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Slovenský šachový zväz                                                                   

Sekretariát: Olympionikov 4, 971 01  Prievidza 

 

 

Zápisnica z rokovania Výkonného výboru SŠZ, 

konaného 11. 10. 2014 v Prievidzi 

 

Prítomní: 

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

Plachetka, Niki Vrbová, Zdenek Gregor, Jozef Ráchela, Michal Vrba, Ondrej Danada (členovia) 

Kontrolná komisia SŠZ: Peter Paleček (predseda) 

Sekretariát: Martin Dobrotka, Blanka Rusková 

Pozvaný: JUDr. Ľubomír Chripko 

Ospravedlnený: Rudolf Diviak (predseda Rady SŠZ) 

 

Program rokovania: 

1. Úvod, kontrola uznesení a úloh  

2. Informácia o ekonomickej situácii  

3. Domáce súťaže  

4. Rozvojové projekty  

5. Reprezentácia muži, seniori  

6. Medzinárodné vzťahy a ženský šach  

7. Mládež  

8. Trénovanie a metodika  

9. Legislatíva  

10. Marketingová komunikácia  

11. Klasifikácie  

12. Informatika  

13. Informácia Rady a Kontrolnej komisie SŠZ  

14. Rôzne  

15. Termín ďalšieho zasadnutia VV SŠZ 

 

K bodu 1 – Úvod, kontrola uznesení a úloh     

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

na zasadnutí Výkonného výboru SŠZ v Hoteli SQUASH CENTRUM v Prievidzi. Úvodom 

zablahoželal členom VV SŠZ - novomanželom Niki a Michalovi Vrbovým - k uzavretiu 

manželstva.  

 

Kontrola plnenia uznesení a úloh k 11. 10. 2014 

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, 

 Peter Paleček – príprava učebnice,  

 Rastislav Diviak – príprava turnajov. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: v texte, trvale 

Úloha sa priebežne plní. Martin Dobrotka predložil finančnú správu; učebnice Škola šachu č. 3 

boli koncom augusta distribuované do škôl a CVČ pre školský rok 2014/2015. 
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Úloha 04-01-2014 

Predložiť návrh ďalšieho postupu ohľadom knihy o GM Jánovi Plachetkovi. 

Zodpovednosť: prezident SŠZ 

Termín: najbližšie zasadnutie VV SŠZ 

Úloha nesplnená. Rozpracované podklady za vyplatenú zálohu v zmysle uznesenia U05-01-2013 

boli odovzdané prezidentovi SŠZ. 

 

Úloha 05-01-2014 

Sekretariát SŠZ oficiálnym listom vyzve GM Igora Štohla na odovzdanie podkladov do knihy 

Piešťany 1912 do konca júna t. r., v opačnom prípade bude musieť vrátiť vyplatenú zálohu. 

Úloha splnená. GM Igor Štohl vrátil vyplatenú zálohu vo výške 250 € v zmysle uznesenia U11-

05-2011 a na sekretariát SŠZ zaslal podklady vytypovaných šachových partií, ktoré boli 

odovzdané prezidentovi SŠZ. 

  

Úloha 03-02-2014 

Sledovať zaregistrované turnaje na ratingovanie na FIDE a kontrolovať úhradu poplatku                      

za uskutočnený turnaj. V prípade meškania s úhradou viac ako mesiac, ďalší turnaj tohto 

usporiadateľa neregistrovať. 

Zodpovednosť: Karol Pekár, Martin Dobrotka 

Termín: úloha trvalá 

Úloha sa priebežne plní. 

 

Úloha 04-02-2014  

Sekretariát SŠZ v spolupráci s Rozhodcovskou a Športovo-technickou komisiou SŠZ pripraví 

spoločné stretnutie týchto komisií. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: na základe komunikácie s predsedami komisií  

Úloha splnená, spoločné zasadnutie komisií sa uskutočnilo 24. 08. 2014 v Banskej Bystrici. 

 

Úloha 09-02-2014 

Pridať na webovej zväzovej stránke sekciu Akadémie s rozdelením na Národnú šachovú 

akadémiu a Regionálne šachové akadémie a základné informácie, zoznam akadémií, kontakty... 

Zodpovednosť: Blanka Rusková, Ondrej Danada, Michal Vrba 

Termín: 31. 05. 2014 

Úloha sčasti splnená (Blanka Rusková, Michal Vrba), úlohu na základe podkladov zatiaľ 

nedopracoval Ondrej Danada. Termín predĺžený do najbližšieho zasadnutia VV SŠZ. 

 

Úloha 10-02-2014  

Ondrej Danada, člen VV SŠZ zadefinuje špecifikáciu funkčných požiadaviek on-line 

komunikácie VV SŠZ a Rastislav Búry ich naprogramuje. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: 31. 05. 2014 

Úloha nesplnená, termín predĺžený do 01. 12. 2014. 

