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Predslov
Majstrovské súťaže žiakov a žiačok základných škôl, 1. stupňa osemročných gymnázií
a študentov a študentiek stredných škôl, 2. stupňa osemročných gymnázií Slovenskej republiky
v zrýchlenom šachu (ďalej MSR ZŠ a MSR SŠ) sú celoslovenskými školskými postupovými
športovými súťažami jednotlivcov v šachu. Vyhlasovateľom súťaže je Slovenský šachový zväz.
Víťaz celoslovenského kola získa titul Majster SR žiakov/študentov základných/stredných škôl,
resp. Majsterka SR žiačok/študentiek základných/stredných škôl.
Víťaz krajského kola získa titul Majster resp. Majsterka príslušného samosprávneho kraja
žiakov/študentov, resp. žiačok/študentiek základných/stredných škôl
Víťaz okresného kola získa titul Majster resp. Majsterka príslušného okresu (v ďalšom texte
vyjadruje termín okres aj mestský obvod) žiakov/študentov, resp. žiačok/študentiek
základných/stredných škôl.
Hlavným cieľom súťaže je nábor nových mladých záujemcov o rekreačné aj súťažné hranie
šachu.
Víťazi celoslovenského kola majú právo nominácie na medzinárodné školské majstrovské
súťaže, pokiaľ Slovenský šachový zväz hráčov na tieto súťaže vyšle.
1. Oprávnení účastníci
MSR ZŠ sú otvorenou súťažou pre všetkých žiakov a žiačky základných škôl a 1. stupňa
osemročných gymnázií vo veku 6 ÷ 15 rokov.
Dátum narodenia žiakov a žiačok oprávnených zúčastniť sa súťaže musí byť z uzavretého
intervalu [1. 1. roku, ktorým sa začína príslušný školský rok poníženého o 15; 31. 12. roku,
ktorým sa začína príslušný školský rok poníženého o 6] a súčasne musia byť žiakmi/žiačkami
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základnej školy sídliacej na Slovensku alebo žiakmi/žiačkami 1 ÷ 5. ročníka osemročného
gymnázia sídliaceho na Slovensku.
MSR SŠ sú otvorenou súťažou pre všetkých študentov a študentky stredných škôl a 2. stupňa
osemročných gymnázií vo veku 12 ÷ 19 rokov.
Dátum narodenia žiakov a žiačok oprávnených zúčastniť sa súťaže musí byť z uzavretého
intervalu [1. 1. roku, ktorým sa začína príslušný školský rok poníženého o 19; 31. 12. roku,
ktorým sa začína príslušný školský rok poníženého o 13] a súčasne musia byť
študentmi/študentkami strednej školy sídliacej na Slovensku alebo študentmi/študentkami 6 ÷ 8.
ročníka osemročného gymnázia sídliaceho na Slovensku.
Poznámka č. 2: Organizačného poriadku školských športových súťaží žiakov a žiačok základných
a stredných škôl v Slovenskej republike:
Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú gymnázium s osemročným vzdelávacím programom (nastúpili
na gymnázium po ukončení piateho ročníka ZŠ) môžu reprezentovať školu v kategórii ZŠ pri
dodržaní podmienky, že sú žiakmi prvého až štvrtého ročníka, ktoré kopírujú ročníky
základnej školy (na ZŠ by boli žiakmi 6. – 9. ročníka).
Títo žiaci a žiačky v bežnom ročníku môžu štartovať aj v kategórii stredných škôl, ale v tom
prípade už nemôžu štartovať v kategórii základných škôl.
Každý z účastníkov školských športových súťaží môže teda štartovať LEN V JEDNEJ
VEKOVEJ KATEGÓRII.
Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú vyššie ročníky osemročných gymnázií (kvinta, sexta, septima,
oktáva – prípadne iné onačenie) môžu súťažiť len v kategórii stredných škôl.
Poznámka č. 3
Žiak musí byť žiakom školy minimálne od 1.9. v príslušnom školskom roku, prípadne
s prestupom od polroka príslušného školského roka.
Individuálne sa posudzujú prestupy z iných oprávnených dôvodov (presťahovanie,...) na
základe žiadosti.
2. Štruktúra súťaží
Postupové stupne MSR ZŠ a MSR SŠ sú:
Okresné kolo – Garantom súťaží je príslušný Krajský šachový zväz (ďalej len KŠZ). Okresné
kolá budú usporiadané prednostne do 15. 11. roku, v ktorom sa začal príslušný školský rok,
najneskôr však pred konaním príslušného krajského kola.
Regionálne kolo – Garantom súťaží je príslušný KŠZ. Regionálne kolo sa môže uskutočniť
pokiaľ sa neuskutoční príslušné okresné kolo a dôjde k zlúčeniu dvoch alebo viacerých
okresných kôl. Regionálne kolá budú usporiadané prednostne do 15. 11. roku, v ktorom sa začal
príslušný školský rok, najneskôr však pred konaním príslušného krajského kola.
V regionálnom kole musia byť hráči / ky jednotlivých okresov odlíšení s vyznačením okresu.
Krajské kolo – Garantom súťaží je príslušný KŠZ. Krajské kolá budú usporiadané najneskôr do
30. 11. roku, v ktorom sa začal príslušný školský rok, najneskôr však pred konaním celoštátneho
kola.
Celoštátne kolo – Garantom súťaže je Slovenský šachový zväz (ďalej len SŠZ). Celoštátne kolo
bude usporiadané do termínu začiatku Vianočných prázdnin roku, v ktorom sa začal príslušný
školský rok.
V prípade vyššieho záujmu žiakov z jednej školy o štart v okresnom kole sa odporúča
organizovať aj školské kolo, najneskôr však pred konaním príslušného okresného kola.
Garantom a usporiadateľom školského kola je príslušná škola.
Tento súťažný poriadok platí pre všetky postupové stupne súťaží MSR ZŠ a MSR SŠ.
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3. Garant súťaže
Garant súťaže je spoluzodpovedný s usporiadateľom za vypracovanie a zverejnenie propozícií
daného turnaja, stanovenie základných parametrov turnaja (počet kôl, hracie tempo), nomináciu
rozhodcov, schválenie nominácií hráčov, zdarný priebeh a vyhodnotenie podujatia.
4. Usporiadateľ
Usporiadateľom turnaja je subjekt, ktorého vyhlasovateľ poverí technickým zabezpečením
organizácie turnaja.
V prípade celoštátneho kola sa usporiadateľ vyberá na základe konkurzu vypísaného SŠZ.
4.1
-

