Zápisnica VV ŠK DPS, 14. február 2017

Zápisnica
zo schôdze Výkonného výboru Šachového klubu Doprastav Bratislava
konanej dňa 14. februára 2017 od 17:00
v Hanoi Garden Restaurant, Drieňová 33, Bratislava.
Prítomní: Michal Vrba (predseda ŠK DPS), Martin Sklár (podpredseda), Denis Nemšák,
Igor Poláčik, Boris Rintel, Stanislav Vlček (členovia VV ŠK DPS),
Neprítomný: František Goga (člen VV ŠK DPS) - ospravedlnený.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh a uznesení (Michal Vrba)
3. Práca s mládežou, podpora mládeže (Stanislav Vlček)
4. Ekonomika a hospodárenie klubu (Martin Sklár)
5. Súťaže družstiev a jednotlivcov (Igor Poláčik, Denis Nemšák)
6. Rôzne (členská schôdza, sklad klubového materiálu)
7. Záver

Bod 1 - Otvorenie
Schôdzu otvoril privítaním účastníkov a prednesením Programu schôdze predseda ŠK DPS
Michal Vrba. Bol schválený Program schôdze a predsedníctva schôdze sa ujal Michal Vrba.
Zapisovateľom bol určený Martin Sklár.
V rámci otvorenia schôdze sa listovali jedálne lístky a zadávali objednávky jedál a nápojov.

Bod 2 - Kontrola plnenia úloh a uznesení (Michal Vrba)
Úloha U-04/2016: OK
Úloha U-18/2016: OK
Úloha U-20/2016: OK. Dohodnuté rozšírenie úlohy
ZOP B - družstva Igor Poláčik zabezpečí, aby aj náhradný OP mal kontakty na hráčov, ktorí
budú na zápas nominovaní.
Dohodnuté rozšírenie: Úloha U-01/2017: Igor Poláčik pripne na nástenku v sklade klubového
materiálu zoznam kontaktov na funkcionárov, OP a ZOP ŠK DPS.
Termín: 31.3.2017
.
Úloha U-21/2016: OK
Úloha U-22/2016: OK
Úloha U-23/2016: OK
Úloha U-24/2016: Plní sa priebežne.
Stanislav Vlček informuje mládežníckych reprezentantov ŠK Dps o systéme podpory na ich
rozvoj z klubu.
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Úloha U-25/2016: OK
Úloha U-27/2016: OK
Úloha U-28/2016: Plní sa priebežne.
VV ŠK Dps poveruje Františka Gogu inventarizáciou a vytvorením súpisu klubového
materiálu, ktorý sa nachádza v sklade. Aktuálny stav materiálu bude trvalo visieť na nástenke
v sklade.
Úloha U-29/2016: OK
Úloha U-31/2016: OK
Úloha U-33/2016: OK
Úloha U-34/2016: OK
Úloha U-35/2016: OK

Bod 3 - Práca s mládežou, podpora mládeže (Stanislav Vlček)
Stanislav Vlček informoval VV o vrcholových mládežníckych podujatiach jarnej časti sezóny
2017, vymenoval možných adeptov na účasť v zápoleniach družstiev. VV diskutoval o
možnostiach podpory, organizačného zabezpečenia výjazdov a ponuky šachového servisu
(príprava pred partiami, analýza odohraných partií).
1. Majstrovstvá Slovenska družstiev mladších žiakov do 12 rokov, Banská Bystrica
A-družstvo by malo byť v zložení: Šalgovič, Janikovič, Zverka, Šošovičková. V
prípade pozitívnej konštelácie okolností by mohlo byť postavené aj B-družstvo.
Uznesenie U-01/2017: Klub preplatí štartovné (12,-Eur/družstvo) a v prípade
zorganizovanej spoločnej dopravy na ňu prispeje. VV schvaľuje ako sprevádzajúcu
osobu pre družstvo(-á) ŠK DPS Michala Vrbu. Klub mu preplatí všetky náklady,
súvisiace s pobytom.
2. MSR chlapcov a dievčat U08 až U20, Liptovský Mikuláš
ŠK DPS by mohli reprezentovať: Šalgovič, Zverka, Dolník, Havaldová
Uznesenie U-02/2017: Klub preplatí štartovné (10,- Eur/hráč). VV schvaľuje ako
sprevádzajúcu osobu pre reprezentantov ŠK DPS Denisa Nemšáka. Klub mu preplatí
všetky náklady, súvisiace s pobytom. VV odporúča, aby bol ubytovaný priamo v areáli
Tatralandie (Holiday village typ A). Hráčom klub preplatí štartovné.
3. CHESSFEST 2017, Ružomberok
V rámci šachového festivalu sa uskutočnia MSR v rapid šachu družstiev starších
žiakov a MSR chlapcov a dievčat v rapid šachu mládeže. Predbežne VV plánuje
aplikovať v rámci podpory hráčov podobný model ako v prípade MSR v Banskej
Bystrici (bod 1)
VV sa zhodol na záujme motivovať úspešných reprezentantov klubu k ďalšej práci a zároveň
ich úsilie oceniť.
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Úloha U-02/2017: Stanislav Vlček vypracuje návrh odmien pre úspešných reprezentantov ŠK
DPS.
Termín: 28.2.2017
Stanislav Vlček požiadal VV o schválenie príspevku na Jarný šachový festival v CENADE,
súčasťou ktorého sú Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu do 10, 14 a 18 rokov.
Uznesenie U-03/2017: VV schvaľuje príspevok vo výške 100,- Eur na Jarný šachový festival
v CENADE.
Podpora reprezentantov ŠK DPS na iných turnajoch je možná na základe požiadania zo strany
hráča, resp. jeho zákonného zástupcu.

