
Slovenský šachový zväz 
Sekretariát SŠZ: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky 
 
 
 

Zápisnica z rokovania Výkonného Výboru SŠZ 
zo dňa 23.8.2016 v Prahe 

 
 
Prítomní: 
Výkonný výbor: František Jablonický (prezident), Karol Pekár, Peter Paleček, Rastislav 
Diviak, (členovia ) 
Sekretariát: Vladimír Szűcs, Renáta Szűcsová ospravedlnení 
Rada: Jozef Ráchela člen Rady 
Kontrolná komisia: Rastislav Nemečkay kontrolór SŠZ  
Ospravedlnení: Igor Gažík, Zdenek Gregor, Juraj Petényi, Cyril Cehelský, Alexander Riabov 
 
Program rokovania: 
 
1. Úvod, kontrola uznesení a plnenie úloh 
2.  Zákon o športe 
3.  Informácie o ekonomickej a finančnej situácii  
4.  Domáce súťaže 
5.  Mládež 
6.  Trénovanie a metodika 
7.  Reprezentácia 
8.  Medzinárodné vzťahy 
9.  Klasifikácie 
10.  Informatika 
11.  GPX a rozhodovanie 
12.  Turnaje Slovakia Tour 
13.  MDH, CIS, e-learning 
14.  Informácia Rady SŠZ a KK SŠZ 
 
K bodu 1 Úvod, kontrola uznesení a plnenia úloh: 
 
Prezident Slovenského šachového zväzu (SŠZ) František Jablonický privítal prítomných na 
zasadnutí Výkonného výboru SŠZ v Prahe. Na úvod prítomní členovia súhlasili s programom 
rokovania. Za overovateľov zápisnice boli menovaní Rastislav Diviak a Karol Pekár. 
 
Kontrola plnenie uznesení a úloh k 23.08.2016 
 
Zoznam úloh VV SŠZ 30.04.2016 v Banskej Bystrici 
 
Úloha 01-02-2016 
Igor Gažík na základe diskusie k stanovám vypracuje do termínu 03.05.2016 verziu stanov, 
ktorá sa predloží na konferencii. 
Termín a zodpovednosť: v texte 
Úloha splnená. 
 



Úloha 02-02-2016 
Rastislav Diviak, Igor Poláčik, Zdenek Gregor, Ladislav Šipeky vypracujú termínový 
kalendár líg a mládežníckych turnajov do 30.6. 2016. 
Termín a zodpovednosť: v texte 
Úloha splnená. 
 
Úloha 03-02-2016 
Peter Paleček, člen VV SŠZ vypracuje filozofiu finančnej podpory pre mladých hráčov, ktorí 
si delili 3 a 4 miesto počas MSR mládeže v Tatralandii.  
Termín a zodpovednosť: 15.5. 2016 
Úloha splnená. 
 
Úloha 04-02-2016 
Peter Paleček, člen VV SŠZ pripraví návrh podpory reprezentácie mládeže na rok 2016 
v termíne 15.5.2016 
Termín a zodpovednosť: v texte 
Úloha splnená. 
 
Úloha 05-03-2016 
František Jablonický, prezident SŠZ osloví organizátorov mládežníckych podujatí v Českej 
republike p. Mazúcha a p. Fialu za účelom spresnenia finančných nákladov pre slovenskú 
reprezentáciu . 
Termín a zodpovednosť: 30.5.2016 v texte 
Úloha splnená. 
 
Úloha 06-02-2016 
Peter Paleček a Rastislav Diviak, členovia VV SŠZ vypracujú Štatút súťaže GPX+ do 30.6. 
2016. 
Termín a zodpovednosť: v texte 
Štatút bude prijatý spoločne s novým štatútom GPX. Oba musia spĺňať všetky požiadavky 
Zákona o športe. Organizátori, rozhodcovia a tréneri musia splniť požiadavky vyplývajúce zo 
Zákona o športe. 
 