-

-

-

Povinnosti usporiadateľa
Dodržiavať pokyny uvedené v Smernici č. 44/2011 o organizovaní, riadení a finančnom
zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôl, predovšetkým Čl. 10 Bezpečnosť
a ochrana zdravia účastníkov súťaží,
vypracovať v spolupráci s príslušným garantom propozície podujatia a zverejniť
najneskôr 30 dní pred konaním podujatia na portáli http://www.skolskysport.sk
a v kalendári turnajov SŠZ www.chess.sk/index.php?str=kalendar,
rozoslať propozície podujatia najneskôr 15 dní pred konaním podujatia e-mailom na
adresy škôl, ktorých žiaci sú oprávnení súťaže sa zúčastniť,
zabezpečiť primerané hracie priestory, ktoré musia byť riadne osvetlené a zodpovedať
ostatným hygienickým normám,
zabezpečiť dostatočné množstvo hracieho materiálu a ďalšieho vybavenia potrebného na
hladký priebeh turnaja,
zabezpečiť účasť kvalifikovaného rozhodcu,
zabezpečiť primerané ceny pre víťazov turnaja a občerstvenie pre každého účastníka,
propagovať projekt SŠZ „Šach na školách“ rozdaním prihlášok do projektu všetkým
zúčastneným hráčom a hráčkam, prípadne vedúcim družstiev škôl,
vo výsledkových listinách povinne uvádzať školu a dátum narodenia, používať diakritiku,
pozbierať kontaktné údaje postupujúcich a ich náhradníkov a poskytnúť ich
usporiadateľovi vyššej etapy,
celoštátne kolo usporiadať najneskôr do začiatku Vianočných školských prázdnin roku,
v ktorom sa začal príslušný školský rok,
zverejniť na portáli http://www.skolskysport.sk informácie o aktivite v predpísanej
štruktúre do 3 dní po ukončení aktivity,
zverejniť na portáli http://www.skolskysport.sk všetky príjmy (zoznam fyzických
a právnických osôb s uvedením poskytnutých finančných prostriedkov) a všetky výdavky
(zoznam dokladov s uvedením dodávateľov) súvisiace s aktivitou,
zabezpečiť propagáciu aktivity v elektronických alebo tlačových médiách minimálne
v rámci obce, v ktorej sa športová aktivita organizuje a na portáli,
vyúčtovať podujatie a odoslať na sekretariát SŠZ najneskôr do 1 týždňa od konania
turnaja.

