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Slovenský šachový zväz                                                                   

Sekretariát: Olympionikov 4, 971 01  Prievidza 

 

 

Zápisnica z rokovania Výkonného výboru SŠZ, 

konaného 13. 07. 2013 v Banskej Štiavnici 

 

Prítomní: 

Výkonný výbor: Martin Huba (prezident), Karol Pekár (viceprezident), Martin Krajňák, Ján 

Plachetka (bod 5, potom ospravedlnený), Niki Varholáková, Zdenek Gregor, Jozef Ráchela, 

Ľubomír Chripko, Michal Vrba, Ondrej Danada (členovia) 

Rada SŠZ: Rudolf Diviak (predseda)   

Kontrolná komisia SŠZ: Peter Paleček (predseda) 

Sekretariát: Martin Dobrotka, Blanka Rusková 

Ospravedlnený: Ján Plachetka (člen VV SŠZ) – prítomný iba k bodu 5  

 

Program rokovania: 

1. Úvod, kontrola uznesení a úloh (Martin Huba) 

2. Informácia o ekonomickej situácii (Martin Dobrotka) 

3. Domáce súťaže (Martin Krajňák)  

4. Rozvojové projekty (regionálni manažéri projektu Šach na školách, sekretariát) 

5. Reprezentácia muži, seniori (Ján Plachetka) 

6. Medzinárodné vzťahy a ženský šach (Niki Varholáková) 

7. Mládež (Zdenek Gregor)  

8. Trénovanie a metodika (Jozef Ráchela)  

9. Legislatíva (Ľubomír Chripko)  

10. Marketingová komunikácia (Michal Vrba) 

11. Klasifikácie (Karol Pekár) 

12. Informatika (Ondrej Danada) 

13. Informácia Rady a Kontrolnej komisie SŠZ (Rudolf Diviak, Peter Paleček) 

14. Rôzne  

15. Termín ďalšieho zasadnutia VV SŠZ 

 

K bodu 1:     

Prezident Slovenského šachového zväzu (SŠZ) Ing. Martin Huba privítal prítomných                            

na zasadnutí Výkonného výboru SŠZ v Banskej Štiavnici (Penzión Kachelman) počas 

Majstrovstiev Slovenskej republiky jednotlivcov a žien 2013.  

 

 

Kontrola plnenia uznesení a úloh k 13. 07. 2013:           

 

Šach na školách: 

Úloha 02-08-2011 

Pravidelne k poslednému dňu mesiaca a na každé zasadnutie VV SŠZ budú predkladané 

nasledovné informácie o stave projektu Šach na školách: 

 Martin Dobrotka – finančná správa, 

 regionálni manažéri (Juraj Ivan, Marianna Aľušíková, Stanislav Vlček) – správy 

o činnosti, 
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 Peter Paleček – príprava učebnice,  

 Rastislav Diviak – príprava turnajov. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: v texte, trvale  

Úloha sa plní, Martin Dobrotka predložil finančnú správu a regionálni manažéri predložili 

správy o činnosti k 30. 06. 2013. Peter Paleček informoval o príprave učebnice Škola šachu 3. 

Pozri aj bod 4. Rozvojové projekty. 

 

Úloha 01-02-2013 

Michal Vrba, člen VV SŠZ zabezpečí fotodokumentáciu a rozhovor s autorkou básnickej 

zbierky a uverejní na webovej zväzovej stránke.  

Úloha nesplnená, zatiaľ sa nepodarilo stretnúť s autorkou básnickej zbierky. 

 

Úloha 08-01-2013 

Prezident SŠZ zašle členom VV SŠZ na pripomienkovanie návrh odmeňovania v projekte 

Šach na školách v školskom roku 2012/2013. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: 04. 02. 2013  

Úloha nesplnená, vzhľadom na to, že školský rok 2012/2013 bol už ukončený, odmeňovanie 

v projekte Šach na školách bolo schválené podľa systému odmeňovania platného v školskom 

roku 2011/2012. 

Pozri aj bod 4. Rozvojové projekty. 

 

Sekretariát: 

Úloha 04-02-2012 

Generálny sekretár SŠZ bude zasielať stav čerpania rozpočtu SŠZ členom VV SŠZ                            

vo formáte MS Excel. 

Termín: najbližšie a každé ďalšie zasadnutie VV SŠZ 

Zodpovednosť: v texte 

Úloha sa priebežne plní. 

 

Úloha 02-02-2013 

Prezident SŠZ prerokuje s generálnym sekretárom SŠZ návrh rozpočtu na rok 2013 do 21. 04. 

2013. Po prerokovaní návrh odoslať členom VV SŠZ, ktorí svoje pripomienky doručia                   

do 28. 04. 2013. Po zapracovaní pripomienok návrh rozpočtu SŠZ na rok 2013 v termíne               

do 30. 04. 2013 odoslať Rade SŠZ na schválenie. 

Zodpovednosť: v texte 

Termíny: v texte 

Úloha splnená. 

 

Úloha 05-02-2013 

Do 10. 06. 2013 zaslať FIDE ďalšiu zásielku žiadostí na schválenie FIDE licencií                          

pre národných rozhodcov. 

Zodpovednosť: Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ 

Termín: v texte 

Úloha splnená. 

 

ŠTK a KM SŠZ: 

U08-02-2013 

Pripraviť termínový kalendár na sezónu 2013/2014: 
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- Martin Krajňák pre domáce ligové a majstrovské súťaže, 

- Zdenek Gregor pre majstrovské súťaže mládeže. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: 30. 06. 2013  

Uznesenie plnené nasledovne: 

- Martin Krajňák predložil kalendár pre domáce ligové a majstrovské súťaže,  

- Zdenek Gregor doplní o majstrovské súťaže mládeže a návrh bude schválený VV SŠZ 

elektronicky per rollam. 

Termín predĺžený pre p. Gregora do 31. 08. 2013. 

Pozri aj bod 3. Domáce súťaže. 

