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Z á p i s n i c a 
z konferencie BŠZ konanej dňa 21. 4.2009 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva 

2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

3. Správa mandátovej komisie 

4. Správa o činnosti BŠZ od predchádzajúcej konferencie 

5. Správa ŠTK 

6. Správa o hospodárení BŠZ 

7. Správa kontrolnej komisie 

8. Diskusia 

9. Voľba orgánov BŠZ 

10. Voľba delegátov na Konferenciu SŠZ 

11. Voľba členov do Rady SŠZ, návrh zástupcov do kontrolnej a revíznej komisie SŠZ a do VV SŠZ 

12. Schválenie stanov BŠZ 

13. Uznesenia konferencie 

14. Záver 

Bod 1 
Konferenciu otvoril predseda Rady BŠZ Kysel. Do pracovného predsedníctva boli zvolení: Kysel Jozef, 
Falťan Peter a Šturc Gustáv. Vedenia konferencie sa ujal Kysel. Konferencia schválila navrhovaný program 
s jedinou zmenou – ako bod 5 vložiť Správu ŠTK s posunutím ďalších bodov. 

Bod 2 
Do mandátovej a volebnej komisie boli zvolení Škoviera Ľuboslav a Šipeky Ladislav; do návrhovej komisie: 
boli zvolení Priam Štefan, Marko Ondrej a Kučera Michal. 

Bod 3 
Predseda mandátovej komisie Škoviera Ľuboslav konštatoval, že je prítomných 20 delegátov s hlasom 
rozhodujúcim, takže rokovanie je uznášaniaschopné. 

Bod 4 
Správu o činnosti BŠZ v uplynulom funkčnom období predniesol predseda BŠZ Soršák Jozef. 

Bod 5 
Správu ŠTK predniesol Falťan Peter. Materiál odovzdal predsedajúcemu aj písomne. 

Bod 6 
Správu o hospodárení BŠZ s návrhom rozpočtu na rok 2009 predniesol Vavrák Ján. Materiály odovzdal 
písomne predsedajúcemu. 

Bod 7 
Správu kontrolnej komisie o hospodárení BŽZ za rok 2008 predniesol Kulik Juraj. Konštatoval v nej, že 
neboli zistené žiadne zásadné chyby a nesprávnosti v účtovaní, čerpaní finančných prostriedkov a ich 
evidencii. 

Bod 8 - Diskusia 

Vavrák: 
navrhol odsúhlasiť odmenu pre predsedu KRK Kulika Juraja vo výške 50 eur. 
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Priam: 
odporučil venovať zvýšenú pozornosť obsahovej náplne webovej stránky BŠZ a zaviazať delegátov BŠZ na 
Konferenciu SŠZ aby presadzovali na tejto konferencii záujmy BŠZ. Mal otázku na VV akým spôsobom 
prerozdeľoval SŠZ členské poplatky na krajské šachové zväzy. 

Falťan: 
pripomenul, že on sám niekoľkokrát pripomienkoval systém prerozdeľovania týchto poplatkov. Podarilo sa 
tak presadiť, že SŠZ prevzal na seba poplatky na FIDE za organizovanie súťaží družstiev vrátane 3. a 4. líg 
a aj väčšiny turnajov, pričom krajským zväzom posielajú čistých 50 % z registračných poplatkov. 

Šimkovič: 
zaujímal sa akým spôsobom sa započítava členské v SŠZ do poplatkov v prípade účasti na šachovom turnaji. 
Zaujímalo ho či členské platí na kalendárny rok alebo na sezónu. 

Priam: 
mal doplňujúcu otázku k správe o hospodárení BŠZ. Zaujímalo ho či sa skutočne vybrali všetky pokuty 
udelené riaditeľmi súťaží a či sa vyberali aj poplatky za oneskorené platby za tieto pokuty. 

Vavrák: 
potvrdil zaslanie všetkých pokút, ktoré spoločne s predsedom ŠTK aj skontrolovali. Problém spôsobilo len 
zaslanie platby za členské od ŠK Tomášov, ktorý vznikol tým, že súčasne prišli do banky 3 platby zaslané 
poštou. Odporučil do budúcnosti zasielať peniaze bankovým prevodom. 

Priam: 
navrhol plénu pripraviť návrh na čestného člena BŠZ. Doplnil, že on sám odporúča schváliť za čestného 
člena BŠZ Šturca Gustáva. 

Chripko: 
doplnil predchádzajúci návrh a navrhol za čestného člena BŠZ Pauličku Ivana. 

Rathouský: 
poďakoval sa členom BŠZ za dôveru, ktorú mu poskytovali počas jeho pôsobenia vo funkciách predsedu 
KRK a predsedu rozhodcovskej komisie. Oznámil, že sa vzdáva funkcie predsedu Rozhodcovskej komisie 
BŠZ a odporučil na túto funkciu Šipekyho Ladislava. Delegátom BŠZ na Konferenciu SŠZ odporúčal aby 
presadzovali presídlenie sídla SŠZ do Bratislavy. 

Šturc: 
mal k tomuto návrhu pripomienku, že to bude záležať od osoby prezidenta SŠZ. Pokiaľ bude za prezidenta 
SŠZ zvolená osoba so sídlom mimo Bratislavy (napr. Huba Martin) tak si nevie predstaviť aby sídlo zväzu 
bolo v Bratislave. 

Chripko: 
doplnil názor Šturca v tom, že Huba je predpokladaný kandidát na prezidenta SŠZ a že má informácie o jeho 
hľadaní miesta pre sídlo SŠZ v Prievidzi. 

