Zápisnica VV ŠK DPS, 26. november 2018

Zápisnica
zo schôdze Výkonného výboru Šachového klubu Doprastav Bratislava
konanej dňa 26. novembra 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, Boris Rintel (členovia VV ŠK DPS),
Martin Hunčár (hosť)
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
8. Záver, diskusia

Bod 1 - Otvorenie
Schôdzu otvoril privítaním účastníkov a prednesením Programu schôdze podpredseda ŠK
DPS Martin Sklár. Zároveň sa dobrovoľne ponúkol na funkciu zapisovateľa. Ako overovateľ
bol navrhnutý Igor Poláčik. Predseda ŠK DPS Michal Vrba na otvorení prítomný nebol,
pretože si plnil trénerské povinnosti a prišiel o 18:00 hod. Ako hosť sa zasadnutia zúčastnil
Marin Hunčár, ktorý má záujem pomáhať výkonnému výboru.

Bod 2 – Kontrola plnenia uznesení a úloh
Úloha U-12/2018: Martin Sklár aktualizuje rozpočet klubu do 31.7.2018 a pošle ho
elektronicky členom VV
Martin Sklár predložil aktualizáciu čerpania rozpočtu až na zasadnutí. Bližší komentár k
rozpočtu predniesol v rámci bodu Financie.
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
Uvedení hráči boli oslovení a s výnimkou Jakuba Šošovičku, ktorý hrá 2. ligu za ŠK
Krasňany a Davida Gžiba, ktorý hrá za ŠK Osuské, na ponuku hrať v Doprastave pozitívne
reflektovali a sú na ligovej súpiske. Bližšie informácie k účinkovaniu druholigového družstva
predniesol Igor Poláčik v časti bodu programu, týkajúceho sa ligových súťaží.
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Úloha U-15/2018: Stanislav Vlček v spolupráci s Michalom Vrbom navrhnú termíny
mládežníckych sústredení a špecifikujú ich koncept. Termín: 15.9.2018
Koncept je rozpracovaný, počíta sa aj s aktivitou Martina Hunčára, ktorý by organizačne
mohol niektoré sústredenia zastrešiť. Termín na splnenie úlohy sa posúva do 31.1.2019.
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.)
Stanislav Vlček návrh vypracoval a pripojil k nemu komentár - v zásade sú možné dve cesty:
a/ príspevky v závislosti na vopred známych faktoroch (napríklad podľa typu podujatia), b/
príspevky zohľadňujúce úsilie, úspechy a prístup konkrétnych adeptov. Vzhľadom na časovú
náročnosť a subjektívnosť hodnotenia sa ako vhodnejší variant javí byť variant a/. Otázka, aká
suma sa na tieto príspevky alokuje, bude zodpovedaná pri posúdení klubových možností v
rámci procesu tvorby rozpočtu.
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 7 229,23 EUR. Z podielu zaplatenej dane
z príjmov (tzv. 2 percent) zatiaľ nabehlo na účet 3 578,37 EUR, čo je oproti vlaňajšku pokles
(samozrejme, ešte sa nemusí jednať o konečné číslo, pretože časť daňovníkov má účtovné
obdobie hospodársky rok, prípadne využila možnosť odkladu podania daňového priznania). Je
to však už teraz viac než 3 320 EUR, takže najneskôr do konca mája 2020 bude mať v zmysle
ustanovenia paragrafu 50 ods. 13 Zákona o dani z príjmov ŠK Doprastav povinnosť zverejniť
špecifikáciu použitia v Obchodnom vestníku.
V rámci príjmovej časti klub aktuálne očakáva platbu 539,37 EUR zo SŠZ v zmysle Zmluvy
č. 30/2018 o refundácii poskytnutých finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu
športovým klubom pracujúcim s aktívnou mládežou uzatvorenej dňa 24.8.2018 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 20.10.2018.
Klub ešte v auguste 2018 podal žiadosť na Doprastav, a.s. o poskytnutie finančného
príspevku. Doposiaľ vyjadrenie nedostal a dá sa predpokladať, že rozhodnutie padne až v
závere roka. V prípade, ak by Doprastav, a.s. žiadosti vyhovel, bola by to vítaná finančná
injekcia.
Martin Sklár informoval, že dňa 6.9.2018 podpísal na notárskom úrade JUDr. Ľubomíra Vlhu
notársku zápisnicu, ktorou bol klub zaregistrovaný ako prijímateľ podielu zaplatenej dane z
príjmov na rok 2019.
V rámci diskusie Stanislav Vlček odporučil, aby v budúcnosti prostriedky z PUŠ boli využité
najmä na refundáciu cestovných a pobytových nákladov mládežníckych reprezentantov.
Nákup šachového materiálu je možné realizovať aj z iných, účelovo pevnejšie viazaných,
položiek.
V zmysle Článku X ods. 1 Stanov ŠK DPS klub hospodári na základe ročného plánu
hospodárenia. V nadväznosti na uvedené bola prijatá:
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Úloha U-22/2018: Martin Sklár vypracuje návrh rozpočtu na rok 2019 a predloží ho na
pripomienkovanie členom VV. K jednotlivým položkám pripojí komentár. Termín:
15.12.2018

