SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ BŠZ ZA OBDOBIE 2018 – 2021

BŠZ ako krajský športový zväz a občianske združenie sleduje svojou činnosťou napĺňanie poslania,
ktorým je rozvoj šachu v regióne Bratislavského kraja. Činnosť BŠZ je financovaná jednak z verejných
zdrojov (dotácia od Bratislavského samosprávneho kraja, príjem z podielu zaplatenej dane – tzv. 2%),
od národného športového zväzu – SŠZ (podielové členské a ďalšie príspevky) a takisto aj samotnými
klubmi, ktoré združuje (štartovné do súťaží, pokuty).
Rok
2018
2019
2020

Príjmy (EUR)
9 018,04
14 524,03
6 367,47

Výdavky (EUR)
8 522,11
19 683,45
3 200,46

Dotácia BSK (EUR)
2 000
4 500
500

V sledovanom období významným spôsobom varírovala dotácia od BSK – v roku 2019 sme dostali od
samosprávneho kraja sumu 4 500,- eur, čo je v porovnaní s vlaňajšom (500 eur) ako i minulými
obdobiami (rok 2016: 700 eur, rok 2017: 1200 eur) významný rozdiel. Táto minca má však aj druhú
stranu, a to povinné spolufinancovanie. Práve v roku 2019, keď došlo k razantnému navýšeniu
alokovaných zdrojov, sa aplikovala tzv. metóda fifty-fifty, čiže príjemca dotácie musel z vlastných
prostriedkov pridať na dotované aktivity rovnakú sumu, ako mu bola priznaná. Rok 2019 bol šachovo
veľmi plodný (okrem plánovaných osláv storočnice BŠZ spojených s uzatvoreným turnajom sa
uskutočnilo aj medzinárodné podujatie Chess Ladies), avšak BŠZ si významne načrel do vrecka. Toho
dôsledkom boli začiatkom roka 2020 dočasné problémy s cash flow.
Pandémia COVID-19 veľmi negatívne zasiahla verejné rozpočty, čoho dôsledkom bolo zníženie
dotačných prostriedkov BSK. Na druhej strane zrušenie viacerých aktivít z dôvodu pandemických
opatrení, resp. ich presun do online priestoru znamenal finančnú úsporu. Aktuálne, po turbulentnom
roku 2019, je finančná situácia BŠZ stabilná a BŠZ znova pláva v pokojných vlnách.
Zostatok v pokladni a na bankovom účte ku dňu zostavenia Správy o hospodárení:
Pokladňa: 261,19 EUR
Bankový účet: 4 155,65 EUR
SPOLU: 4 416,84 EUR
Aký je výhľad do budúcnosti na najbližšie tri roky? Úprimne, neviem. Závisí to najmä od týchto
faktorov, ktoré si aktuálne netrúfam predikovať:
1.) Vývoj pandemickej situácie (v kontexte možnosti hrať naživo / online, rôznych opatrení a pod.)
2.) Finančná situácia a politika v oblasti podpory športu na BSK
3.) Rozhodnutie členov Konferencie SŠZ o výške členského, licencií / podiele idúcom na krajské zväzy
Úspechom v aktuálnom roku je získanie príspevku v sume 900,- eur od Nadácie ESET, ktorá touto
formou podporila MBA v online šachu. Verím a dúfam, že úspešná bude aj žiadosť o dotáciu od BSK.
Vypracoval: Martin Sklár, predseda BŠZ

