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Zápis z rokovania VV 25.6.2004 v Liptovskom Mikuláši 

 
Prítomní: VV:  K.Pekár,  V.Jacko, Z.Gregor, J.Kysel, R.Diviak, V.Černák 
  Sekretariát: L.Demko, J.Murín 
  KK:  P.Paleček 
  Rada SŠZ: Z.Fenďa 
Neprítomný:   R.Čižmár – ospr. 
 
1. Úvod, kontrola úloh a uznesení 
2. Ekonomická situácia SŠZ – priebežné plnenie rozpočtu 2004, aktuálny stav 

pohľadávok a záväzkov 
3. Vyhodnotenie MITROPA CUPu a MSR Zemplínska Šírava, MSR rapid 
4. Medzinárodné akcie – zabezpečenie, nominácie 
5. Komisia mládeže – Štatút Veľkej ceny, aktuálny kalendár podujatí a medzinárodné 

mládežnícke podujatia, nominácie 
6. Informácia trénerskej komisie – úväzky trénerov 
7. Domáce súťaže – termínový kalendár 2004/05, propozície Slovenského pohára, 

rozpisy súťaží 
8. Informácia komisie PR 
9. Informácia kontrolnej komisie 
10. Rôzne (komisia pre kontrolu hospodárenia 2002, sekretariát, web stránka SŠZ, 

matrika ...) 
 
Kontrola uznesení a úloh 

 
U-1-4-2004 
VV schvaľuje zmenu termínu MSR 8-ročných v Košiciach na 12.6.2004 
splnené 12.6.2004 
 
U-2-4-2004 
VV schvaľuje nomináciu družstva Slovenskej republiky na MITROPA Cup 2004 – 
G.Timoščenko, M.Maník, M.Mrva, J.Plachetka a T.Petrík, náhradníci J.Lipka a E.Pinter, 
kapitána družstva J.Plachetku s tým, že rozdelenie hráčov na jednotlivé šachovnice je 
v kompetencii kapitána družstva. 
Po odstúpení Timoščenka pre nedostatočné podmienky nastúpil E.Pinter 
 
U-3-4-2004 
VV schvaľuje širšiu nomináciu na Šachovú olympiádu Calvia 14. – 31.10.2004 
muži S.Movsesian, Ľ.Ftáčnik, I.Štohl, G.Timoščenko, T.Likavský, M.Maník, M.Mrva, 
J.Plachetka 
 
ženy R.Pokorná, E.Repková, Z.Hagarová, Z.Borošová, K.Kišonová, Z.Gregorová, 
M.Machalová a A.Bochničková 
WGM všetky prejavili ochotu 
 
U-4-4-2004 
VV schvaľuje MSR Zemplínska Šírava ako nominačný turnaj na ME amatérov 
v Pardubiciach 24.7. až 1.8.2004 v kategóriách muži a ženy s ELO do 2200, 2000 resp. 
1800. 
Prihlásený zatiaľ do 1800 Ivan Majerčík, termín predĺžený po konzultácii s p.Mazuchom 
do 30.6. Sekretariát zabezpečí prihlášky ostatných oprávnených záujemov 
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U-5-4-2004 
VV schvaľuje koncepciu usporiadania MSR mládeže v roku 2005 v kategóriách do 8, 10, 12, 
14, 16 a 18 rokov formou OPEN turnajov a v kategóriách CH20 a D20 formou uzavretých 
turnajov s určením nominačných kritérií vo VV. 
zásada pre budúci rok 
 
Úlohy bez uznesenia 
 
1. Trénerska komisia pripraví návrhy na nominácie trénerov a vedúcich výpravy na akcie 

MS mládeže Heraklion 3. – 14.11., ME mládeže Nevsehir 28.7. – 6.8., M EU mládeže 
Mureck 22.8. – 31.8. a ME družstiev mládeže ( družstvo dievčat ) Belehrad 9. – 
17.7.2004. 

ME mládeže Tibenský, vedúci Šošovička 
ME družstiev 
MS mládeže 
MEU mládeže 
 
2. VV doporučuje predložený návrh štatútu Veľkej ceny doplniť o pripomienky a predložiť 

na najbližšie zasadnutie VV na schválenie.   OK – súčasť programu 
 
3. Sekretariát zabezpečí zaregistrovanie stanov po zakomponovaní pripomienok 

vyžadovaných od MV SR.       splnené 
 
4. VV menoval komisiu na vykonanie inventúry v zložení K.Pekár, L.Demko, J.Murín, 

P.Paleček.         splnené 
 
5. ŠTK pripraví diskusiu o zmenách Hracieho poriadku tak, aby sa nové ustanovenia 

mohli použiť už v nasledujúcej sezóne. 
 
