Zápisnica VV ŠK DPS, 11.2.2021

Zápisnica
zo schôdze Výkonného výboru Šachového klubu Doprastav Bratislava
konanej dňa 11. februára 2021 od 18:00
prostredníctvom aplikácie Zoom (on-line).
Prítomní: Michal Vrba (predseda ŠK DPS), Martin Sklár (podpredseda ŠK DPS), Stanislav
Vlček, Igor Poláčik, Denis Nemšák, Boris Rintel, Martin Hunčár, František Goga (členovia
VV ŠK DPS)
Neprítomní: Rafael Tománek (člen VV ŠK DPS, ospravedlnený)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení a úloh
Fungovanie klubu počas pandémie a do budúcnosti
Rozpočet a ekonomická situácia klubu
Členské na kalendárny rok 2021
Súťaže družstiev a turnaje
Mládež
Rôzne
Záver, diskusia

Bod 1 - Otvorenie
Schôdzu otvoril privítaním účastníkov predseda VV ŠK DPS Michal Vrba. Zdôraznil, že ide
o historicky prvé online zasadnutie a v súvislosti s pandémiou COVID-19 vyjadril potešenie,
že sme všetci členovia VV zdraví. Po vyriešení drobných technických problémov
u niektorých účastníkov pristúpil k oficiálnemu predstaveniu návrhu programu, ktorý bol
v znení, ako bol zaslaný v pozvánke zo dňa 2.2.2021, jednomyseľne schválený.

Bod 2 – Kontrola plnenia uznesení a úloh
Všetky úlohy uvedené v zápisnici zo dňa 7. júla 2020 boli splnené, alebo sa priebežne plnia,
s výnimkou úloh:
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.
Komentár: Úloha sa nesplnila pre komplikácie spôsobené pandémiou, odkladá sa na obdobie
po zlepšení epidemiologickej situácie a uvoľnení opatrení spojených s lockdownom.
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Úloha U8/2020: Michal Vrba informuje o možnosti externej organizácie turnaja Memoriál
JUDr. Ernesta Nového – OPEN Doprastav s Janom Mazuchom. Termín po dohode
Komentár: Vzhľadom na pandémiu a pozastavenie možností organizovať hromadné podujatia
sa odkladá. Nový termín: 28.2.2021
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.
Komentár: Stretnutie sa neuskutočnilo vzhľadom na pandémiu.
V nadväznosti na proces kontroly uznesení a úloh vyvstali nové, súvisiace úlohy:
Úloha U1/2021: Martin Sklár preverí zverejnenie aktualizovanej dokumentácie GDPR na
webovom sídle ŠK DPS. Termín: bezodkladne
Úloha U2/2021: Igor Poláčik zmení v interných systémoch mailovú adresu Františka Gogu
(mailinglist, kontaktné údaje na webe a i.). Termín: 15.2.2021
Úloha U3/2021: Martin Sklár vloží do sekcie Spravodajstvo na webe ŠK DPS informáciu
o možnosti poukázať klubu 2% z dane. Termín: 15.2.2021

Bod 3 – Fungovanie klubu počas pandémie a do budúcnosti
Prítomní sa zhodli na tom, že aj napriek tomu, že klub momentálne nemôže využívať jedáleň
na Drieňovej, ligové súťaže sú pozastavené a takisto aj organizácia turnajov je pre
protipandemické opatrenia štátu nemožná, klubový život sa úplne nevypol. Pokračovali
pravidelné tréningy GM Milana Pachera, ktoré sa z fyzického prostredia preniesli do online
priestoru. K vianočným sviatkom si klub aspoň symbolicky uctil prácu a vklad organizačných
pracovníkov, funkcionárov, sponzorov a ďalších partnerov malou pozornosťou – darovaním
knižnej novinky Tajná přísada od GM Jána Markoša a GM Davida Navaru.
Samozrejme, hlavná pozornosť sa sústredí na obdobie po pandémii, kedy členovia VV
predpokladajú zvýšený hlad po hraní šachu a sú pripravení znova nadviazať na organizáciu
turnajov a rozbeh klubového života tak, ako sme ho poznali v predkoronovej dobe.
Martin Hunčár prezentoval poznatky zo svojej trénerskej praxe počas pandémie – aj napriek
tomu, že niektorí zverenci neprejavili záujem o online formu a z tréningov sa odhlásili,
naopak iní, ktorí by zrejme nebyť pandémie sa k šachu nedostali, pribudli a práve online
forma im vyhovuje. Celkovo trénuje aktuálne okolo 75 detí. Vyjadril preto nádej, že ani po
pandémii by sme nemuseli zaznamenať kvantitatívny pokles členskej základe (najmä z rád
mládeže), skôr môže dôjsť k určitému preskupeniu.