 

Úloha 01-03-2014 

Generálny sekretár SŠZ preskúma možnosti ekonomického softvéru vhodného pre SŠZ 

a navrhne riešenie. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: 31. 08. 2014  

Úloha nesplnená. Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ informoval, že je možné využiť                

pre potreby SŠZ štandardný ekonomický softvér. Po preskúšaní sa vyjadrí do 15. 11. 2014. 
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Úloha 02-03-2014 

Športovo-technická komisia SŠZ predloží návrh nového Súťažného poriadku družstiev                         

do 31. júla 2014.  

Zodpovednosť a termín: v texte 

Úloha splnená. Návrh Súťažného poriadku družstiev bol predložený. Pozri tiež bod 3. Domáce 

súťaže. Prijaté nové uznesenie U02-04-2014 a Úloha 01-04-2014. 

 

Úloha 03-03-2014 

Martin Krajňák, člen VV SŠZ a predseda ŠTK SŠZ zabezpečí žrebovanie Extraligy 2014/2015 

na termín 12. júla 2014 o 14.00 h v Banskej Štiavnici počas Štiavnického šachového festivalu. 

Úloha splnená. Žrebovanie Extraligy 2014/2015 sa v uvedenom termíne uskutočnilo. 

 

Úloha 04-03-2014  

Vypísať konkurz na Majstrovstvá SR v šachu seniorov v roku 2015. 

Zodpovednosť: generálny sekretár SŠZ 

Termín: 30. 06. 2014  

Úloha splnená. Návrh konkurzu Majstrovstiev SR v šachu seniorov 2015 bol predložený. Pozri 

tiež bod 3. Domáce súťaže. Prijaté uznesenie U04-04-2014. 

 

 

K bodu 2 

Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ, informoval o: 

- ekonomickej situácii k 09. 10. 2014, 

- skutočných nákladoch slovenskej šachovej výpravy na 41. Svetovej šachovej olympiáde 

2014 

a odpovedal na otázky prítomných členov VV SŠZ.  

 

Ing. Martin Huba, prezident SŠZ predložil prvý návrh rozpočtu SŠZ na rok 2015. Rozpočet SŠZ 

na rok 2015 bude programom rokovania najbližšieho zasadnutia VV SŠZ. 

 

U01-04-2014 

VV SŠZ potvrdzuje výsledok elektronického hlasovania a schvaľuje províziu 30 % (v zmysle 

platnej Ekonomickej smernice SŠZ, čl. III. Provízie – 25 % zo získanej sumy) Trnavskej 

šachovej škole v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov pre SŠZ z podnikateľského 

sektora v SR a v zahraničí, s podmienkou vyplatenia provízie do 5 dní po nabehnutí prostriedkov 

na účet SŠZ. Platnosť zmluvy medzi SŠZ a Trnavskou šachovou školou do 30. 06. 2015. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9  

 

 

K bodu 3 

Martin Krajňák, člen VV SŠZ a predseda Športovo-technickej komisie: 

- požiadal členov VV SŠZ o vyjadrenie k návrhu zrušenia, resp. odloženia účinnosti uznesenia 

U09-04-2013. V tejto súvislosti bolo VV SŠZ doručené i stanovisko p. Richarda Pohranca, 

člena SŠZ k povinnému štartu juniora alebo ženy v 2. lige. Na základe diskusie členov VV 

SŠZ bolo prijaté uznesenie a úloha:  

U02-04-2014 

VV SŠZ sa opätovne zaoberal uznesením číslo U09-04-2013 s nasledovným znením: 

VV SŠZ schvaľuje: 

 v sezóne 2014/2015 v 2. lige povinnú účasť 1 hráča z kategórie ženy alebo junior do 18 

rokov v každom družstve v každom zápase, 
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 v sezóne 2015/2016 v 2. lige povinnú účasť 1 hráča z kategórie ženy a junior do 18 rokov 

v každom družstve v každom zápase, 

 od sezóny 2015/2016 v 1. lige povinnú účasť 1 hráča z kategórie ženy alebo junior do 18 

rokov v každom družstve v každom zápase, 

 od sezóny 2016/2017 v 1. lige povinnú účasť 1 hráča z kategórie ženy a junior do 18 rokov 

v každom družstve v každom zápase 

a odporúča krajským šachovým zväzom, aby uvedené pravidlo zaviedli aj vo svojej kompetencii. 

