Zápisnica VV ŠK DPS, 15. február 2018

Zápisnica
zo schôdze Výkonného výboru Šachového klubu Doprastav Bratislava
konanej dňa 15. februára 2018 od 17:30
vo veľkej zasadačke spoločnosti RICOH Slovakia s.r.o. (Polus Tower II, 14. poschodie Vajnorská ul. 100/B)
Prítomní: Michal Vrba (predseda ŠK DPS), Martin Sklár (podpredseda), František Goga,
Denis Nemšák, Boris Rintel, Stanislav Vlček (členovia VV ŠK DPS), Martin Hunčár
(pozvaný na bod č. 6)
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Rozpočet
4. Súťaže družstiev
5. Mládež (MSR, jednotlivci, družstvá, GPX)
6. Turnaje (Open DPS, Mládežnícka liga, Turnaje začiatočníkov, RICOH OPEN Dobrá
Nálada, Trojboj, Chess and Run)
7. Ostatné (banner DPS, update webu, klubové prednášky, kumbál, revitalizácia materiálu)
8. Záver/Diskusia

Bod 1 - Otvorenie
Schôdzu otvoril privítaním účastníkov a prednesením Programu schôdze predseda ŠK DPS
Michal Vrba. Úvodom predniesol výrok: "Done is better than perfect".
Na úlohu zapisovateľa sa dobrovoľne prihlásil 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. František Goga informoval, že viackrát robil
inventúru majetku a zakaždým vyšlo iné číslo, čo sa týka počtu šachových súprav.
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 s výnimkou 4. štvrťroka
2017. Martin Sklár sa ospravedlnil, že pre vyťaženosť aktivitami v rámci SŠZ nestihol
včas spracovať čerpanie rozpočtu. Nový termín na predloženie bol stanovený do
31.3.2018
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Martin Sklár bude na kvartálnej báze predkladať VV stav čerpania rozpočtu. Termín: trvalá
úloha - vždy k 10. dňu po skončení kvartálu.

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-19/2017: Denis Nemšák poslal 1.2.2018 mail s prílohou v podobe 17 partií
vlaňajšieho OPEN DPS a zároveň určil rámcové kritériá, podľa ktorých by malo byť vo
finále vybraných 6 partií do bulletinu. OPEN DPS sa bude konať v priestoroch Spojenej
školy Novohradská počas veľkonočných prázdnin (t.j. kopíruje osvedčený model
vlaňajšej edície)
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.
Úloha U-20/2017: Martin Sklár oslovil GM Igora Štohla a dohodli sa, že do polovice
marca 2018 okomentuje 6 ním vybraných partií zo širšieho výberu Denisa Nemšáka
(viď. Úloha U-19/2017).
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: Propozície sú vypracované a toho času zverejnené aj na klubovej i
zväzovej stránke. Denis Nemšák pripravil aj turnajový poster, ktorý bol vytlačený na
lesklom papieri v počte 40 kusov a bude slúžiť na propagáciu turnaja.
Denis Nemšák vypracuje návrh propozícií OPEN DPS
Úloha U-22/2017: František Goga informoval, že na základe prieskumu medzi
šachistami dospel k rozhodnutiu upustiť od organizovania trojboja. Navrhovaný formát
turnaja sa nestretol s príliš pozitívnou spätnou väzbou. V nadväznosti na uvedené sa
úloha v plnom rozsahu ruší.
František Goga pripraví návrh propozícií trojboja
Uznesenie U-08/2017: priebežne sa plní. Aktuálne je potrebné dokúpiť kapsle.
Kávovar sa bude v rámci ligových súťaží využívať iba pri súťažiach SŠZ (aktuálne 2. liga A).
Úloha U-28/2017: nesplnená. Igor Poláčik e-mailom prisľúbil spracovať tabuľku do
19.2.2018. Termín úlohy sa preto posúva do tohto dňa.
Igor Poláčik vypracuje tabuľku výberu členského na rok 2018
Termín: 30.10.2017
Úloha U-29/2017: OK. Turnaj dostal pomenovanie "Mládežnícka liga". Propozície boli
zverejnené na klubovej i zväzovej stránke a členovia ŠK DPS boli oslovení s otázkou, v
ktoré dni by boli ochotní rozhodovať. Na tomto základe vznikol harmonogram.
