Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava

Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava
Zápisnica č. 2/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 3.12.2018
Prítomní:

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

Neprítomní: členovia VV: Milan Pacher
Program:
1. Privítanie, kontrola plnenia uznesení a úloh
2. Financie: Aktuálny stav financií a hospodárenia BŠZ, priebežné vyhodnotenie
čerpania rozpočtu za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019, dotácia z BSK
3. Ligové súťaže – ŠTK: Zhodnotenie doterajšieho priebehu súťaží, refundácia
nákladov riaditeľom líg za sezónu 2017/2018, pravidlá refundácie pre sezónu
2018/2019, spravodaje a propagácia súťaží
4. MBA: Vyhodnotenie konkurzov MBA na rok 2019
5. Komisia mládeže: informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách,
výsledky členov BŠZ na medzinárodných podujatiach
6. Vianočný turnaj predsedu NR SR – spolupráca s organizátorom, prípadná žiadosť
o finančnú podporu zo SŠZ
7. Podujatia a projekty BŠZ: školenie pre organizátorov šachových akcií
8. Propagácia BŠZ: aktivity BŠZ v kontexte príprav storočnice, webstránka BŠZ
9. Rôzne, diskusia
10. Záver
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K bodu 1:
Martin Sklár, predseda BŠZ, privítal prítomných na 2. zasadnutí VV BŠZ, ktoré
bolo zvolané dňa 16.11.2018 elektronickou formou. Informoval, že Milan Pacher
sa z rokovania VV kvôli pracovným povinnostiam ospravedlnil.
Kontrola plnenia úloh bola presunutá na najbližšie rokovanie VV BŠZ.
K bodu 2:
a/ Martin Sklár zaslal členom VV BŠZ zaslal peňažný denník, informácie
o pohyboch na účte a rozpočet. Na bežnom účte je v súčasnosti 8 365 € a v
pokladni 181 €. Za rok 2018 skončí rozpočet BŠZ v čiernych číslach.
b) BŠZ sa zaregistroval ako príjemca 2% asignovanej dane na rok 2019.
c) Od BSK sme získali v rámci dotácie až 2 000 € a bude potrebné zvážiť
predloženie žiadosti o príspevok v rámci Bratislavskej dotačnej schémy v roku
2019. Žiadosť predstavuje pre organizátora značnú administratívnu záťaž. Peniaze
z BSK sa dajú za predpokladu príslušnej spoluúčasti využiť na nákup šachových
hodín, medailí, turnajových cien a literatúry, ako i na materiálnotechnické
zabezpečenie klubov.
d) Martin Sklár členov VV BŠZ informoval o mimoriadne vydarenom MBA
v rapid šachu, ktorý sa uskutočnil v rámci piateho ročníka turnaja O pohár firmy
Dansk. Na turnaji, ktorého víťazom sa stal Milan Pacher, sa zúčastnilo 170 hráčov
zo Slovenska a z desiatich ďalších federácií. Medzi najúspešnejších účastníkov
z členov BŠZ patril Karol Ruckschloss, ktorý nielenže obsadil na turnaji výborné
šieste miesto, ale získal i cenu pre najlepšieho seniora. Organizátor okrem
nadštandartného občerstvenia pre účastníkov podujatia zabezpečil i primeranú
propagáciu turnaja – záverečná správa je zverejnená na stránke SŠZ a bude taktiež
zverejnená i na stránke BŠZ. Z dotácie na MBA v rapid šachu boli doteraz
vyčerpané prostriedky iba vo výške 130 € a Martin Sklár požiadal VV BŠZ
o zváženie vyplatenia variabilnej zložky dotácie.
e) Podpredseda BŠZ poukázal na skutočnosť, že bude potrebné vyplatiť finančné
náležitosti organizátorovi GPX Malacky.
f) V rámci návrhu rozpočtu prerokoval VV BŠZ možnosť zvýšenia príjmu
z podielového členského (príspevok z členského do SŠZ) pre krajský šachový
zväz zo súčasných 32 % na 50 % sumy.
g) Predseda BŠZ informoval o snahe BŠZ získať od SŠZ príspevok na seminár
trénerov organizovaný Michalom Vrbom vo výške 150 €.
h) Podpredseda BŠZ informoval prítomných, že v rámci zapojenia sa BŠZ do
organizovania turnaja O pohár BSK, požiada krajský šachový zväz o príspevok zo
strany Bratislavského zväzu telesnej kultúry vo výške 600 €.
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i) Tomáš Danada požiadal BŠZ o príspevok na šachový turnaj organizovaný pri
príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského.