VV SŠZ schvaľuje odloženie účinnosti celého uznesenia o jeden rok (t. j. realizáciou všetkých             

4 stanovených krokov) a zároveň ukladá Martinovi Krajňákovi, členovi VV SŠZ a predsedovi 

ŠTK zapracovať schválené uznesenie do Súťažného poriadku družstiev s platnosťou 

a účinnosťou od sezóny 2015/2016. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

Úloha 01-04-2014 

Martin Krajňák, člen VV SŠZ a predseda ŠTK zapracuje uznesenie číslo U09-04-2013                       

na základe potvrdzujúceho uznesenia U02-04-2014 do Súťažného poriadku družstiev 

s platnosťou a účinnosťou od sezóny 2015/2016. 

Termín: 31. 12. 2014  

Zodpovednosť: v texte 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

- predložil návrh konkurzu na usporiadanie Záverečného trojkola Commander Extraligy SR 

v šachu v sezóne 2014/2015. Na základe pripomienok členov VV SŠZ bol návrh doplnený               

a prijaté uznesenie a úloha:  

U03-04-2014 
VV SŠZ schvaľuje konkurz na usporiadanie Záverečného trojkola Commander Extraligy SR 

v šachu v sezóne 2014/2015. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 8, nehlasoval 1 

 

Úloha 02-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje komisiu na vyhodnotenie ponúk na usporiadanie Záverečného trojkola 

Commander Extraligy SR v šachu v sezóne 2014/2015 v zložení: Karol Pekár (predseda), Martin 

Krajňák a Martin Dobrotka (členovia) tak, aby bol usporiadateľ schválený VV SŠZ v termíne               

do 21. 11. 2014.  

Termín a zodpovednosť: v texte 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 8, nehlasoval 1 

 

VV SŠZ zobral na vedomie informáciu Šachového klubu ŠK Slovan Bratislava o záujme 

zorganizovať Záverečné trojkolo Commander Extraligy SR v šachu v sezóne 2014/2015 v dňoch 

20. – 22. 03. 2015 v Bratislave. 

 

- predložil návrh Súťažného poriadku družstiev, ktorý na základe pripomienok členov VV SŠZ 

a prijatého uznesenia U02-04-2014 a Úlohy 01-04-2014 prerokuje v Športovo-technickej 

komisii SŠZ a predloží VV SŠZ na schválenie. 

 

Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ: 

- v rámci plnenia Úlohy 04-03-2014 predložil návrh konkurzu na usporiadanie Majstrovstiev 

SR v šachu seniorov 2015, prijaté uznesenie: 

U04-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje konkurz na usporiadanie Majstrovstiev SR v šachu seniorov 2015. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 
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- predložil návrh riešenia licencií SŠZ (zjednodušenie administrácie a zmena poplatkov)                    

od sezóny 2015/2016 a odpovedal na otázky členov VV SŠZ. Konečný návrh predloží                     

na schválenie VV SŠZ. 

 

 

K bodu 4 

Šach na školách – pozri kontrolu plnenia Úlohy 02-08-2011.  

 

U05-04-2014 

VV SŠZ potvrdzuje výsledok elektronického hlasovania a schvaľuje účasť zástupcu SŠZ                

Ing. Stanislava Vlčka, manažéra projektu Šach na školách a člena komisie CIS FIDE                                     

na Medzinárodnej konferencii CIS v Jerevane (Arménsko) v termíne 16. – 18. októbra 2014 

a úhradu nákladov (cestovné náklady a ubytovanie). 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

 

K bodu 5 

Ján Plachetka, člen VV SŠZ informoval o účasti a dosiahnutom výsledku slovenskej mužskej 

šachovej reprezentácie na 41. Svetovej šachovej olympiáde 2014. Igor Štohl, vedúci slovenskej 

ženskej šachovej reprezentácie zaslal správu VV SŠZ elektronicky. Družstvo žien sa umiestnilo 

na 17. mieste, družstvo mužov na 37. mieste. VV SŠZ zobral uvedené informácie na vedomie 

a prijal uznesenia: 

U06-04-2014 

VV SŠZ ďakuje slovenským šachovým reprezentačným družstvám mužov a žien a trénerom                  

za vzornú reprezentáciu SŠZ na 41. Svetovej šachovej olympiáde 2014 v Tromsø (Nórsko) 01. – 

15. 08. 2014. Zároveň ďakuje Lukášovi Gálikovi, redaktorovi TASR za sprostredkovanie 

informácií z olympiády. 

 

U07-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje vyplatiť odmenu po 100 € trénerom slovenskej šachovej reprezentácie:              

GM Jánovi Plachetkovi a GM Igorovi Štohlovi za predolympijské sústredenie. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

Počas 41. Svetovej šachovej olympiády 2014 sa uskutočnil 85. Kongres Medzinárodnej šachovej 

federácie (FIDE) a voľba prezidenta FIDE. Prezidentom FIDE sa  na obdobie ďalších štyroch 

rokov opätovne stal Kirsan Iljumžinov, ktorý najvyššiu funkciu v tejto inštitúcii vykonáva 

nepretržite od roku 1995.  Po voľbách FIDE sa už vo večerných hodinách konali aj voľby                      

do Európskej šachovej únie (ECU). Víťazom sa stal gruzínsky kandidát Zurab Azmaiparašvili. 