Denis Nemšák pripraví návrh propozícií a navrhne vhodný názov turnaja. Michal Vrba zistí,
kto by mohol v jednotlivé hracie dni rozhodovať.
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Termín: 31.10.2017
Úloha U-30/2017: OK. G Hotel na Košickej ul. je toho času v rekonštrukcii, preto je to
bezpredmetné.
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: OK. Michal Vrba sa stretol so starostom MČ Bratislava - Ružinov a
predstavil aktivity klubu. Starosta je im naklonený a pripravený podporiť. Predbežne sa
javí pravdepodobnejšie poskytnutie priestorov v DK Ružinov, než priamy finančný
príspevok (MČ Ružinov má v tomto rozpočtovom období znížený rozpočet na kapitolu
športu)
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: OK. Michal Vrba sa stretol s riaditeľskou Spojenej školy
Novohradská a dohodli sa na organizovaní OPEN DPS. Konkrétne náležitosti týkajúce
sa ceny nájmu sú ešte v štádiu rokovaní.
Michal Vrba (prípadne spoločne s Denisom Nemšákom) sa skontaktuje s riaditeľkou Spojenej
školy Novohradská a zistí možnosti organizácie OPEN DPS.
Termín: 25.10.2017
Úloha U-33/2017: OK. Denis Nemšák vypracoval cenník a zároveň navrhol rámcové
podmienky požičiavania (napr., že klub nebude požičiavať digitálne hodiny na zápolenia
v bleskovom šachu). Cenník bol per rollam odhlasovaný dňa 26.11.2017
Denis Nemšák vypracuje cenník pre komerčný nájom šachového materiálu.
Termín: 31.10.2017
Úloha U-34/2017: OK. Michal Vrba s Martinom Sklárom boli pozvaní na pracovné
stretnutie s predsedníčkou Nadácie Doprastav. Chvíľu sa rozprávali aj s členom
predstavenstva Doprastav, a.s., Mgr. Romanom Gunišom. Koncom roka 2017 došlo k
podpisu zmluvy o reklame, na základe ktorej bolo ŠK DPS vyplatená sume 2000,- EUR.
Termín: 31.10.2017
Úloha U-35/2017: OK. VV BŠZ odsúhlasilo vyplatenie sumy 150,- EUR. Pokladník BŠZ,
Gustáv Šturc, previedol na základe vystavenej faktúry dňa 31.10.2017 prostriedky z
účtu BŠZ v prospech účtu ŠK DPS.
Stanislav Vlček prediskutuje s VV BŠZ žiadosť o vyplatenie nájmu v sume 150,- EUR za
poskytnutie miestnosti na účely žrebovania líg a rozhodcovského školenia.
Úloha U-36/2017: OK.
Martin Sklár objedná výrobu pečiatky pre predsedu Michala Vrbu
Termín: 15.10.2017
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Bod 3 - Rozpočet
Martin Sklár sa v úvode k tomuto bodu ospravedlnil, že pre vyťaženosť inými úlohami
nestihol včas pripraviť potrebné materiály. Termín na predloženie návrhu rozpočtu na rok
2018 spolu s čerpaním rozpočtu s aktualizáciou ku koncu 4. štvrťroka 2017 bol predĺžený do
31.3.2018.
Aj bez disponovania s konkrétnymi číslami však Martin Sklár informoval, že ŠK DPS prežil
úspešný rok, na čom sa podpísalo najmä získanie 2 000,- EUR od spoločnosti Doprastav, a.s.
Je veľmi dobrým signálom, že po rokoch sme opäť dostali podporu od spoločnosti, ktorej
meno nosíme v názve.
Keď sa pozrieme na stav na bankovom účte, ku dňu konania schôdze VV bol zaokrúhlene na
celé eurá 9 489,-EUR, rok predtým to bolo približne 8 300,- EUR. S poukazom na
skutočnosť, že ešte sa nezačal výber členských príspevkov na rok 2018, je už aj tento letmý
ukazovateľ zrkadlom dobrého hospodárenia.