K bodu 3:
a) Kompenzácia nákladov riaditeľom súťaží družstiev BŠZ (3. – 5. liga) bola
vykonaná iba čiastočne. Členovia VV BŠZ sa zhodli, že riaditeľom bude
vyplatená i zvyšná časť finančných prostriedkov určená konferenciou, zohľadnia
sa nielen kvantitatívne kritériá (počet hráčov, družstiev, kôl, spravodajov) ale aj
kritériá kvalitatívne. Čiastočne sa dá v rámci určenia kvantitatívnych kritérií
použiť návrh Ladislava Šipekyho.
b) Predseda ŠTK označil priebeh súťaží za bezproblémový, bolo by však vhodné
presnejšie definovať pravidlá v Súťažnom poriadku družstiev pri rozhodovaní
ŠTK o postupe a zostupe družstiev v ligách riadených BŠZ.
c) Eduard Šimkovič informoval členov VV BŠZ o snahe reorganizovať
5. ligu
Bratislava mesto, keďže pri značnom počte účastníkov uvedenej súťaže v rámci
zostavovania kalendára súťaží BŠZ vznikajú opakované problémy s nedostatkom
vhodných voľných termínov.
d) V rámci diskusie členovia VV prerokovali možnosť zorganizovania
záverečného kola 3. ligy A1 – Majstrovstiev BŠZ družstiev, ktoré by družstvá
mohli odohrať na jednom mieste. Zároveň by záverečné kolo mohlo byť spojené
s odovzdaním plakety čestného člena BŠZ.
K bodu 4:
a) MBA v praktickom šachu jednotlivcov v roku 2019 bude organizovať BŠZ.
Členovia VV prerokovali možnosť pokračovania formátu súťaže i v roku 2020.
b) Do konkurzu o usporiadanie MBA v rapid šachu v roku 2019 sa prihlásil iba
jeden účastník – organizátor turnaja O pohár firmy Dansk, ktorý splnil konkurzné
podmienky.
c) Do konkurzu o organizovanie MBA v bleskovom šachu sa prihlásil iba
organizátor turnaja Open Dobrá nálada. Organizátor splnil konkurzné podmienky.
Termín žiaľ nie je ideálny, keďže sa jedná o záver roka.
d) V súčasnosti nastáva čiastočný prepad záujmu o bleskový šach. Pozitívne je, že
v priestoroch ŠK Slovan Bratislava Jozef Jánoš organizuje pravidelný seriál
bleskových turnajov. VV BŠZ prerokoval možnosť organizovania vlastného
seriálu bleskových turnajov, ktorý by mohli postupne organizovať jednotlivé
kluby BŠZ. Majiteľ kaviarne Štefánka by bol ochotný poskytnúť priestory pre
zorganizovanie bleskového turnaja mimo otváracích hodín. Šach sa hrá i v novej
kaviarni na Miletičovej ulici. Organizovanie pravidelného seriálu bleskových
turnajov by pomohlo i rozvoju šachového života v jednotlivých kluboch.
K bodu 5:
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a) V dorasteneckej lige sa na prvých dvoch priečkach umiestnili družstvá klubu
ŠK Slovan Bratislava, na treťom mieste skončilo družstvo Doprastavu Bratislava.
Súťaže sa zúčastnili i družstvá Slovana C a Dúbravanu. Do ďalšieho kola
postupujú prvé tri družstvá. Počet družstiev v súťaži je však pomerne nízky.
Problematickým sa ukázal i termín konania súťaže Medzikrajské kolo
Dorasteneckej ligy sa taktiež pravdepodobne uskutoční v Bratislave v januári
2019.
b) Školských šachových súťaží sa v tomto roku zúčastnilo 316 detí, čo je žiaľ
menej ako minulý rok. Čiastočne upadá BA V, ale pozitívne sa rozvíja okres
Senec. Krajské kolo sa uskutoční 5.12.2018, čo žiaľ koliduje s termínom turnaja
predsedu NR SR.
c) Vznikne prvá šachová škola v Bratislave, keď sa 5.12.2019 pri príležitosti
návštevy Anatolija Karpova Základná škola na Černyševského premenuje na
Školu Anatolija Karpova.
d) Stanislav Vlček sa v decembri zúčastní stretnutia v Londýne organizovaného
v rámci projektu Erazmus.
e) Dobrý výsledok dosiahol na MS Lukáš Sebastián Kostolanský, keď jeho 10.
miesto je jedným z najlepších umniestnení hráča BŠZ na podujatí podobného
významu.
K bodu 6:
a) Podpredseda VV BŠZ intenzívne spolupracuje na organizácii Vianočného
turnaja predsedu NR SR. Viacerí oslovení žiaľ účasť na podujatí odmietli.
b) SŠZ schválil BŠZ príspevok vo výške 300 € na turnaj predsedu NR SR, ktorý
sa uskutoční dňa 6.12.2018 Uvedený príspevok bude využitý na zakúpenie
šachovej literatúry a drobných spomienkových predmetov pre Anatolija Karpova,
predsedu NR SR a ministerku školstva. Po diskusii sa VV BŠZ zhodol, že
súčasťou knižného daru pre Anatolija Karpova bude kniha bratislavského
veľmajstra Jána Markoša Under the Surface, a to i s podpisom autora.
