Zápisnica VV ŠK DPS, 7.7.2020

Zápisnica
zo schôdze Výkonného výboru Šachového klubu Doprastav Bratislava
konanej dňa 7. júla 2020 od 18:00
v jedálni Doprastav-u, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava - Ružinov.
Prítomní: Michal Vrba (predseda ŠK DPS), Martin Sklár (podpredseda ŠK DPS), Stanislav
Vlček, Igor Poláčik, Denis Nemšák, Boris Rintel, Martin Hunčár (členovia VV ŠK DPS), Oto
Macka (organizačný pracovník B-družstva, prizvaný)
Neprítomní: Rafael Tománek, František Goga (členovia VV ŠK DPS, ospravedlnení)
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh
3. Rozpočet a ekonomická situácia klubu
4. Ligové súťaže ročníka 2019/2020 a 2020/2021
5. Turnaje a iné šachové podujatia organizované klubom
6. Mládež
7. Rôzne (šachový materiál, GDPR, propagačné predmety, predsezónna príprava)
8. Záver, diskusia

Bod 1 - Otvorenie
Schôdzu otvoril privítaním účastníkov podpredseda VV ŠK DPS Martin Sklár. Vzhľadom na
pandémiu COVID-19 sa prítomní usadili tak, aby boli dodržané bezpečné rozostupy. Program
nebol fixne stanovený, hlavným cieľom bolo prediskutovať plány na blížiacu sa novú ligovú
a turnajovú sezónu v kontexte výziev a zmien vyvolaných pandémiou.

Bod 2 – Kontrola plnenia uznesení a úloh
Všetky úlohy uvedené v zápisnici zo dňa 27. novembra 2019 boli splnené s výnimkou úloh:
Úloha U37/2019: Stanislav Vlček doručí R. Tománkovi historické klubové materiály na
spracovanie.
Komentár: Úloha sa v nadväznosti na pandémiu odkladá vzhľadom na potrebu
dlhodobejšieho procesu fyzického bádania, osobných stretnutí s pamätníkmi
a zhromažďovania historických materiálov.
Úloha U41/2019: Martin Sklár v spolupráci so Stanislavom Vlčekom pripravia úpravu
klubových stanov v súlade so Zákonom o športe.
Komentár: Úloha sa odkladá v nadväznosti na plánované zmeny v Stanovách SŠZ a BŠZ, na
ktoré následne budú revidované klubové stanovy reflektovať.
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Bod 3 – Rozpočet a ekonomická situácia klubu
Podpredseda ŠK DPS Martin Sklár informoval o aktuálnom stave finančných prostriedkov na
bankovom účte ŠK DPS. Zhodnotil, že finančná situácia klubu je zdravá, bezprostredne
nehrozia žiadne významné riziká. V súvislosti s pandémiou COVID-19 upozornil, že
v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. (tzv. lex korona) postačuje podať daňové
priznanie do konca kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Takisto je posunutá lehota pre zamestnancov na podanie vyhlásenia spolu s potvrdením od
zamestnávateľa o zaplatení dane, a to dokonca až do konca druhého nasledujúceho mesiaca
po skončení obdobia pandémie. Tým pádom sa dá očakávať, že príjem z 2% bude posunutý
do neskorších období bežného roka a sčasti aj do začiatku nasledujúceho kalendárneho roka.
Vzhľadom na očakávané zhoršenie finančno-ekonomickej situácie podnikov, respektíve
zvyšovanie miery nezamestnanosti a stagnáciu miezd sa dá predpokladať, že príjem z 2% v
roku 2021 (za zdaňovacie obdobie roka 2020) bude medziročne nižší. Otázne budú aj
schopnosti sponzorov a partnerov podieľať sa na aktivitách v prospech nášho klubu.
Úloha U1/2020: Martin Sklár aktualizuje na stránke www.skdps.com informácie k 2%
(upozorní na posunutie zákonných lehôt).
Klub zaregistroval informáciu od sekretára SŠZ, že je potrebné mať v súlade s ustanovením
§66 ods. 2 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zriadený samostatný bankový účet na príjem prostriedkov z príspevku uznanému
športu pre klub pracujúci s aktívnou mládežou. Tie kluby, ktoré nebudú mať túto povinnosť
splnenú, nebudú mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a zväz s nimi neuzatvorí
zmluvu o poskytnutí PUŠ. Martin Sklár informoval, že sa písomne dohodol so sekretárom
SŠZ, že ŠK DPS si účet zriadi v predĺženej lehote, najneskôr v priebehu septembra 2020.
Čo sa týka jednotlivých bankových produktov, ako najhospodárnejšie sa javí zriadiť účet vo
Fio Slovakia, a.s., nakoľko jeho vedenie je bez poplatkov a dá sa k nemu zriadiť ďalšie
podúčty. Cieľom je do budúcnosti zrušiť účet vedený v Tatra Banke, a.s. (zatiaľ to však nie je
možné pre nabiehanie prostriedkov z 2%).
Uznesenie U1/2020: Všetky plánované nákupy tovarov a služieb pre ŠK DPS sa budú podľa
možnosti realizovať najneskôr do konca októbra 2020 a v prípade, ak sú vynaložené v zmysle
zmluvy o poskytnutí PUŠ, bude na ne žiadaná od SŠZ refundácia z tohto príspevku.
Úloha U2/2020: Štatutárni zástupcovia ŠK DPS, predseda Michal Vrba a podpredseda Martin
Sklár, vybavia do 31.8.2020 potrebné náležitosti k zriadeniu samostatného účtu ŠK DPS v
banke Fio Slovakia, a.s.
Úloha U3/2020: Martin Sklár zaregistruje na notárskom úrade JUDr. Ľubomíra Vlhu ŠK DPS
ako prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov na rok 2021 s tým, že ako účet na príjem
týchto prostriedkov uvedie už novo zriadený účet vo Fio Slovakia, a.s.