materiály zaslané na tento VV 
 
Ad2 Ekonomická situácia 
 Prezident SŠZ predložil materiál Čerpanie rozpočtu 2003, ktorý bude v zmysle úlohy 
Rady SŠZ predložený na jej rokovanie. VV po diskusii o spresnení prehľadnosti vykazovanie 
niektorých položiek materiál doporučil na rokovanie Rady SŠZ uznesením 1-5-2004. 
 VV sa oboznámil s čerpaním rozpočtu pre rok 2004, ktorý bol predložený 
na rokovanie. V príjmovej časti z MŠ bolo za doterajšie obdobie 1.polroka obdržaných 
1,39 mil. Sk zo sumy 2,48 mil. Sk, na ktorú je podpísaná zmluva medzi SŠZ a MŠ. 
 
Ad3 Vyhodnotenie súťaží 
 Viceprezident SŠZ a predseda organizačného výboru V.Jacko predložil správu 
o konaní MITROPA CUPu 2004 v zariadení VZ Zemplínska Šírava vrátane ekonomickej 
správy. Vzhľadom k tomu, že sa nepodarilo podstatne dodržať sponzorské príjmy ( hlavne 
VÚC Košice a US Steel ), bol realizovaný úsporný variant organizácie ( sponzorská podpora 
firmy Jacko a MARKOB Prešov, redukcia nákladov realizovaním niektorých činností 
vlastnými pracovníkmi ),  čo však neubralo na celkovej spokojnosti účastníkov. Bolo 
vyzdvihnuté úsilie našich hráčov, ktorí bojovali o 1.miesto do poslednej partie, čo prinieslo aj 
splnenie normy GM M.Maníka a IM Tomáša Petríka. VV SŠZ prijal uznesenia 2-5-2004 a 3-
5-2004. 
 Súčasťou podujatia boli aj MSR jednotlivcov, žien, juniorov a junioriek. Cenový fond 
kategórie junioriek bol zrušený pre účasť 3 hráčok. VV schválil dosiahnuté výsledky 
a dodatočne rozhodol o udelení medailí aj v kategórii junioriek. Vzhľadom k nízkej účasti, VV 
doporučil pre budúce roky stanoviť pevný termín MSR v prázdninovom termíne. Dotácia bola 
poskytnutá, sekretariát zabezpečí, aby usporiadateľ predložil podrobné vyúčtovanie akcie 
do  20.7.2004. 
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 18.-20.6.2004 sa konali v Ružomberku MSR v rapid šachu. Za účasti 180 hráčov sa  
víťazom stal P.Vavrák. VV schválil dosiahnuté výsledky uznesením 5-5-2004. Dotácia 
usporiadateľovi bola poskytnutá, sekretariát zabezpečí, aby usporiadateľ predložil podrobné 
vyúčtovanie akcie do 20.7.2004. 
 
Ad4 Medzinárodné akcie 
 Prezident SŠZ informoval o predbežných rozhovoroch resp. mailoch s reprezentantmi 
a o predbežnom základnom rozpočte na olympiádu ( záujem všetkých troch WGM 
a u mužov Movsesian, Timoščenko, Mrva, Maník, Likavský a tréner niektorého z družstiev 
J.Plachetka ). Ing.Kysel člen VV pre štátnu reprezentáciu po návrhu členov VV osloví 
zvyšných hráčov, ktorí by pripadali do úvahy na reprezentáciu SR ( zatiaľ nepotvrdení Štohl 
a Ftáčnik a potenciálny kapitán J.Báňas ), aby bola užšia reprezentácia menovaná 
na najbližšom VV. 
 Prezident SŠZ informoval o poverení J.Plachetku rokovať na MO o účasti 
na Majstrovstvách NATO v šachu za predpokladu, že akcia bude financovaná mimo 
rozpočtu SŠZ. 
 Po pridelení usporiadania MS amatérov v roku 2005 nášmu zväzu sa výkonný výbor 
zaoberal už schváleným uznesením z 28.6.2003 v Brezovej, kde túto akciu mal 
zabezpečovať Mgr.M.Kajan. VV zrušil toto uznesenie a prijal nové uznesenie 10-5-2004, 
ktorým poveruje prezidenta, viceprezidenta a predsedu komisie PR pripraviť návrhy 
na organizáciu podujatia. 
 
