Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava

Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava
Zápisnica č. 4/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 25.06.2019
Miesto konania: RICOH Slovakia s.r.o., Polus Tower II, 14. poschodie, Vajnorská 100/B,
Bratislava
Prítomní:

členovia VV: Martin Sklár – predseda
Stanislav Vlček – podpredseda
Pavol Pytlík
Milan Pacher
hostia: predseda rady BŠZ Igor Poláčik, Peter Falťan

Neprítomní:

členovia VV: Eduard Šimkovič

Program:
1. Privítanie, kontrola uznesení a úloh z predošlých VV BŠZ, vyhodnotenie
a implementácia návrhov prednesených na konferencii BŠZ
2. Financie: Aktuálny stav financií a hospodárenia BŠZ, plán čerpania dotácie z
BSK
3. Ligové súťaže – ŠTK: Príprava na novú sezónu 2019/2020
4. Zákonné povinnosti a dokumenty BŠZ: povinnosť oznámiť na Ministerstvo vnútra
informáciu o štatutárnom orgáne, novelizácia Stanov BŠZ
5. Komisia mládeže: informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách (seriál
GPX, náborové turnaje, školské súťaže, majstrovské súťaže)
6. Podujatia a projekty BŠZ: plánované akcie, vyhodnotenie podujatí s participáciou
BŠZ
7. Vyhodnotenie konferencie SŠZ z pohľadu KŠZ
8. Rôzne, diskusia
9. Záver
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K bodu 1:
Martin Sklár, predseda BŠZ, privítal prítomných na 4. zasadnutí VV BŠZ, ktoré bolo
zvolané dňa 23.06.2019 v súlade s článkom 11 ods. 4 Stanov BŠZ elektronickou formou.
Rokovanie, ktoré sa začalo o 17.30 hod., prebiehalo v priestoroch spoločnosti RICOH
Slovakia s.r.o., Polus Tower II, Vajnorská 100/B v Bratislave.
Z rokovania konferencie vyplynulo pre VV BŠZ odporúčanie zabezpečiť počas
rekonštrukcie Domu športu efektívne preposielanie poštových zásielok. Od roku 2020 budú
mať občianske združenia povinnosť zriadiť si elektronickú schránku; doposielanie poštových
zásielok Slovenská pošta v súčasnosti realizuje za sumu 30 € / mesiac. Vzhľadom na
prebiehajúce stavebné práce v Dome športu môže mať BŠZ budúci rok i problém s hľadaním
nového sídla.
01/2019 Doplniť zápisnice BŠZ č. 1/2018 a č. 2/2018.
Zodpovedný: P. Pytlík, M. Sklár.
Termín: 01.05.2019
Kontrola úlohy: čiastočne splnené, zápisnice boli vyhotovené, ale zatiaľ neboli zverejnené.
02/2019 ŠTK BŠZ navrhne úpravu systému ligových súťaží pre ročník 2019/20 a zašle ho na
kontrolu VV SŠZ. Následne bude po skončení sezóny 2018/19 zaslaný na kluby formou
dotazníka.
Zodpovedný: E. Šimkovič
Termín: 01.05.2019
Kontrola úlohy: úloha nesplnená
03/2019 Uznesenie: VV BŠZ udeľuje variabilnú zložku príspevku na organizáciu MBA v
bleskovom šachu - OPEN Dobrá nálada 2019 vo výške 60 Eur.
Hlasovanie: 3 - 1 - 0. Uznesenie schválené.
Kontrola uznesenia: variabilná zložka príspevku zatiaľ nebola vyplatená
04/2019 Vybrať projekčné plátno vhodné na prezentácie a žrebovania turnajov.
Zodpovedný: S. Vlček
Termín: 01.04.2019
Kontrola úlohy: úloha splnená
05/2019 Vypracovať propozície MBA 2019 v praktickom šachu.
Zodpovedný: S. Vlček
Termín: 05.03.2019
Kontrola úlohy: úloha splnená
06/2019 Poslať propozície MBA 2019 v praktickom šachu hráčom pozvaným podľa listiny
FIDE ELO 01/2019.
