Zápisnica VV ŠK DPS, 25.4.2022

Zápisnica
zo schôdze Výkonného výboru Šachového klubu Doprastav Bratislava
konanej dňa 25. apríla 2022 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, Rafael
Tománek (členovia VV ŠK DPS), Oto Macka (hosť)
Neprítomní: Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Rozpočet a ekonomická situácia klubu
Ligová sezóna 2021/2022, klubové turnaje a podujatia
Mládež
Príprava členskej schôdze,
Rôzne
Záver, diskusia

Bod 1 - Otvorenie
Schôdzu otvoril privítaním účastníkov predseda VV ŠK DPS Michal Vrba. Pôvodne sa malo
zasadnutie konať naživo v zasadacej miestnosti spoločnosti RICOH Slovakia s.r.o., avšak pre
náhlu zdravotnú indispozíciu podpredsedu Martina Sklára operatívne došlo k dohode na
presune do online priestoru.

Bod 2 – Rozpočet a ekonomická situácia klubu
Martin Sklár informoval o aktuálnej finančno-ekonomickej situácii klubu, očakávaných
príjmoch a výdavkoch. Klub mal ku dňu konania zasadnutia na účte finančné prostriedky
v sume približne 11 000,- eur. V rámci príjmovej stránky sa očakáva nábeh členských
príspevkov a podielu zaplatenej dane z príjmov. Martin Sklár charakterizoval finančnú
situáciu klubu ako stabilnú, zároveň však upozornil na pokles príjmov z podielu zaplatenej
dane v rokoch 2020, 2021 a odhadol slabšie čísla aj za rok 2022. Príčinou sú najmä horšie
ekonomické výsledky a tým pádom nižšie základy dane u podnikateľských subjektov, ktoré
zvykli v minulosti klub cez inštitút asignácie dane podporovať. Čo sa týka príspevku
uznanému športu, zatiaľ nie je zo strany národného zväzu zverejnená metodiky, a teda nie je
jasné, ktoré obdobie bude brané ako rozhodné.
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V súvislosti s tréningovými jednotkami, ktoré pre klub vedie medzinárodný veľmajster GM
Milan Pacher sa prijala úloha:
Úloha 1/2022: Martin Sklár zašle Stanislavovi Vlčekovi informáciu, kto z účastníkov
tréningových jednotiek s GM Milanom Pacherom ešte nemá uhradené spolufinancovanie za
zimný, resp. letný semester. Stanislav Vlček následne pourguje u zákonných zástupcov
úhradu. T.: 8.5.2022
V súvislosti s členskými príspevkami bola prijatá ďalšia úloha:
Úloha 2/2022: Igor Poláčik zašle na klubový mailinglist informáciu o povinnosti člena
uhradiť členský príspevok na rok 2022 s termínom splatnosti najneskôr do 8.5.2022. T.: ihneď
Čo sa týka výdavkov v súvislosti s účinkovaním družstva Doprastav „A“ v 1. lige Západ,
organizačný pracovník družstva Igor Poláčik odhadol, že do sumy, ktorá bola pred sezónou
schválená v rozpočte na 1500,- eur, sa zmestia všetky doposiaľ existujúce i pred koncom
sezóny plánované výdavky. Vo väzbe na blížiaci sa koniec sezóny bola prijatá úloha:
Úloha 3/2022: Igor Poláčik informuje jednotlivých organizačných pracovníkov družstiev, že
si majú s Martinom Sklárom dohodnúť zúčtovanie výdavkov hradených v ligovej sezóne
2021/2022. T.: ihneď
Účet vo Fio banke zatiaľ ešte nie je založený. Na minulom osobnom stretnutí Martin Sklár
odovzdal Michalovi Vrbovi originál Stanov ŠK DPS a zápisnice z volieb orgánov ŠK DPS na
zasadnutí členskej schôdze v roku 2019. V tejto súvislosti bola prijatá úloha:
Úloha 4/2022: Martin Sklár zašle e-mailom Michalovi Vrbovi ďalšie doklady, potrebné ku
zriadeniu účtu, ktoré sú vystavené ako originály v elektronickej podobe. T.: ihneď