Bod 4 – Rozpočet a ekonomická situácia klubu
Martin Sklár informoval o aktuálnom stave financií. V roku 2020 sa klubu podarilo v plnom
rozsahu využiť prostriedky z PUŠ (= príspevku uznanému športu), ktoré prerozdeľuje SŠZ
ako národný športový zväz. Potešujúcou správou bolo aj to, že Doprastav, a.s. opätovne
podporil šachový klub sumou 2 000,- eur (zmluva prišla na podpis 1.2.2021). Takisto ešte
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nabiehajú prostriedky z dvoch percent z dane, keďže vplyvom pandémie sa lehota na podanie
daňového priznania posúvala až do 2.11.2020.
Čo sa týka výhľadu do budúcnosti v oblasti príjmov, ten je mierne pesimistický, pretože: a)
vplyvom pandémie sa dá očakávať, že hospodárske subjekty vykážu za zdaňovacie obdobie
2020 horšie výsledky a tým pádom bude nižší príjem z dvoch percent v roku 2021, b) nie je
isté, ako sa rozhodne postupovať SŠZ v rámci prerozdelenia prostriedkov z PUŠ – v zmysle
zmluvy medzi SŠZ a MŠVVaŠ SR je povinnosť prerozdeliť klubom aspoň 15%. Zároveň
však zmluva ustanovuje, že ak v roku 2021 bude krízová situácia trvať viac ako 30 dní, táto
klauzula sa nepoužije. Inými slovami, je na SŠZ, či a v akom rozsahu alokuje na kluby
prostriedky z PUŠ, c) je otázne, v akom rozsahu bude klub vyberať členské vzhľadom na to,
že počas pandémie je jeho činnosť a teda benefity pre členov oklieštené (viď bod 5 tejto
zápisnice), d) vplyvom zhoršenej situácie môže byť náročnejšie získavať sponzoring
a podporu na turnaje (ak by sa situácia uvoľnila a dali by sa organizovať) – to platí aj pre
súkromný sektor a aj pre verejný, nakoľko samosprávy budú mať výpadky z podielových
daní.
Vzhľadom na to, že klub má vytvorenú pre tieto účely rezervu, aj v prípade naplnenia
pesimistického scenára si naďalej zachová finančne zdravé hospodárenie.
Úloha U4/2021: Martin Sklár pošle na VV ŠK DPS návrh rozpočtu na rok 2021. Termín:
11.3.2021
Martin Sklár zároveň informoval o povinnosti uverejniť v Obchodnom vestníku informáciu
o použití podielu zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018, prijaté v 2019
v lehote do 31.5.2021. V nadväznosti na to bola prijatá úloha (termín bol daný s rezervou
dvoch týždňov):
Úloha U5/2021: Martin Sklár zabezpečí zverejnenie použitia prijatého podielu zaplatenej
dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 v Obchodnom vestníku. Termín: 17.5.2021

