Zápisnica VV ŠK DPS, 4. október 2017

Zápisnica
zo schôdze Výkonného výboru Šachového klubu Doprastav Bratislava
konanej dňa 4. októbra 2017 od 17:00
v jedálni Doprastavu, a.s. (klubovni ŠK DPS)
Prítomní: Michal Vrba (predseda ŠK DPS), Martin Sklár (podpredseda), František Goga (do
18:00 hod.), Denis Nemšák, Igor Poláčik, Boris Rintel (od 18:30 hod.), Stanislav Vlček
(členovia VV ŠK DPS)
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Rozpočet
4. Súťaže družstiev (odmena družstvu A - áno/nie/iné a koľko)
5. Mládež
6. Open Doprastav 2018
7. Ostatné (podmienky požičiavania materiálu, sponzoring, kompenzácia miestnosti voči
BŠZ, náhrada kontrolóra, trojboj)
8. Záver

Bod 1 - Otvorenie
Schôdzu otvoril privítaním účastníkov a prednesením Programu schôdze predseda ŠK DPS
Michal Vrba. Úvodom prečítal výrok amerického prezidenta Thomasa Jeffersona: "Je chybou
jednať s každým a za každých okolností rovnako".
Zapisovateľom bol určený Martin Sklár.

Bod 2 - Kontrola plnenia úloh a uznesení (Michal Vrba)
Úloha U-24/2016: Plní sa priebežne.
Stanislav Vlček informuje mládežníckych reprezentantov ŠK Dps o systéme podpory na ich
rozvoj z klubu.
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-04/2017: Trvalá úloha, plní sa podľa harmonogramu
Martin Sklár bude na kvartálnej báze predkladať VV stav čerpania rozpočtu. Termín: trvalá
úloha - vždy k 10. dňu po skončení kvartálu.
Úloha U-07/2017: OK
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Úloha U-11/2017: OK
Zistiť záujem hráčov o účasť v 3. lige za účelom zistenia, či využijeme právo postupu, ktoré
vybojovalo družstvo DPS F.
Výsledok: na základe zistení bolo preukázané, že Doprastav by tri družstvá v 3. lige neutiahol,
a preto sa rozhodol nevyužiť právo postupu.
Úloha U-12/2017: OK
Uznesenie U-7/2017: hráči boli informovaní, vyhodnotí sa po skončení sezóny
Klub po skončení sezóny preplatí hráčom, ktorí odohrajú minimálne polovicu partií, výdavok
za prvú A-licenciu v súťažiach, riadených BŠZ.
Úloha U-13/2017: OK
Úloha U-14/2017: OK
Úloha U-15/2017: OK
Denis Nemšák sa skontaktuje s Robertom Cvekom a pozve ho na Dansk.
Výsledok: GM Roberta Cveka kontaktoval e-mailom Martin Sklár ako riaditeľ turnaja.
Nakoľko pán Cvek mal v čase konania turnaja naplánovanú účasť so svojimi zverencami na
šachovom tábore, pozvanie nemohol prijať.
Úloha U-16/2017: OK
Denis Nemšák osloví Vladimíra Jacka, majiteľa portálu sachovetreningy.sk, s možnosťou
vzájomnej propagácie a spolupráce v rámci Dansku.
Výsledok: FM Vladimíra Jacka kontaktoval cez Facebook Martin Sklár ako riaditeľ turnaja.
Dohodli sa, že Vladimír Jacko venuje ako vecné ceny do turnaja tri poukážky v hodnote 20,Eur na jednomesačný online tréning s trénerom podľa výberu (Paleček, Krak, Mazúr). Martin
Sklár sa zaviazal plnofarebne vytlačiť e-book "Dosiahnite z ratingu 1000 rating až 2300
elobodov!!!" v náklade 60 exemplárov..
Úloha U-17/2017: OK
Úloha U-18/2017: OK
Michal Vrba prerokuje s riaditeľkou DK Ružinov možnosť nájmu spoločenskej miestnosti v
období veľkonočných sviatkov.
Výsledok: Michal Vrba sa osobne stretol s riaditeľkou DK Ružinov. V období veľkonočných
sviatkov nebude za žiadnych okolností nájom priestorov možný.
Úloha U-19/2017: nesplnená, termín sa posúva do 15.10.2017
Denis Nemšák vyberie podľa jeho názoru najzaujímavejšie partie OPEN DPS a pripraví ich
do digitálnej podoby (pgn.). Informuje Michala Vrbu o presnom termíne turnaja, ktorý bude
predmetom rokovania v DK Ružinov.
Výsledok: Partiáre mal požičané Róbert Vojtko. Fyzicky ich vrátil až v týždni pred konaním
schôdze. Presný termín OPEN DPS závisí od viacerých faktorov, ktoré ešte neboli známe napríklad aj od výsledku Úlohy U-18/2017.
Úloha U-20/2017: nesplnená, nakoľko bola viazaná na splnenie Úlohy U-19/2017.
Termín zostáva, t.j. 2 mesiaci po splnení U-19/2017.
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Martin Sklár osloví GM Igora Štohla a za úplatu ho požiada o okomentovanie vybraných
partií OPEN DPS.
Termín: 2 mesiace po splnení U-19/2017
Úloha U-21/2017: priebežne sa plní
Denis Nemšák vypracuje návrh propozícií OPEN DPS
Úloha U-22/2017: priebežne sa plní
František Goga pripraví návrh propozícií trojboja
Úloha U-23/2017: čiastočne splnená, uzatvára sa
Michal Kopčok spíše zoznam šachovej literatúry klubu a sfunkční rozhranie, umožňujúce
sprostredkovanie výpožičiek medzi členmi.
Výsledok: zoznam šachovej literatúry spísaný, rozhranie nenaprogramované.
Úloha U-24/2017: OK
Úloha U-25/2017: OK
Úloha U-26/2017: OK
Uznesenie U-08/2017: priebežne sa plní
Kávovar sa bude v rámci ligových súťaží využívať iba pri súťažiach SŠZ (aktuálne 2. liga A).
Úloha U-27/2017: OK

