorého z delegátov BŠZ. Prípadne čo sa stane, ak kontrolór uzná, že Anton Ludwig je
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predsedom stálej konferencie. V diskusii VV BŠZ zaznela i idea, že ak Konferencia SŠZ v
roku 2017 uznala delegátov BŠZ ako delegátov Konferencie SŠZ, uznala zároveň i platnosť
ich mandátu.
b/ Ľubomír Chripko požiadal Martina Sklára, aby si vyžiadal správu
mandátovej komisie z Konferencie SŠZ v roku 2017.
c/ Ľubomír Chripko informoval prítomných, že zapisovatelia zápisnice z
Konferencie SŠZ v roku 2017 ani po opätovných urgenciách Ľubomíra Chripka neuviedli do
zápisnice z Konferencie viaceré náležitosti, ktoré sa v zápisnici mali nachádzať. Zapisovatelia
mali predovšetkým doplniť veci, ktoré Ľubomír Chripko žiadal zaprotokolovať do zápisnice
z Konferencie SŠZ. Je taktiež otázne, či nedošlo k sfalšovaniu stanov SŠZ odovzdaných na
MV SR.
d/ Ľubomír Chripko informoval o svojom zámere podať na Okresnom súde
Bratislava III žalobu na SŠZ na preskúmanie rozhodnutia, postupov a nápravu Konferencie
SŠZ v roku 2017 a v nadväznosti i Konferencie SŠZ v roku 2016. Zároveň požiadal VV BŠZ,
aby sa do uvedeného sporu zapojil ako intervenient. Splnomocnenie by mal za BŠZ podpísať
štatutárny zástupca, t.j. predseda BŠZ Martin Sklár.
e/ Ladislav Šipeky vyslovil svoj názor, že napriek niektorým nenáležitostiam
mu neprekážala Konferencia SŠZ v roku 2016 ani Konferencia SŠZ v roku 2017. Taktiež
prejavil neochvejnú vieru, že nasledujúca Konferencia SŠZ v roku 2018 bude už v poriadku
a uskutoční sa bez akýchkoľvek pochybností. Nechce záležitosti v SŠZ riešiť súdnou cestou.
Apriori mu prekáža všetko, čo by mohlo poškodiť dobré meno šachovej hry.
f/ Peter Falťan poukázal na problematiku nedostatku demokracie pri voľbe
delegátov viacerých krajských zväzov na Konferenciu SŠZ v roku 2016 a Konferenciu SŠZ
v roku 2017. Taktiež i zvolenie Antona Ludwiga za predsedu tzv. stálej konferencie bolo
pochybné – voľba sa okrem iného nenachádzala v programe konferencie.
g/ Ľubomír Chripko informoval i o ďalších viacerých pochybeniach, ktoré sa
na konferencii podľa neho udiali ako napr. nedodanie potrebných dokumentov členom stálej
konferencie.
h/ Pavol Pytlík poukázal na netransparentnosť zverejňovania audiovizuálneho
záznamu z Konferencie SŠZ v roku 2017 v porovnaní so zverejnením audiovizálneho
záznamu z Konferencie BŠZ v roku 2017.

ch/ Predseda BŠZ považuje za morálnu povinnosť BŠZ zapojiť sa do sporu
medzi Ľubomírom Chripkom a SŠZ, a to najmä z dôvodu, že člen BŠZ bol vylúčený zo SŠZ
bez toho, že by mu bolo dokázané závažné disciplinárne previnenie (paragraf 3 bod 7 Stanov
SŠZ). Ostatne ani Etická komisia SŠZ ako orgán, ktorý sa má prešetrovaním disciplinárnych
previnení zaoberať, nedala odporúčanie najvyššiemu orgánu, aby Ľubomíra Chripka vylúčil.
