Zápisnica VV ŠK DPS, 11. júl 2018

Zápisnica
zo schôdze Výkonného výboru Šachového klubu Doprastav Bratislava
konanej dňa 11. júla 2018 od 17:30
vo veľkej zasadačke spoločnosti RICOH Slovakia s.r.o. (Polus Tower II, 14. poschodie Vajnorská ul. 100/B, Bratislava)
Prítomní: Michal Vrba (predseda ŠK DPS), Martin Sklár (podpredseda ŠK DPS), Stanislav
Vlček, Igor Poláčik, František Goga, Denis Nemšák (členovia VV ŠK DPS)
Neprítomný: Boris Rintel (člen VV ŠK DPS) - ospravedlnený
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh
3. Rozpočet a ekonomická situácia klubu
4. Ligové súťaže ročníka 2018/2019
5. Práca s mládežou, podpora mládeže
6. Turnaje a iné šachové podujatia organizované klubom
7. Rôzne (sklad šachového materiálu, webstránka, propagačné predmety)
8. Záver, diskusia

Bod 1 - Otvorenie
Schôdzu otvoril privítaním účastníkov a prednesením Programu schôdze predseda ŠK DPS
Michal Vrba. Aj vzhľadom na prebiehajúce MS vo futbale účastníci vyjadrili záujem
o plynulý priebeh schôdze. Bol schválený Program schôdze a predsedníctva schôdze sa ujal
Michal Vrba. Úlohu zapisovateľa dobrovoľne prijal podpredseda klubu Martin Sklár, za
overovateľa bol určený predseda Michal Vrba.

Bod 2 – Kontrola plnenia uznesení a úloh
Uznesenie U-7/2017: Splnené započítaním s úhradou za licencie splatnou v tomto roku
Klub po skončení sezóny preplatí hráčom, ktorí odohrajú minimálne polovicu partií, výdavok
za prvú A-licenciu v súťažiach, riadených BŠZ.
Uznesenie U-02/2018: Je naplánované predsezónne stretnutie spojené s inštruktážou na
piatok 21.9.2018
Podmienkou výkonu funkcie OP a ZOP bude počnúc sezónou 2018/2019 absolvovanie
predsezónnej inštruktáže, vedenej povereným členom VV.
Úloha U-10/2018: František Goga oznámil, že sa mu podarilo zatiaľ úspešne opraviť dve
digitálne hodiny
František Goga zoberie z kumbálu pokazené hodiny a pokúsi sa ich opraviť. Ak sa to podarí,
donesie ich späť. Ak nie, vyhodí ich.
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Úloha U-11/2018: Michal Vrba poslal súbor Martinovi Sklárovi, ten vytlačí a zviaže 10
exemplárov v termíne do 20.7.2018
Michal Vrba vykoná redakciu klubovej ročenky za sezónu 2017/2018 a pošle návrh do tlače
na schválenie.
Ostatné uznesenia a úlohy boli splnené, prípadne sa priebežne plnia (v rámci tých, ktoré sú
trvalého charakteru)