Zodpovedný: Milan Pacher
Termín: 10.03.2019
Kontrola úlohy: úloha splnená
07/2019 Zistiť možnosť vypožičať online sady na MBA v praktickom šachu.
Zodpovedný: S. Vlček
Termín: 01.04.2019
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Kontrola úlohy: úloha splnená, SŠZ zapožičalo online sady bezplatne
08/2019 Uznesenie:
Nominačné turnaje na ďalší ročník MBA sú:
1 hráč: MBA 2019 - obhajca titulu Majstra Bratislavského kraja 2019
1 hráč: MBA v rapid šachu 2019 - majster Bratislavského kraja v rapid šachu 2019
1 hráč: MBA v bleskovom šachu 2019 - majster Bratislavského kraja v bleskovom šachu
2019
3 hráči: víťazi, resp. najlepší hráči z klubov BŠZ na každom z troch FIDE openov,
hodnotených podľa výšky cenového fondu. Pre rok 2019 sú to: Open Dps 2019, Open Slovan
2019, Open Dúbravan 2019.
2 hráči: podľa ratingu FIDE 01/2020
1 hráč: junior do 18 rokov podľa ratingu FIDE 01/2020
1 hráč: divoká karta BŠZ
V prípade, že sa hráč nominuje na základe viacerých kritérií, do úvahy sa berie vždy vyššie
kritérium v uvedenom zozname. Miesto, ktoré sa takýmto prípadom uvoľní, obsadí ďalší hráč
podľa januárového ratingu FIDE.
Hlasovanie: 4 - 0 - 0. Uznesenie schválené.
Kontrola uznesenia: na konferencii BŠZ odzneli návrhy na zmenu daných kritérií najmä
v oblasti nominačných kritérií pre bleskový a rapid šach, predseda VV BŠZ navrhol ponechať
uvedené uznesenie zatiaľ v platnosti bez zmien minimálne na obdobie jedného roka
09/2019 Zverejniť aktuálny SPD BŠZ na webstránku.
Zodpovedný: S. Vlček
Termín: 01.04.2019
Kontrola úlohy: úloha nesplnená
10/2019 Zverejniť výsledky konkurzov BŠZ 2019 na webstránku.
Zodpovedný: S. Vlček
Termín: 01.04.2019
Kontrola úlohy: úloha splnená
11/2019 Doplniť agendu BŠZ 2% na webstránku.
Zodpovedný: S. Vlček
Termín: 01.04.2019
Kontrola úlohy: úloha splnená
12/2019 Zistiť možnosť organizácie sprievodných akcií počas ME mládeže 2019.
Zodpovedný: S. Vlček
Termín: 01.06.2019
Kontrola úlohy:
a) šachy v Inchebe sú nonstop, ale pri usporiadaní akcií je potrebné zaplatiť personál
(SBS, požiarnici a pod.). Hodinová sadzba predstavuje cca 90 eur (10 ľudí x 9 eur).
Z uvedeného dôvodu nie je organizácia sprievodných akcií v mieste konania ME mládeže pre
BŠZ rentabilná. Podujatia sa môžu uskutočniť aj v priestoroch ŠK Slovan, ktoré sú v blízkosti
miesta konania ME mládeže.
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b) Šach na školách: v dňoch 7.8. – 8.8.2019 organizuje vzdelávacia komisia ECU
v rámci podujatia seminár. Taktiež sa má uskutočniť aj seminár pre rozhodcov a seminár pre
organizátorov šachových podujatí.
c) Podpredseda VV BŠZ dohodol s p. Michalom Vaněkom 50 % zľavu na vstupnom
pre účastníkom ME mládeže, ak budú mať záujem navštíviť výstavu Richard Réti – šachový
génius v Múzeu Židovskej kultúry. Naviac vstup v prvú nedeľu v mesiaci by mal byť
bezplatný. Taktiež p. Vaněk v spolupráci so Stanom Vlčekom môžu zabezpečiť pre
záujemcov komentované prehliadky okrem slovenčiny i v angličtine, ruštine a nemčine.
d) Jednou zo sprievodných akcií ME mládeže bude i prezentácia Šachového automatu
p. A. Grollom. Slávnostná prezentácia Šachového automatu v Bratislave sa uskutoční
27.07.2019 v Univerzitnej knižnici.
e) Účastníci ME budú mať pravdepodobne zľavu na vstupnom na kúpalisko
Matadorky a do ZOO Bratislava.