 

Ženský šach: 

Úloha 04-02-2013 

Osloviť kluby a hráčky s možnosťou účasti na 5. ročníku Česko-Slovenskej extraligy žien 

v roku 2013 v Českej republike. 

Zodpovednosť: Niki Varholáková, členka VV SŠZ 

Termín: 30. 04. 2013  

Niki Varholáková komunikovala s klubmi a hráčkami. VV SŠZ na zasadnutí 13. 04. 2013 

uznesením U21-02-2013 schválil dotáciu pre každé družstvo zo SR vo výške 250 €. Napriek 

tomu sa 5. ročníka Česko-Slovenskej extraligy žien zúčastnilo iba družstvo Liptovskej 

šachovej školy, ktoré sa umiestnilo na 2. mieste. Úloha splnená. 

Pozri aj bod 6. Medzinárodné vzťahy a ženský šach. 

 

Rôzne: 

Úloha 01-01-2013  

VV SŠZ poveruje Ľubomíra Chripka, člena VV SŠZ, preveriť situáciu ohľadom prác na knihe 

Piešťany 1912 (plnenie uznesenia U11-05-2011) a informovať na najbližšom zasadnutí VV 

SŠZ. 

Zodpovednosť a termín: v texte 

Na dokončenie knihy stále chýba pasáž komentovaných partií, ktoré mal vytvoriť spoluautor 

GM Igor Štohl, podľa správy Igora Štohla sa mu to ani v opakovane predĺžených termínoch 

zatiaľ nepodarilo (materiál ku knihe už predtým dodali Ján Kalendovský a Mário Horváth). 

 

Úloha 03-02-2013 

Vypracovať Súťažný poriadok pre školské postupové majstrovstvá SR a vypracovať konkurz 

pre finálový turnaj. 

Zodpovednosť: Ing. Stanislav Vlček 

Termín: 13. 07. 2013  

Úloha nesplnená. Termín predĺžený do 18. 08. 2013. 

 
 

K bodu 2 

Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ: 

 predložil stav finančnej situácie SŠZ k 30. 06. 2013,  

 informoval o schválenej dotácii v roku 2013 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v celkovej sume 56 700 €                

na nasledovné účely: 

1. Športové odvetvia v sume 46 500 € v členení: 

- športová reprezentácia a rozvoj športového odvetvia   32 600 € 
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- výber a príprava športových talentov     13 900 € 

2. Organizovanie významných medzinárodných a tradičných podujatí v sume 5 200 €   

v členení: 

- Medzinárodný šachový turnaj o Tatranský pohár a Open Tatry    5 200 € 

3. Šport a zdravie v sume 5 000 € v členení: 

- školské Majstrovstvá SR v šachu žiakov a žiačok ZŠ     5 000 € 

 a odpovedal na otázky prítomných členov VV SŠZ.  

 

 

K bodu 3  

Martin Krajňák, člen VV SŠZ: 

 informoval o dôvodoch zmeny riaditeľa extraligy a navrhol za riaditeľa extraligy v sezóne 

2013/2014 schváliť Igora Poláčika, ktorý sa zúčastnil zasadnutia VV SŠZ a predložil 

návrh Termínového kalendára súťaží na sezónu 2013/2014. Prijaté uznesenia a úloha 

k domácim súťažiam SŠZ: 

U01-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje nasledovných riaditeľov ligových súťaží SŠZ na sezónu 2013/2014: 

- extraliga – Igor Poláčik, 

- 1. liga Západ – Rastislav Nikel, 1. liga Východ – Imrich Jurčišin, 

- 2. liga A – Rastislav Diviak, 2. liga B – Ján Detko, 2. liga C – Ján Murín. 

 

Oproti sezóne 2012/2013 nastali zmeny na poste riaditeľa v extralige (doteraz Zdenek Fenďa), 

2. lige A (doteraz Štefan Lesný), z dôvodu ich rozhodnutia nepokračovať vo svojej funkcii                

a v 1. lige Západ (doterajší riaditeľ Igor Poláčik prevzal riadenie extraligy). 

 

U02-03-2013 

VV SŠZ po posúdení návrhu Termínového kalendára súťaží na sezónu 2013/2014                                

od extraligových klubov, schvaľuje návrh predložený Športovo-technickou komisiou SŠZ                

z 8. júna 2013.  

Riaditeľ extraligy zintenzívni komunikáciu so zástupcami extraligových klubov                                 

pri zostavovaní Termínového kalendára súťaží na sezónu 2014/2015. 

U03-03-2013 

Ak pred losovaním extraligy 2013/2014 sa odhlasuje, že min. 7 extraligových klubov bude 

súhlasiť s pridelením miesta usporiadania záverečného trojkola podľa poradia minulého 

ročníka, VV SŠZ nebude vyhlasovať konkurz na organizáciu posledného trojkola. 

 

Na žrebovaní extraligy o 14.30 h toho istého dňa potrebná väčšina zástupcov extraligových 

klubov sa uzniesla na organizovaní konkurzu záverečného trojkola extraligy. 

 

U04-03-2013  

VV SŠZ schvaľuje aktualizáciu Sadzobníka poplatkov a pokút podľa návrhu ŠTK SŠZ. 

U05-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje aktualizáciu Súťažného poriadku družstiev podľa návrhu Rozhodcovskej 

komisie SŠZ a ŠTK SŠZ. 

U06-03-2013 

VV SŠZ berie na vedomie návrh Ondreja Danadu, člena VV SŠZ, ohľadom práva                               

na predohranie zápasu súťaže družstiev, ktorý je v termínovej kolízii, ak o to v dostatočnom 

predstihu družstvo požiada riaditeľa súťaže. 
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Úloha 01-03-2013 

VV SŠZ poveruje Ľubomíra Chripka, člena VV SŠZ, zapracovať schválené zmeny uznesení 

U04-03-2013, U05-03-2013, U06-03-2013 a U15-03-2013 (eventuálne ďalšie návrhy 

odborných komisií napr. v otázke CIS Premium členov) do Sadzobníka poplatkov a pokút 

a Súťažného poriadku družstiev v paragrafovom znení do začiatku súťaží sezóny 2013/2014. 

