
Slovenský šachový zväz 

Trénersko-metodická komisia 
 

 
Koncepcia práce TMK s mládežou na roky 2015 – 2018. 
 

 

1.Metodická podpora organizačných pracovníkov a trénerov mládeže. 

 

1.1. Zabezpečí pravidelné vydávanie metodických listov, zameraných na jednotlivé okruhy 

práce s mládeţou.  

1.2. Vytvorenie internetového fóra, kde bude moţné nahrať ukáţky vedenia tréningu  

mládeţe, všetkých výkonnostných kategórii. 

1.3. Vydanie manuálu organizačného pracovníka a jeho pravidelná aktualizácia. Manuál bude 

zameraný na beţnú administratívnu klubovú činnosť, ale aj na pomoc pri organizácii 

súťaţí jednotlivcov a druţstiev. 

1.4. Vedenie štatistík z jednotlivých súťaţí, vývoj priemerného ratingu v jednotlivých 

vekových kategóriách, počet odohratých partií, úspešnosť dosiahnuté rp. 

 

2.Zodpovedná osoba za prípravu a výsledok reprezentanta počas celého obdobia. 

   Zodpovedná osoba za výsledok na medzinárodnom podujatí. 

 

2.1. Ak chceme dosahovať výsledky, musíme zriadiť inštitút zodpovednosti. Kaţdý 

reprezentant musí mať pri sebe človeka, ktorý bude zodpovedať za jeho prípravu počas 

obdobia medzi jednotlivými podujatiami a súčasne bude zodpovedný  za dosiahnutý 

výsledok. Bude zabezpečovať kvalitný tréning, kontrolovať samostatnú prácu, 

zabezpečovať zázemie(kondícia, zdravotná starostlivosť, podpora mentálneho kouča 

alebo športového psychológa, zabezpečuje a kontroluje stravovací reţim, finančné 

prostriedky). 

2.2. Zodpovedná osoba za výsledok na medzinárodnom podujatí. Kaţdá medzinárodná akcia 

musí byť organizovaná ako projekt, s vlastným realizačným tímom, ktorý musí viesť 

líder, zodpovedný za projekt ako celok. Kaţdý člen tímu bude zodpovedný za svoju 

oblasť, a to hlavne v oblastiach: 

 

1. zaistenie kvalitného ubytovania a stravy, 

2. zaistenie sústredenia pred podujatím vrátane pohovorov, 

3. zaistenie trénerskej podpory v mieste podujatia a v zázemí(tréner na skype), 

4. zabezpečenie kvalitnej dopravy na miesto a z miesta podujatia, 

5. včasné poskytnutie všetkých potrebných informácií účastníkom podujatia, 

6. vytvorenie personálneho zázemia pre účastníkov podujatia(rieši vzniknuté problémy), 

7. zdravotná starostlivosť počas podujatia, 

8. zabezpečiť internetové spojenie so zázemím,  

9. stanovenie reálne dosiahnuteľných a merateľných cieľov. 

 

3.Zabezpečenie zorganizovania MSR v praktickom šachu jednotlivcov mládeže, v rapid 

šachu jednotlivcov a družstiev mladších a starších žiakov. 

 

 

 



 

3.1.Majstrovstvá Slovenska v praktickom šachu. 

 

3.1.1.Zväz zabezpečí poskytnutie technológií, potrebných pre on-line prenos partií 

z podujatia. 

3.1.2.Zabezpečenie trénerov na MSR mládeţe, rozbor odohratých partií. 

3.1.3.Návrh na formát jednotlivých kategórií v závislosti na počet účastníkov a ich kvalitu, 

vrátane prípadného spojenia jednotlivých kategórií. 

3.1.4.Zváţiť moţnosť spojenia chlapčenskej a dievčenskej kategórie po vzore Nemecka. 

3.1.5.Poskytnutie finančnej dotácie. 

 

3.2.Majstrovstvá Slovenska v rapide jednotlivcov a družstiev mladších a starších žiakov. 

 

3.2.1.Zväz zabezpečí poskytnutie technológií, potrebných pre on-line prenos partií 

z podujatia. 

3.2.2.Poskytnutie finančnej dotácie. 

