Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, Bratislava

Zápisnica
zo zasadnutia Rady BŠZ konanej dňa 25. 04. 2017
Miesto konania : Doprastav, Drieňová 27

Prítomní: Rady BŠZ: Peter Falťan – predseda Rady
Vladimír Cebo
Anton Ludwig
Igor Poláčik
Gustav Šturc
VV BŠZ:
Stanislav Vlček – podpredseda VV
KaRK BŠZ: František Goga – člen KaRK
Neprítomní:

Miroslav Hirjak - člen Rady BŠZ,
Igor Dubeň – člen Rady BŠZ,
Eduard Šimkovič - člen Rady BŠZ,
Ivan Paulička – predseda KaRK

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

Otvorenie
Schválenie programu
Informácia o činnosti BŠZ
Informácia o hospodárení BŠZ
Čerpanie rozpočtu za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
Konferencia BŠZ
Rôzne a diskusia
Uznesenia
Záver

Bod 1 - Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda Rady BŠZ (ďalej len Rada) Peter Falťan o 1720. Privítal účastníkov na
prvom zasadaní Rady v roku 2017. Skonštatoval, že prítomní sú 4 členovia Rady z celkového počtu 8
členov. Po príchode p. Šturca (15 minút po otvorení) bolo zasadanie uznášaniaschopné.
Z osobných dôvodov sa zasadania nemohol zúčastniť prizvaný predseda VV BŠZ Martin Sklár,
ktorého na zasadaní zastupoval podpredseda VV BŠZ Stanislav Vlček.
Bod 2 – Program zasadania
Program zasadania, zhodný s programom v pozvánke, navrhol P. Falťan, predseda Rady. V programe
je navrhnutý aj bod Konferencia BŠZ, v rámci ktorého členovia Rady majú rozhodnúť, či sa bude
alebo nebude konať Konferencia BŠZ. Predseda Rady navrhol aby Rada v prípade konania
Konferencie BŠZ neschvaľovala predkladané správy a rozpočty, ale ich brala iba na vedomie (s
možnými pripomienkami) a schvaľovala ich až Konferencia BŠZ.
Navrhovaný program bol jednomyseľne schválený (počet hlasov za – zdržalo sa – proti : 5-0-0).
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Bod 3 – Informácia o činnosti VV BŠZ
Správu o činnosti VV BŠZ, napísanú predsedom VV BŠZ Martinom Sklárom, dostali všetci členovia
Rady BŠZ 4 dni pred zasadaním. Prítomní členovia Rady nemali žiadne významnejšie pripomienky
k predloženej správe. Informácie o diskusii k témam v tejto správy sú v časti diskusia.
Text správy o činnosti BŠZ je v prílohe.
Bod 4 – Informácia o hospodárení
Správu o činnosti VV BŠZ, napísanú predsedom VV BŠZ Martinom Sklárom, dostali všetci členovia
Rady BŠZ 5 dni pred zasadaním. Z predloženej správy vyplýva, že BŠZ hospodáril v roku 2016
efektívne. Informácie o diskusii k témam v tejto správy sú v časti diskusia.
Text správy o hospodárení BŠZ je v prílohe.
Bod 5 – Čerpanie rozpočtu v roku 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
Informáciu o čerpaní rozpočtu za rok 2016 a návrh na rok 2017 dostali členovia Rady 5 dní rokovaním
Rady v excelovských tabuľkách. K rozpočtom nebol dodaný samostatný materiál (komentár), ale tak
v správe o činnosti ako i v správe o hospodárení sú mnohé veci týkajúce sa rozpočtov komentované.
Obidva rozpočty (plnenie za rok 2016 a návrh na rok 2017) sú v je v prílohe.
Bod 6 - Konferencia BŠZ
Návrh na zvolenie mimoriadnej Konferencie BŠZ predniesol predseda Rady Falťan Peter. Dôvodom je
konanie mimoriadnej Konferencie SŠZ dňa 17. 06. 2017 v Banskej Bystrici a s tým súvisiaci problém
s delegátmi za Bratislavský šachový zväz ako členmi Stálej konferencie SŠZ, najvyššieho orgánu SŠZ.
Na minuloročnej mimoriadnej Konferencii BŠZ (15.3.2016) boli za BŠZ na Konferenciu SŠZ zvolení
4 delegáti + 2 náhradníci. Vtedy sme všetci predpokladali, že ide, tak ako aj vždy v minulosti,
o delegátov „na jedno použitie“, a až na Konferencii SŠZ bolo prítomným delegátom oznámené, že
podľa schvaľovaných nových stanov SŠZ ich funkcia (člen Stálej konferencie) bude trvať 2 roky.
Na Konferencii SŠZ sa zo 4 delegátov (schválených na Konferencii BŠZ) nezúčastnil zo zdravotných
dôvodov M. Sklár. Namiesto neho sa Konferencie SŠZ zúčastnil A. Ludwig (je z 2 náhradníkov
schválených na Konferencii BŠZ). Po (pár dní) Konferencii sa M. Sklár vzdal členstva v Stálej
konferencii z dôvodu konfliktu záujmov (člen KK SŠZ nemôže byť členom najvyššieho orgánu SŠZ).
Po krátkom čase (pár týždňov) sa členstva v najvyššom orgáne SŠZ, z dôvodov nesúhlasu s činnosťou
orgánov SŠZ (Stála konferencia, VV), vzdal aj p. G. Šturc. Členom Rady SŠZ zostal.
Druhý náhradník (delegáta za BŠZ) do Konferencie SŠZ, St. Vlček funkciu člena najvyššieho orgánu
SŠZ neprijal. Približne po ¾ roka Mandátová komisia SŠZ na návrh hlavného kontrolóra SŠZ zrušila
členstvo v najvyššom orgáne SŠZ nášmu delegátovi Ľ. Chripkovi. Podľa kontrolóra SŠZ bol nelegálne