4.2
Organizácia turnajov - odporúčaný model turnajov
Jednotlivé kolá súťaže MSR ZŠ a MSR SŠ sú organizované ako jednodňové turnaje
v zrýchlenom (rapid) šachu.
Systém turnaja môže byť švajčiarsky alebo kruhový v závislosti od počtu prihlásených hráčov.
Odporúča sa hracie tempo 2 x 10 ÷ 20 minút podľa pravidiel FIDE pre rapid šach.
Odporúča sa na žrebovanie turnajov využiť žrebovací program Swiss manager so zverejnením
výsledkov na stránke www.chess-result.com.
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Odporúča sa prednostne organizovať oddelené turnaje chlapcov a dievčat (v prípade
primeraného počtu dievčat) uzavreté len pre žiakov škôl okresu/kraja.
Odporúča sa organizovať súťaže v deň školského vyučovania. Žiaci zúčastnení na príslušnom
kole vynechajú jeden vyučovací deň. Ospravedlnenie žiaka z vyučovania vystaví na požiadanie
organizátor turnaja.
Odporúča sa organizovať súťaže v priestoroch školskej infraštruktúry, resp. v centrách voľného
času.
Systém turnaja, tempo hry a počet kôl je potrebné prispôsobiť počtu hráčov a miestnym
podmienkam (zohľadniť cestovanie, stravovanie, kapacitu hracej miestnosti, vybavenie
šachovým hracím materiálom, a iné).
Súčasťou vyhodnotenia je aj vyhodnotenie družstiev škôl. Jedno družstvo tvorí 1 žiak + 1 žiačka
príslušnej školy, jednočlenné družstvá nebudú v súťaži družstiev vyhodnotené. Poradie družstiev
tvorí súčet bodov (pri rovnosti bodov súčet pomocných hodnotení) najlepšieho žiaka a najlepšej
žiačky v celkovom poradí.

