Zápisnica VV ŠK DPS, 10.8.2022

Zápisnica
zo schôdze Výkonného výboru Šachového klubu Doprastav Bratislava
konanej dňa 10. augusta 2022 od 17:30 hod.
Miesto: Jedáleň Doprastav-u, a.s., Drieňová 27, Bratislava - Ružinov
Prítomní: Michal Vrba (predseda ŠK DPS), Martin Sklár (podpredseda ŠK DPS), Igor
Poláčik, Boris Rintel, Martin Hunčár, Rafael Tománek, Rudolf Benci (členovia VV ŠK DPS),
Karol Paluska (s hlasom poradným)
Neprítomní - ospravedlnení: František Goga (kontrolór ŠK DPS), Oto Macka (člen VV ŠK
DPS), Šimon Šalgovič, Dominik Petrek (s hlasom poradným)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, stanovenie vízií a cieľov klubu na funkčné obdobie
Kontrola plnenia uznesení a úloh
Rozpočet a ekonomická situácia klubu
Členské
Súpisky na ligovú sezónu 2022/2023, klubové turnaje a podujatia
Štatút mládežníckeho reprezentanta ŠK DPS
Rôzne
Záver, diskusia

Bod 1 - Otvorenie
Schôdzu otvoril privítaním účastníkov predseda VV ŠK DPS Michal Vrba.
Zástupcovia klubu sa uzniesli na nasledovnom:
Vízia klubu 2022+
Sme klubom pre každého, koho baví šach a má rád dobrú partiu ľudí.
Ciele klubu 2022 – 2025
Hlavné priority:
-

Dodržiavať etiku, pravidlá (dohody) a princíp fair-play
Udržiavať vyrovnaný rozpočet
Udržanie klubovne
Organizovanie “voľnošachových” turnajov a podujatí
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Priority:
-

Zaujímať sa o ľudí, raz ročne dotazník pre členov
Udržiavať tréningový proces mládeže, venovať sa tým, ktorí sa chcú zlepšovať
Rešpektovať “neaktivitu” členov a protichodné názory
Organizovať klubové a teambuildingové stretnutia členov

Bod 2 – Kontrola plnenia uznesení a úloh
Z ostatného zasadnutia VV ŠK DPS ostávajú na splnenie tieto úlohy:
Martin Sklár – doplnenie možnosti viacerých podpredsedov ako štatutárov
Martin Sklár – pripraviť zápisnicu z členskej schôdze zo dňa 19.6.2022
Oto Macka – pripraviť Etický kódex klubu
Oto Macka -pripraviť návrh súpisiek 1. ligy Západ, 2. ligy A
Igor Poláčik – pripraviť návrh súpisiek do líg BŠZ (3. – 5. liga)
Šimon Šalgovič – zadefinovanie požiadaviek po technickej a vizuálnej stránke pre nový web

Bod 3 – Rozpočet a ekonomická situácia klubu
Martin Sklár informoval o aktuálnej finančno-ekonomickej situácii klubu, očakávaných
príjmoch a výdavkoch. Zatiaľ na asignovanej dani z príjmov (tzv. 2%) klub utŕžil približne
2000 eur, na členskom 1500 eur, v januári nabehla platba za charitatívnu reklamu od
Doprastav-u, a.s. v sume 2000 eur, klub získal na projekt Šachový turnaj dotáciu od MČ
Karlova Ves v sume 400 eur. Na výdavkovej strane boli najvýznamnejšími aktivitami výprava
ŠK DPS na MSR mládeže v Starej Ľubovni, organizácia festivalu Bratislavské šachové leto
a realizácia tréningov s GM Milanom Pacherom v zástupe FM Stanislava Vlčeka.
Účastníci diskutovali o rozpočte, ktorý v máji predložil e-mailom Martin Sklár. Predmetom
diskusie bola najmä štruktúra položiek (ich sumarizácia do homogénnych celkov, úroveň
miery rozkľučovania na jednotlivé poddruhy), rozpočtované obdobie (či ponechať kalendárny
rok, t. j. zhodne s účtovným obdobím, alebo rozpočtovať na sezónu september – august). Na
základe diskusie vzišla dohoda, že rozpočet bude na báze kalendárneho roka, aby sa dal
nasúhlasiť na účtovníctvo s tým, že položka ligové súťaže sa pri 1. lige Západ rozdelí na dve
časti – jesenná a jarná. Ostatné súťaže vzhľadom na menšiu významnosť položiek ostanú
vcelku. Bola prijatá úloha:
Úloha 11/2022: Martin Sklár aktualizuje rozpočet a homogénne položky usporiada do
súčtových celkov. Položku 1. liga Západ rozdelí na dve časti. T: 31.8.2022