V jeho tíme bude zastávať funkciu pokladníka prezident SŠZ Ing. Martin Huba, ktorý sa 

Kongresu FIDE a voľby prezidenta FIDE a ECU osobne zúčastnil a informoval členov VV SŠZ. 

 

Jozef Ráchela, člen VV SŠZ informoval o účasti Šachového klubu Dunajská Streda                               

na Európskom klubovom pohári 2014 a získaní vynikajúceho 12. miesta. VV SŠZ zobral 

informáciu na vedomie a prijal uznesenie: 

U08-04-2014 

VV SŠZ vyslovuje poďakovanie Šachovému klubu Dunajská Streda za vzornú reprezentáciu 

a získanie 12. miesta na Európskom klubovom pohári 2014 v Bilbao (Španielsko) 13. – 21. 09. 

2014.  

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 
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K bodu 6 

Prostredníctvom FIDE bola SŠZ doručená žiadosť Rakúskeho šachového zväzu o zmenu 

národnej federácie WGM Reginy Theissl Pokornej (ID 14902052).  

 

U09-04-2014 

VV SŠZ vyslovuje poďakovanie WGM Regine Theissl Pokornej za členstvo a reprezentáciu 

Slovenského šachového zväzu. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

VV SŠZ uvedenú žiadosť prerokoval a na základe výsledku hlasovania prijal nasledovné 

uznesenie:  

U10-04-2014 

Na základe doručenej žiadosti Rakúskeho šachového zväzu nesúhlasí so zmenou federácie                         

pred uplynutím lehoty v zmysle Handbooku FIDE. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 5, zdržali sa 2, nehlasovali 2 

Poznámka: 

SŠZ na vyjadrenie prípadného súhlasného stanoviska očakáva komunikáciu priamo zo strany 

Rakúskeho šachového zväzu. 

 

U11-04-2014  
VV SŠZ vyslovuje poďakovanie Ing. Jurajovi Ivanovi, riaditeľovi turnaja a Liptovskému 

šachovému zväzu – Liptovskej šachovej škole, rozhodcom a vedeniu Holiday Village 

Tatralandia – Liptovský Mikuláš za organizáciu a bezproblémový priebeh 6. ročníka Česko-

Slovenskej Extraligy žien 2014. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

 

K bodu 7 

Zdenek Gregor, člen VV SŠZ informoval o troch elektronických hlasovaniach, ktoré potvrdil 

VV SŠZ: 

U12-04-2014 

VV SŠZ potvrdzuje výsledok elektronického hlasovania a schvaľuje konkurzy na usporiadanie 

Majstrovstiev Slovenskej republiky mládeže v šachu jednotlivcov a družstiev v roku 2015. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

U13-04-2014 

VV SŠZ potvrdzuje výsledok elektronického hlasovania a schvaľuje doplnenie termínov 

hlavných mládežníckych podujatí v roku 2015 do Termínového kalendára súťaží SŠZ 

2014/2015. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

U14-04-2014 

VV SŠZ potvrdzuje výsledok elektronického hlasovania a schvaľuje príspevok vo výške             

1500 € na podporu 8. ročníka Grand Prix mládeže 2014/2015. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

- predložil návrh Súťažného poriadku družstiev Dorasteneckej ligy SR v šachu, v ktorom bolo 

doplnené, že prvé dve finálové družstvá získajú oprávnenie priameho postupu do finále 

v nasledujúcom ročníku, k čomu sa vyjadrili členovia VV SŠZ a hlasovaním 9 členov VV 
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SŠZ: za 3, proti 5, zdržal sa 1, nebol návrh Súťažného poriadku družstiev Dorasteneckej ligy 

SR v šachu schválený, 

 

- predložil dve ponuky na usporiadanie Majstrovstiev SR mládeže jednotlivcov do 8 – 18 

rokov D a CH a Junioriek (D20) 2015 zo Športového klubu mesta Stará Ľubovňa 

a Liptovského šachového zväzu Liptovský Mikuláš. Na základe hlasovania 9 členov VV SŠZ 

za usporiadateľa:  

1. Športový klub mesta Stará Ľubovňa: za 1, zdržal sa 1, nehlasovali 7 

2. Liptovský šachový zväz Liptovský Mikuláš: za 5, zdržali sa 3, nehlasoval 1 – bolo prijaté 

uznesenie: 

U15-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje organizátora Majstrovstiev SR mládeže jednotlivcov do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 

rokov chlapcov a dievčat a Junioriek (D20) v roku 2015:   

