Slovenský šachový zväz
Sekretariát SŠZ: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky
Zápisnica z rokovania Výkonného Výboru SŠZ
zo dňa 10.7.2015 –11.7. 2015 v Banskej Štiavnici
Prítomní:
Výkonný výbor: František Jablonický, Cyril Cehelský, Juraj Petényi, Alexander Riabov,
Karol Pekár, Peter Paleček, Igor Poláčik, Rastislav Diviak
Sekretariát: Vladimír Szűcs, Renata Szűcsová
Rada: Juraj Ivan, predseda Rady
Kontrolná komisia: Ľubomír Chripko, predseda KK
Ospravedlnený: Zdenek Gregor
Hostia: Rastislav Búry, Ondrej Danada, Ján Hyll, Stanislav Vlček

Program rokovania:
1. Úvod, kontrola uznesení a úloh
2. Informácia o ekonomickej situácii a rozpočet
3. Domáce súťaže, kalendár ŠTK
4. Mládež
5. Trénovanie a Metodika
6. Reprezentácia
7. Medzinárodné vzťahy
8. Legislatíva a marketing
9. Klasifikácie
10. Informatika
11. GPX a rozhodovanie
12. Turnaje Slovakia Tour
13. MDH a E-learning
14. Informácia Rady SŠZ a KK SŠZ
15. Rôzne
K bodu 1 – Úvod, kontrola uznesení a úloh
Prezident Slovenského šachového zväzu (SŠZ) Ing. František Jablonický privítal
prítomných na zasadnutí Výkonného výboru SŠZ v Banskej Štiavnici a ospravedlnil
Zdenka Gregora zo zdravotných dôvodov.
Kontrola plnenia uznesení a úloh k 10. 07. 2015
Úloha 01-03-2015
Sekretariát SŠZ predloží na najbližšie zasadanie VV SŠZ kompletnú mailovú a písomnú
komunikáciu medzi sekretariátom a Jánom Hyllom.
Termín a zodpovednosť : v texte
Úloha: Úloha splnená.
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Úloha 02-03-2015
Členovia VV SŠZ zašlú prezidentovi svoje požiadavky na finančné prostriedky potrebné
pre chod ich „rezortu“.
Termín a zodpovednosť : do 30.06.2015 členovia VV
Úloha : úloha splnená čiastočne
Úloha 03-03-2015
Igor Poláčik vypracuje spoločne s ŠTK termínový kalendár majstrovských ligových súťaží.
Termín a zodpovednosť : do 30.06.2015 Igor Poláčik, Karol Pekár
Úloha splnená
Úloha 04-03-2015
Karol Pekár vypracuje návod pre riaditeľov súťaží na mesačné spracovanie výsledkov líg
pre účely FIDE ratingu.
Termín a zodpovednosť : 31.8.2015 Karol Pekár
Úloha sa vykonáva
Úloha 05-03-2015
Sekretariát zistí do najbližšieho zasadania VV SŠZ stav plnenia úlohy programovania na
mesačné ratingovanie u p. Danadu a p. Nemšáka.
Termín a zodpovednosť : v texte
Úloha splnená.
Úloha 06-03-2015
Peter Paleček pripraví zoznam reprezentantov nominovaných i hráčov naviac na obe
podujatia. Dá návrh na vedúcich výprav a trénerov a zašle prezidentovi a členom VV SŠZ
na elektronické hlasovanie.
Termín a zodpovednosť : 21.06.2015 Peter Paleček
Úloha splnená
Úloha 07-03-2015
Peter Paleček pripraví do nasledujúceho zasadania VV SŠZ návrh koncepcie práce
s mládežou na obdobie najbližších troch rokov.
Termín a zodpovednosť : v texte
Úloha splnená
Úloha 08-03-2015
Prezidentovi Františkovi Jablonickému, novozvoleným členom VV SŠZ – Cyrilovi
Cehelskému, Rastislavovi Diviakovi, Petrovi Palečkovi, Jurajovi Petényimu, Igorovi
Poláčikovi, Alexandrovi Riabovovi, ďalej predsedovi Rady SŠZ – Jurajovi
Ivanovi a členom sekretariátu Vladimírovi Szűcsovi a Renáte Szűcsovej - zabezpečí
sekretariát SŠZ vytvorenie e-mailových adries v tvare priezvisko@chess.sk v termíne do
najbližšieho
zasadania
VV
SŠZ.
U Rastislava
Diviaka
použiť
tvar
RastislavDiviak@chess.sk , nakoľko tvar Diviak@chess.sk používal pán Rudolf Diviak
predseda Rady SŠZ.
Termín a zodpovednosť: v texte
Úloha splnená
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Úloha 09-03-2015
Sekretariát formou oznamu na stránke SŠZ a zaslaním emailu na adresy vedúcich šachových
krúžkov CIS a členov CIS upozorní, aby členovia CIS neplatili členské prostredníctvom
PayPal služby na účet FIDE, ale informovali sa o platbe na sekretariáte SŠZ a uhradili členské
na účet CIS vo VÚB IBAN: SK1002000000002934376158.
