Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava

Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava
Zápisnica č. 1/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 25.7.2018
Prítomní:

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

Peter Falťan
Igor Poláčik
Ladislav Šipeky

Neprítomní: členovia VV: Milan Pacher
Eduard Šimkovič
Program:
1. Privítanie, kontrola uznesení a úloh z predošlých VV BŠZ, Rady BŠZ a z
Konferencie BŠZ
2. Financie: Aktuálny stav financií a hospodárenia BŠZ, informácia o zostavení
účtovnej závierky a daňového priznania za rok 2017, vyhodnotenie čerpania
rozpočtu za rok 2017, dotačná politika BSK
3. Ligové súťaže – ŠTK: Návrh kalendára ligových súťaží, riaditelia 3. až
5. ligy, dokumenty týkajúce sa ligových súťaží (SPD, Sadzobník poplatkov
a pokút...), žrebovanie
4. MBA: Návrh konkurzov o MBA v zrýchlenom a bleskovom šachu
jednotlivcov, príprava MBA v praktickom šachu ako uzavretého turnaja,
vyhodnotenie turnaja Open Slovan 2018 ako MBA
5. Dokumenty BŠZ: sfinalizovanie nového znenia Stanov BŠZ podľa pokynov
Konferencie BŠZ
6. Komisia mládeže: informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách
(seriál GPX, náborové turnaje, Dorastenecká liga a i.)
7. Podujatia a projekty BŠZ: školenie pre organizátorov šachových akcií, práca
v softvéri Swiss Manager
8. Propagácia BŠZ: aktivity BŠZ v kontexte príprav storočnice
9. Rôzne, diskusia
10. Záver
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K bodu 1:
Martin Sklár, predseda BŠZ, privítal prítomných na 1. zasadnutí VV BŠZ, ktoré bolo
zvolané dňa 15.7.2018 elektronickou formou. Informoval, že Milan Pacher
sa z rokovania VV kvôli pracovným povinnostiam ospravedlnil. Gustáv Šturc nebude
naďalej vykonávať funkciu pokladníka SŠZ, plný prístup k pokladni má Martin Sklár.
a) Predseda VV BŠZ navrhol, aby sa vypracoval sumár nesplnených uznesení VV, Rady
a Konferencie BŠZ za obdobie rokov 2015 – 2018.
b) V rámci VV BŠZ budú mať jednotliví členovia na starosti nasledujúce oblasti:
Stanislav Vlček – ustanovený konferenciou za podpredsedu BŠZ a konvalidovaný VV
BŠZ, mládež a športovopropagačná činnosť; Martin Sklár – ekonomicko-správna
činnosť; Eduard Šimkovič – športovo-technická činnosť; Ladislav Šipeky – komisia
rozhodcov; Pavol Pytlík – komunikácia s klubmi a archív; Milan Pacher – organizácia
turnajov a trénersko-metodická činnosť. Stanislav Vlček osloví Miroslava Bednára
s oázkou, či je ochotný naďalej spravovať webové sídlo BŠZ. Pozíciu kontrolóra
v rámci Kontrolnej a revíznej komisie BŠZ zastáva František Goga.
c) Pečiatkami BŠZ v súčasnosti disponujú Stanislav Vlček, Martin Sklár a Gustáv Šturc.
d) Členovia VV BŠZ sa zhodli, že na zasadnutia VV BŠZ by bolo vhodné pozývať
predsedu Rady BŠZ a predsedu Kontrolnej a revíznej komisie BŠZ.
e) V rámci vzájomnej diskusie sa členovia VV BŠZ zhodli na potrebe zefektívnenia
elektronického hlasovania per rollam – pre riešenie danej záležitosti by sa dalo použiť
hlasovanie cez doodle dotazníky. Igor Poláčik zašle členom VV BŠZ návrh riešenia
danej problematiky.
f) Stanislav Vlček predbežne navrhol ako členov Komisie mládeže BŠZ Miroslava
Roháčka a Miroslava Petreka.
K bodu 2:
a) Predseda VV BŠZ informoval členov VV BŠZ, že medzi najbližšie úlohy
v ekonomickej oblasti patrí registrovať BŠZ ako príjemcu 2%.
b) Martin Sklár zostavil a v zákonnej lehote na daňový úrad podal účtovnú závierku
a daňové priznanie. BŠZ vzhľadom na výšku príjmov nemusel našťastie platiť žiadnu
daň.
c) Rozpočet bol schválený na konferencii a predseda VV BŠZ zaslal členom VV
informáciu o priebežnom čerpaní rozpočtu a taktiež i peňažný denník. BŠZ získal
od SŠZ úhradu za organizáciu krajského kola žiakov a žiačok, a taktiež i 2 000 €
z BSK. Z 2 % BŠZ získal zatiaľ celkovo sumu 150 €.
