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SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI  
  

(v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov)  

  

  

Pôvod podnetu  

  

Kontrolná komisia (KK) SŠZ vykonala kontrolu z podnetu osoby s príslušnosťou k športovej 

organizácii.  

  

KK SŠZ dostala e-mail od člena SŠZ zo dňa 27.7.2018, v ktorom podáva podnet na preskúmanie 

schváleného uznesenia výkonného výboru (VV) SŠZ v elektronickom hlasovaní evidovanom 

pod číslom E-0034-2018 (príloha č.1).  

Konanie je vedené pod identifikačným číslom: JS-3-3-300718. 

Správa o kontrolnej činnosti bola zaslaná zadávateľovi podnetu dňa 8.8.2018. 

 

Dňa 10.8.2018 sme od člena SŠZ obdržali pripomienky k správe o kontrolnej činnosti v rámci 

lehoty na vyjadrenie. 

Nové konanie je vedené pod identifikačným číslom: JS-3-3-120818. 

  

  

Predmet kontroly  

  

Pripomienky k správe o kontrolnej činnosti vedenej pod č. JS-3-3-300718 k preskúmaniu 

schváleného uznesenia výkonného výboru SŠZ v elektronickom hlasovaní evidovanom pod 

číslom E-0034-2018.  

  

  

Zistenia  

  

1. Minimálne od r.2010 doposiaľ, čo je už 8 rokov, boli nominované na Olympiádu vždy aj 

víťazky Majstrovstiev SR.  

  

 

  

Vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia  

 

Pripomienka č.1 zadávateľa podnetu: Správa sa podstatnou časťou zameriava na konflikt záujmov 

pri hlasovaní, tento bod je menej podstatnou časťou podnetu, aj preto bol v podnete uvedený až ako 

posledný (bod d). 

Odpoveď konrolóra SŠZ na pripomienku č.1:  

a) Ide o konštatovanie, nejedná sa o pripomienku. 
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b) V pripomienke č.1 sa hovorí, že konflikt záujmov je menej podstatnou časťou podnetu, pričom je 

opätovne spomenutý a rozobratý v pripomienke č.5, kde sa vyjadrím. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pripomienka č.2 zadávateľa podnetu: Správa reflektuje bod b) podnetu len čiastočne, neodpovedá 

na otázku či uvedené uznesenie je v súlade s propozíciami MSR jednotlivcov a žien pre rok 2018. 

 

Poznámka kontrolóra SŠZ: Pripomienka č.2 je podrobnejšie rozobratá zadávateľom podnetu takto: 

 

Za najdôležitejšiu pripomienku považujem pripomienku č.2, teda otázku či uznesenie je v 

súlade s propozíciami MSR jednotlivcov a žien pre rok 2018. Túto pripomienku rozoberiem 

podrobnejšie.  

 

Neskrátené znenie nominačných kritérií reprezentantov je: 

 

Nominačné kritériá: 

a) 1 až n-2 hráčov - podľa aktuálneho stavu v ELO listine (n – počet nominovaných vrátane 

náhradníkov): b) 1 hráč - víťaz Majstrovstiev SR mužov, resp. žien v poslednom období. Vždy 

definovať pred vypísaním propozícií Majstrovstiev SR. 

c) 1 hráč - nominuje výkonný výbor SŠZ (perspektíva, príležitosť mladým hráčom, nárast ELO v 

poslednom období) – ak nie, ďalší v poradí podľa ELO. 

 

Tučným písmom je vyznačený text, ktorý v texte správy chýba (celé znenie nominačných kritérií 

reprezentantov je uvedené len v prílohe). Inými slovami nominačné kritériá uvedené v texte správy 

sú vytrhnuté z kontextu, keďže sa v nich jednoznačne hovorí o nutnosti (slovo Vždy) definovať 

Majstrovstvá SR ako nominačný turnaj na Olympiádu, resp. ME pred vypísaním propozícií 

Majstrovstiev SR, čo sa v roku 2018 nestalo, ako sa možno presvedčiť nahliadnutím do propozícií  

 

MSR 2018 – viď príloha č.1. Pre porovnanie prikladám propozície MSR aj z iných rokov, skoro všetky 

MSR za posledné roky sa konali v Banskej Štiavnici, organizoval ich ten istý organizátor, všetky 

propozície sú štýlovo takmer identické, líšia sa len v pár odsekoch a schvaľovali ich tí istí členovia 

VV SŠZ (Pekár, Gregor). 

Rok 2010 (viď príloha č.2): Systém: švajčiarsky systém na 9 kôl, v opene hrajú muži aj ženy, na 

konci turnaja sa vyhodnotia obidve kategórie, Open A je turnajom pre určenie majstrov SR a 

medailistov v kategórii mužov a žien a v kategórii juniorov a junioriek, nominačným turnajom pre 

reprezentáciu (olympiáda, ME, atď.), výsledky budú zaslané na FIDE a LOK SŠZ pre.......... 

Rok 2012 (viď príloha č.3): Systém: švajčiarsky systém na 9 kôl, v opene hrajú muži aj ženy, Open 

A je turnajom pre určenie majstrov SR a medailistov v kategórii jednotlivcov a žien, nominačným 

turnajom pre reprezentáciu (ME jednotlivcov 2013), výsledky budú zaslané na FIDE a LOK SŠZ 

pre......... 

Rok 2018 (viď príloha č.1): Systém: švajčiarsky systém na 9 kôl, otvorený medzinárodný turnaj, 

spolu hrajú muži aj ženy, turnaj určí majsterku a medailistky SR v kategórii žien (MSR žien pre hráčky 

na FIDE listine za SVK), je kvalifikačným turnajom pre uzavretý turnaj MSR jednotlivcov 2019, 

výsledky budú zaslané na FIDE a LOK SŠZ pre zápočet ratingu a získaných noriem.  
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O tom, že MSR v roku 2018 sú nominačným turnajom na Olympiádu nie je v propozíciách ani 

zmienka. 

 

Odpoveď konrolóra SŠZ na pripomienku č.2: 

a) Otázka, či uznesenie je v súlade s propozíciami nemá opodstatnenie, nakoľko nominačné kritéria 

nehovoria, čo má byť v propozíciách uvedené. 

b) Nominačné kritéria v bode b) hovoria, že “ 1-hráč – vítaz Majstrovstiev SR mužov, resp. žien v poslednom 

období. Vždy definovať pred vypísaním propozícií Majstrovstiev SR”. Z uvedeného vyplýva, že “ 1-hráč – 

víťaz …” má byť definovaný pred vypísaním propozícií a nie v nich. To znamená, že propozície a uznesenie 

nemajú žiadny súvis. 

c) Riešme teda časť nominačných kritérií v bode b) “ … . Vždy definovať pred vypísaním propozícií 

Majstrovstiev SR”, čo v skutočnosti nebolo uvedené a čo je oblasťou na zlepšenie do budúcna. Aj v 

prípade, ak táto skutočnosť nebola uvedená pred vypísaním propozícií Majstrovstiev SR v B.Štiavnici, a 

ide o zvyklosť, ktorá sa aplikuje a akceptuje pri nominácii na Olympiádu už niekoľko rokov (min od r.2010 

doposiaľ, čo je už 8 rokov, boli nominované na Olympiádu vždy aj víťazky Majstrovstiev SR), t.j. aj z 

právneho pohľadu možno hovoriť o tzv. zvyklosti, ktorá vznikla dlhodobou praxou a považuje sa za 

akceptovateľnú. 

d) Ako som už uviedol v prvotnej správe (č.JS_3_3_300718) o kontrolnej činnosti, stanovy SŠZ uvádzajú v § 

11, ods. 6, písm. b): „Výkonný výbor je zodpovedný za nomináciu a schvaľovanie reprezentačných 

výberov SR, … .”, čo znamená, že VV SŠZ je zodpovedný za nomináciu a rozhoduje o nej. Nominačné 

kritéria, ako každé iné, sú podporným nástrojom pre rozhodovanie. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pripomienka č.3 zadávateľa podnetu: Správa neodpovedá na otázku pod bodom c), či uvedené 

uznesenie je v súlade s cieľmi SŠZ uvedenými na webe SŠZ v sekcii O nás → Koncepcie → Ciele 

Slovenského šachového zväzu, odsek Reprezentácia, bod 1: “Stanoviť jednoznačné a transparentné 

kritériá pre reprezentáciu Slovenska, aj s cieľom podporiť účasť našich špičiek na MSR.” 