Termín a zodpovednosť : 30.06.2015, v texte.
Úloha splnená
Úloha 10-03-2015
Sekretariát zabezpečí zasielanie pošty na novú adresu z Junáckej č.6, preloženie účtov SŠZ na
pobočky bánk v sídle nového sekretariátu, zabezpečí preloženie linky a internetu do sídla
nového sekretariátu, zaslanie príslušných dokumentov na ministerstvo vnútra, školstva.
Termín a zodpovednosť : Vladimír Szűcs, 30.06.2015
Úloha splnená
Úloha 11-03-2015
Pracovná skupina zabezpečí vypracovanie návrhov opatrení na stransparentnenie riadenia
zväzu a zvýšenú informovanosť členov zväzu. Návrhy Transparentného balíčka budú
prerokované a prípadne prijaté zasadnutím VV SŠZ.
Termín a zodpovednosť: Alexander Riabov, Rastislav Diviak, Igor Poláčik; 30.06.2015
Úloha preložená na najbližšie zasadnutie VV SŠZ.
Úloha 12-03-2015
Sekretariát osloví usporiadateľa MSR p. Milana Maroša a zabezpečí ubytovanie a stravu
členom VV v mieste konania MSR jednotlivcov.
Termín a zodpovednosť : Vladimír Szűcs, 30.06.2015
Úloha splnená
K bodu 2 - Informácia o ekonomickej situácii a rozpočet
Vladimír Szűcs informoval o čerpaní rozpočtu SŠZ k 30.6. 2015 na základe podkladov od
bývalého sekretariátu SŠZ. Formou diskusie bolo odsúhlasené pripraviť rozpočet do 31.7.
2015 a zlepšenie hospodárenia s financiami SŠZ, ďalej sa prezentovalo vedenie účtovníctva
v účtovnom programe. Na nedodržiavanie rozpočtu minulého vedenia upozornil Juraj Ivan,
aby nové vedenie zastabilizovalo situáciu a nevytváralo schodok v rozpočte.
Úloha 01-04-2015
Prezident SŠZ a sekretariát pripraví a predloží návrh rozpočtu k 31.7. 2015.
Termín a zodpovednosť: v texte
K bodu 3 - Domáce súťaže, kalendár ŠTK
Igor Poláčik informoval členov o ligovom kalendári prezentovaného aj na internetovej
stránke. Predniesol analýzu príjmov a výdavkov za oblasť ŠTK. Informoval o príprave
nového ročníka extraligy.
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Navrhol zloženie ŠTK nasledovne:
potvrdení členovia: Igor Poláčik /predseda, Extraliga/, Rastislav Nikel /l. liga západ/, Imrich
Jurčišin /1. liga východ/, Rastislav Diviak /2 liga A/, Karol Pekár /informácie a usmernenia
ohľadne ratingovania/, Peter Falťan /špecialista na SPD/
Ján Detko /2. Liga B/, Ján Murín /2. Liga C/ čaká sa na potvrdenie.
Úloha 02-04-2015
Igor Poláčik upraví súťažný poriadok družstiev
Termín a zodpovednosť: 18.7. 2015, Igor Poláčik
Úloha 03-04-2015
Igor Poláčik vypracuje konkurzné podmienky pre trojkolo extraligy, na MSR 2015, MSR
2015 rapid, MSR 2015 blitz
Termín a zodpovednosť: 31.7. 2015, Igor Poláčik
Úloha 04-04-2015
Alexander Riabov preverí zdanenie príjmu pre rozhodcov
Termín a zodpovednosť: 31.7. 2015, Alexander Riabov
Úloha 05-04-2015
Igor Poláčik vypracuje požiadavky na kontrolu dodržiavanie pravidiel zaraďovania hráčov do
súpisiek družstiev
Termín a zodpovednosť: 31.8. 2015 Igor Poláčik
Úloha 06-04-2015
Igor Poláčik založí Googlegroup SŠZ
Termín a zodpovednosť: 31.8. 2015, Igor Poláčik
Úloha 07-04-2015
Igor Poláčik pripraví aktualizáciu sadzobníka poplatkov a pokút o odmeny rozhodcov, kde
bude zahrnuté zdaňovanie príjmu rozhodcov na základe získaných informácii od p. Riabova.
Termín a zodpovednosť: 31.8. 2015, Igor Poláčik
K bodu 4 – Mládež
Za neprítomného pána Zdenka Gregora informoval Peter Paleček o predložených návrhoch:
1. Uskutočniť MSR mládeže 2016 v termíne 16.4. – 24.4. 2016 s dotáciou 2000 Eur.
Navrhuje spojiť kategórie juniorov a junioriek s kategóriou D16, D18 a CH18.