zvolený za delegáta na Konferencii BŠZ, lebo ako člen KK SŠZ nemohol byť delegátom. Podľa P.
Falťana (a nielen jeho) bolo konanie kontrolóra a mandátovej komisie SŠZ účelové pod nátlakom VV
SŠZ. V čase volieb za delegáta platili staré stanovy, tam bola spomínané len nezávislosť činnosti KK
ako takej od ostatných orgánov zväzu a navyše na Konferencii SŠZ bol vylúčený z KK SŠZ. Že išlo
jednoznačne o účelovosť hovorí aj fakt, že väčšina delegátov na konferencii neprešla voľbami
v krajských zväzoch a voči nim sa nekonalo. Nepamätám sa, že by sa za posledných 20 rokov
v niektorom krajskom zväze pred Konferenciou SŠZ nekonala krajská konferencia s voľbami
delegátov na Konferenciu SŠZ. Teraz sa konala len vo 2 krajoch z 7 (BA a ZA).
Takže súčasný stav je, že BŠZ má namiesto 4 členov najvyššieho orgánu SŠZ len 2 uznávaných VV
SŠZ. Preto treba na Konferencii BŠZ doplniť členov (delegátov za BA) do najvyššieho orgánu SŠZ.
Právomoc na voľbu delegátov na Konferenciu SŠZ má Konferencia BŠZ, ale podľa stanov BŠZ môže
Rada v nevyhnutných záležitostiach zastúpiť Konferenciu BŠZ. Pri diskusii, či zvolať mimoriadnu
Konferenciu BŠZ alebo, aby delegátov na Konferenciu SŠZ zvolila Rada, prevládol názor, aby túto
voľbu vykonala Konferencia BŠZ. Ide o významné funkcie a navyše dodržanie práva každého člena
voliť a byť volený.
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Záver:
Rada BŠZ schválila (4 za, 1 sa zdržal, 0 proti) konanie mimoriadnej Konferencie BŠZ v jednom z dní
v termíne 16.-18. mája 2017. Konkrétny deň a miesto konania určí VV BŠZ. Hlavným bodom
programu bude doplňujúca voľba delegátov na mimoriadnu Konferenciu SŠZ (17. 06. 2017 v Banskej
Bystrici).
Že bude mimoriadna (rozdiel medzi riadnou a mimoriadnou je zanedbateľný) Rada schválila pomerom
hlasov 3–2–0.
Delegáti na mimoriadnu Konferenciu BŠZ budú vyberaní podľa rovnakého kľúča ako pred rokom na
riadnej Konferencii.
Bod 7 – Rôzne a diskusia
V priebehu rokovania prebiehala diskusia aj počas jednotlivých bodov programu.
K správe o činnosti BŠZ :
Diskusia bola relatívne krátka. K časti správy týkajúcej sa činnosti ŠTK P. Falťan pripomenul
pretrvávajúci problém s kvalitou spravodajcov najmä v 5. ligách. Na skvalitnenie práce v tejto oblasti
navrhuje viacero možností. Usporiadanie seminára pre organizačných pracovníkov klubov, školenie
(seminár) pre riaditeľov súťaží. Tiež navrhol zvýšiť výšku odmeny za riadenie líg. Odmeny rozdeliť
na 2 zložky. Fixnú a variabilnú časť, ktorá by mala odzrkadľovať kvalitu spravodajcov. Vzhľadom na
dobrú finančnú situáciu zväzu by to nemal byť problém. Navyše bolo konštatované, že by bolo vhodné
aj odmeňovať nielen víťazné družstvo 3. ligy A1 ale aj víťazné družstvá v nižších súťažiach. V 3. lige
by prichádzali do úvahy odmeny aj pre družstvá na 2. a 3. mieste.
St. Vlček informoval o úvahách VV usporiadať v roku 2019, pri príležitosti 100. výročia konania
prvých oficiálnych majstrovstiev Bratislavy 1919, „reprezentatívne“ majstrovstvá Bratislavy
jednotlivcov.
K časti týkajúcej sa počtu členov BŠZ pripomenul P. Falťan nejednotnosti v posudzovaní
mládežníckych kategórii. Napr. veľmi často používaný vek 21 rokov pre juniorov je momentálne
ohrozený, lebo napr. pre účely príspevkov od štátu (podľa zákona o športe) pre mládež je od 1.1.2017
považovaný vek 23 rokov. Vek pre priznanie B licencie je 19 rokov, vek pre znížený členský
príspevok je 20 rokov.
Účastníci zasadania súhlasili s úvahami týkajúcimi sa návrhu aktualizácie stanov BŠZ. Nie je to
záležitosť pár dní. Aj na zasadaní Rady v predchádzajúcom roku (15.3.2016). K tejto časti bolo prijaté
aj uznesenie (viď Uznesenia).
K správe o hospodárení, plneniu rozpočtu za rok 2016 a návrhom rozpočtu na rok 2017 :
Prítomní kladne hodnotili tak hospodárenie ako i plnenie rozpočtu za rok 2016. Finančná situácia
umožňovala na rok 2016 plánovať výdavky o cca 1 140 € vyššie ako príjmy. Ku koncu roku však
výdavky boli vyššie od príjmov len o cca 67 €.
Aj súčasná finančná situácia umožňuje v rozpočte na rok 2017 naplánovať vyššie výdavky ako príjmy.
Z formálnej stránky odporúča Rada upraviť názvy dokumentov nasledovne:
Rozpočet Bratislavského šachového zväzu na rok 2016 Plnenie rozpočtu Bratislavského šachového
zväzu za rok 2016
Rozpočet Bratislavského šachového zväzu na rok 2017 Návrh rozpočtu Bratislavského šachového
zväzu na rok 2017
Vzhľadom na to, že o necelý mesiac sa bude konať Konferencia SŠZ, tak Rada rozpočty brala iba na
vedomie s tým, že schvaľovať ich bude Konferencia.

