Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava

Z á p i s n i c a č. 13/2015
zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 16.04.2015
Prítomní:

členovia VV: Peter Falťan – predseda
Igor Poláčik
Stanislav Vlček
Juraj Pisár
Milan Beňo
Ivan Paulička – predseda Kontrolnej a revíznej komisie

Neprítomní:

Program:

Juraj Pisár
Gustáv Šturc – predseda Rady BŠZ
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z predchádzajúcich zasadnutí VV
2. Stav financií a hospodárenie
3. Informácia predsedu ŠTK Igora Poláčika (ukončenie ligových súťaží
družstiev, víťazi konkurzov na usporiadanie MBK jednotlivcov)
4. Informácia predsedu KM Stana Vlčeka o uskutočnených
a pripravovaných mládežníckych akciách
5. Príprava konferencie BŠZ 2015
6. Návrh uznesenia

K bodu 1
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia VV BŠZ dňa 08.12.2014 (zápisnica č.
11/2014 zo dňa 08.12.2014):
86/2014 splnené
94/2014 trvá - (pripraviť na Konferenciu BŠZ materiál o stave členskej základne,
kluboch a hráčoch)
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia VV BŠZ dňa 12.02.2015 (zápisnica č.
12/2015 zo dňa 12.02.2015):
98/2015 splnené - ročná závierka za rok 2014 ukončená 12.03.2015
99/2015 splnené 16.04.2015
100/2015 splnené 16.04.2015 (žiadosť o usporiadanie turnaja a finančnú dotáciu
O pohár predsedu BSK pripravená, podpísaná a bude odoslaná do 2 dní)
101/2015 splnené, zaplatené 16.04.2015
102/2015 splnené, správa predložená 16.04.2015 (viď bod č. 3)
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103/2015 OK
104/2015 OK
105/2015 splnené
106/2015 splnené
107/2015 splnené 16.04.2015
K bodu 2
Predseda BŠZ P. Falťan informoval o stave finančných prostriedkov.
K 16.04.2015 je na účte 6 450.- Eur a v pokladni 770.- Eur. Spolu ku dňu konania VV
BŠZ je k dispozícii 7 220.- Eur. Súčasne p. Falťan informoval o najdôležitejších
výdavkoch a príjmoch od začiatku roku 2015.
Ročná závierka hospodárenia za rok 2014 bola vykonaná 12.03.2015 a bola
vypracovaná o tom Správa KaRK, ktorá je prílohou tejto zápisnice. K 31.03.2015
bolo podané daňové priznanie za BŠZ za rok 2014.