 

 

K bodu 4  

Šach na školách 

 Martin Huba, prezident SŠZ, informoval o komunikácii s viceprezidentom FIDE p. Alim 

Nihatom Jazicim ohľadom fungovania projektu Šach na školách v Slovenskej republike. 

 

 Peter Paleček, spoluautor učebnice Škola šachu informoval o stave prác na tretej učebnici. 

Prijatá úloha: 

Úloha 02-03-2013 

Autori učebnice Škola šachu 3 Peter Paleček a Bohuslav Muríň predložia konečnú verziu 

učebnice  grafikovi v termíne do 04. 08. 2013. Grafik odovzdá učebnicu do tlačiarne 

najneskôr 01. 10. 2013. Grafické práce bude vykonávať Martin Krajňák, ktorý graficky 

upravoval i učebnicu Škola šachu 2.  

 

 VV SŠZ prerokoval návrh na vyplatenie odmien regionálnym manažérom projektu Šach                  

na školách za uplynulý školský rok 2012/2013. Prijaté uznesenie: 

U07-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje vyplatenie odmien regionálnym manažérom projektu Šach na školách                  

za uplynulý školský rok 2012/2013 nasledovne: 

- Stanislav Vlček, Západné Slovensko – 1000 €, 

- Juraj Ivan, Stredné Slovensko – 1000 €, 

- Šachy Reinter, n. o. Humenné (Miriama Kudlová a Marianna Aľušíková), Východné 

Slovensko –  spolu 1000 €, 

podľa systému odmeňovania stanoveného pre školský rok 2011/2012. 

Prijatá úloha: 

Úloha 03-03-2013  

Martin Huba, prezident SŠZ, pripraví návrh odmeňovania projektu Šach na školách 

v školskom roku 2013/2014. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: 31. 07. 2013  

 

Regionálne šachové akadémie: 

 Peter Paleček, tréner SŠZ, informoval o vstupných previerkach v termínoch: 

- 25. 05. 2013 v Bratislave, 

- 26. 05. 2013 v Košiciach, 

- 22. 06. 2013 v Liptovskom Mikuláši (počas festivalu V4 LIPTOV), 

ktorých sa mohli zúčastniť najúspešnejší a najtalentovanejší šachisti a šachistky vo veku    

6 – 18 rokov. Po absolvovaní vstupných previerok budú počas 6 mesiacov samostatne, 

resp. so svojím osobným trénerom trénovať a začiatkom roka 2014 sa uskutočnia 

kontrolné previerky. Šachisti a šachistky, ktorí úspešne absolvujú kontrolné previerky, sa 

stanú členmi Národnej šachovej akadémie SŠZ.  
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 VV SŠZ prerokoval predložené žiadosti o pridelenie štatútu Regionálnej šachovej 

akadémie: 

- v pôsobnosti Krajského šachového zväzu Banská Bystrica pre šachový klub ŠK TH 

Junior Banská Bystrica, tréningové centrá: CVČ Banská Bystrica a CVČ Detva, 

- v pôsobnosti Krajského šachového zväzu Trnava pre Šachový klub Komplet Trnava-

Modranka s názvom akadémie TIRNAVIA šachových nádejí Trnava, miesto: ŠK 

Komplet Trnava Modranka, Denné centrum, Dedinská 9, 917 05  Trnava-Modranka. 

Prijaté uznesenie a úloha: 

U08-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje pridelenie štatútu Regionálnych šachových akadémií: 

- v pôsobnosti Krajského šachového zväzu Banská Bystrica pre šachový klub ŠK TH Junior 

Banská Bystrica, tréningové centrá: CVČ Banská Bystrica a CVČ Detva, 

- v pôsobnosti Krajského šachového zväzu Trnava pre Šachový klub Komplet Trnava-

Modranka s názvom akadémie TIRNAVIA šachových nádejí Trnava, miesto: ŠK Komplet 

Trnava Modranka, Denné centrum, Dedinská 9, 917 05  Trnava-Modranka. 

Úloha 04-03-2013 

Michal Vrba, člen VV SŠZ, pripraví výzvu pre šachové kluby o možnosti uchádzať sa 

o pridelenie štatútu Regionálnej šachovej akadémie SŠZ a uverejní ju na webovej zväzovej 

stránke.   

 

 

K bodu 5 

Ján Plachetka, člen VV SŠZ, informoval o: 

 dosiahnutých výsledkoch na turnaji Mitropa Cup 2013 v Meissene (Nemecko) v dňoch 

31. 05. – 09. 06. 2013. Slovenské šachové reprezentantky – IM Eva Repková                              

a WGM Julia Kočetková získali 1. miesto, družstvo mužov – GM Peter Michalík, IM 

Tamás Petényi, Christopher Repka, IM Milan Pacher sa umiestnilo na 4. mieste (iba o pol 

bodu skóre za medailami). Prijaté uznesenie: 

U09-03-2013 

VV SŠZ vyslovuje poďakovanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté na turnaji Mitropa Cup 

2013 družstvu žien v zložení: IM Eva Repková a WGM Julia Kočetková za 1. miesto 

a družstvu mužov v zložení: GM Peter Michalík, IM Tamás Petényi, Christopher Repka a IM 

Milan Pacher za 4. miesto. Poďakovanie patrí i vedúcemu výpravy GM Jánovi Plachetkovi 

a trénerovi FM Ericovi Petersonovi.  

 

 odovzdaní propozícií a propagačných materiálov všetkým federáciám na nasledujúci 

turnaj Mitropa Cup 2014, ktorý organizuje SŠZ v dňoch 22. 05. – 31. 05. 2014 

v Ružomberku. Všetky federácie ocenili pripravenosť slovenských organizátorov a najmä 

stanovenie pevného termínu. Poďakovanie patrí Karolovi Pekárovi, viceprezidentovi SŠZ 

a Marekovi Zelnickému a jeho spolupracovníkom, ktorý je hlavným organizátorom 

turnaja v roku 2014.   