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K bodu 3:
a) Martin Sklár informoval prítomných, že bude potrebné vykonať všetky potrebné
kroky, aby sa štart ligových súťaží BŠZ uskutočnil bez akýchkoľvek problémov.
b) Konferencia uložila ako úlohu predsedovi ŠTK BŠZ „v dostatočnom predstihu pred
začiatkom majstrovských súťaží družstiev preveriť záujem družstiev a zabezpečiť ich
prípadné presuny v zmysle SPD BŠZ“. Bývalý predseda ŠTK odovzdal potrebné
materiály Eduardovi Šimkovičovi a v kópii nimi disponuje i Stanislav Vlček.
Informáciu o súťažiach by mali obdržať minuloroční organizační pracovníci družstiev
a predsedovia klubov. Do 30.7. sa prihlasujú družstvá do 1. ligy a do 30.8. družstvá
2. ligy – t. j. bude zrejmá situácia i v nižších ligách. Žrebovanie líg sa pravdepodobne
uskutoční 19.9.2018 o 17.30 hod. na Doprastave.
c) VV BŠZ prerokoval návrh kalendára líg BŠZ vypracovaný Stanislavom Vlčekom.
Výhodou je neexistencia kolízií medzi 1. a 3. ligou avšak viacero kolízií vzniká medzi
2. a 4. ligou. V rámci návrhu bol zohľadnený i turnaj Open Tatry, či turnaj O pohár
BSK.
K bodu 4:
a) MBA v praktickom šachu jednotlivcov za rok 2018 zorganizoval klub ŠK Slovan
Bratislava v rámci turnaja Open Slovan. Uvedené podujatie nepriaznivo ovplyvnila
kolízia s podujatím organizovaným SŠZ Open Cetín. Článok z podujatia žiaľ nebol
organizátorom zverejnený. Fotografie zabezpečil Stanislav Vlček. Počet účastníkov
nebol dostatočný. Členovia VV však pozitívne zhodnotili existenciu a archivovanie
nahratých partií z daného podujatia. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nebola
organizátorovi priznaná variabilná zložka dotácie z BŠZ v plnej výške.
b) Majstrom Bratislavy v praktickom šachu jednotlivcov sa nemôže stať naturalizovaný
hráč, hoci uvedený hráč môže byť zároveň členom klubu patriaceho do BŠZ.
Z minulosti síce existuje v danej oblasti precedens, ale uvedená chyba by sa už
v budúcnosti nemala opakovať. Analogicky sa naturalizovaný hráč nemôže totiž stať
ani majstrom Slovenska, hoci by v danom turnaji zvíťazil. V čase konania turnaja musí
byť každý účastník kruhového uzavretého turnaja MBA v praktickom šachu
jednotlivcov členom BŠZ.
c) Právo účasti na MBA v praktickom šachu jednotlivcov v roku 2019 majú Jozef
Franzen, Erik Oprea, Richard Kolman a Stanislav Hulla. Organizačne podujatie
zabezpečí BŠZ.
d) VV BŠZ v roku 2019 nebude vyhlasovať konkurz na MBA v praktickom šachu
jednotlivcov. Všetky tri pravidelne organizované FIDE openy v Bratislave (Open
Slovan, Open Dúbravan a Open Slovan) budú kvalifikačnými turnajmi pre uzavreté
MBA v roku 2020. Bude z nich postupovať najlepšie umiestnený hráč z klubov BŠZ.
Pokiaľ sa hráč s právom účasti MBA odmietne zúčastniť, prípadne ak vybojuje účasť
na viacerých turnajoch, právo účasti prechádza na ďalšieho hráča v poradí.
Rozhodovať bude časový sled odohraných turnajov – ak si hráč vybojuje účasť
na prvom kvalifikačnom turnaji, na ostatných o účasť už bojovať nebude.
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K bodu 5:
Konferencia BŠZ poverila predsedu VV BŠZ aby v spolupráci s JUDr. Syrovým
finalizoval návrh stanov. V rámci stanov by sa malo jednať iba o drobné zásahy.
Stanovy sú v súlade so zákonom č. 440/2015. Na základe diskusie vyvstalo viacero
nedoriešených otázok – napr, nesprávna definícia člena BŠZ.
