Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava

Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava
Zápisnica č. 9/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 07.11.2017
Miesto konania: hracia miestnosť ŠK Dúbravan - Centrum rodiny, Bazovského ul.6,
Bratislava-Dúbravka

Prítomní:

členovia VV: Martin Sklár – predseda
Stanislav Vlček – podpredseda
Pavol Pytlík (od bodu 2)
Ladislav Šipeky
hostia:

Ľubomír Chripko

Neprítomní: člen VV: Miroslav Kleman

Program:

1. Privítanie, kontrola plnenia uznesení a úloh

2. Stav financií a hospodárenie, priebežná kontrola čerpania rozpočtu,
vyúčtovanie čerpania dotácie BSK na projekt, východiská pre tvorbu rozpočtu na rok 2018
3. Komisia mládeže - informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách
(školské súťaže, MO, GPX, turnaje začiatočníkov na Slovane, Pohár BSK...), vyhodnotenie
účasti reprezentantov BŠZ na medzinárodných podujatiach (MS v Uruguaji, ME v Rumunsku,
ME družstiev v Poľsku)
4. ŠTK a RK - zhodnotenie doterajšieho priebehu ligových súťaží,
vyhodnotenie turnaja FIDE Open Dúbravan, konkurzy na MBA v praktickom, zrýchlenom a
bleskovom šachu jednotlivcov na rok 2018, hľadanie vhodných kandidátov na riadenie ŠTK v
ďalšom volebnom období
5. Akcie s participáciou BŠZ - Bratislava - športujúce mesto, Staromestský
šachový turnaj a ďalšie
6. Právna agenda - príprava návrhu nových Stanov BŠZ, zastúpenie BŠZ v
stálom orgáne SŠZ, mediácia otvorených sporov
7. Propagácia BŠZ - reklamné predmety, príprava na oslavy storočnice
8. Rôzne
9. Záver
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K bodu 1:
Martin Sklár, predseda BŠZ, privítal prítomných na 9. zasadnutí VV BŠZ,
ktoré bolo zvolané 05.11.2017 elektronickou formou. V rámci organizačno-technického
zabezpečenia Martin Sklár zabezpečil pre členov rokovania drobné občerstvenie. Program
rokovania bol schválený pomerom hlasov 3 za, 0 zdržal sa, 0 proti.
61/2017 Predseda VV BŠZ vyplatí odmenu riaditeľom ligových súťaží družstiev BŠZ za
sezónu 2016/2017.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 15.08.2017
Kontrola úlohy: úloha čiastočne splnená, zatiaľ nebola odmena vyplatená Antonovi
Ludwigovi, ktorý doteraz neposlal číslo svojho bankového účtu.
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, kde
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 zaplatí i s príslušnou prirážkou. Predseda VV BŠZ zašle súhrn
nezaplatených pokút predsedovi ŠTK do 10.8.2017. Schválené jednomyseľne.
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky, Martin Sklár
Termín: 10.8.2017, 15.08.2017
Kontrola úlohy: úloha splnená.
67/2017 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
Kontrola úlohy: úloha splnená.
68/2017 Predseda BŠZ zabezpečí preplatenie kompenzácií za Fide ratingovanie turnajov
Michalovi Vrbovi a organizátorovi Memoriálu O. Rintela.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.8.2017
Kontrola úlohy: úloha splnená.
69/2017 VV BŠZ schvaľuje zvýšenie príspevkov na MS, ME a MEU na 360 eur podľa
návrhu predsedu komisie mládeže Stanislava Vlčeka.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 1 zdržal sa
Kontrola úlohy: úloha splnená.
70/2017 VV BŠZ schvaľuje dotáciu na súťaž družstiev v Rymarówe v Poľsku vo výške 100
eur. Hlasovanie: 3 za, 1 proti, 1 zdržal sa
Kontrola úlohy: úloha splnená a príspevok vyplatený.
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71/2017 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
Kontrola úlohy: zatiaľ nesplnená, Majstrovstvá základných škôl v rapid šachu sa uskutočnia
až II/2018.
72/2017 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
Kontrola úlohy: úloha splnená.
73/2017 VV BŠZ schvaľuje kalendár súťaží družstiev na súťažný ročník 2017/2018.
Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Kontrola úlohy: úloha splnená, pôvodne naplánované 15. kolo v 5. lige sa neuskutoční.
74/2017 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
Kontrola úloh: úloha čiastočne splnená.
75/2017 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
Kontrola úloh: úloha splnená
78/2017 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
Kontrola úloh: úloha nesplnená, viacero prípadných členov bolo oslovených, ale komisia
zatiaľ nebola ustanovená; okrem Ľubomíra Chripka prípadnými členmi komisie sa podľa
návrhu Ľubomíra Chripka môžu stať Peter Falťan, prípadne Gustáv Šturc.
79/2017 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
Kontrola úloh: zatiaľ vzhľadom na termín nesplnené.