Bod 4 – Členské
Plynulo na predošlý bod nadviazala diskusia o problémoch s výberom členského. Základnou
chybou, ktorá sa v roku 2022 udiala, bolo, že s výberom sa začalo neskoro – až po tom, čo
uplynula lehota na úhradu zväzového členského voči SŠZ. Tým pádom za časť členov, ktorí
neplánovali hrávať, sa uhradilo zväzové členské zbytočne (aj keď takýchto prípadov nie je
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veľa, lebo klub posudzoval očakávanú hráčsku aktivitu členov konzervatívne) a naopak, za
časť členov sa aktuálne musí doplácať zväzové členské navýšené o sankčný príplatok 25%. V
záujme zlepšenia procesu bola prijatá úloha:
Úloha 12/20222: Igor Poláčik v lehote do 15.1. daného kalendárneho roka zašle členom výzvu
na úhradu členského, po 15.2. v spolupráci s Martinom Sklárom vykoná kontrola úhrady
členského a tým, čo neuhradili, zašle urgenciu. V prípade, ak niekto neuhradí ani do 30.3., ŠK
DPS bude v prípade neskoršej úhrady od dotyčného člena požadovať refundovanie sankčného
príplatku. T.: trvalá úloha
Problém vzniká aj pri nových členoch – častokrát vznikne v súvislosti s ich plánovanou
účasťou na ratingovaných turnajoch potreba promptnej úhrady zväzového členského
a niekedy sa to realizuje ešte predtým, než ŠK DPS zinkasoval úhradu klubového členského.
Rizikom je, že ŠK DPS uhradí zväzové členské, avšak klubové členské už nezinkasuje, a tak
sa dostane na tejto transakcii do mínusu. V nadväznosti na uvedené bolo prijaté Uznesenie:
Uznesenie 2/2022: ŠK DPS bude realizovať úhradu zväzového členského u nových členov až
po tom, čo bude pripísaná úhrada klubového členského na účet, prípadne bude zo strany
dotknutého záujemcu zaslané potvrdenie z internetového bankovníctva o zrealizovaní
prevodu, prípadne bude realizovaný iný spôsob vysporiadania záväzku (úhrada v hotovosti
a pod.).
V súvislosti s výberom členského sa v praxi stáva, že členovia nemajú bližšie informácie (na
aký účet hradiť, akú sumu, aký variabilný symbol uviesť a pod.). Dôvodom je, že hromadný
e-mail zasielaný Igorom Poláčikom môže byť zo strany mailového klienta príjemcu
vyhodnotený ako spam, klub nemusí mať aktuálny mailový kontakt (niekto nenahlási zmenu
mailovej adresy a pod.), mail môže byť v záplave ďalších iných mailov prehliadnutý atď.
Preto boli prijaté úlohy:
Úloha 13/2022: Michal Vrba zabezpečí v spolupráci s programátorom webu zverejnenie čísla
bankového účtu na webovom sídle ŠK DPS. T.: 31.8.2022
Úloha 14/2022: Igor Poláčik zverejní informácie o výbere členského, zasielané v hromadnom
maile, aj na webovom sídle ŠK DPS. T.: trvalá úloha

Bod 5 – Súpisky na ligovú sezónu 2022/2023, klubové turnaje a
podujatia
Oto Macka, dezignovaný OP družstva Doprastav „A“ v 1. lige Západ, prisľúbil dodať návrh
súpisiek do konca kalendárneho týždňa (14.8.2022 vrátane). Následne bude môcť Igor
Poláčik skompletizoval súpisky družstiev v súťažiach BŠZ. Na základe predbežných návrhov
sa káder družstva v 3. lige javí ako dostatočne silný aj pre vyššiu súťaž – 2. ligu. Bola preto
prijatá úloha:
Úloha 15/2022: Karol Paluska zistí, či hráči jeho družstva v 3. lige by nemali záujem
o priamy presun na druholigovú súpisku. T.: 31.8.2022.
V súvislosti s blížiacim sa začiatkom sezóny bola prijatá úloha:

