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Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava
Zápisnica č. 10/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 06.02.2018
Miesto konania: priestory firmy RICOH Slovakia s.r.o. – Polus Tower II, Vajnorská 100/B,
831 04 Bratislava - Nové mesto

Prítomní:

členovia VV: Martin Sklár – predseda
Stanislav Vlček – podpredseda
Pavol Pytlík
hostia:

Peter Falťan – predseda Rady BŠZ
Gustáv Šturc – pokladník BŠZ

Neprítomní: členovia VV: Ladislav Šipeky, Miroslav Kleman

Program:

1. Privítanie, kontrola plnenia uznesení a úloh

2. Stav financií a hospodárenie, príprava závierky za rok 2017, publikovanie
informácie o možnosti darovať 2% z príjmu na webstránke BŠZ, schválenie rozpočtu na rok
2018 k predloženiu Rade BŠZ
3. Komisia mládeže - informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách
4. ŠTK a RK - zhodnotenie doterajšieho priebehu ligových súťaží
5. Akcie s participáciou BŠZ – Vianočný turnaj predsedu NR SR
6. Právna agenda - príprava návrhu nových Stanov BŠZ
7. Príprava na volebnú Konferenciu - plánovaný harmonogram, hľadanie
vhodných kandidátov do funkcií
8. Propagácia BŠZ - reklamné predmety, príprava na oslavy storočnice
9. Rôzne
10. Záver
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K bodu 1:
Martin Sklár, predseda BŠZ, privítal prítomných na 10. zasadnutí VV BŠZ,
ktoré bolo zvolané 04.02.2018 elektronickou formou. Program rokovania bol schválený
pomerom hlasov 3 za, 0 zdržal sa, 0 proti.
a/ Vzhľadom na skutočnosť, že Pavol Pytlík informoval prítomných, o značnom pracovnom
vyťažení v poslednom období, a z toho vyplývajúceho nedostatku času vypracovať zápisnicu
z predchádzajúceho rokovania, kontrola plnenia úloh sa uskutoční per rollam. Uvedená
zápisnica bude dopracovaná v najbližšom období.

K bodu 2:
Martin Sklár informoval prítomných, že v návrhu rozpočtu, ktorý VV BŠZ
zasiela v mesiaci decembri vykonal niekoľko drobných úprav.
Z hľadiska príjmov je odhadovaná výška podielového členského krajom pre BŠZ
cca 2 410 €. Podľa návrhu Petra Falťana by mal BŠZ navrhnúť nový kľúč prerozdelenia
podielového členského krajom zo strany SŠZ. V rámci BSK bude BŠZ žiadať vyššiu dotáciu
ako v období minulom, avšak BŠZ by zatiaľ mohol rátať s dotáciou v rozmedzí cca 1 200 €.
Za rok 2017 v rámci podielovej dane z príjmu získal BŠZ cca 600 €. SŠZ poskytne BŠZ
za zorganizovanie turnaja predsedu NR SR dotáciu vo výške cca 500 €. Štartovné do súťaží je
rozpočtované v sume 1 000 €. Príjmy sú čiastočne negatívne ovplyvnené nižším počtom
členov.
Z hľadiska výdavkov budú MBA podobne finančne náročné ako budúci rok, zvýšiť sa
môže snáď len výška variabilnej zložky. Ratingovanie líg si vyžiada viac než 700 €.
Príspevok na náborové turnaje mimo GPX (turnaje začiatočníkov v Petržalke) je určený
v sume 350 €, na šachové prednášky pre verejnosť je vyčlenená suma 250 €. Refundácia
ratingovania turnajov bude stáť BŠZ cca 250 € a kompenzácia nákladov riaditeľom súťaží je
odhadovaná na 500 €. Odhadované výdavky na oslavu storočnice sú predbežne 400 €, na
nákup šachových súprav je určených 800 €.

K bodu 3:
a/ Predseda komisie mládeže informoval VV BŠZ o chystaných mládežníckych
podujatiach, a to Majstrovstvách Bratislavy štvorčlenných družstiev základných a stredných
škôl. Čiastočne ako problém sa ukazuje nízka účasť prihlásených stredoškolských družstiev.
O pomoc s rozhodovaním poprosil Petra Falťana.
b/ Do semifinále Dorasteneckej ligy postúpilo družstvo Slovana Bratislava,
nárok na organizovanie tejto etapy by mala mať Trnava, keďže Modranka zvíťazila
v celoslovenskom kole v roku 2017.
c/ Majstrovstvá SR mládeže sa uskutočnia v Tatralandii a Majstrovstvá SR
v rapid šachu sa uskutočnia v Topoľčanoch.