Zápisnica č. 9/2017

3/8

07.11.2017

Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava
80/2017 Stanislav Vlček zhromaždí fotografie majstrov Bratislavy a výsledky Majstrovstiev
Bratislavy.
Zodpovednosť: v texte
Termín: priebežne
Kontrola úloh: úloha priebežne plnená, Stanislav Vlček zatiaľ získal archívnu dokumentáciu
od Stanislava Petríka.
81/2017 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
Kontrola úlohy: Stanislav Vlček osloví magistrát v súvislosti s vybavovaním miestnosti na
MBA v roku 2018, pravdepodobne rapid, prípadne blitz turnaj
83/2017 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
chybných rozhodnutí, pridá sa BŠZ ako intervient v súdnom spore Ľubomíra Chripka voči
SŠZ, avšak len v časti o neplatnosť vylúčenia Ľubomíra Chripka zo SŠZ, pretože má za to, že
uvedeným konaním vznikla BŠZ škoda. Zároveň VV BŠZ poveruje Martina Sklára
k podpísaniu splnomocnenia, ktoré bude oprávňovať právneho zástupcu Ľubomíra Chripka
zastupovať BŠZ vo veci vylúčenia Ľubomíra Chripka zo SŠZ v konaní pred hlavnou
kontrolórkou športu a prípadne i pred športovým ombudsmanom.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 1 zdržal sa
Kontrola úloh: účasť BŠZ ako intervienta v danom spore zatiaľ nebola potrebná.

K bodu 2:
a/ Martin Sklár informoval prítomných, že súčasný finančný stav BŠZ je
uspokojivý.
b/ BŠZ musí predložiť vyúčtovanie dotácie na BSK, v rámci BŠZ bude danú
úlohu zabezpečovať podpredseda BŠZ.
c/ BŠZ bol zaregistrovaný ako prijímateľ 2%.
d/ VV BŠZ by sa mal zaoberať prípravou rozpočtu na rok 2018, niektoré
podujatia, napr. školenie rozhodcov, nebudú budúci rok organizované a v budúcoročnom
rozpočte bude potrebné uvedené skutočnosti zohľadniť.
e/ Podpredseda BŠZ informoval o možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky
z bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, ktorá funguje od roku 2017. BŠZ bol v prvom
kole zo súťaže vylúčený, pretože na tradičný turnaj družstiev žiadal o nízku sumu dotácie
(1200 €), v druhom kole však BŠZ už bol úspešný ako žiadateľ o dotáciu. Je možnosť
a možno i vhodné žiadať aj vyššiu sumu dotácie, avšak viaceré predpokladané náklady
zvyčajné pre šachové turnaje ako preplatenie cestovných nákladov, občerstvenie a pod. je
problematické žiadať a vyúčtovať ako uznateľný výdavok. Dá sa však žiadať o dotáciu na
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šachový materiál, napr. digisety, či o preplatenie prenájmu miestnosti. Spoluúčasť žiadateľa je
potrebná. V následnej diskusii boli rozoberané možnosti financovania viacerých projektov
i na klubovej úrovni, ako napr. nákup šachových hodín. V rámci mládežníckych podujatí zväz
doteraz zvyčajne žiadal napr. preplatenie cien, trofejí a občerstvenia.