 

Poznámka kontrolóra SŠZ: Pripomienka č.3 je podrobnejšie rozobratá zadávateľom podnetu takto: 

 

Za podstatnú pripomienku považujem aj pripomienku č.3, ktorá hovorí okrem iného aj o 

transparentnosti. Uznesenie VV SŠZ je netransparentné, chýba mu zdôvodnenie jednotlivých 

nominácií, obzvlášť v prípadoch, keď sa nejedná o nomináciu na základe ratingu. M.Motyčáková, 

členka VV SŠZ nebola nominovaná na základe ratingu, nominačné kritériá hovoria o tom, že 1 hráča 

môže nominovať výkonný výbor SŠZ (perspektíva, príležitosť mladým hráčom, nárast ELO v 

poslednom období). Nie je jasné a je potrebné to zdôvodniť na základe, ktorého bodu bola 

M.Motyčáková nominovaná (perspektíva, príležitosť mladým hráčom, nárast ELO v poslednom 

období). Pre porovnanie pripájam zdôvodnenie nominácie českého olympijského družstva od p.Jansu 

publikované na webe chess.cz – viď príloha č.4. 

 

Odpoveď konrolóra SŠZ na pripomienku č.3: 

a) V prvotnej správe z kontrolnej činnosti bolo jasne uvedené, kto bol na základe akých kritérií nominovaný. 

b) Kritéria nominácie ani iné mne známe dokumenty neukladajú povinnosť zdôvodňovať nomináciu, čo 

nevylučuje do budúcnosti oblast zlepšenia. 
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c) Uznenesenie VV SŠZ je v súlade s cieľmi SŠZ uvedenými na webe v sekcii …, nakoľko sú stanovené 

jednoznačné a transparentné kritéria. “Kritéria pre nomináciu …”, ktoré uviedol aj zadávateľ podnetu, 

napr.v pripomienke č.2,  aj keď nie v plnom znení, obsahujú aj napr.: 

 všeobecné  nároky:  životospráva, vystupovanie, vzťahy v kolektíve, osobnosť a pod. 

 výkonnosť:  daná výškou ratingu, výkonnostný rast za obdobie jeden až dva roky, psychická 

odolnosť, fyzická dispozícia a pod. 

 ochota reprezentovať za podmienok stanovených SŠZ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pripomienka č.4 zadávateľa podnetu: Text kritérií pre nomináciu reprezentantov je v správe 

uvedený v skrátenej forme, teda je vytrhnutý z kontextu nominačných kritérií, ktoré sú v celom znení 

uvedené len v prílohe správy. 

 

Odpoveď konrolóra SŠZ na pripomienku č.4: 

“Kritéria pre nomináciu …”, ako uvádza zadávateľ podnetu, boli v správe z kontrolnej činnosti 

uvedené v prílohe v plnom znení. Čiže správa z kontrolnej činnosti obsahovala plné znenie kritérií a 

teda hovoriť, že boli len v prílohe nepovažujem za korektné. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pripomienka č.5 zadávateľa podnetu: Je možné sa stotožniť s názorom, že v prípade konfliktu 

záujmov je potrebné na celú situáciu hľadieť organicky a nevytrhávať veci z kontextu, obzvlášť v 

prípadoch, keď sa jedná o  formálne odsúhlasenie objektívnych skutočností (odsúhlasenie nominácie 

na základe aktuálneho ratingu FIDE a pod.), nemožno to však uplatňovať na situácie, keď sa jedná o 

rozhodovanie subjektívneho charakteru (nominácia na základe divokej karty VV SŠZ). V prípade 

M.Motyčákovej, členky VV SŠZ, ktorá bola nominovaná na základe subjektívneho rozhodnutia 

členov VV SŠZ ide jednoznačne o konflikt záujmov. 

 

Odpoveď konrolóra SŠZ na pripomienku č.5: 

K otázke konfliktu záujmov, ako píše zadávateľ podnetu v pripomienke č.1, sa prvotná správa z 

kontrolnej činnosti zabela podstatnou časťou. Z uvedeného vyplýva (z prvotnej správy), že sme 

podrobne rozobrali túto tému, uviedli skutočnosti, rôzne poňatie konfliktu záujmov a urobili záver. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pripomienka č.6 zadávateľa podnetu: V správe nie je reflektovaná nasledujúca veta uvedená v 

podnete: Podľa stanov SŠZ však členovia VV SŠZ v konflikte záujmov nielenže nesmú hlasovať, ale 

ani by sa nemali zúčastniť prerokovania danej veci, v ktorej sú v konflikte záujmov, čo sa evidentne 

nestalo. 

 

Odpoveď konrolóra SŠZ na pripomienku č.6: 

Odpoveď je uvedená vyššie v “Odpoveď konrolóra SŠZ na pripomienku č.5:” 

 

  

Lehota na vyjadrenie k zisteným nedostatkom   

  

Nakoľko KK SŠZ nezistila žiadne nedostatky, neukladá žiadnu lehotu a správu o kontrolnej 

činnosti považuje za ukončenú. 
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Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov  

  

Nakoľko KK SŠZ nezistila žiadne nedostatky, neukladá žiadnu lehotu a správu o kontrolnej 

činnosti považuje za ukončenú. 

  

Deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti  

  

Kontrolná činnosť sa začala 12.08.2018 a skončila 08.09.2018.  

  

  

Správu vypracoval v Detve dňa 08.09.2018: Ján Sáňka, nar.XX.YY.ZZZZ, kontrolór SŠZ  

  

Vyjadrenie člena KK SŠZ Martina Sklára, nar. XX.YY.ZZZZ zo dňa 8.9.2018: súhlasím  

  

  

Prílohy:  

Príloha č.1: Podnet (pripomienky) 

vyjadrenie_ku_sprav

e_o_kontrolnej_cinnosti.pdf
 



Vec:   Pripomienky   ku   správe   o   kontrolnej činnosti vedenej pod číslom JS-3-3-200718.

Pripomienky sú kvôli lepšej referencii číslované.

Pripomienka č.1: Správa sa podstatnou časťou zameriava na konflikt záujmov pri hlasovaní, tento bod
je menej podstatnou časťou podnetu, aj preto bol v podnete uvedený až ako posledný (bod d).

Pripomienka č.2: Správa reflektuje bod b) podnetu len čiastočne, neodpovedá na otázku či uvedené 
uznesenie je v súlade s propozíciami MSR jednotlivcov a žien pre rok 2018. 

Pripomienka č.3: Správa neodpovedá na otázku pod bodom c), či uvedené uznesenie je v súlade s 
cieľmi SŠZ uvedenými na webe SŠZ v sekcii O nás → Koncepcie → Ciele Slovenského
šachového zväzu, odsek Reprezentácia, bod 1: “Stanoviť jednoznačné a transparentné kritériá
pre reprezentáciu Slovenska, aj s cieľom podporiť účasť našich špičiek na MSR.”