Bod 3 - Rozpočet
Martin Sklár poslal e-mailom členom VV priebežné čerpanie rozpočtu. V diskusii vysvetlil
detaily jednotlivých položiek. VV konštatoval, že čerpanie zatiaľ zodpovedá plánu a nie je
potrebná žiadna úprava.
Očakávaným príjmom je platba zo strany SŠZ v rámci zmluvy o refundácii výdavkov na
talentovanú mládež. Termín na poslanie dokladov spolu so sprievodným listom bol do konca
septembra 2017. Martin Sklár informoval, že všetky formálne náležitosti boli zo strany klubu
splnené. V prípade, ak niektoré kluby nepošlú potrebné podklady, nevyčerpaná suma sa v
druhom kole rozdelí medzi kluby, ktoré teraz splnili podmienky - tým pádom by za
priaznivých okolností ŠK DPS mohol ešte dostať dodatočné prostriedky.
Nakoľko veľa daňovníkov - právnických osôb má ako zdaňovacie obdobie hospodársky rok a
mnohí ešte využívajú zákonnú možnosť oznámiť správcovi dane skutočnosť, že si posúvajú
lehotu na podanie daňového priznania maximálne o 3, resp. 6 mesiacov v prípade príjmov zo
zdrojov v zahraničí, dá sa očakávať, že do konca roka ešte nabehnú aj ďalšie platby z
Finančného riaditeľstva SR v rámci 2%.
Uznesenie U-09/2017: VV schvaľuje príspevok na činnosť vo výške 100,- EUR pre
pokladníka ŠK DPS, Martina Sklára
Z pohľadu plánovaných príjmov v 4. kvartáli roka 2017 a 1. kvartáli roka 2018 zostáva ešte
vyzbierať členské príspevky v zmysle Stanov ŠK DPS. Najmä vo vzťahu k tomu, že členské
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SŠZ sa odvádza najneskôr do konca marca 2018, je potrebné mať už v marci presnú predstavu
o tom, za koho budeme zväzové členské platiť (v zásade by to malo byť iba za tých hráčov,
ktorí riadne odvedú na daný rok klubové členské). Z tohto dôvodu VV prijal úlohu:
Úloha U-28/2017: Igor Poláčik vypracuje tabuľku výberu členského na rok 2018
Termín: 30.10.2017
Stanislav Vlček mailom informoval všetkých organizačných pracovníkov klubov
Bratislavského kraja, že BŠZ sa bude na rok 2018 uchádzať o dotáciu z Bratislavského
samosprávneho kraja. Dotáciu je v zmysle príslušného VZN možné čerpať na materiálne
vybavenie (napr. nákup šachových súprav, literatúry a pod.), nájom priestorov a pod.
Jednotlivé kluby dostali možnosť nahlásiť, čo by v rámci svojej činnosti potrebovali. Ak by
bol BŠZ v žiadosti o dotáciu úspešný, následne by kluby, ktoré vzniesli nákupné požiadavky,
mohli pristúpiť k ich realizácii. Michal Vrba informoval, že za ŠK DPS predložil návrh na
nákup šachového materiálu.

Bod 4 - Súťaže družstiev
V rámci tohto bodu prebiehala už vopred e-mailovou formou diskusia, či v prípade postupu A
družstva Doprastavu do 1. ligy Západ budú jeho členom vyplatené odmeny a ak áno, podľa
akých kritérií.
Členovia VV sa dohodli, že k danej otázke sa vrátia pri tvorbe rozpočtu na rok 2018.