Bod 3 – Rozpočet a ekonomická situácia klubu
Aktuálny stav prostriedkov na bankovom účte je 7 555,71 EUR. Z podielu zaplatenej dane
z príjmov (tzv. 2 percent) zatiaľ nabehlo na účet približne 570 EUR a je ťažké odhadnúť,
koľko ešte môže z Finančného riaditeľstva prísť. Úspešnosť výberu členského sa momentálne
pohybuje približne na úrovni 90 percent.
Klub aktuálne neočakáva žiadne väčšie výdavky. Turnaje, ktoré ešte do konca kalendárneho
roka zorganizuje, majú svojich sponzorov, preto nebudú vyžadovať použitie prostriedkov
z klubovej kasy.
Martin Sklár informoval, že podal daňové priznanie k dani z príjmu právnickej osoby.
Nakoľko klub mal v zdaňovacom období roka 2017 príjmy z reklamy a nájmu, ktoré v zmysle
paragrafu 12 ods. 2 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) sú predmetom dane,
zaplatil klub daň vo výške 535,50 EUR. Na druhej strane u spoločností, ktoré nás touto
formou podporili, išlo o daňovo uznaný náklad.
V tejto súvislosti Martin Sklár upozornil na novelu ZDP, konkrétne paragraf 13 ods. 1 písm.
g) ktoré oslobodzuje príjmy z reklám použité na účel vymedzený v paragrafe 50 ods. 5 (= na
rovnaké záležitosti, ako je povolené použiť príjem z 2 percent) až do výšky 20tisíc EUR za
zdaňovacie obdobie. Vzhľadom na to, že ŠK DPS predmetné príjmy inkasoval v roku 2017,
keď toto ustanovenie ešte nebolo účinné, musel platiť takú daň, ako bolo uvedené v odseku
vyššie.
Nakoľko klub prijal v roku 2016 sumu prevyšujúcu 3 320 EUR z podielu zaplatenej dane
z príjmov fyzických a právnických osôb (za zdaňovacie obdobie 2015), bol povinný v zmysle
ustanovenia paragrafu 50 ods. 13 ZDP najneskôr do 31.5.2018 zverejniť účel ich použitia
v Obchodnom vestníku. Ak by tak neučinil, Notárska komora by ho vyradila zo zoznamu
prijímateľov pre ďalšie obdobie. Túto povinnosť si v predpísanej lehote splnil (Obchodný
vestník 90/2018, deň vydania 11.5.2018).
Stanislav Vlček informoval, že BŠZ získal dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej
schémy (BRDS) a v rámci rozpočtu má vyčlenených 350 EUR na nákup šachového materiálu.
BŠZ v čase podávania žiadosti oslovil jednotlivé kluby (ako svojich kolektívnych členov)
s otázkou, či majú v prípade schválenia žiadosti záujem zakúpiť si z tejto dotácie šachový
materiál. Na výzvu zareagoval len predseda ŠK DPS Michal Vrba, a preto má ŠK DPS nárok
využiť tieto prostriedky v plnom rozsahu. VV sa dohodol na zakúpení digitálnych šachových
hodín a dokúpení náhradných jazdcov k existujúcim súpravám.
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Úloha U-12/2018: Martin Sklár aktualizuje rozpočet klubu do 31.7.2018 a pošle ho
elektronicky členom VV

Bod 4 – Ligové súťaže ročníka 2018/2019
Igor Poláčik vytvoril prostredníctvom Google formulára dotazník, týkajúci sa záujmu členov
klubu o hranie v súťažných zápasoch, participovania na organizačných záležitostiach (funkcia
OP, ZOP) a ochoty voziť autom spoluhráčov na zápasy vonku. Dotazník zaslal deň pred
schôdzou a dostal k nemu viacero pripomienok, ktoré obratom zapracoval. Momentálne je už
v takmer finálnej verzii. Denis Nemšák navrhol pre zjednodušenie pridať možnosť „chcem
hrať rovnako ako v sezóne 2017/2018“, tá sa ešte do dotazníka zakomponuje. Účelom
dotazníka je odbremenenie od práce spojenej s telefonickým alebo e-mailovým
kontaktovaním každého jedného člena.
Úloha U-13/2018: Igor Poláčik pošle do 12.7.2018 členom klubu dotazník a dá im deadline
na jeho vyplnenie do 31.7.2018 vrátane.
Predbežne sa javí, že konštelácia družstiev bude nasledovná: 2. liga – jedno družstvo
(Doprastav A), 3. liga – dve družstvá (Doprastav B, C), 4. liga – dve družstvá (Doprastav D,
E), 5. liga – 4 družstvá (Doprastav F, G, BŠA, BŠA2). Sčasti otvorená je ešte 4. liga, kde
možno budú nasadené až tri družstvá (aj keď tento variant je menej pravdepodobný).
Z hľadiska dochádzky a herných výkonov boli v uplynulej sezóne problémy v B-družstve,
ktoré napokon z 2. ligy vypadlo. Niektorí hráči by mohli posilniť A-družstvo, väčšina však už
hráva v iných družstvách, najmä v 4. lige. V sezóne 2015/2016 vyhralo 5. ligu družstvo
Doprastavu G, vlani skončilo na druhom postupovom mieste, ale sú indície, že v
nadchádzajúcej sezóne by mohlo mať dochádzkové problémy (niektorí hráči sa oženili, iní
plánujú z pracovných a ďalších dôvodov odohrať v porovnaní s vlaňajškom menej partií).
Preto sa javí ako ideálny variant doplniť toto družstvo deťmi z BŠA. Vzhľadom na počet
talentovaných detí, schopných zapojiť sa do 5. ligy na nižších doskách, by mali byť postavené
dve družstvá kombinované zo skúsenejších kmeňových hráčov DPS a adeptov z BŠA.
V snahe vystužiť A-družstvo a zvýšiť šance na postup do 1. ligy bola prijatá úloha:
Úloha U-14/2018: Igor Poláčik do 15.8.2018 osloví hráčov: IM Joaquin Miguel Antoli Royo,
Ján Smoleň, FM Samir Sahidi, Jakub Šošovička, David Gžib s ponukou hrať 2. ligu za
Doprastav