Pripomienka č.4: Text kritérií pre nomináciu reprezentantov je v správe uvedený v skrátenej forme, 
teda je vytrhnutý z kontextu nominačných kritérií, ktoré sú v celom znení uvedené len v prílohe správy.

Pripomienka č.5: Je možné sa stotožniť s názorom, že v prípade konfliktu záujmov je potrebné na celú
situáciu hľadieť organicky a nevytrhávať veci z kontextu, obzvlášť v prípadoch, keď sa jedná o  
formálne odsúhlasenie objektívnych skutočností (odsúhlasenie nominácie na základe aktuálneho 
ratingu FIDE a pod.), nemožno to však uplatňovať na situácie, keď sa jedná o rozhodovanie 
subjektívneho charakteru (nominácia na základe divokej karty VV SŠZ). V prípade M.Motyčákovej, 
členky VV SŠZ, ktorá bola nominovaná na základe subjektívneho rozhodnutia členov VV SŠZ ide 
jednoznačne o konflikt záujmov.

Pripomienka č.6: V správe nie je reflektovaná nasledujúca veta uvedená v podnete: Podľa stanov SŠZ 
však členovia VV SŠZ v konflikte záujmov nielenže nesmú hlasovať, ale ani by sa nemali zúčastniť
prerokovania danej veci, v ktorej sú v konflikte záujmov, čo sa evidentne nestalo.

Za najdôležitejšiu pripomienku považujem pripomienku č.2, teda otázku či uznesenie je v súlade 
s propozíciami MSR jednotlivcov a žien pre rok 2018. Túto pripomienku rozoberiem podrobnejšie.

Neskrátené znenie nominačných kritérií reprezentantov je:

Nominačné kritériá:
a) 1 až n-2 hráčov - podľa aktuálneho stavu v ELO listine (n – počet nominovaných vrátane
náhradníkov):
b) 1 hráč - víťaz Majstrovstiev SR mužov, resp. žien v poslednom období. Vždy definovať pred
vypísaním propozícií Majstrovstiev SR.
c) 1 hráč - nominuje výkonný výbor SŠZ (perspektíva, príležitosť mladým hráčom, nárast ELO
v poslednom období) – ak nie, ďalší v poradí podľa ELO. 

Tučným písmom je vyznačený text, ktorý v texte správy chýba (celé znenie nominačných kritérií 
reprezentantov je uvedené len v prílohe). Inými slovami nominačné kritériá uvedené v texte správy sú 
vytrhnuté z kontextu, keďže sa v nich jednoznačne hovorí o nutnosti (slovo Vždy) definovať 
Majstrovstvá SR ako nominačný turnaj na Olympiádu, resp. ME pred vypísaním propozícií 
Majstrovstiev SR, čo sa v roku 2018 nestalo, ako sa možno presvedčiť nahliadnutím do propozícií 



MSR 2018 – viď príloha č.1. Pre porovnanie prikladám propozície MSR aj z iných rokov, skoro všetky 
MSR za posledné roky sa konali v Banskej Štiavnici, organizoval ich ten istý organizátor, všetky 
propozície sú štýlovo takmer identické, líšia sa len v pár odsekoch a schvaľovali ich tí istí členovia VV 
SŠZ (Pekár, Gregor).

Rok 2010 (viď príloha č.2): Systém: švajčiarsky systém na 9 kôl, v opene hrajú muži aj ženy, na konci 
turnaja sa vyhodnotia obidve kategórie, Open A je turnajom pre určenie majstrov SR a medailistov v 
kategórii mužov a žien a v kategórii juniorov a junioriek, nominačným turnajom pre reprezentáciu 
(olympiáda, ME, atď.), výsledky budú zaslané na FIDE a LOK SŠZ pre..........

Rok 2012 (viď príloha č.3): Systém: švajčiarsky systém na 9 kôl, v opene hrajú muži aj ženy, Open A 
je turnajom pre určenie majstrov SR a medailistov v kategórii jednotlivcov a žien, nominačným 
turnajom pre reprezentáciu (ME jednotlivcov 2013), výsledky budú zaslané na FIDE a LOK SŠZ 
pre.........

Rok 2018 (viď príloha č.1): Systém: švajčiarsky systém na 9 kôl, otvorený medzinárodný turnaj, spolu
hrajú muži aj ženy, turnaj určí majsterku a medailistky SR v kategórii žien (MSR žien pre hráčky na 
FIDE listine za SVK), je kvalifikačným turnajom pre uzavretý turnaj MSR jednotlivcov 2019, výsledky
budú zaslané na FIDE a LOK SŠZ pre zápočet ratingu a získaných noriem.

O tom, že MSR v roku 2018 sú nominačným turnajom na Olympiádu nie je v propozíciách ani 
zmienka.

Za podstatnú pripomienku považujem aj pripomienku č.3, ktorá hovorí okrem iného aj o 
transparentnosti. Uznesenie VV SŠZ je netransparentné, chýba mu zdôvodnenie jednotlivých 
nominácií, obzvlášť v prípadoch, keď sa nejedná o nomináciu na základe ratingu. M.Motyčáková, 
členka VV SŠZ nebola nominovaná na základe ratingu, nominačné kritériá hovoria o tom, že 1 hráča 
môže nominovať výkonný výbor SŠZ (perspektíva, príležitosť mladým hráčom, nárast ELO
v poslednom období). Nie je jasné a je potrebné to zdôvodniť na základe, ktorého bodu bola 
M.Motyčáková nominovaná (perspektíva, príležitosť mladým hráčom, nárast ELO
v poslednom období). Pre porovnanie pripájam zdôvodnenie nominácie českého olympijského družstva
od p.Jansu publikované na webe chess.cz – viď príloha č.4.



Štiavnický šachový festival, 7.-15.7.2018 Banská Štiavnica 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Propozície pre hráčov zo Slovenska 
 

Miesto: Školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica (dejisko MSR 2006-07 a 2015-17, cca 2,5 km od 
centra mesta, cca 300 m od LIDLu), hracia miestnosť a ponuka ubytovania aj stravovania je v tej istej budove. 

Riaditeľ turnajov: IO Milan Maroš;  maros@livechess.sk 

Ubytovanie: 

► Školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica, dvojlôžkové izby, wc a sprcha spoločné pre 2 izby. Pri 
individuálnej objednávke ubytovania je cena 9,50 €/osoba/noc. Možnosť získania výraznej zľavy na 8 nocí (nižšie uvedené zľavnené balíky). 

Izby majú plastové okná. Toalety a sprchy boli zrekonštruované. V areáli je k dispozícii zdarma internetové wifi pripojenie. Súčasťou 

vybavenia izieb nie je toaletný papier, uterák, mydlo ani chladnička. 

Poznámka: Ubytovaní účastníci sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok a nočný kľud. V prípade nedodržiavania môže byť hráč 
potrestaný vylúčením z turnaja vrátane prepadnutia platieb za ubytovanie a turnajový vklad a neakceptovaním prihlášky v ďalších ročníkoch. 

 

Stravovanie: 
► Školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica: raňajky 3,00 €, obed 4,50 €, večera 3,50 €. 
Obedy a večere majú výber z dvoch jedál, objednávka stravy len spolu s prihláškou. Objednávanie jedla počas turnaja nie je možné. 
 

