Zápisnica VV ŠK DPS, 27. november 2019

Zápisnica
zo schôdze Výkonného výboru Šachového klubu Doprastav Bratislava
konanej dňa 27. novembra 2019 od 17:30
v klubovni ŠK Doprastav Bratislava, Drieňová 27, Bratislava.
Prítomní: predseda ŠK DPS Michal Vrba, Igor Poláčik, Denis Nemšák, Boris Rintel (od
18:15), Stanislav Vlček, Martin Hunčár, Rafael Tománek, František Goga.
Neprítomný (ospravedlnený): podpredseda ŠK DPS Martin Sklár
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hodnotové nastavenie klubu
Súťaže družstiev
Rozpočet 2020, stav financií
Členské 2020
Turnaje
Mládež
Seniori
Ostatné
Záver/diskusia

Bod 1 - Otvorenie
Schôdzu otvoril privítaním účastníkov a prednesením Programu schôdze predseda ŠK Dps
Michal Vrba. Zapisovateľom bol určený Denis Nemšák.

Bod 2 - Hodnotové nastavenie klubu
Výkonný výbor diskutoval o klubových hodnotách a aktuálnom dianí v klube. Témou bol aj
protest klubu v 1.lige. Z diskusie nevyplynuli žiadne uznesenia ani úlohy.

Bod 4 - Súťaže družstiev
Igor Poláčik sumarizoval aktuálny priebeh súťaží. Uvítal zlepšenú dochádzku oproti minulým
sezónam (zatiaľ 1 pokuta za neobsadenie 8.šachovnice). Za najohrozenejšie družstvo
považuje Doprastav B, ktoré má zatiaľ v 2.lige nula bodov. Diskutovalo sa o možnom
doplnení súpisiek, do úvahy prichádza niekoľko mien. Martin Hunčár prišiel s myšlienkou
postaviť v budúcej sezóne nové 5-ligové družstvo, ktoré by hrávalo v Krasňanoch. Vzhľadom
na veľký počet mládežníkov so záujmom hrať 5.ligu a nedostatočné kapacity našej hracej
miestnosti bola táto iniciatíva prijatá.
Úloha U21/2019: Martin Hunčár dohodne fungovanie nového 5-ligového družstva v hracej
miestnosti Krasnian pre sezónu 2020/2021.
Termín: 31.5.2020
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Úloha U22/2019: Igor Poláčik zabezpečí doplnenie súpisiek podľa potrieb družstiev a záujmu
hráčov.
Termín: Priebežne (s ohľadom na pravidlá jednotlivých súťaží).

Bod 4 - Stav financií
Martin Sklár sa z účasti na schôdzi ospravedlnil, avšak e-mailom uviedol, že stav klubových financií
je dobrý a na účte je momentálne 10 895 EUR. Výbor diskutoval o možnosti zmeniť obdobie
rozpočtovania z kalendárneho roku na sezónny. Michal Vrba konštatoval, že je možnosť sa
opäť skúsiť uchádzať o príspevok z nadácie Doprastavu.
Úloha U23/2019: Martin Sklár vypracuje rozpočet ŠK DPS pre rok 2020 do 31.12.2019.
Termín: 31.12.2019
Úloha U24/2019: Výkonný výbor odporúča Martinovi Sklárovi zhodnotiť možnosť prechodu
z rozpočtovania kalendárneho roku na sezónny.
Termín: 31.12.2019
Úloha U25/2019: Martin Sklár pripraví žiadosť adresovanú na nadáciu Doprastavu o dotáciu pre rok
2020.
Termín: 05.12.2019

Bod 4 – Členské príspevky
Opäť sa blíži termín platenia členského, preto si VV pridelil úlohy v súvislosti s jeho vyberaním.
Výška príspevku do klubu zostáva naďalej na rovnakej úrovni. Odporúča sa platba výlučne
prevodom.
Úloha U26/2019: Igor Poláčik pripraví podklady na výber členského príspevku pre rok 2020.
Termín: 31.12.2019
Úloha U27/2019: O úhrade členských príspevkov za rok 2020 informuje Igor Poláčik OP družstiev
ako aj členskú základňu tak, aby úhrady boli vykonané na BÚ klubu do 15.2.2020.
Termín: 15.02.2020

