Slovenský šachový zväz
Trénersko-metodická komisia

Koncepcia práce TMK na roky 2015-2018
Táto koncepcia nadväzuje na prácu vykonanú v predchádzajúcom období v oblasti TMK.
Preto sa patrí v prvom rade poďakovať predchádzajúcemu predsedovi TMK pánovi
Jozefovi Ráchelovi za veľký kus práce ktorý pre Slovenský šach vykonal!.
Prioritou práce SŠZ je rozvoj šachu na Slovensku v rámci projektu NONSTOP PROGRES,
projektu trvalého vzdelávania ľudských zdrojov v činnostiach nápomocných rozvoju šachu,
i rastu kvalitných hráčov od najmladších kategórii po seniorov, a to oboch pohlaví. Na to bude
slúžiť aj predložená koncepcia práce a činnosti Trénersko-metodickej komisie pri VV SŠZ.
Vychádzajme z toho, že v predošlom volebnom období sa nie všetky projekty v trénerskometodickej oblasti podarilo naplniť a realizovať.
Z projektov v minulom období sa podarilo zrealizovať:
Národná akadémia – v období od 1.1.2015 do 30.6.2015 nevykazovala žiadnu činnosť
predchádzajúci VV jej na základe neschváleného rozpočtu nepridelil žiadne finančné
prostriedky na činnosťRegionálne Akadémie – začali pracovať oficiálne v roku 2013. Časť akadémií miesto práce
s talentovanou mládežou vykazuje krúžky začiatočníkov.
CIS – projekt šachy do škôl vykazuje činnosť, ale nenapĺňa základné ciele široká základňa
a šach ako povinný alebo nepovinný predmet vo vyučovaní ZŠ aktuálne 168 aktívnych
členov.
Tréneri – zavedený systém trénerských tried
Regionálna akadémia FIDE – nesplnené

Plán TMK na roky 2015 – 2018 NONSTOP Progres
1. Systém podpory nárastu výkonnosti (FM, IM, GM) a výsledkov na medzinárodných
podujatiach mládeže
2. Výchovno-vzdelávací program pre trénerov všetkých úrovní
3. Vytvorenie systému štátnej reprezentácie mužov a žien
4. Pravidlá pre nominácie na reprezentačné akcie mládeže
5. E-knižnica kníh a metodických materiálov pre trénerov
6. Smernice pre reprezentáciu SŠZ v šachu
7. Projekty CIS, MDH
8. Reprezentácia ženy

1. Systém podpory nárastu výkonnosti (FM, IM, GM) a výsledkov
na medzinárodných podujatiach mládeţe
Ciele:
1. Dosiahnutie medailových pozícií na medzinárodných súťažiach mládeže /MS, ME, MEU/
2. Nárast výkonnosti mládeže zisk titulov FM, IM a GM (WFM,WIM a WGM)
Základné opatrenia:
1. Definovanie pojmu talent.
2. Vytvorenie listiny talentov zo zápisom na dva roky
3. Rozdelenie talentovanej mládeže do výkonnostných skupín A+A1A2A3B1E3na
základe výsledkov na MS a ME, ratingu, výsledkov na MSR v praktickom šachu
a finále GPX kategórie do 8 rokov.
4. Podpora efektívnej práce Národnej akadémie a Regionálnych akadémií.
5. Vytvorenie realizačných tímov reprezentácie pre jednotlivé kategórie
6. Zabezpečenie rôznych foriem sústredení pre vybranú mládež a reprezentáciu
7. Zabezpečenie úhrady všetkých nákladov mládeže reprezentujúcej SR na
najvýznamnejších medzinárodných podujatiach, ak spĺňajú výkonnostné limity
stanovené SŠZ
8. Analýza prínosu všetkých súťaží jednotlivcov a družstiev mládeže a ich dopad na
zvýšenie hernej kvality hráčov.
9. Na základe analýzy navrhnúť zmeny v štruktúre súťaží jednotlivcov a družstiev
s cieľom splniť základné ciele
10. Podpora organizátorov uzavretých aj open turnajov.
11. Vytvorenie pravidiel pre prestup hráčov vo vekovej kategórii do 20 rokov, vrátane
tabuľky výchovného v závislosti na výkonnosti.
Pre dosiahnutie popredných miest na významných medzinárodných podujatiach je veľmi
dôležité zabezpečiť nepretržitú prípravu reprezentantov a reprezentačné sústredenia pred
týmito podujatiami. Organizácia medzinárodných zápasov SR-MR-Poľsko-Rakúsko-ČR.
Pre úspešný rozvoj má veľký význam analýza všetkých súťaží jednotlivcov aj družstiev
z predošlého obdobia. Porovnanie prínosov jednotlivých súťaží vzhľadom na výsledky
a ekonomickú náročnosť.