 

 

V4 OPEN ŠTIAVNICA (MSR žien a kvalifikácia jednotlivci) 
 

Systém:  švajčiarsky systém na 9 kôl, otvorený medzinárodný turnaj, spolu hrajú muži aj ženy, turnaj určí majsterku a medailistky SR 
v kategórii žien (MSR žien pre hráčky na FIDE listine za SVK), je kvalifikačným turnajom pre uzavretý turnaj MSR jednotlivcov 2019, 

výsledky budú zaslané na FIDE a LOK SŠZ pre zápočet ratingu a získaných noriem. 

 

Tempo hry: 90 minút na 40 ťahov + 30 sek. na ťah, potom 30 minút do konca partie + 30 sek. na ťah 

 

Program: sobota 7.7. 1000 – 1400 prezentácia 1445 otvorenie 1500  1. kolo Open + GM 

 nedeľa 8.7.      1500  2. kolo Open + GM 

 pondelok 9.7. 930 – 1200 futbalový turnaj   1500  3. kolo Open + GM 
 utorok   10.7. 930 – 1200 futbalový turnaj   1500  4. kolo Open + GM 

 streda 11.7.      1500  5. kolo Open + GM 

 štvrtok 12.7.      1500  6. kolo Open + GM 

 piatok 13.7. 900  Bleskový turnaj   1500  7. kolo Open + GM   
 sobota  14.7. 900  8. kolo Open + GM 1700 simultánka      2100 živý šach 

 nedeľa  15.7. 900  9. kolo Open + GM cca 1500 vyhlásenie výsledkov, zmena programu vyhradená! 

 

Ceny: Celkovo minimálne vo výške 3.750,- € 
1. 350 € 2. 300 € 3. 250 € 4. 200 € 5. 150 € 6. 140 € 7. 130 € 8. 120 € 9. 110 € 10. 100 €  (spolu 1850 €) 

Kategórie: 1. 40 € 2. 30 € 3. 20 € (spolu 270 €) – seniori narodení v roku 1958 a skôr, juniori narodení v roku 2000 a neskôr, ženy 

Kategórie: Najlepší hráč s ratingom 1701–1999, najlepší hráč s ratingom do 1700. V každej kategórii 1. 40 €  

Prémie pre hráčov z krajín V4 (SVK, HUN, POL, CZE): 1. 300 € 2. 200 € 3. 100 € (spolu 600 €) 
Prémie pre hráčov na FIDE listine za SVK (spolu 950 €): 

Kvalifikácia na MSR jednotlivcov (bez rozdielu pohlavia): 1. 200 € + postup na uzavretý turnaj MSR 2019  2. 150 €  3. 100 € 

MSR ženy: 1. 250 €  2. 150 €  3. 100 € 

Ceny sa nedelia, súbeh cien je povolený. Ceny dostanú iba hráči, ktorí budú osobne prítomní pri vyhlasovaní výsledkov. 



Vklad: GM, IM, WGM, WIM – podmienky dohodou s riaditeľom turnaja 

pre výšku štartovného poplatku je rozhodujúci rating a tituly podľa listiny FIDE k 1.5.2018 

Bez ubytovania a stravy: FIDE > 2349 alebo FM 10,-€;  FIDE 2349 – 2200  25,-€;  FIDE 2199 – 2000 32,-€;  FIDE < 2000;  bez FIDE  40,-€ 

 

Vklad - zľavnené balíky 
FIDE elo >2349 

alebo FM 
FIDE elo 2349-2200 FIDE elo 2000-2199 

FIDE elo <2000 alebo 

bez FIDE ela 

Balík STANDARD 63 € 78 € 85 € 93 € 

Balík R-V 115 € 130 € 137 € 145 € 

Balík R-O-V 155 € 170 € 177 € 185 € 

 

Balík STANDARD zahŕňa štartovné a ubytovanie na 8 nocí od 7.7. do 15.7.2018 

Balík R-V zahŕňa štartovné, ubytovanie na 8 nocí od 7.7. do 15.7.2018 a polpenziu (8x raňajky a 8x večera) 

Balík R-O-V zahŕňa štartovné, ubytovanie na 8 nocí od 7.7. do 15.7.2018 a plnú penziu (8x raňajky, 9x obed a 8x večera) 

 

Poznámka: Pri zľavnených balíkoch sa vyžaduje platba na účet (nie v hotovosti pri prezentácii). 

Príplatky:  Samostatná izba (wc a sprcha zdieľané s druhou izbou) – len obmedzený počet, zvýšený vklad o 20 € 

Zľavy: seniori narodení v roku 1958 a skôr, juniori narodení v roku 2000 a neskôr, ženy, zľava 10 € na vklad do turnaja; 

 Prihlášky, ktorých platba bola vykonaná do 5.5.2018  zľava 5 € na vklad do turnaja (zľava platí aj na balíky) 
 

Prihlášky: Milan Maroš, Južná 48, 949 01 Nitra, e-mail: maros@livechess.sk 

Prihlášky zaslať najneskôr do 10.06.2018. Po tomto termíne sa vklad zvyšuje o 5 € a usporiadateľ negarantuje, že bude prihlášky ešte 

akceptovať. Pri objednávke zľavnených balíkov sa vyžaduje platba na účet. Poplatky prosíme poukázať na doleuvedenú banku, ako 
variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Platbu realizujte až po zaevidovaní prihlášky, najneskôr však do 

15.06.2018. V prihláške uveďte meno, dátum narodenia, požiadavky na ubytovanie a stravu, meno spolubývajúceho (môžete aj mená na 

vedľajšej izbe), prípadne záujem o simultánku. 

Storno poplatky za 1 osobu: Pri zrušení prihlášky vrátime vklad znížený o manipulačný poplatok 4,- €. Pri zrušení na poslednú chvíľu môže 
byť vrátený vklad znížený o náklady na objednanú stravu na prvý deň. V odôvodnených prípadoch môže byť storno poplatok za zrušenie 

prihlášky odpustený. 

Banka: VÚB, a.s., IBAN: SK78 0200 0000 0020 9958 8957, názov účtu: Šachový klub Banská Štiavnica, ako variabilný symbol 

uveďte svoj dátum narodenia (DDMMRRRR) 
 

Technické ustanovenia: Čakacia doba podľa čl. 6.7 písm. a/ Pravidiel FIDE je 1 hodina. Pri rovnosti bodov budú rozhodovať: 

1.upravený Buchholz (počítaný zo skutočných bodov, škrtá sa najhoršie umiestnený súper), 2.Rating performance, 3.plný Buchholz 

(počítaný zo skutočných bodov), 4.väčší počet výhier 5.lós (v prípade medailistiek MSR alebo kvalifikantov MSR blesková partia) 
 

Voľný čas: bohaté možnosti turistiky v príjemnom prostredí Štiavnických vrchov, kúpanie v jazerách, množstvo kultúrnych pamiatok, 

v areáli turnaja k dispozícii telocvičňa, futbalový turnaj (v hale), klubová miestnosť s TV, posilňovňa, stolný tenis 

 
 

GM ŠTIAVNICA (MSR jednotlivcov)  

Systém:  Majstrovstvá SR jednotlivcov, právo účasti iba hráči na FIDE listine za SVK. Uzavretý 

veľmajstrovský turnaj, 10 účastníkov, každý s každým. Začiatky kôl sú rovnaké ako v turnaji V4 
OPEN Štiavnica. Viac informácií v samostatných propozíciách pre tento turnaj. 

  
 

V4 BLITZ OPEN 

Dátum a čas: 13.07.2018 (piatok) o 9.00 Prezentácia: 8:15 – 8:45 Systém:  švajčiarsky na 11 kôl, bez zápočtu na elo 

Tempo hry: 3 min. + 2 sek.  Vklad: 5 € pre každého hráča, platba v hotovosti a registrácia až pri prezentácii  

Ceny:  Celkove vo výške 250 €: 1. 70 € + pohár 2. 60 € 3. 50 € 4. 40 € 5. 30 €, ceny sa nedelia. 