Bod 5 - Turnaje
V bode turnaje sa zhrnuli akcie uskutočnené počas ligovej prestávky. Vyzdvihnutý bol Memoriál O.
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Rintela, ktorý po zmene formátu prilákal viac účastníkov než v posledných rokoch. Následne
sa preberalo organizačné zastrešenie budúcoročných klubových turnajov a ich príprava. Denis
Nemšák oznámil, že pre kapacitné možnosti nebude organizovať budúcoročný OPEN
Doprastav a taktiež pripomenul, že MSR mládeže sa opäť konajú hneď po veľkonočných
sviatkoch, čím by nášmu turnaju znovu konkurovali. Ostatné klubové turnaje by mali
pokračovať bez výraznejších zmien.
VV odhlasoval, že sa turnaj Open Dobrá nálada nebude uchádzať o MBA v bleskovom šachu pre rok
2020.
Úloha U28/2019: Martin Hunčár pripraví propozície turnaja Run & Chess do 29.02.2020.
Termín: 29.02.2020
Úloha U29/2019: Michal Vrba osloví členskú základňu s ponukou zastrešiť organizáciu OPEN
Doprastav 2020.
Termín: 15.12.2019.
Úloha U30/2019: Martin Sklár pripraví propozície DANSK CUP a Doprastav CUP pre rok 2020.
Termín: 29.02.2020.
Úloha U31/2019: Michal Vrba pripraví propozície Open Dobrá nálada pre rok 2020.
Termín: 29.02.2020.
Úloha U32/2019: Boris Rintel navrhne, v akom termíne a akým formátom sa bude hrať Memoriál O.
Rintela 2020.
Termín: 29.02.2020.

Bod 6 – Mládež
Stanislav Vlček informoval o termínoch pripravovaných mládežníckych akcií. Diskutovalo sa
o možnej podpore reprezentantov, pričom sa členovia VV zhodli, že klub zostane pri
súčasnom modeli podpory. VV by rád vyslal vedúceho výpravy na MSR mládeže do
Tatralandie a MSR mládeže v rapid šachu do Topoľčian.
Denis Nemšák informoval o rozbehnutí tretieho ročníka Mládežníckej ligy a konštatoval, že
stále stúpa záujem o súťaž, s čím prichádzajú aj vyššie nároky na rozhodcov a pripomenul ich
nedostatok.
Preberala sa možnosť zakúpiť ďalšie klubové tričká, avšak existuje riziko, že už nebudú
k dispozícii v rovnakom farebnom prevedení. Stano Vlček preverí možný nákup. VV schválil
pri prípadnom nákupe tričiek ich predaj mládežníkom za polovičnú cenu.
Úloha U33/2019: Stanislav Vlček osloví rodičov mládežníkov ohľadom záujmu účasti na MSR
mládeže v Tatralandii a MSR mládeže v rapid šachu v Topoľčanoch. Taktiež ich informuje
o podpore zo strany klubu.
Termín: 29.02.2020
Úloha U34/2019: Stanislav Vlček preverí možnosť nákupu klubových tričiek v rovnakom prevedení
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ako boli zakúpené naposledy.
Termín: 29.02.2020
Uznesenie U-07/2019: Výkonný výbor ŠK DPS schvaľuje v prípade nákupu klubových tričiek predaj
so zľavou 50% členom do 15 rokov a nakúp 12 kusov detských veľkostí do zásoby.
Hlasovanie (za–zdržal sa–proti): 8-0-0.