Bod 5 – Práca s mládežou, podpora mládeže
Stanislav Vlček informoval, že v súčasnosti, v období letných prázdnin, je mládežníckych
podujatí pomenej. Na prelome augusta a septembra sa uskutoční tradičný mládežnícky turnaj
k výročiu SNP - Memoriál Ondreja Rintela. VV na minulom zasadnutí rozoberal možnosti
zmeny konceptu turnaja (poňať ho ako týždňový turnaj formou denného tábora, vymyslieť
sprievodné pohybové aktivity a pod.). Riaditeľ turnaja Boris Rintel sa však napokon rozhodol
na tieto návrhy nereflektovať a ponechal pôvodnú verziu. Stanislav Vlček okomentuje
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vybrané partie vlaňajšieho ročníka do turnajového bulletinu.
V novembri by sa mala konať Dorastenecká liga, kde bude istotne svojich zástupcov mať aj
ŠK DPS.
V rámci tréningov budú pokračovať tréningy začiatočníkov, ktoré sú pod hlavičkou BŠA a
takisto je kontinuita pri tréningoch pokročilej mládeže (Paluska, Dolník, Zverka, Malaschitz),
ktoré vedie Kristián Chrenko.
Člen ŠK DPS Martin Hunčár oslovil predsedu Michala Vrbu so zaujímavým nápadom niekoľkokrát počas sezóny zrealizovať sústredenie pre mládež v časovej dotácii približne
troch hodín s náplňou - prednášky, workshopy, simultánky. Stanislav Vlček a Igor Poláčik sa
vyjadrili, že sú ochotní takéto sústredenia viesť. Zároveň boli prijatá úloha:
Úloha U-15/2018: Stanislav Vlček v spolupráci s Michalom Vrbom navrhnú termíny
mládežníckych sústredení a špecifikujú ich koncept. Termín: 15.9.2018
Klub podporuje šachový rast mládeže a oceňuje zisk medailí z majstrovských šachových
podujatí. Preto bola prijatá úloha:
Úloha U-16/2018: Stanislav Vlček vypracuje návrh odmien pre medailistov z MSR a ďalších
významných podujatí. Odmena by mala mať formu, ktorá favorizuje ďalší šachový rast (typu
preplatenie účasti na ďalšom turnaji, úhrada tréningov a pod.)