 

 

ŠTIAVNICKÝ ŽIVÝ ŠACH® 

Sobota 14.07.2018. 

►Simultánka s veľmajstrami o 17:00. Miesto v simultánke si môžete rezervovať 

spolu s prihláškou. Mená pozvaných veľmajstrov budú zverejnené na stránke 
podujatia www.livechess.sk. 

►Partia naslepo so živými figúrami o 21:00 

►Bohatý celodenný program na námestí. Zmena programu vyhradená (v prípade 

zlého počasie sú možné zmeny). 

mailto:maros@livechess.sk


Nominace na šachovou olympiádu v Batumi
chess.cz/nominace-na-sachovou-olympiadu-v-batumi

Kapitán týmu Vlastimil Jansa uzavřel nominaci družstva mužů na letošní šachovou
olympiádu v Batumi (23. 9. – 6. 10. 2018).

Nominováni jsou David Navara, Viktor Láznička, Zbyněk Hráček, Jiří Štoček a Peter
Michalík (na úvodní fotografii článku). Na složení družstva žen si ještě budeme muset
počkat, neboť se stále hraje MČR žen. Zdůvodnění mužské nominace z pozice kapitána
týmu:

–   již v květnu byla jasná jména prvních tří nominovaných:
David Navara, Viktor Láznička a Zbyněk Hráček. O Davidovi a Viktorovi nebylo pochyb.
Myslím, že i přímá nominace Zbyňka podle mého (též i podle mínění Michala Konopky)
názoru byla jasná. Vzhledem k obrovským zkušenostem, přínosu pro kolektiv a stále
vysoké úrovni hry je Zbyněk pro mne nepostradatelnou součástí družstva. I přes určitý
pokles formy v posledním období …

– vzhledem k neúplnému obsazení letošního MČR vznikla myšlenka uspořádání
kvalifikačního nominačního turnaje. Také a především díky podpoře Výkonného výboru
šachového svazu se tento turnaj uskutečnil na přelomu května a června v Praze.
Suverénním vítězem se po přesvědčivém výkonu stal Jiří Štoček a tím získal jasnou
nominaci na olympiádu.

– zbývalo určit, kdo bude pátým členem české reprezentace. Měl jsem k dispozici hodně
vyrovnanou nabídku z několika hráčů. Po důkladných úvahách jsem se rozhodl pro Petra
Michalíka. Proč?
Zde uvádím důvody:

1. Peter Michalík hrál (podobně jako Jiří Štoček) velice dobře na nominačním turnaji, kde
skončil na druhém místě. Na soutěž se kvalitně připravil a bylo to vidět na jeho partiích.

2. Peter Michalík před krátkou dobou byl blízko mety 2600 Elo bodů, pak trochu polevil, ale
nyní mám dojem, že se opět zvedá.

3. Na nedávném mistrovství Evropy v bleskovém šachu získal v těžké konkurenci medaili.
Minimálně to svědčí o rychlém a často správném hodnocení možností na šachovnici, i když
„blicky“ nelze přeceňovat.

4. Když jsem byl před časem kapitánem družstva, které vyhrálo v Praze Mitropu, Peter
podal sérii skvělých výkonů a výher. Vše bylo podloženo jeho výbornou přípravou na
jednotlivé partie. Rád bych něco podobného očekávával od něj také na
nadcházející olympiádě.

– určit z vyrovnané nabídky pátého člena nebylo vůbec jednoduché. Znova měl  velice
blízko k nominaci Honza Krejčí, jeho impozantní závěr v loňských Pardubicích byl jeho
hlavní vizitkou. Trochu nevýrazné výkony na letošním MČR a v kvalifikačním turnaji vzhled
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malinko pokazily, jeho nominace však „visela na vlásku“.

– Vojta Plát před dvěma roky na olympiádě v Baku a pak loni na ME byl určitě velice
pozitivním členem reprezentačního družstva, to musím jednoznačně konstatovat. Nicméně,
i nesporně velký talent potřebuje nejen nové impulsy, ale pak také sebekázeň a
pracovitost. Myslím si, že Vojta se znovu naladí tím správným směrem a stane se v
budoucnosti již neoddělitelnou součástí české reprezentace.

– je jasné, že obrovskou nadějí našeho šachu je Van Nguyen. Svědčí o tom nedávno
získaný titul GM a neustále se zvyšující kvalita jeho hry.  Již letos patřil kvalitou k
těm nejvážnějším kandidátům olympijského výběru, jeho nominace byla již velice reálnou
možností …

– Vlastovi Babulovi se nominační turnaj vůbec nepovedl. Šachy má však moc rád a jsem si
jist, že opět se brzy ukáže v tom nejlepším světle!

Takže ještě jednou zopakuji  nominaci: Navara, Láznička, Hráček, Štoček, Michalík. O
pořadí šachovnic rozhodnu ještě později. Byl jsem veden jedinou snahou: sestavit mužstvo,
které bude schopné úspěšně bojovat i s těmi nejlepšími. To tohle mužstvo určitě je! Děkuji
za podnětné konzultace, které jsem měl jak s našimi špičkovými reprezentanty, tak s
Michalem Konopkou nebo třeba s Honzou Smejkalem.

Vlastimil Jansa, kapitán olympijského družstva

V Praze, 28.6.2018

Článek publikován 28. 6. 2018 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, TOP
Aktuality na hlavní stránce.
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Medzinárodný šachový festival pod záštitou podpredsedu NR SR 
JUDr. Miroslava Číža, 10.7.-18.7.2010 Banská Štiavnica 

 
Organizátori: 
► Mesto Banská Štiavnica 
► Slovenský šachový zväz 
► Šachový klub Banská Štiavnica 
 
 
Partner podujatia: 

 
Oficiálna stránka podujatia: 

 
 

 
Program festivalu: 
► Medzinárodné majstrovstvá Slovenska: 

- Medzinárodný OPEN A (cenový fond 6.350,- €), 10.7.-18.7.2010 
- Medzinárodný OPEN B (cenový fond 1.000,- €), 10.7.-18.7.2010 
- Medzinárodný OPEN C (cenový fond 150,- €), 10.7.-18.7.2010 

► Sprievodné turnaje: 
Memoriál A.Pituka (riešiteľská súťaž, cenový fond 200 €, vklad 2 €), 12.7.2010 
Štiavnica Bughouse Championship (Holanďany, cen.fond 300 €, vkl. 3 € za hráča), 14.7.2010 
Štiavnica Blitz Championship (bleskový turnaj, cenový fond 400,- €, vklad 4 €), 15.7.2010 

celkový cenový fond vo všetkých turnajoch spolu: 8.400,- € 
► Exhibičné podujatia: 

● Duel vo Fischerovom šachu (2 partie) a v bleskovom šachu (2 partie) - 16.7.2010, kino 
Akademik na námestí, GM Hikaru Nakamura (majster sveta vo Fischerovom šachu) – GM 
Sergej Movsesian (bronzový z MS vo Fischerovom šachu) 
● Simultánka s veľmajstrami na námestí - 16.7.2010 o 21:00
● Duel GM Hikaru Nakamura (USA 2733)–GM Sergej Movsesian (SVK 2717) naslepo 
so živými figúrkami - 17.7.2010 na námestí 
● Bohatý celodenný program na námestí  (zmena programu vyhradená!) 