Ad5 Akcie mládeže 
 VV schválil výsledky ukončených MSR v rapid šachu v Budmericiach, MSR do 8 
rokov v Košiciach. Na obidve akcie bola poskytnutá dotácia v zmysle rozpočtu, sekretariát 
zabezpečí skompletovanie a vyúčtovanie týchto dotácií. 
 Bola ukončená dorastenecká liga 2003/04, VV schválil dosiahnuté výsledky a dotácie 
jednotlivým klubom podľa metodiky KM SŠZ s termínom zaslania do 31.8.2004. 
 Bol schválený štatút Veľkej ceny žiackych družstiev s platnosťou na rok 2004/05. 
 Medzinárodné akcie. 
 VV schválil nominácie a podmienky účasti na ME družstiev mládeže v Obrenovac 
(družstvo dievčat ), ME mládeže v Urgup a ME mládeže v rapid šachu v Obrenovac. Naviac 
VV súhlasil zo zaslaním príhlášky na MEÚ mládeže ( Mureck ) s tým, že spresnenie 
nominácie a podmienok jednotlivých účastníkov bude v kompetencii vedúcich výpravy 
Ing.Ráchelu a Ing. Diviaka. 
 Rovnako vzhľadom k odrieknutiu J.Plachetku funkcie trénera a šoféra na ME 
družstiev mládeže a vzhľadom na krátky čas VV poveril Ing.Diviaka zabezpečením náhrady. 
 
Ad6 Trénerska komisia 
 Predseda trénerskej komisie predložil návrh na náplň práce trénerov na najbližšie 
obdobie, ktoré VV schválil uznesením 15-5-2004. Ďalej bola podaná informácia o sústredení 
talentovanej mládeže na Kaleníku pre Liptovskom Hrádku, a schválená dotácia podľa 
rozpočtu trénerskej komisie. 
 
Ad7 ŠTK 
 Predseda ŠTK informoval o pripravovaných zmenách Hracieho poriadku družstiev, 
rozpisoch súťaží a spôsobe organizácií v sezóne 2004/05. Po diskusii VV schválil termínový 
kalendár vrátane reprezentačných a mládežníckych súťaží v roku 2004/05. Zasadnutie ŠTK 
prebehne 1.8.2004 v Liptovskom Mikuláši. 
 VV schválil propozície Slovenského pohára družstiev v rapid šachu ( 1.9. – 3.9. 2004 
v Bojniciach ) a nominoval p.Ladislava Demka za hlavného rozhodcu. 
 
Ad8 PR 
 Pre neprítomnosť predsedu komisie PR ( osobné dôvody ), VV vzal na vedomie 
materiály zaslané na jednanie vopred s tým, že problematike sa budeme venovať priebežne. 
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Ad9 Kontrolná komisia 
 Prítomný člen kontrolnej komisie P.Paleček informoval o vykonanej inventúre majetku 
SŠZ a navrhol VV menovať komisiu na vyšrotovanie nepotrebného resp. nepoužiteľného 
majetku v evidencii SŠZ. Zasadnutie KK SŠZ sa konalo 26.6.2004. 
 
Ad10 Rôzne 
 Prezident SŠZ uviedol predložený návrh komisie rozhodcov na menovanie p.Igora 
Longauera za ústredného rozhodcu SŠZ – VV návrh schválil. Ďalej bola podaná informácia 
o pripravovaných školeniach a nových testoch pre rozhodcov v mesiaci september, oddiely 
budú informované cez Spravodaj ŠSZ a riaditeľov súťaží. 
 Bola diskutovaná otázka činnosti sekretariátu v Bratislave a žiadosti Ing.Hammela 
na predĺženie pracovnej zmluvy, ktorá končí uplynutím termínu, na ktorý bola uzavretá 
(30.6.2004 ). VV sa hlasovaním 5 za, 1 proti rozhodol nepredĺžiť Ing. Hammelovi pracovnú 
zmluvu. Na pracovisku sekretariátu v Liptovskom Mikuláši VV rozhodol zmeniť rozsah 
pracovnej zmluvy Ing.Jána Murína na plný úväzok (5 za, 1 sa zdržal hlasovania), na dobu 
určitú do 31.12.2004. 
 VV sa zaoberal ponukou tvorby a vedenia web stránky SŠZ zo strany p. Martina Mrvu 
od 1.1.2005, bez uznesenia bol dohodnutý zámer pokúsiť sa prostredníctvom SŠZ získať 
potrebné finančné prostriedky pre autora a prevádzku servera z niektorých vhodných 
grantov. 
 Generálny sekretár p.Ladislav Demko informoval o záveroch komisie pre kontrolu 
účtovníctva za roky 2001 a 2002 vedenej p.Jozefom Soršákom. Vzhľadom k tomu, že túto 
komisiu ustanovila Rada SŠZ, VV nepovažuje za potrebné sa v tejto fáze vyjadrovať sa 
k výsledkom s tým, že uvedené skutočnosti však môžu poškodiť SŠZ vo väčšom rozsahu, 
ako je doteraz špecifikovaná škoda. Rozvinutá diskusia o ďalších zámeroch VV SŠZ 
(vrátane personálnych otázok) pre budúce obdobie viedla k tomu, že bude záležať 
na rozhodnutí Rady SŠZ, ako použije výsledky práce tejto komisie. 
 Ing. Gregor informoval o kontaktoch na televíziu Markíza, kde je možné vystúpiť 
v relácii Teleráno s predstavením dievčenského šachu. VV poveril Z.Gregora pokračovať 
v rozvíjaní týchto kontaktov. 
 