2. Uskutočniť MSR mládeže v rapid šachu mladších žiakov družstiev a jednotlivcov
v kategóriách D a CH do 8, 10 a 12 rokov v termíne 30.4. – 1.5. 2015 s dotáciou 300 Eur.
3. Uskutočniť finále DL SR v termíne 6 – 8.5. 2016 s dotáciou pre organizátora finále 200
Eur. Navrhuje dotáciu pre celú DL SR 2015 -2016 1800 Eur. Súťaž bude prebiehať
v štyroch etapách.
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4. Uskutočniť MSR v rapid šachu starších žiakov jednotlivcov v kategóriách D a CH do 14,
16 a 20 rokov a družstiev v termíne 21.5. – 22. 5. 2016 s dotáciou spolu 300 Eur.
O predložených návrhoch prebehla diskusia, z ktorej vyplynulo nasledovné uznesenie:
U01-04-2015
VV SŠZ schvaľuje termíny a dotácie mládežníckych podujatí:
- MSR mládeže 2016 v kategóriách CH08, 10, 12, 14, 16 a D08, 10, 12, 14 a so
spojenými kategóriami D16-18-20 a CH18-20 v termíne 16.4. – 24.4. 2016 s dotáciou
2000 Eur.
- MSR mládeže v rapid šachu mladších žiakov družstiev a jednotlivcov v kategóriách D
a CH do 8, 10 a 12 rokov v termíne 30.4. – 1.5. 2015 s dotáciou 300 Eur.
- MSR v rapid šachu starších žiakov jednotlivcov v kategóriách D a CH do 14, 16 a 20
rokov a družstiev v termíne 21.5. – 22. 5. 2016 s dotáciou spolu 300 Eur.
Hlasovalo 8 členov VV SŠZ, za 8
Z diskusie o formáte Dorasteneckej ligy vyplynula úloha:
Úloha 08-04-2015
Peter Paleček v súčinnosti so Zdenkom Gregorom preveria záujem o zmenu formátu DL zo
strany oddielov zúčastnených v predošlom ročníku. Navrhnuté boli formáty:
A) pôvodný formát
B) jeden 4 dňový turnaj 7 kôl tempo 2x90 min + 30 sek..
C) 3 fázy 1. medzikraj, 2.semifinále, 3.finále. Vo všetkých troch fázach sa bude hrať 5 kôl
tempo 90m +30s, z medzikrajov postupujú ďalej 3 družstvá do semifinále, zo semifinále tri
družstvá do finále. Formát B a C nepočítajú s rapid tempom v jednotlivých etapách
Termín a zodpovednosť: 31.8.2015, v texte
K bodu 5 - Trénovanie a metodika
Peter Paleček informoval o koncepcii práce TMK na roky 2015-2018. Predstavil plán TMK
na roky 2015-2018 NONSTOP PROGRES, predstavil návrh novej listiny talentov, smernice
pre reprezentáciu v šachu.
Informoval prítomných o základných okruhoch práce s mládežou so stanovením
nasledovných cieľov
a/ výchova nových IM a GM v kategóriách do 18 rokov
b/ medailové umiestnenia na ME, MS a olympiáde do 16 rokov
Úloha 09-04-2015
Predseda komisie TMK predloží členom VV, Rade SŠZ, členom TMK na odbornú diskusiu
návrh koncepcie TMK na roky 2015 až 2018 a návrh koncepcie práce s mládežou.
Zodpovednosť a termín: Paleček Peter 20.7.2015
U02-04-2015
VV SŠZ schvaľuje zaradenie do listiny talentov deti na základe výsledkov na MS a ME
mládeže, dosiahnutého ratingu, výsledkov na MSR v praktickom šachu a výsledkov
dosiahnutých vo finále GPX do 8 rokov chlapci a dievčatá, na dva roky odo dňa zápisu, podľa
priložených tabuliek, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice VV SŠZ.
Hlasovalo 8 členov VV, za 7, zdržal sa 1
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U03-04-2015
VV schvaľuje listinu talentov vytvorenú na základe U02-04-2015 s účinnosťou od 1.8. 2015.
Hlasovalo 8 členov VV SŠZ za 7, zdržal sa 1
K bodu 6 – Reprezentácia
Peter Paleček informoval o blížiacich sa štyroch medzinárodných podujatiach:
a/ MEU Mureck
b/ MEU Kouty nad Desnou
c/ ME Poreč
d/ MS Chalkidiki Porto Carras
Informoval o rozpočte a účasti na podujatiach. Informoval o možnosti individuálnej účasti na
ME na Islande.
U04-04-2015
VV SŠZ schvaľuje za vedúceho výpravy na MEU Mureck pána Martina Kostolanského.
Hlasovalo 8 členov VV, za 7, zdržal sa 1.
