Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, Bratislava

Zápisnica
zo zasadnutia Rady BŠZ konanej dňa 15. 3. 2016
Miesto konania : Doprastav, Drieňová 27
Prítomní: Rady BŠZ: Peter Falťan – predseda Rady
Peter Lukáč – podpredseda Rady
Vladimír Cebo
Igor Dubeň
Anton Ludwig
Igor Poláčik
Eduard Šimkovič
Gustav Šturc
VV BŠZ:
Stanislav Vlček – podpredseda VV
KaRK BŠZ: Ivan Paulička – predseda KaRK
František Goga
Neprítomný:

Miroslav Hirjak – člen Rady BŠZ, ospravedlnený

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Schválenie programu
Informácia o činnosti VV BŠZ
Čerpanie rozpočtu za rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2016
Kooptácia člena VV BŠZ
Mimoriadna Konferencia BŠZ
Rôzne a diskusia
Uznesenia
Záver

Bod 1 - Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda Rady BŠZ Peter Falťan, ktorý privítal účastníkov na prvom zasadaní Rady
BŠZ v tomto roku. Skonštatoval že prítomných je 8 členov Rady z celkového počtu 9 členov, takže
rokovanie je uznášaniaschopné.
Z osobných dôvodov sa zasadania nemohol zúčastniť prizvaný predseda VV BŠZ Martin Sklár,
ktorého na zasadaní zastupuje podpredseda VV BŠZ Stanislav Vlček.
Bod 2 – Program zasadania
Program zasadania, ktorý predniesol Peter Falťan, bol jednomyseľne schválený (8-0-0).
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Bod 3 – Informácia o činnosti VV BŠZ
Správu o činnosti VV BŠZ, napísanú predsedom VV BŠZ Martinom Sklárom, dostali všetci prítomní
mailom 2 dni pred rokovaním Rady. Podpredseda VV BŠZ Stanislav Vlček informoval o dôvodoch
meškania zverejnenia zápisníc zo zasadaní VV BŠZ a sľúbil, že v krátkom čase budú zápisnice
zverejnené. Člen rady Anton Ludwig povedal, že ŠK Senec, ktorého je členom, bude iniciovať
aktualizáciu súťažného poriadku družstiev.
Text správy o činnosti BŠZ je v prílohe.
Bod 4 – Čerpanie rozpočtu za rok 2015
Informáciu o čerpaní rozpočtu (návrh a skutočnosť) za rok 2015 dostali členovia Rady 2 týždne pred
rokovaním Rady v excelovskej tabuľke. Tabuľka obsahovala aj informácie o rozpočtoch za roky 2012
(skutočnosť), 2013 (skutočnosť) a 2014 (návrh a skutočnosť).
Bod 5 – Návrh rozpočtu na rok 2016
Aj návrh rozpočtu BŠZ na rok 2016 dostal členovia Rady 2 týždne pred rokovaním Rady. Navyše
k nemu predseda VV BŠZ Martin Sklár pridal komentár v písomnej forme. Návrh rozpočtu
s počiatočným stavom k 1. 01. 2016 vo výške 8 800,54 € obsahuje príjmovú a výdavkovú časť
navrhovaným zostatkom na konci roku 2016 vo výške 7 661,94 €, t.j. výdavková časť je vyššia oproti
príjmovej časti o 1 139,50 €. Vzhľadom na to, že nikdy v minulosti nedisponoval BŠZ takou vysokou
sumou, nemali účastníci rokovania žiadne výhrady k navrhovanému rozpočtu. Zdôvodnenie vyšších
výdavkov je v komentári k rozpočtu od predsedu VV BŠZ, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Bod 6 – Kooptácia člena VV
Milan Beňo, zvolený na konferencii BŠZ v máji 2015 za člena VV ŠZ, sa vzdal svojej funkcie. Žiaľ
v našich stanovách nie je jednoznačne určený spôsob kooptácie nového člena do VV. Členov VV
podľa stanov BŠZ volí konferencia. Rada v tomto prípade aplikovala čl. 10 – Právomoc a pôsobnosť
Rady BŠZ, bod 6. stanov BŠZ, ktorý znie:
„Rada je oprávnená výnimočne konať aj vo veciach patriacich do právomoci Konferencie, ak tieto
neznesú odklad. Rozhodnutia Rady v týchto veciach sú platné do najbližšej konferencie.“
Na základe návrhu VV BŠZ schválila Rada BŠZ jednomyseľne za nového člena VV BŠZ Pavla
Pytlíka.
Anton Ludwig navrhol aby podobnému prípadu v budúcnosti bolo zabránené tak, že by na konferencii
boli zvolení aj náhradníci do orgánov (VV, KaRK, Rada) podobne ako v prípade volieb delegátov na
konferenciu SŠZ. Peter Falťan s tým nesúhlasil z dôvodu, že delegáti na konferenciu SŠZ sú volení len
na jednu aktivitu v krátkom časovom období – účasť na konferencii. Pri voľbách napr. do VV sa pri
kandidátovi na funkciu zohľadňuje aj akú predpokladanú činnosť by vo VV vykonával (napr.
hospodár, ŠTK, mládež).
Bod 7 - Mimoriadna Konferencia BŠZ
Návrh na zvolenie mimoriadnej Konferencie BŠZ predniesol predseda Rady Falťan Peter. Dôvodom je
konanie mimoriadnej konferencie SŠZ dňa 21. 05. 2016 (Zvolen), na ktorej budú schvaľované nové
Stanovy SŠZ zosúladené zo Zákonom o športe (vstúpil do platnosti 1. 1. tento rok).
Na základe stanov SŠZ §6, bod 4 : „ Ako delegáti s hlasom rozhodujúcim sa na konferencii
zúčastňujú volení členovia krajských združení.“ je BŠZ oprávnená mať svojich delegátov.
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Predpokladaný počet delegátov za BŠZ je 4 (ešte nepotvrdené). Ich voľba je v právomoci Konferencie
BŠZ. V krátkej diskusii bolo aj navrhnuté, či by nestačilo aby delegátov zvolila Rada (s odvolaním na
čl. 10, bod 6. Stanov BŠZ spomenutý v predchádzajúcom bode), ale nakoniec prevládol názor, že by
nebolo správne nedať väčšine klubov (v Rade má zastúpenie cca 40% klubov) možnosť vyjadriť svoj
názor a právo voľby delegátov na konferenciu SŠZ.
Záver: Rada BŠZ schválila (7 za, 1 proti, 0 sa zdržalo) konanie mimoriadnej Konferencie BŠZ, ktorá
by sa mala konať 27. 04. 2016 (streda). Miesto konania určí VV BŠZ. Jej hlavným bodom programu
bude voľba 4 delegátov na mimoriadnu konferenciu SŠZ (21. 05. 2015 vo Zvolene).
Delegáti na mimoriadnu konferenciu BŠZ budú vyberaní podľa rovnakého kľúča ako pred rokom na
riadnej konferencii.
Ďalšie podrobnosti viď diskusiu a uznesenia.