 
Propozície pre hráčov zo Slovenska 

 
Miesto: Kultúrne a spoločenské stredisko (bývalé katolícke gymnázium), Kammerhofská 1, Banská Štiavnica (vedľa hotela Grand) 
Riaditeľ turnaja: Milan Maroš 

Ubytovanie (rezervácie u riaditeľa turnaja): 
Penzión Kachelman***, vzdialenosť od hracej miestnosti 200 metrov, 32,90 € dvojlôžková izba/noc, www.kachelman.sk
Stredná odb. škola obchodu a služieb, vzdialenosť od hracej miestnosti 2,8 km, 5 € osoba/noc (wc a sprchy spoločné pre celú chodbu, 
musí byť minimálne 30 záujemcov) 
 
Ďalšie možnosti ubytovania (rezervujte si priamo v jednotlivých prevádzkach): 
Domov mládeže pri SLŠ, Mládežnícka 4, vzdialenosť od hracej miestnosti 1 km, 8 € osoba/noc (wc a sprchy spoločné pre celú 
chodbu), izby s vlastným wc a sprchou po 12 € osoba/noc, rezervácie: p. Mlynáriková 0903 662 195 
Penzión na Kopci, vzdialenosť od hracej miestnosti 2 km, cca od 16,60 €, izba/noc, www.nakopci.sk
Penzión Tatiana***, vzdialenosť od hracej miestnosti 300 m, cca 12 € osoba/noc, www.tatiana-penzion.sk
Hotel Grand-Matej****, vzdialenosť od hracej miestnosti 20 m, od 36 € osoba/noc, www.grandmatej.sk

ďalšie možnosti ubytovania nájdete napríklad na www.banskastiavnica.sk  
 
Stravovanie: Penzión Kachelman (200 m od hracej miestnosti). raňajky 4,50 €, obed 2,95 €, večera 2,95 € 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, (2,8 km od hracej miestnosti) raňajky a obed spolu 4,90 € (iba od 11.7. 
do 15.7., pričom musí byť celkove minimálne 50 záujemcov) 

http://www.kachelman.sk/
http://www.nakopci.sk/
http://www.tatiana-penzion.sk/
http://www.grandmatej.sk/
http://www.banskastiavnica.sk/


Prihlášky: Milan Maroš, Južná 48, 949 01 Nitra, e-mail: maros@livechess.sk,  mobil: 0903 882296 
Prihlášky sú akceptované iba po úhrade poplatkov na účet, zaslať najneskôr do 10.6.2010. Penalizácia za prihlášky po tomto termíne je 
4 € a usporiadateľ negarantuje, že bude prihlášky po tomto termíne akceptovať. V prípade, že si objednáte u riaditeľa turnaja 
ubytovanie alebo stravu, je nutné to uhradiť spolu s vkladom na účet. Poplatky prosíme poukázať na doleuvedenú banku, ako 
variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Platby poštovou poukážkou odporúčame realizovať na adresu 
riaditeľa turnaja. Skôr než pošlete peniaze, si výšku celkovej platby pre istotu najskôr overte u riaditeľa turnaja. 
V prihláške treba uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, rating, oddiel, požiadavku na ubytovanie a stravu, prípadne simultánku. 
Storno poplatky za 1 osobu: Pri zrušení prihlášky do 25.6.2010 vrátime celý vklad, pri zrušení do 30.6.2010 vrátime vklad znížený 
o 4,- €, pri zrušení po 30.6.2010 vrátime vklad znížený o 6,- €. Storno poplatky za ubytovanie a stravu podľa druhu ubytovania. 

Program: sobota 10.7. 1000 – 1400 prezentácia 1450 otvorenie 1500  1. kolo A,B,C 
 nedeľa 11.7.      1500  2. kolo A,B,C 
 pondelok 12.7. 900  Memoriál A.Pituka   1500  3. kolo A,B,C 
 utorok   13.7.      1500  4. kolo A,B,C 
 streda 14.7. 900  Holanďany - turnaj   1500  5. kolo A,B,C 
 štvrtok 15.7. 900  Bleskový turnaj   1500  6. kolo A,B,C 
 piatok 16.7. 900  7. kolo A,B,C    1700  exhibícia Fischerov šach, bleskovky 
 sobota  17.7. 900  8. kolo A,B,C    večer simultánky a živý šach 
 nedeľa  18.7. 900  9. kolo A,B,C  cca 1500 vyhlásenie výsledkov, zmena programu vyhradená! 

Technické ustanovenia: Čakacia doba v turnajoch A,B,C podľa čl. 6.6 písm. a/ Pravidiel FIDE (účinných od 1. 7. 2009) je 1 hodina. 
 Pri rovnosti bodov budú v turnajoch A,B,C rozhodovať tieto ďalšie kritériá: 1.upravený Buchholz (počítaný zo 

skutočných bodov, škrtá sa najhoršie umiestnený súper), 2.FIDE progres (suma postupových bodov) 3.plný Buchholz 
(počítaný zo skutočných bodov), 4.väčší počet výhier 5.lós (v prípade medailistov MSR dodatočný zápas alebo turnaj) 

Voľný čas: bohaté možnosti turistiky v príjemnom prostredí Štiavnických vrchov, kúpanie v jazerách, množstvo kultúrnych 
pamiatok, kultúrny program, futbalový turnaj 

Banka:  VÚB, a.s., číslo účtu: 2099588957/0200, názov účtu: Šachový klub Banská Štiavnica, ako variabilný symbol uveďte svoj 
dátum narodenia (DDMMRRRR) 

 

OPEN „A“ 
Systém :  švajčiarsky systém na 9 kôl, v opene hrajú muži aj ženy, na konci turnaja sa vyhodnotia obidve kategórie, Open A je 
turnajom pre určenie majstrov SR a medailistov v kategórii mužov a žien a v kategórii juniorov a junioriek, nominačným turnajom pre 
reprezentáciu (olympiáda, ME, atď.), výsledky budú zaslané na FIDE a LOK SŠZ pre zápočet ratingu a získaných noriem, OPEN A je 
turnajom, na ktorý bude v roku 2010 využitá podmienka Handbooku FIDE B01 čl.1.43a o výnimke potrebného počtu federácií na 
normy FIDE, aplikuje sa zrýchlený (akcelerovaný) systém žrebovania (pred prvým kolom sa štartovná listina rozdelí na 2 časti, hráči 
v prvej skupine dostanú pridelený 1 fiktívny bod a hráči v druhej skupine 0, žrebuje sa tak, ako keby mali hráči bodový stav rovný 
súčtu skutočne získaných a fiktívnych bodov. Po 2. kole sa všetky fiktívne body anulujú.) 
Tempo hry: 90 minút na 40 ťahov + 30 sek. na ťah, potom 30 minút do konca partie + 30 sek. na ťah        Termín: 10.7. – 18.7. 2010 
Vklad: GM, IM, WGM, WIM – podmienky dohodou s riaditeľom turnaja, FM, WFM – neplatia vklad 

FIDE > 2350  11,-€;  FIDE 2350 – 2200  22,-€;  FIDE 2199 – 2000 33,-€;  FIDE < 2000;  bez FIDE  100,-€ 
Zľavy: seniori narodení v roku 1949 a skôr, juniori narodení v roku 1990 a neskôr, ženy, zľava 25% na vklad do turnaja; 
 prihlášky spolu so zaplatením všetkých poplatkov do 10.5.2010, zľava 10% na vklad do turnaja 

hráči ubytovaní v penzióne Kachelman, zľava 15% na vklad do turnaja 
zľavy je možné kumulovať (zľavu 25% je možné použiť iba raz) 