Schválené elektronické hlasovania: 
 
U01-03-2016 
VV schvaľuje v zmysle propozícií turnaja "Majstrovstvá Slovenskej republiky 2016 v šachu 
jednotlivcov - GM Štiavnica" nomináciu hráča, ktorý dostane "divokú kartu" na meno Štefan 
Mazúr. 
Hlasovali za: 9 členov 
 
U02-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje prihlášku RŠA (regionálna šachová akadémia) Žilina, a poveruje 
sekretariát SŠZ pripraviť zmluvu s jej následným podpísaním do termínu 30.6.2016 
Hlasovali za: 8 členov,  zdržal sa: 1 člen 
 
U03-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje príspevok vo výške 200 € pre ZŠ Veľká Ida pri príležitosti 40. výročia 
založenia školy vo vzťahu k realizácii a ďalšej podpore pri presadzovaní projektu 
Matematicko-didaktických hier v regióne aj v triedach s rómskou komunitou. 



Hlasovali za: 9 členov 
 
U04-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje zloženie projektového tímu na implementáciu zákona o športe nasledovne: 
Predseda : Alexander Riabov 
Projektový manažér: Ondrej Danada 
Igor Gažík: externý konzultant na právne veci 
Rastislav Nemečkay – kontrolór zväzu, kontrola termínov plnenia Zákona o  športe 
Martin Sklár: konzultant na ekonomiku 
Ludwig Anton: člen 
Hlasovali za: 8 členov, zdržal sa: 1 člen  
 
U05-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje záväzný výklad na poplatky za ratingovanie podľa stanovených kategórií 
súťaží ako prílohu Sadzobníka poplatkov SŠZ. 
Hlasovali za: 9 členov 
 
U06-03-2016  
VV SŠZ schvaľuje nomináciu družstva mužov a družstva žien, na Mitropa Cup, ktorá sa 
uskutoční v dňoch 18.6, až 27.6.2016 v Prahe, v nasledovnom zložení: 
muži: IM Christopher Repka, IM Marián Jurčík, IM Štefan Mazúr, FM Viktor Gažík a FM 
Jerguš Pecháč 
kapitán: GM Ján Plachetka 
ženy: IM Eva Repková, WGM Júlia Kochetková a WFM Monika Motyčáková 
kapitán: IM Eva Repková 
Hlasovali za: 9 členov 
 
U07-03-2016  
VV SŠZ schvaľuje úhradu nákladov za účasť na Mitropa Cup 2016 nasledovne: 
IM Štefan Mazúr, IM Christopher Repka, IM Marián Jurčík,  FM Viktor Gažík, FM Jerguš 
Pecháč, WFM Monika Motyčáková po 100€, WGM Júlia Kochetková po 250€.  
Kapitáni GM Ján Plachetka a IM Eva Repková po 250€. 
Hlasovali za: 9 členov 
 
U08-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje nomináciu družstva mužov a družstva žien, na Olympiádu, ktorá sa 
uskutoční v dňoch 01.09, až 14.9.2016 Baku, v nasledovnom zložení: 
muži: GM Ľubomír Ftáčnik, IM Christopher Repka, GM Milan Pacher, GM Tomáš Petrík a 

IM Marian Jurčík. 
tréner: GM Ľubomír Ftáčnik 
Kapitán: František Jablonický 
  
ženy:  IM Eva Repková, WIM Veronika Maslíková, WFM Niki Vrbová, WFM Monika 

Motyčáková a WFM Svetlana Sučíková. 
Tréner: GM Igor Štohl 
Kapitán: GM Igor Štohl 
Hlasovali za: 9 členov 
 
 
 



U09-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje úhradu nákladov  za účasť na Olympiáde v Baku 2016 nasledovne: 
muži: IM 600€  GM 800€, GM 2500 a viac 1000€, hráč-tréner 1200€ 
ženy :IM(WGM) 800€, WIM 600€, WFM 400€, tréner 1000€ 
plus bonus vo výške 50% pri umiestnení do 10 miesta a 25% pri umiestnení do 11 až 20 
miesta. 
Bonus je platný pre obe družstvá vrátane trénerov. Pre výšku odmeny bude rozhodujúci vyšší 
rating ku 31.7.2016 alebo 31.8.2016. 
Hlasovali za: 9 členov  
 