Vzhľadom na blížiace sa daňové povinnosti fyzických i veľkej časti právnických osôb bola
prijatá úloha:
Úloha U-01/2018: Martin Sklár publikuje na webovom sídle ŠK DPS informáciu o
možnosti darovať 2% a pripojí predvyplnené tlačivo Vyhlásenia.
Termín: 17.2.2018
Z pohľadu plánovaných príjmov v 1. štvrťroku sa očakáva najmä príjem z členského (pozri:
Úloha U-28/2017).

Bod 4 - Súťaže družstiev
Denis Nemšák informoval o počínaní družstiev DPS v najvyššej hranej súťaži - 2. lige. Adružstvo DPS je momentálne o skóre prvé pred E-družstvo Slovana Bratislava a Lokomotívou
Trnava B. Posledné zápasy s družstvami Slovana sa skončili výhrou nášho družstva a dovtedy
vedúca Trnava zakopla s Naftou Gbely. Do konca súťaže zostávajú ešte 4 kolá. Máme už za
sebou zápasy proti družstvám z čela tabuľky, čakajú nás papierovo slabšie celky, takže to by
malo byť našou výhodou. Na opačnom konci tabuľky je s nulou na konte B-družstvo
Doprastavu. Ak sa nestane športový zázrak, vypadne do 3. ligy.
Denis Nemšák sa vyjadril aj k družstvu Doprastav G, za ktoré hrá v 4. lige ako kmeňový hráč.
Podľa jeho názoru je problém dať dokopy zostavu (aj napriek tomu, že súpiska obsahuje 20
mien). Do ďalšej sezóny navrhuje zlúčiť družstvá a postaviť v nižších súťažiach radšej menší
počet družstiev s hráčmi, ktorí reálne majú záujem nastupovať na ligové zápasy.

Bod 5 - Mládež
V dňoch 21.4.-27.4. sa uskutočnia v Liptovskom Mikuláši MSR mládeže U08 až U20. Do
konca februára je potrebné zaslať prihlášky. Ideálne však aj skôr, pretože kapacita ubytovania
v Tatralandii sa míňa. VV sa zhodol, že hráčom ŠK DPS bude preplatené štartovné. Otázka, či
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na MSR pôjde aj sprievod, bude závisieť najmä od toho, koľko mládežníkov z DPS sa
rozhodne na MSR cestovať. Stanislav Vlček sa vyjadril, že je to vcelku nákladné podujatie,
vyžaduje to celý týždeň času, preto by ho neodporúčal úplným začiatočníkom. Zatiaľ sa ako
najvážnejší adepti na účasť javia: Michal Dolník a Šimon Šalgovič.
V máji sa v Topoľčanoch uskutočnia MSR mládeže v rapide (jednotlivci U06 až U20, aj 4členné družstvá mladších a starších žiakov). Účasť DPS by najmä v prípade družstiev
mladších žiakov mala byť takmer automatická, pretože sme obhajcami druhého miesta z
vlaňajška. Pri starších žiakoch bude najväčší problém zohnať dievča (vlastné nemáme). Čo sa
týka sprievodu, Boris Rintel prejavil ochotu ísť.
V súvislosti s oboma vyššie zmienenými podujatiami kontaktoval Stanislav Vlček rodičov a
momentálne čaká na ohlasy týkajúce sa prípadného záujmu.
V súvislosti s festivalom Chess Fest s termínom konania 25.5.-27.5. v Ružomberku, ktorého
súčasťou budú Majstrovstvá EÚ, je otázne, či pôjde o otvorený alebo uzavretý turnaj.
Momentálne ešte nie sú zverejnené propozície. Na základe toho by sa rozhodlo aj o účasti
našich hráčov.
Na jar sa tradične konal šachový festival v Cenade (Jarná Cenada). Na základe informácie od
Stanislava Vlčeka ho tento rok Silvia Šelengová už nebude organizovať.