K bodu 7:
Školenie pre organizátorov šachových podujatí sa v septembrovom termíne
neuskutočnilo. Organizátori, organizační pracovníci klubov i funkcionári v rámci
BŠZ zjavne chýbajú. V rámci prípadného školenia v budúcnosti by bolo potrebné
poskytnúť podrobnejšie informácie o ekonomických záležitostiach, ktoré sa
klubov týkajú.
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K bodu 8:
Spolupráca s p. Pažitným pri tvorbe publikácie k storočnici Majstrovstiev
Bratislavy bola žiaľ neúspešná. BŠZ plánuje pri príležitosti storočnice vydať
pohľadnice, známky a odznaky s uvedenou tematikou.
K bodu 9:
V rámci stránky chess.sk by mohol VV BŠZ uskutočnovať hlasovania per rollam,
je však potrebné aby k hlasovaniu mali prístup všetci členovia VV.
K bodu 10:
Úlohy a uznesenia:
21/2018 VV BŠZ schvaľuje nákup šachovej literatúry a spomienkových
predmetov pri príležitosti návštevy Anatolija Karpova v Bratislave.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť:Stanislav Vlček, Pavol Pytlík
Termín: 5.12.2018
22/2018 Predseda ŠTK navrhne rozdelenie variabilnej zložky finančných
prostriedkov určených ako kompenzácia nákladov pre riaditeľov súťaží družstiev
riadených BŠZ a zohľadní kvalitatívne a kvantitatívne kritériá spravodajov
vydaných riaditeľmi za sezónu 2018/2019.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Eduard Šimkovič
Termín: 31.1.2019
23/2018 VV BŠZ schvaľuje vyplatenie variabilnej zložky dotácie na MBA
v Bratislave v rapid šachu za rok 2018 v plnej výške, a to za podmienky
zverejnenia správy o turnaji na stránke BŠZ organizátorom turnaja.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 1 zdržal sa
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.1.2019
24/2018 Predseda BŠZ osloví organizátorov šachových prednášok z BŠA a ŠK
Slovan Bratislava so žiadosťou o vyčíslenie finančných náležitostí a zebezpečí
taktiež i vyplatenie predmetných súm.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.1.2019
25/2018 VV BŠZ súhlasí so snahou presadiť v najvyššom orgáne SŠZ zmenu
pomeru prerozdelenia podielového členského určeného pre krajské šachové zväzy
zo súčasných 32 % na 50 %.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Pavol Pytlík
Termín: 31.1.2019
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26/2018 Predseda a podpredseda BŠZ oslovia magistrát mestskej časti BA I so
žiadosťou o spoluprácu pri organizovaní MBA v praktickom šachu jednotlivcov
v roku 2019.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Martin Sklár, Stanislav Vlček
Termín: 31.1.2019
27/2018 Martin Sklár preskúma možnosti zmeny poskytovateľa bankových
služieb pre potreby BŠZ.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín 30.5.2019
28/2018 Predseda ŠTK pripraví návrh na úpravu Súťažného poriadku družstiev
BŠZ kde presnejšie definuje pravidlá zostupov a postupov do/z súťaží družstiev
BŠZ. Po schválení v ŠTK uvedený návrh predloží na schválenie VV BŠZ.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Eduard Šimkovič
Termín: 31.1.2019
29/2018 Predseda ŠTK v spolupráci so športovo-technickou komisiou pripraví
návrhy na reorganizáciu 5. ligy Bratislava mesto.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Eduard Šimkovič
Termín: 31.1.2019
30/2018 Predseda ŠTK pripraví návrh konkurzných podmienok záverečného kola
3. ligy A1 – Majstrovstiev družstiev Bratislavského kraja pre sezónu 2019/2020.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Eduard Šimkovič
Termín: 31.5.2019
31/2018 VV BŠZ schvaľuje pridelenie MBA v rapid šachu v roku 2019
organizátorovi turnaja O pohár firmy Dansk.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 1 zdržal sa
32/2018 Milan Pacher osloví predsedov jednotlivých klubov s ponukou
zorganizovať turnaje v bleskovom šachu a pripraví návrh seriálu bleskových
turnajov s mesačnou periodicitou – 9 turnajov základnej časti a finále. Záverečný
turnaj seriálu bude zároveň MBA v bleskovom šachu.
Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Zodpovednosť: Milan Pacher
Termín: 31.12.2018
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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: 1
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