K bodu 4:
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a/ Predseda ŠTK stručne prostredníctvom predsedu BŠZ Martina Sklára
informoval o priebehu súťaží BŠZ, ktoré prebiehajú bez problémov. Je vytvorené losovanie
nadstavby 5. Ligy A11.
b/ Školenie rozhodcov v roku 2018 by mala zorganizovať v rámci recipročného
striedania Rozhodcovská komisia Trnavského šachového zväzu.

K bodu 5:
1. vianočný turnaj predsedu NR SR sa uskutočnil v dňoch 19. - 20. 12. 2017 za
účasti predsedu Národnej rady SR JUDr. Andreja Danka, ruského veľmajstra Anatolija
Jevgenijeviča Karpova, 12-teho majstra sveta (1975-1985). Okrem nich účastníkov privítali
aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová,
PhD. a prezident Slovenského šachového zväzu Ing. František Jablonický. Podujatie
organizovala nezisková organizácia Prvá šachová n. o. na čele s Patrikom Nemergutom.
Hral sa turnaj 4 družstiev v Sále Ústavy SR, na 12-tich šachovniciach tempom 2x20 minút na
partiu pre každého hráča. Družstvá tvorili študenti, deti, seniori a významné osobnosti
spoločenského života. Presvedčivým víťazom sa stalo družstvo študentov, pred seniormi,
osobnosťami a deťmi. Celkové výsledky sú na http://chess-results.com/tnr321864.aspx?lan=4.
V prestávke pred 2. kolom zástupca BŠZ Stanislav Vlček odmeňoval čestných členov
Bratislavského šachového zväzu (Gustav Šturc, Ivan Paulička, Peter Falťan), ku ktorým
rozhodnutím Rady BŠZ v roku 2017 pribudli GM Ľubomír Ftáčnik, FM Ivan
Novák a tiež GM Anatolij Karpov, jediný spomedzi všetkých svetových šampiónov, ktorý
služobne navštívil Bratislavu už po tretí raz (1993, 2008, 2017). Čestným členom BŠZ bola
pri tejto príležitosti venovaná plaketa a personalizovaný aršík poštových známok zobrazujúci
všetkých čestných členov BŠZ.
V podvečer čestný hosť podujatia Anatolij Karpov odohral simultánku v Sále federácie
južného krídla Bratislavského hradu proti významných osobnostiam, medzi ktorými nechýbali
predseda NR SR Andrej Danko, predseda Slovenského olympijského výboru Anton Siekel,
politický analytik Eduard Chmelár a redaktor televízie TA3 Peter Bielik, ktorý uvádzal v TA3
aj večernú reláciu Téma dňa, kde boli hosťami predseda NR SR Andrej Danko a GM Anatolij
J. Karpov.
V stredu 20. 12. 2017 Anatolij Karpov spolu s ministerkou školstva M. Lubyovou navštívil
Šachový klub ŠK Slovan Bratislava, najstarší a najúspešnejší šachový klub na Slovensku,
momentálne sídliaci na ZŠ Černyševského 8, Bratislava.
BŠZ vyslovuje vďaku všetkým, ktorí sa postarali o zdarný priebeh tejto významnej udalosti
v našom meste.

K bodu 6:
Podľa informácií Martina Sklára uviazla príprava nových stanov BŠZ zatiaľ na
mŕtvom bode. Možnosti sú prakticky dve, a to buď novelizovať stanovy BŠZ vlastnými silami
alebo počkať na novelizáciu stanov SŠZ. V rámci novelizácie by sa mala doriešiť
predovšetkým zastupiteľnosť štatutárneho zástupcu, práva štatutárneho zástupcu by mal aj
podpredseda. Rada BŠZ by mala byť zachovaná i v budúcnosti, hoci sa Konferencia BŠZ
bude konať každoročne, i keď len raz za tri roky bude volebná. V stanovách by malo byť
zavedené i elektronické hlasovanie per rollam, prípadne by mal mať VV BŠZ vypracovaný
rokovací poriadok, v ktorom rokovanie per rollam bude zapracované. Taktiež je potrebné
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upraviť počet zasadaní VV v nasledovnom znení: VV sa schádza podľa potreby a to najmenej
trikrát za rok. V stanovách by sa mala nachádzať aj časť o konflikte záujmov. Konferencia
BŠZ volí členov Stálej konferencie SŠZ a ich náhradníkov, má právo ich aj odvolať. Taktiež
by sa mala doriešiť existencia individuálnych členov BŠZ. Ak by Ľubomír Chripko nemohol
stanovy BŠZ vypracovať, pripraví ich Martin Sklár.