 

VV SŠZ prerokoval návrhy účastníkov Majstrovstiev SR 2013 seniorov  v šachu pre budúce 

ročníky,  prijaté uznesenie: 
 

U10-03-2013 

VV SŠZ berie na vedomie návrhy účastníkov Majstrovstiev SR 2013 seniorov v šachu 

v Tatranských Matliaroch a zohľadní ich v propozíciách organizovania budúcich ročníkov 

Majstrovstiev SR  seniorov v šachu. 
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K bodu 6 

Niki Varholáková, členka VV SŠZ, informovala o výsledkoch 5. ročníka Česko-Slovenskej 

extraligy družstiev žien 2013 v dňoch 23. 06. – 28. 06. 2013 v Prahe, ktorého organizátorom 

bol Šachový svaz České republiky. Jediným ženským družstvom, ktoré sa turnaja zo SR 

zúčastnilo, bolo družstvo Liptovskej šachovej školy a získalo 2. miesto, prijaté uznesenie: 

U11-03-2013 
VV SŠZ vyslovuje poďakovanie za účasť družstvu dievčat Liptovskej šachovej školy 

a získanie 2. miesta na 5. ročníku Česko-Slovenskej extraligy družstiev žien 2013 v dňoch    

23. 06. – 28. 06. 2013 v Prahe, ako aj organizátorom turnaja Šachovému svazu České 

republiky a TJ Dukla Praha. 

 

Niki Varholáková, členka VV SŠZ zodpovedná za medzinárodné vzťahy a ženský šach 

ponúkla svoje aktivity rozvíjať i v rozvojových projektoch a získavaní finančných 

prostriedkov a darov pre potreby Slovenského šachového zväzu. VV SŠZ informáciu zobral 

na vedomie a s ochotou prijal tento návrh. 

 

 

K bodu 7 

Zdenek Gregor, člen VV SŠZ, informoval o: 

  výsledkoch mládežníckych šachových turnajov: 

a) Majstrovstiev SR 2013 v rapid šachu družstiev mladších žiakov dňa 20. 04. 2013 

v Ružomberku – účasť 28 družstiev, 

b) Majstrovstiev SR 2013 v rapid šachu jednotlivcov 6 – 20-ročných dňa 01. 06. 2013 

v Ružomberku – 292 účastníkov, 

c) Majstrovstiev SR 2013 v rapid šachu družstiev starších žiakov dňa 02. 06. 2013 

v Ružomberku – účasť 32 družstiev, 

organizátorom všetkých uvedených podujatí bol Marek Zelnický zo Šachového klubu 

Ružomberok, prijaté uznesenie:  

U12-03-2013 

VV SŠZ berie na vedomie vyhodnotenie Majstrovstiev SR v rapid šachu mládeže 2013 

(jednotlivcov, družstiev mladších žiakov, družstiev starších žiakov) a vyslovuje poďakovanie 

organizátorovi uvedených majstrovských súťaží Marekovi Zelnickému zo Šachového klubu 

Ružomberok. 

 

 odporúčaní hlavného rozhodcu z Majstrovstiev SR v rapid šachu mládeže 2013 IA Karola 

Pekára: pri vyhlasovaní konkurzov na tento typ majstrovstiev SR v rapid šachu mládeže 

úplne oddeliť a organizovať MSR družstiev mladších žiakov do 12 rokov a MSR 

jednotlivcov v kategóriách do 8, 10, 12 rokov a v inom čase organizovať MSR družstiev 

starších žiakov a MSR jednotlivcov v kategóriách do 14, 16 a 20 rokov – VV SŠZ zobral 

uvedený návrh na vedomie a zohľadní ho v propozíciách organizovania budúcich 

ročníkov, 

 

 vyhodnotení Dorasteneckej ligy SR 2012/2013: finále organizovala Liptovská šachová 

škola v termíne 03. 05. – 05. 05. 2013 v Hoteli Smrek v Liptovskom Hrádku. Víťazom sa 

stalo družstvo Liptovskej šachovej školy pred ŠK Osuské a TJ Mladosť Žilina a predložil 

návrh na vyplatenie dotácií klubom podľa platných ekonomických pravidiel, prijaté 

uznesenie: 
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U13-03-2013  

VV SŠZ berie na vedomie vyhodnotenie Dorasteneckej ligy SR 2012/2013 a schvaľuje 

pridelenie dotácií zúčastneným klubom v zmysle predloženého návrhu v termíne do 01. 09. 

2013 na účty klubov potvrdené oprávnenými zástupcami šachových klubov. 

 

U14-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje na návrh Komisie pre náborové turnaje mládeže SŠZ organizátorov 

semifinálových a  finálového turnaja GPX mládeže ročníka 2012/2013 a potvrdzuje 

elektronické hlasovanie per rollam zo dňa 22. 04. 2013: 

- semifinále Západ – Bratislava, 

- semifinále Stred – Žilina, 

- semifinále Východ – Stropkov, 

- finále – Ružomberok, 15. 06. 2013 v ZŠ, Sládkovičova ul. č. 10, Ružomberok. 

 
 

K bodu 8 

Jozef Ráchela, člen VV SŠZ a predseda Trénersko-metodickej komisie SŠZ (TMK SŠZ): 

 predložil návrh TMK SŠZ na zrušenie poplatkov za licencie typu B, prijaté uznesenie: 

U15-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje na návrh Trénersko-metodickej komisie SŠZ zrušenie poplatkov                          

za licencie typu B bez ohľadu na ich počet v súťažiach družstiev organizovaných SŠZ. 

