
Zoznam prihlásených kandidátov do orgánov SŠZ ku dňu 06.06.2017 

Licenčná komisia 

Igor Poláčik, Imrich Jurčišin 

 

Antidopingová komisia 

Blažej Pandula, Marek Tauber, Dušan Forbak 

 

Arbitrážna komisia 

Juraj Ondráš, Vincent Černák 



Mgr. Igor Poláčik 

nar. 20.4.1982, adresa: Bátovce 3,99, 93503, kontakt: 0907 508 71~, ipolacik@gmail.com 

Kandidát za -člena Licenčnej komisie SŠZ 

Vzdelanie: FMFI UK (2000-2005) 

Proesia: Testovanie softvéru (2005-,2017) 

šachová činnosť: 

Člen SŠZ a aktívny hráč, organizátor, rozhodca, tréner (1997-2017). 

Riaditeľovanie súťaží - asi 8 rokov (S. liga A11, 1. liga západ, Extraliga) 
\ 

Čfen VV BŠZ a predseda ŠTK BŠZ - 3 roky 

Člen W SŠZ a predseda ŠTK SŠZ - 1 rok 

V Bratislave, 18.5.2017 
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Ţivotopis 

 

OSOBNÉ ÚDAJE  
 

Meno a Priezvisko: prof. RNDr. Blaţej Pandula, CSc. 

Adresa: Hemerkova 8, 040 23 Košice, Slovenská republika 

Telefón/fax/e – mail: +421 (055) 602 2951 / blazej.Pandula@tuke.sk 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika 

Dátum narodenia: 06.05.1954 

 
 

ODBORNÁ PRAX 

 
Od 1978– do:  - súčasnosť 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: vysokoškolský pedagóg  

Hlavné činnosti a zodpovednosť: Výskumná a pedagogická činnosť so zameraním na oblasťGeofyziky, 

publikačná činnosť 

Názov a adresa zamestnávateľa: Technická univerzita v Košiciach, F BERG, Letná 9/A, 042 00  Košice, Slovenská 

republika 

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Školstvo a vzdelávanie 

 

VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVA 

 

Od – do:20166 – súčasnosť 

Názov získanej kvalifikácie: vysokoškolský profesor 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Metodológia seizmiky trhacích prác, odbor Baníctvo  

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, 

Letná 9/A, 042 00  Košice, Slovenská republika 

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:  3. stupeň vzdelávania 

Od – do:1996– j2006 

Názov získanej kvalifikácie: docent.  

Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Metodológia seizmiky trhacích prác, odbor Baníctvo a geotechnika  

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, 

Letná 9/A, 042 00  Košice, Slovenská republika 

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:  3. stupeň vzdelávania 

Od – do:  1990 –  1996 

Názov získanej kvalifikácie: CSc.. (kandidát technických vied) 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Dobývanie loţísk surovín, odbor Dobývanie loţísk a geotechnika 

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Technická univerzita v Košiciach, Banícka fakulta,  
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Letná  9/A, 042 00  Košice, Slovenská republika 

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: 3. stupeň vzdelávania 

Od – do: 1980 – 1981 

Názov získanej kvalifikácie: RNDr.. (doktor prírodných vied) 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Fyzika hraničných odborov 

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Univerzita Komenského v Bratislave, Matematicko- 

fyzikálna  fakulta, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Slovenská republika 

Od – do: 1972 – 1978  

Názov získanej kvalifikácie: promovaný fyzik 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Jadrová fyzika vysokých energií 

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: 2. stupeň vzdelávania 

Názov získanej kvalifikácie: Kurz vysokoškolskej pedagogiky podľa európskych štandardov 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti:  Inţinierska pedagogika, Inţiniersko-pedagogické praktikum, Komunikácia 

a nácvik diskusie, Tvorba zrozumiteľného textu, Didaktika laboratórnych cvičení, Vybrané kapitoly z psychológie 

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Technická univerzita v Košiciach,  Katedra 

inţinierskej pedagogiky,  Letná 9/A, 042 00  Košice, Slovenská republika 

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:  pedagogická kvalifikácia podľa medzinárodných 

štandardov, IGIP 

 

OSOBNÁ SPÔSOBILOSŤ 

 

Jazyky  / úroveň:  

 Materinský jazyk: slovenský 

 Ďalšie jazyky: 

 

Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

 Európska úroveň 

(*) 

 Počúvanie Čítanie Ústna 

interakcia 

Samostatný 

ústny prejav 

 

Anglický jazyk   A2  B1  A1  A2  B1 

Ruský jazyk   A1  A1  A1  A2  A1 

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 

 

Sociálne zručnosti: 

   Kooperácia, asertivita, zodpovednosť, empatia, sebakontrola. 

