Zá pisnica z rokovania
Vý konné ho vý boru SK Doprastav
konaného dňa 15.3.2013 o 17:00 v Bratislave

Prítomní
Výkonný výbor: Štefan Priam (predseda), Ondrej Danada, Juraj Kulík (prítomný na zasadnutí do
19:00), Igor Poláčik, Boris Rintel, Stanislav Vlček, Michal Vrba (prítomný na zasadnutí do 18:30)
Revízna komisia: František Goga (predseda)
Hostia: Marek Karas (prítomný na zasadnutí od 18:30)
Ospravedlnení: Martin Sklár (zodpovedný za účtovníctvo)

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie (Štefan Priam)
Kontrola plnenia uznesení a úloh (Igor Poláčik)
Stav výberu členského a finančná situácia klubu (Juraj Kulík)
Plnenie rozpočtu (Ondrej Danada)
Príprava členskej schôdze (Štefan Priam)
Kritériá na ozdravenie členskej základne (Štefan Priam)
Klubový web (Ondrej Danada, Michal Vrba)
Mládež (Ondrej Danada)
Plán činností klubu po ukončení sezóny (Ondrej Danada)
Rôzne

1 Otvorenie
Predseda Šachového klubu Doprastav Bratislava, Štefan Priam, privítal prítomných členov VV ŠK
Doprastav na zasadnutí v klubových priestoroch.
Na úvod vyjadril napriek vysokej miere spokojnosti s kvalitou zápisníc pretrvávajúcu nespokojnosť
s termínom ich vyhotovovania. Preto navrhol ako zapisovateľa Ondreja Danadu, s čím výkonný výbor
súhlasil.
Výkonný výbor po doplnení bodov č. 4, 7, 8 a 9 schválil plánovaný program schôdze.

2 Kontrola plnenia uznesení a úloh
Úloha č. 10
Požiadať vedenie Doprastavu o stretnutie so zástupcami šachového klubu Doprastav počas domáceho
zápasu extraligy a domáceho zápasu juniorského družstva 5. ligy.
Zodpovedný: Juraj Kulik
Termín: 30.9.2012
Juraj Kulík informoval, že naďalej prebiehajú personálne zmeny vo firme Doprastav, a. s. a zároveň
informoval o potrebe stretnúť sa s vedením firmy ohľadom dotácie na ďalší rok. Po diskusii
a skutočnosti, že extraliga už skončila, bolo znenie úlohy upravené nasledovne: „Požiadať vedenie
Doprastavu o rokovanie so zástupcami šachového klubu Doprastav o výške dotácie na ďalší rok.“
Úloha č. 14
Pripraviť návrh vizitiek s logom klubu.
Zodpovedný: Ondrej Danada, Boris Rintel, Martin Sklár
Termín: 28.2.2013
Ondrej Danada poslal návrh vizitiek krátko pred rokovaním prostredníctvom elektronickej pošty.
Nakoľko návrh doručený nebol, nemohol byť prezentovaný a doručí ho opätovne. Boris Rintel položil
otázku, kto vlastne vizitky potrebuje, pričom jediný záujemca bol Ondrej Danada. František Goga
žiadal o vysvetlenie tejto potreby a otvoril diskusiu o tom, či by bola ich výroba dostatočne účelným
a hospodárnym využitím finančných prostriedkov s ohľadom na finančnú situáciu. Ondrej Danada
túto potrebu obhájil a vyjadril ochotu finančne sa podieľať na výrobe vizitiek na meno vlastnej osoby.
Boris Rintel informoval o možnosti výroby za zvýhodnených podmienok, preto bola prijatá
Úloha č. 40 „Výkonný výbor poveruje Borisa Rintela zistením ceny výroby vizitiek vrátane
minimálneho odberu, resp. obchodných podmienok.“
Zodpovedný: v texte
Termín: 24.3.2013
Úloha č. 16
Zistiť záujem členov o klubové tričká (členovia si ich hradia sami).
Zodpovedný: Michal Vrba
Termín: 28.2.2013
Michal Vrba zisťoval záujem o klubové tričká prostredníctvom elektronickej pošty s výsledkom
štyroch záujemcov. Na doplňujúcu otázku Ondreja Danadu ich menoval. S ohľadom na nízky záujem
prijal VV rozhodnutie, že sa klubovými tričkami nebude ďalej zaoberať. Úloha bola splnená.
Úloha č. 17
Doplniť históriu klubu a archív ligových tabuliek na klubovú stránku.
Zodpovedný: VV
Termín: priebežne