 

 v súvislosti s blížiacimi sa vrcholnými šachovými podujatiami MEÚ, ME a MS mládeže 

navrhol nominovať vedúcich výprav a hlavných trénerov na tieto podujatia. Za vedúcu 

výpravy na Majstrovstvá Európy 2013 do Budvy bola pôvodne VV SŠZ schválená Niki 

Varholáková, ktorá sa neskôr ospravedlnila z pracovných dôvodov. Počas vyhotovovania 

zápisnice bol elektronickým hlasovaním per rollam na návrh predsedu Trénersko-

metodickej komisie a člena VV SŠZ Jozefa Ráchelu schválený za vedúceho výpravy GM 

Ján Plachetka. Prijaté uznesenie: 

 

U16-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje vedúcich výprav a trénerov na nasledovné mládežnícke šachové podujatia 

v roku 2013: 

- Majstrovstvá EÚ – Malenovice (ČR), 27. 08. – 05. 09. 2013: 

vedúci výpravy a tréner: FM Norbert Zambor 

- Majstrovstvá Európy – Budva (Čierna Hora), 28. 09. – 09. 10. 2013: 

vedúci výpravy: GM Ján Plachetka 

tréneri: IM Igor Gažík, Peter Paleček 

- Majstrovstvá sveta – Al-Ain (SAE), 17. 12. – 29. 12. 2013: 

vedúca výpravy a trénerka: IM Eva Repková 

tréner: Miroslav Roháček 

 

U17-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje Kritériá pre zaradenie na Listinu talentov SŠZ a potvrdzuje elektronické 

hlasovanie per rollam zo dňa 13. 05. 2013. 

 

 predložil na schválenie žiadosti o trénerské kvalifikácie: 

- rozvojový inštruktor – Zuzana Košelová, 

- tréner SŠZ – Milan Michalička, prijaté uznesenie: 
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U18-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje udelenie trénerských kvalifikácií: 

- Rozvojový inštruktor: Zuzana Košelová, 

- Tréner SŠZ: Milan Michalička. 

Sekretariát SŠZ zabezpečí úhradu poplatkov, následné vystavenie certifikátov a menoviek 

a zaslanie schváleným trénerom.  

 

Ing. Martin Huba, prezident SŠZ, informoval o prednáškovo-tréningovom sústredení                        

so šachovou legendou Adrianom Michaľčišinom, FST, GM, predsedom Trénerskej komisie 

FIDE v dňoch 30. 06. – 03. 07. 2013 v Bratislave a príspevku SŠZ na prednáškovú miestnosť 

v max. sume 400 € s DPH.  

 

 

K bodu 9 

Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ, informoval o:  

 spoločnom stretnutí Športovo-technickej a Rozhodcovskej komisie SŠZ 7. – 8. júna 2013 

v Detve, z ktorého vyplynuli návrhy na novelizáciu Rozhodcovského poriadku, 

Súťažného poriadku a Sadzobníka poplatkov a pokút (prijaté uznesenia U04-03-2013, 

U05-03-2013 a U06-03-2013), novelu Rozhodcovského poriadku Rozhodcovská komisia 

SŠZ ku dňu konania VV SŠZ zatiaľ nepredložila na schválenie, 

 komunikácii so Slovenskou asociáciou univerzitného športu SR – účasť reprezentantov 

SŠZ na Svetovej letnej univerziáde 2013: IM Marián Jurčík (vedúci), IM Tamás Petényi, 

IM Štefan Mazúr, WFM Monika Motyčáková a rozhodcu Antona Gefferta, SLU 2013 

v termíne konania VV SŠZ práve prebiehala, 

 účasti na 45. Valnom zhromaždení SOV dňa 27. 04. 2013,  

 účasti na zasadnutiach komisií: 

- Legislatívnej komisie SOV, 

- Komisie pre nové predpisy o športe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

 odoslaní Termínového kalendára SŠZ na sezónu 2013/2014 Antidopingovej agentúre SR 

po doplnení mládežníckych turnajov a schválení vo VV SŠZ, 

 otázkach na znalca v súvislosti s vypracovaním znaleckého posudku v trestnej veci 

(vedenej na Okresnom súde Bratislava III, sp. zn. 1T 63/2010) obžalovaného Karola P. 

 

 

K bodu 10 

Michal Vrba, člen VV SŠZ: 

 predložil správu Marketing a propagácia k 30. 06. 2013, ktorú VV SŠZ zobral                           

na vedomie, 

 informoval o účasti redaktora TASR Mgr. Lukáša Gálika v Banskej Štiavnici počas 

Majstrovstiev SR v šachu jednotlivcov a žien 2013,  

 informoval o tlačovej správe redaktora TASR Mgr. Lukáša Gálika k účasti slovenských 

šachových reprezentantov na Svetovej letnej univerziáde 2013 v Kazani, 

 s odvolaním na uznesenie U09-08-2011 upozornil na nesplnenie si povinnosti 

organizátorom ŠK Slovan Bratislava, šachový klub a neuverejnenie správy 

z Majstrovstiev SR 2013 seniorov v šachu na webovej zväzovej stránke, prijatá úloha:  

Úloha 05-03-2013 

Generálny sekretár SŠZ preverí, či bola doručená elektronicky na sekretariát SŠZ správa                 

od organizátora ŠK Slovan Bratislava, šachový klub z Majstrovstiev SR 2013 seniorov 

v šachu. V prípade, že nebola doručená, skráti dotáciu o 20 % v zmysle Zmluvy 

o organizovaní podujatia č. 04/2013. 
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Termín: 20. 07. 2013  

Zodpovednosť: v texte 

 

Generálny sekretár SŠZ dodatočne počas vyhotovovania zápisu preveril túto skutočnosť, 

podľa ktorej organizátor zaslal správu spolu s vyúčtovaním do 2 týždňov od konania akcie. 

Prijatá úloha: 

Úloha 06-03-2013 

Na zasielanie správ od organizátorov vytvorí Ondrej Danada, člen VV SŠZ, e-mailovú adresu 

spravodajstvo@chess.sk s tým, že správa bude doručená na sekretariát SŠZ a členom VV SŠZ 

Michalovi Vrbovi a Ondrejovi Danadovi. Nová e-mailová adresa sa uvedie i do zmluvy 

o organizovaní podujatia pre organizátora. 

Termín: 31. 08. 2013 

Zodpovednosť: v texte 

 

 

K bodu 11 

Karol Pekár, viceprezident SŠZ: 

 informoval o poplatkoch SŠZ pre FIDE za 1. polrok 2013, 

 upozornil na turnaje zasielané na zápočet FIDE rapid – opraviť propozície Majstrovstiev 

SR  v  rapid šachu jednotlivcov 2013 – opravu a výmenu na webovej zväzovej stránke 

zabezpečí sekretariát po komunikácii s p. Pekárom a Gregorom. 