4.3
Postupový kľúč
Maximálny počet účastníkov a ďalšie podmienky účasti v okresnom kole, ktoré nie sú
definované týmto súťažným poriadkom, určí organizátor príslušného okresného kola.
- Z okresného kola do krajského kola postupujú prví traja žiaci a prvé tri dievčatá
z celkového poradia súťaže. Prvými náhradníkmi sú žiak/žiačka umiestení na 4. mieste
v celkom poradí.
- Z regionálneho kola, pokiaľ sa uskutoční, postupujú prví traja žiaci a prvé tri dievčatá
z celkového poradia súťaže z každého okresu, ktorého škola vyšle hráčov na súťaž.
Prvými náhradníkmi sú žiak/žiačka umiestení na 4. mieste v celkom poradí.
- Z krajského kola do celoštátneho kola postupujú prví traja žiaci a prvé tri dievčatá
z celkového poradia súťaže. Prvými náhradníkmi sú žiak/žiačka umiestení na 4. mieste
v celkom poradí.
- Medailisti z minulého ročníka MSR ZŠ a MSR SŠ majú nárok na účasť v celoštátnom
finále nasledujúceho ročníka, pokiaľ spĺňajú vekový limit. Ak medailisti nespĺňajú
vekový limit, právo postupu prechádza na ďalšieho hráča v poradí.
- Účastníci finálového turnaja MSR ZŠ a MSR SŠ majú nárok na účasť v krajskom kole
nasledujúceho ročníka, pokiaľ spĺňajú vekový limit.
- Účasť medailistov a účastníkov finálového turnaja MSR ZŠ a MSR SŠ neznižuje počet
postupujúcich z daného kraja, resp. okresu.
- Usporiadateľ krajského a celoštátneho kola spolupráci s garantom má nárok udeliť právo
zúčastniť sa súťaže (tzv. divoká karta) aj hráčom, ktorí nepostúpili z nižšieho stupňa
súťaže. Počet súťažiacich štartujúcich na divokú kartu však nesmie prekročiť 15 %
celkového počtu hráčov. Divoké karty sa odporúča udeľovať najmä hráčom a hráčkam
s najvyšším koeficientom elo FIDE/LOK v príslušnom okrese/kraji, ktorí sa súčasne
nemohli zúčastniť nižšieho stupňa súťaže.
- V prípade neuskutočnenia okresného, regionálneho, krajského kola môže o nomináciách
na celoštátne rozhodnúť Komisia mládeže príslušného KŠZ.
4.4
Systém finančnej podpory turnajov
Výšku podpory turnajov stanovuje každoročne vyhlasovateľ súťaže SŠZ s prihliadnutím na
výšku dotácie pridelenej z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.
Výdavky oprávnených nákladov použitia štátnej dotácie:
Oprávnené výdavky prijímateľa alebo priameho realizátora sú tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné
a zároveň preukázateľne viazané na konkrétny predmet dotácie podľa dotačnej zmluvy.
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Pri nájme priestorov, kúpe tovaru, úhrade služieb, energií a pod. sú oprávnené výdavky len
úhrady nákladov priamo vynaložených na realizáciu športových činností.
Ak športová organizácia využíva len časť vlastných priestorov alebo prenajatých priestorov, do
prevádzkových nákladov môže zahrnúť len pomernú sumu nákladov na energie a údržbu.
Oprávnenými nákladmi pre Účel 03 Projekty školského, univerzitného športu a športu pre
všetkých sú výdavky spojené s organizovaním športových súťaží, podujatí a iných aktivít v
oblasti športu detí, mládeže a športu pre všetkých, ktorými sú náklady na:
a) ubytovanie – na súťaže sa prednostne využívajú ubytovacie zariadenia v rezorte školstva,
školské internáty, školy v prírode, prípadne školské triedy,
b) stravovanie – účastníkom súťaží možno poskytnúť stravu a pitný režim do výšky stravného v
zmysle platného zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších
predpisov. Na súťaže sa prednostne využívajú služby účelových zariadení rezortu školstva –
zariadení školského stravovania,
c) dopravu a cestovné – účastníkom súťaží možno uhradiť cestovné v zmysle platného zákona
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
d) prenájom priestorov, zariadení a techniky – na súťaže sa prednostne využívajú priestory
objektov škôl a školských zariadení bezplatne, v odôvodnených prípadoch na základe
dohody s poskytovateľom priestorov za úhradu prevádzkových nákladov,
e) odmeny za vykonané práce a vyplácanie odmien pre rozhodcov a organizátorov súťaží
súťaží. Odporúčanú výšku odmien pre rozhodcov upravuje uznesenie výkonného výboru
SŠZ,
f) zdravotnú službu, bezpečnostnú službu a iné služby,
g) dopingovú kontrolu,
h) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,
i) účasť pozorovateľov a delegátov, ak ju pravidlá súťaže vyžadujú,
j) nákup cien pre športovcov – odporúčaná výška ocenení pre jednotlivcov umiestnených na
prvých troch miestach spolu do výšky: 30 € v okresnom kole, 30 € v regionálnom kole, 40 €
v krajskom kole, 72 € v majstrovstvách SR,
k) poštové služby a telekomunikačné služby,
l) poistenie podujatia,
m) poplatok za organizovanie podujatia,
n) propagáciu podujatia - výdavky na tlač, kopírovanie a výrobu potrebných materiálov na
propagáciu súťaží,
o) tlmočnícke a prekladateľské služby,
p) technické zabezpečenie – je možné kalkulovať nevyhnutné náklady spojené s prípravou
súťaže, so zasadnutím príslušných odborných komisií, náklady na kancelárske potreby,
drobný tovar, nákup tovarov potrebných na uskutočňovanie súťaží
Organizátor súťaže môže na ocenenie víťazov získať aj iné dodatočné, mimorozpočtové
zdroje, čím môže výšku ocenení pre víťazov súťaže zvýšiť.
Vynaložené výdavky musia byť preukázateľne viazané na príslušný Účel a zároveň nevyhnutne
potrebné na jeho uskutočnenie, a tiež vynaložené hospodárne efektívne, účinne a výlučne na
zabezpečenie Účelu v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu.
Financovanie celoslovenského kola zabezpečuje Slovenský šachový zväz.
Financovanie okresných, regionálnych a krajských kôl na území kraja zabezpečuje príslušný
Krajský šachový zväz (KŠZ) s príspevkom Slovenského šachového zväzu, ktorý je určený po
zohľadnení štátnej dotácie v danom roku, resp. hráči zaplatením vkladov do turnajov podľa
propozícií.
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4.5