Bod 6 – Turnaje
Mládežnícka liga: Denis Nemšák referoval, že pilotný ročník prebiehal nad očakávania dobre.
Našlo sa z radov členov ŠK DPS viacero ľudí ochotných pomôcť s prípravou miestnosti a
rozhodovaním. V dňoch, kedy sa ML konala, bola jedáleň náležite kapacitne využitá a deti
získali možnosť naučiť sa hrať dlhšie partie. Stanislav Vlček navrhoval upraviť herný model
(vytvoriť z prihlásených účastníkov štvoričky a tak párovať), Denis Nemšák oponoval, že
aktuálny model je jediný realizovateľný. Zároveň Denis Nemšák vyjadril vôľu pokračovať aj
v nadchádzajúcej sezóne v riadení ML.
Úloha U-17/2018: Denis Nemšák pripraví návrh propozícií (vrátane návrhu termínov)
Mládežníckej ligy pre sezónu 2018/2019. Termín: 31.8.2018
Run and Chess: Podujatie na Kuchajde dopadlo vynikajúco a prilákalo viacero účastníkov aj z
geograficky vzdialenejších regiónov. Vyhodnotenie turnaja nespôsobovalo žiadne
komplikácie - o konečnom poradí rozhodoval počet bodov z partií a ako pomocné hodnotenie
bolo určujúce poradie v cieli posledného behu (predošlé behy mali vplyv jedine na množstvo
času na rozmýšľanie, nie však na skóre). Toto pomocné hodnotenie sa dalo manuálne
importovať do Swiss Managera.
V rámci rozlohy terasy čínskej reštaurácie sa ako maximálny možný počet účastníkov javí 60
ľudí. Tento rok vyšlo aj počasie a neprihodil sa žiadny úraz, podujatie malo pozitívny ohlas.
Úloha U-18/2018: Martin Hunčár v spolupráci s Michalom Vrbom pripravia návrh propozícií
podujatia Run and Chess. Termín: 30.9.2018
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Doprastav CUP: Martin Sklár informoval o priebehu 6. ročníka Doprastav CUPu a dal
kolovať turnajový bulletin. Na turnaj sa nazbieralo 10 hráčov, dvaja z účastníkov (Jaromír
Jambrich, Michal Halász) doposiaľ odohrali všetky ročníky. Turnaj má svojich skalných, na
druhej strane však mnohým šachistom formát dlhodobého kruhového turnaja nekonvenuje.
O pohár firmy Dansk: Martin Sklár vytlačil propozície a poprosil členov VV, aby ich
porozdávali na turnajoch, ktorých sa cez leto zúčastnia (napr. Igor Poláčik - Pardubice). Na
turnaj poskytla dotáciu MČ Karlova Ves, starostka prevzala záštitu a dá a očakávať vysoká
účasť. Predbežne prisľúbil pomoc s prípravou miestnosti Igor Poláčik.
Memoriál JUDr. Ernesta Nového - OPEN Doprastav: Vlajkový doprastavácky turnaj mal po
radikálnych zmenách formátu (hraný počas veľkonočných sviatkov v priestoroch Spojenej
školy Novohradská) kvalitatívne i kvantitatívne vynikajúcu účasť (74 hráčov, z toho 6
titulovaných, zastúpené viaceré zahraničné federácie). Aj napriek tomu, že riaditeľ turnaja
Denis Nemšák videl v organizačnom zabezpečení turnaja veľké rezervy, bola to práve kvalita
organizácie, ktorú účastníci turnaja v dotazníku vyzdvihovali. Turnaj zaujal aj sprievodnými
podujatiami - komentovaním partií a prednáškou GM Igora Štohla, možnosťou zahrať si
stolný tenis, bufetom podávajúcim rôzne druhy kvalitnej zrnkovej kávy od firmy D-Soft.
Denis Nemšák sa vyjadril, že môže budúci ročník pomôcť s organizáciou turnaja, ale on sám
ho už robiť nemá motiváciu. Dôvodom je, že podľa jeho názoru nie je zo strany krajského
šachového zväzu o kvalitné turnaje v Bratislave záujem. Michal Vrba sa vyjadril, že OPEN
Doprastav je naše rodinné striebro a nerobíme ho pre krajský šachový zväz, ale pre náš klub.
Požiadal Denisa Nemšáka, aby zvážil, za akých podmienok by bol ochotný turnaj zastrešiť.
Vzhľadom na to, že práve Denis Nemšák upadajúci turnaj vzkriesil, je značka OPENu
spojená práve s jeho menom a členovia VV veria, že práve jeho invencia a elán by turnaj
posunuli ešte ďalej.
RICOH Open Dobrá nálada: Propozície tradičného silvestrovského blitzáku sú už zverejnené
na webe, vlani bola solídna účasť a očakáva sa aj tento rok (najmä v situácii, keď je turnaj
zároveň MBA v bleskovom šachu jednotlivcov)
RICOH Chess Tour: Seriál turnajov začiatočníkov riadený Borisom Rintelom v herni ŠK
Slovan si získal obľubu u detí z celého bratislavského regiónu a účasť okolo 60 detí sa stáva
pravidlom. Turnaje sú plánované aj na ďalšiu sezónu.
Úloha U-19/2018: Boris Rintel pripraví návrh propozícií seriálu turnajov začiatočníkov
(RICOH Chess Tour). Termín: 10.10.2018