Bod 4 - Ekonomika a hospodárenie klubu (Martin Sklár)
Martin Sklár informoval VV o aktuálnej ekonomickej situácii klubu. Upozornil na povinnosť
zverejniť v Obchodnom vestníku najneskôr do 31.5.2017 Špecifikáciu prijatého podielu
zaplatenej dane z príjmov (prijaté v 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014).
František Goga počas víkendového druholigového dvojkola prediskutoval s Martinom
Sklárom možnosti členenia jednotlivých príjmových a výdavkových položiek v návrhu
rozpočtu. VV sa uzniesol na finálnej verzii rozpočtu.
Úloha U-03/2017: Martin Sklár doplní do návrhu rozpočtu stĺpec, kde bude zobrazené
skutočné čerpanie rozpočtu.
Termín: 28.2.2017
Úloha U-04/2017: Martin Sklár bude na kvartálnej báze predkladať VV stav čerpania
rozpočtu.
Termín: trvalá úloha - vždy k 10. dňu po skončení kvartálu.
VV sa oboznámil so stavom výberu členského. Na základe zatiaľ nie príliš uspokojivého
percenta úspešnosti výberu sa VV uzniesol na zaslaní pripomienky:
Úloha U-05/2017: VV poveruje štatutárov klubu Michala Vrbu a Martina Sklára informovať
členov klubu o možnosti darovať 2% z dane a pri tejto príležitosti zároveň pripomenúť
povinnosť úhrady členského
Termín: 15.3.2017
VV sa zaoberal otázkou odpustenia úhrady za prvú A-licenciu funkcionárom klubu, OP a
ZOP a prijal nasledujúce uznesenie:
Uznesenie U-04/2017: Funkcionárom klubu, OP a ZOP sa pre rok 2017 odpúšťa úhrada za
prvú licenciu A (bez ohľadu na to, pre akú ligu je vydaná).
Úloha U-06/2017: Igor Poláčik aktualizuje tabuľku členského v zmysle Uznesenia U02/2017.
Termín: 28.2.2017
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Bod 5 - Súťaže družstiev a jednotlivcov (Igor Poláčik, Denis
Nemšák)
V končiacich sa ligových súťažiach možno konštatovať, že družstvá ŠK DPS nemajú z
hľadiska dochádzky problémy a potvrdzuje sa, že boli dobre zostavené. Udelené pokuty sú
zavinené individuálnymi zlyhaniami, ktoré sa klub snaží previnilcom zosobniť (posledný
prípad bol Michal Illovský, ktorý už druhýkrát v sezóne neobsadil šachovnicu - obe
riaditeľom súťaže udelené pokuty uhradil)
V 2. lige, ktorá je najvyššou klubom obsadenou súťažou, je A-družstvo stále teoreticky v boji
o postup (závisieť bude najmä na výsledkoch TŠŠ Sereď). OP družstva Denis Nemšák sa
počas sezóny vzorne staral o občerstvenie pre hráčov, zorganizoval posedenie u Deda a
celkovo sa výrazne pričinil o súdržnosť kolektívu. Príjemným prekvapením je aj B-družstvo,
ktoré síce lavíruje nad hranicou zostupu, ale podľa papierových predpokladov malo byť ešte
väčším outsiderom. Potešujúce je však najmä to, že klub získal nového, veľmi schopného OP
v osobe Ota Macku. Je nádej, že Oto po sezóne dokonca prestúpi (zatiaľ je v klube na
licenciu).
VV vníma potrebu zvýšenia počtu aktívnych rozhodcov zo svojich radov. Je to žiaduce najmä
pre zabezpečenie rozhodcu na zápasy líg riadených SŠZ (v prebiehajúcej sezóne bol z
nutnosti delegovaný napr. aj Igor Poláčik, ktorý chcel v 2. lige pôsobiť iba ako hráč).
Úloha U-07/2017: Informovať členov klubu o rozhodcovskom seminári (v prípade, ak ho
Rozhodcovská komisia BŠZ bude organizovať).
Termín: trvalá úloha
Doprastavu sa darí aj v nižších súťažiach - Doprastav D v 3. lige, Doprastav F v 4. lige a
Doprastav J v 5. lige sú priebežne na medailových pozíciách.