13/2019 Preveriť posúdenie žiadosti SŠZ o príspevok 300 Eur na trénerský seminár.
Zodpovedný: M. Sklár
Termín: 01.04.2019
Kontrola úlohy: úloha zatiaľ nesplnená; po rokovaní s Marekom Zelnickým bolo dohodnuté,
že ďalšie stretnutie v uvedenej záležitosti sa uskutoční po konferencii Slovenského šachového
zväzu.
14/2019 Zorganizovať rozhodcovské školenie a spojiť ho s prípravou OP a organizátorov
turnajov pred sezónou 2019/2020.
Zodpovedný: P. Pytlík
Termín: 01.07.2019
Kontrola úlohy: úloha nesplnená, M. Sklár osloví predsedu komisie rozhodcov L. Šipekyho
ohľadne možnosti organizácie daných podujatí.
15/2019 Dohodnúť detaily a podmienky spolupráce s Múzeom Židovskej kultúry ohľadne
výstavy Richard Rétiho – šachový génius.
Zodpovedný: S. Vlček
Termín: 01.05.2019
Kontrola úlohy: úloha splnená, akcia bola úspešná. BŠZ zabezpečilo online prenos
a premietanie, financie v sume 50 € boli čerpané v rámci dotácie BSK.
16/2019 Vytvoriť si vhodnú tréningovú skupinu na prekonanie rekordu v simultánnej hre
naslepo.
Zodpovedný: M. Pacher
Termín: 01.06.2019
Kontrola úlohy: úloha zatiaľ nesplnená. Milan Pacher na najbližšom VV BŠZ informuje
členov VV o reálnosti uskutočnenia podujatia.
17/2019 Osloviť kluby, aby predložili návrhy kandidátov do VV SŠZ a prihlásili sa cez
Sekretariát SŠZ.
Zodpovedný: M. Sklár
Termín: 01.05.2019
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Kontrola úlohy: úloha splnená, žiadny člen BŠZ neprejavil záujem kandidovaťdo funkcie vo
VV SŠZ.
K bodu 2:
a) Martin Sklár informoval prítomných členov VV BŠZ, že na účet BŠZ by zanedlho
mali byť zaslané prostriedky z dotácie BSK. Zmluva medzi BŠZ a BSK je už podpísaná
a v súčasnosti je dotácia vyčerpaná v rozsahu cca 50 %. Celková suma projektu je 9 000 eur.
Spoluúčasť BŠZ je 4 500 eur.
b) Turnaj „Chess Ladies“ sa za využitia danej dotácie uskutoční v dňoch 14. – 21.
septembra 2019; jednotlivé federácie sa k účasti na uvedenom podujatí zatiaľ nevyjadrili,
alebo prejavili k organizovaniu daného podujatia zamietavý postoj (najmä kvôli finančnému
hľadisku). Problematické je podľa zástupcu SŠZ Martina Dobrotku aj použitie názvu daného
podujatia – organizátori by podľa neho mali názov podujatia zmeniť. Žiadna z federácií nemá
dané podujatia záujem organizovať z vlastnej iniciatívy.
K bodu 3:
a) VV BŠZ na svojom najbližšom zasadaní prejedná aktualizovaný SPD BŠZ
b) Peter Falťan poukázal na potrebu ustanoviť čo najskôr riaditeľov súťaží družstiev
BŠZ na sezónu 2019/2020. Vzhľadom na zdravotný stav Štefana Priama je otázne, či bude
budúci rok pokračovať vo funkcii riaditeľa 4. ligy A 11.
c) V rámci dokumentov 5. Ligy A 11 vidiek stále chýbajú zverejnené niektoré
spravodaje; zatiaľ sa na stránke SŠZ nachádza iba spravodaj č. 2, ostatné spravodaje v
súčasnosti pravdepodobne neexistujú.