Šturc: 
odporučil delegátom BŠZ na Konferenciu SŠZ aby v prípade návrhu na zvýšenie členských poplatkov od 
budúceho prezidenta tento návrh podporili. 

Bod 9 – Voľba orgánov BŠZ 
Úvodom predseda mandátovej komisie Škoviera Ľuboslav konštatoval, že z 36 delegátov je prítomných 23 
delegátov s hlasom rozhodujúcim (zastupujúcich 14 klubov z 23 registrovaných) čo predstavuje účasť 63,9 %, 
takže voľby do orgánov sú akceptovateľné. 
Väčšinou hlasov boli zvolení: 
 za predsedu VV BŠZ – Falťan Peter (za 22/zdržal sa 1) 
 za členov VV BŠZ – Šipeky Ladislav (18/5), Vlček Stanislav (18/5), Vrba Michal (20/3) a Chripko 

Ľubomír (21/2) 
neschválený Chabada Tomáš (6/17 ) 

 do kontrolnej a revíznej komisie – Soršák Jozef, Vavrák Ján a Paulička Ivan 
 za predsedu rozhodcovskej komisie – Šipeky Ladislav 
 do rady BŠZ – Kysel Jozef, Šturc Gustáv, Škoviera Ľuboslav, Kučera Michal, Marko Ján, Cebo 

Vladimír, Parák Maroš, Rathouský Karol, Kuma Rudolf, Šimkovič Eduard a Kundrák Vladimír 
za predsedu Rady BŠZ – zvolili členovia rady Kysela Jozefa 
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Bod 10- Voľba delegátov na konferenciu SŠZ 
Za delegátov na konferenciu SŠZ boli väčšinou hlasov zvolení: Falťan Peter, Chripko Ľubomír, Šipeky 
Ladislav, Kysel Jozef, Vavrák Ján a Marko Ondrej; náhradníci: Rathouský Karol a Parák Maroš. 

Bod 11 
Do Rady SŠZ boli navrhnutí Kysel Jozef a Falťan Peter. Do kontrolnej a revíznej komisie SŠZ bol navrhnutý 
ako zástupca Soršák Jozef a za členov VV SŠZ boli navrhnutí Šturc Gustáv a Chripko Ľubomír. 

Bod 12 – Schválenie stanov BŠZ 
Konferencii bol predložený návrh stanov, ktorý bol dopracovaný komisiou pre prípravu stanov. Plénum 
prijalo predložený návrh stanov s tým, že uložilo VV BŠZ povinnosť zapracovať prípadné zmeny navrhnuté 
počas nastávajúceho volebného obdobia v dostatočnom predstihu pred konaním nastávajúcej konferencie 
a takto pripravený návrh stanov predložiť potom nastávajúcej konferencii na schválenie. 

Bod 13 – Uznesenia 
Po kratšej diskusii boli uznesenia prijaté väčšinou hlasov. Uznesenia sú prílohou k tejto zápisnici. 

Bratislava: 24. 4.2009 

Zapísal: Kysel Jozef 

Overovatelia: Falťan Peter 

Šturc Gustáv 

 Jozef Kysel 
 predseda Rady BŠZ 
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Konferencia BŠZ 
Uznesenie 

berie na vedomie: 
- správu o činnosti BŠZ za prechádzajúce funkčné obdobie, prednesenú predsedom BŠZ Jozefom 

Soršákom, 
- správu ŠTK, prednesenú predsedom ŠTK Petrom Falťanom, 
- správu o hospodárení BŠZ, prednesenú Jánom Vavrákom, 
- správu kontrolnej a revíznej komisie, prednesenú predsedom Jurajom Kulikom. 

schvaľuje: 
- čerpanie rozpočtu za rok 2008, 
- návrh rozpočtu na rok 2009, 
- výsledky volieb do orgánov BŠZ, 
- delegátov na Konferenciu SŠZ, vrátane náhradníkov, 
- zástupcov BŠZ do Rady SŠZ, 
- zástupcu BŠZ do Kontrolnej komisie SŠZ, 
- kandidátov za členov VV SŠZ, 
- zvolenie Šturca a Pauličku za čestných členov BŠZ, 
- overovateľov Zápisnice z Konferencie: Falťana a Šturca, 
- návrh Stanov BŠZ s pripomienkami Konferencie BŠZ. 

ukladá VV BŠZ: 

- upraviť Stanovy BŠZ podľ pripomienok Konferencie a predložiť ich MVSR na registráciu 
termín: do 6.5.2009 zodpovedný: predseda VV 

- venovať zvýšenú pozornosť obsahovej náplni a aktuálnosti webovej stránky BŠZ 
termín: priebežne zodpovedný: predseda komisie PR 

- aktualizovať Súťažný poriadok pre majstrovské súťaže družstiev BŠZ v intenciách Pravidiel šachu 
FIDE 
termín: do začiatku novej šachovej sezóny zodpovedný: predseda ŠTK 

- zorganizovať školenie rozhodcov 
termín: do začiatku novej šachovej sezóny zodpovedný: predseda KR 

- naďalej robiť reklamu na poukazovanie 2 % z dane fyzických a právnických osôb Bratislavskému 
šachovému zväzu 
termín: priebežne zodpovedný: predseda VV 

- v prípade návrhu na prepracovanie stanov vypracovať nový návrh Stanov BŠZ a predložiť ho Rade 
BŠZ 
termín: do posledného zasadnutia Rady BŠZ 

pred konferencoiu zodpovedný: predseda VV 

Bratislava 21. 4.2009 
 