U10-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje nomináciu FM Rastislava Briestenského a FM Karola Motúza na 
Majstrovstvá sveta družstiev seniorov Drážďany 2016. V družstve nahradia pána GM  
Ľubomíra Ftáčnika a GM Jána Plachetku , ktorí požiadali o zrušenie svojej účasti z osobných 
dôvodov. 
Hlasovali za: 7 členov, zdržali sa: 2 členovia 
 
U11-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje rozhodcov na MSR Banská Štiavnica 2016 v zložení: IA Rastislav Diviak 
(hlavný rozhodca), IA Rastislav Búry, IA Martin Dobrotka a Ján Široký. 
Hlasovali za: 5 členov, zdržali sa: 4 členovia 
 
U12-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje na MS mládeže Khanty - Mansijsk Rusko za vedúceho výpravy IM FT 
Igora Gažíka a trénera výpravy: FT Petra Palečka, s úhradou pobytových a cestovných 
nákladov. Podujatia sa zúčastnia 8 hráči. 
Hlasovali za: 7 členov, zdržali sa: 2 členovia 
 
U13-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje na MS mládeže Batumi Gruzínsko za vedúceho výpravy a trénera výpravy 
FT Petra Palečka, s úhradou pobytových a cestovných nákladov. Podujatia sa zúčastnia 6 
hráči. 
Hlasovali za: 7 členov, zdržali sa: 2 členovia 
 
U14-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje na ME mládeže Praha Česká republika za vedúceho výpravy FM FT 
Miroslava Roháčka a za trénerov výpravy: Jozefa Ráchelu, Františka Jablonického, Rudolfa 
Diviaka s úhradou pobytových a cestovných nákladov. Podujatia sa zúčastní 39 hráčov. 
Hlasovali za: 7 členov, zdržali sa: 2 členovia 
 
U15-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje za vedúceho výpravy na neoficiálne MEU v Murecku pána Ľubomíra 
Ševčíka. Podujatia sa zúčastnia 3 hráči. 
Hlasovali za: 7 členov, zdržali sa: 2 členovia 
 
U16-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje za vedúceho výpravy a trénera na MEU Kouty nad Desnou pána Michala 
Macka, s úhradou pobytových a cestovných nákladov. Podujatia sa zúčastnia 11 hráči. 
Hlasovali za: 7 členov, zdržali sa: 2 členovia 
 



U17-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje trénerom, ktorí sa zúčastnia na ME v Prahe, MS Khanty Mansijsk, MS 
Batumi, MEU Mureck a MEU Kouty nad Desnou úhradu poplatku za účasť na Fide 
trainers seminár počas Olympiády do 16 rokov v Poprade, úhradu poplatkov za získanie 
medzinárodného trénerského titulu a úhradu licencie na dva roky. 
Hlasovali za: 7 členov, zdržali sa: 2 členovia 
 
U18-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje vypracovanie dokumentu „Pravidlá publikovania príspevkov na titulnej 
stránke. Dokument vypracuje sekretariát SŠZ a predloží na schválenie VV SŠZ v termíne do 
najbližšieho zasadania VV SŠZ 
Hlasovali za: 6 členov, zdržali sa: 3 členovia 
 
U19-03-2016 
VV schvaľuje termínový kalendár ligových súťaží riadených SŠZ pre súťažný ročník 
2016/2017. 
Hlasovali za: 5 členov, zdržali sa: 4 členovia 
 
U20-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje  úhradu nákladov spojených s prípravou reprezentačných družstiev na 
Olympiádu v Baku GM Ján Plachetka maximálne do výšky 200€ a GM Igor Štohl maximálne 
do výšky 200€. 
 
U21-03-2016 
VV SŠZ schvaľuje podporu mládežníckym reprezentantom na ME mládeže v Prahe, 
v nasledovnom rozsahu:  
A) SŠZ uhradí štartovné aktuálnym majstrom Slovenska v praktickom šachu mládeže, 

a dievčatám, ktoré sa na MSR mládeže 2016 umiestnili na 2 a 3 mieste. 
B) SŠZ poskytne služby reprezentačného trénera, všetkým medailistom z MSR mládeže 

v roku 2016, ako aj hráčom a hráčkam deliacim medailové miesto. 
Hlasovali za: 8 členov, zdržal sa: 1 člen 
 
K bodu 2. Zákon o športe 
 
František Jablonický, prezident SŠZ informoval prítomných o najbližších krokoch pri 
zavádzaní zákona o športe do života Slovenského šachového zväzu. Z následnej diskusie 
vyplynula úloha: 
 
Úloha 01-03-2016 
Vzhľadom na § 17 zákona o športe Práva a povinnosti národného športového zväzu: 
(1)  Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme 
športu: 
1.  zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie 

a voľby volených orgánov, 
2. pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu, 
3. počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného 

športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny. 
 