Vylúčenie predstavuje najtvrdší zásah do práv člena a musí byť mimo akúkoľvek pochybnosť,
že nie je zneužité za účelom zbavenia sa nepohodlných kritikov. Z vyššie uvedeného vyplýva,
že BŠZ bol vylúčením svojho individuálneho člena zo SŠZ poškodený. Martin Sklár chce
zaistiť, aby došlo buď k opätovnému obnoveniu členstva Ľubomíra Chripka v SŠZ, prípadne
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k zrušeniu rozhodnutia Konferencie SŠZ konanej v roku 2017 o jeho vylúčení. Preferuje však
zmier namiesto súdneho sporu.
i/ Ako mediátora uvedeného sporu si vie hlavnú kontrolórku športu predstaviť
i Ladislav Šipeky, z hľadiska časovej tiesne však dané riešenie nepokladá za reálne.
j/ Martin Sklár je v uvedenom prípade optimistom – viď prípad Vrba a spor
o facebookovú stránku SŠZ.
k/ Ľubomír Chripko vyhlásil, že všetky prípadné náklady, ktoré by mohli pre
BŠZ vyplývať zo skutočnosti, že sa BŠZ zapojí ako intervenient do súdneho sporu medzi
Ľubomírom Chripkom a SŠZ, prípadne zo zapojenia sa BŠZ pri mediácii medzi Ľubomírom
Chripkom a SŠZ v konaní pred hlavnou kontrolórkou športu či športovým ombudsmanom
bude znášať on sám.

K bodu 6:
a/ Podpredseda BŠZ informoval, že akcia Bratislava – športujúce mesto sa
uskutoční tretí septembrový týždeň 24.9.2017. BŠZ tam bude mať k dispozícii stánok a tri
stoly. Problém pre Stanislava Vlčeka je zúčastniť sa uvedenej akcie počas celého dňa a bol by
rád, keby uvedenú akciu niekto svojou spoluúčasťou podporil.
b/ Ladislav Šipeky informoval, že Staromestský šachový turnaj sa uskutoční
v nedeľu 13.8.2017 na Hviezdoslavovom námestí, Zatiaľ je prihlásených cca 11 ľudí
a organizuje ho Miroslav Roháček. Staromestský šachový turnaj zvyčajne poskytuje veľmi
dobrý priestor na propagáciu šachu. Z jeho organizácie nevyplývajú síce žiadne priame
finančné výhody pre organizujúci klub, ale je možné získať výhodne priestory na organizáciu
iného šachového podujatia. napr. v Zichyho paláci.

K bodu 7:
a/ Predseda BŠZ informoval o problematike tvorby nových stanov. Jednou
otázkou je otázka politická – napr. či je vhodné zachovať existenciu Rady BŠZ, či chceme
Konferenciu BŠZ organizovať každoročne a pod. Druhou otázkou je otázka právna – ako
konkrétne by mali stanovy vyzerať.
b/ Podľa Ľubomíra Chripka by sa pri tvorbe stanov malo vychádzať zo zákona
o športe, stanov SŠZ a z praxe (napr. zasadanie VV 6x ročne sa ukázalo ako neefektívne).
c/ Podľa názor Petra Falťana, ak sa zruší Rada BŠZ, mala by byť ustanovená
Konferencia BŠZ ako stály orgán.
d/ Ladislav Šipeky navrhuje zrušiť Radu BŠZ so súčasným ustanovením
každoročného konania Konferencie BŠZ.

K bodu 8:
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a/ Podpredseda BŠZ informoval VV o získaní cenovej ponuky na odznaky
s logom BŠZ, ktoré by mohli byť vytvorené pri príležitosti 100. výročia uskutočnenia prvého
šachového turnaja v Bratislave. 100 odznakov by stálo 250 Eur a 350 odznakov by stálo 350
Eur.
b/ Zároveň Stanislav Vlček informoval VV BŠZ o svojom rokovaní
s p. Csibom ohľadne vytvorenia karikatúr šesťdesiatich majstrov Bratislavy. Cena jednej
karikatúry by sa mohla pohybovať približne okolo sumy 20 eur za kus. Jeden problém je
finančný, druhý problém spočíva v skutočnosti, že zatiaľ nemáme ani podklady ako napr.
fotografie viacerých majstrov Bratislavy. Stanislav Vlček navrhuje vydať obálku s
karikatúrami, menom a rokom získania titulu majstra Bratislavy – na druhej strane by mohol
byť krátky životopis.
c/ Podpredseda BŠZ navrhol v rámci osláv storočnice zorganizovať dvojdňový
rapid turnaj a bleskový turnaj, na ktorý by boli pozvaný všetci žijúci majstri Bratislavy, ktorí
by zároveň dostali ako dar vydanú publikáciu.
d/ Stanislav Vlček informoval prítomných o možnosti vytvoriť pri príležitosti
výročia filatelistickú pečiatku, korešpondenčné lístky prípadne šachovú známku.
e/ Ladislav Šipeky oboznámil členov VV BŠZ s možnosťou vyrobiť pri
príležitosti osláv storočnice mince, prípadne pamätné medaile.
f/ VV BŠZ sa zhodol na potrebe zorganizovania osláv storočnice BŠZ.