Zapísal: K.Pekár 
 
 

Uznesenia z VV 25.6.2004 
 
U-1-5-2004. VV doporučuje Rade SŠZ schváliť predložené čerpanie rozpočtu 2003 a ukladá 
sekretariátu rozoslať ho členom Rady SŠZ 
 
U-2-5-2004. VV schvaľuje predložené vyúčtovanie MITROPA CUP 2004. 
 
U-3-5-2004. VV vyslovuje poďakovanie organizačnému tímu za usporiadanie MITROPA 
CUP 2004 
 
U-4-5-2004. VV SŠZ schvaľuje výsledky MSR jednotlivcov, žien a juniorov pre rok 2004, 
pričom majstrami SR sa stali E.Hagara (ŠK Liptov) v kategórii jednotlivcov, Z.Gregorová (TH 
Junior Banská Bystrica) v kategórii žien, J.Smoleň (ŠK Strelec Devínska Nová Ves) 
v kategórii juniorov a Z.Gregorová (TH Junior Banská Bystrica) v kategórii junioriek. 
 
U-5-5-2004. VV SŠZ schvaľuje výsledky MSR jednotlivcov v rapid šachu pre rok 2004, 
pričom majstrom SR sa stal P.Vavrák zo Slovana Bratislava 
 
U-6-5-2004. VV SŠZ schvaľuje výsledky MSR mládeže v rapid šachu pre rok 2004, pričom 
majstrami SR sa stali v kategórii CH12 Tamás Petényi, CH14 Matej Hrabuša, CH16 Andrej 
Královič, D12 Andrea Briestenská, D14 Alexandra Zvaríková a D16 Zuzana Borošová. 
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U-7-5-2004. VV SŠZ schvaľuje výsledky MSR do 8 rokov pre rok 2004, pričom majstrami SR 
sa stali v kategórii CH8 Peter Michalko, a D8 Alexandra Hanuliaková. 
 
U-8-5-2004. VV SŠZ schvaľuje výsledky Dorasteneckej ligy pre sezónu 2003/04, keď 
víťazom sa stalo družstvo ŠK Dunajská Streda. 
 
U-9-5-2004. VV SŠZ schvaľuje rozdelenie dotácie družstvám za umiestnenie v DL v sezóne 
2003/04 s termínom zaslania do 31.8.2004. 
 
U-10-5-2004. VV ruší uznesenie UN-1-3-2003 a  poveruje prezidenta, viceprezidenta SŠZ 
a predsedu komisie PR do najbližšieho VV pripraviť návrh na organizačné zabezpečenie MS 
amatérov v roku 2005 v Slovenskej republike 
 
U-11-5-2004. VV schvaľuje pre rok 2004/05 nový štatút Veľkej ceny mládeže vypracovaný 
riaditeľom Ing. Antonom Geffertom 
 
U-12-5-2004. VV schvaľuje nomináciu na ME družstiev mládeže v kategórii dievčat v termíne 
9. až 18.7.2004 v Obrenovac v zložení Zuzana Borošová, Veronika Machalová 
za podmienok úhrady pobytových, cestovných nákladov a vkladu do súťaže. Vedúceho 
výpravy za rovnakých podmienok zabezpečí R.Diviak. 
 
U-13-5-2004. VV schvaľuje nomináciu Tamása Petényiho na ME jednotlivcov v rapid šachu 
v Obrenovac 18. až 21.7.2004, pričom hráč a doprovod sa zúčastňujú na vlastné náklady. 
 
U-14-5-2004. VV schvaľuje nomináciu na ME mládeže v Turecku ( Urgup ) 28.7. až 8.8.2004 
v zložení CH18 M.Mészároš, D18 V.Roháčková, CH16 M.Zvarík, D16 E.Machalová, CH14 
S.Sremaňák, D12 R.Kántor a CH10 J.Šošovička, tréner R.Tibenský, vedúci Šošovička st. 
SŠZ hradí vklady do súťaže platené priamo na ECU, pre trénera usporiadateľom 
požadované poplatky, letenku a vreckové vo výške 125 EURO na pobyt, a pre vedúceho 
výpravy vreckové 125 EURO na pobyt . 
 