 

 

K bodu 12 

Informatika riešená priebežne v zmysle ostatných bodov programu VV SŠZ. 

Martin Krajňák upozornil na nedoručovanie e-mailov s doménou chess.sk.   

 

 

K bodu 13 – Informácia Rady a Kontrolnej komisie SŠZ 

Rudolf  Diviak, predseda Rady SŠZ, sa vyjadril ku schvaľovaniu rozpočtu SŠZ a štatútu 

Komisie informatizácie SŠZ Radou SŠZ. 

 

Peter Paleček, predseda Kontrolnej komisie SŠZ (KK SŠZ), predložil: 

 správu z kontroly účtovníctva SŠZ za obdobie mesiacov 5. – 12./2012 a 1. – 5./2013,                 

pri ktorej neboli zistené žiadne závažné nedostatky a boli prijaté odporúčania, 

 zápisnicu z rokovania KK SŠZ dňa 04. 06. 2013 v Prievidzi, 

VV SŠZ zobral uvedené informácie na vedomie. 

 

 

K bodu 14 - Rôzne 

Martin Krajňák, člen VV SŠZ: 

 navrhol vytvoriť register sankcionovaných hráčov ako upozornenie pre organizátorov 

turnajov, VV SŠZ berie na vedomie a bude sa návrhom v budúcnosti zaoberať.  

  

Karol Pekár, viceprezident SŠZ: 

 navrhol rozhodnúť o sťažnosti Ladislava Demka na člena VV SŠZ p. Ondreja Danadu 

z 29. júna 2012 na základe Rozhodnutia Rozhodcovskej komisie SŠZ z 05. 12. 2012: 

Výrok: 

mailto:spravodajstvo@chess.sk
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Rozhodca IA Ladislav Demko, bytom č. d. 610, 034 81  Lisková, ID-R 1003, sa 

nedopustil disciplinárneho previnenia pri rozhodovaní stretnutia na Detskom šachovom 

festivale V4 Liptov 2012 v kategórii U11 dňa 24. 06. 2012. Prijaté uznesenie: 

 

U19-03-2013 

VV SŠZ sa stotožňuje s názorom Rozhodcovskej komisie SŠZ. VV SŠZ odporúča svojmu 

členovi Bc. Ondrejovi Danadovi ospravedlniť sa p. Ladislavovi Demkovi za zverejnené 

tvrdenia na diskusnom fóre SŠZ. 

 

Vyjadrenie Ondreja Danadu, člena VV SŠZ: 

Ondrej Danada sa ospravedlňuje Ladislavovi Demkovi za nepreukázaný výrok o úrovni jeho 

znalostí pravidiel. 

 

Rudolf Diviak, predseda Rady SŠZ a predseda Krajského šachového zväzu Trnava: 

 v zmysle uznesenia Konferencie SŠZ z roku 2012 predložil návrh zmluvy o súčinnosti 

medzi Krajským šachovým zväzom Trnava a SŠZ, prijaté uznesenie: 

U20-03-2013 

VV SŠZ súhlasí so znením zmluvy o súčinnosti medzi Krajským šachovým zväzom Trnava 

a Slovenským šachovým zväzom a odporúča zmluvu podpísať prezidentom SŠZ. 

 

Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ: 

 predložil návrh na stiahnutie zvukovo-obrazového záznamu, zasahujúceho do súkromného 

a pracovného života, vyhotoveného v rozpore s Pravidlami FIDE – FIDE Handbook – 

C.05 bod 11 (FIDE Tournament Rules), článku 2.2.11 Etického kódexu FIDE, § 4 bod 5 

Stanov SŠZ, § 11 až § 13 Občianskeho zákonníka (práv na ochranu osobnosti) a v zmysle 

Stanov SŠZ § 2 ods. 1 - Zväz zastupuje záujmy svojich členov v rámci SR i v zahraničí. 

Prijaté uznesenie: 

U21-03-2013 

VV SŠZ vyzýva GM Martina Mrvu, aby odstránil YouTube video, ako aj súvisiaci text 

s názov „Ako (...) matoval holého kráľa“ zo dňa 09. 10. 2010 (23.44 h), vrátane fotografie 

a všetkých 26 komentárov z webovej stránky www.c7c5.com 

(http://www.c7c5.com/?pgid=news-editphoto&newsid=1084). 

 

Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ, pre konflikt záujmov o tomto bode nehlasoval. 

 

Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ, predložil: 

  žiadosť Karola Rückschlossa o schválenie dotácie SŠZ na Majstrovstvá sveta seniorov 

2013 v Opatiji vo výške 600,– eur, prijaté uznesenie: 

U22-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje nomináciu na Majstrovstvá sveta seniorov 2013 v Opatiji (Chorvátsko) 

v dňoch 11. 11. – 24. 11. 2013 pre Karola Rückschlossa s príspevkom 600 eur. 

 

 návrh Rozhodcovskej komisie SŠZ na zvýšenie odmien rozhodcov od súťažného ročníka 

2013/2014, a to pre extraligu, 1. ligu, 2. ligu, prijaté uznesenie: 

U23-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje na základe návrhu Rozhodcovskej komisie SŠZ zvýšenie odmeny                      

pre rozhodcov od súťažného ročníka 2013/2014, a to nasledovne: 

- Extraliga – 25 eur/zápas, 

- 1. liga – 22 eur/zápas, 

- 2. liga – 19 eur/zápas. 

http://www.c7c5.com/
http://www.c7c5.com/?pgid=news-editphoto&newsid=1084
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K bodu 15 

Termín ďalšieho zasadnutia VV SŠZ:  sobota 23. 11.  2013 o 10.00 v Piešťanoch  

(počas turnaja OPEN Piešťany)  

 

 

 

 

Zapísala: Blanka Rusková 

 