Bod 4 – Ligové súťaže ročníka 2018/2019
Igor Poláčik hodnotil doterajší priebeh ligových súťaží, najmä z pohľadu herného,
výsledkového a dochádzkového.
Doprastav "A" - zatiaľ je po dvoch dvojkolách na priebežnej vedúcej priečke ligovej tabuľky
s plným počtom bodov. Na druhej strane však má latentné dochádzkové problémy, v treťom
kole sa podarili zažehnať vďaka účasti FM Stanislava Vlčeka, ktorý ad hoc zastúpil na
poslednú chvíľu vypadnuvšieho spoluhráča. Vzhľadom na doterajší vývoj zostáva v platnosti
cieľ postupu do 1. ligy Západ. Či sa to podarí, bude zrejme závisieť najmä na dochádzke a
ochote hráčov z horných miest súpisky k nastupovaniu.
Doprastav "B", "C" - obe družstva v 3. lige zatiaľ sú bez dochádzkových problémov a z
hľadiska výsledkov dosahujú mierny nadštandard. Po dvoch kolách sa usadili v strede tabuľky
a predbežne sa neočakávajú problémy.
Doprastav "D", "E", "F" - do štvrtej ligy boli prihlásené až tri družstvá. Matematicky by bol
optimálny počet niekde medzi dvoma a troma, to však samozrejme nie je možné. Bolo sa teda
treba rozhodnúť medzi variantom s dvoma družstvami, kde by si však viacerí hráči pravidelne
nemali možnosť aj napriek záujmu zahrať a medzi trochu našponovaným variantom s troma
družstvami, kde sa však muselo rátať s občasnými pokutami za neobsadenú šachovnicu. V
snahe vyjsť hráčom v ústrety zvolil klub druhý variant. Dochádzkové problémy v družstvách
"D" a "E" idú preto na vrub tomuto plánovaniu. Do družstva Doprastav "E" bude doplnený
Richard Malaschitz. Družstvo "F" je zatiaľ v hornej časti tabuľky, "D" sa drží v strede a "E" je
bez bodového zisku na chvoste.
Úloha U-23/2018: Igor Poláčik požiada riaditeľa 4. ligy o doplnenie hráča Richard
Malaschitz na súpisku družstva Doprastav "E". Termín: 15.12.2018 (v zmysle SPD)
Doprastav "G", "H", "I", "BŠA A", "BŠA B" - v piatej lige má Doprastav až päť družstiev, z
toho dve zložené v spolupráci so svojou farmou na Bratislavskej šachovej akadémii. Zatiaľ
nie sú dochádzkové problémy. U detí vidieť, že sa zlepšujú a najmä čo sa týka manažovania
času, sú už schopné "sedieť na rukách" a sústrediť sa na partiu.
Vzhľadom na rozširujúcu sa členskú základňu a potrebu užšej spolupráce medzi jednotlivými
organizačnými pracovníkmi bol prednesený návrh zriadiť Komisiu organizačných
pracovníkov. Nezanedbateľným prínosom by mala byť väčšia zastupiteľnosť, zdieľanie
skúseností a riešenie vzniknutých problémov v širšom kontexte.
Uznesenie U-03/2018: VV ŠK DPS zriaďuje Komisiu organizačných pracovníkov a za jej
predsedu menuje Igora Poláčika.
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Úloha U-24/2018: Igor Poláčik zistí u organizačných pracovníkov družstiev záujem o prácu v
Komisii organizačných pracovníkov a podľa toho ich zaradí do mailinglistu. Zorganizuje 1-2
stretnutia počas ligovej sezóny. Za účelom ich zabezpečenia požiada Martina Sklára o
vyčlenenie rozpočtovej položky.
Michal Vrba pozitívne ocenil skutočnosť, že v prebiehajúcej sezóne aj napriek vyťaženosti
jedálne tréningami i ligovými zápasmi zatiaľ neprišlo k žiadnej sťažnosti na správanie sa,
udržiavanie poriadku a pod. zo strany Doprastavu, a.s.