 

4. Zabezpečenie zorganizovania seriálu turnajov GPX mládeže jednotlivcov, formát 

Dorasteneckej ligy, súťaže škôl jednotlivcov a družstiev, súťaž pre členov CIS. 

 

4.1.Seriál turnajov GPX. 

 

4.1.1. Finančná podpora projektu GPX. 

4.1.2. Nájsť generálneho sponzora pre tento projekt, vrátane ponuky reklamy v názve. 

4.1.3. Nadstavba GPX pre hráčov vo veku 15 aţ 20 rokov s hornou hranicou ELO 2100. 

 

4.2.Dorastenecká liga. 

 

4.2.1.Posúdenie zmeny formátu Dorasteneckej ligy. Prechod od seriálu rapid turnajov 

druţstiev v úvodných kolách, ku formátu troch trojdňových 5 kolových turnajov 

s tempom 90“+30s/ťah medzi kraj open, semifinále 4x3 traja z medzi krajov a finále 6 

druţstiev. Alebo jeden veľký open turnaj s príspevkom zúčastneným druţstvám na 

ubytovanie alebo stravu, na 7 kôl. 

 

4.3.Súťaže škôl. 

 

4.3.1.Organizácia školských podujatí s dotáciou ministerstva školstva od úrovne školské, 

okresné, krajské kolá a finále pre ţiakov ZŠ a stredných škôl. 

 

4.4.Súťaže pre prémium členov CIS. 

 

4.4.1.Vytvorenie systému súťaţí pre prémium členov CIS. Model napríklad, základné 

kvalifikačné kolo na internete. Celoštátne finále open s názvom hľadáme „Nového 

šachového veľmajstra“. Víťazi kategórií  získajú na rok čestný titul „Šachový 

veľmajster CIS“. 

 

5.Po MSR mládeže, Finále GPX, ME a MS mládeže aktualizácia listiny talentov, 

zaradenie chlapcov a dievčat z listiny talentov do Národnej a Regionálnych akadémií. 

 

Viď dodatok č.1 

 



6. Zabezpečenie účasti mládeže na vrcholných svetových podujatiach MS, ME, MEÚ, 

s osobitnou podporou mládeže, ktorá spĺňa „Tabuľku výkonnostných „A“ limity“ pre 

jednotlivé vekové kategórie. 

 

Viď dodatok č.2 

 

7. Zabezpečenie organizovania sústredení rôznych typov pre mládež a reprezentáciu 

mužov, žien a seniorov. 

 

7.1.Sústredenia Národná akadémia mládež. 

 

7.1.1.Open sústredenie. 

Sústredenie otvorené všetkým členom SŠZ vo formáte, dopoludnia prednášky cca 3x 60 

minút, po obede práca v skupinách 3x 60 minút, večer prednáška 90 minút. 

 

7.1.2.Open sústredenie mládeţe. 

Sústredenie otvorené všetkým hráčom a hráčkam z listiny talentov. 

 

7.1.3.Reprezentačné sústredenie pred ME mládeţe. 

Sústredenie pre účastníkov ME mládeţe. Testy otvorenie, taktika a stratégia. 

Testy zamerané na fyzickú a mentálnu kondíciu. 

Práca v skupinách zameraná na odstránenie zistených nedostatkov. 

 

7.1.4. Reprezentačné sústredenie pred MS mládeţe. 

Sústredenie pre účastníkov MS mládeţe. Testy otvorenie, taktika a stratégia. 

Testy zamerané na fyzickú a mentálnu kondíciu. 

Práca v skupinách zameraná na odstránenie zistených nedostatkov. 

 

7.1.5. Zatvorené sústredenie mládeţe. 

Sústredenie určené iba pre členov NA a mládeţníckych IM(GM) do 25 rokov. Skupina 

2 aţ 4 plus tréner doporučený hlavným trénerom NA a schválený VV SŠZ. 

 

7.1.5.Medzinárodné sústredenie. 

Sústredenie určené pre členov NA, hráčov a hráčky z listiny talentov od kat. D3 

a vyššie, a zahraničných mládeţníckych reprezentantov, najmä ČR, Maďarsko, 

Rakúsko, Poľsko . 