K bodu 4:
a) Novelizovaný zákon o združovaní občanov (Zákon o registri mimovládnych
neziskových organizácií) ukladá občianskym združeniam povinnosť oznámiť do 30.06.2019
Ministerstvu vnútra SR, a to konkrétne na sekciu verejnej a vnútornej správy, informáciu
o svojom štatutárnom orgáne. V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti v danom termíne
organizácia musí zaplatiť správny poplatok. Organizácia taktiež nemôže v prípade nesplnenia
uvedenej povinnosti prijímať verejné prostriedky, ako napr. 2 % zo zaplatenej dane.
b) Novelizácia stanov BŠZ je v súčasnosti v štádiu riešenia, preveriť jednotlivé
formulácie by mal JUDr. Syrový.
K bodu 5:
a) Seriál GPX sa skončil. Je to prvý ročník organizovaný Interchessom, avšak
podstatne sa znížil počet účastníkov. Do semifinále a finále GPX môžu postúpiť iba súťažiaci
so zaplatením štartovným poplatkom, ktorý je v súčasnoti 5 eur. Súťažiaci so zaplateným
účastníckym poplatkom dostávajú taktiež pravidelný spravodaj. Finále GPX sa uskutočnilo
v reprezentatívnych priestoroch v Holíči a taktiež bolo zorganizované na veľmi dobrej úrovni.
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b) Turnaje začiatočníkov – skončil sa 8. ročník súťaže, Prvé miesto obsadil Sear
Sahidi, druhý bol jeho brat Shabir Sahidi, tretí Andrej Krúpa, najlepším dievčaťom bola
Grétka Kapolková. BŠZ podporoval uvedenú sériu turnajov finančne – prispieval na
zakúpenie cien. Postupne sa počet účastníkov jednotlivých turnajov znižoval, ale celkovo sa
série zúčastnilo cca 170 účastníkov, a to dokonca i z Dunajskej Stredy.
c) Školské súťaže: v súťaži ZŠ vyhralo družstvo ZŠ Dargovských hrdinov Humenné,
v súťaži SŠ bolo najlepšie Gymnázium sv. Františka Žilina. Družstvá z Bratislavského kraja
sa na medailových pozíciách neumiestnili. Žiaci z Humenného sa zúčastnili i turnaja Belaja
ladja v Ruskej federácii.
d) Z Majstrovstiev Slovenska mládeže (23.4. – 30.4.2019) postúpili na M Sveta
členovia BŠZ: Simona Bochničková – zúčastní sa Majstrovstiev sveta do 14 rokov v Číne
(sprievod Miroslav Roháček) a Vladimír Bochnička – zúčastní sa Majstrovstiev sveta od 14
rokov v Indii. BŠZ môže vyššie spomenutým prispieť na úhradu cestovných nákladov.
C08: 1. Casey Ryan Mészáros (KŠN Bratislava) 8,5/9, 2. F. Kulich (ŠK Pov. Podhradie) 8,
M. Zelenka (ŠKŠ Dubnica n/V) 5,5, ... spolu 10 hráčov, celkové poradie: http://chessresults.com/tnr428854.aspx?lan=4.
C10: 1. Jonáš Ďurana (Tatran Bratislava) 6,5/9, M. Jura (ŠK Bls Bardejov), 6,5, 3. M.
Ďurovka 6,5, ... spolu 30 hráčov, celkové poradie: http://chess-results.com/tnr428853.aspx?lan=4.
D12: 1. Simona Bochničková (KŠN Bratislava) 8/9, 2. M. Kovaříková (KŠC Komárno) 7,5,
3. L. Kapičáková (FTC Fiľakovo) 7, ... spolu 14 hráčok, celkové poradie: http://chessresults.com/tnr428858.aspx?lan=4.
C14: 1. Vladimír Bochnička (KŠN Bratislava) 7,5/9, 2. Ja. Šošovička (ŠK Strelec DNV)
6,5, 3. M. Krupa (NŠK Nitra) 6,5, ... 38 hráčov, celkové poradie: http://chessresults.com/tnr428851.aspx?lan=4.