Bod 8 – Rôzne a diskusia
V priebehu rokovania prebiehala diskusia aj počas jednotlivých bodov programu.
Peter Falťan poukázal na 2 problémy v súvislosti s našimi stanovami. Jeden (viď bod 6 programu), že
nerieši výmenu funkcionárov medzi konferenciami. Druhým je protirečenie si pri organizačnom
zabezpečení Konferencie. V čl. 6 Konferencia BŠZ je v bode 1 veta „Zasadnutie konferencie
organizačne zabezpečuje VV BŠZ“, v čl. 10 Právomoc a pôsobnosť Rady BŠZ je v bode 5 napísané
„Organizačne zabezpečuje po obsahovej i personálnej stránke Konferenciu BŠZ“. Len na základe
týchto 2 problémov nie je nutné hneď aktualizovať naše stanovy. Možno ich bude treba aktualizovať
v súvislosti zo zmenou stanov SŠZ, resp. možných väzieb na nový zákon o športe.
V rámci bodu 6 - Návrh rozpočtu na rok 2016 sa diskutovalo na avizovanú ale zatiaľ pre mnohé kluby
nie príliš známu možnosť získavania finančných prostriedkov z podielových daní (2%) pre jednotlivé
kluby cez BŠZ. T.j. ako postupovať a aké sú podmienky. K tomu sa za VV vyjadril Stanislav Vlček,
ktorý navrhuje využiť spravodaje súťaží BŠZ k propagácii darovania 2% v prospech BŠZ s vrátením
80% darovanej sumy klubom, ako bolo dohodnuté na 1. schôdzi VV. Žiaľ, zápisnica z 1. zasadania
VV nebola doteraz zverejnená. Okrem toho by spravodaje zo súťaží mali aj propagovať napr.
prednášky a turnaje tak pod gesciou BŠZ ako aj jednotlivých klubov v pôsobnosti BŠZ.
Jedna dôležitá poznámka – Rada BŠZ predložené dokumenty (správa od predsedu o činnosti BŠZ,
čerpanie rozpočtu na rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016) len zobrala na vedomie, hoci nemá k nim
vážne výhrady. Schvaľovať by ich mala mimoriadna Konferencia BŠZ, čo je vyšší orgán BŠZ ako
Rada BŠZ.
Diskutovalo sa aj na tému „kauza Vrba". VV SŠZ sa doteraz nevyjadril k žiadosti BŠZ o zrušenie
pozastavenia činnosti pre M. Vrbu. Podľa informácie od jej člena Igora Poláčika, VV SŠZ to rieši
elektronicky, ale liknavo. Zrejme sa o tom bude diskutovať aj na mimoriadnych konferenciách BŠZ a
aj SŠZ.
Peter Falťan upozornil, že v roku 2015 vznikol v pôsobnosti BŠZ nový šachový klub s názvom SSKD
Nová Dedinka (má 2 členov) a teda právo mať delegáta na konferenciách BŠZ.
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Bod 9 – Uznesenia
Rada BŠZ berie na vedomie
Predsedom Kontrolnej a revíznej komisie je Ivan Paulička
Informáciu o činnosti BŠZ predloženú predsedom VV BŠZ Martinom Sklárom
Čerpanie rozpočtu za rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2016 a komentár k nemu predložený predsedom VV BŠZ Martinom
Sklárom
5. Vzdanie funkcie člena VV BŠZ Milanom Beňo
1.
2.
3.
4.