 

7.2.Sústredenia reprezentácia muži, ženy a seniori. 

 

7.2.1.Reprezentačné sústredenie. 

Sústredenie určené širšej reprezentácii muţov, ţien a seniorov. Pozvánka na základe 

výberu Reprezentačnej komisie. Pred významnou medzinárodnou akciou. Trénera určí 

TMK na základe odporučenia Reprezentačnej komisie. 

 

8.Pravidelné semináre pre trénerov SŠZ, minimálne raz ročne, vydávanie metodických 

materiálov a ich uverejňovanie v rámci Elektronickej knižnice. 

 

 

 

 

 



8.1.Pravidelné semináre pre trénerov. 

 

8.1.1.Počas MSR mládeţe v praktickom a rapid šachu, významných mládeţníckych podujatí, 

ako je DŠF, Tirnavia, finálový turnaj Dorasteneckej ligy, MSR jednotlivcov . SŠZ 

zorganizuje semináre pre trénerov. 

 

8.1.2.Tréneri zaradení v systéme SŠZ s platným preukazom, budú mať seminár iba za úhradu 

pobytových nákladov( cestovné + strava + ubytovanie). 

 

8.2.Vydávanie metodických materiálov. 

 

8.2.1.TMK zabezpečí vydávanie metodických materiálov v elektronickej forme určené  

pre všetky výkonnostné a vekové kategórie. 

 

8.2.2.Metodické materiály budú voľne dostupné pre všetkých trénerov zo systému SŠZ 

s platným preukazom. 

 

8.3.Elektronická knižnica. 

 

8.3.1.Portál s povinnou registráciou, kde vkladať a sťahovať materiály budú môcť len tréneri 

zo systému SŠZ s platným preukazom. Členovia SŠZ a vedúci krúţkov CIS, budú môcť 

po registrácii čítať a pozerať jednotlivé materiály, ale bez moţnosti sťahovať alebo 

vkladať nové materiály. 

 

8.3.2.Video nahrávky tréningov zoradené podľa jednotlivých tém. 

 

8.3.3.Metodické materiály pre jednotlivé výkonnostné a vekové skupiny zoradené podľa 

jednotlivých tém. 

 

8.3.4.Zoznam dostupnej literatúry v slovenskom, českom, anglickom, ruskom a iných 

jazykoch zoradený podľa 1.Otvorenie, 2.Stredná hra, 3.Koncovky, 4.Autobiografie, 

5.Učebnice pre samoukov, 6.Turnaje, 7.Zbierky testov na taktiku, stratégiu, koncovky, 

8.Psychológia, 9.Pedagogika, 10.Kompozičný šach, 11.Zbierky štúdií, 12.Umelecká 

literatúra o šachu, 13.Časopisy . 

 

8.3.5.Fórum trénerov, výmena skúsenosti uzavretá skupina iba pre trénerov zo systému SŠZ 

s platným preukazom 

 

8.4.Samostatná internetová stránka mládež 

 

8.4.1.Po vzore Rakúska a Nemecka vytvorenie vlastnej mládeţníckej internetovej stránky. 

8.4.2.Vlastné fórum s povinnou registráciou, kde „8.3.5.“ môţe byť uzavretá podskupina. 

 

9. Zabezpečenie účasti najlepších mládežníkov v reprezentačných zostavách družstiev 

dospelých. 

 

9.1.Kategória mládežník  

 

9.1.1.Veková skupina mládeţník do 25 rokov pridruţený člen NA a RA. Spĺňa vek do 25 

rokov pridruţený člen NA GM,IM, FM ELO minimálne 2400 F. Člen RA účasť na 



MSR do 20 rokov viď tabuľka zisk minimálne 3 z 9, účasť na MSR jednotlivcov (open 

turnaj) zisk minimálne 50% a viac bodov. 

 

9.1.2. Pridruţení členovia NA účasť na reprezentačných sústredeniach muţov na základe 

výberu reprezentačnej komisie. 

 

9.1.3.Účasť na medzinárodných podujatiach dospelých, na základe odporučenia 

Reprezentačnej komisie. 