Overovatelia zápisnice: Karol Pekár, Ľubomír Chripko 

 

 

Prílohy:  

1. Termínový kalendár súťaží dospelých na sezónu 2013/2014 

2. Sadzobník poplatkov a pokút SŠZ 

3. Súťažný poriadok družstiev SŠZ 

4. Návrhy účastníkov MSR seniorov v šachu 2013 

5. Správa hlavného rozhodcu z MSR v rapid šachu mládeže 2013 

6. Vyhodnotenie Dorasteneckej ligy SR 2012/2013 

7. Správa „Marketing a propagácia“ k 30. 06. 2013 

8. Zmluva o súčinnosti medzi SŠZ a Krajským šachovým zväzom Trnava 
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Uznesenia z VV SŠZ 13. 07. 2013 v Banskej Štiavnici: 

 

U01-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje nasledovných riaditeľov ligových súťaží SŠZ na sezónu 2013/2014: 

- extraliga – Igor Poláčik, 

- 1. liga Západ – Rastislav Nikel, 1. liga Východ – Imrich Jurčišin, 

- 2. liga A – Rastislav Diviak, 2. liga B – Ján Detko, 2. liga C – Ján Murín. 

 

U02-03-2013 

VV SŠZ po posúdení návrhu Termínového kalendára súťaží na sezónu 2013/2014                                

od extraligových klubov, schvaľuje návrh predložený Športovo-technickou komisiou SŠZ                

z 8. júna 2013.  

Riaditeľ extraligy zintenzívni komunikáciu so zástupcami extraligových klubov                                 

pri zostavovaní Termínového kalendára súťaží na sezónu 2014/2015. 

 

U03-03-2013 

Ak pred losovaním extraligy 2013/2014 sa odhlasuje, že min. 7 extraligových klubov bude 

súhlasiť s pridelením miesta usporiadania záverečného trojkola podľa poradia minulého 

ročníka, VV SŠZ nebude vyhlasovať konkurz na organizáciu posledného trojkola. 

 

U04-03-2013  

VV SŠZ schvaľuje aktualizáciu Sadzobníka poplatkov a pokút podľa návrhu ŠTK SŠZ. 

 

U05-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje aktualizáciu Súťažného poriadku družstiev podľa návrhu Rozhodcovskej 

komisie SŠZ a ŠTK SŠZ. 

 

U06-03-2013 

VV SŠZ berie na vedomie návrh Ondreja Danadu, člena VV SŠZ, ohľadom práva                               

na predohranie zápasu súťaže družstiev, ktorý je v termínovej kolízii, ak o to v dostatočnom 

predstihu družstvo požiada riaditeľa súťaže. 

 

U07-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje vyplatenie odmien regionálnym manažérom projektu Šach na školách                  

za uplynulý školský rok 2012/2013 nasledovne: 

- Stanislav Vlček, Západné Slovensko – 1000 €, 

- Juraj Ivan, Stredné Slovensko – 1000 €, 

- Šachy Reinter, n. o. Humenné (Miriama Kudlová a Marianna Aľušíková), Východné 

Slovensko –  spolu 1000 €, 

podľa systému odmeňovania stanoveného pre školský rok 2011/2012.  

 

U08-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje pridelenie štatútu Regionálnych šachových akadémií: 

- v pôsobnosti Krajského šachového zväzu Banská Bystrica pre šachový klub ŠK TH Junior 

Banská Bystrica, tréningové centrá: CVČ Banská Bystrica a CVČ Detva, 

- v pôsobnosti Krajského šachového zväzu Trnava pre Šachový klub Komplet Trnava-

Modranka s názvom akadémie TIRNAVIA šachových nádejí Trnava, miesto: ŠK Komplet 

Trnava Modranka, Denné centrum, Dedinská 9, 917 05  Trnava-Modranka. 
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U09-03-2013 

VV SŠZ vyslovuje poďakovanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté na turnaji Mitropa Cup 

2013 družstvu žien v zložení: IM Eva Repková a WGM Julia Kočetková za 1. miesto 

a družstvu mužov v zložení: GM Peter Michalík, IM Tamás Petényi, Christopher Repka a IM 

Milan Pacher za 4. miesto. Poďakovanie patrí i vedúcemu výpravy GM Jánovi Plachetkovi 

a trénerovi FM Ericovi Petersonovi.  

 

U10-03-2013 

VV SŠZ berie na vedomie návrhy účastníkov Majstrovstiev SR 2013 seniorov v šachu 

v Tatranských Matliaroch a zohľadní ich v propozíciách organizovania budúcich ročníkov 

Majstrovstiev SR  seniorov v šachu. 

 

U11-03-2013 
VV SŠZ vyslovuje poďakovanie za účasť družstvu dievčat Liptovskej šachovej školy 

a získanie 2. miesta na 5. ročníku Česko-Slovenskej extraligy družstiev žien 2013 v dňoch    

23. 06. – 28. 06. 2013 v Prahe, ako aj organizátorom turnaja Šachovému svazu České 

republiky a TJ Dukla Praha. 

 

U12-03-2013 

VV SŠZ berie na vedomie vyhodnotenie Majstrovstiev SR v rapid šachu mládeže 2013 

(jednotlivcov, družstiev mladších žiakov, družstiev starších žiakov) a vyslovuje poďakovanie 

organizátorovi uvedených majstrovských súťaží Marekovi Zelnickému zo Šachového klubu 

Ružomberok. 

 

U13-03-2013  

VV SŠZ berie na vedomie vyhodnotenie Dorasteneckej ligy SR 2012/2013 a schvaľuje 

pridelenie dotácií zúčastneným klubom v zmysle predloženého návrhu v termíne do 01. 09. 

2013 na účty klubov potvrdené oprávnenými zástupcami šachových klubov. 

 

U14-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje na návrh Komisie pre náborové turnaje mládeže SŠZ organizátorov 

semifinálových a  finálového turnaja GPX mládeže ročníka 2012/2013 a potvrdzuje 

elektronické hlasovanie per rollam zo dňa 22. 04. 2013: 

- semifinále Západ – Bratislava, 

- semifinále Stred – Žilina, 

- semifinále Východ – Stropkov, 

- finále – Ružomberok, 15. 06. 2013 v ZŠ, Sládkovičova ul. č. 10, Ružomberok. 