U-15-5-2004 VV schvaľuje predložený návrh náplne práce trénerov. 
 
U-16-5-2004. VV schvaľuje termínový kalendár majstrovských súťaží družstiev pre sezónu 
2004/05. 
 
U-17-5-2004. VV schvaľuje po úpravách propozície Slovenského pohára v rapid šachu 
družstiev, dotáciu v zmysle rozpočtu SŠZ vo výške 40.000 Sk a Ladislava Demka 
za hlavného rozhodcu podujatia. 
 
U-18-5-2004 VV nepredlžuje pracovný pomer Ing. Teodora Hammela uzavretý na dobu 
určitú do 30.6.2004 na pozícii administratívny pracovník sekretariátu. 
 
U-19-5-2004 VV súhlasí s rozšírením pracovnej zmluvy Ing.Jána Murína na pozícii 
medzinárodný sekretár SŠZ na plný pracovný úväzok na dobu od 1.7.2004 do 31.12.2004.  
 
U-20-5-2004 VV na návrh komisie rozhodcov menuje p.Igora Longauera za ústredného 
rozhodcu SŠZ. 
 
U-21-5-2004 VV poveruje Ing. Zdenka Gregora rokovať s Televíziou Markíza 
na zabezpečenie účinkovania šachistiek v programe Teleráno. 
 
U-22-5-2004 VV schvaľuje dotáciu na sústredenie talentovanej mládeže vo výške 10.000 Sk 
z položky Šport pre všetkých a 10.000 Sk z prostriedkov trénerskej komisie pre podporu 
šachistov z listiny talentov. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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Zápis z jednania VV 31.8.2004 v Bojniciach 
 
Prítomní: VV:  K.Pekár, Z.Gregor, R.Diviak, V.Černák 
  Sekretariát: L.Demko 
  KK:  P.Paleček 
  Rada SŠZ: Z.Fenďa 
  Hostia: M.Marko (čiast.), M.Dobrotka (čiast.) 
 
Program: 
1. Úvod, organizačné záležitosti. 
2. Ekonomická situácia 
3. Domáce súťaže 
4. Medzinárodné súťaže 
5. Mládežnícke súťaže 
6. Matrika 
7. Rôzne 
 
Ad1  

Členovia VV SŠZ svoju neúčasť na rokovaní vopred ospravedlnili z osobných resp. 
pracovných dôvodov (zahraničné pracovné cesty,...). 
 
Ad2  

Prezident informoval o aktuálnom stave finančných prostriedkov, výberu členského, 
dotácie z Ministerstva a úhrad za účasť v medzinárodných organizáciách ECU a FIDE. 
Hlavné výdaje budúceho obdobia je zabezpečenie účasti na olympiáde a vyplatenie podielu 
z členských príspevkov pre regióny. 
 
Ad3  

Predseda ŠTK zaslal materiály na prejednanie vopred. Pred zasadnutím VV bol 
predsedom ŠK Baník Prievidza p.M.Dobrotkom odovzdaný list s požiadavkou 
o prehodnotenie rozhodnutia ŠTK vo veci presunov v obsadení súťaží kvôli vyhoveniu 
žiadosti klubu ŠK Dunaj Bratislava. VV uvedené rozhodnutie ŠTK potvrdil a podrobne sa 
zaoberal návrhmi ŠTK na text Hracieho poriadku družstiev. Návrh na scenár pri riešení 
dobrovoľného odstúpenia družstva z istého stupňa súťaže VV schválil ako novú formuláciu 
článku 3 Hracieho poriadku družstiev. Naviac po rozprave boli urobené drobné zmeny 
za účelom zjednotenia termínov, stanovenia časovej hranice na rozhodnutia po skončení 
súťaže a riešenie situácie, keď hráč základnej zostavy neodohrá za sezónu ani jednu partiu. 
Po zakomponovaní všetkých týchto úprav textu VV schválil Hrací poriadok ako celok 
s platnosťou a účinnosťou od 1.9.2004. 
Na návrh predsedu ŠTK a po rozprave bola prijatá úprava cenového fondu pre extraligu 
a prvé ligy podľa textu uznesenia 15-6-2004. Uvedená zmena bude premietnutá do rozpisov 
súťaží v Spravodajcoch č.1. 
Na návrh predsedu ŠTK bola vykonaná zmena v termínovom kalendári tak, že prvé dvojkolo 
sa hrá o týždeň skôr, t.j. 23. a 24. októbra. 
Na návrh predsedu ŠTK a predsedu Komisie mládeže boli vypísané konkurzy na domáce 
MSR v roku 2005 s uzávierkou prihlášok do 30.11.2004 tak, aby mohli byť podujatia 
pridelené na poslednom zasadnutí VV SŠZ.  
Na upozornenie sekretariátu, že povinnosťou VV SŠZ je každoročne stanovovať výšku 
licencií pre štart hráčov v majstrovských súťažiach družstiev, VV uznesením 6-6-2004 
potvrdil výšku licencií rovnakú ako v predchádzajúcom ročníku. 
Predseda ŠTK oboznámil členov VV so zložením ŠTK, VV SŠZ potvrdil toto zloženie 
uznesením 3-6-2004. 
VV SŠZ vzal na vedomie doporučenie z rokovania ŠTK, aby SŠZ zabezpečil zakúpenie 
licencie programu SWISS MANAGER pre riadenie súťaží. VV poveril uznesením 7-6-2004 
prezidenta SŠZ rokovať s autorom programu o podmienkach poskytnutia licencie pre súťaže 
Slovenského šachového zväzu. 
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Ad4  
V pripravených materiáloch na rokovanie VV SŠZ obdržali členovia VV SŠZ 