 

10.Finančná podpora jednotlivých kategórií od A+ do E3. 

  

SŠZ bude hľadať cesty ako zabezpečiť finančné prostriedky pre talentovanú mládeţ, 

a to najmä: 

A) formou rozvojových projektov, 

B) hľadaním strategických partnerov reprezentácie mládeţe, 

C) organizovaním benefičných podujatí s masmediálnou podporou. 

 

 

11.Národná Akadémia. 

 

11.1.SŠZ zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na činnosť NA. 

 

11.1.1.Zabezpečenie pravidelnej tréningovej činnosti členov NA. Rodičia sa budú 

spolupodieľať na financovaní pravidelného tréningu čiastkou 50%. V prípade 

zaradenia kategórie A+ alebo zisku medaile na MS v kategóriách do 18 a 20 rokov, 

získava člen NA ročné štipendiu zdarma v objeme 2000€ určených na tréning. 

V kategóriách do 14-16 rokov ročné štipendium vo výške 1000€. V kategóriách do 12 

rokov vo výške 500€. 

 

11.2.Organizácia sústredení mládeže rôznych typov. 

 

11.2.1.Viď bod 7.1 

 

11.3. Zmena štatútu Národnej Akadémie. 

Národná akadémia bude podliehať priamo VV SŠZ, a o akciách NA bude na návrh hlavného 

trénera a TMK  VV SŠZ hlasovať. Tréneri budú na jednotlivé akcie zaviazaný zmluvou 

obsahujúcou práva a povinnosti oboch strán, vrátane finančného vyrovnania. 

 

11.4.Konkurz na hlavného trénera Národnej akadémie. 

Vypísanie konkurzu na hlavného trénera Národnej akadémie, podmienka FT alebo FST. 

 

12.Regionálne Akadémie. 

   

12.1.SŠZ zabezpečí v spolupráci s Krajskými šachovými zväzmi finančné prostriedky na 

podporu činnosti RA. 

 

12.1.1. SŠZ a KŠZ budú hľadať cesty ako zabezpečiť finančné prostriedky pre talentovanú 

mládeţ v Regionálnych Akadémiách a to najmä: 

A) formou rozvojových projektov, 

B) hľadaním strategických partnerov reprezentácie mládeţe, 

C) organizovaním verejných podujatí s masmediálnou podporou, napríklad „Ţivý Šach“, 



simultánky a pod. 

 

12.2.Oblasti činnosti Regionálnej akadémie 

 

12.2.1.Práca s talentovanou mládeţou tréningy s hráčmi s listiny talentov. V Regionálnej 

akadémii bude minimálne 12 detí z listiny talentov. 

12.2.2. Organizácia turnajov. 

12.2.3.Metodická činnosť v rámci regiónu v spolupráci s TMK SŠZ. 

12.2.4.Semináre pre trénerov.  

12.2.5.Propagačná činnosť. 

12.2.6.Podpora projektu CIS. RA sú v princípe jediná štruktúra naprieč Slovenskom schopná 

osloviť školstvo, na viac majú to v štatúte. skôr by som sa zameral na vyššiu motiváciu  

zháňať prémiových členov CIS a organizovať krúţkovú činnosť na ZŠ návrh bude 

rozdeliť 10€ - náklady cca 4€( kniha, Karta, agenda, ELO, Poplatok  FIDE) 1€ pre 

zväz(fond CIS)  a 5€ pre RA ako hlavnú zloţk, ktorá je najbliţšie skupine pre ktorú je 

tento produkt určený. 

12.2.7.Podpora MDH v budúcnosti ako súčasti CIS alebo CIS súčasť MDH. 

 

12.3. Zmena štatútu Regionálnych Akadémií a následná úprava zmlúv. 

 

12.3.1. Vzhľadom na bod 12.2. zmeniť štatút RA 

12.3.2. Vzhľadom na bod 12.2. upraviť zmluvy s RA. 

 

13.Listina talentov aktualizovaná po MS mládeže najneskôr do 30.11. bežného roka 

 

14.Ciele starostlivosti o mládež. 

 

14.1. Výchova nových IM a GM v kategóriách do 18 rokov, reprezentantov pre 

kategóriu  muži a ženy. 