Bod 5 - Mládež
Stanislav Vlček informoval o plánovanej účasti družstva Doprastavu v Dorasteneckej lige.
Zároveň deklaroval, že nemáme záujem ju organizovať (predbežne sa predpokladá, že ju bude
organizovať ŠK Slovan)
Z ďalších mládežníckych súťaží sú pred nami školské majstrovstvá, Martin Šeleng bude
organizovať tradičný Jesenný šachový festival na Cenade (GPX a sprievodný B-turnaj)
Uznesenie U-10/2017: VV schvaľuje príspevok 100,- EUR na organizáciu Jesenného
šachového festivalu v Cenade.
V školskom roku 2017/2018 zastrešuje tréningy na Doprastave Kristián Chrenko, inak hráč
NŠK Nitra. V tejto súvislosti s ním členovia VV prediskutovali jeho plány a predstavy.
Vyslovil sa tak, že tréning detí a mládeže ho napĺňa, baví a vidí aj vo viacerých zverencoch
perspektívu. Kristián je ochotný pomôcť aj na mládežníckych akciách s účasťou detí z
Doprastavu a venovať sa im (spolu s Denisom Nemšákom) ako vedúci výpravy.
VV oceňuje dlhodobý prínos Borisa Rintela pre mládežnícky šach. Je riaditeľom najstaršieho
mládežníckeho turnaja na Slovensku (Memoriál Ondreja Rintela), organizuje pravidelné
turnaje pre začiatočníkov, ktorých obľúbenosť a návštevnosť sa neustále zvyšuje. Z tohto
titulu VV prijal uznesenie:
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Uznesenie U-11/2017: VV schvaľuje príspevok 208,- EUR Borisovi Rintelovi na
trénerskú činnosť
Richard Malaschitz predstavil ideu organizovať dlhodobý turnaj mládeže s dlhším hracím
tempom so zaznamenávaním ťahov. Cieľom je pripraviť mladež na prechod z rýchleho šachu
(GPX, resp. turnaje začiatočníkov na Slovane) smerom k ligovým partiám. V praxi sa totiž
často stáva, že deti majú ligové partie odohraté za pár minút a zbytočne tak robia chyby, ktoré
by pri dlhšom rozmýšľaní neurobili (rôzne prehliadnutia straty figúr a pod.).
VV jednomyseľne túto aktivitu privítal a prijal úlohu:
Úloha U-29/2017: Denis Nemšák pripraví návrh propozícií a navrhne vhodný názov
turnaja. Michal Vrba zistí, kto by mohol v jednotlivé hracie dni rozhodovať.
Termín: 31.10.2017

Bod 6 - OPEN Doprastav 2018
Riaditeľom turnaja Open Doprastav 2018 bude opäť Denis Nemšák, ktorý toto podujatie vlani
veľmi dobre organizačne zvládol a prilákal naň 54 účastníkov. V súvislosti s rizikami, ktoré
hromadné akcie sprevádzajú, ako aj kapacitnými limitmi, sa členovia VV zhodli, že
organizácia takejto akcie v jedálni Doprastavu nie je vhodná.
Vhodným priestorom sa javí byť DK Ružinov. Riaditeľka tohto zariadenia však Michalovi
Vrbovi dala na vedomie, že vo veľkonočnom termíne nie je prenájom priestorov možný. Preto
sa VV zhodol na potrebe hľadať iné priestory a zároveň vyhľadávať možnosti podpory pre
klub. Boli prijaté úlohy:
Úloha U-30/2017: Michal Vrba (prípadne spoločne s Denisom Nemšákom) sa
skontaktuje s vedením G Hotela na Košickej ul. a zistí možnosti organizácie OPEN DPS
Termín: 15.10.2017
Úloha U-31/2017: Michal Vrba (prípadne spoločne s Denisom Nemšákom) sa
skontaktuje so starostom MČ Bratislava - Ružinov, predstaví činnosť klubu a zistí
možnosti organizácie OPEN DPS
Termín: 25.10.2017
Úloha U-32/2017: Michal Vrba (prípadne spoločne s Denisom Nemšákom) sa
skontaktuje s riaditeľkou Spojenej školy Novohradská a zistí možnosti organizácie
OPEN DPS.
Termín: 25.10.2017
V závislosti na výsledkoch úloh 30/2017 až 32/2017 sa rozhodne o mieste konania.
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Denis Nemšák zároveň prihlási turnaj do konkurzu o MBA v praktickom šachu jednotlivcov
(za podmienky, že propozície budú spĺňať požadované kritériá - vlani totiž nebol veľkonočný
termín konania v rozmedzí dátumov vymedzenom v konkurzných podmienkach)
V súvislosti s plánovaným vydaním bulletinu k turnaju OPEN DPS boli na predchádzajúcom
VV prijaté úlohy, ktoré zostávajú naďalej aktuálne. Bulletin by mal slúžiť nielen na šachové
účely (tréningový materiál v podobe komentovaných partií, historická hodnota v súvislosti s
uverejnenými faktografickými údajmi), ale aj ako propagačný predmet.