Bod 5 - Mládež
Stanislav Vlček informoval, že na prelome októbra a novembra sa uskutočnili Majstrovstvá
Bratislavského kraja dorasteneckých družstiev (Dorastenecká liga), kde farby Doprastavu
hájilo družstvo zložené výhrade z mladších žiakov - Karol Paluska, Tomáš Čižmár, Silvia
Fajtáková, Michal Dolník. Aj napriek papierovým predpokladom, podľa ktorých mali byť
outsidermi, sa po heroickom výkone poradilo našim reprezentantom z tretieho miesta postúpiť
do medzikrajského kola BA - TT. Podľa reglementu súťaže je možné družstvá obmieňať a
dopĺňať (podmienkou je iba, že daný hráč už neštartoval za iné družstvo).
V rámci diskusie vyvstala otázka, či by mali byť miesta ponúknuté prednostne tým hráčom,
ktorí postup vybojovali, alebo by sa mal klub snažiť o obsadenie čo najsilnejšími hráčmi,
najmä z radov starších žiakov. Napokon prevážil aspekt zásluhovosti a v rámci účasti na
medzikrajskej etape budú najskôr oslovení štyria vyššie menovaní hráči.
Stanislav Vlček vyjadril poľutovanie nad neuskutočnením šachového festivalu Jesennej
Cenady. Ako hlavný dôvod vidí našu pasivitu. Podľa Michala Vrbu nebol prejavený záujem
zo strany školy. Do budúcnosti je však otázne, aký bude presný formát GPX súťaží, pretože
ich organizácia by sa podľa úvah SŠZ mala presunúť pod gesciu medzinárodnej šachovej
akadémie Interchess.
V januári by sa mal v hracích priestoroch Slovana Bratislava uskutočniť trénerský seminár, na
ktorom sa za ŠK DPS zúčastní Boris Rintel a Stanislav Vlček.
O družbu so ŠK DPS prejavil záujem bosniansky klub ŠK Bosna Sarajevo, zastúpený pánom
Laličom. ŠK Bosna Sarajevo je najvýznamnejší bosniansky klub, ktorý dokonca 4x vyhral
Pohár majstrov, čo je doposiaľ platný rekord. Usporadúvajú v máji veľmi kvalitný
medzinárodný Open, tento rok bol už 48. ročník (na štartovej listine figurovalo 15
veľmajstrov!). V rámci družby by vedeli ubytovať počas turnaja našich mládežníkov a
recipročne by očakávali ubytovanie od nás v rámci nami organizovanej akcie. Pre naše i ich
deti by to mohlo viesť k vybudovaniu nových kamarátstiev, spoznaniu ďalších kútov Európy.