3/6

Zápisnica VV ŠK DPS, 10.8.2022
Úloha 16/2022: Igor Poláčik zvolá on-line stretnutie (inštruktáž) organizačných pracovníkov
družstiev. T.: bezprostredne po uzavretí súpisiek
Riešili sa aj personálne otázky, konkrétne prestupy, resp. hranie na licenciu u jednotlivých
záujemcov. Bola prijatá úloha:
Úloha 17/2022: Karol Paluska zistí, či hráč D.C. má záujem prestúpiť do Doprastavu, hrať na
licenciu, alebo ani jedno z toho. T.: 14.8.2022
Otázkou zostáva pri niektorých družstvách obsadenie pozície OP / ZOP. Igor Poláčik má
k dispozícii výstupy z dotazníka, kde pozrie, kto z členov by pripadal do úvahy na tieto posty.
Zatiaľ sa ako nevyriešené javia byť družstvá DPS „E“ a DPS „O“. U družstva DPS „O“
pripadá do úvahy aj jeho rozpustenie a vystuženie ostatných existujúcich družstiev jeho
hráčmi. Rafael Tománek prezentoval názor, že nemá zmysel pri nižších súťažiach, aby
v súpiskách figurovali hráči na 1-2 partie, t. j. aby klub silil počty družstiev, pretože to potom
vytvára tlak na OP/ZOP so zháňaním hráčov do zostavy a navyše nie je to účelné. Tento názor
sa stretol so všeobecným súhlasom.
V rámci 4. ligy by mal mať ŠK DPS celkovo 4 družstvá, v 5. lige je predbežne počítané s 8
družstvami (z toho 5 s hracou miestnosťou na Doprastave, 1 v Devínskej Novej Vsi u Rudolfa
Benciho a 2 v Rači u Martina Hunčára). V nadväznosti na náklady spojené s prevádzkovaním
elokovaných hracích miestností v Devínskej Novej Vsi, resp. Rači, bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie 3/2022: ŠK DPS poskytne na prevádzku elokovaných hracích miestností
v Devínskej Novej Vsi a v Rači príspevok v úhrnnej sume maximálne 500,- EUR / rok.
Martin Hunčár referoval o práve sa skončenom Bratislavskom šachovom lete – jednotlivé
turnaje festivalu mali slušnú účasť, vrátane medzinárodného zastúpenia, priebeh bol
bezkonfliktný a ohlasy účastníkov kladné. Aktuálne prebieha turnaj Doprastav CUP – 10.
ročník (riaditeľ turnaja: Martin Sklár) a blíži sa 49. ročník Turnaja mládeže k 78. výročiu SNP
- Memoriál Ondreja Rintela (riaditeľ turnaja: Boris Rintel). Rudolf Benci bude na jeseň
organizovať v CENAD-e turnaj s využitím dotácie od MČ Karlova Ves. Martin Hunčár
predstavil plán mládežníckej ligy “Future Champions League” – mala by sa hrať v Rači, v
nedeľu, ratingové obmedzenie do 1700.

Bod 6 – Štatút mládežníckeho reprezentanta ŠK DPS
Rudolf Benci predstavil štatút mládežníckeho reprezentanta ŠK DPS. Ide o štandardy, ktoré
musí adept (vek do 10 rokov) splniť, aby získal právo byť zaradený na súpisku do ligového
družstva ŠK DPS. Štandardy sú vyjadrené kvantitatívne i kvalitatívne, jednotlivé hodnoty sú
však námetom na ďalšiu diskusiu a mali by byť vykladané skôr indikatívne než normatívne.
Do úvahy treba taktiež zobrať biologicky podmienené odlišnosti kognitívneho vývoja
u jednotlivých zverencov (pomalší/rýchlejší nábeh, fázy zlepšovania/stagnácie a pod.).
Odporúčané kritériá pre zaradenie juniorov na súpisku
Pre zaradenie hráča na súpisku do 5. ligy je potrebné aby hráč splnil 4 kritériá zo 7, ktoré pred
sezónou sú nastavené pre všetkých rovnako.
Kritériá sa dajú splniť na týchto organizovaných podujatiach:
Turnaj začiatočníkov:
1. 2 turnaje s bilanciou 5/7 a viac
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2. 4 turnaje s bilanciou 3,5/7 a viac
Turnaj GPX

1. 3 turnaje s bilanciou 5/9 (resp. 4/7) a viac
2. 3 umiestnenia v TOP3 vo svojej kategórii