K bodu 6:
Stanislav Vlček informoval prítomných o záležitostiach týkajúcich sa komisie mládeže
BŠZ a navrhol poskytnutie finačnej dotácie pre účastníkov daných podujatí, ak sú
členmi BŠZ.
a) ME družstiev sa zúčastnili Samir Sahidi a Anna Vrtiaková.
b) ME v Rige by sa mali zúčastniť Adrián Zetocha, Anna Vrtiaková, Adriana
Vozárová a Miroslav Macko.
c) MEU by sa mali uskutočniť v Koutoch nad Desnou
d) MS budú rozdelené na MS do 14 rokov a na MS nad 14 rokov. Uskutočnia
sa v Grécku a Španielsku.
e) V septembri 2018 sa uskutoční i turnaj O pohár predsedu BSK, ktorý by mal byť
tiež čiastočne dotovaný Bratislavským samosprávnym krajom. Na ceny a trofeje
by malo byť určených cca 200 €.
f) Krajské kolo Dorasteneckej ligy by sa malo uskutočniť v termíne jesenných
prázdnin, miesto konania zatiaľ určené nie je.
g) Akcie Šporťáčik by sa mala uskutočniť za spoluúčasti BŠZ 23.9.2018 v Sade
Janka Kráľa a ďalšia akcia vhodná pre mládež za spoluúčasti Michala Vrbu z BŠA
by sa mala uskutočniť 5.10.2018.
h) Náborové turnaje budú v sezóne 2018/2019 pokračovať podobne ako minulý rok.
i) Ministerstvo školstva podporilo organizáciu školských turnajov sumou 4 400 €
(30 € + 1 € na hráča), podmienkou je urobiť potrebné vyúčtovanie.
K bodu 7:
Peter Falťan navrhol v rámci BŠZ zorganizovať jednodňové školenie pre funkcionárov
šachových klubov, v rámci ktorého by sa mohli oboznámiť s informáciami ohľadne
organizačných záležitostí klubu, webových stránok, 2 % daní, základmi účtovníctva na
klubovej úrovni, možnosti získania dotácií, systému podpory turnajov BŠZ,
organizovania súťaží jednotlivcov a družstiev, súťažného poriadku družstiev, a
rozhodcovského minima. Podľa Pavla Pytlíka by bolo vhodné vytvoriť pre
organizačných pracovníkov manuál so zoznamom úloh a termínmi ich plnenia. Vzor
by mohla byť príručka Miroslav Hurtu pre trénerov mládeže. Ladislav Šipeky osloví
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Vladimíra Szucsa, ktorý by mohol mať podnety ohľadne komunikácie organizačných
pracovníkov so sekretariátom SŠZ.
K bodu 8:
V rámci príprav osláv storočnice už boli zabezpečené odznaky, viazne však príprava
publikácie. Zatiaľ vznikol iba jeden článok s uvedenou tematikou, avšak jeho
publikovanie je otázne.
K bodu 9:
a) V roku 2018 by sa mala v Bratislave uskutočniť simultánka Dvanásťkrát naslepo
– výnimočné podujatie organizované Vladimírom Hrtkom a Miroslavom
Roháčkom. V rámci simultánky je snaha utvoriť oficiálny slovenský rekord, zatiaľ
však k dispozícii nie sú oficiálne pravidlá. V rámci daného podujatia sa uskutoční
i staromestský rapid turnaj. Rozhodcom rapid turnaja má byť Ladislav Šipeky,
rozhodcom simultánky naslepo Rastislav Diviak a on line prenos má obsluhovať
Rastislav Búry. BŠZ by mohol poskytnúť organizátorom daného podujatia
finančnú dotáciu vo výške 150 €, ktorá bude účelovo použitá na prípravu 150 ks
pohľadníc a štyroch fotoalbumov (dva albumy pre organizátorov podujatia, jeden
pre rekordéra a jeden pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave). BŠZ by mohol získať
z daného podujatia jeden fotoalbum a taktiež i jednu pohľadnicu pre svoj budúci
archív. Organizátor žiada i poskytnutie účelovej dotácie na personálne výdavky.
b) VV BŠZ prerokoval možnosť poskytnutia dotácie na nákup šachových hodín
a šachových súprav pre potreby BŠA. Zvážili sa možnosti výpožičky, či prenájmu
daného materiálu.
