Stanovy „Šachového klubu Bratislava“
1. § Všeobecné ustanovenia.
Spolok má názov: „Šachový klub – Schachklub – Sakkӧr, Bratislava“ a sídli v Bratislave. Jednacia reč je
slovenská/česká, nemecká a maďarská.

2. § Účel.
Šachový klub je nepolitickým spolkom. Účelom jeho je pestovať a rozširovať hru v šachy. Pestovanie
iných spoločenských hier je dovolené v medziach zákonom stanovených a to v tom rozsahu pokiaľ nenie to
na závadu pestovania hry v šachy.

3.§ Prostriedky
K dosiahnutiu účelu slúži:
1. poriadanie členských schôdziek, prednášok, kurzov, turnajov, medzinárodných matchov a iných
podobných podnikov,
2. zariadenie knižnice a požičiavanie členom kníh a odborných časopisov,
3. podpora a spolupôsobenie pri podnikoch šachových,
4. pristúpenie k šachovým sväzom.

4. § Majetok.
Prostriedky k dosiahnutiu týchto úkolov sa zaopatrujú:
1.
2.
3.
4.

príspevkami členov,
darmi a odkazmi členov alebo priaznivcov klubu,
sbierkami úradne povolenými,
výťažkami podnikov spolkových.

5. § Členstvo.
Členmi klubu sú:
1.
2.
3.
4.

čestní,
zakladajúci,
činní,
prispievajúci.

Čestným členom sa stáva, kto bol za takého pro svoje zásluhy o klub alebo o šach vôbec valným
shromaždením na návrh výboru zvolený. Voľba táto koná sa bez debaty.
Zakladajúcim členom sa stane, kto k účelom klubovým raz navždy venuje čiastku Kč 1000.- /jeden tisíc/
alebo klub darom v tejže cene obdarí.
Činným členom sa stáva, kto bol za takého výborom prijatý.
Osoby ktoré sa nechcú činne zúčastniť, sú však ochotné klub finančne podporovať, môžu pristúpiť ako
členovia podporujúci. Podmienky prijatia sú také ako u členov činných. Členom spolku môže byť iba
príslušník Č.S.R.

6. § Práva členov.
Členovia majú právo zúčastniť sa valných shromaždení a členských schôdziek, na ktorých ako i výboru
môžu podávať návrhy, sťažnosti a žiadosti, môžu hlasovať, voliť a volenými byť.
Môžu v prítomnosti príslušného funkcionára nazrieť do spolkových kníh a zápisníc, používať knižnice
a ostatného inventáru a zúčastniť sa všetkých klubom poriadaných podnikov dľa platných poriadkov.

7. § Povinosti členov.
Povinosťou členov je zachovávať klubové stanovy a poriadky, podrobiť sa rozhodnutiam valných
shromaždení, výboru alebo rozhodčieho súdu a vopred platiť členské príspevky.

8. § Zánik členstva.
Členom byť prestáva:
1. kto výboru svoje vystúpenie z klubu 3 /tri/ mesiace vopred písomne oznámil,
2. kto bol výborom vylúčený,
3. kto dlhuje členské príspevky za 6 mesiacov a nezaplatil ich ani po opätovnom upozornení, v tomto
prípade môže výbor nezaplatené príspevky vymáhať právne, akonáhle však táto cesta bola výborom
nastúpená, členstvo trvá automaticky ďalej

9. § Správa spolku.
Správu spolku vykonáva valné shromaždenie a výbor. K obstarávaniu rôznej činosti môže valné
shromaždenie alebo výbor ustanoviť zvláštne komisie ako turnajové, prednáškové, zábavné a podobné.
Komisie tieto riadia sa dľa výborom vypracovaných poriadkov.

10. § Valné shromaždenie
Riadne valné shromaždenie má byť svolané vždy začiatkom roku a najneskoršie do konca februára.
Mimoriadne valné shromaždenie može svolať výbor kedykoľvek keď to za potrebné uzná, svolať ho však
musí do 30-ich dní, keď o to žiada aspoň 1/3 členov hlasovať oprávnených. Dobu a miesto valného
shromaždenia treba aspoň 14 dní vopred verejne oznámiť. Program valného shromaždenia však aspoň
týždeň vopred v klubovej miestnosti vyvesiť.
Valné shromaždenie je schopné usnášať sa, jestli je prítomná 1/2 miestnych členov. Nesíde-li sa
v oznámenú dobu dostatočný počet členov, schodza koná sa o 1/2 /pol/ hodinu neskoršie bez ohľadu na
počet prítomných členov.
Práva valného shromaždenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

volí na návrh výboru čestných členov,
kontroluje zprávy výboru a revisórov,
volí na 1 rok 15 /päťnást/ členov výboru, 6 /šest/ náhradníkov a 2 /dvoch/ revisórov účtov,
usnáša sa o návrhoch podaných výborom alebo jednotlivým členom,
skúma a schvaľuje rozpočet,
stanoví výšku členského príspevku,
rozhoduje o odvolaniach členov z usnesenia výboru,
usnáša sa o zmeně stanov, /ktorá podlieha vládnemu schváleniu./
rozhoduje o rozpustení spolku

Valné shromaždenie usnáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, len pre voľbu členov
čestných a k zmene stanov je treba väčšiny 2/3.
Valné shromaždenie riadi predseda alebo podpredseda, jestli však nie sú prítomní, alebo jestli nemožu
z akejkoľvek príčiny funkciu túto zastávať, zvolí si valné shromáždenie jednoduchou väčšinou dočasného
predsedu ktorý potom riadi schôdzu.