Michal Vrba informoval, že na stretnutí so starostom mestskej časti Bratislava - Ružinov sa
dohodla organizácia GPX turnaja dňa 29.4.2018 s názvom "O pohár starostu Ružinova" a
miestom konania v DK Ružinov. Zároveň informoval, že pod hlavičkou Bratislavskej
šachovej akadémie sa dňa 3.3.2018 uskutoční GPX turnaj vo Vrakuni.
VV s ľútosťou prijal informáciu, že sa nebude konať GPX turnaj v Cenade, zároveň však s
nadšením prijal správu o dvoch nových GPX turnajoch.
Stanislav Vlček informoval, že na základe neaktuálnych informácií na webstránke ŠK DPS sa
mu hlásia viacerí záujemcovia o piatkové tréningy. VV sa uzniesol, že v prípade, ak sa podarí
v budúcom školskom roku nájsť niekoho, kto by bol ochotný tréningy viesť, otvorí ich. Toho
času vedie každú stredu tréningy pre mládež Kristián Chrenko, tie sú však určené už pre
mierne pokročilých šachistov.

Bod 6 - Turnaje
Propozície turnaja OPEN DPS sú zverejnené a k aktuálnemu dňu je prihlásených už vyše 20
hráčov. K turnaju bude vydaný aj bulletin, obsahujúci 6 analyzovaných partií vlaňajšej edície,
rozhovory, historické tabuľky a ďalšie súvisiace informácie k turnaju.
Úloha U-02/2018: Martin Sklár, Stanislav Vlček, Denis Nemšák a Michal Vrba
pripravia každý časť bulletinu a následne ich skompletizujú. Konkrétne oblasti - Martin
Sklár: zabezpečenie okomentovaných partií vrátane diakritiky, Stanislav Vlček:
kompletizácia historických tabuliek a prehľadov, Denis Nemšák: príhovor riaditeľa
turnaja, rozhovory, Michal Vrba: zabezpečenie reklamy a log sponzorov. Finálna
kompletizácia a príprava pre tlač: Stanislav Vlček, tlač: Martin Sklár
Termín: 15.3.2018
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Denis Nemšák informoval, že ako sprievodné podujatie bude organizovať turnaj v Bughouse
Chess (Holanďanoch) a je možnosť sa uchádzať o pridelenie štatútu MSR.
Nakoľko sa OPEN DPS nebude konať v priestoroch Doprastavu, a.s., bola prijatá úloha:
Úloha U-03/2018: Michal Vrba dá vyrobiť banner s logom spoločnosti Doprastav, a.s. za
účelom jeho osadenia v hracích priestoroch OPEN DPS.
Termín: 28.2.2018
Mládežnícka liga sa rozbehla k spokojnosti. Je vítaným prechodom od náborových súťaží
typu GPX k serióznemu ligovému tempu. Deti sa učia hospodáriť s časom, zapisovať. Partie
spravidla berú vážne, počas turnaja sú ticho. Denis Nemšák považuje súčasnú účasť za
primeranú - v prípade, ak by mala prekročiť počet 20 detí, bolo by to na úkor komfortu
účastníkov a kvality podujatia. Niektoré z týchto turnajov rozhodoval Martin Hutman, ktorý
sa vyprofiloval ako nádejný rozhodca a funkcionár. VV počíta s tým, že postupne ho bude
zapojovať aj do ďalších aktivít klubu.
Boris Rintel považuje za vhodné, aby bola Mládežnícka liga aj na serveri chess-results.
Vzhľadom na spôsob rozlosovania to však technicky nie je realizovateľné. Otázkou je, či by
sa nedalo zverejniť aspoň termíny a štartovné listiny. Stanislav Vlček však informoval, že
Heinz Herzog nevyplnené podujatia časom maže (existuje na to skript).
Boris Rintel sa spýtal členov VV na názor ohľadne koncepcie Memoriálu Ondreja Rintela.