2. Výchovno-vzdelávací program pre trénerov všetkých úrovní
Cieľom je výchova skupiny kvalifikovaných trénerov šachu, ktorí budú pripravení pracovať
samostatne ale aj v tíme s členmi a členkami SŠZ v SR na jednotlivých úrovniach: škola,
krúžok, šachový oddiel, Regionálna Akadémia, Národná Akadémia, MEU, ME a MS. Počíta
sa tu so všetkými doterajšími aj novými trénermi ktorí trénujú, zo všetkých kútov Slovenska.
Z tohto dôvodu sa VV SŠZ bude uchádzať o pridelenie štatútu Regionálnej akadémie FIDE.

3. Vytvorenie systému štátnej reprezentácie muţov a ţien
1. Nominačné otázky a reprezentácia
2. Komunikácia s veľmajstrami a ostatnými zainteresovanými osobami s cieľom
dosiahnutia optimálnej reprezentácie
3. Zabezpečenie ženskej reprezentačnej základne

Zostavy družstiev pre reprezentáciu bude navrhovať vždy TMK na základe odporučenia
novovytvoreného poradného orgánu Reprezentačná komisia.
Reprezentačná komisia – poradný orgán TMK nominujúci reprezentantov na medzinárodné
reprezentačné súťaže kategórie: muži, ženy a seniorská reprezentácia Slovenska. Základným
kritériom budú výsledky, rating, umiestnenie na MSR jednotlivcov a možnosť zaradenia
mládeže so snahou dosiahnúť vyváženosť medzi skúsenosťou a mladosťou. SŠZ musí
vytvoriť zodpovedajúce finančné podmienky. Odmena najmä podľa výsledku hráča.

4. Pravidlá pre nominácie na reprezentačné akcie mládeţe
Vytvorenie jednoznačných kritérií pre nominácie na reprezentačné akcie. Reprezentovať SR
budú hráči kategórie A, ďalej hráči ktorí si to vybojujú v domácich šampionátoch, resp. hráči
extra, ktorí ale budú štartovať na vlastné náklady s povinnosťou zabezpečiť si vlastného
trénera. Víťazi MSR v jednotlivých kategóriách budú mať aj naďalej právo výberu, či
štartovať na MS, alebo ME po výbere hráčov kategórie A, druhý v poradí sa bude musieť
prispôsobiť. Tretí v poradí v kategóriách do 14 rokov budú môcť štartovať na MEU. SŠZ
uhradí všetky náklady s účasťou spojené pre hráčov, ktorí budú spĺňať stanovené výkonnostné
kritériá minimálne 9 za sebou idúcich ratingovaných období a 45 započítaných partií
Tabuľka výkonnostných A limitov

Limity :
Mládež do

vek
8 r.
10 r.
12 r.
14 r.
16 r.
18 r.
20 r.

FIDE rating
CH

D

1850
2100
2250
2400
2500
2550
2600

1700
1850
2000
2150
2250
2350
2450

Tabuľka výkonnostných B limitov

Limity :
Mládež do

vek
8 r.
10 r.
12 r.
14 r.
16 r.
18 r.
20 r.

FIDE rating
CH

D

1750
2000
2200
2350
2450
2500
2550

1600
1750
1900
2050
2150
2250
2350

Hráči, ktorí nebudú spĺňať stanovené limity, budú štartovať na medzinárodných podujatiach
tak, ako aj v predošlom období, t.j. úhrada nákladov bude zo strany hráča ktorý si to

vybojoval čiastočná a hráči extra si hradia všetky náklady sami, súčasne majú povinnosť
zabezpečiť si vlastného trénera.. Tabuľky súčasne stanovujú kritéria pre podporu skupiny A.
Limity boli stanovené podľa priemerného ratingu TOP hráčov kategórie budú priebežne
novelizované najneskôr pred MSR mládeže. Súčasne pred MSR mládeže vyjde listina
„postupov na MS a ME “, kde budú uvedení hráči s priamym právom postupu bez povinnej
účasti na MSR mládeže.
Tabuľka rozdelenia hráčov do skupín listiny talentov s platnosťou na dva roky odo dňa
zaradenia a určenie členov Národnej Akadémie SŠZ a členov Regionálnych Akadémií.
Tabuľka skupín Listina Talentov