Rada BŠZ schvaľuje:
1. Konanie Mimoriadnej konferencie BŠZ v termíne 27. 04. 2016.
Počet delegátov podľa rovnakého kľúča ako na predchádzajúcej riadnej konferencii:
1 delegát – kluby s počtom členov 1-25, 2 delegáti - kluby s počtom členov 26-50, 3 delegáti kluby s počtom členov 51 a viac.
2. Za nového člena VV BŠZ Pavla Pytlíka.

Rada ukladá:
1. VVV BŠZ organizačne zabezpečiť konanie Mimoriadnej konferencie BŠZ.
2. VV BŠZ na mimoriadnu konferenciu predložiť správu o činnosti BŠZ za obdobie od
Konferencie BŠZ v roku 2015, správu o hospodárení BŠZ, správu KaRK , správu o činnosti
ŠTK, správu o činnosti KM.

Zapísal:

Peter Falťan

Overil:

Peter Lukáč

Bratislava, 18. 03. 2016

Peter Falťan
predseda Rady BŠZ
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Príloha 1

Stručná správa predsedu BŠZ o činnosti VV BŠZ
Vážený predseda Rady, vážení členovia,
dovoľte mi oboznámiť Vás touto cestou s krátkou správou o činnosti VV BŠZ v období od májovej
Konferencie. Na nej bol zvolený nový VV v zložení Martin Sklár - Stanislav Vlček - Milan Beňo Ladislav Šipeky - Miroslav Kleman.
VV BŠZ zasadal dvakrát. Obe zasadnutia sa konali v priestoroch Doprastavu, a.s.. Na prvom zasadnutí
si VV zvolil podpredsedu. Stal sa ním Stanislav Vlček.
Pokiaľ ide o ligové súťaže riadené BŠZ (3.-5. liga), fungovanie ŠTK, podporu mládeže, seriál GPX,
okresné a krajské Majstrovstvá žiakov a žiačok, MBA, tvorbu rozpočtu, proces registrácie na 2%...,
všetko beží hladko. V porovnaní s minulosťou sme zmenili v súlade s rozhodnutím Konferencie
termín uzávierky prihlášok do konkurzov MBA - vďaka tomu boli aj skôr vyhodnotené. Verím, že
organizátorom to pri príprave daných podujatí pomôže.
Keď sa na fungovanie BŠZ pozriem očami radového šachistu, nemal by som výhrady - ligy a turnaje
bežia, nič mimoriadne sa nedeje.
Ako predsedu BŠZ ma však mrzí, že sa nám nepodarilo dodržať štábnu kultúru v rámci zverejňovania
zápisníc z rokovaní VV. Prvé rokovanie sa nahrávalo na diktafón a úlohou napísať zápisnicu bol
poverený Milan Beňo. Pre zdravotné problémy ju však nesplnil. Prebral ju od neho Pavol Pytlík,
doteraz však zápisnica č. 1 stále nie je na svete. Zápisnicu č. 2 som spísal ja v spolupráci so Stanom
Vlčekom a Lacom Šipekym. Zatiaľ však taktiež nevisí na internete, pretože rád by som ako prvú
publikoval zápisnicu č. 1, ktorá je mi pravidelne sľubovaná, že už-už bude.
Keďže nie sú zverejnené zápisnice, chod BŠZ nie je transparentný a z dôvodu informačnej asymetrie
nie je zachovaná zásada rovnakého zaobchádzania - vo výhode sú tie kluby, ktoré majú svojich
zástupcov vo VV. Tieto majú informácie o tom, čo bolo schválené, ostatní si to momentálne nemajú
kde prečítať.
Potrebujeme takisto doriešiť situáciu v KaRK - zatiaľ sa nekonala ustanovujúca schôdza a teda nemajú
zvoleného predsedu. Keďže sa pomaly blíži termín kontrol, bolo by vhodné, aby si zvolili predsedu.
Záver: z pohľadu radového šachistu BŠZ funguje dobre, z pohľadu predsedu však musím
situáciu vnímať aj kritickým okom.
V utorok príde na rokovanie Rady Stano Vlček ako podpredseda VV. Ja som celý týždeň v Prahe na
dovolenke, preto sa z rokovania Rady ospravedlňujem.
Ďakujem,
Martin Sklár
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Príloha 2
Komentár k rozpočtu BŠZ od predsedu BŠZ:
Vážený predseda a členovia Rady BŠZ,