Turnaj, kedysi s medzinárodnou účasťou a početne silným zastúpením hráčov, posledné roky
upadal a strácal na atraktivite. V rámci brainstormingu Stanislav Vlček a Michal Vrba
pripomenuli, že v časoch, keď oni tento turnaj hrávali, sa konal formou detského tábora. Ako
vidno aj z návštevnosti Koníka, o takýto formát je medzi rodičmi záujem. Boris Rintel pričítal
časť neúspechu zmene termínu (pôvodný termín konca prázdnin bol obsadený turnajom
OPEN Dúbravan). Stanislav Vlček však obdobie konca letných prázdnin nepovažuje za
vhodný termín pre mládežnícky turnaj, pretože veľa rodičov využije spojenie dvoch štátnych
sviatkov na rodinné rekreácie. Viacerí členovia VV sa zhodli, že dotácia turnaja (ceny vyše
400,- EUR) je na mládežnícky turnaj zbytočne vysoká. Prostriedky by sa dali radšej použiť na
zabezpečenie obedov, prípadne zaplatenie animátora voľného času. Cieľom je, ako už v
úvode bolo spomenuté, návrat na táborový typ turnaja. Boris Rintel poďakoval za
pripomienky. Konečné rozhodnutie o formáte turnaja, výške cien a ďalších parametrov závisí
z veľkej časti od vôle sponzora. Bola prijatá úloha:
Úloha U-04/2018: Boris Rintel pošle členom VV návrh propozícií Memoriálu Ondreja
Rintela (45. turnaja mládeže k výročiu SNP).
Termín: 10.3.2018
Turnaje začiatočníkov bežia bez problémov, výborne sa etablovali, účasť 60 hráčov nie je už
ničím výnimočným. Martin Sklár odovzdal Borisovi Rintelovi ceny, ktoré BŠZ získal na
záverečné vyhodnotenie turnaja od spoločnosti RICOH Slovakia s.r.o. na základe darovacej
zmluvy.
Turnaj 14. RICOH Open Dobrá nálada získal v konkurze vyhlásenom BŠZ štatút MBA v
bleskovom šachu jednotlivcov. Turnaju 5. O pohár firmy Dansk (Dansk CUP 2018) bol
pridelený štatút MBA v zrýchlenom šachu jednotlivcov. Propozície oboch turnajov budú
zhodné s tými, čo boli predložené do konkurzu. V rámci turnaja Dansk CUP bola podaná
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žiadosť o dotáciu z mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Koncom februára by sa malo
uskutočniť zasadnutie miestneho zastupiteľstva, kde by mali byť na návrh dotačnej komisie
jednotlivé žiadosti prerokované.
Martin Sklár sa vyjadril, že chce aj tento rok organizovať turnaj Doprastav CUP. K turnaju
bude vydaný bulletin, vybrané partie na okomentovanie boli poslané Stanislavovi Vlčekovi a
Dušanovi Schwarzovi. Otáznik visí nad miestom konania - nakoľko je plánované sťahovanie
Doprastavu, a.s. do nových priestorov, momentálne nie je jasné, či budeme mať miestnosť na
Drieňovej ul. k dispozícii. Predbežný návrh propozícií však bude poslaný - bola prijatá úloha:
Úloha U-05/2018: Martin Sklár pošle členom VV návrh propozícií Doprastav CUP-u
2018.
Termín: 28.2.2018
Ako hosť bol na zasadnutie VV prizvaný Martin Hunčár, ktorý predstavil koncepciu podujatia
s pracovným názvom Chess and Run (predbežné propozície sú prílohou k zápisnici). Hlavou
ideou je spojenie pohybovej aktivity (behu) a duševnej aktivity (šachu). Po každom
odbehnutom kolese okolo Kuchajdy by nasledovala partia odohraná na terase čínskej
reštaurácie. Hráč, ktorý by prišiel prvý k šachovnici, by pustil hodiny. Vzhľadom na dĺžku
kolesa by mal stále teoretickú šancu vyhrať aj hráč, ktorý by okruh odkráčal (rýchlym behom
to trvá približne 7 minút, chôdzou asi 20 minút, základné tempo na partiu je 15 minút nemalo by sa teda stať, že v behu pomalší účastník prehrá hneď na čas, lebo nestihne prísť k
partii v čakacej dobe 15 minút).
