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Čo môžete mať z darovaných 2% z dane Vy? 

Okrem samozrejme dobrého pocitu, že ste prispeli na to, že mladí i tí starší (v duchu nášho hesla "Šach pre všetkých - Všetci pre šach!") môžu 
zmysluplne venovať svoj čas šachu pomôžete pri zabezpečení aktivít a činnosti ŠK Komplet Trnava Modranka: 

Podrobnejšie o našej činnosti sa môžete informovať na našej webstránke www.modranka-sach@wbl.sk alebo prostredníctvom e-mailu na modranka-sach@wbl.sk 
 

Fotogalérie ŠK Komplet Trnava - Modranka 
 

 

Použitie prostriedkov  

 

 

 
Využitie vo Váš prospech 

 

 

Zabezpečenie letného 
šachového tábora JEŽKO 2011 
a sústredenia TSM TIRNAVIA 

šachových nádejí 

 

Účasť Vašich detí, poskytnutie 
zľavy na pobyt a tréningové 

aktivity 

 

 

Organizácia šachového 
festivalu detí a mládeže 

TIRNAVIA šachových nádejí  
a ***Vianočná 

TIRNAVIA šachových nádejí 
V roku 2011 

 

Účasť Vašich detí na jednom z 
najkvalitnejších podujatí pre deti 

na Slovensku, zakúpenie cien a 
občerstvenia pre deti, 
Reprezentácia Trnavy - 

Modranky na Slovensku i v 
zahraničí 

Propagácia a reklama pre Vašu 
firmu  
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Zakúpenie nového nábytku - 
stolov a stoličiek do klubovne 
ŠK Komplet Trnava Modranka 

na štadióne ŠK Modranka, 
zabezpečenie počítača, 

tlačiarne a dataprojektora, 
elektronickej šachovnice... 

vymaľovanie klubovne  

Tréningy a zápasy v kultúrnom 
prostredí, s potrebným 

vybavením pre uskutočnenie 
zápasov, umožnenie tréningu a 
analýz partií prostredníctvom 

šachových programov a počítača, 
projekcia na plátno... 

 

 

Zabezpečenie účasti na 
turnajoch detí a mládeže na 

Slovensku i v zahraničí – MSR, 
doprava, ubytovanie, dozor a 

sprevádzanie detí na 
podujatiach rodičmi a 

trénermi. 
  

Príspevok na zaplatenie dopravy, 
štartovného, stravy  či 

ubytovania na turnajoch, 
reprezentácia klubu, školy, obce i 

za hranicami Slovenska... 

 

 

Doplnenie nových šachových 
súprav a šachových hodín pre 

družstvá v ligách i pri 
turnajoch 

  

 

Používanie šachov a šachových 
hodín pri zápasoch a tréningoch, 
zapožičanie či darovanie šachov 

pre zabezpečenie tréningu v 
rámci šachového krúžku na škole 
či pri zabezpečení turnaja alebo 
simultánky vo vašej firme či Vami 

organizovaných podujatiach   

 

Zabezpečenie tréningovej 
činnosti ŠK Komplet Trnava-

Modranka i v rámci 
Tréningového strediska 
talentovanej mládeže 

TIRNAVIA šachových nádejí - 
zaplatenie trénerov, prenájom 

miestností, zakúpenie 
metodických materiálov...  

Tréningy pod vedením skúsených 
a kvalitných trénerov, kvalitné 
tréningové materiály, možnosť 

zapožičania či získania so zľavou 
šachových kníh, software, žiadne 

alebo len minimálne náklady na 
tréningy v klube, zľava na 
poplatkoch pre zaplatenie 
trénerov - veľmajstrov... 

Príďte si zahrať! 
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Zabezpečenie účasti družstiev 
ŠK Komplet Trnava-Modranka  
v ligových súťažiach. V sezóne 

2010/2011 hrá ligu 5 našich 
družstiev: 

3.liga A2 - "A" družstvo 
4.liga -„Juniori“  a "B" družstvo 

5. liga - ŠK Komplet Modranka 
"Juniori B" a "Seniori" 

- zabezpečenie dopravy,  
- prenájmu priestorov, 

 

Minimálne náklady na dopravu, 
občerstvenie - čaj, káva, 

napolitánky počas zápasov.... 
Reklama pre Vašu firmu na 

dresoch či v priestoroch ligových 
zápasov, zápasov, partiároch... 

 

  

Zabezpečenie klubovej činnosti 
ŠK Komplet Trnava - Modranka 

- klubový turnaj, Valné 
zhromaždenie, zasadnutia VV 
šachového klubu, informačná  

a propagačná činnosť - vedenie 
webstránky, fotodokumentácia, 

spravodajstvo z turnajov... 
 

Informovanie a propagácia 
výsledkov, vedenie vlastnej 

webstránky... 
Propagácia a reklama Vašej firmy 

či organizácia na stránke 
www.modranka-sach.wbl.sk pri 

podujatiach, výsledkovej listine... 
 

 

Organizácia turnajov pre 
všetkých -  

Trnavská letná šachová liga 
2011 

(júl – august) 

 

Účasť širokej verejnosti na 
turnajoch v bleskovom šachu v 
letnom dovolenkovom období, 
minimálne náklady, ceny pre 
všetkých účastníkov turnaja 

 

     

  
Ing.Július Gajarský 

predseda ŠK Komplet Trnava-Modranka 

 V materiáli sú použité fotografie z činnosti ŠK Komplet Trnava-Modranka v rokov 2008 až 2010.   
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