Nakoľko nebolo na klubovej stránke od posledného rokovania nič doplnené, VV konštatuje, že úloha
sa priebežne neplní a po diskusii rozhodol, že sa úloha rozdelí na dve podúlohy, stanoví nový termín
a bližšie konkretizuje zodpovednosť.
Úloha č. 17a „Doplniť históriu klubu na klubovú stránku“
Zodpovedný: Stanislav Vlček
Termín: 30.6.2013
Úloha č. 17b „Doplniť archív ligových tabuliek na klubovú stránku“
Zodpovedný: Michal Vrba
Termín: 31.5.2013
Úloha č. 19
Vydať spravodajcu.
Zodpovedný: Stanislav Vlček
Termín: 30.4.2013
Úloha zatiaľ nie je splnená, termín ešte neuplynul.
Úloha č. 20
Navýšiť finančné rezervy klubu o vyzbierané členské príspevky.
Zodpovedný: Juraj Kulik, Michal Vrba
Termín: 31.5.2012 (po výbere členského)
Úloha bola vyhodnotená po prijatí novších úloh vyhodnotená ako duplicitná, a preto bola zrušená.
Úloha č. 30
Zabezpečiť dokončenie výberu členských poplatkov za rok 2012
Zodpovedný: Igor Poláčik
Termín: 28.2.2013
Igor Poláčik spolu s Jurajom Kulíkom informovali o stave výberu členského, ktorý ešte nie je
ukončený, ale nastal posun bližšie k ukončeniu. Úlohe sa stanovil nový termín, a to do uskutočnenia
členskej schôdze, kedy je konečný a posledný možný termín zaplatenia členských poplatkov.
Úloha č. 31
Požiadať Obchodný vestník o potvrdenie pre Notársku komoru, že účel využitia príjmov z 2% z daní ŠK
Doprastav nezverejnil v stanovenom termíne z dôvodu technickej chyby.
Zodpovedný: Stanislav Vlček
Termín: 8.2.2013
Stanislav Vlček informoval o vynaloženom úsilí pre vydanie žiadaného potvrdenia. Napriek tomu,
žiadosti vyhovené nebolo. Úloha sa považuje za splnenú.

Úloha č. 32
Do štartu novej sezóny 2013-2014 udržiavať finančné rezervy na úrovni min. 3000€.
Zodpovedný: Juraj Kulik
Termín: Priebežne
Úloha sa priebežne plní.
Úloha č. 33
V termíne 15.-17.2.2013 zorganizovať Open Doprastav Junior.
Zodpovedný: Ondrej Danada, Boris Rintel
Termín: 17.2.2013
Ondrej Danada v krátkosti informoval o zorganizovaní turnaja a počte zúčastnených hráčov. Stanislav
Vlček sa zaujímal o stav vyúčtovania turnaja. Ondrej Danada odpovedal, že nebolo čo vyúčtovať,
nakoľko klub na podujatie neprispel žiadnou dotáciou. Úloha sa považuje za splnenú.
Úloha č. 34
Zabezpečiť predĺženie rezervovania klubovej miestnosti na pravidelné stredajšie tréningy mládeže do
20:00. Rezervovať miestnosť na 16.-17.2. na Open Doprastav junior.
Zodpovedný: Juraj Kulik
Termín: 8.2.2013
Juraj Kulík informoval o splnení úlohy. Ondrej Danada informoval, že predĺženie rezervácie miestnosti
na tréningy začne využívať od 20.3.2013.
Úloha č. 35
Upraviť návrh odovzdávacieho protokolu pre odovzdávanie hracích priestorov po ich použití na
klubové účely.
Zodpovedný: Michal Vrba, Juraj Kulik
Termín: 8.2.2013
Michal Vrba prezentoval upravený preberací protokol. VV po diskusii rozhodol, že o jeho používaní
nechá rozhodnúť členskú schôdzu a do vtedy ich používať nebude.
Úloha č. 36
Zistiť možnosti zriadenia sekcie pre mládež na klubovej webstránke s jej autorom Rastislavom Búrym.
Zodpovedný: Ondrej Danada, Michal Vrba
Termín: 28.2.2013
Vzhľadom na spory Rastislava Búryho s Ondrejom Danadom vo veci webu Slovenského šachového
zväzu informoval Rastislav Búry Michala Vrbu o ukončení spolupráce. Michal Vrba vyčítal Ondrejovi
Danadovi nedostatok diplomacie pri komunikácii. Ondrej Danada sa obhajoval tým, že v spornej
komunikácii nejednal v mene šachového klubu, ale v mene Slovenského šachového zväzu. Úloha bola
vzhľadom na tieto nové skutočnosti, ktoré nastali, označená za nevykonateľnú, a preto bola zrušená.