C16: 1. F. Haring (ŠK Junior CVČ B. Bystrica) 7,5/9, 2. Adr. Zetocha (ŠK Slovan
Bratislava) 6,5, 3. R. Turčan (ŠK Veža B. Bystrica), ... 34 hráčov, celkové poradie:
http://chess-results.com/tnr428850.aspx?lan=4.

K bodu 6:
a) Výstava Richard Réti – šachový génius dopadla úspešne. Na jej realizácii sa
podieľal i Marián Holubčík. Súčasťou vernisáže výstavy bola aj partia odohraná naslepo
medzi bratislavskými veľmajstrami GM J. Markošom a GM M. Pacherom, novodobým
slovenským rekordérom v tejto disciplíne, ktorá sa skončila remízou.
b) Charitatívna akcia Perla malých Karpát organizovaná Jurajom Matejovičom z
Modry – BŠZ bol partnerom danej akcie a poskytol i propagačnú podporu, články o danej
akcii boli uverejnené na webových sídlach BŠZ a SŠZ. Penzión, v ktorom sa podujatie
uskutočnilo, je vhodný aj na realizáciu podujatí organizovaných BŠZ.
c) Podujatie Športujúce mesto v Sade Janka Kráľa sa má uskutočniť 14.09.2019, zatiaľ
však nie je isté, či sa realizuje.
d) Šporťáčik – pôvodne bolo v kalendári uvedené, že podujatie sa uskutoční na jar
2019, zatiaľ však nie je isté, či sa uvedené podujatie uskutoční.
e) Vladimír Hrtko (Nadácia 42) pripravuje publikáciu 50 zaujímavostí o slovenskom
šachu a BŠZ požiadal o podporu vo výške 200 eur. BŠZ má dobrú skúsenosť s podporou
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knihy Šachový piatok sviatok, pri takej krásnej knihe bolo však škodou nevyužiť jazykového
korektora.
f) Stanislav Vlček chce vytvoriť Bulletin z MBA 2019. Viacerí účastníci už poskytli
podpredsedovi VV BŠZ svoje komentované partie. Milan Pacher okomentuje niekoľko
vybraných partií a Martin Sklár zabezpečí vytlačenie daného bulletinu.
K bodu 7:
a) Konferencia SŠZ sa dá z pohľadu BŠZ zhodnotiť úspešne. Zvýšenie podielového
členského krajom z cca 33 % na 50 % sa ukázalo ako nepriechodné. Prezident SŠZ Zdeněk
Gregor podal protinávrh, v rámci ktorého navrhol zvýšiť podielové členské pre kraje na 40 %.
Krajom pribudne i časť finančných prostriedkov za licencie, takže finančný cieľ návrhu BŠZ
bol úspešne splnený.
b) Návrh Štefana Blahu a Pavla Pčolu na úpravu systému licencií nebol tesne
schválený. Predseda ŠTK SŠZ modifikovaný návrh pravdepodobne navrhne schváliť najskôr
od sezóny 2024/2025.
c) Návrh BŠZ na zmenu bodovania súťaží družstiev v rámci SŠZ, a to z 3-1-0 na 2-1-0
bude v najbližšej budúcnosti riešiť ŠTK SŠZ.
d) Keďže zmeny dokumentov SŠZ neboli na konferencii prijaté, nebolo potrebné
presadzovať ich realizáciu od sezóny 2020/2021.
K bodu 8:
Bez pripomienok.