Bod 4 – Ligové súťaže ročníka 2019/2020 a 2020/2021
Vzhľadom na pandémiu COVID-19 došlo k posunu záverečného trojkola Eco’C Extraligy na
september 2020. Nakoľko skladba vypadávajúcich družstiev dominovo ovplyvní situáciu
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v nižších súťažiach, je potrebné byť pripravený na viacero variant. Všetci sa zhodli, že
v záujme korektnosti voči riadiacemu orgánu súťaže ŠK DPS vždy dá vedieť, koľko družstiev
hodlá do tej-ktorej súťaže postaviť, akonáhle túto informáciu bude mať ustálenú.
Prizvaný organizačný pracovník B-družstva Oto Macka zhodnotil priebeh ligového ročníka
2019/2020. Ako významný problém pomenoval požívanie alkoholických nápojov počas
ligových zápasov. Vzhľadom na to, že na zápasy sú spravidla delegovaní domáci rozhodcovia
(resp. rozhodcovia navrhnutí klubom), bolo prijaté unesenie:
Uznesenie U2/2020: Igor Poláčik požiada rozhodcov, ktorí budú delegovaní na domáce
zápasy ŠK DPS, aby pred zápasom dôrazne upozornili na zákaz konzumácie alkoholických
nápojov v priestoroch Doprastavu, a.s. (a to aj zo strany divákov).
V prípade zistenia porušenia Uznesenia U2/2020 domáci kapitán (rozhodca) uvedenú osobu
okamžite vykáže z priestorov ŠK Doprastav.
V rozpočte na sezónu 2019/2020 bolo vyčlenených pre A-družstvo tisíc eur. Pred začiatkom
novej ligovej sezóny je potrebné zhodnotiť, do akej miery prispeli tieto prostriedky
k zvýšeniu konfortu a motivácie hráčov. Takisto je potrebné zvážiť, aký vplyv na možnosť
nastupovania licenčných hráčov budú mať predpokladané postupy a vypadnutia klubov, kde
sú títo hráči ako kmeňoví, do 1. ligy Západ. Bola preto prijatá úloha:
Úloha U4/2020: Igor Poláčik pošle do 31.8.2020 na VV ŠK DPS tabuľku vyplatených plnení
hráčom A-družstva, zhodnotí výstupy a ich efektivitu a navrhne zloženie kádra pre ročník
2020/2021 spolu s odhadovaným rozpočtom.
Na základe predbežných úvah o možných posilách bola prijatá úloha:
Úloha U5/2020: Denis Nemšák osloví FM Martina Jablonického a FM Andreja Gašu, Martin
Hunčár osloví IM Juraja Drusku, Michal Vrba osloví IM Štefana Mazúra a Mateja Kušiaka do
15.7.2020 s otázkou, či, v akom rozsahu partií a za akých podmienok by mali záujem hrávať
za ŠK DPS.
V rámci plánovania novej sezóny Igor Poláčik každoročne posiela dotazník, ktorí hráči
vypĺňajú a predbežne v ňom definujú svoje šachové plábny, odhadovaný počet odohraných
partií, vyjadrujú sa k možnosti vykonávať funkciu OP a ZOP, resp. pomáhať s dopravou pri
zápasoch mimo Bratislavy.
Úloha U6/2020: Igor Poláčik vypracuje a pošle do 31.7.2020 dotazník pre hráčov ŠK DPS.
Vyhodnotí ho a spätnú väzbu od hráčov zosumarizuje do 31.8.2020.
VV ŠK DPS sa uzniesol na počte družstiev, ktoré obsadí v ročníku 2020/2021 a zároveň to
oznámi predsedovi ŠTK BŠZ.
1. 1. liga A – jedno družstvo
2. 3. liga A1 – dve družstvá
3. 4. liga A11 – tri družstvá
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4. 5. liga A11 – šesť/sedem družstiev