Turnaj so zapisovaním

1. odohrať aspoň 3 turnaje so zapisovaním

Účasť na tréningoch

1. práca na tréningu, testy
2. doma, riešenie DÚ

Po splnení týchto kritérií je hráčovi odovzdané klubové tričko a je zaradený na súpisku.
Počas sezóny je potrebné, aby hráč odohral od 60 do 100 zápasov, so zapisovaním minimálne
60.
Práca s hráčmi
Počas sezóny tréner vyberá vhodné turnaje spolu s rodičmi podľa výkonnosti hráča. V
prípade, že hráč je schopný hrať štandardné partie so zapisovaním je potrebné takéto partie
hrať.
TOP hráči
Sú hráči, ktorí vo svojej kategórií v rámci SR sú do 10 miesta, alebo na MSR mládeže
skončili v TOP 10. Ďalej sem patria hráči, ktorí v priebehu sezóny prejavia záujem hrať šach
a počet ich partií v štandarde prekročil minimálne 30 za 3 mesiace, prípadne ročne odohrajú
60 a viac partií a ich výkonnosť začne stúpať v priebehu roka.
Títo hráči majú prednosť hrať ligu v každom kole, v ktorom prejavia chuť hrať.
Vyhodnocovacia tabuľka – príklad:
Sezóna 2021/2022

kritérium

Janko

Marienka

Ježibaba

Turnaj
začiatočníkov

2 turnaje s bilanciou 5/7 a viac
4 turnaje s bilanciou 3,5/7 a viac
3 turnaje s bilanciou 5/9 (resp. 4/7)
a viac
3 umiestnenia v TOP3 vo svojej
kategórii
odohrať aspoň 3 turnaje so
zapisovaním
prekročenie hranice 60,0%
zodpovedný prístup na tréningoch

nie
nie

nie
áno

nie
áno

áno

áno

áno

nie

nie

nie

áno

áno

áno

áno
áno

áno
áno

nie
áno

áno

nie

áno

Turnaj GPX

Zapisovanie
Tréningy

musia byť splnené aspoň 4 zo 7
kritérií

Bod 7 – Rôzne
V dňoch 3.9.2022 – 4.9.2022 sa uskutoční školenie rozhodcov I. – III. triedy, ktoré organizuje
Mgr. Art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. v spolupráci s BŠZ. Viacerým aktívnym rozhodcom sa
k 31.12.2022 končí platnosť rozhodcovskej triedy (počas pandémie Covid-19 sa semináre
spravidla neorganizovali a platnosť tried sa predlžovala administratívne). Je aj v záujme klubu
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mať aktívnych rozhodcov (pre potreby líg a klubom organizovaných turnajov) a taktiež pre
hráčov je širšia znalosť pravidiel vítaná. Bolo preto prijaté uznesenie a úloha:
Uznesenie 4/2022: ŠK DPS preplatí náklady členom klubu pri úspešnom zložení
rozhodcovskej skúšky na seminári.
Úloha 18/2022: Igor Poláčik osloví členov klubu s informáciou o možnosti absolvovania
rozhodcovského školenia dľa podmienok v Uznesení 4/2022. T.: 19.8.2022
Klub chce aj v sezóne 2022/2023 pokračovať s organizáciou tréningov pre svoju talentovanú
mládež. V sezóne 2021/2022 tréningové jednotky viedol GM Milan Pacher a jeho zástupcom
bol FM Stanislav Vlček. Bola preto prijatá úloha:
Úloha 19/2022: Michal Vrba osloví potenciálnych trénerov pre talentovanú mládež ŠK DPS
pre účel zabezpečenia tréningových jednotiek v sezóne 2022/2023. T.: 31.8.2022
Aktuálne má klub na vrátnici uložený harmonogram využívania miestnosti a zoznam
oprávnení na preberanie kľúčov do konca septembra 2022. V súvislosti s blížiacou sa sezónou
bola prijatá úloha:
Úloha 19/2022: Martin Sklár dodá p. Vlníkovej aktualizovaný harmonogram využívania
miestnosti a oprávnení na preberanie kľúčov. T.: 9/2022 (po uzavretí súpisiek)

Bod 8 – Záver, diskusia
Michal Vrba poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil o 21:00 hod. zasadnutie.

zapísal: Martin Sklár
overili: Michal Vrba, Martin Hunčár

Bratislava 14.8.2022
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