K bodu 9:
Úlohy a uznesenia:
18/2019
Podpredseda VV BŠZ zabezpečí zverejnenie zápisníc VV BŠZ
a minuloročného SPD BŠZ na webovom sídle BŠZ.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: 04.07.2019

č. 1/2018 a 2/2018

19/2019
Predseda VV BŠZ zabezpečí realizovanie úhrady príspevku vo výške 60 eur klubu
ŠK Doprastav za organizáciu MBA v bleskovom šachu, ktoré sa uskutočnili v rámci turnaja
Open Dobrá nálada.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 04.07.2019
20/2019
Predseda ŠTK prerokuje s členmi ŠTK BŠZ aktuálny Súťažný poriadok družstiev a navrhne
jeho úpravu s účinnosťou od sezóny 2019/2020 v nadväznosti na aktuálny SPD SŠZ
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(názvoslovie, licencie a pod.). Ak bude potrebné urobiť v SPD BŠZ výraznejšie úpravy, tieto
sa realizujú až od sezóny 2020/2021.
Zodpovednosť: Eduard Šimkovič
Termín: 31.07.2019
21/2019
Predseda VV BŠZ osloví predsedu Komisie rozhodcov BŠZ Ladislava Šipekyho ohľadne
organizácie rozhodcovského školenia a školenia organizačných pracovníkov v roku 2019.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 15.07.2019
22/2019
Milan Pacher na najbližšom rokovaní VV BŠZ informuje členov VV BŠZ o reálnosti
vytvorenia tréningovej skupiny a prípadnej snahy prekonať slovenský rekord v simultánnej
hre naslepo.
Zodpovednosť: Milan Pacher
Termín: v texte
23/2019
Predseda VV BŠZ zistí na Slovenskej pošte a.s. možnosť doposielania zásielok zo sídla BŠZ
na vlastnú korešpondenčnú adresu.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 31.08.2019
24/2019
Podpredseda VV BŠZ doplní do peňažného denníka čerpanie dotácie BSK a predseda VV
BŠZ zabezpečí jeho aktualizáciu.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček, Martin Sklár
Termín: 31.08.2019
25/2019
Predseda ŠTK BŠZ v spolupráci s členmi ŠTK doplní spravodajcov 5. ligy A 12
s vyhodnotením súťažného ročníka 2018/2019 na webovom sídle SŠZ.
Zodpovednosť: Eduard Šimkovič a členovia ŠTK
Terním: 31.07.2019
26/2019
Predseda ŠTK BŠZ vypracuje návrh termínového kalendára súťaží BŠZ pre súťažný ročník
2019/2020 a predloží VV BŠZ návrh na riaditeľov súťaží družstiev BŠZ pre súťažný ročník
2019/2020.
Zodpovednosť: Eduard Šimkovič
Termín: 31.07.2019
27/2019
Predseda ŠTK BŠZ navrhne rozdelenie variabilných zložiek príspevkov pre riaditelov súťaží
družstiev BŠZ za súťažný ročník 2018/2019
Zodpovednosť: Eduard Šimkovič
Termín: 31.07.2019
28/2019
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Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, 832 30 Bratislava
Predseda VV BŠZ vyplatí fixnú časť príspevkov riaditeľom súťaží družstiev BŠZ za súťažný
ročník 2018/2019.
Zodpovednosť: Martin Sklár
Termín: 04.07.2019
29/2019
Predseda a podpredseda VV BŠZ vypracujú v intenciách uznesení konferencie BŠZ, ktorá sa
uskutočnila v roku 2018, novelizovaný návrh stanov a predložia ho na schválenie na
najbližšom zasadnutí VV BŠZ.
Zodpovednosť: Martin Sklár, Stanislav Vlček
Termín: 31.08.2019
30/2019
Podpredseda VV BŠZ zistí možnosti využitia dotácie BSK na účely dopravy účastníkov MS,
ktoré sa uskutočnia v Indii.
Zodpovednosť: Stanislav Vlček
Termín: 31.08.2019
31/2019
VV BŠZ schhvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 200 eur Nadácii 42 ako podporu na
vydanie knižnej publikácie 50 zaujímavostí o slovenskom šachu.
Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 1 zdržal sa
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, 16.08.2019
Zapísal: Pavol Pytlík
Overil: Martin Sklár, Stanislav Vlček
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