K bodu 3
Predseda ŠTK Igor Poláčik informoval o ukončení ligových súťaží ročníka
2014/2015 v rámci BŠZ. Súťaže (3A1, 4A11, 5A11 a 5A12) neprebehli úplne bez
problémov, ale žiadny naozaj vážny problém sa nevyskytol, hralo sa v duchu fairplay a korektného športového zápolenia. ŠTK BŠZ v tomto ročníku súťaží nemusela
riešiť žiaden protest. Potešiteľný je fakt, že v porovnaní z minulými ročníkmi sa
zlepšila dochádzka družstiev, znížil sa počet neobsadených šachovníc, žiadne
družstvo predčasne nevystúpilo zo súťaže pre problémy s dochádzkou. Podrobnejšie
informácie budú prednesené na konferencii.
Ďalej predseda ŠTK informoval o výsledkoch vyhodnotenia konkurzov na
zorganizovanie Majstrovstiev Bratislavského kraja jednotlivcov. ŠTK na základe
predložených prihlášok navrhuje:
a/ Prideliť usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom šachu
jednotlivcov 2015 šachovému klubu ŠK Doprastav Bratislava v rámci turnaja
Open Doprastav, v termíne 19.-26.06.2015. Turnaj bude zároveň sprievodným
turnajom Majstrovstiev sveta IPCA (telesne postihnutých šachistov) a uskutoční
sa v hoteli Sorea Regia v Bratislave.
Zdôvodnenie: Do konkurzu sa prihlásili ŠK Slovan Bratislava s turnajom Open
Slovan a ŠK Doprastav Bratislava v spolupráci so Šachovým klubom Ružomberok
s turnajom Open Doprastav. Oboje propozície splnili všetky konkurzné
podmienky.
V hlasovaní VV zvíťazil Open Doprastav, hlavnou výhodou bolo spojenie turnaja
s MS IPCA a s tým predpokladaná medzinárodná účasť a lukratívne hracie
priestory.
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b/ Prideliť usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v rapid šachu
jednotlivcov 2015 šachovému klubu ŠK Slovan Bratislava v rámci turnaja
Memoriál MUDr. Tadeuša Nemca, v termíne 16.05.2015, v hoteli Jurki dom
v Bratislave.
Zdôvodnenie: Do konkurzu sa prihlásil len ŠK Slovan Bratislava s turnajom
Memoriál MUDr. Tadeuša Nemca, ktorého propozície splnili konkurzné
podmienky.
c/ Prideliť usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v bleskovom šachu
jednotlivcov 2015 Bratislavskej šachovej akadémii. Turnaj sa uskutoční
20.06.2015 v hoteli Sorea Regia v Bratislave.
Zdôvodnenie: Do konkurzu sa prihlásila len Bratislavská šachová akadémie
a propozície turnaja splnili konkurzné podmienky.
VV BŠZ a ŠTK BŠZ si váži všetkých usporiadateľov turnajov, ďakuje
všetkým účastníkom konkurzu a želá úspešnú organizáciu turnajov, či už budú aj
Majstrovstvami Bratislavského kraja, alebo nie.
V rámci diskusie bolo:
- konštatovanie nutnosti ratingovania ligových súťaží v mesačných intervaloch od
budúcej sezóny.
- doplnenie všetky spravodajov z ligových súťaží BŠZ (chýbajú z 5. líg) na
www.chess.sk do časti „súťaže družstiev“, čo si riaditelia súťaží doteraz
nesplnili v plnom rozsahu.
- bola kritizovaná úprava väčšiny spravodajov, ktorú je potrebné zlepšiť.
Predseda ŠTK zosumarizuje všetky pokuty udelené v ligových súťažiach.

K bodu 4
Predseda KM Stanislav Vlček informoval VV BŠZ o uskutočnených
a pripravovaných akciách pre mládež v rámci Bratislavského kraja.
Výsledky:
14.02.2015 GPX - O Valentínsky pohár primátora mesta Malacky
1. M. Hrdlička (ŠK Osuské) 8/9, 2. T. Ganz (Lokomotíva Trnava) 7, 3. J. Osadský
(Interchess Cvc Malacky) 7, ... 51 účastníkov.
28.03.2015 GPX - Jarný šachový festival v Cenade
1. R. Turčan (Šk Veža Cvč Banská Bystrica) 8,5/9, 2. Š. Šalgovič (Šk Doprastav
Bratislava 7, 3. A. Zetocha (ŠK Slovan Bratislava) 7, ... 73 hráčov.
Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu v mládežníckych kategóriách,
ktoré sa mali konať dňa 11.04.2015 v rámci GPX Veľkonočného turnaja šachových
nádejí, sa uskutočnia v náhradnom termíne.
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21.03.2015 sa počas záverečného extraligového trojkola v Bratislave (zasadačka
KOZ, Májkova 3) konal Medzinárodný seminár pre trénerov a vedúcich krúžkov
zapojených do projektu Šach na školách. Zúčastnilo sa ho približne 30
záujemcov. Správu o seminári aj s priloženými prezentáciami možno nájsť na
http://chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=0&detail=1751.
Budúce podujatia:
18.04.2015 - 25.04.2015 - MSR mládeže 2015 CH08-CH18, D08-D20
04.05.2015 - 10.05.2015 - Majstrovstvá SR juniorov 2015
22.05.2015 – Majstrovstvá SR 2015 v RAPID šachu družstiev mladších žiakov,
Ružomberok
23.05.2015 - Majstrovstvá SR 2015 mládeže v RAPID šachu, Ružomberok
24.05.2015 - Majstrovstvá SR 2015 v RAPID šachu družstiev starších žiakov,
Ružomberok
30.05.2015 – Semifinále GPX 2014/15 západ - Dunajská Lužná
14.06.2015 – Finále GPX 2014/15 Ružomberok
Ďalej bola podaná informácia o neuskutočnení Majstrovstiev Bratislavy
mládeže v rámci Veľkonočného turnaja mládeže z dôvodu nevyčlenenia finančných
prostriedkov (pravdepodobne sa tento turnaj uskutoční na jeseň 2015). Informoval aj
o konaní semifinále GPX 30.05.2015 v Dunajskej Lužnej (organizuje Doprastav,
Boris Rintel, Michal Vrba). Na uvedený turnaj bude poskytnutý príspevok vo výške
100.- €.
Predseda KM S. Vlček podá pripravenú oficiálnu žiadosť cestou VZN BSK na
usporiadanie turnaja O pohár predsedu BSK a žiadosť o dotáciu na tento turnaj.