výsledkové listiny oficiálnych podujatí s našou účasťou 
- ME mládeže Turecko (Urgup) 
- ME družstiev mládeže – dievčatá (Obrenovac) 
- ME jednotlivcov v rapid šachu 
- MEU jednotlivcov chlapci a dievčatá 
- 15.prebor NATO 
VV SŠZ zhodnotil účasť a výsledky našich reprezentantov, keď  
- na MEU Mureck v kategórii G16 Zuzana Borošová obsadila 1.miesto, M.Hrabuša 

v kategórii B14 4.miesto a Tamás Petényi v kategórii B12 6.miesto, 
- na ME družstiev mládeže kategórii dievčat družstvo Z.Borošová, V.Machalová, 

kapitán a vedúci I.Kukel obsadilo 3.miesto, 
- na ME jednotlivcov v rapid šachu obsadil T.Petényi v kategórii B12 4.miesto, 
- na 15.prebore NATO (akcii konanej na náklady Ministerstva obrany SR) obsadil 

R.Csoltó 7.miesto. 
 
Akcie s príspevkom SŠZ ME Urgup a ME Obrenovac sú zúčtované, VV kladne hodnotí 
vedenie výprav a účinkovanie trénerov aj na ME Mureck pri zabezpečení organizácie. 
Za výsledok Z.Borošovej VV schválil úhradu nákladov na MEU Mureck uznesením 9-6-2004. 
Na pripravovanú účasť na MS mládeže do 10 až 18 rokov VV menoval za vedúceho výpravy 
a 2.trénera p.Imre Kukela (zväz hradí letenku a pobyt) a uložil prezidentovi zabezpečiť 
hlavného trénera do 6.9.2004, keď je uzávierka termínu prihlášok. Na základe výsledkov 
MSR nás v jednotlivých kategóriách budú reprezentovať: 
CH10 Straka, CH12 Mazúr, CH14 Pacher, CH16 Vass, CH18 Jurčík Marián, D10 
neobsadzujeme, D12 Edes, ako hráčka naviac Motyčáková, D14 neobsadzujeme, D16 
Borošová, D18 Machalová Veronika. 
 
 
Účasť na šachovej olympiáde v Calvii 
 
Boli zosumarizované dostupné informácie o záujme reprezentantov zúčastniť sa 36.šachovej 
olympiády 14. až 31.10.2004. Vzhľadom na prejavený záujem reprezentantov a oslovených 
kapitánov VV SŠZ vzal uvedené informácie na vedomie a po rozprave stanovil výšku odmien 
za štart na olympiáde v zmysle textu uznesenia 11-6-2004. Zároveň uznesením 10-6-2004 
schválil menovanie Jána Báňasa a Jána Plachetku za kapitánov družstiev na olympiáde. 
Časový rozvrh odchodu, odletu a príletu bol prostredníctvom člena VV SŠZ povereného 
komunikáciou s reprezentantmi Ing.J.Kysela následne rozoslaný všetkým reprezentantom. 
 