rád by som Vám k predkladanému rozpočtu uviedol, aké boli východiská jeho tvorby a podrobnejšie
vymedzil niektoré položky.
Finančná situácia BŠZ je veľmi dobrá, k 31.12.2015 sme mali disponibilné prostriedky v sume vyše
8 800 Eur. Preto sme sa vo VV zhodli, že pokiaľ budeme vidieť zmysluplné projekty, ktoré napomôžu
rozvoju šachu v regióne, budeme mať záujem ich podporiť. Museli sme taktiež reflektovať dianie
v SŠZ - najmä neistú situáciu v súvislosti s ďalším fungovaním RŠA.
Podrobnejšie k jednotlivým položkám:
Príjmy: očakávame vyšší príjem z 2%, nakoľko sme ponúkli klubom, ktoré nemajú právnu
subjektivitu, prípadne sa rozhodli nezaregistrovať pre časovú a finančnú náročnosť registrácie, že
môžu nasmerovať svojich členov a sympatizantov tak, aby poukázali 2% v prospech BŠZ a BŠZ
následne poukáže časť asignovanej dane späť danému klubu. Zároveň očakávame vyšší výber pokút,
pretože vďaka preprogramovaniu matriky SŠZ (podrobnejší prehľad licencií) sa podarilo zistiť, že
viaceré kluby sa dopustili porušenia SPD v rámci neoprávneného nastúpenia hráčov. Príjem
z podielového členského vychádza z predbežnej informácie od SŠZ a vlastného odhadu. Takisto
ostatné položky viac-menej kopírujú predchádzajúci rok.
Výdavky: príspevky na MBA vychádzajú spravidla z konkurzných podmienok. Turnaje seriálu GPX
sme sa rozhodli podporiť flexibilne - okrem fixnej zložky pridať aj variabilnú, aby sme motivovali
organizátorov robiť marketing turnaja a snažiť sa o zvýšenie počtu hráčov. Navyše pri vyššom počte
hráčov aj reálne rastú náklady, preto je podľa nás správne, aby aj príspevok BŠZ bol vyšší než v
prípade menšieho počtu hráčov.
Vo východiskách som spomínal, že máme záujem podporiť zmysluplné projekty - takým sú napr.
Slovenská letná univerziáda, šachové prednášky pre verejnosť (v súčasnosti ich organizuje BŠA
a ŠK Slovan), náborové turnaje pre mládež (v súčasnosti ich organizuje každý mesiac Boris Rintel na
Slovane). Sumy vychádzajú z odhadu počtu podujatí a ich predbežnej kalkulácie.
V záujme zviditeľnenia a propagácie BŠZ navrhujeme aj položku Propagačné predmety - jednalo by
sa o perá s logom BŠZ, tričká a pod.
Vzhľadom na prijatie nového Zákona o športe sa uskutoční vo Zvolene Konferencia SŠZ - preto sme
vyčlenili položku cestovné pre delegátov. V rámci úspory nákladov navrhujeme, aby delegátov
nominovala Rada a nekonala sa pre tento účel mimoriadna Konferencia BŠZ.
SŠZ zvýšil poplatky za ratingovanie turnajov na sumu 1,50 eur/turnaj(a hráča). V Bratislavskom kraji
je usporiadanie turnaja spravidla stratová záležitosť (turnaj si na seba nezarobí), preto by BŠZ aspoň
preplatením ratingovania chcel podať pomocnú ruku.
Položka Príspevky na komerčné turnaje organizátorom z BA kraja je myslená viac-menej ako
kompenzácia nákladov, ktoré kluby vynakladajú v prospech BŠZ. Týka sa to napr. situácií, že klub
zapožičia šachový materiál na akciu BŠZ, poskytne priestory na rokovania VV a pod... BŠZ by na
oplátku zasa týmto klubom prispel na nimi organizované turnaje.
Položka Darovanie podielu prijatej dane inej právnickej osobe zahŕňa práve ten prípad, keď sa
neregistrovaný klub rozhodne odporučiť svojim členom dať 2% BŠZ.
Ostatné položky viac-menej kopírujú minulé roky.
S pozdravom,
Martin Sklár
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