11. § Voľby.
Voľby sa konajú lístkami. Voľba aklamáciou je prípustná neprotestuje-li nikdo z prítomných členov.

12. § Výbor.
Výbor pozostáva z predsedu, 2 podpredsedov a 12 členov výboru: jednateľa, pokladníka, knihovníka,
poriadateľa, hospodára, zapisovateľa a 6 členov bez funkcie.
Výbor ustaví sa do 8 dní po valnom shromaždení a schádza sa raz za mesiac /najmenej/. Schodzu
svoláva a vedie predseda alebo úradujúci podpredseda. K platnému usnášaniu je treba prítomnosť predsedu
alebo podpredsedu a 7 členov výboru. Pri hlasovaní rozhoduje nadpolovičná väčšina, v prípade rovnosti
hlasov rozhoduje predseda. Predseda /v jeho neprítomnosti podpredseda/ zastupuje spolok voči úradom
a verejnosti a podpisuje s jednateľom spolkové listiny. Listiny, týkajúce sa záležitostí peňažných podpisuje
aj pokladník.

Výbor riadi spolok, spravuje jeho imanie, prijíma a vylučuje členov, usnáša sa o návrhoch alebo
sťažnostiach členov, v medziach stanov sostavuje zvláštne poriadky, riadi turnaje, matche, prednášky,
zábavy atď. Z členstva volí zvláštne komisie, svoláva valné shromaždenia a sostavuje ich program,
vykonáva usnesenia valného shromaždenia a smierčieho súdu a rozhoduje o všetkých veciach ktoré nie sú
vyhradené valnému shromaždeniu.
Revisóri sú povinní najmenej raz do roka preskúmať finančný stav spolku.

13. § Smierčí súd.
Spory vzniklé z pomeru spolkového medzi členmi urovnáva smierčí súd, pozostávajúci z 3 členov.
Sporné strany si zvolia po jednom zástupcovi, výbor vymenuje predsedu a rozhodujú v spore väčšinou
hlasov. Rozhodnutie smierčieho súdu prevede výbor a proti nemu niet odvolania. Strana ktorá sa nepodrobí,
može byť zo spolku vylúčená.

14. § Rozchod spolku.
O rozchode spolku a jeho majetku rozhoduje valné shromaždenie troma štvrtinami /3/4/ v prítomnosti
dvoch tretín /2/3/ všetkých členov spolku. Návrh ten musí byť najmenej 14 dní pred valným shromaždením
každému členovi oznámený. Jestli valné shromaždenie nerozhodne ináče, majetok pripadne „Slovenskej
župe Ústrednej jednoty československých šachistov“ na dobu 2 rokov do správy, po tomto čase nadobúda
spomenutá župa dispozičné právo nad celým imaním, jestli že v uvedenej lehote 2 rokov nevznikol na
miesto zaniknutého klubo nový spolok. Tiež tieto ustanovizne podliehajú vládnemu schváleniu.

15. § Rozpustenie spolku.
Keby sa činnosť spolku vymykala z rámca jeho stanov, či smerovala proti záujmom štátu, alebo
hmotnému záujmu členstva, môže byť príslušným úradom zastavená a spolok po vyšetrení rozpustený, alebo
prinútený k dodržiavaniu stanov.
-------------------------------------Bratislava, dňa 10. marca 1925

Bratislava, 2. března 1924

Čs. Policejnímu ředitelství
v
Bratislavě
------------------Dovolujeme si Vám zdvořile oznámiti, že na valné schůzi Šachového klubu Bratislava, konané dne 12.února
t.r. byla provedena fuse se šachovým spolkem „Breyer“, který se začátkem tohoto roku ustavil. Spojený klub nese
jméno „Šachový klub – Schachklub – Sakkӧr„ Bratislava.
§ 13.
§ 11.
§ 14.

Na této valné schůzi byly změněny některé body stanov a to :
Výbor. Tento rozšířen na 19 členů /inkl. předsedy/ a 2 revisory. Volba byla již dle této změny provedena.
V případe, že se v uvedenou hodinu nesejde k valné schůzi počet členů nutný k usnášení, koná se nová valná
schůze o půl hodiny později bez ohledu na počet přítomých. /dříve byla za 8 dní nová valná schůze/.
Zrušení spolku. V případě, že bz se klub rozešel, přejde jmění klubu do opatrování nově utvořené župě
Ústřední jednoty čsl. šachistů na dobu 2 let. Utvoří-li se do 2 let nový klub šachový v Bratislavě, předá župa
veškeré do opatrování převzaté jmění tomuto klubu, jinak může župa se jměnim volně disponovati.