 

Organizačné zručnosti: 
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Vedenie študentov pri riešení diplomových a bakalárskych prác. 

   Člen organizačného tímu konferencie Nové trendy v geofyzike a geológií 2015. 

   predseda RADY ZO OZ PŠaV TUKE 2015. 

   Člen Rady OZ PŠaV na Slovensku za VŠ. 

 

 Technické zručnosti: 

Hlavný riešiteľ výskumných úloh v oblasti Seizmika trhacích prác 

Práca s prístrojovým vybavením, spracovanie a vyhodnocovanie nameraných údajov 

Hlbšie znalosti z oblastiseizmických metód. 

 

 

 Počítačové zručnosti: 

Výborná znalosť nástrojov Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Outlook). 

Dobrá znalosť aplikácií grafického designu (CorelDraw Graphics Suite, ACDsee, Adobe Photoshop). 

 

Ďalšie zručnosti: 

Šach, turistika,fotografovanie 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

So šachovou činnosťou som začal uţ na strednej škole SVŠ v Sobranciach. V pionierskom dome bol 

šachový kruţok, kde som získal šachové základy. Najlepším hráčom bol vtedy Michal Lašanda, ktorého 

som obdivoval. Po príchode na vysokú školu do Košíc v roku 1972 som sa hneď v prvom semestri 

zúčastnil šachového turnaja o majstra UPJŠ, kde som porazil významného hráča šachového oddielu 

Jozefa Čumitu. Predseda šachového oddielu Stano Vokal ma hneď presvedčil, aby som sa stal členom 

šachového odielu TJ Slávia UPJŠ Košice. Tak sa roku 1972 začala moja šachová kariera. Predseda oddielu 

Stano Vokal hneď objavil moje organizatorské schopnosti a postupne cez vedúceho druţstva, hospodára, 

tajomníka som sa prepracoval aţ na predsedu šachového oddielu TJ Slávia UPJŠ, kde v tejto funkcii 

pôsobím doteraz. Keďţe šachový oddiel TJ Slávía UPJŠ mal v Košiciach významné postavenie, pôsobil 

som aj vo funkciach Košického šachového zväzu. Začínal som ako športový referent a postupne som sa 

sa prepracoval aţ na predsedu Košického šachového zväzu, kde v tejto funkcii pôsobím doteraz. 

 

PRÍLOHY 

(ţiadne) 

 

 

 

                      30. 01. 2017 

......................................... ........................................................ 
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dátum Podpis 



 
 
 
 
Životopis 
 
 
MUDr. Dušan Forbak, 
 
narodil som sa 8. júla 1954 v Martine, s rodičmi som v detstve žil v Plzni,kde som  počas základnej 
školy asi od 14tich rokov veku  navštevoval šachový oddiel ZČE Plzeň, študoval som šachovú 
literatúru, šachovú históriu, aj šachové problémy, ale pre krátkosť pôsobenia som nedosiahol  
žiadnu výkonnostnú triedu.  
 
Pokračoval som v štúdiu na strednej škole v zahraničí, kde som hral šach iba príležitostne so 
spolužiakmi.  
 
Šachu som sa nevenoval intenzívne ani počas  vysokoškolského štúdia na lekárskej fakulte v 
Bratislave. 
 
Po skončení štúdia som nastúpil ako sekundárny lekár pri lôžku na internom oddelení nemocnice v 
Želiezovciach. Od roku 1985 dodnes pracujem ako ambulantný lekár – špecialista s atestáciou z 
vnútorného lekárstva a nadstavbovou atestáciou z diabetológie, porúch výživy a látkovej premeny. 
V súčasnosti vykonávam  v tomto odbore súkromnú prax v Želiezovciach. 
 
Mám záľubu v športe a v prírode, venoval som sa vytrvalostným športom, outdoorovým aktivitám. 
Ostatných asi 5-6 rokov som sa vrátil k šachu, som registrovaný v SŠZ a aktívne súťažím v 4. lige 
B12 za družstvo TJ Slovan Želiezovce.  Zároveň som jeho predsedom. Moje ratingové maximum sa 
pohybuje okolo 1500 ELO bodov. Šach je pre mňa záľubou, jedinečným fenoménom, oceňujem 
jeho estetickú hĺbku, prináša mi nové vzťahy a uspokojuje aj moju súťaživosť.  
 
 



ŽIVOTOPIS 

Osobné údaje: 
Meno a priezvisko: Mgr. Marek Tauber 
Adresa trvalého pobytu: Letná 3369/19 

058 01 Poprad 
Slovenská republika 

Dátum narodenia: 07.05 .1975 

Vzdelanie: Právnická fakulta UPJŠ Košice 

Zamestnanie: advokát 

Šachová činnosť: 1990-2000 člen BMZ Spišská Nová Ves ( neskôr MŠK SNY) 
2000- člen TJ Slávia UPJŠ Košice 
2x majster republiky v súťaži družstiev s TJ Slávia UPJŠ Košice 

V Poprade 11.04.2017 

;. 
Mgr. Marek Tauber 

-



ŽIVOTOPIS 
 
Osobné údaje: 
 
Meno a priezvisko, titul:                            Juraj Ondráš, Ing. 