K bodu 3:
a/ Predseda komisie mládeže informoval VV BŠZ o úspešných mládežníckych
podujatiach – na GPX organizovanom Cenadou bolo viac ako sto detí, čo sa v Bratislave
neprihodilo už takmer sedem rokov. Školských súťaží sa zúčastnilo v rámci jednotlivých
okresov niekoľko sto detí. Taktiež sa jedná sa o najsilnejší ročník školských súťaží za viacero
predchádzajúcich rokov.
b/ Dorastenecká liga sa uskutoční v dňoch 17. – 18. novembra 2017, zatiaľ sa
dorasteneckej ligy niektoré kluby nezúčastňujú. V súčasnosti je prihlásených cca. osem
družstiev. Kvalita súťaže taktiež postupne stúpa. Na Slovane zorganizujú i medzikrajské kolo
dorasteneckej ligy.
c/ V januári sa uskutoční trénerský kurz organizovaný Michalom Vrbom, ktorý
bude prebiehať rovnako, ako Dorastenecká liga, v priestoroch Slovana. Ako výstup sa
predpokladá video na portáli youtube.com. Podľa predsedu BŠZ by bolo vhodné príspevky
vydať tlačou. Príklad by sme si mohli vziať z každoročných školení v Českej republike, kde
na absolvovanie trénerského kurzu je potrebné vypracovať záverečnú prácu, ako aj
absolvovanie testu.
d/ Turnaj o pohár BSK – BŠZ sa opäť podarilo vyhrať daný turnaj, miernym
sklamaním je však neúčasť družstva z Čiech. Dôvodom bolo nepreplatenie ubytovacích
nákladov. Taktiež sa nezúčastnilo ani družstvo z Maďarska. Prišlo však družstvo
Jihomoravského kraja a turnaja sa taktiež zúčastnilo i družstvo BŠZ B.

K bodu 4:
a/ Predseda ŠTK stručne informoval o priebehu súťaží BŠZ, ktoré zatiaľ
prebiehajú bez problémov. Úroveň spravodajov z jednotlivých súťaží je taktiež uspokojivá.
Dlhodobým problémom je nedostatok kvalifikovaných rozhodcov v 5. lige, čo spôsobuje
starosti pri zadávaní výsledkov na www.chess-results.com.
b/ Keďže Ladislav Šipeky predbežne nereflektuje na ponuku predsedu BŠZ
uchádzať sa o miesto predsedu Športovo-technickej komisie, Martin Sklár oslovil s ponukou
i Petra Macka. Ten sa však k danej ponuke vyjadril záporne.
c/ Predseda komisie rozhodcov podal krátku správu o školení rozhodcov, ktoré
sa uskutočnilo v septembri 2017 na Doprastave. Poďakoval predovšetkým lektorom,
Ladislavovi Šipekymui a Petrovi Falťanovi, ktorý prispeli k úspešnému priebehu školenia.
Z finančného hľadiska dopadlo školenie úspešne, keď sa z rozpočtu ušetrilo cca 100 €.
Vhodné sa ukázalo i použitie mailinglistu pri pozvánkach na školenie.
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d/ Majstrovstvá Bratislavského kraja organizované v roku 2017 v rámci FIDE
Open Dúbravan dopadli úspešne. Vyhral Igor Lintner pred Pavlom Pytlíkom a Jozefom
Franzenom. Hráči boli spokojní s organizáciou, občerstvením i bezproblémovým priebehom
turnaja. Účasť bola v porovnaní s minulými rokmi pomerne uspokojivá. O turnaji bol
uverejnený i článok s fotografiami.
e/ Konkurzy MBA – budú vypísané do konca roka s povinnosťou organizátora
vypracovať článok a zabezpečiť fotografie.