Úloha č. 37
Po skončení ligových súťaží zorganizovať klubový prebor v blekovom a rapid šachu za rok 2013.
Zodpovedný: Igor Poláčik
Termín: 30.6.2013
Úloha zatiaľ splnená nie ne, termín ešte neuplynul.
Úloha č. 38
Zostaviť plán pravidelných schôdzí VV ŠK Doprastav v dvojmesačných intervaloch počas piatkových
klubových tréningov.
Zodpovedný: Štefan Priam
Termín: 28.2.2013
Štefan Priam predložil návrh plánu rokovaní VV. Po pripomienkach viacerých členov k jednotlivým
navrhovaným termínom VV schválil nasledujúce termíny:
•
•
•
•
•
•
•
•

26.4.2013
26.6.2013
16.8.2013
20.9.2013
22.11.2013
24.1.2014
22.3.2014
25.4.2014

Úloha sa považuje za splnenú.

3 Stav výberu členského a finančná situácia klubu
Juraj Kulík informoval o zostatkoch na bankových účtoch a v pokladni. Orientačné zostatky sú
nasledujúce:
•
•
•
•

Pokladňa: 200 €
Bežný bankový účet: 1500 €
Depozitný účet: 5400 €
Termínovaný účet: 1500 €

Juraj Kulík navrhol zmeniť pokladníka na Martina Sklára, ktorý zodpovedá za účtovníctvo. František
Goga tento návrh podporil a zastával názor, že za financie by mal zodpovedať čo najmenší počet ľudí.
Ondrej Danada upozornil, že od pokladníka sa vyžaduje častá účasť na rokovaniach VV. Boris Rintel sa
ponúkol, že to s Marinom Sklárom prediskutuje. V súvislosti s týmto návrhom bola prijatá
Úloha č. 41 „VV poveruje Borisa Rintela zistením ochoty Martina Sklára stať sa novým pokladníkom.“
Zodpovedný: v texte
Termín: 31.3.2013

O Stave výberu členského informoval Igor Poláčik v rámci kontroly plnenia uznesení a úloh.

4 Plnenie rozpočtu
Ondrej Danada upozornil na skutočnosť, že informácia o stave na účtoch a v pokladni nie je
postačujúca pre zhodnotenie finančnej situácie klubu a zdôraznil potrebu vypracovania plnenia
rozpočtu. VV sa s týmto názorom stotožnil, a preto bola prijatá
Úloha č. 42 „VV poveruje Juraja Kulíka v súčinnosti s Martinom Sklárom vypracovať plnenie rozpočtu
za aktuálne obdobie.“
Zodpovedný: v texte
Termín: 26.4.2013
František Goga doplnil, že aktuálne plnenie rozpočtu by sa malo prezentovať na každom rokovaní VV
a zároveň upozornil, že je potrebné pripraviť rozpočet na ďalšie obdobie. Ondrej Danada upozornil,
že je ťažké urobiť dobrý návrh rozpočtu bez prehľadu o plnení rozpočtu za aktuálne obdobie
a klubovej koncepcie. VV neakceptoval tieto pripomienky a po diskusii bola prijatá
Úloha č. 43 „VV poveruje Ondreja Danadu v súčinnosti s Igorom Poláčikom a Stanislavom Vlčekom
vypracovaním návrhu rozpočtu na nasledujúce obdobie.“
Zodpovedný: v texte
Termín: 26.4.2013
Na doplňujúcu otázku, v akých súťažiach sa má predpokladať účasť, VV sa zhodol na odpovedi, že
v rovnakých ako sa zúčastňujeme v súčasnej sezóne.

5 Príprava členskej schôdze
Štefan Priam navrhol termín schôdze 26.4.2013. Stanislav Vlček a Igor Poláčik upozornili, že tento
termín neposkytuje s ohľadom na termínový kalendár líg a turnajov dostatok času na prípravu
schôdze, zhodnotenie výsledkov súťaží, ich zúčtovanie a následné zhodnotenie finančnej situácie.
Preto VV po diskusii schválil termín členskej schôdze dňa 17.5.2013 a 15.5.2014. Podrobnejšou
prípravou schôdze sa bude VV zaoberať na najbližšom rokovaní VV, preto nebola v tejto súvislosti
prijatá žiadna úloha.

