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Slovenský šachový zväz 
Sekretariát SŠZ: Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky 
 
 
 

Zápisnica z rokovania Výkonného výboru SŠZ 
zo dňa 08.12.2020 on-line 

 
Prítomní: 
Výkonný výbor: Milan Roman (prezident), Rastislav Nemečkay, Štefan Blaho, Alexander Riabov, 
Ján Kocúr, Ladislav Šipeky, Rastislav Diviak, 
Sekretariát: Vladimír Szűcs,  
Kontrolná komisia: Ján Sáňka - kontrolór 
 
 
Program rokovania: 
 
1. Úvod 
2. MSR on-line SŠ a ZŠ  
3. ŠTK  
4. Školenie MS Teams 
5. LOK (Listina osobných koeficientov) 
6. Školenie rating officera 
7. MSR rapid on-line 
8. Mesačný výkaz činnosti člena VV SŠZ 
9. Konflikt záujmov  
10. Rôzne 

 
K bodu 1 Úvod 
 
Prezident Slovenského šachového zväzu (SŠZ) a zároveň predsedajúci zasadnutia Milan Roman 
privítal prítomných na zasadnutí Výkonného výboru SŠZ on-line. Prítomní členovia súhlasili s 
programom rokovania. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Rastislav Diviak a Ladislav 
Šipeky, za zapisovateľa Vladimír Szűcs. 
Overovatelia a zapisovateľ boli schválení jednomyseľne. 
 
K bodu 2 MSR on-line SŠ a ZŠ  
 
Ladislav Šipeky informoval prítomných o nadchádzajúcom podujatí MSR online ZŠ a SŠ, ktoré 
organizačne zastrešuje Reinter, n.o. Dohodol s organizátorom podujatia navýšenie cenového fondu. 
 
K bodu 3 ŠTK 
 
Ladislav Šipeky informoval prítomných o plánovaných personálnych zmenách v komisii ŠTK. 
Tieto zmeny budú v najbližšom období predložené na schválenie VV SSŽ. 
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K bodu 4 Školenie MS Teams 
 
V sobotu dňa 12.12. 2020 v čase od 09:00 – 14:00 sa uskutoční školenie pre VV SŠZ. Školenie 
bude zamerané na produkt MS Teams a jeho využitie pre potreby komunikácie a zdieľania 
informácií medzi členmi VV SSŽ. Školenie zabezpečí firma IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.  
 
K bodu 5 LOK 
 
Ladislav Šipeky informoval o používaní národného ratingu, zdôvodnil jeho použitie. V súčasnosti 
sa počíta 3 krát do roka manuálnym spôsobom. Ladislav Šipeky informoval o pláne na 
automatizáciu tohto procesu. Alexander Riabov navrhol možnosť oživenie výkonnostných tried 
a titulov, podobne ako to bolo cca pred 30 rokmi. Členovia VV SŠZ sa dohodli, že sa budú s touto 
myšlienkou zaoberať a na ďalších zasadnutiach sa budú informovať, ako sa pokročilo v realizácii 
týchto plánov. 
 
K bodu 6 Školenie rating officera 
 
Ladislav Šipeky informoval o absolvovanom školení, ktoré poskytol Karol Pekár v rozsahu 5,5 
hodiny. Školenie sa týkalo ratingovania a vecí s tým súvisiacich. 
 
K bodu 7 MSR rapid online 
 
Ladislav Šipeky informoval o správe Kontrolóra, týkajúcej sa riešenia podnetu na vyhodnotenie 
organizátora MSR rapid šachu online. 
Z diskusie členov VV SSŽ vyplynulo stanovisko, že VV SSŽ na základe odporúčania Kontrolnej 
komisie zruší aj vyhlásenie konkurzu na toto podujatie aj jeho víťaza. 
 
U01-03-2020 
 
VV ŠŠZ ruší uznesenie E-0084-2020 a zároveň ruší vyhlásenie konkurzu na organizáciu MSR 
Online v rapid šachu jednotlivcov v roku 2020. 
Hlasovalo z prítomných 7 členov VV SŠZ za: 4, proti 3 
 
K bodu 8 Mesačný výkaz činnosti člena VV SSŽ 
 
Ladislav Šipeky informoval o potrebe zavedenia mesačného výkazu činnosti člena VV SŠZ, aj pre 
potreby konferencie v zmysle schválenej Smernice o odmeňovaní funkcionárov. Prakticky ukázal 
formu a aj zdieľanie týchto informácií. Štefan Blaho sa zapojil do diskusie, kde myšlienku podporil. 
 
K bodu 9 Konflikt záujmu 
 
Členovia VV SŠZ sa dohodli, že počkajú na právne stanovisko k tejto problematike. Z hľadiska 
etického záujmu vznikol návrh, aby konkurzy na usporiadanie turnajov financovaných s finančných 
prostriedkov SŠZ vyhodnocovala komisia ŠTK a nie VV SŠZ. Týmto názorom sa bude VV ďalej 
zaoberať a upresnia sa ďalšie podrobnosti. 
 
K bodu 10  Rôzne 
 
Ján Kocúr prítomných informoval o on-line konferencii ChessTech2020, na ktorej sa zúčastnil 
Tomáš Danada v dňoch 5.12. - 6.12.2020. Témou konferencie bola organizácia on-line turnajov na 
platforme Tornelo, online tréningov, tvorba šachových videí, získavanie sponzorov, problematika 
podvádzania počas on-line zápasov a spôsob, ako sa tomu vyhnúť. Diskutujúci sa zhodli na tom, 
aby Tomáš Danada spracoval svoje skúsenosti z konferencie do webinára. 
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U02-03-2020 
 
VV SŠZ schvaľuje sumu 120 EUR za zorganizovanie webinára pre Šachový klub Gbely. 
Hlasovalo z prítomných 7 členov VV SŠZ za: 6, nehlasoval:1 
 
 
 
Zapisovateľ: Vladimír Szűcs 
 
 
 
Overovateľ: Ladislav Šipeky     Rastislav Diviak 
 
 
Predsedajúci: Milan Roman. 
 
 
 
 

Zoznam uznesení 
 
U01-03-2020 
 
VV ŠŠZ ruší uznesenie E-0084-2020 a zároveň ruší vyhlásenie konkurzu na organizáciu MSR on-
line v rapid šachu jednotlivcov v roku 2020. 
Hlasovalo z prítomných 7 členov VV SŠZ za: 4, proti 3 
 
U02-03-2020 
 
VV SŠZ schvaľuje sumu 120 EUR za zorganizovanie webinára pre Šachový 
klub Gbely. 
Hlasovalo z prítomných 7 členov VV SŠZ za: 6, nehlasoval:1 
 
 