Organizátor: Liptovský šachový zväz Liptovský Mikuláš 

Miesto konania:  Kongresové centrum Holiday Village Tatralandia - Liptovský Mikuláš 

Riaditeľ: Ing. Juraj Ivan 

Hlavný rozhodca: Mgr. Karol Pekár (IA) 

Garant SŠZ: Zdenek Gregor 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

Vzhľadom na to, že do termínu podania prihlášok neboli doručené ponuky na organizáciu 

Majstrovstiev SR mládeže jednotlivcov a družstiev v rapid šachu a Majstrovstiev SR juniorov 

v roku 2015, Zdenek Gregor, predseda Komisie mládeže SŠZ navrhol predĺžiť termín podania 

prihlášok do 30. 11. 2014, prijaté uznesenie:  

U16-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje predĺženie termínu na podanie prihlášok na organizáciu Majstrovstiev SR 

mládeže jednotlivcov a družstiev v rapid šachu a Majstrovstiev SR juniorov v roku 2015                    

do 30. 11. 2014. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

- na základe schválenej dotácie zo štátneho rozpočtu z podprogramu 026 01 Šport na školách 

a rekreačný šport v roku 2014 vo výške 2 900 eur, Ing. Stanislav Vlček, manažér projektu 

Šach na školách predložil elektronicky VV SŠZ na schválenie návrh súťažného poriadku 

a konkurzu na usporiadanie Majstrovstiev SR žiakov a žiačok základných škôl a 1. stupňa 

osemročných gymnázií v zrýchlenom šachu v školskom roku 2014/2015, prijaté uznesenia: 

U17-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje Súťažný poriadok majstrovských súťaží žiakov a žiačok základných škôl            

a 1. stupňa osemročných gymnázií v zrýchlenom šachu. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

U18-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje konkurz na usporiadanie Majstrovstiev Slovenskej republiky žiakov a žiačok 

základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií v zrýchlenom šachu v školskom roku 

2014/2015 s príspevkom SŠZ spolu max. 360 eur. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

U19-04-2014 

VV SŠZ vyslovuje poďakovanie Marekovi Zelnickému, riaditeľovi turnaja a Šachovému klubu 

Ružomberok, rozhodcom a vedeniu AquaRelax Dolný Kubín za organizáciu a bezproblémový 

priebeh Finále GRAND PRIX mládeže 2013/2014 dňa 14. 06. 2014. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 
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U20-04-2014 

VV SŠZ vyslovuje poďakovanie Marekovi Karasovi za 1. miesto v kategórii CH16                                

a slovenským šachovým mládežníckym reprezentantom (21 účastníkov SŠZ) za reprezentáciu 

SŠZ na Majstrovstvách Európskej únie 2014 v termíne 26. 08. – 04. 09. 2014 v Koutech                  

nad Desnou (ČR). Poďakovanie patrí i vedúcemu výpravy Petrovi Palečkovi a trénerovi                  

FM Miroslavovi Roháčkovi. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

U21-04-2014 

VV SŠZ vyslovuje poďakovanie WFM Veronike Gažíkovej za 3. miesto v kat. D16 

a slovenským šachovým mládežníckym reprezentantom (7 účastníkov SŠZ) za reprezentáciu 

SŠZ na Majstrovstvách sveta mládeže 2014 v termíne 19. – 30. 09. 2014 v Durbane (JAR). 

Poďakovanie patrí i vedúcemu výpravy IM Igorovi Gažíkovi a trénerovi GM Igorovi Štohlovi. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

 

K bodu 8 

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

- predložil žiadosť p. Jaroslava Košelu na udelenie titulu Rozvojový inštruktor (I), prijaté 

uznesenie: 

U22-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje udelenie trénerského titulu Rozvojový inštruktor (I) p. Jaroslavovi Košelovi. 

Sekretariát SŠZ zabezpečí úhradu poplatku, následné vystavenie certifikátu a menovky 

a zaslanie. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

- DVD Videokomentáre GM Jána Markoša navrhol rozdeliť po 1 ks do všetkých šachových 

klubov v rámci SŠZ, prijaté uznesenie: 

U23-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje rozdelenie DVD Videokomentáre GM Jána Markoša po 1 ks do všetkých 

šachových klubov v rámci SŠZ. Distribúciu zabezpečí sekretariát SŠZ počas ligových súťaží. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

- informoval o možnej účasti slovenskej šachovej mládežníckej reprezentácie SŠZ na Svetovej 

šachovej olympiáde do 16 rokov 2014, ktorá sa uskutoční 13. – 21. 12. 2014 v Győri/Rábe 

(Maďarsko). O výsledku komunikácie s mládežníckymi účastníkmi bude elektronicky 

informovať VV SŠZ. 