6 Kritériá na ozdravenie členskej základne
Štefan Priam zdôraznil potrebu ozdravenia členskej základne a otvoril diskusiu o kritériách. Navrhol
ako nutnú podmienku pre udržanie členstva úhradu členského príspevku. V tejto súvislosti prijal VV
Uznesenie č. 1 „Kto nebude mať uhradené členské za kalendárny rok 2012 ku dňu konania členskej
schôdze, ktorá je naplánovaná na 17.5.2013, bude z klubu vylúčený.“

Následne prebehla diskusia o termíne splatnosti členského za rok 2013, v ktorej sa prezentovali rôzne
filozofické prístupy k plateniu členského a rozoberali výhody a nevýhody výberu v jednotlivých
obdobiach. Po diskusii bolo prijaté
Uznesenie č. 2 „Nutnou podmienkou pre zaradenie na súpisky družstiev v ligových súťažiach na
sezónu 2013/2014 je úhrada členského za rok 2013 ku dňu 15.8.2013.“
Štefan Priam navrhol s ohľadom na rozpustenie jedného družstva v 5. lige a dochádzkových
problémoch v jednom družstve 4. ligy ako ďalšie kritérium nástupnú morálku. Zároveň vyslovil
otázku, čo s hráčmi, ktorí chodia na málo zápasov.
Ondrej Danada uviedol niekoľko príkladov zo svojho družstva, kde bol so všetkými hráčmi na začiatku
sezóny dohodnutý na výške úväzku, resp. predpokladanom počte odohraných partií a prípadne aj
rozpise. Prezentoval názor, že by sa malo rozlišovať medzi hráčmi, ktorí nízky počet zápasov plánovali
a hráčmi, ktorí hrali málo nečakane, a tým spôsobovali nepredvídané problémy. Zároveň prezentoval
názor, že by hráči nemali byť na základe nízkeho počtu hráčov vylučovaní, ale požiadavky na
umiestnenie na súpiskách pravidelne hrávajúcich hráčov by mali byť zohľadňované vo vyššej miere
ako požiadavky hráčov hrávajúcich občasne. Stanislav Vlček poukázal na skutočnosť, že niektorí hráči,
ktorí nehrávajú takmer vôbec, sú na súpiske umiestnení v základnej zostave z dôvodov šetrenia na
poplatkoch za licencie.
Boris Rintel doplnil, že si viacej váži hráčov, ktorí aktívne komunikujú a zo svojej prípadnej neúčasti na
zápase sa vopred ospravedlnia, ako hráčov, ktorí sa vôbec neozývajú a je obtiažne ich možnosti účasti
zistiť. Z toho vzniklo ďalšie kritérium aktívnej komunikácie.
Štefan Priam navrhol ako ďalšie kritérium aktívny záujem hráčov o dianie v klube, pričom poukázal na
dlhodobý problém nízkej účasti na členských schôdzach. Ondrej Danada navrhol toto kritérium
rozšíriť a zovšeobecniť na angažovanie sa na chode klubu, pričom zvýhodnení by mali byť hráči, ktorí
sa angažujú, vykonávajú funkciu OP/ZOP alebo sú iným spôsobom klubu nápomocní mimo týchto
funkcií.
František Goga prerušil diskusiu o zvýhodňovaní a poukázal na to, že nie je v kompetencii VV riešiť
umiestnenie hráčov na súpiskách a mali by si to riešiť jednotliví OP. S týmto názorom súhlasil aj
Stanislav Vlček aj Boris Rintel. Igor Poláčik prezentoval názor, že to nie je možné ponechať úplne na
OP a VV by mal rozhodovať o umiestnení hráčov do základnej zostavy s tým, že už presné poradie by
ponechal na OP. Štefan Priam nesúhlasil s názorom, že to nie je v kompetencii VV, ale naopak, že
jednou z hlavných úloh VV je zabezpečiť účasť v súťažiach družstiev.
Igor Poláčik vysvetľoval, že v minulosti, keď sa dvaja hráči nevedeli dohodnúť, tak sa rozhodoval vždy
podľa ELO a považuje to za spravodlivé. K tomuto názoru sa priklonil aj Boris Rintel, Stanislav Vlček
a František Goga. Ondrej Danada vyjadril nespokojnosť s týmto stavom a navrhol ho zmeniť tak, aby
sa zohľadňovala najmä nástupná morálka, aktívna komunikácia a angažovanosť. Stanislav Vlček a Igor
Poláčik prezentovali názor, že toto už sa predsa deje. Ondrej Danada s týmto názorom súhlasil
a vyslovil obavu, či to tak zostane aj po prípadnej redukcii družstiev, a preto navrhol uznesenie, ktoré
VV schválil. VV prijal