K bodu 5
VV BŠZ sa zaoberal prípravou konferencie BŠZ, ktorá sa bude konať
12.05.2015 o 17,00 hod. v klubovni ŠK Slovan Bratislava v Petržalke, Gessayova 2.
Výkonný výbor sa zaoberal programom konferencie, prípravou a zložením
jednotlivých komisií (mandátová, volebná a návrhová).
Bol navrhnutý nasledovný program:
1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva (G. Šturc, P. Falťan,....)
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie (členovia komisií budú určení
na konferencii)
3. Správa mandátovej komisie
4. Správa o činnosti BŠZ od predchádzajúcej konferencie (P. Falťan)
5. Správa o hospodárení BŠZ (J. Pisár)
6. Správa Športovo-technickej komisie BŠZ (I. Poláčik)
7. Správa Komisie mládeže BŠZ (S. Vlček)
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8. Vyjadrenie Kontrolnej a revíznej komisie k správe o činnosti a hospodáreniu
BŠZ (I. Paulička)
9. Voľba orgánov BŠZ (predsedu BŠZ, členov Výkonného výboru, Kontrolnej
a revíznej komisie a Rady BŠZ)
10. Voľba delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ
11. Voľba a návrhy zástupcov do orgánov SŠZ (Rada SŠZ, VV SŠZ, KaRK SŠZ)
12. Prestávka
13. Diskusia – k predneseným správam, v rámci diskusie vystúpenie hostí
14. Správa návrhovej komisie – schválenie záverov z Konferencie
15. Záver
Podľa vopred stanoveného kľúča počtu delegátov (1 delegát s hlasom
rozhodujúcim na každých 25 platiacich členov klubu k 1.1.2015) by sa na konferencii
malo zúčastniť 34 delegátov s hlasom rozhodujúcim, členovia VV BŠZ, KaRK, rady
BŠZ a pozvaní hostia. Predseda VV BŠZ zašle všetkým predsedom a organizačným
pracovníkom e-mailom pozvánku na konferenciu s povinnosťou nahlásenia
účastníkov konferencie, hlavne s prihliadnutím na menovité určenie delegátov
s hlasom rozhodujúcim.
VV BŠZ sa zaoberal zložením nového VV po konferencii, o možnostiach
nových kandidátov na členov VV.