K bodu 7:
V rámci diskusie predseda BŠZ informoval prítomných o prípadných
kandidátoch na členov VV BŠZ. Ladislav Šipeky nemá záujem pokračovať vo funkcii člena
VV BŠZ. Prípadne by bol ochotný prevziať funkciu predsedu komisie rozhodcov BŠZ.
Stanislav Vlček je ochotný kandidovať na funkciu predsedu komisie mládeže
i v nasledujúcom období. Pavol Pytlík má záujem pokračovať vo funkcii člena VV BŠZ, ak
by jeho agendou bolo vytvorenie archívu BŠZ, avšak nemá záujem o funkciu predsedu ŠTK.
Členovia VV BŠZ taktiež vyjadrili podporu kandidatúre Martina Sklára na post predsedu
BŠZ. Ako problematické sa ukazuje predovšetkým obsadenie funkcie predsedu ŠTK.

K bodu 8:
a/ V rámci osláv stého výročia Majstrovstiev Bratislavy podpredseda BŠZ
navrhol, aby MBA niesli názov Memoriál Gyulu Breyera, ďalším návrhom je pomenovanie
Memoriál Róberta Tibenského. Róbert Tibenský bol niekoľkonásobným víťazom uvedeného
turnaja. Pán Pažitný chce na uvedenej publikácii spolupracovať a pripravuje prvé články.
b/ Stanislav Vlček navrhol organizovať Majstrovstvá Bratislavy 2019 ako
uzavretý turnaj s nasledovnými kvalifikačnými podmienkami: kruhový turnaj s desiatimi
účastníkmi, z uvedeného počtu postúpia štyria z otvoreného turnaja Majstrovstiev Bratislavy
v roku 2018 a päť bude nominovaných na základe ratingu, VV BŠZ bude mať právo
nominovať jedného hráča na základe divokej karty. Všetci účastníci Majstrovstiev Bratislavy
musia byť v čase ich konania členmi BŠZ. Prvým náhradníkom bude hráč určený podľa
ratingu, druhým piaty hráč z otvorených Majstrovstiev Bratislavy. Referenčným bude rating
stanovený podľa listiny FIDE k 1. januáru 2019. Ceny v kruhovom turnaji by mali byť
hradené z finančných prostriedkov BŠZ. Hráči nominovaní na základe ratingu by mali byť
oslovení minimálne šesť mesiacov pred jeho uskutočnením. Turnaj by sa mal taktiež
uskutočniť v reprezentatívnych priestoroch.

K bodu 9:
a/ Podpredsedovi BŠZ bol doručený návrh, aby bol na webstránke BŠZ vedený
archív významných podujatí – napr. návšteva Karpova v Bratislave. Mali by sa zadefinovať
i údaje, ktoré by mali byť vždy publikované ako aj štandardy pre fotografie a ich popis.
b/ V súvislosti s vytvorením archívu významných podujatí na stránke BŠZ
prebiehala diskusia i o vytvorení registratúrneho poriadku a definovaní druhov dokumentov,
ktoré by sa mali archivovať. Dokumenty by mohli byť v papierovej podobe vytlačené raz za
rok.
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K bodu 10:
Uznesenia:
91/2018 Podpredseda VV BŠZ zabezpečí zverejnenie informácie o možnosti darovania 2%
dane z príjmu v prospech BŠZ na webstránke BŠZ.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: III/2017
92/2018 Podpredseda BŠZ zistí od Daniela Požára navrhovanú cenu za výrobu umeleckého
daru /luskáčikov/ pre Anatolija Karpova a ďalších prítomných hostí.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: II/2018
93/2018 VV BŠZ schvaľuje predkladaný návrh rozpočtu BŠZ na rok 2018 s navrhnutými
úpravami.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
94/2018 Predseda BŠZ opätovne osloví Ľubomíra Chripka s návrhom na vypracovanie
nových stanov BŠZ, rešpektujúc rozhodnutie VV BŠZ o ich obsahovej náplni a zmenách.
V prípade ak by Ľubomír Chripko stanovy nemohol vypracovať, návrh pripraví Martin Sklár.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
Zodpovednosť: Martin Sklár, Ľubomír Chripko
Termín: 28.02.2018
95/2018 Pavol Pytlík opätovne predloží na budúce rokovanie VV BŠZ už vytvorený návrh
registratúrneho poriadku BŠZ a zadefinuje zoznam dokumentov, ktoré by mali byť zachované
pre potreby BŠZ vrátane zoznamu významných podujatí a taktiež vypracuje i návrh Smernice
o pečiatkach.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
Zodpovednosť: Pavol Pytlík
Termín: 09.05.2018
96/2018 Stanislav Vlček pripraví návrh kvalifikačného turnaja a uzavretého kruhového
turnaja Majstrovstiev Bratislavy 2019.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: 28.02.2018
Martin Sklár poďakoval prítomným členom VV BŠZ za účasť na rokovaní, a firme
Ricoh s.r.o. za poskytnutie priestorov na rokovanie VV BŠZ.
V Bratislave, 21. marca 2018
Zapísal: Pavol Pytlík
Overil: Martin Sklár
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