Bod 3 – Ligová sezóna 2021/2022, klubové turnaje a podujatia
Igor Poláčik zhodnotil účinkovanie družstiev Doprastavu v ligovej sezóne 2021/2022. Adružstvo je aktuálne na tretej priečke tabuľky a teoreticky ešte hrá o postup do Eco-C
Extraligy (Igor Poláčik percentuálne odhadol šance na postup na úrovni cca 10%). Prítomní sa
zhodli, že klub by postupne mal ašpirovať na návrat do extraligových vôd, zároveň však
naďalej stavať na vlastných zverencoch a vyťažiť maximum zo silnej generácie mládežníkov.
V súťažiach riadených BŠZ (3. až 5. liga) sa Doprastavu tiež mimoriadne dobre darí, keď z
každej z týchto súťaží sa Doprastav pohybuje na postupových priečkach tabuľky. Konkrétne:
3. Liga – Doprastav C je prvý, Doprastav B je tretí. 4. Liga – Doprastav D s plným počtom
bodov prvý, Doprastav E druhý, Doprastav F v strede tabuľky siedmy, 5. Liga, skupina a –
Doprastav G s plným počtom bodov prvý.
Postavenie družstiev Doprastavu prevyšuje predsezónne očakávania. Aj keď pandémia
ochorenia Covid-19 zasiahla všetkých, Doprastav ťažil so širokých súpisiek, práce trénerov s
mládežníkmi počas lockdownu v online priestore a záujmu hráčov nastupovať na zápasy.
V súvislosti so zabezpečením potrieb pre ďalšiu ligovú sezónu bola prijatá úloha:
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Úloha 5/2022: Oto Macka zabezpečí tlač samoprepisovacích partiárov v počte 10 000 ks v
Tlačiarni BB Print (Miletičova ul., Bratislava). T.: pred začiatkom novej ligovej sezóny
S pozitívnym ohlasom sa stretli u mládežníckych reprezentantov klubové tričká, ktoré
zároveň pmáhajú budovať klubovú identitu. Preto bola prijatá úloha:
Úloha 6/2022: Stanislav Vlček zabezpečí v spoločnosti JAJO s.r.o. výrobu klubových tričiek.
Mládežnícki reprezentanti (= účastníci MSR podujatí za ŠK DPS) dostanú tričko bezplatne.
Zároveň bude všetkým členom umožnené za výrobné náklady si tričká zakúpiť. T.: do konca
5/2022
V súvislosti s pripravovanými podujatiami Martin Hunčár informoval o chystanom Šachovo –
lukostreleckom turnaji, ktorý je proponovaný na mesiac 7/2022, ďalej informoval o
Šachovom lete, ktoré sa bude konať v 8/2022 v reprezentatívnych priestoroch Nemeckého
kultúrneho domu. Podmienky nájmu sú už dohodnuté. Súčasťou festivalu bude aj turnaj
Memoriál JUDr. Ernesta Nového - OPEN Doprastav. ŠK DPS podporí podujatie príspevkom
500,- Eur s tým, že prípadný zisk alebo strata idú na riziko riaditeľa turnaja.
Martin Sklár informoval, že počas leta je plánovaná organizácia jubilejného 10. ročníka
kruhového turnaja Doprastav CUP.

Bod 4 – Mládež
V termíne 21.5.2022 – 28.5.2022 sa v Ľubovnianskych kúpeľoch, v Hoteli Sorea, uskutočnia
MSR mládeže. ŠK DPS plánuje vyslať početnú výpravu vrátane ašpirantov na pódiové
umiestnenie.
Uznesenie 1/2022: VV schvaľuje Martina Hunčára a Rudolfa Benciho za vedúcich výpravy
ŠK DPS a pre každého z nich schvaľuje odmenu 125,- Eur. Odmena bude vyplatená na
základe vystavenej faktúry – daňového dokladu.
ŠK DPS sa dohodol s GM Milanom Pacherom, že bude reprezentanom k dispozícii na on-line
konzultácie v priebehu konania MSR mládeže. VV mu zároveň prisľúbil príspevok na činnosť
vo výške 500,- Eur. Od zákonných zástupcov mládežníckych reprezentantov, ktorí budú mať
záujem o využitie týchto konzultácií, bude požadovaná spoluúčasť.
VV vyčleňuje na výdavky spojené s realizáciou výpravy na MSR mládeže budget v celkovej
sume 2000,- Eur. Klub preplatí cestovné vo výške určenej smernicou (0,20 Eur / km) tomu,
kto vezme vo svojom motorovom vozidle okrem svojho dieťaťa ešte dve ďalšie deti. Cestu
budú mať hradenú taktiež aj vedúci výpravy. Počíta sa aj so sprievodným programom –
návštevou mesta a posedením na zmrzline.
Stanislav Vlček upozornil na problémy s internetovým pripojením v Hoteli Sorea. Hotelový
internet je nestabilný a má slabý signál. Michal Vrba odporučil na základe vlastnej pozitívnej
skúsenosti zakúpiť od Orange-u predplatnú kartu na mobilné dáta. V súvislosti s nastavením
pripojenia na pracovnú stanicu a ďalšími technickými záležitosťami požiadal Marzin Hunčár
o súčinnosť.
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Úloha 7/2022: Stanislav Vlček zakúpi predplatnú kartu na mobilné dáta od poskytovateľa
Orange Slovensko a zároveň vybaví zapožičanie WiFi routera od BŠZ. T.: pred cestou na
MSR do Ľubovnianskych Kúpeľov.
Prítomní diskutovali aj o plánoch ŠK DPS v oblasti uchádzania sa o konkurz na
organizovanie MSR ZŠ a SŠ jednotlivcov v júni 2022 s tým, že riaditeľom turnaja by bol
Jozef Benci. V rámci podujatí spadajúcich pod BŠZ sa ŠK DPS uchádza o MBA v bleskovom
šachu jednotlivcov v rámci festivalu Bratislavského šachového leta, riaditeľom turnaja by bol
Martin Hunčár.