U05-04-2015
VV SŠZ schvaľuje na MEU Kouty nad Desnou za vedúceho výpravy a trénera pána Petra
Palečka.
Hlasovalo 8 členov VV, za 7, zdržal sa 1.
U06-04-2015
VV SŠZ schvaľuje na ME mládeže Poreč Chorvátsko za vedúceho výpravy Miroslava
Roháčka, a trénerov výpravy: Petra Palečka a Jozefa Ráchelu. Tréneri sa budú podieľať
úhradou za pobyt vo výške 335,5€ na osobu.
Hlasovalo 8 členov VV SŠZ: za 7, zdržal sa 1.
U07-04-2015
VV SŠZ schvaľuje na MS mládeže Porto Carras Halkidiki, Grécko za vedúceho výpravy
Igora Gažíka a trénera výpravy: Petra Palečka.
Hlasovalo 8 členov VV SŠZ: za 7, zdržal sa 1
Na základe úlohy 01-03-2015 Peter Paleček poverený vedením reprezentácie žien podal návrh
na preplatenie nákladov ubytovania sl. Milcovej počas Mitropa Cup 2014.
U08-04-2015
VV SŠZ schvaľuje preplatenie ubytovacích nákladov slečne Milcovej na Mitropa Cup 2014
vo výške 96 Eur.
Hlasovalo 8 členov VV SŠZ za: 6, proti 1, zdržal sa: 1
VV SŠZ konštatoval vynikajúci výsledok reprezentačných výberov Slovenska na MITROPA
CUPe 2015 v Rakúsku .
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U09-04-2015
VV SŠZ ďakuje reprezentácii za úspešné vystupovanie na Mitropa Cup 2015.
Hlasovalo 8 členov VV SŠZ za: 8.
K bodu7 - Medzinárodné vzťahy
František Jablonický informoval o regionálnych kontaktoch, spolupráci a aktivitách
v zahraničí medzi rakúskym, českým zväzom, budovaní a využívaný projektu Erasmus.
František Jablonický informoval o svojej prvej zahraničnej služobnej ceste v Čechách ( České
Budějovice 19. – 26.7. 2015), kde absolvoval rokovania s predsedom komisie mládeže
českého zväzu Ing. Jiřím Havlíčkom. Témami rozhovorov boli: prienik šachu na univerzitnú
pôdu ( Ing. Havlíček od nového školského roku bude viesť šachový seminár na Juhočeskej
univerzite), možná medzinárodná spolupráca v projekte MDH a možné spoločné úsilie
a postup v eLearningu. Okrem toho poskytol interview Českej televízii a Českému rozhlasu.
K bodu 8 - Legislatíva a marketing
Legislatíva
Alexander Riabov informoval o cieľoch v rezorte legislatívy. Medzi ciele rezortu má patriť
zabezpečovanie interných záležitostí, ale aj pridanej hodnoty podľa bodu 11 volebného
programu spočívajúcej v centralizácii základného právneho obzoru a opatrení verejných
orgánov, ktoré môžu napomôcť rozvoju klubov a ich financiám. Ide o rôzne právne vzory
(napríklad pre zvýšenie výberu z 2% na 3% z dane z príjmov, čo by v realite mohlo znamenať
zvýšenie príjmov klubov z tejto oblasti odhadom o 30-50%) a sledovanie projektov, ktoré
môžu vytvoriť pracovné miesta v oblasti športu v rámci klubov, ako aj ďalší servis. Alexander
Riabov informoval o ponuke na rokovanie s p. poslankyňou Nachtmannovou v otázke
zdaňovania rozhodcov, či návrhov na úpravu legislatívneho procesu pri novom zákone
o športe. Medzi priority zaradil tiež aj zlepšenie prehľadu o internej legislatíve na zväzovej
stránke a vytvorení prehľadu o judikátoch vydaných ŠTK, vďaka ktorým bude možné lepšie
informovať hráčov a rozhodcov o ich právach a povinnostiach, zjednotiť výklad pravidiel
a usilovať o predchádzanie sporom.
Alexander Riabov informoval členov VV SŠZ o príprave zmluvných dokumentov pre SŠZ
v priebehu mesiaca jún a júl (tj. od posledného zasadnutia VV SŠZ).
Úloha 10-04-2015
Sprehľadniť a zdokumentovať internú legislatívu systému na zväzovej stránke.
Termín a zodpovednosť: 30.9. 2015 Alexander, Riabov, Ondrej Danada
Marketing
Alexander Riabov informoval o cieľoch v rezorte Marketingovej komunikácie a médií. Ciele
sa odvíjajú od vízie zvýšenia postavenia šachu v spoločnosti, ktorej prínos má byť jednak
materiálny (zvýšenie príjmov zväzu a jednotlivých klubov), ako aj morálny (hrdosť na
príslušnosť k nášmu športovému odvetviu).