K bodu 5:
a/ Predseda BŠZ prítomných informoval o zámere zaslať organizátorom
handikepového turnaja v Bratislave poďakovanie a oceniť ich prínos pre zviditeľnenie
Bratislavy v šachovej pospolitosti. Organizátori turnaja skončili v miernej strate, ale po
športovej stránke bol turnaj úspešný a zúčastnilo sa ho pomerne veľké množstvo silných
medzinárodných majstrov a veľmajstrov i zo zahraničia.
b/ Akcia Bratislava - Športujúce mesto sa uskutočnila za pomerne veľkého
záujmu verejnosti na konci septembra. Účasť bola značná najmä v poobedňajších hodinách,
keď sa prišlo informovať o činnosti šachových krúžkov veľa rodičov s deťmi. Do budúcna
možno popremýšľať o organizácii turnaja GPX pod holým nebom, problémom zostáva však
doprava materiálu a nepredvídateľnosť počasia. Riešením by bolo uskutočniť turnaj GPX
v Auparku, čo by bolo pre kráľovskú hru neoceniteľnou reklamou.
c/ Ladislav Šipeky informoval o Staromestskom šachovom turnaji, ktorý sa
tentoraz uskutočnil pod gesciou KŠN. O daný turnaj má mestská časť Bratislava Staré mesto
záujem a na oplátku vie ponúknuť pomerne zaujímavé priestory na organizáciu šachových
turnajov.

K bodu 6:
a/ V rámci diskusie o vytvorení nových stanov bol VV BŠZ Ľubomírom
Chripkom požiadaný o ujasnenie si tzv. politických otázok stanov, napr. či v nových
stanovách má byť ukotvená i existencia Rady BŠZ, hoci konferencia sa bude schádzať
pravidelne každý rok. Uvedené otázky by mal Ľubomír Chripko prediskutovať so zástupcami
Rady BŠZ - Petrom Falťanom a Gustávom Šturcom. Prvotný návrh stanov by mal vypracovať
najneskôr začiatkom roku 2018.
b/ Predseda BŠZ informoval o problematike zastúpenia členov BŠZ
v najvyššom orgáne SŠZ t.j. v tzv. Stálej konferencii. Nedávno sa riešilo postavenie
vylúčeného člena v SŠZ. Chystá sa novelizácia stanov, kde bude striktne uvedené, že
vylúčený člen SŠZ už nemá postavenie člena SŠZ. Ľubomír Chripko poukázal na skutočnosť,
že stanovy nesmú byť retroaktívne a Kontrolná komisia SŠZ si dlhodobo neplní svoju
funkciu. O kvalite Stanov SŠZ ako dokumentu svedčí i skutočnosť, že už museli byť tretíkrát
novelizované.
c/ Martin Sklár a Pavol Pytlík informovali o názoroch predstaviteľov SŠZ
k situácii ohľadne vylúčenia člena BŠZ Ľubomíra Chripka a k postupu SŠZ
v predchádzajúcom období. Na základe vyššie uvedeného SŠZ pokladá svoj postup v danej
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situácii za správny a korektný, istý problém nastal podľa prezentovaných názorov iba
v komunikácii. Celkovo problematickými sú z pohľadu viacerých členov VV BŠZ i rôzne
odmeny a spôsob ich schválenia, ktoré si za svoju činnosť predstavitelia SŠZ vyplácajú.