Bod 5 – Členské na kalendárny rok 2021
Klubové členské v sebe de facto zahŕňa členské, ktoré je platené na SŠZ a časť, ktorá zostáva
klubu. V tomto kontexte má na rozhodovanie o výške a spôsobe výberu klubového členského
vplyv to, akým spôsobom sa k otázke postaví SŠZ.
Prítomní sa oboznámili s informáciami a rozhodnutiami, ktoré boli komunikované zo strany
SŠZ. Konkrétne najmä s rozhodnutím: „VV SŠZ v súvislosti s epidémiou COVID 19
schvaľuje v Sadzobníku poplatkov a pokút pre rok 2021 zmenu termínu na uplatňovanie
sankcií pri oneskorení úhrady členských poplatkov z 1. apríla na 1. júl. Pre rok 2021 bude
sankčný poplatok 25 % z neuhradenej sumy účtovaný pri uhradení členských poplatkov v
čase od 1. júla do konca roku 2021 s výnimkou nových registrácií.“
V súvislosti s úvahami o znížení zväzového členského je kľúčovým faktom, že v zmysle
platných stanov SŠZ je rozhodovanie o tejto otázke vyhradené Konferencii SŠZ, čiže aktuálne
ešte ťažko odhadovať výsledok.
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Úvahy o prípadnom odpustení klubového členského na rok 2021 narážajú na zákon o športe,
ktorý v paragrafe 9 ods. 1 zakotvuje pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľmi verejných
prostriedkov, vyberať ročný členský príspevok na športovú činnosť.
Nakoľko aktuálne nie je potrebné, najmä v nadväznosti na rozhodnutie SŠZ o posunutí lehoty
na ukladanie sankcií, meritórne rozhodnúť v otázke výšky a splatnosti členského, bolo prijaté
Uznesenie:
Uznesenie U1/2021: Prijatie rozhodnutia o výške a splatnosti klubového členského sa posúva
na neurčito v nadväznosti na vývoj pandémie COVID-19 ako aj na očakávanie postupu zo
strany SŠZ.

Bod 6 – Súťaže družstiev a turnaje
V rámci súťaží organizovaných BŠZ sa uskutočnilo len jedno kolo v 4. lige A11 a ďalší
postup riadiaceho orgánu zatiaľ nie je známy.
Čo sa týka klubových turnajov, podarilo sa v roku 2020 aj napriek sťaženým podmienkam
zorganizovať viacero fyzických podujatí – Memoriál Ondreja Rintela, Bratislavské šachové
leto, Doprastav CUP. S finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Karlova Ves sa
uskutočnil prvý ročník turnaja Doprastav Online Challenge.
V súvislosti s ligovými súťažami predstavil Martin Hunčár ideu reformy krajských súťaží
a ich rozšírenie o 6. ligu, ktorá by bola obmedzená ratingom 1600 a každý zápas by
pozostával z dvoch kôl, hralo by sa oproti súčasnosti skráteným tempom 45 min. + 30 s./ťah.
Výhodou je, že začiatočníci by mali rovnocennejších súperov a takisto ich rodičia by vedeli,
kedy približne ich majú prísť vyzdvihnúť (aktuálne to môže dopadnúť pri jednej partii tak, že
koniec je za päť minút i za niekoľko hodín). Denis Nemšák obdobný systém zažil ešte ako
mládežník v Trnavskom kraji a hodnotil ho kladne. Igor Poláčik ako dlhoročný funkcionár
v ŠTK upozornil na niektoré úskalia – napríklad, ako by sa riešila situácia, ak by niektorému
z hráčov v priebehu sezóny vplyvom mesačného ratingovania vyskočil rating nad 1600 a pod.
Nakoľko ide o komplexnú oblasť, je vhodné čo najpresnejšie popísať navrhované riešenie
a zhodnotiť jeho klady a zápory. Bola preto prijatá úloha:
Úloha U6/2021: Martin Hunčár pripraví analýzu k reforme krajských ligových súťaží a pošle
na orgány BŠZ. Termín: 28.2.2021
V súvislosti s individuálnymi turnajmi Martin Hunčár informoval, že v termíne 2.8.2021 –
6.8.2021 plánuje organizovať Bratislavské šachové leto v reprezentatívnych priestoroch
Nemeckého kultúrneho domu. Jedná sa o šachový festival z turnajov A až F (FIDE turnaje,
turnaj pre neregistrovaných, bleskový šach, Bughouse, Fischerov šach). Propozície sú
zverejnené v kalendári na chess.sk
Boris Rintel by mal záujem organizovať tradičný Turnaj mládeže k výročiu SNP – Memoriál
Ondreja Rintela. Martin Sklár plánuje Doprastav CUP.
Organizovať sa neplánujú turnaje: Run and Chess a O pohár firmy Dansk, obe vplyvom
náročných podmienok na organizáciu, ktoré by sa vplyvom pandemických opatrení (aj po ich
zmiernení) nedali naplniť.
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Martin Sklár informoval, že v roku 2020 podal v predpísanom termíne na mestskú časť
Karlova Ves žiadosť o dotáciu na podujatie Šachový turnaj. Žiadosť bola koncipovaná
flexibilne, nakoľko nebolo možné predpovedať stav pandémie a aktuálne možnosti a
obmedzenia.
Prítomní diskutovali aj o možnosti usporiadať turnaj pre členov klubu v online priestore.
Inšpiráciou bola aktivita ŠK Dúbravan, ktorý pravidelne pre svojich členov takéto turnaje robí
a to pomáha utužovať klubový život.
V nadväznosti na vyššie uvedené boli prijaté úlohy:
Úloha U7/2021: Martin Sklár pripraví návrh propozícií Doprastav CUP-u. Termín:
11.3.2021.
Úloha U8/2021: Martin Sklár zašle na VV ŠK DPS informáciu ohľadom podanej žiadosti
o dotáciu na MČ Karlova Ves. Termín: bezodkladne po vyrozumení.
Úloha U9/2021: Igor Poláčik sa spýta Jána Lakotu a Dominika Petreka, či by mali záujem
organizovať na platforme Lichess turnaj pre členov klubu.
Uznesenie U2/2021: V prípade, ak sa bude organizovať turnaj pre členov klubu v zmysle
Úlohy U9/2021, VV vyčleňuje sumu 100,- EUR na toto podujatie (zabezpečenie cien a iné
relevantné náklady).
Stanislav Vlček zároveň informoval, že FIDE síce s účinnosťou od 1.1.2021 spoplatnila
ratingovanie rapid a blitz turnajov (Článok 1.2 prílohy 2 Finančné regulácie), avšak rozhodla,
že pre roky 2021 a 2022 sa týchto nárokov vzdáva. Zatiaľ sa teda pre organizátorov nič
nemení.