Alexander Riabov informoval o propagačnej činnosti na posledných podujatiach
uskutočnených v priebehu mesiacov jún a júl. Z majstrovstiev sveta telesne postihnutých bolo
uverejnených niekoľko interných správ. Alexander Riabov informoval o mediálnych
výstupoch Prezidenta SŠZ v českej televízii a českom rozhlase v súvislosti s jeho návštevou
podujatia v Českých Budějoviciach.
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Alexander Riabov informoval o mediálnom pokrytí prebiehajúcich MSR mužov
v celoslovenských médiách – www.topky.sk , www.sme.sk , živý vstup v Rádio Regina,
spolupráca so slovenskou televíziou RTVS, www.sportjezivot.sk , TASR, www.teraz.sk ,
Rádio Vlna a ďalšie celkovo v počte viac ako 10 mediálnych výstupov v celoslovenských
médiách. Alexander Riabov informoval o ambícii, ktorá je zahrnutá aj v Transparentnom
balíčku, a to vytvorením interného komunikačného mailing listu SŠZ, analogicky ako je tomu
tak v kluboch. Jeho odberateľmi by boli dobrovoľne prihlásení členovia SŠZ.
Alexander Riabov informoval o plánoch hľadať a robiť také podujatia, ktoré pri minime
zapojenia zdrojov a dávke kreativity napomôžu propagovaniu šachu cez tzv. happeningové
akcie.
Vo veci uzatvárania zmlúv s médiami, či pokračovania v platení za uverejňovanie správ
v niektorých médiách, tak ako tomu bolo doteraz, vyjadril Riabov skeptický postoj. Nakoľko
si nemyslí, že je správne, aby nezisková organizácia platila médiám za správy o svojich
aktivitách, podobne ako si za takéto správy musia platiť subjekty zo súkromného ziskového
sektoru. Prioritou je intenzívne pracovať na osobných vzťahoch so zástupcami médií, ktoré
nám dokážu priniesť oveľa lepšie výsledky. Na otázku člena VV Juraja Petényiho Alexander
Riabov následne informoval členov VV o ťažkostiach súvisiacich s preberaním agendy po
doterajšom členovi VV, ktorý mal rezort Marketingovej komunikácie na starosti. Členov VV
informoval o konkrétnej podobe doterajšej mailovej komunikácie, ako aj snahe ostatných
významných osobností SŠZ vplývať na odovzdanie agendy v oblasti mediálnych kanálov SŠZ
od Michala Vrbu.
Peter Paleček v diskusii vytkol Ľubomírovi Chripkovi spochybňovanie kompetentnosti členov
nového VV, nakoľko spôsob, akým boli agendy členom nového VV SŠZ pridelené, boli
uskutočnené rovnakým spôsobom ako po voľbách pred troma rokmi. Overovateľom vtedajšej
zápisnice bol Ľubomír Chripko.
VV SŠZ sa rozhodol odložiť z daného zasadnutia disciplinárne konania voči Michalovi
Vrbovi a prijal uznesenie.
U10-04-2015
VV SŠZ ukladá Michalovi Vrbovi povinnosť odovzdať výlučné hlavné manažérske práva na
mediálnych kanáloch SŠZ na Facebooku,Youtube a Twitteri ako aj štatistického účtu na
stránke Google analytics k webovej stránke chess.sk a odovzdanie kompletnej agendy, ktorú
vo vedení zväzu zastrešoval, členovi VV Alexandrovi Riabovovi povereného agendou
marketingovej komunikácie médií a legislatívy do 31.7. 2015.
Hlasovalo 8 členov VV SŠZ: za 7, zdržal sa 1
K bodu 9 – Klasifikácie
Karol Pekár informoval o postupe riešenia mesačného ratingovania ligových súťaží. Podal
návrh na zvýšenie ceny za ratingovanie hráčov z 1 Eura/hráč na 1,10 Eur u komerčných
turnajov. Do diskusie sa zapojil Igor Poláčik, ktorý navrhol zvýšiť sadzbu na 1,50 Eur.
Úloha 11-04-2015
VV SŠZ ukladá Igorovi Poláčikovi aktualizovať sadzobník poplatkov a pokút o položku
ratingovanie komerčných turnajov tak, že poplatok za turnaj stanovený v Handbooku FIDE
A.03 sa zvyšuje o 0,50 Eur na hráča.
Termín a zodpovednosť: 31.08.2015, v texte
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U11-04-2015
VV SŠZ schvaľuje sadzbu ratingovania u komerčných turnajov – sadzba sa skladá zo sumy za
turnaj podľa Handbooku FIDE A.03 a poplatku SŠZ vo výške 0,50 Eur na hráča.
Hlasovalo 8 členov VV SŠZ: za 8.
K bodu 10 - Informatika
Ondrej Danada a Rastislav Búry informovali o uskutočnených zmenách na zväzovej stránke
a o zmenách, ktoré sa v blízkej dobe uskutočnia. Ondrej Danada informoval o stave práce na
programe, ktorý bude slúžiť na mesačné ratingovanie.
