SPRÁVA O ČINNOSTI BŠZ ZA OBDOBIE 2018 – 2021

Dovolím si povedať, že sledované obdobie bolo z pohľadu nášho krajského zväzu asi najbúrlivejšie
a najneobvyklejšie, aké doteraz BŠZ zažil. Tak ako aj iné športové organizácie, aj BŠZ musel reagovať
na pandémiu koronavírusu. Vláda SR v marci 2020 uznesením vyhlásila mimoriadnu situáciu
a odvtedy až do súčasnosti sme až na pomerne krátke obdobie leta nemohli hrať šach naživo.
Poznačilo to už aj končiacu sa ligovú sezónu 2019/2020, avšak s plnou náložou až začínajúcu sa
sezónu 2020/2021, kde sa odohralo len jedno kolo v štvrtej lige. Najmä ŠTK bola počas tohto obdobia
v permanencii a musela priebežne sledovať opatrenia štátnych autorít a podľa toho prijímať
rozhodnutia, komunikovať s klubmi. Aj napriek náročnej situácii však BŠZ nezaháľal a vďaka grantu od
spoločnosti ESET zorganizoval spoločne s Bratislavskou šachovou akadémiou MBA ZŠ a SŠ družstiev
v online šachu. BŠZ tento víkend vyslal svoje družstvo na hybridné MSR krajských družstiev. Z tohto
fóra by som chcel zložiť dole klobúk pred všetkými, ktorí tieto podujatia zabezpečujú ako riaditelia,
rozhodcovia, pomocný personál. Aj napriek tomu, že laickej verejnosti sa môže zdať organizácia
online podujatia jednoduchá (otázka pár klikov), opak je pravdou.
V roku 2019 sme v slávnostnej atmosfére oslávili storočnicu Majstrovstiev Bratislavského kraja.
Kruhový turnaj o majstra Bratislavy, ktorý sa hral na ZŠ Anatolija Karpova a ktorého slávnostná bodka
sa konala v reprezentatívnych priestoroch Zichyho paláca, bol dôstojnou oslavou tohto krásneho
jubilea. Teší ma, že sme zorganizovali aj medzinárodné podujatie Chess Ladies.
Okrem uvedených špecifických aktivít náš krajský zväz organizoval ligové súťaže, participoval na
rôznych propagačných akciách typu Bratislava – športujúce mesto, podporoval organizátorov
turnajov a podujatí na území kraja, čím napĺňal svoje základné poslanie krajskéhoš achového zväzu.
VV BŠZ zasadal celkovo 7x, z toho 2x online formou. Okrem týchto zasadnutí však prebiehala na
pravidelnej báze telefonická, e-mailová komunikácia o operatívnych záležitostiach spojených
s riadením BŠZ. Týmto ďakujem kolegom z výboru za ich obetavosť, s ktorou pristupovali vo
volebnom období k plneniu povinností z titulu prijatej funkcie. Ďakujem za túto obetavosť najmä
v tomto období, ktoré je ťažké na viacerých frontoch a núti riešiť rôzne veci v osobnom, rodinnom,
pracovnom živote inak, než bolo roky zabehnuté.
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