Bod 5 – Príprava členskej schôdze
Nakoľko sa v zmysle platných Stanov ŠK DPS končí volebné obdobie súčasného vedenia,
VV sa zhodol na záujme zorganizovať členskú schôdzu v termíne po skončení ligovej sezóny
a zároveň ju ako spoločenskú udalosť spojiť s oslavou narodenín Františka Gogu a Igora
Poláčika.
Úloha 8/2022: Martin Sklár zistí v Doprastave, a.s. (u p. Vlníkovej), či by bolo možné mať
k dispozícii jedáleň vo štvrtok 19.5.2022 v čase od 16:00 do 21:00 hod. T.: ihneď
V súvislosti s tým, že dnešné zasadnutie VV je posledným zasadnutím úradujúceho VV,
členovia VV bilancovali uplynulé roky a zhodnotili ich ako úspešné – najmä čo sa týka
rozvoja klubu čo do počtu členov, ako aj kvalitatívne (medaily na mládežníckych podujatiach,
nárast ratingu mládežníkov a pod.). Ocenili priateľské vzťahy medzi funkcionármi, príjemnú
pracovnú atmosféru. Z existujúcich členov VV neplánuje na ďalšie obdobie pre pracovnú
vyťaženosť kandidovať Denis Nemšák. František Goga by svoje miesto videl skôr
v konktrolnom orgáne. Naopak do ďalšieho VV sa ako s kandidátom počíta s Otom Mackom,
ktorý už v tomto období bol prizývaný na zasadnutia VV s hlasom poradným.
V súvislosti s nákladmi, ktoré výkon funkcie so sebou obnáša (telefón, internet, cestovné,
používanie vlastných technických zariadení atď.) Michal Vrba navrhne členskej schlôdzi
schváliť kompenzáciu nákladov v paušálnej sume 100,- eur pre každého člena VV.

Bod 6 – Rôzne
Martin Hunčár upozornil na skutočnosť, že na webovej stránke www.skdps.com sa nikde
nenachádza číslo bankového účtu ŠK DPS, čo spôsobuje komplikácie v praxi. V tejto
súvislosti bola prijatá úloha:
Úloha 9/2022: Michal Vrba zabezpečí zverejnenie čísla účtu ŠK DPS na webovom sídle. T.:
ihneď po vybavení účtu vo Fio banke.
Rafael Tománek požiadal v týždni pred zasadnutím VV, aby boli v rámci bodu rôzne
prediskutované organizačné záležitosti spojené so šachovým festivalom OPEN Tatry (vrátane
Majstrovstiev SR seniorov 50+; Tatranský šachový festival - jar), ktoré sa koná v termíne
28.5.2022 – 4.6.2022 v Tatranských Matliaroch v Hoteli Hutník. Konkrétne sa diskutovala
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povinnosť ubytovania v Hoteli Hutník. Prítomní počas diskusie zistili, že nastal určitý
komunikačný šum pri schvaľovaní podpory klubu. Zároveň v súvislosti s ubytovaním bolo
konštatované, že rezervácia cez portál hotela vychádzala lacnejšie, než rezervácia
prostredníctvom organizátora turnaja. Ďalej bola riešená otázka štátnej účelovej dotácie na
rekreáciu seniorov v sume 50,- Eur, o ktorú bola v minulosti suma za ubytovanie automaticky
znížená.
Z tejto diskusie vyvstala úloha:
Úloha 10/2022: Rafael Tománek rezervuje ubytovanie v Hoteli Hutník v Tatranských
Matliaroch v termíne MSR seniorov v roku 2023 pre ŠK DPS s tým, že počet pobytov bude
upresnený na základe zistenia predbežného záujmu členov klubu.

Bod 7 – Záver, diskusia
Predsedajúci Michal Vrba poďakoval prítomným za účasť, zaželal všetkým pevné zdravie
a teší sa na živé stretnutie na členskej schôdzi.

zapísal: Martin Sklár
overil: Michal Vrba

Bratislava 29.4.2022
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