Alexander Riabov uverejní vyššie uvedené zoznamy, dokumenty a pravidlá pre Konferenciu 
SŠZ, Radu SŠZ, VV SŠZ, Etickú komisiu, Arbitrážnu komisiu, Antidopingovú komisiu 
a Licenčnú komisiu v termíne do 10.09.2016. 
 
Úloha 02-03-2016  
Alexander Riabov doplní internú legislatívu SŠZ do 25.09.2016. 
 
K bodu 3. Informácie o ekonomickej a finančnej situácii 
 
František Jablonický, prezident SŠZ informoval prítomných o rozpočte a finančnej situácii 
SŠZ. 
 
K bodu 4. Domáce súťaže 
 
Rastislav Diviak, člen VV SŠZ informoval prítomných o stave príprav súťaží na sezónu 
2016/2017. Z kontroly príprav vyplynuli úlohy preveriť, zaplatenie vkladov do súťaží 
riadených SŠZ a aktuálne dáta hráčov. 
 
Úloha 03-03-2016 
Sekretariát skontroluje, ktoré oddiely nezaplatili štartovné do súťaží riadených SŠZ. 
Termín do 31.08.2016 
 
Úloha 04-03-2016 
Predseda ŠTK zaistí, aby všetci riaditelia líg, ktoré sa hrajú na zemí Slovenska, uviedli 
v úvodných spravodajcoch informáciu: Hráč môže byť uvedený na súpiske družstva iba ak má 
v matrike uvedené povinné údaje v matrike SŠZ rodné číslo a aktuálne trvalé bydlisko.  
Termín: ihneď. 
 
K bodu 5. Mládež 
 
Bola prerokovaná záverečná správa a vyúčtovanie nákladov Dorasteneckej Ligy ročníka 
2015/2016, ktoré mailom zaslal riaditeľ súťaže p. Zdenek Gregor.  
 
K bodu 6. Trénovanie a metodika 
 
Predseda TMK Peter Paleček informoval o seminároch, ktoré prebehli počas Festivalu 
Mládeže v Liptovskom Mikuláši a počas Olympiády do 16 rokov, kde naši tréneri získali 
medzinárodné trénerské tituly. Bola prerokovaná žiadosť pána Dávida Štofu o udelenie titulu 
rozvojový inštruktor. 
 
Úloha 05-03-2016  
Sekretariát SŠZ si vyžiada od menovaného všetky potrebné údaje k udeleniu titulu Rozvojový 
inštruktor. 
Termín do 7.10.2016 
 
K bodu 7. Reprezentácia 
 
Peter Paleček informoval prítomných o stave príprav našej účasti na olympiáde v Baku, ako aj 
o stave príprav účasti našich reprezentantov na MS v Khanty-Mansijsku a Batumi. 
 



K bodu 8. Medzinárodné vzťahy 
 
Prezident SŠZ informoval prítomných o rokovaniach, ktorých sa zúčastnil počas Olympiády 
do 16 rokov v Poprade a počas ME v Prahe. 
 
K bodu 9. Klasifikácie 
 
Karol Pekár informoval prítomných, že usporiadatelia turnajov na Slovensku nedodržiavajú 
Uznesenie U01-02-2016 VV SŠZ schvaľuje, že "Hráči  ktorí majú zaplatené členské 
príspevky za predchádzajúci kalendárny rok, v období od 1.1.do 31.3.môžu štartovať na FIDE  
turnajoch, s výnimkou MSR, bez povinnosti mať zaplatené členské príspevky za aktuálny 
kalendárny rok.  
Po tomto dátume môžu hráči, s nezaplateným členským na aktuálny kalendárny rok štartovať 
na FIDE turnajoch len v prípade, že uhradia členské na aktuálny rok pred štartom turnaja jeho 
organizátorovi. Organizátor prevedie vybraté členské do dvoch týždňov od začiatku turnaja na 
účet SŠZ. Všetky tieto vzťahy postupujú ďalej podľa platnej Prílohy k Súťažnému poriadku 
jednotlivcov." 
Toto uznesenie nedodržali usporiadatelia ani v Starej Ľubovni na MSR Amatérov a ani 
v Detve. 
 