 

 

K bodu 9 

Termín hlavného pojednávania na Okresnom súde Bratislava III v trestnej veci K. P. stanovený 

na deň 30. 09. 2014 zrušený z dôvodu zmeny zákonného sudcu. 

 

 

K bodu 10 

Michal Vrba, člen VV SŠZ: 

- informoval o spolupráci so spoločnosťou Commander Systems, s.r.o. Bratislava pri podpore 

najvyššej šachovej súťaže Extraligy 2014/2015, 

- predložené on-line otázky členov SŠZ boli zodpovedané počas zasadnutia elektronicky. 



9/13 

 

 

K bodu 11 

Karol Pekár, viceprezident SŠZ informoval o priebežnom plnení Úlohy 03-02-2014. 

 

 

K bodu 12 

-  

 

K bodu 13 

Rudolf  Diviak, predseda Rady ospravedlnený.  

Peter Paleček, predseda Kontrolnej komisie SŠZ – informoval o priebežnej kontrole účtovníctva 

na sekretariáte SŠZ medzi zasadnutiami VV SŠZ. 

VV SŠZ zobral informáciu Kontrolnej komisie SŠZ na vedomie. 

 

 

K bodu 14 – Rôzne 

Žiadosť Štefana Mazúra – potvrdenie elektronického hlasovania: 

U24-04-2014 

VV SŠZ potvrdzuje výsledok elektronického hlasovania a schvaľuje príspevok vo výške 300 € 

(na základe predložených dokladov) pre Štefana Mazúra na uzavretý veľmajstrovský turnaj – 

Koszalin, Poľsko v termíne 8. – 17. augusta 2014.  

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 9 

 

Žiadosť o príspevok na turnaj pre člena Národnej akadémie SŠZ Martina Nayhebavera, prijaté 

uznesenie: 

U25-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje z rozpočtu Národnej akadémie SŠZ príspevok 300 € pre Martina 

Nayhebavera na uzavretý turnaj s možnosťou plnenia normy min. IM s čerpaním po predložení 

dokladov do 31. marca 2015. 

 

Záujem účasti IM Tamása Petényiho na Majstrovstvách Európy jednotlivcov 2015 s podporou 

SŠZ bez predchádzajúcej účasti na Majstrovstvách SR jednotlivcov 2014 zo študijných dôvodov. 

Prijatá úloha: 

Úloha 03-04-2014 

Generálny sekretár SŠZ preverí záujem o účasť na Majstrovstvách Európy jednotlivcov 2015 

z radov medailistov Majstrovstiev SR 2014 – GM Peter Michalík, GM Ľubomír Ftáčnik                         

a Christopher Repka – po ich vyjadrení predloží žiadosť opätovne na prerokovanie VV SŠZ. 

 

Žiadosť o pomoc a podporu FM Vladimíra Jacku, v súčasnosti právoplatne odsúdeného v Ústave 

na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom – Ľubomír Chripko preverí možnosti 

pomoci a pripraví odpoveď. VV SŠZ zobral uvedenú žiadosť na vedomie. 

 

 

K bodu 15 

Termín ďalšieho zasadnutia VV SŠZ: 19. – 20. 12. 2014 v Győri/Rábe (Maďarsko) 

      počas Svetovej šachovej olympiády mládeže 

      do 16 rokov 2014 
 

 

Zapísala: Blanka Rusková 

Overovatelia zápisnice: Karol Pekár, Ľubomír Chripko 
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Uznesenia z VV SŠZ 11. 10. 2014 v Prievidzi: 

 

U01-04-2014 

VV SŠZ potvrdzuje výsledok elektronického hlasovania a schvaľuje províziu 30 % (v zmysle 

platnej Ekonomickej smernice SŠZ, čl. III. Provízie – 25 % zo získanej sumy) Trnavskej 

šachovej škole v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov pre SŠZ z podnikateľského 

sektora v SR a v zahraničí, s podmienkou vyplatenia provízie do 5 dní po nabehnutí prostriedkov 

na účet SŠZ. Platnosť zmluvy medzi SŠZ a Trnavskou šachovou školou do 30. 06. 2015. 

 

U02-04-2014 

VV SŠZ sa opätovne zaoberal uznesením číslo U09-04-2013 s nasledovným znením: 

VV SŠZ schvaľuje: 

 v sezóne 2014/2015 v 2. lige povinnú účasť 1 hráča z kategórie ženy alebo junior do 18 

rokov v každom družstve v každom zápase, 

 v sezóne 2015/2016 v 2. lige povinnú účasť 1 hráča z kategórie ženy a junior do 18 rokov 

v každom družstve v každom zápase, 

 od sezóny 2015/2016 v 1. lige povinnú účasť 1 hráča z kategórie ženy alebo junior do 18 

rokov v každom družstve v každom zápase, 

 od sezóny 2016/2017 v 1. lige povinnú účasť 1 hráča z kategórie ženy a junior do 18 rokov 

v každom družstve v každom zápase 

a odporúča krajským šachovým zväzom, aby uvedené pravidlo zaviedli aj vo svojej kompetencii. 