Denis Nemšák vyjadril názor, že aktívnych šachistov tento koncept nezaujme. Vhodnejšie
zacielenie je na bežcov, pre ktorých by to mohlo byť príjemné spestrenie, resp. na rodiny,
ktoré by to mali ako hobby program. Členovia VV sa zhodli, že majú záujem ďalej rozvíjať
ideu takéhoto turnaja, a preto bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie U-01/2018: VV prijal návrh Martina Hunčára organizovať podujatie
spájajúce beh a šach (zatiaľ evidované pod pracovným názvom "Chess and Run").
a zároveň úlohu:
Úloha U-06/2018: Martin Hunčár pošle členom VV návrh propozícií podujatia Chess
and Run.
Termín: 28.2.2018
Martin Hunčár vyjadril ochotu zabezpečiť vecné ceny vo vlastnej réžii (knižky z vlastného
vydavateľstva). Otázka príspevku z rozpočtu ŠK DPS bude predmetom kalkulácie v čase, keď
už bude na stole finálny návrh propozícií. Vzhľadom na charakter podujatia bude potrebné
zabezpečiť aj zdravotnú službu.

Bod 7 - Ostatné
Michal Vrba informoval o stretnutí s Mgr. Jurajom Drobom, MBA, predsedom
Bratislavského samosprávneho kraja, na ktorom bol spolu s Martinom Sklárom. Župan sa
vyjadril v zmysle, že má záujem podporiť naše aktivity, najmä orientované na oblasť mládeže.
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Cieľom je zaviesť koncepčný systém podpory, t.j. aby organizácie, ktoré stabilne vykonávajú
verejnoprospešné aktivity, mali istotu prídelu prostriedkov.
Stanislav Vlček informoval, že BŠZ by mal byť úspešný v rámci podanej žiadosti o dotáciu z
Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Ak by tomu tak bolo, ŠK DPS by z toho tiež
profitoval, pretože jednotlivé kluby dostali možnosť nahlásiť si svoje nákupné požiadavky a
ŠK DPS tak spravil prostredníctvom predsedu Michala Vrbu. V prípade úspechyu by si ŠK
DPS dokúpil ďalší šachový materiál.
VV diskutoval o vzhľade a funkcionalitách súčasného webu ŠK DPS. Všetci členovia VV sa
zhodli na potrebe vykonať úpravy webu - predsa len má už približne 8 rokov a to je vo svete
IT veľa. Otázkou je, či postačí preprogramovať súčasný web, alebo bude vhodnejšie mať
úplne nový web. V tejto súvislosti bola prijatá úloha:
Úloha U-07/2018: Denis Nemšák osloví programátora Rastislava Búryho s návrhom
dizajnu webstránky a zistí, ktorú alternatívu preferuje (preprogramovanie existujúceho
webu, resp. tvorba úplne nového). Zároveň vyžiada cenovú ponuku.
Termín: 28.2.2018
Stanislav Vlček a Boris Rintel upozornili, že problémom nie je ani tak starší vzhľad webu,
ako skôr nedostatok nových vecí v rámci obsahu a neaktuálnosť údajov (napr. o časoch a
miestach tréningov a pod.). Denis Nemšák argumentoval, že to spolu súvisí - nový web
prinesie ľahšiu ovládateľnosť a bude motivovať členov prispievať tam.
František Goga má hlavnú zásluhu na uprataní a reorganizácii skladu šachového materiálu (v
minulosti tam vládol neporiadok a chaos). Na zasadnutí predniesol filozofickú otázku, ktorej
zodpovedaním by sa do budúcnosti zadefinoval prístup členov VV k majetku ŠK DPS:
Ustanovíme správcov, ktorí budú kompetentní vydávať šachový materiál a budú za neho
zodpovední, alebo sa zmierime s tým, že do kumbálu bude mať prístup široký okruh ľudí,
bude tam neporiadok a občas sa nám niečo stratí, zmizne? Je jasné, že každá alternatíva
predstavuje náklady - či už na čas ľudí (v prvom prípade), alebo na zakúpenie náhradných
vecí za zničené, stratené (v druhom prípade).