K bodu 10. Informatika 
 
Vzhľadom na zákon o športe sa vykonávajú úpravy v matrika SŠZ tak, aby zodpovedala 
požiadavkám zákona o športe. 
 
K bodu 11. GPX a rozhodovanie 
 
Rastislav Diviak informoval  o príprave nového ročníka GPX a problémov, ktoré je potrebné 
pred štartom vyriešiť, ako je napríklad povinnosť organizátorov, rozhodcov mať, keďže sa 
jedná o prácu s mládežou, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, a byť zapísaný 
v registri športových odborníkov. 
 
K bodu 12. Turnaje Slovakia Tour 
 
Od 4.9.2016 by mal v Žiline prebehnúť festival v rámci ktorého budú aj dva medzinárodné 
turnaje o normu GM a IM. 
 
K bodu 13. MDH, CIS, e-learning 
 
Prezident SŠZ informoval o aktuálnom stave projektov CIS, MDH a e-learning. 
 
K bodu 14. Informácia Rady SŠZ a KK SŠZ 
 
Zástupca Rady SŠZ pán Jozef Ráchela požiadal o dodržanie termínu predloženia návrhu 
Rozpočtu SŠZ na rok 2017 do 31.10.2016. Kontrolór zväzu informoval o návšteve 
ministerstva a rokovaniach s jeho predstaviteľmi, ako aj potrebe opakovať doplňujúce voľby 
do orgánov zväzu. 
 
 
 



Úloha 06-03-2016 
Alexander Riabov vypracuje návrh Smernice o elektronickom hlasovaní Najvyššieho orgánu, 
ktorú predloží na schválenie Najvyššiemu orgánu. 
Termín: 15.09.2016 
 
 
Zapísal: Peter Paleček 
 
Overovatelia zápisnice: Karol Pekár, Rastislav Diviak 
 
 



Zoznam úloh VV SŠZ zo dňa 23.8.2016 v Prahe 
 

Úloha 01-03-2016 
Vzhľadom na § 17 zákona o športe Práva a povinnosti národného športového zväzu: 
(1)  Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme 
športu: 
1.  zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie 

a voľby volených orgánov 
2. pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu 
3. počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného 

športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny 
 
Alexander Riabov uverejní vyššie uvedené zoznamy, dokumenty a pravidlá pre Konferenciu 
SŠZ, Radu SŠZ, VV SŠZ, Etickú komisiu, Arbitrážnu komisiu, Antidopingovú komisiu 
a Licenčnú komisiu v termíne do 10.09.2016. 
 
Úloha 02-03-2016  
Alexander Riabov doplní internú legislatívu SŠZ do 25.09.2016. 
 
Úloha 03-03-2016 
Sekretariát skontroluje, ktoré oddiely nezaplatili štartovné do súťaží riadených SŠZ. 
Termín do 31.08.2016 
 
Úloha 04-03-2016 
Predseda ŠTK zaistí, aby všetci riaditelia líg, ktoré sa hrajú na zemí Slovenska, uviedli 
v úvodných spravodajcoch informáciu: Hráč môže byť uvedený na súpiske družstva iba ak má 
v matrike uvedené povinné údaje v matrike SŠZ rodné číslo a aktuálne trvalé bydlisko.  
Termín: ihneď. 
 
Úloha 05-03-2016  
Sekretariát SŠZ si vyžiada od menovaného Dávida Štofu všetky potrebné údaje k udeleniu 
titulu Rozvojový inštruktor. 
Termín do 7.10.2016 
 
Úloha 06-03-2016 
Alexander Riabov vypracuje návrh Smernice o elektronickom hlasovaní Najvyššieho orgánu, 
ktorú predloží na schválenie Najvyššiemu orgánu. 
Termín: do 15.09.2016 
 

 