VV SŠZ schvaľuje odloženie účinnosti celého uznesenia o jeden rok (t. j. realizáciou všetkých             

4 stanovených krokov) a zároveň ukladá Martinovi Krajňákovi, členovi VV SŠZ a predsedovi 

ŠTK zapracovať schválené uznesenie do Súťažného poriadku družstiev s platnosťou 

a účinnosťou od sezóny 2015/2016. 

 

U03-04-2014 
VV SŠZ schvaľuje konkurz na usporiadanie Záverečného trojkola Commander Extraligy SR 

v šachu v sezóne 2014/2015. 

 

U04-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje konkurz na usporiadanie Majstrovstiev SR v šachu seniorov 2015. 

 

U05-04-2014 

VV SŠZ potvrdzuje výsledok elektronického hlasovania a schvaľuje účasť zástupcu SŠZ                   

Ing. Stanislava Vlčka, manažéra projektu Šach na školách a člena komisie CIS FIDE                                     

na Medzinárodnej konferencii CIS v Jerevane (Arménsko) v termíne 16. – 18. októbra 2014 

a úhradu nákladov (cestovné náklady a ubytovanie). 

 

U06-04-2014 

VV SŠZ ďakuje slovenským šachovým reprezentačným družstvám mužov a žien a trénerom                  

za vzornú reprezentáciu SŠZ na 41. Svetovej šachovej olympiáde 2014 v Tromsø (Nórsko) 01. – 

15. 08. 2014. Zároveň ďakuje Lukášovi Gálikovi, redaktorovi TASR za sprostredkovanie 

informácií z olympiády. 

 

U07-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje vyplatiť odmenu po 100 € trénerom slovenskej šachovej reprezentácie: GM 

Jánovi Plachetkovi a GM Igorovi Štohlovi za predolympijské sústredenie. 
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U08-04-2014 

VV SŠZ vyslovuje poďakovanie Šachovému klubu Dunajská Streda za vzornú reprezentáciu 

a získanie 12. miesta na Európskom klubovom pohári 2014 v Bilbao (Španielsko) 13. – 21. 09. 

2014.  

 

U09-04-2014 

VV SŠZ vyslovuje poďakovanie WGM Regine Theissl Pokornej za členstvo a reprezentáciu 

Slovenského šachového zväzu. 

 

U10-04-2014 

Na základe doručenej žiadosti Rakúskeho šachového zväzu nesúhlasí so zmenou federácie                         

pred uplynutím lehoty v zmysle Handbooku FIDE. 

Hlasovanie 9 členov VV SŠZ: za 5, zdržali sa 2, nehlasovali 2 

Poznámka: 

SŠZ na vyjadrenie prípadného súhlasného stanoviska očakáva komunikáciu priamo zo strany 

Rakúskeho šachového zväzu. 

 

U11-04-2014  
VV SŠZ vyslovuje poďakovanie Ing. Jurajovi Ivanovi, riaditeľovi turnaja a Liptovskému 

šachovému zväzu – Liptovskej šachovej škole, rozhodcom a vedeniu Holiday Village 

Tatralandia – Liptovský Mikuláš za organizáciu a bezproblémový priebeh 6. ročníka Česko-

Slovenskej Extraligy žien 2014. 

 

U12-04-2014 

VV SŠZ potvrdzuje výsledok elektronického hlasovania a schvaľuje konkurzy na usporiadanie 

Majstrovstiev Slovenskej republiky mládeže v šachu jednotlivcov a družstiev v roku 2015. 

 

U13-04-2014 

VV SŠZ potvrdzuje výsledok elektronického hlasovania a schvaľuje doplnenie termínov 

hlavných mládežníckych podujatí v roku 2015 do Termínového kalendára súťaží SŠZ 

2014/2015. 

 

U14-04-2014 

VV SŠZ potvrdzuje výsledok elektronického hlasovania a schvaľuje príspevok vo výške             

1500 € na podporu 8. ročníka Grand Prix mládeže 2014/2015. 

 

U15-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje organizátora Majstrovstiev SR mládeže jednotlivcov do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 

rokov chlapcov a dievčat a Junioriek (D20) v roku 2015:   

Organizátor: Liptovský šachový zväz Liptovský Mikuláš 

Miesto konania:  Kongresové centrum Holiday Village Tatralandia - Liptovský Mikuláš 

Riaditeľ: Ing. Juraj Ivan 

Hlavný rozhodca: Mgr. Karol Pekár (IA) 

Garant SŠZ: Zdenek Gregor 

 

U16-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje predĺženie termínu na podanie prihlášok na organizáciu Majstrovstiev SR 

mládeže jednotlivcov a družstiev v rapid šachu a Majstrovstiev SR juniorov v roku 2015                

do 30. 11. 2014. 