Bod 7 – Seniori
VV diskutoval o podpore seniorov v roku 2020. Nakoniec sa zhodol, že rovnako, ako minulý
rok im ponúkne preplatenie štartovného na MSR seniorov, avšak tentokrát si budú môcť
vybrať ako alternatívu aj MČR seniorov. VV si plánuje aj v budúcom roku pripomenúť
významné jubileá svojich členov, preto sa rozhodlo pre nákup upomienkových predmetov,
ktoré spolu s gratuláciou týmto členom daruje.
Uznesenie U-08/2019: Výkonný výbor ŠK DPS schvaľuje preplatenie štartovného na MSR alebo
MČR 2020 seniorov členom od 60 rokov.
Hlasovanie (za–zdržal sa–proti): 8-0-0.
Úloha U35/2019: Rafael Tománek informuje členov o možnosti čerpať príspevok z uznesenia U08/2019.
Termín: 29.02.2020
Uznesenie U-09/2019: Výkonný výbor ŠK DPS schvaľuje objednávku upomienkových predmetov
pre členov od 65 rokov, ktorí majú v roku 2020 dosiahnuť okrúhle životné jubileum
(desiatkové alebo päťkové).
Hlasovanie (za–zdržal sa–proti): 8-0-0.
Úloha U36/2019: Rafael Tománek pripraví zoznam členov s očakávaným jubileom podľa uznesenia
U-09/2019.
Termín: 31.12.2020

Bod 8 – Ostatné
Preberala sa možnosť založenia klubovej kroniky. R. Tománek sa ponúkol, že môže
spracovať dostupné materiály. Časť z nich má u seba Stano Vlček, časť sa nachádza
v kumbále.
Ďalším bodom bolo používanie klubového emailového systému. Vzhľadom na neznalosť
fungovania spoločnej pošty členovia zahlcujú schránky ostatných členov nesprávne
adresovanými správami. VV sa snaží nájsť vhodnejšie nastavenie pošty.
Padol návrh preplácanie FIDE licencii našim rozhodcom za určitých podmienok.
Opäť sa preberali aj klubové stanovy, ktoré je potrebné upraviť, aby boli v súlade so
Zákonom o športe.
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Diskusia obsahovala aj smutnú časť, nakoľko nás v júni opustil dlhoročný člen a bývalý
predseda ŠK Dps Štefan Priam. Michal Vrba zisťoval, na ktorom cintoríne bol pochovaný
a ponúkol sa zakúpiť a zaniesť smútočný veniec.
Úloha U37/2019: Stanislav Vlček doručí R. Tománkovi historické klubové materiály na
spracovanie.
Termín: 31.12.2019.
Úloha U38/2019: Rafael Tománek spracuje historické klubové materiály pre účely
publikovania na webovom sídle klubu.
Termín: 31.3.2020.
Úloha U39/2019: Igor Poláčik upraví nastavenie klubového emailového systému tak, aby sa
odpovede automaticky neodosielali na všetkých členov. V prípade neúspechu vyskúšame na
obdobie 3 mesiacov systém moderovania pošty.
Termín: 31.12.2019.
Úloha U40/2019: Igor Poláčik pošle všetkým organizačných pracovníkom zoznam
s kontaktami členov klubu.
Termín: 30.11.2019.
Uznesenie U-10/2019: Výkonný výbor ŠK DPS schvaľuje preplácanie FIDE licencií členom klubu,
ktorí plánujú rozhodovať a odrozhodujú aspoň 1 zápasu klubu v najbližšej sezóne.
Hlasovanie (za–zdržal sa–proti): 8-0-0.
Úloha U41/2019: Martin Sklár v spolupráci so Stanislavom Vlčekom pripravia úpravu
klubových stanov v súlade so Zákonom o športe.
Termín: 31.12.2019
Úloha U42/2019: Michal Vrba zakúpi zosnulému Štefanovi Priamovi smútočný veniec
a zanesie ho na cintorín v jeho rodisku v Lorinčiku pri Košiciach.
Termín: 29.02.2020

Bod 9 - Záver/diskusia
Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom počas ich prerokovania.
Predseda M. Vrba poďakoval všetkým za podnetné rokovanie a uzavrel schôdzu o cca. 21:00.

V Piešťanoch 01.12.2019

zapísal: Denis Nemšák
overil: Michal Vrba
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