 

U15-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje na návrh Trénersko-metodickej komisie SŠZ zrušenie poplatkov                          

za licencie typu B bez ohľadu na ich počet v súťažiach družstiev organizovaných SŠZ. 

 

U16-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje vedúcich výprav a trénerov na nasledovné mládežnícke šachové podujatia 

v roku 2013: 

- Majstrovstvá EÚ – Malenovice (ČR), 27. 08. – 05. 09. 2013: 

vedúci výpravy a tréner: FM Norbert Zambor 

- Majstrovstvá Európy – Budva (Čierna Hora), 28. 09. – 09. 10. 2013: 

vedúci výpravy: GM Ján Plachetka 

tréneri: IM Igor Gažík, Peter Paleček 

- Majstrovstvá sveta – Al-Ain (SAE), 17. 12. – 29. 12. 2013: 
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vedúca výpravy a trénerka: IM Eva Repková 

tréner: Miroslav Roháček 

 

U17-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje Kritériá pre zaradenie na Listinu talentov SŠZ a potvrdzuje elektronické 

hlasovanie per rollam zo dňa 13. 05. 2013. 

 

U18-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje udelenie trénerských kvalifikácií: 

- Rozvojový inštruktor: Zuzana Košelová, 

- Tréner SŠZ: Milan Michalička. 

Sekretariát SŠZ zabezpečí úhradu poplatkov, následné vystavenie certifikátov a menoviek 

a zaslanie schváleným trénerom.  

 

U19-03-2013 

VV SŠZ sa stotožňuje s názorom Rozhodcovskej komisie SŠZ. VV SŠZ odporúča svojmu 

členovi Bc. Ondrejovi Danadovi ospravedlniť sa p. Ladislavovi Demkovi za zverejnené 

tvrdenia na diskusnom fóre SŠZ. 

 

U20-03-2013 

VV SŠZ súhlasí so znením zmluvy o súčinnosti medzi Krajským šachovým zväzom Trnava 

a Slovenským šachovým zväzom a odporúča zmluvu podpísať prezidentom SŠZ. 

 

U21-03-2013 

VV SŠZ vyzýva GM Martina Mrvu, aby odstránil YouTube video, ako aj súvisiaci text 

s názov „Ako (...) matoval holého kráľa“ zo dňa 09. 10. 2010 (23.44 h), vrátane fotografie 

a všetkých 26 komentárov z webovej stránky www.c7c5.com 

(http://www.c7c5.com/?pgid=news-editphoto&newsid=1084). 

 

U22-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje nomináciu na Majstrovstvá sveta seniorov 2013 v Opatiji (Chorvátsko) 

v dňoch 11. 11. – 24. 11. 2013 pre Karola Rückschlossa s príspevkom 600 eur. 

 

U23-03-2013 

VV SŠZ schvaľuje na základe návrhu Rozhodcovskej komisie SŠZ zvýšenie odmeny                      

pre rozhodcov od súťažného ročníka 2013/2014, a to nasledovne: 

- Extraliga – 25 eur/zápas, 

- 1. liga – 22 eur/zápas, 

- 2. liga – 19 eur/zápas. 

http://www.c7c5.com/
http://www.c7c5.com/?pgid=news-editphoto&newsid=1084
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Úlohy z VV SŠZ 13. 07. 2013 v Banskej Štiavnici: 

 

Úloha 01-03-2013 

VV SŠZ poveruje Ľubomíra Chripka, člena VV SŠZ, zapracovať schválené zmeny uznesení 

U04-03-2013, U05-03-2013, U06-03-2013 a U15-03-2013 (eventuálne ďalšie návrhy 

odborných komisií napr. v otázke CIS Premium členov) do Sadzobníka poplatkov a pokút 

a Súťažného poriadku družstiev v paragrafovom znení do začiatku súťaží sezóny 2013/2014. 

 

Úloha 02-03-2013 

Autori učebnice Škola šachu 3 Peter Paleček a Bohuslav Muríň predložia konečnú verziu 

učebnice  grafikovi v termíne do 04. 08. 2013. Grafik odovzdá učebnicu do tlačiarne 

najneskôr 01. 10. 2013. Grafické práce bude vykonávať Martin Krajňák, ktorý graficky 

upravoval i učebnicu Škola šachu 2.  

 

Úloha 03-03-2013  

Martin Huba, prezident SŠZ, pripraví návrh odmeňovania projektu Šach na školách 

v školskom roku 2013/2014. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: 31. 07. 2013 

  

Úloha 04-03-2013 

Michal Vrba, člen VV SŠZ, pripraví výzvu pre šachové kluby o možnosti uchádzať sa 

o pridelenie štatútu Regionálnej šachovej akadémie SŠZ a uverejní ju na webovej zväzovej 

stránke.   

 

Úloha 05-03-2013 

Generálny sekretár SŠZ preverí, či bola doručená elektronicky na sekretariát SŠZ správa                 

od organizátora ŠK Slovan Bratislava, šachový klub z Majstrovstiev SR 2013 seniorov 

v šachu. V prípade, že nebola doručená, skráti dotáciu o 20 % v zmysle Zmluvy 

o organizovaní podujatia č. 04/2013. 

Termín: 20. 07. 2013  

Zodpovednosť: v texte 

 

Úloha 06-03-2013 

Na zasielanie správ od organizátorov vytvorí Ondrej Danada, člen VV SŠZ, e-mailovú adresu 

spravodajstvo@chess.sk s tým, že správa bude doručená na sekretariát SŠZ a členom VV SŠZ 

Michalovi Vrbovi a Ondrejovi Danadovi. Nová e-mailová adresa sa uvedie i do zmluvy 

o organizovaní podujatia pre organizátora. 

Termín: 31. 08. 2013 

Zodpovednosť: v texte 

 

mailto:spravodajstvo@chess.sk