Bod 5 – Turnaje a iné podujatia organizované klubom
Denis Nemšák polemizoval nad formátom Mládežníckej ligy. Toto dlhodobé podujatie sa
ujalo, je oň záujem (v ročníku 2019/2020 muselo byť predčasne ukončené v nadväznosti na
pandémiu COVID-19). kľúčovou otázkou je, či zachovať komornejší ráz podujatia, s menším
množstvom hráčov, ktorí už majú základné skúsenosti so šachom, alebo to otvoriť širšiemu
spektru a počtu mládežníkov a takpovediac spraviť z toho „ďalšiu GPX“. Diskutovalo sa aj
o zmene tempa, najmä v nadväznosti na zjednodušenie nastavovania hodín z pohľadu
rozhodcov (využitia predvoleného programu), preberala sa aj zmena výšky štartovného
poplatku (v nadväznosti nielen na pokrytie nákladov spojených s nákupmi občerstvenia –
čokolád, alebo s možnosťou vyplatiť rozhodcom aspoň symbolickú odmenu), či možnosť
podpory turnaja z klubovej pokladnice. Predbežne sa všetkým najviac pozdávalo nastavenie
limitu na maximálne 28 účastníkov pri stanovenom štartovnom 3 eurá na hráča. Išlo však len
o prvotný brainstorming. V nadväznosti na to bola prijatá úloha:
Úloha U7/2020: Denis Nemšák navrhne koncept a propozície Mládežníckej ligy 2020/2021
vrátane vyčíslenia dôsledkov prípadných zmien.
Martin Sklár informoval, že turnaje Doprastav CUP a rapid turnaj O pohár firmy Dansk, sa
budú tento rok konať s tým, že Dansk má zmenený termín na sobotu 19.9.2020 po dohode
s Karolom Pekárom, aby sme sa vyhli kolízii s termínom záverečného extraligového trojkola.
Úloha U8/2020: Michal Vrba informuje o možnosti externej organizácie turnaja Memoriál
JUDr. Ernesta Nového – OPEN Doprastav s Janom Mazuchom. Termín po dohode.
Boris Rintel informoval o blížiacom sa turnaji mládeže k výročiu SNP - Memoriáli Ondreja
Rintela. Dohodol sa s Michalom Vrbom a Stanislavom Vlčekom na spolupráci pri príprave
bulletinu (Michal Vrba – napísanie príhovoru, Stanislav Vlček – komentovanie partií
a redakcia).

Bod 6 – Mládež
Stanislav Vlček informoval o úspechu mládeže ŠK DPS, ktorá sa prebojovala až do
semifinále Dorastaneckej ligy, ktoré sa konalo v sobotu 27.6.2020, kde v zložení Matúš
Valovič, Šimon Šalgovič, Karol Paluska a Li Geng Hui sa umiestnili na piatom mieste. Klub
dostal ponuku zúčastniť sa aj Finále Dorastaneckej ligy, avšak termínovo to koliduje so
šachovým táborom Koník, preto túto možnosť klub nevyužije. Michal Vrba z pozície
predsedu poďakoval družstvu za vzornú reprezentáciu klubu.
Diskutovalo sa aj o možnostiach klubu urobiť viac pre rozvoj mládeže, zabezpečiť kvalitné

4/6

Zápisnica VV ŠK DPS, 7.7.2020
a pravidelné tréningy v klubovni ŠK DPS. Za týmto účelom budú ešte prebiehať v spojitosti
s možnými hernými posilami aj rokovanie o možných trénerských dohodách. Všetci si však
uvedomujú, že odchody hráčov (či už do KŠN alebo iných klubov) patria ku realite športu ako
takého a nie je možné im zabrániť. Celkový trend spočívajúci v raste členskej základne
a najmä z radov mládeže však svedčí o pozitívnom vývoji.