Bod 7 - Ostatné
ŠK DPS je často oslovovaný zo strany iných organizácií so žiadosťou o vypožičanie
šachového materiálu. Členovia VV sa zhodli, že je v našom záujme si navzájom pomáhať (aj
my si v prípade väčších akcií vypožičiavame šachový materiál), avšak zahŕňa to aj riziká
poškodenia či straty daného materiálu. Navyše je potrebné, aby niekto z osôb kompetentných
na preberanie kľúčov od skladu šachového materiálu, tento vydal a následne prevzal späť. V
snahe nastaviť jednotné pravidlá prijal VV stanovisko: šachový materiál sa bude požičiavať
buď bezodplatne, alebo za komerčný nájom. To znamená, že ak bude v budúcnosti ŠK DPS
oslovený so žiadosťou o vypožičanie, členovia VV sa vyjadria len v zmysle, či sú za
bezodplatné vypožičanie alebo komerčný nájom. Tým sa rozhodovací proces zjednoduší a
urýchli. V tejto súvislosti VV prijal úlohu:
Úloha U-33/2017: Denis Nemšák vypracuje cenník pre komerčný nájom šachového
materiálu.
Termín: 31.10.2017
Jednou z výziev pre klub, ako aj pre celú šachovú komunitu, je získavať pre šach prostriedky
zo súkromných i verejných zdrojov. Martin Sklár v tejto súvislosti informoval, že spoločnosť
RICOH uzatvorila s BŠZ darovaciu zmluvu, predmetom ktorej sú vecné ceny (projektor,
ďalekohľad a fotoaparát) pre troch najúspešnejších účastníkov seriálu Turnajov začiatočníkov
na Slovane.
VV skonštatoval, že najväčšou nevýhodou súčasného vedenia ŠK DPS je absencia
akýchkoľvek kontaktov sa vedenie Doprastavu, a.s. Mať bližšie vzťahy by nám mohlo
pomôcť aj pri riešení sťažností a ponôs na nás zo strany personálu jedálne. Takisto by sme
mali využiť skutočnosť, že sme si vydali ročenku sezóny 2016 a ňou môžeme prezentovať
našu činnosť. Z tohto dôvodu bola prijatá úloha:
Úloha U-34/2017: Michal Vrba sa skontaktuje s predsedníčkou Nadácie Doprastav
Termín: 31.10.2017
Predseda KRK, Michal Kopčok, písomne oznámil, že sa z dôvodu pracovnej vyťaženosti
vzdáva funkcie v kontrolnom orgáne. VV jeho oznámenie zobral na vedomie. Zároveň
skonštatoval, že situáciu nebude riešiť, nakoľko VV ako orgán, ktorý podlieha kontrole zo
strany KRK, nie je v zmysle Stanov ŠK DPS oprávnený zasahovať do činnosti KRK.
V jedálni Doprastavu sa uskutočnilo žrebovanie líg riadených BŠZ. Nakoľko sa jedná o akciu
BŠZ, členovia VV sa zhodli, že budú od BŠZ žiadať kompenzáciu vo výške 90,- Eur. To
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znamená, že spolu s kompenzáciou za školenie rozhodcov vo výške 60,- Eur, bude ŠK DPS
od BŠZ žiadať za nájom miestnosti úhrnom 150,- EUR
Úloha U-35/2017: Stanislav Vlček prediskutuje s VV BŠZ žiadosť o vyplatenie nájmu v
sume 150,- EUR za poskytnutie miestnosti na účely žrebovania líg a rozhodcovského
školenia.
V rámci plánovaného prvého ročníka trojboja (turnaj zložený z partií v bleskovom,
zrýchlenom a klasickom šachu) František Goga požiadal Michala Vrbu o zistenie možností
jeho konania v priestoroch DK Ružinov, prípadne iných vhodných priestoroch. V nadväznosti
na výsledkoch bude ďalej pracovať na príprave propozícií a rozpočtu turnaja.
Pečiatku ŠK DPS má momentálne len podpredseda VV, Martin Sklár. Druhá pečiatka, ktorú v
minulosti využíval predchádzajúci predseda VV, Štefan Priam, sa stratila. Z tohto dôvodu
bola prijatá úloha:
Úloha U-36/2017: Martin Sklár objedná výrobu pečiatky pre predsedu Michala Vrbu
Termín: 15.10.2017

Bod 8 - Záver
Michal Vrba poďakoval všetkým za účasť a rozpustil zasadnutie VV okolo 20:30 h.

Bratislava 21.1.2018

zapísal: Martin Sklár
overil: Michal Vrba
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