Uznesenie č. 3 „Pri zostavovaní súpisiek družstiev sa bude zohľadňovať najmä nástupná morálka,
aktívna komunikácia a angažovanosť na chode klubu.“

7 Klubový web
Ondrej Danada upozornil na potrebu vykonania zmien na klubovom webe takého charakteru, ktoré
vyžadujú aspoň minimálnu prácu programátora a pripomenul, že sa nedá očakávať, že ich vykoná
Rastislav Búry. Boris Rintel doplnil ako príklad stránku s informáciami o tréningoch, ktoré sú už
neaktuálne a nemožno ich aktualizovať prostredníctvom administrátorského rozhrania.
Ondrej Danada sa ponúkol, že je ochotný a schopný vykonať určité práce menšieho rozsahu pokiaľ
bude mať potrebné prístupové práva, ktoré momentálne žiaden člen VV nemá. Predložil dve možné
riešenia, a to buď požiadaním Rastislava Búryho o vydanie prístupových údajov alebo riešením bez
jeho účasti. Zároveň informoval o tom, že s ohľadom na osobné vzťahy by bolo vhodné, keby o ne
požiadá Michal Vrba, ktorý sa tiež prikláňal k tomuto riešeniu. Michal Vrba zároveň navrhol, že by sa
ešte pokúsil o obnovenie spolupráce. V tejto súvislosti bola prijatá
Úloha č. 44 „VV poveruje Michala Vrbu komunikáciou s Rastislavom Búrym o obnovení spolupráce
a v prípade neúspechu vyžiadaním prístupových údajov.“
Zodpovedný: v texte
Termín: 26.4.2013
Pri tejto príležitosti Ondrej Danada upozornil aj na neaktuálnosť legislatívnych dokumentov. Igor
Poláčik informoval o tom, že tieto dokumenty je možné zaktualizovať aj bez zásahu programátora,
preto bola prijatá
Úloha č. 45 „VV poveruje Igora Poláčika aktualizovaním legislatívnych dokumentov na klubovom
webe.“
Zodpovedný: v texte
Termín: 26.4.2013

8 Mládež
Ondrej Danada informoval o priebežných výsledkoch v Dorasteneckej lige, kde sme postúpili
z medzikrajskej etapy do semifinále z prvého miesta. Zároveň informoval o odmietnutí Lukáša Hájeka
reprezentovať náš klub v tejto súťaži. František Goga a Štefan Priam žiadali podrobnejšie objasnenie
okolností, ktoré Ondrej Danada s doplnením informácií Igorom Poláčikom vysvetlil. VV zobral túto
informáciu na vedomie.
Ondrej Danada informoval o blížiacom sa termíne semifinále, o ponuke ŠK Osuské usporiadať túto
etapu a o návrhu ostatných družstiev zorganizovať semifinále na Doprastave. Štefan Priam požiadal
o informáciu, koľko by to klub stálo, na čo Ondrej Danada vysvetlil, že náklady na usporiadanie
pokrýva dotácia od SŠZ. VV s usporiadaním súhlasí.