 

U17-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje Súťažný poriadok majstrovských súťaží žiakov a žiačok základných škôl            

a 1. stupňa osemročných gymnázií v zrýchlenom šachu. 
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U18-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje konkurz na usporiadanie Majstrovstiev Slovenskej republiky žiakov a žiačok 

základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií v zrýchlenom šachu v školskom roku 

2014/2015 s príspevkom SŠZ spolu max. 360 eur. 

 

U19-04-2014 

VV SŠZ vyslovuje poďakovanie Marekovi Zelnickému, riaditeľovi turnaja a Šachovému klubu 

Ružomberok, rozhodcom a vedeniu AquaRelax Dolný Kubín za organizáciu a bezproblémový 

priebeh Finále GRAND PRIX mládeže 2013/2014 dňa 14. 06. 2014. 

 

U20-04-2014 

VV SŠZ vyslovuje poďakovanie Marekovi Karasovi za 1. miesto v kategórii CH16                                

a slovenským šachovým mládežníckym reprezentantom (21 účastníkov SŠZ) za reprezentáciu 

SŠZ na Majstrovstvách Európskej únie 2014 v termíne 26. 08. – 04. 09. 2014 v Koutech             

nad Desnou (ČR). Poďakovanie patrí i vedúcemu výpravy Petrovi Palečkovi a trénerovi                  

FM Miroslavovi Roháčkovi. 

 

U21-04-2014 

VV SŠZ vyslovuje poďakovanie WFM Veronike Gažíkovej za 3. miesto v kat. D16 

a slovenským šachovým mládežníckym reprezentantom (7 účastníkov SŠZ) za reprezentáciu 

SŠZ na Majstrovstvách sveta mládeže 2014 v termíne 19. – 30. 09. 2014 v Durbane (JAR). 

Poďakovanie patrí i vedúcemu výpravy IM Igorovi Gažíkovi a trénerovi GM Igorovi Štohlovi. 

 

U22-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje udelenie trénerského titulu Rozvojový inštruktor (I) p. Jaroslavovi Košelovi. 

Sekretariát SŠZ zabezpečí úhradu poplatku, následné vystavenie certifikátu a menovky 

a zaslanie. 

 

U23-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje rozdelenie DVD Videokomentáre GM Jána Markoša po 1 ks do všetkých 

šachových klubov v rámci SŠZ. Distribúciu zabezpečí sekretariát SŠZ počas ligových súťaží. 

 

U24-04-2014 

VV SŠZ potvrdzuje výsledok elektronického hlasovania a schvaľuje príspevok vo výške 300 € 

(na základe predložených dokladov) pre Štefana Mazúra na uzavretý veľmajstrovský turnaj – 

Koszalin, Poľsko v termíne 8. – 17. augusta 2014.  

 

U25-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje z rozpočtu Národnej akadémie SŠZ príspevok 300 € pre Martina 

Nayhebavera na uzavretý turnaj s možnosťou plnenia normy min. IM s čerpaním po predložení 

dokladov do 31. marca 2015. 
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Úlohy z VV SŠZ 11. 10. 2014 v Prievidzi: 

 

Úloha 01-04-2014 

Martin Krajňák, člen VV SŠZ a predseda ŠTK zapracuje uznesenie číslo U09-04-2013                       

na základe potvrdzujúceho uznesenia U02-04-2014 do Súťažného poriadku družstiev 

s platnosťou a účinnosťou od sezóny 2015/2016. 

Termín: 31. 12. 2014  

Zodpovednosť: v texte 

 

Úloha 02-04-2014 

VV SŠZ schvaľuje komisiu na vyhodnotenie ponúk na usporiadanie Záverečného trojkola 

Commander Extraligy SR v šachu v sezóne 2014/2015 v zložení: Karol Pekár (predseda), Martin 

Krajňák a Martin Dobrotka (členovia) tak, aby bol usporiadateľ schválený VV SŠZ v termíne               

do 21. 11. 2014.  

Termín a zodpovednosť: v texte 

 

Úloha 03-04-2014 

Generálny sekretár SŠZ preverí záujem o účasť na Majstrovstvách Európy jednotlivcov 2015 

z radov medailistov Majstrovstiev SR 2014 – GM Peter Michalík, GM Ľubomír Ftáčnik                         

a Christopher Repka – po ich vyjadrení predloží žiadosť opätovne na prerokovanie VV SŠZ. 

 


