Zápisnica zo zasadnutia Členskej schôdze Šachového klubu Doprastav Bratislava, 19.5.2022

Zápisnica
zo zasadnutia Členskej schôdze Šachového klubu Doprastav Bratislava
konanej dňa 19. mája 2022 od 16:45 hod.
Miesto: Jedáleň Doprastav-u, a.s., Drieňová 27, Bratislava - Ružinov
Prítomní: viď. prezenčná listina
Program:
16:45 – 17:00 Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu
17:00 – 17:15 Voľba návrhovej komisie, mandátovej a volebnej komisie
17:15 – 17:45 Informácie o činnosti klubu
17:45 – 18:00 Voľba nového vedenia klubu
18:00 – 18:15 Rôzne
18:15 – 18:30 Občerstvenie
18:30 – 20:00 Posezónny klubový bleskový turnaj

Bod 1 - Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu
Schôdzu otvoril privítaním účastníkov predseda VV ŠK DPS Michal Vrba. Členská schôdza
je v zmysle Stanov uznášaniaschopná. Návrh programu bol schválený jednomyseľne.

Bod 2 - Voľba návrhovej komisie, mandátovej a volebnej komisie
Do návrhovej komisie boli jednomyseľne zvolení: František Goga – Zsolt Takács.
Do mandátovej a volebnej komisie boli jednomyseľne zvolení: Jozef Helenin – Denis Nemšák

Bod 3 - Informácie o činnosti klubu
S prednesom príspevkov predstúpili:
Michal Vrba, predseda – Celkové zhodnotenie činnosti klubu a fungovania výkonného
výboru. V rámci správy Michal Vrba vyzdvihol, že sa podarilo naplniť všetky ciele, ktoré si
v roku 2019 vtedy zvolené vedenie dalo (zvýšenie členskej základne, zlepšenie práce
s mládežou, postup do 1. ligy)
Martin Sklár, podpredseda – Zhodnotenie finančnej situácie klubu. V rámci správy Martin
Sklár ocenil stabilnú finančú situáciu klubu, vyzdvihol podporu spoločnosti Doprastav, a.s. a
poďakoval aj všetkým členom, ktorí riadne a včas platia členské príspevky.
Martin Hunčár, člen VV – Zhodnotenie práce s mládežou a informácia o mládežníckych
podujatiach. V rámci správy Martin Hunčáť vyzdvihol kvantitatívny i kvalitatívny rast
mládežníckej základne klubu, spomenul najvýznamnejšie úspechy na majstrovských
turnajoch jednotlivcov i družstiev.
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Igor Poláčik, člen VV – Zhodnotenie fungovania družstiev ŠK Doprastav v ligových
súťažiach (od 1. ligy Západ až po 5. ligu mesto). V rámci správy vyzdvihol úspechy družstiev,
ktoré sa v ligovej tabuľke umiestnili na medailových priečkach, ocenil súdržnosť kolektívov.
Oto Macka, organizačný pracovník – Zhodnotenie účinkovania družstva Doprastav A v 1. lige
– Západ. V rámci správy Oto Macka spomenul kľúčové momenty uplynulej sezóny
a dlhodobý plán postúpiť s týmto družstvom do Extraligy.
Boris Rintel, člen VV – Zhodnotenie seriálu turnajov začiatočníkov a Memoriálu Ondreja
Rintela. Boris Rintel v rámci svojej správy zhodnotil práve sa skončených 10 ročníkov seriálu
turnajov začiatočníkov. Považuje ich za významnú možnosť pravidelne hrať a zlepšovať sa
pre šachistov z Bratislavy i okolia. Spomenul aj blížiaci sa Memoriál Ondreja Rintela, ktorý je
najstarším mládežníckym turnajom na Slovensku.

Bod 4 – Voľba nového vedenia klubu
Do nového výkonného výboru na funkčné obdobie 2022 – 2025 boli jednomyseľne zvolení:
predseda VV - Michal Vrba (nar. 2.6.1981), podpredseda VV - Martin Sklár (nar.
6.8.1984), členovia VV - Stanislav Vlček (nar. 5.11.1977), Igor Poláčik (nar. 20.4.1982),
Rafael Tománek (nar. 3.7.1959), Martin Hunčár (nar. 16.8.1971), Boris Rintel (nar.
27.11.1953), Oto Macka (nar. 6.10.1986), členovia VV s hlasom poradným – Dominik
Petrek (nar. 12.7.2005), Šimon Šalgovič (nar. 23.5.2006), Karol Paluska (nar. 9.4.2006).
Za kontrolóra na funkčné obdobie 2022 – 2026 bol jednomyseľne zvolený:
Kontrolór Šachového klubu Doprastav Bratislava – František Goga (nar. 6.4.1944)
Vyjadrenie mandátovej a volebnej komisie: Mandátová a volebná komisia spočítala 31
prítomných, po overení mandátov zistila, že všetkých 31 prítomných je oprávnených
zúčastniť sa voľby.

Bod 5 – Rôzne
V rámci tohto bodu bol návrhovou komisiou prednesený návrh Uznesenia:
Uznesenie ČL – 1: Členská schôdza schvaľuje každému členovi VV vo funkčnom období
2019 – 2022 paušálnu kompenzáciu nákladov spojených s výkonom funkcie vo výške 100,(slovom: jednosto) eur.
Odôvodnenie: Výkon funkcie člena VV je bezodplatný. Vznikajú však náklady v podobe
používania mobilného telefónu, výpočtovej techniky a toto by malo byť vzhľadom na
priaznivú finančnú situáciu klubu funkcionárom aspoň čiastočne kompenzované.
Návrh bol schválený (28 členov ZA, 3 členovia sa zdržali, 0 proti).
Michal Vrba poďakoval prítomným za účasť a pozval ich k stolom s občerstvením a následne
zahrať si turnaj.
Zapísal: Martin Sklár, overil: Michal Vrba, František Goga
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