Ceny: Celkovo minimálne vo výške 6.350,- €, ceny nad 166 € sa zdaňujú (19%) 
1. 1.000 € 2. 700 € 3. 500 € 4. 330 € 5. 160 € 6. 150 € 7. 140 € 8. 130 € 9. 120 € 10. 110 € 11.-15. 100 € (3840 €) 
Kategórie: 1. 50 € 2. 40 € 3. 30 € (spolu 360 €) – seniori narodení v roku 1949 a skôr, juniori narodení v roku 1990 a neskôr, ženy 
Prémie pre medailistov MSR, muži: 1. 450 € 2. 300 € 3. 150 €;  ženy: 1. 450 € 2. 300 € 3. 150 € (spolu 1800 €) 
Prémie pre medailistov MSR juniorov (1990 a mladší), juniori: 1.100 € 2.50 € 3.25 €, juniorky: 1.100 € 2.50 € 3.25 € (spolu 350 €) 
ceny sa nedelia, súbeh cien je povolený 
 

OPEN „B“ 
Systém : švajčiarsky systém na 9 kôl, výsledky budú zaslané na FIDE a LOK SŠZ pre zápočet ratingu 
Tempo hry: 90 minút na partiu + 30 sek. bonus na každý ťah    Termín: 10.7. – 18.7. 2010 
Vklad: FIDE >= 2300  70,- €;  FIDE < 2300, bez FIDE  22,- € 
Zľavy: seniori narodení v roku 1949 a skôr, juniori narodení v roku 1990 a neskôr, ženy, zľava 25% na vklad do turnaja; 
 prihlášky spolu so zaplatením všetkých poplatkov do 10.5.2010, zľava 10% na vklad do turnaja 

hráči ubytovaní v penzióne Kachelman, zľava 15% na vklad do turnaja 
zľavy je možné kumulovať (zľavu 25% je možné použiť iba raz) 

Ceny: Celkovo minimálne vo výške 1.000,- €, ceny nad 166 € sa zdaňujú (19%) 
1. 250 € 2. 160 € 3. 130 € 4. 100 € 5. 70 € 6. 45 € 7. 35 € 8. 30 € 9. 25 € 10. 20 € (865 €) 
Kategórie: 1. 20 € 2. 15 € 3. 10 € (135 €) – seniori narodení v roku 1949 a skôr, juniori narodení v roku 1990 a neskôr, ženy 
ceny sa nedelia, súbeh cien je povolený 
 

OPEN „C“ 
Systém : švajčiarsky systém na 9 kôl, výsledky sa nepočítajú do ela (ani Fide ani LOK), vhodný aj pre neregistrovaných hráčov, 

turnaj sa uskutoční iba v prípade, že v ňom bude aspoň 20 prihlásených hráčov 
Tempo hry: 90 minút na partiu        Termín: 10.7. – 18.7. 2010 
Vklad: jednotný vklad 5 € pre každého účastníka Ceny: celkovo vo výške 150,- €,    1. 70 € 2. 50 € 3. 30 €, ceny sa nedelia 

mailto:maros@livechess.sk


Štiavnický šachový festival, 7.7.-15.7.2012 Banská Štiavnica 
pod záštitou poslanca NR SR  JUDr. Miroslava Číža a primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej 

 

Organizátori: 
 

 
 

Hlavní partneri podujatia: 
 

 

 

Oficiálna stránka podujatia: 
 
 
 

Program festivalu: 

► Medzinárodné majstrovstvá Slovenska: 

Medzinárodný OPEN A - cenový fond 6 510 €, 7.7.-15.7.2012 

Medzinárodné majstrovstvá SR v Bughouse chess (Holanďany) - cenový fond 500 €, 11.7.2012, 

vklad 4 € za každého hráča, podrobné informácie nájdete na stránke www.livechess.sk 

► Sprievodné turnaje: 

Medzinárodný OPEN B - cenový fond 1 000 €, 7.7.-15.7.2012 

Štiavnica Blitz Championship - bleskový turnaj, cenový fond 250 €, vklad 3 €, 12.7.2012 

celkový cenový fond vo všetkých turnajoch spolu: 8 260,- € 

► Štiavnický živý šach
®
 - súboj dvoch TOP veľmajstrov: 

● Simultánka s veľmajstrami na námestí - 14.7.2012 o 17:00 

● Partia naslepo so živými figúrkami na námestí – 14.7.2012 o 21:00 

● Bohatý celodenný program na námestí – 14.7.2012 
(zmena programu vyhradená!) 

 

Propozície pre hráčov zo Slovenska 
 

Miesto: Kultúrne a spoločenské stredisko (bývalé katolícke gymnázium), Kammerhofská 1, B. Štiavnica (vedľa hotela Grand-Matej) 

Riaditeľ turnaja: Milan Maroš        Hlavný rozhodca: Rastislav Diviak  

Ubytovanie (rezervácie u riaditeľa turnaja): 

► Penzión Kachelman***, vzdialenosť od hracej miestnosti 200 metrov, 29,50 € dvojlôžková izba/noc + 0,50 € daň mestu za každú 

osobu a noc, www.kachelman.sk 

► Domov mládeže pri SLŠ, Mládežnícka 4, vzdialenosť od hracej miestnosti 1 km, 5 € osoba/noc (wc a sprchy spoločné pre celú 
chodbu), izby s vlastným wc a sprchou po 7,50 € osoba/noc, (k cenám ešte + 0,50 Eur daň mestu za osobu a noc) 

Poznámka: Vyššie uvedené ceny platia iba pri objednávke u riaditeľa turnaja. Hráči sú v ubytovacích zariadeniach povinní 

dodržiavať ubytovací poriadok a nočný kľud. V prípade nedodržiavania môže byť hráč potrestaný vylúčením z turnaja vrátane 

prepadnutia platieb za ubytovanie a turnajový vklad. 

 

Ďalšie možnosti ubytovania (rezervujte si priamo v jednotlivých prevádzkach): 

► Penzión Tatiana***, vzdialenosť od hracej miestnosti 300 m, 10,50 € osoba/noc pri dvoch alebo troch osobách na izbe. V prípade 

jednej osoby na izbe je cena 20,50 € za noc, www.tatiana-penzion.sk 

► Hotel Grand-Matej****, vzdialenosť od hracej miestnosti 20 m, od 39 € izba/noc, www.grandmatej.sk 

► Penzión Rozália, vzdialenosť od hracej miestnosti 350 m, cca 35 € izba/noc, www.rozalia.sk 

► Penzión Tomino, vzdialenosť od hracej miestnosti 200 m, od 24 € izba/noc, www.penziontomino.sk 

► Penzión Nostalgia, vzdialenosť od hracej miestnosti 200 m, od 30 € izba/noc, www.penzion-nostalgia.sk 

► Ubytovanie Permoník, vzdialenosť od hracej miestnosti 900 m, od 10 € osoba/noc, www.soren.sk 

 

Stravovanie: Penzión Kachelman (200 m od hracej miestnosti): raňajky 4,50 €, obed 3,30 €, večera 3,30 € 

Obedy a večere sú formou denného menu, výber z 2 jedál, cena je bez nápoja. Objednávka stravy je cez riaditeľa turnaja možná len 

spolu s prihláškou, v objednávke uveďte ktorým jedlom chcete začínať v úvodný deň a ktorým končiť v poslednom dni. Pri 

individuálnych objednávkach počas turnaja negarantujeme ani cenu, ani dostupnosť daných jedál v penzióne Kachelman. 

http://www.kachelman.sk/
http://www.tatiana-penzion.sk/
http://www.grandmatej.sk/
http://www.rozalia.sk/
http://www.penziontomino.sk/
http://www.penzion-nostalgia.sk/
http://www.soren.sk/


Prihlášky: Milan Maroš, Južná 48, 949 01 Nitra, e-mail: maros@livechess.sk,  mobil: 0903 882296 

Prihlášky sú akceptované iba po úhrade poplatkov na účet, zaslať najneskôr do 10.6.2012. Penalizácia za prihlášky po tomto termíne je 

4 € a usporiadateľ negarantuje, že bude prihlášky po tomto termíne akceptovať. V prípade, že si objednáte u riaditeľa turnaja 

ubytovanie alebo stravu, je nutné to uhradiť spolu s vkladom na účet. Poplatky prosíme poukázať na doleuvedenú banku, ako 

variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Platby poštovou poukážkou odporúčame realizovať na adresu 

riaditeľa turnaja a nie na účet. Skôr než pošlete peniaze, si výšku celkovej platby pre istotu najskôr overte u riaditeľa turnaja. 