Bod 7 – Rôzne (sklad šachového materiálu, webstránka,
propagačné predmety)
Denis Nemšák vytvorí základ pre novú klubovú webstránku na základe požiadaviek VV.
Implementovanie funkcionalít typu prihlasovanie sa na zápasy a pod. sa následne objedná u
externého programátora. Momentálne je náročné odhadnúť časový rámec - predbežne sa dá
odhadnúť, že návrh a skúšobná prevádzka nového webu by sa mohla začať v januári 2019 s
tým, že by paralelne bežala aj aktuálna webstránka. V prípade zdarného priebehu by sa od
sezóny 2019/2020 prešlo už na nový web. Ten by mal byť modernejší, dizajnovo
atraktívnejší, prehľadnejší a užívateľsky prívetivý.
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František Goga pri upratovaní skladu šachového materiálu skonštatoval, že viaceré poháre sú
rozbité, obsahujú nánosy špiny, sú zájdené. Z hygienických dôvodov navrhol tieto poháre
vyhodiť a nahradiť novými v počte 20 ks. Martin Sklár navrhol, že pokiaľ sa bude realizovať
výmena pohárov, odporúča nechať vyrobiť nové poháre s klubovým logom.
Úloha U-20/2018: František Goga v spolupráci s Martinom Sklárom počas konania turnaja
Doprastav CUP zabezpečia 20 ks nových pohárov
Michal Vrba sa dohodol s Martinom Sklárom, že po vytlačení ročenky sezóny 2017/2018
iniciujú stretnutie so zástupcami Doprastavu, a.s.
Boris Rintel v elektronickej komunikácii navrhol, že by bolo vhodné mať jednotný vzor
klubového diplomu. Martin Sklár sľúbil, že pošle diplom, ktorý tlačí každoročne pre
umiestnených hráčov na turnaji O pohár firmy Dansk.
Vzhľadom na podporu klubovej identity sa VV rozhodol, že by mal záujem nechať vyrobiť
ďalšiu várku klubových tričiek. Stanislav Vlček informoval, že dodávateľ má už na sklade len
niekoľko kusov z farebnej kombinácie, ktorá sa zhoduje s našimi klubovými farbami. Preto
bola prijatá úloha:
Úloha U-21/2018: Stanislav Vlček zistí u dodávateľa tričiek, či by bolo možné objednať 10
ks z každej detskej veľkosti. Termín: 31.7.2018

Bod 8 – Záver, diskusia
Michal Vrba poďakoval prítomným za konštruktívnu diskusiu, poprial všetkým príjemné
strávenie leta a schôdzu ukončil približne v čase 20:00 hod.

zapísal: Martin Sklár
overil: Michal Vrba

Bratislava 11.7.2018
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