K bodu 9:
Uznesenia:
61/2017 Predseda VV BŠZ vyplatí odmenu riaditeľom ligových súťaží družstiev BŠZ za
sezónu 2016/2017.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 15.08.2017
62/2017 Predseda ŠTK BŠZ zašle v rámci organizačných pokynov na sezónu 2017/2018
email štatutárom klubov, ktorí nezaplatili pokuty udelené v súťažnom ročníku 2016/2017,
v ktorom ich požiada o zaplatenie uvedených pokút do 31.08.2017 – tak aby boli do
uvedeného termínu pripísané na účet BŠZ. Prihlášky družstiev do súťaží BŠZ nebudú
akceptované, pokiaľ nebude mať klub vysporiadané finančné záväzky voči BŠZ. V prípade ak
niekto nezaplatí pokutu, predseda ŠTK upozorní daný klub, že ich prihláška nie je
akceptovaná z dôvodu nezaplatenia pokuty. Náprava a akceptovanie prihlášky družstva do
súťaže spočíva v tom, že uvedenú pokutu klub zaplatí i s príslušnou prirážkou. Predseda VV
BŠZ zašle súhrn nezaplatených pokút predsedovi ŠTK do 10.8.2017. Hlasovanie: 5 za, 0
proti, 0 zdržal sa.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky, Martin Sklár
Termín: 10.8.2017, 15.08.2017
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63/2017 Na návrh predsedu BŠZ Martina Sklára sa VV BŠZ jednomyseľne uzniesol, že
nepriznáva variabilnú zložku odmeny klubu ŠK Slovan Bratislava za zorganizovanie MBA
v bleskovom šachu. Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
64/2017 Na návrh predsedu BŠZ Martina Sklára sa VV BŠZ uzniesol, že priznáva variabilnú
zložku odmeny klubu KŠ Pezinok za zorganizovanie MBA v rapid šachu vo výške 25 eur.
Hlasovanie: 4 za, 1 proti, 0 zdržal sa.
65/2017 VV BŠZ schvaľuje pre organizátorov MBA od ročníka súťaží 2018 povinnosť
poskytnúť pre potreby BŠZ správu o turnaji, ktorá bude zverejnená na zväzovej stránke BŠZ,
fotografiu prvých troch víťazov turnaja a výsledkovú listinu MBA. Hlasovanie: 5 za, 0 proti,
0 zdržal sa.
66/2017 Martin Sklár preplatí cestovné náklady na konferenciu SŠZ Ladislavovi Šipekymu do
10 pracovných dní od predloženia vyúčtovania Ladislavom Šipekym.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: v texte
67/2017 Predseda BŠZ zabezpečí refundovanie výdavkov Šachovému klubu Doprastav
Bratislava za ratingovanie FIDE turnajov - Memoriálu JUDr. Ernesta Nového a Memoriálu
Ondreja Rintela
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.8.2017
68/2017 VV BŠZ schvaľuje zvýšenie príspevkov pre účastníkov MS, ME a MEU mládeže na
360 eur podľa návrhu predsedu komisie mládeže Stanislava Vlčeka.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 1 zdržal sa.
69/2017 VV BŠZ schvaľuje príspevok pre účastníkov z radov BŠZ na súťaži družstiev
v Rymanówe v Poľsku vo výške 100 eur. Hlasovanie: 3 za, 1 proti, 1 zdržal sa.