K bodu 6
Uznesenia
108/2015 VV BŠZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2015 a ukladá predsedovi BŠZ
ho predložiť na schválenie Rade BŠZ.
Zodpovedný: P. Falťan
Termín: 20.04.2015
109/2015 VV BŠZ berie na vedomie Správu KaRK k ročnej závierke hospodárenia
za rok 2014 a ukladá predsedovi BŠZ ju predložiť na schválenie Rade
BŠZ.
Zodpovedný: P. Falťan
Termín: 20.04.2015
110/2015 VV BŠZ schvaľuje odmenu pani Pauličkovej za vykonanie ročnej závierky
roku 2014 a vypracovanie daňového priznania vo výške 440.- €.
Zodpovedný: P. Falťan
Termín: 10.05.2015
111/2015 VV BŠZ berie na vedomie správu predsedu ŠTK o ukončení ligových
súťaží ročníka 2014/2015 v rámci BŠZ.
112/2015 VV BŠZ schvaľuje návrh ŠTK na pridelenie organizácie Majstrovstiev
Bratislavského kraja jednotlivcov v normálnom, v rapid a bleskovom
šachu na základe vyhodnotenia konkurzov Športovo-technickou komisiou.
(Viď bod č. 3). Zároveň poveruje predsedu ŠTK I. Poláčika zverejnením
informácie o vyhodnotení konkurzov na internetovej stránke BŠZ
Zodpovedný: I. Poláčik
Termín: 18.04.2015
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113/2015 VV BŠZ ukladá predsedovi KM podať oficiálnu žiadosť cestou VZN BSK
na usporiadanie turnaja O pohár predsedu BSK a žiadosť o dotáciu na
tento turnaj cestou VZN BSK.
Zodpovedný: S. Vlček
Termín: 20.04.2015
114/2015 VV BŠZ berie na vedomie správu predsedu KM o výsledkoch
uskutočnených podujatiach mládeže ako aj o pripravovaných akciách.
115/2015 Predseda BŠZ P. Falťan rozošle klubom a oddielom pozvánku so
sprievodným listom, informáciou o počte delegátov za jednotlivé kluby,
návrhom volebného poriadku, zápisnicou (vrátane uzneseniami) z
predchádzajúcej konferencie.
Zodpovedný: P. Falťan
Termín: 21.04.2015
116/2015 Občerstvenie na konferenciu zabezpečí P. Falťan.
Zodpovedný: P. Falťan

Termín: 12.05.2015

Príloha: Správa KaRK

Zapísal: Milan Beňo
Overil: Peter Falťan

V Bratislave, 16.04.2015
Peter Falťan
predseda VV BŠZ
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príloha č.1

Kontrolná a revízna komisia Bratislavského šachového zväzu
Správa o kontrole hospodárenia BŠZ za rok 2014
Kontrolná a revízna komisia (KaRK) v zložení Ing. Ivan Paulička a JUDr. Ľubomír
Chripko vykonala dňa 12.03.2015 kontrolu hospodárenia Výkonného výboru Bratislavského
šachového zväzu (VV BŠZ) za rok 2014. Tretí člen komisie, Ing. Štefan Priam, PhD., sa
kontroly nezúčastnil.
Na kontrolu, v súlade s odporúčaním Zápisu z kontroly 26.06.2014, aby sa doklady ku
kontrole predkladali pred termínom daňového priznania, boli predložené: peňažný denník,
kniha pohľadávok a kniha záväzkov, pomocné knihy, mesačné výpisy z účtu vo VÚB,
príjmové a výdavkové doklady (bločky), zápisy zo zasadaní VV BŠZ, zmluvy o organizovaní
podujatí, zmluvy o podpore mládeže na účasť na MS/ME, propozície turnajov, výsledkové
listiny ku konkrétne kontrolovanej zúčtovanej operácii.
Ku kontrole neboli predložené zápisnice zo zasadania Rady BŠZ a overené zápisy
o fyzickom stave peňazí v hotovosti.
Všetky predložené doklady sú v poriadku, finančné prostriedky boli použité len na
šachové účely podľa zmlúv a rozhodnutí VV BŠZ, až na nasledujúce formálne nedostatky: na
faktúre za riaditeľov líg chýba Pisárov podpis, na žiadnom zápise o stave pokladne nie je
podpis, k zmluvám o podpore mládeže nie sú priložené cestovné správy, nebola vykonaná
fyzická inventúra k 31.12.2014.
Na základe predložených a kontrolou preverených podkladov KaRK BŠZ konštatuje
nasledujúci stav finančných prostriedkov BŠZ v roku 2014 (v €) :

k 01.01.2014
k 31.12.2014

účet v banke
4 593,46
5 246,28

pokladňa
1 723,61
776,86

spolu
6 317,07
6 023,14

Záver
Vzhľadom na to, že finančné prostriedky boli použité v súlade s rozpočtom, KaRK BŠZ
schvaľuje výsledky hospodárenia BŠZ za rok 2014 a ukladá VV BŠZ odstrániť do
konferencie BŠZ 12.05.2015 uvedené nedostatky.
Zapísal:

Ing. Ivan Paulička

Kontroloval: JUDr. Ľubomír Chripko
člen KaRK BŠZ
Ing. Ivan Paulička
predseda KRK BŠZ

Bratislava, 19.03.2015
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