Ondrej Danada diskutoval o možnosti moderovanie diskusného fóra www.chess.sk.
Úloha 12-04-2015
VV SŠZ ukladá Alexandrovi Riabovovi riešiť sporné príspevky na diskusnom fóre a poveruje
Ondreja Danadu následným vymazaním príspevkov podľa pokynov Alexandra Riabova.
Termín a zodpovednosť: 10 kalendárnych dní od podania podnetu, v texte.
U12-04-2015
VV SŠZ poveruje správou, administratívou a výkonom infraštruktúry www.chess.sk Ondreja
Danadu na základe zmluvy o dobrovoľníctve.
Hlasovalo 8 členov VV SŠZ: za 6, zdržal 1, proti 1
K bodu 11 - GPX a rozhodovanie
Rastislav Diviak v úvode príspevku som informoval o skončení 8.rocnika náborovej súťaže
GPX. Hralo sa 95 turnajov základnej časti, čo je rekord.
Zúčastnilo sa 1239 deti, čo je mierny pokles oproti minulému ročníku. Semifinálové podujatia
v Dunajskej Lužnej, v Liptovskom Mikuláši a v Bardejove, aj finále v Ružomberku boli
zorganizovane na veľmi dobrej úrovni. Do polovice augusta pripraví komisia pre
náborové turnaje mládeže Súťažný poriadok nového ročníka GPX. Okrem ďalšieho
zatraktívnenia súťaže je nevyhnutné nastaviť aj model čiastočného samofinancovania.
Rozhodcovská komisia plánuje usporiadať v septembri 2015 pred začiatkom ligových súťaži
tri školenia rozhodcov všetkých tried. Informácie a propozície školení by mali byť dokončené
do konca augusta 2015.
Úloha 13-04-2015
VV SŠZ ukladá pripraviť Rastislavovi Diviakovi súťažný poriadok GPX.
Termín a zodpovedný: 31.8. 2015, Rastislav Diviak
K bodu 12 Turnaje Slovakia Tour
Juraj Petényi informoval o možnosti sérii turnajov na Slovensku, kruhových turnajoch,
o výške platby rozpočtu na turnaje. Juraj Petényi navrhol finančnú podporu na GM turnaj 500
Eur a 250 Eur na IM turnaj. Z diskusie vyplynula nasledovné úlohy:
Úloha 14-04-2015
Vypracovanie kalendára turnajov SLOVAKIA TOUR
Termín a zodpovedný: 31. 8. 2015, Juraj Petényi
Úloha 15-04-2015
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Vypracovanie štatútu seriálu SLOVAKIA TOUR.
Termín a zodpovednosť: do 15.8. 2015, Karol Pekár, František Jablonický
K bodu 13 - MDH, CIS, E-laearning
Stanislav Vlček informoval o súčasnom stave CIS, o preklade anglických materiálov
Navrhol potrebu zmeny a aktualizácie stránky SŠZ, sekcia Šach na školách. Do diskusie
vstúpil Juraj Ivan a zaujímal sa o záväzkoch voči CISu. František Jablonický navrhol
sprehľadniť a zjednotiť evidenciu v rámci projektu CIS. Peter Paleček navrhol aktualizovať
zoznam škôl
a materiálu.
Stanislav Vlček informoval o stave prekladu e-learningového riešenia, o komunikácii s
hlavným programátorom p.Pallagim. František Jablonický informoval o záujme projektu elearning z českej strany. O rokovanie s maďarskou stranou prejavil záujem p. Petényi.
František Jablonický informoval aj o riešení pána Chovanca,/ tréningový program/ p. Búryho
/ tréningový program na mobilné platformy/, p. Chabadu / tréningový program pre škôlky.
František Jablonický informoval o projekte MDH. Za projektového manažéra vymenoval p.
Szitkeya. Projekt MDH sa dostáva k realizačnej príprave predpilotnej etapy. V sobotu
18.7.2015 bude školenie učiteľov predpilota a záujemcov o tento projekt. Účasť prisľúbila aj
poslankyňa NR SR Oľga Nachtmannová.
Úloha 16-04-2015
Vykonať inventarizáciu škôl zapojených škôl do projektu CIS
Zodpovednosť a termín: sekretariát SŠZ, 31.8.2015
Úloha 17-04-2015
Vykonať inventarizáciu členov zapojených do projektu CIS
Zodpovednosť a termín: sekretariát SŠZ 31.8.2015
Úloha 18-04-2015
Neaktívne školy osloviť so žiadosťou o vrátenie zapožičaného materiálu z projektu CIS a to
hlavne magnetických tabúľ, prípadne ponúknuť odpredaj šachových setov v cene cca 7€/kus
a magnetických tabúľ v cene 70 EUR/ks
Zodpovednosť a termín: sekretariát SŠZ 31.8.2015
Úloha 19-04-2015
František Jablonický vypracuje návrh na komplexné riešenie CISu, MDH
Termín a zodpovednosť: do budúceho zasadania VV SŠZ, v texte
Stanislav Vlček informoval o riadení a financovaní školských súťaží.