Dátum narodenia:                                     14. september 1983 

Adresa:                                                     ČSA 62, 962 31 Sliač (okres Zvolen) 

Telefón:                                                     0905 288 658 

E-mail:                                             juraj.ondras@gmail.com 

  
Vzdelanie: 
  
2006 – 2008                                              TU v Košiciach, Stavebná fakulta 
                                                                  Odbor: Technológia a realizácia stavieb 
   
2002 – 2006                                              TU v Košiciach, Stavebná fakulta                                                  
                                                                  Odbor: Realizácia stavieb       
                                                                                                               
1998 – 2002                                  Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen 

 
Pracovné pôsobenie: 
 
09/2012 – súčasnosť                                 Výrobný prípravár, EUROVIA SK, a.s. 
 
09/2009 – 08/2012                                  Kvalitár stavby, EUROVIA SK, a.s. 
 
09/2008 – 08/2009                                  Stavbyvedúci, EUROVIA SK, a.s. 

  
Pôsobenie v SŠZ: 
 
05/2016 – súčasnosť                                 Člen Konferencie SŠZ 
 
09/2012 – 06/2015                                  Člen Športovo-technickej komisie SŠZ 

 
Pôsobenie v KŠZ Banská Bystrica: 
 
07/2014 – súčasnosť                                  Riaditeľ súťaži KŠZ 
 
07/2009 – súčasnosť                                  Predseda Športovo-technickej komisie KŠZ 
 
04/2009 – súčasnosť                                 Člen Výkonného výboru KŠZ 
 
 
V Sliači, dňa 03.04.2017                                                                        



Zivotopis

obsahujrici ridaje o profesijnom pdsobenl v Sachovom Sporte

Meno a priexisko:

Narodenf:

Bydlisko:

Vzdelanie:

Odbom6 funkcie:

1990 - 1992
1988 -2001

2003 - 2005
2001 -2043
2006 - 2009
1983 - 1987
1987 - 1991
2001 - 2012
1976 - 1991
1977 - doteraz

Odbom6 vzdelanie:

Vincent eern6k

15.2.1952

M.M. Hodhu 9O2t16,927 01 Safa

stredn6 (SPSCH Bratislava)

dten w $z esrn
6len W S$Z (postupne predseda rozhodcovskei,
mlsdeZnickej, organiza6nej, ekonomickej komisie)
6len W SSZ (predseda STK)
6ten Rady SSZ
predseda Rady S$Z
dlen W Z6pacioslovensk6ho $Z
predseda Zdpadoslovenskeho SZ
predseda $zrur
predseda okresn6ho Sachov€ho anilzu Galanta
predseda 5.o. Slovan Duslo $afa s dvoma men$imi prest{vkami

r od roku 1g77 aktivny Sachoyf rozhodca, od roku 1996 medzin6rodnf rozhodca
r od roku 1979 do roku 2005 dobrovofnf tr6ner mlsdeZe v Sachu na klubovei

0rovni
o od roku 1982 lektor Skoleni $achov'fch rozhodcov, poslednfch 5 rokov

neaktivny
o od roku 1975 aktivny hri6, s06asni rating FIDE: 1780

In6 odbornA aktivita:

- dfen organizadndho vfboru majstrovstiev Eur6py ml6deie (1992 Rimavsk6
Sobota) majstrovstiev sveta ml6deZe (1993 - Bratislava)

- ved6cih6deZnicfej Wpravy SR na majstrovstvdch Eur6py 1993 v Madarcku,
na majstrovstv6ch sveta 1993 v Bratislave a na majstrovstv6ch Eur6py 1996
v Rumunsku.

- od roku 1991 riaditet Sachoyfch sritaZi druZstiev od 5. ligy aZ po extraligu
- organiz1tor niekofhfch desiaiok maistrovstiev Ceskoslovenska a Slovenska

v s0taZiach iednotlivcov v r6znych kateg6ri6ch.
- organizhtor desiatok srifaZi a tumaiov, v665inou s medzinirodnou (6asfou,

frunoufch a open tumajov so z6po6tom na FIDE rating.
vykonivanie funkcie roinodcu a hlavn6ho rozhodcu na niekoikfch desiatkach 

-/)turnajov, vritane MSR vo v$eth,ich kateg6ri6ch 7
t?'Z-L4'

V Sali, dfia 29.3.2017 Vincent eernAk