V prihláške treba uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne záujem o simultánku. V požiadavke na ubytovanie a stravu 

uveďte aj dátumy príchodu a odchodu. 

Storno poplatky za 1 osobu: Pri zrušení prihlášky do 25.6.2012 vrátime celý vklad, pri zrušení do 30.6.2012 vrátime vklad znížený 

o 4,- €, pri zrušení po 30.6.2012 vrátime vklad znížený o 6,- €. V závažných prípadoch môže byť storno poplatok za zrušenie prihlášky 
odpustený. Storno poplatky za ubytovanie a stravu sú podľa druhu ubytovania a podmienok daného ubytovacieho zariadenia.  

Program: sobota 7.7. 1000 – 1430 prezentácia 1515 otvorenie 1520  1. kolo A, B 

 nedeľa 8.7.      1500  2. kolo A, B 

 pondelok 9.7. 930 – 1200 futbalový turnaj   1500  3. kolo A, B 

 utorok   10.7. 930 – 1200 futbalový turnaj   1500  4. kolo A, B 

 streda 11.7. 900  Holanďany – MSR turnaj  1500  5. kolo A, B 

 štvrtok 12.7. 900  Bleskový turnaj   1500  6. kolo A, B 

 piatok 13.7.      1500  7. kolo A, B   

 sobota  14.7. 900  8. kolo A, B    1700 simultánka      2100 živý šach 

 nedeľa  15.7. 900  9. kolo A, B  cca 1500 vyhlásenie výsledkov, zmena programu vyhradená! 

Technické ustanovenia: Čakacia doba v turnajoch A a B podľa čl. 6.6 písm. a/ Pravidiel FIDE (účinných od 1. 7. 2009) je 1 hodina. 

 Pri rovnosti bodov budú v turnajoch A a B rozhodovať tieto ďalšie kritériá: 1.upravený Buchholz (počítaný zo 

skutočných bodov, škrtá sa najhoršie umiestnený súper), 2.Rating performance 3.plný Buchholz (počítaný zo 

skutočných bodov), 4.väčší počet výhier 5.lós (v prípade medailistov MSR dodatočný zápas v bleskovom šachu) 

Voľný čas: bohaté možnosti turistiky v príjemnom prostredí Štiavnických vrchov, kúpanie v jazerách, množstvo kultúrnych 

pamiatok, futbalový turnaj 

Banka: VÚB, a.s., číslo účtu: 2099588957/0200, názov účtu: Šachový klub Banská Štiavnica, ako variabilný symbol uveďte 

svoj dátum narodenia (DDMMRRRR) 

   
 

OPEN „A“ 
Systém:  švajčiarsky systém na 9 kôl, v opene hrajú muži aj ženy, Open A je turnajom pre určenie majstrov SR a medailistov 

v kategórii jednotlivcov a žien, nominačným turnajom pre reprezentáciu (ME jednotlivcov 2013), výsledky budú zaslané na FIDE 

a LOK SŠZ pre zápočet ratingu a získaných noriem, OPEN A je turnajom, na ktorý bude v roku 2012 využitá podmienka Handbooku 

FIDE B01 čl.1.43a o výnimke potrebného počtu federácií na normy FIDE 

Tempo hry: 90 minút na 40 ťahov + 30 sek. na ťah, potom 30 minút do konca partie + 30 sek. na ťah        Termín: 7.7. – 15.7. 2012 

Vklad: GM, IM, WGM, WIM – podmienky dohodou s riaditeľom turnaja, FM, WFM – neplatia vklad 

pre výšku vkladu je rozhodujúci rating a tituly podľa listiny FIDE k 1.5.2012 

FIDE > 2350  11,-€;  FIDE 2350 – 2200  22,-€;  FIDE 2199 – 2000 33,-€;  FIDE < 2000;  bez FIDE  100,-€ 

Zľavy: seniori narodení v roku 1951 a skôr, juniori narodení v roku 1992 a neskôr, ženy, zľava 25% na vklad do turnaja; 

 prihlášky spolu so zaplatením všetkých poplatkov do 10.5.2012, zľava 10% na vklad do turnaja 

hráči ubytovaní v penzióne Kachelman, zľava 15% na vklad do turnaja 

zľavy je možné kumulovať (zľavu 25% nie je možné použiť dvakrát) 

Ceny: Celkovo minimálne vo výške 6.510,- €, ceny nad 166 € sa zdaňujú (19%) 

1. 1.000 € 2. 900 € 3. 800 € 4. 165 € 5. 160 € 6. 150 € 7. 140 € 8. 130 € 9. 120 € 10. 110 € 11.-15. 100 € (4175 €) 

Kategórie: 1. 50 € 2. 40 € 3. 30 € (spolu 360 €) – seniori narodení v roku 1951 a skôr, juniori narodení v roku 1992 a neskôr, ženy 

Prémie pre hráčov z krajín V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko): 1. 150 € 2. 125 € 3. 100 € (spolu 375 €) 

Prémie pre hráčov zo SR (spolu 1600 €): 

muži: 1. 160 € 2. 150 € 3. 140 € - bez diplomov a medailí 

MSR jednotlivci (bez rozdielu pohlavia): 1. 160 € 2. 150 € 3. 140 € + diplomy a medaily 4. 130 € 5. 120 €; 

MSR ženy: 1. 160 € 2. 150 € 3. 140 € + diplomy a medaily  

ceny sa nedelia, súbeh cien je povolený 
 

OPEN „B“ 
Systém:  švajčiarsky systém na 9 kôl, výsledky budú zaslané na FIDE a LOK SŠZ pre zápočet ratingu 

Tempo hry: 90 minút na partiu + 30 sek. bonus na každý ťah      Termín: 7.7. – 15.7. 2012 

Vklad: FIDE >= 2300  70,- €;  FIDE 2299 – 2000  20,-€, FIDE < 2000, bez FIDE  25,- €   (podľa listiny FIDE k 1.5.2012) 

Zľavy: seniori narodení v roku 1951 a skôr, juniori narodení v roku 1992 a neskôr, ženy, zľava 25% na vklad do turnaja; 

 prihlášky spolu so zaplatením všetkých poplatkov do 10.5.2012, zľava 10% na vklad do turnaja 

hráči ubytovaní v penzióne Kachelman, zľava 15% na vklad do turnaja 

zľavy je možné kumulovať (zľavu 25% nie je možné použiť dvakrát) 

Ceny: Celkovo minimálne vo výške 1.000,- € 

1. 160 € 2. 150 € 3. 140 € 4. 120 € 5. 100 € 6. 70 € 7. 50 € 8. 30 € 9. 25 € 10. 20 € (865 €) 

Kategórie: 1. 20 € 2. 15 € 3. 10 € (135 €) – seniori narodení v roku 1951 a skôr, juniori narodení v roku 1992 a neskôr, ženy 

ceny sa nedelia, súbeh cien je povolený 

mailto:maros@livechess.sk
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