Martin Sklár navrhol uchovávať cenné veci (nové súpravy) v uzamykateľnej skrini. V
prípade, ak by sa v budúcnosti dokupoval šachový materiál vo väčšom rozsahu (napr. vďaka
nejakej dotácii), mohli by sme dať vyrobiť ďalšiu skriňu. Staré súpravy českej klubovky by
mali podľa neho zostať voľne prístupné.
Denis Nemšák nepokladá za reálne, aby sa našlo dostatok dobrovoľníkov na vydávanie vecí
zo skladu šachového materiálu.
Na základe diskusie bola prijatá úloha:
Úloha U-08/2018: František Goga osloví členov ŠK DPS s otázkou, či by boli ochotní
vydávať a preberať šachový materiál v dňoch konania šachových akcií, líg a tréningov.
Termín: 31.3.2018
V záujme posilnenia zodpovednosti organizačných pracovníkov družstiev a ich zástupcov
bolo rozhodnuté, že nevyhnutnou podmienkou na výkon funkcie OP a ZOP bude
absolvovanie predsezónnej inštruktáže, ktorú vykoná poverený člen VV. OP a ZOP majú
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určité výhody z titulu svojej funkcie (oslobodenie od platenia členských príspevkov,
právomoc rozhodovať o podobe zostavy a i.), mali by zodpovedne pristupovať aj k
povinnostiam (odkladanie šachového materiálu, skontrolovanie miestnosti po zápase a pod.).
Uznesenie U-02/2018: Podmienkou výkonu funkcie OP a ZOP bude počnúc sezónou
2018/2019 absolvovanie predsezónnej inštruktáže, vedenej povereným členom VV.
Boris Rintel si všimol, že na Slovane majú sťahovacie spony na vrecúškach, vďaka čomu
figúrky z nich nevypadávajú. Nakoľko sa to členom VV zdá byť praktická vec, bola prijatá
úloha:
Úloha U-09/2018: Boris Rintel nakúpi 30 ks sťahovacích spôn na vrecúška.
Termín: 31.3.2018
V kumbáli sa nachádzajú viaceré pokazené hodiny. V tejto súvislosti sa František Goga
ponúkol, že ich skúsi opraviť.
Úloha U-10/2018: František Goga zoberie z kumbálu pokazené hodiny a pokúsi sa ich
opraviť. Ak sa to podarí, donesie ich späť. Ak nie, vyhodí ich.
Termín: 31.3.2018
Členovia VV sa zhodli, že vydanie klubovej ročenky za sezónu 2016/2017 bola dobrá idea.
Viacerí členovia si ju zakúpili, ocenili ju aj naši sponzori (ich logá boli uverejnené na
prebale). Dokumentuje účinkovanie družstiev Doprastavu v ligách, úspechy jednotlivcov,
nami organizované turnaje a akcie. V nadväznosti na uvedené bola prijatá úloha:
Úloha U-11/2018: Michal Vrba vykoná redakciu klubovej ročenky za sezónu 2017/2018
a pošle návrh do tlače na schválenie.
Termín: 30.4.2018
Tohto roku sa bude konať volebná Konferencia SŠZ, ako aj volebná konferencia BŠZ. V tejto
súvislosti je potrebné v dostatočnom predstihu uskutočniť stretnutie členov klubu. V jeho
úvode sa členom oznámi možnosť uchádzať sa o volené funkcie v orgánoch krajského i
národného šachového zväzu. Zároveň sa zistí u členov záujem zúčastniť sa krajskej
konferencie ako delegát DPS. Nasledovať bude krátke zhodnotenie uplynulej sezóny a
klubový blitzák spojený s občerstvením.
Úloha U-11/2018: Michal Vrba pošle členom DPS pozvánku na posezónne stretnutie
členov, ktoré sa uskutoční dňa 18.5.2018.
Termín: najmenej 14 dní pred jeho konaním.

Bod 8 - Záver
Michal Vrba poďakoval všetkým za účasť, ocenil reprezentatívne priestory, v ktorých sa
zasadnutie uskutočnilo a rozpustil ho približne v čase o 21:15 h.
Bratislava 17.2.2018

zapísal: Martin Sklár
overil: Michal Vrba
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