Úloha 20-04-2015
Stanislav Vlček vypracuje podmienky konkurzu a súťažný poriadok pre školské súťaže.
Termín a zodpovednosť: 31.7. 2015, v texte
K bodu 14 – Informácia Rady SŠZ a KK
Vystúpenie predsedu rady na VV SŠZ
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Rada bude dbať na dodržiavanie stanov SŠZ, plnenia uznesení konferencie, dodržiavanie
rozpočtu
-

-

-

Rada má záujem na fungovaní všetkých orgánov SŠZ, t. j. VV SŠZ, kontrolnej
komisie, prezidenta zväzu a jednotlivých odborných komisií a ich korektných
vzťahov. Snažiť sa pri svojej práci minimalizovať spory
Rada na najbližšom rokovaní (Štrbské Pleso 26.9.2015 alebo 3.10. 2015) bude
schvaľovať
1. Sídlo sekretariátu a počet členov sekretariátu
2. Odborné komisie a predsedov komisií
3. ročný rozpočet zväzu na rok 2015 (Rada potrebuje aj vyjadrenie kontrolnej
komisie par. 16 čl. 2)
Víta prebiehajúcu konsolidácia finančnej evidencie
Sú prvé výsledky VV: je pripravený ďalší ročník súťaží družstiev, ratingovanie,
príprava koncepčného materiálu práce s mládežou, potešia správy v médiách o šachu
Predseda Rady tiež vyzval k sproduktívneniu rokovania VV SŠZ dôslednejšou
prípravou preberanej problematiky a návrhov uznesení

Vystúpenie predsedu Kontrolnej komisie na VV SŠZ
Predseda KK SŠZ Ľubomír Chripko informoval o úlohách Kontrolnej komisie, dodržiavaní
predpisov vyplývajúcich zo stanov a ďalších predpisov. Predpokladaný termín kontroly
účtovných dokumentov je začiatok januára 2016.
K bodu 15 – rôzne
V rôznych bodoch programu boli obsiahnuté návrhy na zriadenie odborných komisií
a menovanie ich predsedov. VV všetky návrhy sústredil v jednom uznesení.
U13-04-2015
VV SŠZ navrhuje Rade SŠZ zriadiť nasledovné odborné komisie a v prípade zriadenia
komisie navrhuje na predsedu komisie týchto členov:
Názov komisie
Ekonomická
Športovo-technická
Legislatívna
Trénersko-metodická
Matričná
Klasifikačná
Rozhodcovská
Mediálna a propagačná
Etická
Rodičovská
Informačných technológií
Náborové súťaže
Mládež
Hlasovalo 8 členov VV SŠZ: za 8

Predseda komisie
František Jablonický
Igor Poláčik
Alexander Riabov
Peter Paleček
Vladimír Szűcs
Karol Pekár
Rastislav Diviak
Alexander Riabov
Ladislav Šipeky / Cyril Cehelský
Igor Gažík
Ondrej Danada
Rastislav Diviak
Zdenek Gregor
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U14-04-2015
VV SŠZ predkladá Rade návrh na počet členov sekretariátu v počte 2. VV SŠZ predkladá
Rade návrh na zmenu sídla sekretariátu na Bernolákovo námestie 25 Nové Zámky.
Hlasovalo 8 členov VV SŠZ: za 8
Cyril Cehelský podal návrh na spracovanie kontaktných údajov krajských šachových zväzov.
Úloha 21-04-2015
Umiestniť na zväzovú stránku kontaktné údaje krajských šachových zväzov.
Termín a zodpovednosť: 31.07.2015, sekretariát, Ondrej Danada
U15-04-2015
VV SŠZ schválil za generálneho sekretára Vladimíra Szűcsa a za členku sekretariátu Renátu
Szűcsovú.
Hlasovalo 8 členov VV SŠZ: za 8
VV SŠZ zaoberal sa sťažnosťou (listom) zo dňa 7.6.2015 Luboša Volnu, Jozefa Hlaváčika,
Ľubomíra Šima a Igora Remeňa, ktorý bol adresovaný delegátom Konferencie.
K prejednávaniu tohto programu bol pozvaný Ján Hyll. Pán Hyll predniesol k predmetnej veci
svoj názor aj s písomnými podkladmi.
Bol predložený návrh uznesenia, aby VV SŠZ pozastavil členstvo Jánovi Hyllovi do splatenia
dlhu. Hlasovalo 8 členov VV SŠZ: za 1, proti 5, zdržalo sa 2, uznesenie nebol prijaté.