Výška príspevku od SŠZ

Príspevok od SŠZ sa vypočíta podľa vzorca: P = P1 + P2
Kde:
P – je celková výška finančného príspevku od SŠZ
P1 – je príspevok na ceny na súťaže
72 € v školských majstrovstvách SR.
Príspevok P1 je určený na krytie nákladov na ceny pre súťaž chlapcov aj dievčat bez ohľadu na
to, či sa konajú ako oddelené alebo spoločné turnaje.
P2 – je príspevok na organizáciu súťaže
Výška príspevku P2:
Majstrovstvá Slovenska – 4 €/hráč, hráčka
Výpočet uvedený vyššie je len orientačný. Presná výška príspevku SŠZ pre organizátora
MSR je určená v konkurze na usporiadateľa tohto podujatia.
Príspevok SŠZ je splatný až po predložení vyúčtovania usporiadateľom podujatia.
4.6

Výška príspevku od KŠZ

Príspevok od KŠZ sa vypočíta podľa vzorca: P = P1 + P2
Kde:
P – je celková výška finančného príspevku od KŠZ
P1 – je príspevok na ceny na súťaže
30 € v okresnom kole,
30 € v regionálnom kole,
40 € v krajskom kole,
Príspevok P1 je určený na krytie nákladov na ceny pre súťaž chlapcov aj dievčat bez ohľadu na
to, či sa konajú ako oddelené alebo spoločné turnaje.
P2 – je príspevok na organizáciu súťaže
Výška príspevku P2:
Okresné kolo – 1 €/hráč, hráčka
Regionálne kolo – 1 €/hráč, hráčka
Krajské kolo – 2 €/hráč, hráčka
Príspevok KŠZ je splatný až po predložení vyúčtovania usporiadateľom podujatia.
5. Povinnosti a práva hráčov
5.1
Povinnosti hráčov
Účastníci školských športových súťaží musia:
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a) po vyhodnotení súťaže v prípade, že získajú postupové právo, oznámiť usporiadateľovi, resp.
riadiacemu orgánu, či svoje právo využijú a spôsob, akým ich možno informovať o ďalšej
postupovej etape súťaže,
b) mať so sebou preukaz poistenca. Za poistenie účastníkov školských športových súťaží
zodpovedá vysielajúca organizácia. U žiakov ZŠ a študentov SŠ je možné žiadať overenie
totožnosti súťažiaceho preukazom poistenca. Toto právo prislúcha hlavnému rozhodcovi,
c) správať sa korektne, dbať na svoj vzhľad a na to, aby svojím správaním dôstojne
reprezentovali šachovú hru,
d) rešpektovať pokyny rozhodcov a usporiadateľa, dodržiavať stanovy a športovo-technické
dokumenty SŠZ a FIDE,
e) v prípade M SR zúčastniť sa slávnostného otvorenia a ukončenia turnaja a to aj v prípade, že
nie sú v medailovom, či cenovom vyhodnotení. V nižších stupňoch súťaže sa účasť
na slávnostnom vyhodnotení odporúča. Výnimku v odôvodnených prípadoch povoľuje
usporiadateľ podujatia.
5.2
Práva hráčov
Účastníci školských športových súťaží majú právo:
a) zúčastniť sa turnaja, pokiaľ spĺňajú kritériá na turnaj uvedené v propozíciách,
b) zúčastniť sa turnaja, do ktorého sa kvalifikovali svojimi výsledkami v postupových
turnajoch,
c) zúčastniť sa turnaja, do ktorého boli priamo nominovaní riadiacim orgánom,
d) vyžadovať dodržiavanie pravidiel šachu FIDE, propozícií turnaja, stanov a ostatných
predpisov SŠZ,
e) podať protest podľa ustanovení článku 7 tohto Súťažného poriadku.
6. Určenie poradia v turnaji
Pre určenie poradia je rozhodujúci celkový počet bodov. V prípade rovnosti bodov rozhodujú
o poradí pomocné kritériá.
Konkrétne poradie pomocných kritérií musí byť uvedené v propozíciách turnaja schválených
riadiacim orgánom alebo vyhlásené pred otvorením turnaja. Nesmú byť menené po otvorení
alebo ukončení turnaja.
V prípade, že pomocné kritériá nerozhodnú o titule majstra, resp. postupujúcom mieste,
rozhoduje výsledok dodatkových partií, resp. dodatkový turnaj (partie môžu byť so skráteným
časovým limitom).