Bod 7 – Mládež
Denis Nemšák informoval, že v sezóne 2020/2021 sa podarilo odohrať prvé dve kolá
Mládežníckej ligy. Jej ďalší osud je zatiaľ otvorený vo väzbe na vývoj pandémie.
V septembri 2020 sa uskutočnili MSR v Topoľčanoch v kategórii CH08 získal Tomáš
Livňanský bronzovú medailu, k čomu srdečne gratulujeme!
V novembri 2020 sa konali on-line Majstrovstvá žiakov ZŠ a 1. stupňa osemročných
gymnázií, kde rolu papierového favorita s počtom bodov 22 potvrdil Šimon Šalgovič, hráč ŠK
DPS a študent SŠ SŠ sv. Františka z Asissi. Gratulujeme!
V súvislosti s polrokom tréningov GM Milana Pachera sa VV rozhodol, že zistí spätnú väzbu
od účastníkov. Aktuálne bude v tréningoch prestávka spôsobená odcestovaním GM Pachera
na šachové turnaje do Maďarska.
VV sa zhodol, že v nezmenenom rozsahu klub zachová finančnú podporu pre mládež
v súvislosti s účasťou na majstrovských podujatiach.
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Úloha U10/2021: Stanislav Vlček zistí spätnú väzbu od účastníkov tréningov GM Milana
Pachera. Zároveň zistí, či GM Milana Pacher má záujem viesť tréningy aj v ďalšom období.
Termín: 28.2.2021.

Bod 8 – Rôzne
V rámci tohto bodu Boris Rintel informoval o vade digitálneho fotoaparátu SONY, ktorý
v roku 2020 klub obstaral. Bola prijatá úloha:
Úloha U11/2021: Boris Rintel v spolupráci s Martinom Sklárom vyriešia reklamáciu vadného
fotoaparátu. Termín: 11.3.2021
Prítomní zaspomínali na osobnosť RNDr. Ladislava Nagya, CSc., ktorému pri príležitosti jeho
jubilea 90 rokov bol Boris Rintel s Jurajom Kulikom odovzdať plaketu a v tento istý rok na
jeseň zomrel.
Úloha U12/2021: Rafael Tománek aktualizuje zoznam jubilantov klubu v kalendárnom roku
2021. Termín: 28.2.2021

Bod 9 – Záver, diskusia
Predsedajúci Michal Vrba poďakoval prítomným za účasť, zaželal všetkým pevné zdravie
a vyjadril nádej, že sa čoskoro stretneme aj naživo.

zapísal: Martin Sklár
overil: Michal Vrba

Bratislava 28.2.2021
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