VV s nadšením vníma prácu Denisa Nemšáka na novom formáte turnaja Memoriál JUDr.
Ernesta Nového - Open Doprastav. Na základe prihlášok sa dá predpokladať nadpriemerná
účasť.
Úloha U-08/2017: Rozmiestniť (v turnajových miestnostiach, na nástenkách klubov a i.) a
rozdať vytlačené plagáty k turnaju Open Doprastav.
Termín: priebežne až do 13.4.2017
Martin Sklár prezentoval názor, že k turnaju by bolo vhodné vydať bulletin a v rámci neho
publikovať výber partií top-hráčov vlaňajšieho ročníka, okomentovaný GM Igorom Štohlom.
Bulletin by okrem informačnej funkcie splnil aj úlohu propagačného média - umiestnili by sa
tam logá sponzorov klubu.
Úloha U-08/2017: VV poveruje Martina Sklára vybratím 5 partií vlaňajšieho ročníka Open
DPS a súhlasí, aby ich Igor Štohl za úplatu okomentoval.
Termín: 28.2.2017
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Bod 6 - Rôzne (členská schôdza, sklad klubového materiálu)
V rámci bodu rôzne Michal Vrba navrhol, aby sa po sezóne uskutočnila členská schôdza - po
pozitívnych skúsenostiach z vlaňajška zorganizovaná najmä ako spoločné posedenie členov
klubu spojené s blitzákom a veľmi stručnými príhovormi.
Uznesenie U-05/2017: Členská schôdza sa uskutoční 19. mája 2017 v klubovni Doprastavu
Úloha U-09/2017: Michal Vrba zvolá v zmysle Článku VI., bodu 2 Stanov ŠK DPS členskú
schôdzu na 19. mája 2017
Termín: 30.4.2017
V rámci väčšieho komfortu pri vchádzaní do skladu klubového materiálu by bolo vhodné
premiestniť zámok na vchodových dverách. Beáta Vlníková, samostatná odborná referentka
správy majetku Doprastavu, a.s., udelila súhlas s otočením dverí. VV zhodnotil riziko a
technickú náročnosť operácie. Na základe toho prijal úlohu:
Úloha U-10/2017: Martin Sklár zistí u pani Beáty Vlníkovej, kto je zamestnaný ako údržbár v
Doprastave, a.s. (prípadne, ktorá externá firma údržbárske práce pre Doprastav, a.s.
zabezpečuje).
Termín: 31.3.2017
František Goga z dôvodu plánovanej absencie na zasadnutí VV vopred požiadal Martina
Sklára, aby na zasadnutí VV otvoril otázku spôsobu uloženia nových šachových súprav v
sklade šachového materiálu tak, aby boli využívané iba pri zápasoch A-družstva Doprastavu a
nemali k nim prístup iné družstvá. Cieľom jeho snahy bolo zabezpečiť bezchybný stav súprav
počas celej ligovej sezóny. Preferovaným riešením bol nákup uzamykateľnej skrinky.
Igor Poláčik na základe dlhoročnej skúsenosti na pozícii OP navrhol, aby boli súpravy, určené
pre zápasy A-družstva, umiestnené mimo zorného poľa, v dolnej regálovej polici. Domnieva
sa, že aj keď nebudú pod zámkom, OP si prakticky vždy vezmú len tie, ktoré budú mať po
ruke.
VV sa rozhodol, že nákup uzamykateľnej skrine predbežne odloží a zatiaľ prijal uznesenie:
Uznesenie U-06/2017: Šachové súpravy, určené pre A-družstvo, budú zaviazané v červených
vrecúškach a uložia sa mimo zorného uhla na dolnej regálovej polici.
Stanislav Vlček vyjadril nádej, že VV zasadal v priestoroch vietnamskej reštaurácie Hanoi
Garden prvý a zároveň posledný raz. Priestor považuje za úplne nevyhovujúci na tieto účely.

Bod 8 - Záver
Predseda ŠK DPS Michal Vrba uzavrel schôdzu o cca. 22:00.
Bratislava 20.2.2017

zapísal: Martin Sklár
overil: Michal Vrba
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