a)

b)

c)
d)

e)

7. Protesty
Vo všetkých druhoch turnajov je pred otvorením potrebné zvoliť komisiu pre riešenie
protestov. Súčasne je (hlavným rozhodcom alebo riaditeľom súťaže) vyhlasovaná aj výška
protestného vkladu a časová lehota na podanie protestu.
Komisia je maximálne 5-členná. Spravidla jej predsedom je riaditeľ turnaja (zástupca
usporiadateľa), resp. zástupca riadiaceho orgánu (garant VV SŠZ), členmi sú 1 – 2
zástupcovia hráčov a prípadne zástupca rozhodcov. V prípade, že v komisii je len 1 zástupca
hráčov a/alebo rozhodca, tak za nich môžu byť zvolení náhradníci. Ak niektorý z členov
komisie je vo vzniknutom proteste osobne zainteresovaný, nemôže o proteste rozhodovať.
Ak ide o rozhodcu alebo o zástupcu hráčov, tak ich zastúpia ich náhradníci (v prípade, že
boli zvolení).
Výšku protestného vkladu určuje riadiaci orgán, resp. usporiadateľ.
Protest proti rozhodnutiam rozhodcu, proti výsledku partie, ako aj iným skutočnostiam, ktoré
majú súvislosť s partiou je oprávnený podať hráč, ktorého sa prípad dotýka, a to bezodkladne
po skončení partie spolu s protestným vkladom určenej komisii.
Rozhodnutie komisie je platné, ak preňho hlasovala väčšina členov komisie.
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f) Pokiaľ komisia rozhodne čo len čiastočne v prospech protestujúceho, protestný vklad sa
vracia. V opačnom prípade vklad prepadá v prospech usporiadateľa.
g) Proti rozhodnutiu o proteste v majstrovských turnajoch riadených SŠZ môže hráč poslať
odvolanie riadiacemu orgánu, t. j. VV SŠZ do 3 pracovných dní od vyrozumenia o proteste
a znovu je potrebné priložiť nový poplatok v rovnakej výške. Rozhodnutie v tejto inštancii je
konečné.
8. Doplňujúce ustanovenia
a) Spájanie okresných a regionálnych kôl školských majstrovských turnajov s turnajmi série
GPX mládeže sa kvôli zachovaniu objektivity výsledkov neodporúča, ale je možné
za podmienky, že súťaž bude označená (aj) ako školské majstrovstvá okresu/okresov.
b) Dievčatá sa môžu na vlastnú žiadosť zúčastňovať turnajov chlapcov.
c) Pri zistení závažných, či opakujúcich sa nedostatkov pri usporiadaní turnajov, môže VV SŠZ
takémuto usporiadateľovi zakázať usporiadanie klasifikačných turnajov a/alebo ich výsledky
neakceptovať.
9. Záverečné ustanovenia
Schválil VV SŠZ elektronickým hlasovaním per rollam dňa 1. 08. 2018.
Súťažný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia VV SŠZ dňa 1. 08. 2018.
Súťažný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2018.

Vypracoval: Ing. Stanislav Vlček
Manažér projektu Šach na školách
Ing. Zdeněk Gregor, v. r.
prezident Slovenského šachového zväzu
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