Bod 6 – Turnaje
Mládežnícka liga: Denis Nemšák informoval o prebiehajúcom ročníku Mládežníckej ligy.
Zatiaľ ju chodí rozhodovať Boris Rintel, Anton Krammer a Jozef Paluska, ostatní oslovení
zatiaľ na ponuku participovať a pomáhať s organizačným zabezpečením nereagovali.
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Memoriál Ondreja Rintela: Boris Rintel oslovil mailovou správou viacerých šachových
funkcionárov a odborníkov, pohybujúcich sa v oblasti mládežníckeho šachu. Chcel sa poradiť
o možnostiach ďalšieho smerovania Memoriálu Ondreja Rintela, ktorý je najstarším
mládežníckym turnajom na Slovensku, avšak v posledných rokoch záujem oň klesá a
prejavuje sa to na štartovej listine aj kvalitatívne, aj kvantitatívne.
Z mailovej diskusie, ako aj s brainstormingu členov VV vyplynulo, že ako najčastejšie
uvádzaný model by bol forma denného detského tábora. Súčasnému harmonogramu turnaja
neprospievajú hluché miesta medzi partiami a absencia sprievodného programu. Boris Rintel
uviedol, že je ochotný formát turnaja zmeniť, avšak nie je v jeho silách všetko organizačne
zastrešiť.
Podľa názoru členov VV je cenový fond vyše 400 Eur na detský turnaj zbytočne veľkorysý.
Dokonca podľa Michala Vrbu by na detskom turnaji finančné ceny vôbec nemali byť.
Ušetrené prostriedky by sa dali použiť na pokrytie nákladov spojených s animáciou voľného
času. Boris Rintel v tejto súvislosti uviedol, že v rámci financovania turnaja musí zohľadniť aj
prianie sponzora, a teda nemôže pridelené prostriedky alokovať len podľa svojho uváženia.
Úloha U-25/2018: Boris Rintel spíše na papier svoju predstavu o harmonograme Memoriálu
Ondreja Rintela s uvedením navrhovaných činností a sprievodných aktivít. Termín:
15.12.2018
O pohár firmy Dansk (Dansk CUP): Martin Sklár informoval, že poslal do konkurzu o
Majstrovstvá Bratislavského kraja v zrýchlenom šachu jednotlivcov propozície turnaja.
Zároveň žiada o poskytnutie dotácie mestskú časť Karlova Ves. Po piatich rokoch bude
zmena na pozícii hlavného rozhodcu - FA Ladislav Šipeky sa vyjadril, že si plánuje dať od
rozhodovania turnajov prestávku, a preto nebude budúcoročný Dansk rozhodovať.
Tohtoročná edícia turnaja bola s rekordnou účasťou - 170 hráčov. Martin Sklár poďakoval za
pomoc pri organizácii turnaja Igorovi Poláčikovi a Stanislavovi Vlčekovi.
Memoriál JUDr. Ernesta Nového - OPEN Doprastav: Denisovi Nemšákovi sa tohto roku
podarilo vzkriesiť turnaj nebývalým spôsobom, keď sa ho zúčastnilo 74 hráčov zo Slovenska
a ďalších 8 zahraničných federácií. Budúcoročnú edíciu nechce celú sám organizovať, je
ochotný pomôcť. V rámci predbežných kalkulácií odhaduje, že na turnaj treba mať
financovanie v sume približne 300 Eur a hraciu miestnosť je potrebné mať k dispozícii už deň
pred začiatkom turnaja.
Úloha U-26/2018: Denis Nemšák spíše koncept zabezpečenia a harmonogramu turnaja spolu
s návrhom osôb, ktoré by dané aktivity boli schopné zabezpečiť. Termín: 30.11.2018
RICOH OPEN Dobrá nálada: Michal Vrba informoval, že hodlá prihlásiť turnaj do konkurzu
o Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov. Termín na prihlásenie
sa do konkurzu je do 1.12.2018 vrátane. Michal Vrba zároveň informoval, že v čase konania
tohtoročnej edície bude na dovolenke mimo Bratislavy, a preto nebude môcť turnaj priamo na
mieste zastrešiť. Pomôcť s organizáciou a rozhodovaním sa predbežne ponúkli Igor Poláčik a
Boris Rintel.
Úloha U-27/2018: Michal Vrba pripraví propozície a prihlási turnaj RICOH Open Dobrá
nálada 2019 do konkurzu o MBA v bleskovom šachu. Termín: 1.12.2018 (v zmysle
konkurzných podmienok BŠZ)
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Stanislav Vlček informoval, že na prelome júla a augusta 2019 sa v bratislavskej Inchebe
uskutočnia Majstrovstvá Európy mládeže. Počtom zúčastnených pôjde o najväčšie šachové
podujatie po Olympiáde. Ako organizátori by sme mali zvážiť využitie synergického efektu a
možnosť usporiadať sprievodný turnaj v zrýchlenom alebo bleskovom šachu.

Bod 7 – Rôzne
Funkčné obdobie súčasného VV sa začalo v roku 2016 a podľa Stanov ŠK DPS členská
schôdza volí a odvoláva predsedu a výkonný výbor a určuje počet jeho členov aspoň raz za
päť rokov. Michal Vrba ako úradujúci predseda by chcel zrealizovať volebnú členskú schôdzu
v roku 2019. Ako perspektívneho nového kandidáta na funkciu vo VV vidí Martina Hunčára,
ktorý vlani veľmi úspešne zorganizoval podujatie Run and Chess a takisto sa podieľa na práci
s mládežou. Z tohto dôvodu ho aj pozval na dnešné zasadnutie s hlasom poradným.
Úloha U-28/2018: Igor Poláčik pridá Martina Hunčára do grupy vvskdps@googlegroups.com
Termín: 30.11.2018
Denis Nemšák informoval, že technický základ novej klubovej webstránky je spravený.
Ďalšou etapou bude tvorba vizuálu a obsahu.
V sklade šachového materiálu chýbajú obálky na partiáre, František Goga sa ponúkol ich
zabezpečiť a doplniť.
Úloha U-29/2018: František Goga zabezpečí do skladu šachového materiálu obálky na
partiáre v počte 10ks.
Termín: 20.12.2018
Pred vianočnými sviatkami je vhodné našim sponzorom a partnerom zaslať prianie, prípadne
aj drobnú pozornosť.
Úloha U-30/2018: Michal Vrba a Martin Sklár zašlú sponzorom vianočné a novoročné
prianie, resp. venujú drobnú pozornosť.
Termín: 22.12.2018

Bod 8 – Záver, diskusia
Martin Sklár poďakoval prítomným za konštruktívnu diskusiu, poprial všetkým príjemné
strávenie adventu a schôdzu ukončil približne v čase 20:30 hod.

Bratislava 2.12.2018

zapísal: Martin Sklár
overil: Igor Poláčik
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