Ad 5  Mládežnícke podujatia 

Okrem konkurzov, ktoré boli prebraté spolu so súťažami dospelých, predseda komisie 
prezentoval zámery so súťažami VC SR, kde boli dohodnuté bez uznesenia z prostriedkov 
Šach na školách dotácie v minimálnej výške 2000 Sk za predpokladu, že podujatie bude 
zverejnené v Štartovníčku Veľkej ceny.  
Pre tvorbu budúcoročného rozpočtu boli predbežne stanovené dotácie výške 3000 Sk 
pre jednodňové MSR družstiev mladších a starších žiakov, MSR do 8 rokov a MSR rapid. 
Pre pripravovaný ďalší ročník Dorasteneckej ligy boli uznesením 13-6-2004 schválené 
z prostriedkov pre Šach na školách dotácie klubom za účasť a výsledky v DL suma 60.000 
Sk.  
Pre rozdelenie na Strediská talentovanej mládeže bol použitý minuloročný model, keď 
prostriedky prostredníctvom Centra talentovanej mládeže TH Junior Banská Bystrica budú 
určené na prípravu medailistov z MSR (2.000, 1.000 a 500 Sk v každej kategórii). 
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Ad 6 Matrika 
Generálny sekretár zväzu informoval o prebiehajúcej obnove registrácie, k 31.8. bolo 

preregistrovaných viac ako 2800 členov. Na návrh generálneho sekretára schválil VV 
manipulačný poplatok 100 Sk pre klub, ktorý svoj prvotný zoznam dodal až po 1.9.2004 
a v prípade, že k tomu dôjde až po 1.10.2004, bude sa účtovať manipulačný poplatok 
200 Sk pre klub. 
Na základe získaných podkladov ŠTK bolo dohodnuté, že ŠTK spoločne so sekretariátom 
zaktualizuje zoznam naturalizovaných hráčov. 
 
 
 
Rôzne 
 
Prítomný člen Rady SŠZ p.Zdenek Fenďa predbežne prezentoval informáciu o termíne 
konania Rady SŠZ 4.12.2004 s predpokladom riešenia správy komisie pre kontrolu 
účtovníctva roku 2002, predbežného čerpania rozpočtu 2004 a návrhu na rozpočet na rok 
2005. 
Školenia rozhodcov - boli vypracované nové testy a po uskutočnení školenia 28.8.2004 
v Prešove sú chystané ešte školenia 11.9. v Dunajskej Strede, 18.9. v Prievidzi a 
Liptovskom Mikuláši. 
 
Najbližšie zasadnutie VV SŠZ sa uskutoční v termíne 8. resp. 9.10.2004. 
 
 
Zapísal: Karol PEKÁR 
 
 
 
Uznesenia z VV 31.8.2004 
 
 
U-1-6-2004. VV SŠZ schvaľuje Hrací poriadok pre majstrovské súťaže družstiev 
v praktickom šachu predložený ŠTK vrátane doplnkov a nového znenia článku 3. Systém 
súťaže družstiev s platnosťou od 1.9.2004 
 
U-2-6-2004. VV SŠZ schvaľuje zmenu v termínovom kalendári, keď 1.dvojkolo 2.líg sa hrá 
23. a 24.10.2004, sekretariát zabezpečí opravu na web stránke SŠZ. 
 
U-3-6-2004. VV potvrdzuje zloženie ŠTK SŠZ 
 
U-4-6-2004. VV potvrdzuje rozhodnutie ŠTK SŠZ vo veci preradenia družstva Dunaj 
Bratislava A z extraligy do 1.ligy skup.Západ a družstva Dunaj Bratislava B z 1.ligy 
skup.Západ do 2.ligy skup.A, pričom do extraligy je preradené družstvo ŠK Dunajská Streda 
A a do 1.ligy skup.Západ družstvo ŠK Senica. 
 
U-5-6-2004. VV schvaľuje konkurzy na usporiadanie MSR jednotlivcov a žien ako OPEN 
turnaj, MSR juniorov a junioriek ako samostatné uzavreté turnaje, MSR jednotlivcov v rapid 
šachu, Slovenského pohára v rapid šachu 4-členných družstiev, MSR jednotlivcov 
a družstiev v bleskovom šachu a MSR v mládežníckych kategóriách U10 až U18 formou 
OPEN turnajov s uzávierkou prihlášok do 30.11.2004. Schválené podmienky zverejní 
sekretariát v Spravodajcovi SŠZ a na web stránke zväzu. 
 
U-6-6-2004 VV schvaľuje výšku licencií pre štart v majstrovských súťažiach družstiev 
bez zmeny oproti predchádzajúcemu ročníku, extraliga 600 Sk, 1.liga 400 Sk, 2.liga 300 Sk, 
ostatné súťaže 200 Sk, zahraniční hráči dvojnásobok. 
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U-7-6-2004 VV SŠZ poveruje prezidenta SŠZ jednaním o poskytnutí licencie programu 
SWISS Manager. 
 
U-8-6-2004 VV SŠZ schvaľuje p.Imre Kukela za vedúceho výpravy na MS mládeže Kréta 
(zväz uhradí letenku a pobyt) a poveruje prezidenta a predsedu TMK do 6.9.2004 menovať 
hlavného trénera. 
 