Stanislav Vlček predložil žiadosť o dotáciu na usporiadanie Veľkonočného GPX turnaja vo výške 350 €.
Zároveň upozornil, že o rozhodnutí by sme sa dozvedeli až v termíne po turnaji, resp. krátko po
turnaji, čo by znamenalo, že by klub znášal riziko spojené s neudelením dotácie. Ondrej Danada
navrhol urobiť turnaj v nižšom štandarde, najmä bez občerstvenia, ktoré tvorí podstatnú časť
nákladov. Stanislav Vlček vysvetlil, že toto riešenie nie je realizovateľné, nakoľko by bol v prípade
udelenia dotácie problém dotáciu vyúčtovať a zároveň je problém aj v tom, že bezplatný prenájom
priestorov je podmienený objednaním občerstvenia. Štefan Priam žiadal informáciu
o predpokladanom počte účastníkov nášho klubu, na čo bol urobený odhad 7 a zároveň Boris Rintel
spočítal počet účastníkov na GPX Cenada, ktorý sme tiež organizovali, a tam bol počet ešte nižší.
Marek Karas upozornil Stanislava Vlčeka na to, že termín GPX je deň po ukončení MSR detí a mládeže
v Starej Ľubovni, čo sa môže prejaviť na zníženej účasti. Igor Poláčik vyjadril názor, že prienik
potencionálnych účastníkov je malý a na účasti sa neprejaví. VV hlasoval, či je ochotný ísť do rizika
neudelenia dotácie a rozhodol, že nie je. Bolo prijaté
Uznesenie č. 4 „VV nesúhlasí so znášaním rizika neudelenia dotácie a finančného vykrytia prípadnej
straty. VV nemá výhrady voči organizovaniu turnaja, je však ochotný poskytnúť maximálne 50 €
príspevok v prípade udelenia dotácie a 150 € v prípade neudelenia dotácie z mesta. VV odporúča
zorganizovať turnaj s nižšími nákladmi v skromnosti a lacnejších priestoroch.“
Boris Rintel vyjadril spokojnosť s turnajom Open Doprastav Junior a navrhol, že by bolo dobré
zorganizovať ešte jeden taký turnaj po ukončení sezóny, najlepšie v máji. Zároveň spolu so
Stanislavom Vlčekom upozornili, že je veľmi dôležité zverejniť propozície v dostatočnom predstihu,
čo sa pri prvom turnaji neudialo a prejavilo sa to na zníženej účasti.
Štefan Priam položil otázku, čo by to pre klub obnášalo, na čo Ondrej Danada zodpovedal, že turnaj je
samofinancovateľný a klub by teda mal poskytnúť hraciu miestnosť, materiál a ľudské zdroje. Na
základe toho bolo prijaté
Uznesenie č. 5 „VV schvaľuje organizáciu Open Doprastav Junior II za podmienky, že to nebude klub
stáť žiadne finančné prostriedky.“
Ondrej Danada informoval o plnení tréningového plánu za uplynulý školský polrok. Plnenie plánu
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

9 Plán činností klubu po ukončení sezóny
Ondrej Danada zrekapituloval podujatia, ktoré klub organizuje alebo sa bude uchádzať o organizáciu,
a to:
•
•
•
•
•
•

Veľkonočný turnaj GPX
Semifinále DL
Semifinále GPX
Open Doprastav Junior II
Letné rapid a blitz turnaje
Memoriál Ondreja Rintela

Zároveň zdôraznil, že je potrebné tieto akcie personálne zabezpečiť a dohodnúť sa, kto s ktorými
pomôže. Členovia VV sa dohodli, že sa dohodnú prostredníctvom elektronickej pošty, preto nebolo
prijaté žiadne uznesenie ani úloha.

10 Rôzne
V rámci bodu rôzne Boris Rintel informoval o ukončení spolupráce s CVČ Kulíškova v súvislosti
s piatkovými tréningami z dôvodu legislatívnych zmien a nových požiadaviek, ktoré nie sme schopní
jednoduchým spôsobom splniť. Z tochto dôvodu bude od ďalšieho školského roku vykonávaná
piatková tréningová činnosť pod hlavičkou klubu a nie pod hlavičkou CVČ. VV zobral túto informáciu
na vedomie.
Ondrej Danada informoval o záškodníckej činnosti Mareka Z., ktorý kontaktoval minimálne jedného
z klubových sponozorov za účelom jeho pretiahnutia na jeho vlastné akcie. O sponzorovi sa
pravdepodobne dozvedel prostredníctvom loga na propozíciách.
Vzhľadom na skutočnosť, že u sponzora neuspel a VV nedisponuje žiadnymi legálnymi prostriedkami
na potrestanie záškodníka, VV rozhodol, že sa týmto problémom zaoberať nebude a prenechá
prípadnú iniciatívu na jednotlivcoch.

V Bratislave, 3.4.2013

Ondrej Danada, v. r.
ŠK Doprastav Bratislava
Zapisovateľ

Igor Poláčik, v. r.
ŠK Doprastav Bratislava
Overovateľ

Štefan Priam, v. r.
ŠK Doprastav Bratislava
Predseda klubu