 

14.2. Medailové umiestnenia na ME, MS a olympiáde do 16 rokov. 

 

14.3. Výchova novej generácie hráčov, organizátorov, rozhodcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatky: 

 

Dodatok č.1 

Podľa štatútu sa Regionálne Akadémie majú starať o talentovanú mládeţ v rámci pôsobnosti 

v danom regióne.Z toho vyplýva pre TMK povinnosť, definovať pojem talentovaná mládež. 

V základnej koncepcii práce TMK je nasledovná tabuľka:  

Tabuľka skupín Listina Talentov 

Zaradenie do Tabuľky predpokladá účasť na MSR mládeţe a dosiahnutie poţadovaného 

minimálneho výsledku vo výške  30% a viac. Účasť na ME, MS a dosiahnutie poţadovaného 

minimálneho výsledku vo výške 30% a viac. Medaila z finále GPX kategória do 8 rokov, 

alebo počet bodov od 3 z 9 
Hráči z Kategórie A+ aţ B1 budú členmi NA 

Hráči z Kategórie B2 aţ E3 budú členmi RA 

Toto rozdelenie zabezpečí, ţe Regionálne akadémie nebudú vykazovať ako svoju hlavnú 

činnosť prácu s úplnými začiatočníkmi, ale budú sa naozaj starať tak ako je to uvedené 

v štatúte o talentovanú mládeţ. 

 

Počet členov RA z listiny talentov je minimálne 12 aktívnych členov. 

 

D16 aţ 20       12 dievčat              CH18     20 chlapcov     CH08               7 chlapcov 

D14                 12 dievčat              CH16     31 chlapcov     GPX CH08   +4 chlapci (5 z MSR)  

D12                 10 dievčat              CH14     34 chlapcov     GPX D08      +5 dievčat (3z MSR)    

D10                 12 dievčat              CH12     44 chlapcov 

D08                   5 dievčat              CH10     32 chlapcov    

Spolu dievčat      56 dievčat 



Spolu chlapcov 172 chlapcov 

 

Listina talentov spolu 228 chlapcov a dievčat z MSR a GPX ,viď návrh listiny talentov 

+(IM) Christopher Repka,WFM Veronika Gažíková,  WFM Svetlana Sučíková 2miesto 

MSR ženy, a (FM)Martin Nayhebaver postup do uzavretého MSR 2016. 

 

Dodatok č.2. 

Tabuľky výkonnostných limitov podľa ratingu. 

Tabuľka výkonnostných A limitov. 

SŠZ uhradí všetky náklady spojené s účasťou hráčov, ktorí budú spĺňať stanovené 

výkonnostné kritériá uvedené v tabuľke výkonnostných „A“ limitov minimálne 9 za sebou 

idúcich mesiacov  a budú mať v tomto období 45 započítaných partií.  

Tabuľka výkonnostných A limitov 

 

Limity :                       vek                                 FIDE rating 

                                                                     CH                       D 

 

Mládeţ do                     8 r.                         1850                   1700 

                                     10 r.                        2100                   1850  

                                     12 r.                        2250                   2000 

                                     14 r.                        2400                   2150 

                                     16 r.                        2500                   2250 

                                     18 r.                        2550                   2350 

                                     20 r.                        2600                   2450 

Tabuľka výkonnostných B limitov 

SŠZ zaradí do kategórie A3 všetkých hráčov, ktorí budú spĺňať stanovené výkonnostné 

kritéria uvedené v tabuľke výkonnostných B limitov minimálne 9 za sebou idúcich 

mesiacov a budú mať v tomto období 45 započítaných partií. 

 

Limity :                       vek                                 FIDE rating 

                                                                     CH                       D 

 

Mládeţ do                     8 r.                         1750                   1600 

                                     10 r.                        2000                   1750  

                                     12 r.                        2200                   1900 

                                     14 r.                        2350                   2050 

                                     16 r.                        2450                   2150 

                                     18 r.                        2500                   2250 

                                     20 r.                        2550                   2350 

 

Spracoval: Peter Paleček 

člen VV SŠZ a predseda Trénersko-metodickej komisie 