70/2017 VV BŠZ poveruje Stanislava Vlčeka zorganizovaním Majstrovstiev základných škôl
družstiev v rapid šachu v Bratislave v sezóne 2017/2018. Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 2 zdržal
sa.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: II/2018
71/2017 VV BŠZ schvaľuje návrh predsedu ŠTK na ustanovenie riaditeľov súťaží družstiev
pre súťažný ročník 2017/2018 nasledovne: 3. liga A1 - Peter Falťan, 4. Liga A11 – Štefan
Priam, 5. Liga mesto – Ľuboslav Škoviera, 5. Liga vidiek – Anton Ludwig.
Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
72/2017 VV BŠZ schvaľuje kalendár súťaží družstiev na súťažný ročník 2017/2018.
Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
73/2017 VV SŠZ poveruje predsedu ŠTK aktualizáciou sadzobníka poplatkov a pokút BŠZ
pre súťažný ročník 2017/2018.
Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: 15.8.2017
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74/2017 VV BŠZ poveruje predsedu komisie prípravou propozícií školenia rozhodcov,
oslovením lektorov v mesiaci august a zorganizovaním školenia rozhodcov v termíne
15.9.2017 – 16.9.2017.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
Zodpovednosť: Pavol Pytlík
Termín: 15.8.2017, IX / 2017
75/2017 Na základe poverenie Konferencie BŠZ zriaďuje VV BŠZ Komisiu na úpravu stanov
BŠZ.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
76/2017 VV BŠZ poveruje Ľubomíra Chripka funkciou predsedu Komisie na úpravu stanov
BŠZ.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
77/2017 Ľubomír Chripko predloží VV BŠZ na schválenie per rollam návrh na zloženie
Komisie na úpravu stanov BŠZ.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
Zodpovednosť: Ľubomír Chripko
Termín: 30.9.2017
78/2017 Komisia na úpravu stanov BŠZ predloží na schválenie novelu stanov BŠZ do
15.3.2018.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
Zodpovednosť: v texte
Termín: v texte
79/2017 Stanislav Vlček zhromaždí fotografie majstrov Bratislavy a výsledky Majstrovstiev
Bratislavy.
Zodpovednosť: v texte
Termín: priebežne
80/2017 VV BŠZ poveruje podpredsedu BŠZ prípravou ideového návrhu na zorganizovanie
osláv storočnice MBA.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: priebežne
81/2017 VV BŠZ hlasoval o návrhu predloženom Ľubomírom Chripkom, aby sa BŠZ pridal
ako intervenient k žalobe Ľubomíra Chripka voči SŠZ.
Hlasovanie: 0 za, 1 proti, 3 zdržal sa.
VV BŠZ na základe hlasovania rozhodol, že nesúhlasí s návrhom predloženým Ľubomírom
Chripkom (viď Príloha č. 1), aby sa BŠZ stal intervenientom v spore medzi SŠZ
a Ľubomírom Chripkom.
82/2017 VV BŠZ súhlasí s návrhom, aby hlavná kontrolórka športu a športový ombudsman
boli mediátormi v spore medzi Ľubomírom Chripkom a SŠZ – vykonanie pokusu o zmier. Ak
by napriek rozhodnutiu hlavnej kontrolórky športu, prípadne športového ombudsmana
v prospech Ľubomíra Chripka nevykonal SŠZ všetky potrebné kroky k náprave svojich
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chybných rozhodnutí, pridá sa BŠZ ako intervenient v súdnom spore Ľubomíra Chripka voči
SŠZ, avšak len v časti o neplatnosť vylúčenia Ľubomíra Chripka zo SŠZ, pretože VV BŠZ má
zato, že uvedeným konaním vznikla BŠZ škoda. Zároveň VV BŠZ poveruje Martina Sklára
k podpísaniu splnomocnenia (viď Príloha č. 2), ktoré bude oprávňovať právneho zástupcu
Ľubomíra Chripka zastupovať BŠZ vo veci vylúčenia Ľubomíra Chripka zo SŠZ v konaní
pred hlavnou kontrolórkou športu a pred športovým ombudsmanom.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 1 zdržal sa.
Martin Sklár poďakoval prítomným členom VV BŠZ za účasť na rokovaní, ktoré bolo
ukončené o 23.27 hod.
V Bratislave, 14. augusta 2017
Zapísal: Pavol Pytlík
Overil: Martin Sklár
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