Slovenský šachový zväz
Sekretariát: Olympionikov 4, 971 01 Prievidza

Podmienky udeľovania kvalifikácií
pre prevádzkovanie on-line prenosov pre SŠZ
Predslov
Pri prevádzkovaní on-line prenosov sa často šachové kluby a organizátori stretávajú
s problémom zabezpečenia on-line prenosov. Slovenský šachový zväz chce v tomto smere
zabezpečiť databázu kvalifikovaných osôb, rozširovať ju školením nového personálu
a poskytnúť klubom a organizátorom informáciu o jeho kvalitách.
Osoby kvalifikované vykonávať on-line prenos sú rozdelené do 3 tried podľa svojich znalostí
a skúseností.
Opis jednotlivých tried kvalifikácií:
3. trieda
Profil kvalifikovaného
 Dokáže pod dohľadom školiteľa, prípadne aj samostatne vykonávať on-line prenos
štandardným spôsobom podľa dostupnej metodiky.
 Dokáže zverejniť informácie o on-line prenose na webe SŠZ.
Podmienky udelenia kvalifikácie
 Zaškolenie kvalifikovanou osobou, prípadne samoštúdiom.
 Vybavenie prístupových práv na server chess.sk.
2. trieda
Profil kvalifikovaného
 Dokáže vykonávať on-line prenos štandardným spôsobom samostatne podľa dostupnej
metodiky.
 Má dostatok predchádzajúcich skúseností.
 Ovláda pravidlá FIDE na úrovni kvalifikovaného rozhodcu SŠZ.
 Dokáže zverejniť informácie o on-line prenose na webe SŠZ.
 Nepotrebuje od organizátora/klubu zabezpečiť notebook.
Podmienky udelenia kvalifikácie
 Minimálne 2 roky praxe s on-line prenosom.
 Minimálne 3 prenosy z podujatí SŠZ, kde je on-line prenos povinný (napr. extraliga,
MSR, finále DL a pod.).
 Minimálne 3 prenosy z podujatí, kde on-line prenos povinný nie je (napr. nižšie ligy,
Open turnaje, krajský prebor a pod.).
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 Minimálne 3. rozhodcovská trieda platná ku dňu podania žiadosti o udelenie kvalifikácie
pre obsluhu on-line prenosu.
 Prístupové práva na server chess.sk.
 Vlastný notebook.
1. trieda
Profil kvalifikovaného
 Dokáže vykonávať on-line prenos štandardným spôsobom podľa dostupnej metodiky.
 Má veľa skúseností s obsluhou on-line prenosov.
 Dokáže sa podieľať na tvorbe metodík.
 Dokáže riešiť zložitejšie technické problémy.
 Dokáže upravovať vzhľad on-line prenosov a zakomponovať ich do existujúceho webu.
 Dokáže pomôcť menej skúseným kolegom telefonicky.
 Môže súbežne s obsluhou on-line prenosu byť rozhodcom.
 Dokáže zverejniť informácie o on-line prenose na webe SŠZ.
 Nepotrebuje od organizátora/klubu zabezpečiť notebook ani internet.
Podmienky udelenia kvalifikácie
 Minimálne 5 rokov praxe s obsluhou on-line prenosu
 Minimálne 8 prenosov z podujatí SŠZ, kde je on-line prenos povinný (napr. extraliga,
MSR, finále DL a pod.).
 Minimálne 8 prenosov z podujatí, kde on-line prenos povinný nie je (napr. nižšie ligy,
Open turnaje, krajský prebor a pod.).
 Platná rozhodcovská licencia ku dňu podania žiadosti o udelenie kvalifikácie pre obsluhu
on-line prenosu.
 Minimálne 1. rozhodcovská trieda alebo úspešne absolvovaný FA seminár ku dňu
podania žiadosti o udelenie kvalifikácie pre obsluhu on-line prenosu.
 Základné znalosti z oblasti počítačových sietí a webu.
 Dostatočná orientácia v procesoch, zapájaní aj softvérovom prostredí na poskytnutie
pomoci telefonicky (napr. z auta).
 Prístupové práva na chess.sk.
 Vlastný notebook a internet.
Postup pri udelení kvalifikácie:
Žiadateľ podá žiadosť na sekretariát SŠZ, ktorý po splnení podmienok postúpi žiadosť na
schválenie VV SŠZ.
Formálne náležitosti žiadosti
 Jednoznačná identifikácia osoby žiadateľa.
 Kontaktné údaje (telefón a email), ktoré majú byť uvedené na webe SŠZ v zozname.
 Meno školiteľa/školiteľov (ak sa uchádza o 3. triedu).
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 Identifikácia prvého podujatia, z ktorého robil žiadateľ on-line prenos (názov turnaja +
rok, alebo názov zápasu + sezóna atď.), ak sa uchádza o 1. alebo 2. triedu.
 Zoznam podujatí, z ktorých robil žiadateľ on-line prenos, ak sa uchádza o 1. alebo 2.
triedu.
 Prehlásenie, že má žiadateľ vlastný mobilný internet ak sa uchádza o 1. triedu
a prehlásenie, že má žiadateľ vlastný notebook ak sa uchádza o 1. alebo 2. triedu.
 Login ku kontu na chess.sk, ak nie je z neho zrejmé, že patrí žiadateľovi.

Vypracoval: Bc. Ondrej Danada, člen VV SŠZ
12. 04. 2013

Schválil Výkonný výbor SŠZ 13. 04. 2013 uznesením U30-02-2013.

Ing. Martin Huba
prezident SŠZ
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