Bod 7 – Rôzne
Boris Rintel informoval o blížiacom sa životnom jubileu nášho niekdajšieho dlhoročného
člena Ladislava Nagya, ktorý sa dožíva 90 rokov. Pri tejto príležitosti mu klub gratuluje:
Úloha U9/2020: Stanislav Vlček nechá do 17.7.2020 vo Victory Sport, s.r.o. vyrobiť plaketu
s logom klubu pri príležitosti jubilea Ladislava Nagya a jubilantovi ju odovzdá Boris Rintel
Ďalej boli prijaté v nadväznosti na práce spojené s prípravou novej sezóny úlohy:
Úloha U10/2020: Igor Poláčik aktualizuje klubový mailinglist, pridá doň nových členov
a vyškrtne neaktívnych. Termín do 15.8.2020. Následne Rafael Tománek aktualizuje zoznam
jubilantov a pošle na VV ŠK DPS.
Úloha U11/2020: Michal Vrba vykoná do 31.8.2020 inventarizáciu hnuteľného majetku ŠK
DPS umiestneného v sklade šachového materiálu. V nadväznosti na výsledky inventúry
navrhne ďalší postup – prípadné dokúpenie súprav, opravy hodín, dotlač partiárov a zápisov
o stretnutí a pod.
Úloha U12/2020: Igor Poláčik pošle do 15.8.2020 pozvánku organizačným pracovníkom na
predsezónne stretnutie, ktorého obsahom popri neformálnej diskusii budú informácie
o povinnostiach a úlohách OP.
Úloha U13/2020: Martin Sklár zašle do 30.8.2020 ani Vlníkovej z Doprastav-u, a.s. rozpis
miestnosti na ďalšie obdobie (pokiaľ nebudú známe všetky očakávané podujatia, pripraví
kvalifikovaný odhad).
Úloha U14/2020: Michal Vrba zašle členom ŠK DPS pozvánku na posedenie členov spojené
s občerstvením a blitzákom na termín 23.9.2020. Občerstvenie zabezpečí v spolupráci
s Martinom Sklárom.
Michal Vrba informoval, že prevádzkovateľ jednálne sa sťažoval na krčenie obrusov. V rámci
dobrých vzťahov sa rozhodlo, že sa s prevádzkovateľom ako klub spojíme a dohodneme sa na
kompenzácii.
Úloha U15/2020: Martin Sklár vyžiada od pani Vlníkovej telefonický a mailový kontakt na
prevádzkovateľa jedálne a Michal Vrba sa s ním do 31.8.2020 dohodne na spôsobe
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kompenzácie.
Martin Sklár informoval na povinnosti zakotvené v Nariadení GDPR a navrhol, aby si klub
objednal u JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o. aktualizáciu dokumentácie na
základe jej cenovej ponuky v sume 120,- eur vrátane DPH.
Uznesenie U3/2020: VV ŠK DPS schvaľuje objednávku aktualizácie dokumentácie k GDPR
u JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o. v sume 120,- EUR vrátane DPH.
V rámci plánovanej účasti našich mládežníkov na podujatiach, kde budú reprezentovať farby
ŠK DPS, sa všetci zhodli na potrebe zabezpečiť im primerané oblečenie:
Úloha U16/2020: Stanislav Vlček nechá vyrobiť 20 tričiek (5 ks veľkosti L, 10 ks veľkosti M
a 5 ks veľkosti S). Termín do 31.8.2020.
Klub si posledné roky zvykne pripomínať svoje podujatia, úspechy a činnosť prostredníctvom
ročenky. Táto je venovaná našim sponzorom, ponúkaná na zakúpenie pre členov. Bola prijatá
úloha:
Úloha U17/2020: Denis Nemšák pripraví do 30.9.2020 návrh ročenky sezóny 2019/2020
a pošle na VV ŠK DPS.

zapísal: Martin Sklár
overil: Michal Vrba

Bratislava 4.8.2020
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