K bodu 10:
Úlohy a uznesenia:
1/2018 Predseda VV BŠZ osloví kandidátov na riaditeľov 3., 4. a 5. líg BŠZ, či sú
ochotní dané funkcie vykonávať i v súťažnom ročníku 2018/2019.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.7.2018
2/2018 VV BŠZ navrhuje Rade BŠZ ako predsedu komisie mládeže Stanislava
Vlčeka, ako predsedu komisie rozhodcov Ladislava Šipekyho a ako predsedu
športovo-technickej komisie Eduarda Šimkoviča.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
3/2018 VV BŠZ konvaliduje rozhodnutie konferencie BŠZ o ustanovení Stanislava
Vlčeka za podpredsedu VV BŠZ.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
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4/2018 Predseda VV BŠZ vyzve členov Rady BŠZ, aby mu oznámili meno predsedu
Rady BŠZ.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.7.2018
5/2018 Pavol Pytlík urobí sumarizáciu všetkých nevykonaných úloh a uznesení
z predchádzajúceho funkčného obdobia VV, Rada, Konferencia.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Pavol Pytlík
Termín: 15.8.2018
6/2018 Podpredseda VV BŠZ aktualizuje a zašle organizačným pracovníkom a
predsedom jednotlivých klubov pokyny pre majstrovské súťaže družstiev BŠZ
v súťažnom ročníku 2018/2019.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: 5.8.2018
7/2018 VV BŠZ schvaľuje upravený návrh kalendára súťaží BŠZ na sezónu
2018/2019 vypracovaný podpredsedom VV BŠZ.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
8/2018 VV BŠZ schvaľuje variabilnú zložku dotácie za MBA v praktickom šachu
jednotlivcov pre organizátora turnaja Open Slovan vo výške 35 €. Vyhodnotenie
turnaja organizátorovi zašle podpredseda VV BŠZ a vyplatenie schválenej čiastky
zabezpečí predseda VV BŠZ.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Stanislav Vlček, Martin Sklár
Termín: 31.7.2018
9/2018 Martin Sklár uhradí finančnú cenu víťazovi 3. ligy A1 a refundácie nákladov
riaditeľom 3., 4. a 5. líg organizovaných BŠZ.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.7.2018
10/2018 VV BŠZ berie na vedomie, že členom Najvyššieho orgánu SŠZ sa za BŠZ
stal Jozef Franzen.
11/2018 Milan Pacher osloví možných účastníkov MBA v praktickom šachu
jednotlivcov, ktoré sa uskutočnia v roku 2019, s právom účasti na základe
ratingu k 1.1.2019.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Milan Pacher
Termín: 1.1.2019
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12/2018 VV BŠZ nebude v roku 2018 vyhlasovať konkurz na MBA v praktickom
šachu jednotlivcov, avšak všetky tri zaužívané turnaje Open Slovan, Open Dúbravan a
Open Doprastav budú kvalifikačnými turnajmi na uzavreté MBA v roku 2020.
Z uvedených turnajov bude postupovať najlepšie umiestnený hráč z klubov
združených v BŠZ. Ak prvý hráč, prípadne ďalší hráč v poradí sa odmietne MBA
zúčastniť, právo účasti má bezprostredne nasledujúci hráč v poradí z klubov BŠZ.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
13/2018 VV BŠZ schvaľuje konkurzné podmienky MBA v zrýchlenom šachu
jednotlivcov a bleskovom šachu jednotlivcov pre rok 2019. Majstri Bratislavy
získavajú možnosť hrať uzavretý turnaj MBA 2020 v praktickom šachu.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
14/2018 Podpredseda BŠZ vypracuje štatút MBA v praktickom šachu jednotlivcov.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: 31.8.2018
15/2018 VV BŠZ schvaluje účelovú dotáciu 180 € ako podporu na pripravované
podujatie Dvanásťkrát naslepo, za podmienky poskytnutia fotoalbumu a pohľadnice
z podujatia pre potreby BŠZ a dotáciu pre organizátora podujatia vo výške do 120 €,
ktorá bude použitá na personálone výdavky.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
16/2018 VV BŠZ schvaľuje zorganizovanie Seminára pre organizačných pracovníkov
družstiev
a klubov BŠZ.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Peter Falťan, Ladislav Šipeky, Igor Poláčik
Termín: 26.9.2018
17/2018 VV BŠZ poveruje predsedu VV BŠZ zapracovaním zmien schválených
konferenciou, ktorý následne predloží stanovy JUDr. Syrovému na finálnu kontrolu
a zašle ich MV na sekciu verejnej a vnútornej správy. Návrh stanov vypracovaný
podpredsedom VV BŠZ bude predložený Rade BŠZ na pripomienkovanie. Ak rada
zhodnotí, že pripomienky sú relevantné vzhľadom na funkčnosť a právnu presnosť
stanov, uvedený návrh bude predložený na schválenie konferencii BŠZ v roku 2019.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 5.8.2018
18/2018 VV BŠZ schvaľuje príspevok pre účastníkov ME družstiev a ME
jednotlivcov , ktorí sú členmi klubov BŠZ vo výške 40 €.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
19/2018 BŠZ zakúpi v zmysle dotačnej zmluvy s Bratislavským samosprávnym
krajom šachové súpravy a digitálne hodiny v minimálnej výške 550 €.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.8.2018
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20/2018 Podpredseda VV BŠZ zakúpi pre potreby BŠZ tričká detských veľkostí
v celkovej hodnote minimálne 220 €.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: 31.8.2018
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, 20.5.2019
Zapísal: Pavol Pytlík
Overil: Martin Sklár

Prílohy: 5
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