Pri inom počte partií bude platiť percentuálny prepočet napríklad pre 7 partií
E3 2b E2 2,5b E1 3b D3 3,5b D2 4b D 1 4,5b C3 5b C2 5,5b C1 6b B3 6,5b
Prémie pri splnení výkonnostných cieľov zisk titulu:
GM do 12.99 roka
získa 50 000€ na svoj šachový rozvoj (5 rokov)
GM do 13,99 roka
získa 30 000€ na svoj šachový rozvoj (5 rokov)
GM do 14,99 roka
získa 20 000€ na svoj šachový rozvoj (5 rokov)
GM do 15,99 roka
získa 15 000€ na svoj šachový rozvoj (3 roky)
GM do 16,99 roka
získa 10 000€ na svoj šachový rozvoj (3 roky)
GM do 17,99 roka
získa 5 000€ na svoj šachový rozvoj (2 roky)
IM do 12.99 roka
IM do 13,99 roka
IM do 14,99 roka
IM do 15,99 roka

získa 20 000€ na svoj šachový rozvoj (5 rokov)
získa 15 000€ na svoj šachový rozvoj (5 rokov)
získa 10 000€ na svoj šachový rozvoj (3 roky)
získa 5 000€ na svoj šachový rozvoj (2 roky)

Jedna norma GM (IM) musí byť z oficiálnej akcie SŠZ MSR, ME, MS, Olympiáda

5. E-kniţnica kníh a metodických materiálov pre trénerov
Jednou z priorít TMK bude vytvorenie Elektronickej knižnice kníh a metodických materiálov.
Databáza použiteľnej literatúry so základným popisom obsahu roztriedené do jednotlivých
oblastí podľa výkonnosti a podľa typu (otvorenia, taktika, stratégia, koncovky, štúdie....).

6. Smernice pre reprezentáciu SŠZ v šachu
Hlavná úloha definovanie práv a povinností jednotlivých zložiek zabezpečujúcich
reprezentáciu SR na medzinárodnej úrovni.
1. Technické zabezpečenie akcie – definuje povinnosti pred, počas a po akcii
2. Výber reprezentantov – nominačné kritéria zodpovednosť za výsledok na akcii
3. Práva a povinnosti – reprezentantov(i extra), vedúceho výpravy, trénerov
a sprievodných osôb
Priority:
1. zaistenie kvalitného ubytovania a stravy,
2. zabezpečenie kvalitnej dopravy na miesto a z miesta podujatia
3. včasné poskytnutie všetkých potrebných informácií účastníkom podujatia
4. vytvorenie personálneho zázemia pre účastníkov podujatia
5. zabezpečiť internetové spojenie so zázemím
Reprezentačné súťaţe :
1. MS a ME všetkých kategórií jednotlivcov, MEU kategórií do 14 rokov
2. Olympiáda a ME družstiev mužov a žien
3. Ďaľšie súťaže svetových a európskych dimenzií, ako súťaže seniorov, súťaže
juniorských družstiev, Olympiáda družstiev mládeže, Mitropa cup apod.
Ekonomické zaistenie :
Doprava, poistenie, pobyt, vreckové, popr. honorár pri reprezentačných akciách plne hradí zo
svojho rozpočtu šachový zväz v rámci svojich možností. Pri súťažiach sledovaných
Ministerstvom školstva je dotácia priamo adresovaná na príslušné akcie. Pre reprezentačné
mládežnícke podujatia jednotlivcov je potrebné zabezpečiť z prostriedkov SŠZ vedúceho
výpravy a hlavného trénera s asistentom a hráčov, ktorí splnia stanovené limity uvedené
v tabuľke výkonnostných limitov A. Pre reprezentačné podujatia mládežníckych družstiev je
potrebné zabezpečiť krytie nákladov pre celé družstvo a trénera, ktorý bude plniť aj funkciu
vedúceho výpravy.

7. Projekty CIS, MDH
Zabezpečenie pokračovania ďalšieho rozvoja projektu CIS podklady vedúci projektu CIS
Úlohy: inventúra škôl, členov CIS a materiálu CIS. Projekt MSR školy ZŠ a SŠ.
Zabezpečenie rozvoja projektu MDH podklady vedúci projektu MDH
Školský rok pilot 2015/2016 7 škôl, školský rok 2016/17 XY škôl

8. Ţenská reprezentácia
1) Sústredenia - príprava pred medzinárodnými akciami, olympiáda Mitropa, ME.
2) Vytvorenie tréningových skupín vo web priestore - pravidelný skupinový aj individuálny
tréning s vybraným GM
3) Organizácia čisto ženských uzavretých turnajov, alebo zabezpečenie účasti mužských
kruhových turnajov, napríklad povinná účasť ženy v uzavretom turnaji v rámci Slovakia
Tour