Zmíněnou valnou schůzí byl zvolen jednomyslně předsedou Dr. Vavro Šrobár.
Výbor ustavil se pak následovně:
místopředsedy: Dr. Max Müller a Jan Mrázek,
klubovním ředitelem Josef Lévai,
jednatelem Ing. Karel Weber,
zástupcem jednatele Simai Alexander,
pokladníkem Friedrich Pratsch,
knihovníkem Dr. Friedrich Herzog,
archivářem Ing. Oldřich Kožešník,
hospodářem Moric Quastler
likvidátorem Karel Placer,
zapisovatelem Dr. Aladár Kerekes,
členy výboru bez funkcí:
Welisch Karel, Kürti Sigmund, Klein Hynek, Tauber Sandor, Frischhof Arpad, Weisz Bernhard, Hrbáček Jaroslav,
revisory zvoleni: Sedláček František a Bleiweisz H.,
náhradníky: Poláček Josef, Ing. Wagner Adalbert, Kordoš Karol, Csecsenyi M., Markstein Wilhelm, Kunstadt
Michael.
Prosíme, byste uvedené laskavě vzali na vědomí a poroučíme se
v dokonalé úctě za

Šachovej verejnosti,
priateľom šachu, športu a spoločenského života
v Bratislave.
Verejný a spoločenský život v Bratislave mal a má až doteraz veľmi málo stredísk, kde spoločné záujmy
a ciele určitých skupín mohly by byť úspešne propagované.
Tiež šachisti bratislavskí postrádali doteraz napriek svojej početnosti a nadpriemernej vyspelosti
takéhoto strediska. Šachový život Bratislavy trieštil sa doteraz po kaviarňach a menších krúžkoch.
Vedený súc snahou, vytvoriť pre bratislavský šach stredisko hodné jeho rozšírenosti a obľuby, prevzal
„Šachový klub Bratislava“ priestranné a účelne zariadené miestnosti v Dlhej ulici čís. 33 /II. posch. vo
dvore/, v ktorých chce sústrediť všetkých šachistov Bratislavy a poskytnúť im pre ich ušľachtilú zábavu
zodpovedajúci domov.
Klubové miestnosti, zariadené všetkým pohodlím, poskytnú šachistom Bratislavy nie len každodennú
príležitosť na hranie, ale tiež zaujímavý a bohatý program šachový: poriadaním rozmanitých produkcií,
medzinárodných zápasov, turnajov atď.
Klub je zariadený ako vzorný, samostatný podnik a spojuje prednosti útulnej, domácej šachovej kaviarne
so všetkými výhodami nevyrušovaného, samostatného klubu.
Bohatý šachový inventár, niekoľko sto sväzkov čítajúca knižnica, odborné a denné časopisy v hojnom
výbere voľne vyložené sú členom k dispozícii.
Voláme preto dnes, keď všetky zariaďovacie a prípravné práce sú už zakončené a šachový klub so
svojim v pravom slova smysle družným klubovým životom je v plnom prúde, všetkých doteraz mimo klub
stojacich šachistov a priateľov šachu mesta Bratislavy, na návštevu nášho klubu a na pristúpenie za členov
klubu. Členské príspevky Kč 10.- mesačne iste bohate sú členom vynahradené poskytovanými výhodami
plynúcimi z členstva.
Klub má dnes už na 400 činných členov a priateľov šachu a súc už teraz každodenne veľmi pekne
navštevovaný, môže sa stať onedlho najvýznamnejším strediskom spoločenského života v Bratislave !
Prihlásiť sa za člena šachového klubu je možno denne v klubových miestnostiach, alebo písomne na
adrese klubu /:Dlhá ul. 33:/, ktorý ochotne poslúži ďalšími podrobnejšími informáciami.
V Bratislave, v apríli 1924
Za „Šachový Klub Bratislava“:
Dr. Vavro Šrobár v.r.
predseda
Ján Mrázek v.r.
podpredseda

Dr. Max Müller v.r.
podpredseda
Ing. Karol Weber v.r.
jednateľ a tajomník

Predmet:

Bratislava, schválené stanovy Bratislav. šachového spolku.-

Prílohy: 3.

Policajné riaditeľstvo
Bratislava
-------------

Schválené stanovy horemenovaného klubu zasielam k zavedeniu do
Vašej evidencie.
Jeden exemplár schválených stanov zašlite predsedníctvu spolku,
taktiež pripojené maď. stanovy. Súčasne nech je predsedníctvo opozornené, že
nakoľko by spolok pre členstvo maď. alebo nemeckej národnosti sriadoval
preklady stanov, má byť dbané toho, že meno „Bratislava“ je nepreložiteľné.-

