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Slovenský šachový zväz                                                                   
Sekretariát: Olympionikov 4, 971 01  Prievidza 

                           
 

Metodické pokyny pre realizáciu on-line prenosov pre SŠZ 

 

Predmet metodiky 

Slovenský šachový zväz odporúča, aby sa touto metodikou riadili všetky osoby zabezpečujúce 

on-line prenos pre SŠZ. Cieľom je dosiahnuť jednotné zobrazenie prenosov na webe SŠZ. 

 

Procesy 

Vybavenie prístupových práv 

Pre zabezpečovanie on-line prenosu je nevyhnutné mať k dispozícii všetky potrebné prístupové 

práva a vysporiadané všetky evidenčné povinnosti, a to: 

 Používateľský účet na chess.sk vedený na vlastné meno 

 Prístupové práva k administrátorskemu rozhraniu on-line prenosov 

 FTP účet vedený na vlastné meno 

 Byť evidovaný v zozname osôb zabezpečujúcich on-line prenos 

Postup pre vybavenie práv je nasledujúci: 

1. Najskôr je potrebné vybaviť používateľský účet na chess.sk, a to prostredníctvom jeho 

administrátora (v čase písania tejto metodiky Michal Vrba). 

2. Potom je potrebné požiadať o zriadenie FTP účtu (v čase písania tejto metodiky 

zabezpečuje Ondrej Danada). Login bude priradený a heslo sa prenesie z 

používateľského účtu chess.sk tak, aby obsahovalo iba alfanumerické znaky. Pri 

požiadaní o zriadenie účtu môže byť uvedené aj iné želané heslo. 

3. Po splnení 2. bodu je potrebné požiadať administrátora webu (Michal Vrba) o pridanie 

prístupového práva k administrátorskému rozhraniu (nie skôr ako bude vytvorený FTP 

účet). 

4. Zaevidovanie v zozname osôb zabezpečujúcich on-line prenos vznikne automaticky pri 

realizácii bodu 2, a to bez uvedenia kontaktných údajov. O doplnenie kontaktných údajov 

alebo ich zmenu treba žiadať sekretariát SŠZ. 

Oznámenie on-line prenosu 

Zabezpečovanie on-line prenosu je potrebné vopred ohlásiť, a to jedným z nasledujúcich 

spôsobov: 

 Vyplnením formulára v administrátorskom rozhraní chess.sk (momentálne nedostupné) 

 Zaslaním informácie mailom správcovi webu (Michal Vrba) 

Medzi formálne náležitosti patrí: 

 Názov prenosu (zápasu, turnaja a pod.) 

 „Directory“ zadaný do programu LiveChess (vysvetlené v procese realizácie prenosu) 

 Meno prenášajúceho (v prípade formuláru treba vybrať svoje zo zoznamu) 

 Dátum, dokedy sa má prenos zobrazovať v tvare YYYY-MM-DD 
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Realizácia on-line prenosu 

Na prenos sa používa program LiveChess. 

 

V preferences je potrebné vyplniť: 

 FTP Server: ftp.chess.sk 

 Username: pridadený login 

 Password: heslo 

 Active FTP: nie 

 Publish PGN: áno 

 Upload html & flash: nie 

V tabuľke sa zadáva stĺpec directory, ktorý obsahuje adresár so súbormi pre on-line prenos. 

Tento adresár by mal byť v tvare: 

 /nazovligy/nazovzapasu pre ligové súťaže, napr. /2ligaa/dpsc-osub 

 /nazovturnaja/kolo pre súťaže jednotlivcov, napr. /opendoprastav/3 

Tento adresár je potrebné vyplniť aj v administrátorskom rozhraní on-line prenosov, resp. poslať 

tento údaj administrátorovi. 

Vypracoval: Bc. Ondrej Danada, člen VV SŠZ 

12. 04. 2013  

Schválil Výkonný výbor SŠZ 13. 04. 2013 uznesením U29-02-2013 a odporúča ich                                   

na používanie v oficiálnych súťažiach riadených SŠZ.  

Ing. Martin Huba 

  prezident SŠZ 

ftp://ftp.chess.sk/