Predbežný termín ďalšieho zasadnutia VV SŠZ je 3.10. 2015 na Štrbskom Plese.

Zapísala: Renata Szűcsová

Overovatelia zápisnice: Karol Pekár, Peter Paleček
Uznesenia z VV SŠZ zo dňa 10.7. a 11. 7. 2015 v Banskej Štiavnici

U01-04-2015
VV SŠZ schvaľuje termíny a dotácie mládežníckych podujatí:
- MSR mládeže 2016 v kategóriách CH08, 10, 12, 14, 16 a D08, 10, 12, 14 a so
spojenými kategóriami D16-18-20 a CH18-20 v termíne 16.4. – 24.4. 2016 s dotáciou
2000 Eur.
- MSR mládeže v rapid šachu mladších žiakov družstiev a jednotlivcov v kategóriách D
a CH do 8, 10 a 12 rokov v termíne 30.4. – 1.5. 2015 s dotáciou 300 Eur.
- MSR v rapid šachu starších žiakov jednotlivcov v kategóriách D a CH do 14, 16 a 20
rokov a družstiev v termíne 21.5. – 22. 5. 2016 s dotáciou spolu 300 Eur.
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U02-04-2015
VV SŠZ schvaľuje zaradenie do listiny talentov deti na základe výsledkov na MS a ME
mládeže, dosiahnutého ratingu, výsledkov na MSR v praktickom šachu a výsledkov
dosiahnutých vo finále GPX do 8 rokov chlapci a dievčatá, na dva roky odo dňa zápisu, podľa
priložených tabuliek, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice VV SŠZ.
U03-04-2015
VV schvaľuje listinu talentov vytvorenú na základe U02-04-2015 s účinnosťou od 1.8. 2015.
U04-04-2015
VV SŠZ schvaľuje za vedúceho výpravy na MEU Mureck, pána Martina Kostolanského.
U05-04-2015
VV SŠZ schvaľuje na MEU Kouty nad Desnou za vedúceho výpravy a trénera
pána Petra Palečka
U06-04-2015
VV SŠZ schvaľuje na ME mládeže Poreč Chorvátsko za vedúceho výpravy Miroslava
Roháčka, a trénerov výpravy: Petra Palečka a Jozefa Ráchelu. Tréneri sa budú podieľať
úhradou za pobyt vo výške 335,5€ na osobu.
U07-04-2015
VV SŠZ schvaľuje na MS mládeže Porto Carras Halkidiki, Grécko za vedúceho výpravy
Igora Gažíka a trénera výpravy: Petra Palečka.
U08-04-2015
VV SŠZ schvaľuje preplatenie ubytovacích nákladov slečne Milcovej na Mitropa Cup 2014
vo výške 96 Eur.
U09-04-2015
VV SŠZ ďakuje reprezentácii za úspešné vystupovanie na Mitropa Cup 2015.
U10-04-2015
VV SŠZ ukladá Michalovi Vrbovi povinnosť odovzdať výlučné hlavné manažérske práva na
mediálnych kanáloch SŠZ na Facebooku,Youtube a Twitteri ako aj štatistického účtu na
stránke Googgle analystics k webovej stránke chess.sk a odovzdanie kompletnej agendy,
ktorú vo vedení zväzu zastrešoval, členovi VV Alexandrovi Riabovovi povereného agendou
marketingovej komunikácie médií a legislatívy do 31.7. 2015.
U11-04-2015
VV SŠZ schvaľuje sadzbu ratingovania u komerčných turnajov – sadzba sa skladá zo sumy za
turnaj podľa Handbooku FIDE A.03 a poplatku SŠZ vo výške 0,50 Eur na hráča.
U12-04-2015
VV SŠZ poveruje správou, administratívou a výkonom infraštruktúry www.chess.sk Ondreja
Danadu na základe zmluvy o dobrovoľníctve.
U13-04-2015
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VV SŠZ navrhuje Rade SŠZ zriadiť nasledovné odborné komisie a v prípade zriadenia
komisie navrhuje na predsedu komisie týchto členov:
Názov komisie
Ekonomická
Športovo-technická
Legislatívna
Trénersko-metodická
Matričná
Klasifikačná
Rozhodcovská
Mediálna a propagačná
Etická
Rodičovská
Informačných technológií
Náborové súťaže
Mládež

Predseda komisie
František Jablonický
Igor Poláčik
Alexander Riabov
Peter Paleček
Vladimír Szűcs
Karol Pekár
Rastislav Diviak
Alexander Riabov
Ladislav Šipeky / Cyril Cehelský
Igor Gažík
Ondrej Danada
Rastislav Diviak
Zdenek Gregor

U14-04-2015
VV SŠZ schválil za generálneho sekretára Vladimíra Szűcsa a za členku sekretariátu Renátu
Szűcsovú.

14