K bodu 7:
a/ Stanislav Vlček navrhol preplatenie viacerých propagačných predmetov
napr. tričiek, ktoré dal vyrobiť Ondrej Marko a ktoré BŠZ už v súčasnosti používa ako
odmeny na turnajoch. Po kratšej diskusii bola ako refundácia pre p. Marka schválená suma
50 €.
b/ V rámci osláv storočnice sa uvažuje o výrobe propagačných pier a partiárov,
ktoré by boli účastníkom Majstrovstiev Bratislavy poskytnuté. Vyhotovenie karikatúr by pri
sume 30 € za jednu karikatúru bolo pre BŠZ pomerne náročné – cena je najmenej
600 – 900 €.
c/ Viacero členov BŠZ navrhlo vytvorenie publikácie k stému výročiu
Majstrovstiev Bratislavy. Publikácia by mohla okrem fotografií majstrov Bratislavy
obsahovať i ich karikatúry, fotografie a partie komentované buď poprednými slovenskými
veľmajstrami (Markoš, Štohl), prípadne dobovými komentármi samotných autorov. Kvôli
predpokladanej značnej finančnej náročnosti by na vydanie publikácie bolo potrebné získať
dotáciu cca 5000 €. Problémom je neexistencia zozbieraného podkladového materiálu k danej
publikácii.
d/ Na základe diskusie bolo navrhnuté vytvorenie pracovnej skupiny v zložení
Stanislav Vlček, Pavol Pytlík prípadne i Jozef Soršák a Ľubomír Chripko, ktorá pripraví
predbežné podklady (rozpočet a pod.) k vydaniu zamýšľanej publikácie k stému výročiu
Majstrovstiev Bratislavy.

K bodu 8:
a/ Predseda ŠTK informoval o nominácii rozhodcov do 1. ligy Západ
riaditeľom súťaže Alexandrom Riabovom, ktorý do súboru zasielaného na FIDE uviedol ako
aktívnych rozhodcov rozhodujúcich danú súťaž rozhodcov, ktorí súťaž nerozhodovali.
Uvedenú záležitosť by mal riešiť predseda Rozhodcovskej komisie SŠZ.
b/ V súvislosti s webovou stránku BŠZ informoval Ladislav Šipeky o možnosti
zaplatiť vlastný webpriestor, doména by sa mohla používať tak ako doteraz bsz.chess.sk.
Čiastočne by sa používaním nových systémov vyriešila i otázka bezpečnosti webu BŠZ.

K bodu 9:
Uznesenia:
84/2017 Podpredseda VV BŠZ zabezpečí zúčtovanie dotácie pre BSK.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
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Termín: 15.11.2017
85/2017 Predseda VV BŠZ pripraví návrh rozpočtu BŠZ na rok 2018, a to v dvoch verziách.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 15.12.2017
86/2017 Na návrh predsedu BŠZ Martina Sklára VV BŠZ schvaľuje pre organizátorov FIDE
Open Dúbravan variabilnú zložku odmeny v plnej výške za zorganizovanie MBA v klasickom
šachu. Odmena bude vyplatená v aktuálnom kalendárnom roku.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 1 zdržal sa
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 2017
87/2017 Predseda ŠTK vypracuje konkurzné podmienky na organizovanie MBA pre rok
2018. Vyhodnotenie konkurzov sa uskutoční do 24. decembra 2018 per rollam.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: 20.11.2017, 24.12.2018
88/2017 Ľubomír Chripko vypracuje predbežný návrh nových stanov BŠZ.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Ľubomír Chripko
Termín: I/2018
89/2017 Na návrh podpredsedu BŠZ Stanislava Vlčeka VV BŠZ jednohlasne schvaľuje
refundáciu a preplatenie nákladov na výrobu propagačných predmetov využívaných BŠZ pre
p. Marka a to v sume 50 €.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: priebežne
90/2017 VV BŠZ schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny k vydaniu publikácie k stému
výročiu Majstrovstiev Bratislavy.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 1 zdržal sa
Zodpovednosť: Stanislav Vlček, Pavol Pytlík
Termín: 15.3.2018
90/2017 VV BŠZ poveruje Ladislava Šipekyho komunikáciou ohľadne webovej stránky
stránky BŠZ a získaniu webpriestoru.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Ladislav Šipeky
Termín: priebežne
Martin Sklár poďakoval prítomným členom VV BŠZ za účasť na rokovaní, a klubu ŠK
Dúbravan za poskytnutie priestorov na rokovanie VV BŠZ.
V Bratislave, 19. marca 2018
Zapísal: Pavol Pytlík
Overil: Martin Sklár
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