Zápisnica Rada BŠZ

3

25. 04. 2017

Bratislavský šachový zväz, Junácka 6, Bratislava

Bod 8 – Uznesenia
Rada BŠZ berie na vedomie
1. Informáciu o činnosti BŠZ predloženú predsedom VV BŠZ Martinom Sklárom,
Hlasovanie: 5–0–0 (za, zdržali sa, proti)
2. Informáciu o hospodárení BŠZ predloženú predsedom VV BŠZ Martinom Sklárom, (5–0–0)
3. Čerpanie rozpočtu za rok 2016, (5–0–0)
4. Návrh rozpočtu na rok 2017. (5–0–0)
Rada BŠZ schvaľuje:
1. Konanie Mimoriadnej konferencie BŠZ v termíne 16.-18. mája 2017. Miesto a konkrétny deň
v rámci uvedeného termínu určí VV BŠZ. (4-1-0)
2. 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. Do počtu členov jednotlivých klubov sa zarátavajú všetci
členovia, ktorí mali uhradený členský poplatok za predchádzajúci rok a/alebo ho majú
uhradený v tomto roku do 25. apríla. (5–0–0)
Rada BŠZ ukladá:
1. VV BŠZ organizačne zabezpečiť konanie Mimoriadnej konferencie BŠZ. (5–0–0)
2. VV BŠZ na Mimoriadnu konferenciu predložiť správu o činnosti BŠZ za obdobie od
Konferencie BŠZ v roku 2016, správu o hospodárení BŠZ, správu KaRK, správu o činnosti
ŠTK, správu o činnosti KM. (5–0–0)
3. VV BŠZ do pozvánky na Mimoriadnu konferenciu BŠZ uviesť do programu bod „doplňujúca
voľba delegátov na Konferenciu SŠZ“ (5-0-0)

Bod 9 – Záver
Predseda Rady P. Falťan o 1945 ukončil zasadanie Rady poďakovaním všetkým prítomným za účasť na
zasadaní.

Zapísal:

Peter Falťan

Overil:

Gustáv Šturc

Bratislava, 03. 05. 2017
Peter Falťan
predseda Rady BŠZ
Prílohy:
1 - Správa o činnosti BŠZ
2 - Správa o hospodárení
3 - Plnenie rozpočtu BŠZ za rok 2016 + Návrh rozpočtu BŠZ na rok
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