U-9-6-2004 VV SŠZ berie na vedomie informáciu R.Diviaka o priebehu a výsledkoch MEU 
Mureck a schvaľuje preplatenie pobytových nákladov a vkladu Zuzane Borošovej 
za 1.miesto v kategórii G16. 
 
U-10-6-2004 VV SŠZ schvaľuje Jána Báňasa za kapitána družstva mužov a Jána Plachetku 
za kapitána družstva žien na Šachovej olympiáde v Calvii 14. až 31.októbra 2004. 
 
U-11-6-2004 VV SŠZ schvaľuje štartovné pre kapitánov a hráčov na šachovej olympiáde 
vo výške 15.000 Sk na účastníka a bodovné pre družstvo vo výške 2.000 Sk za 1 bod 
do 50 % možného bodového zisku a 3.000 Sk za bod nad 50 % možného bodového zisku. 
O spôsobe rozdelenie odmeny medzi členov družstva (vrátane kapitána) rozhodne VV SŠZ 
na návrh kapitánov družstiev. 
 
U-12-6-2004 VV SŠZ schvaľuje čiastku 50.000 Sk pre CTM TH Junior Banská Bystrica 
na úhradu nákladov spojených s prípravou na vrcholné medzinárodné podujatia podľa 
modelu roku 2003 ( 2.000 Sk za 1.miesto na MSR, 1.000 Sk za 2.miesto na MSR a 500 Sk 
za 3.miesto na MSR ). 
 
U-13-6-2004 VV SŠZ schvaľuje pre sezónu 2004/05 na usporiadanie Dorasteneckej ligy 
dotáciu vo výške 60.000 Sk. 
 
U-14-6-2004 VV SŠZ schvaľuje výšku manipulačného poplatku pre kluby za novú registráciu 
podanú po 1.9.2004 na 100 Sk pre klub a po 1.10.2004 na 200 Sk pre klub. 
 
U-15-6-2004 VV SŠZ schvaľuje úpravu cenového fondu extraligy na I. 30 tis.Sk, II. 20 tis.Sk, 
III. 10 tis.Sk, IV. 6 tis.Sk, V. 4 tis.Sk, VI. 2 tis.Sk a v 1.ligách na I. 8 tis.Sk, II. 6 tis.Sk, III. 
4 tis.Sk, IV. 2 tis.Sk, V. 1 tis.Sk. 
 
 
Úlohy bez uznesenia 
 
Sekretariát: 
1. V spolupráci s ŠTK aktualizovať zoznam naturalizovaných hráčov 
2. Vydať poukážky pre členov listiny talentovanej mládeže na úhrady individuálnym 

trénerom 
 
Riaditeľ Veľkej ceny SR 

1. Vydať štartovníček Veľkej ceny s návrhom dotácie minimálne 2.000 Sk podľa 
významu podujatia do 15.9.2004. 

 
 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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Zápis z jednania VV 16.10.2004 v Liptovskom Mikuláši 
 
Prítomní: VV:  K.Pekár, V.Jacko, J.Kysel, Z.Gregor, R.Diviak 
  Sekretariát: L.Demko, J.Murín 
  KK:  P.Paleček 
  Rada SŠZ: Z.Fenďa, I.Jurčišin 
 
Program: 

1. Úvod, kontrola úloh a uznesení 
2. Ekonomická situácia SŠZ – priebežné plnenie rozpočtu 2004, aktuálny stav 

pohľadávok a záväzkov 
3. Medzinárodné súťaže - výsledky a vyhodnotenie akcií, pripravované medzinárodné 

súťaže, organizácia MS amatérov 2005 
4. Domáce súťaže - súťaže družstiev 
5. Komisia mládeže - medzinárodné mládežnícke podujatia, nominácie 
6. Informácia trénerskej komisie – úväzky trénerov 
7. Informácia komisie PR 
8. Informácia kontrolnej komisie 
9. Rôzne ( matrika, ratingovanie FIDE, ... ) 

 
Ad1 Členovia VV SŠZ svoju neúčasť na rokovaní vopred ospravedlnili z osobných resp. 
pracovných dôvodov (zahraničné pracovné cesty, porucha na vozidle).  
 Nebolo splnené uznesenie o zakúpení programu SWISS MANAGER na riadenie 
súťaží jednotlivcov, plnenie sa presúva do náhradného termínu 30.11.2004. 
 V tejto súvislosti bola tiež podaná informácia o ponuke pre SŠZ zo strany 
Ing.M.Manducha na poskytnutie oficiálnych verzií hracích programov Hiarcs, Schröder, 
prípadne CHESSBASE s databázami partií pre prípravu mladých korešpondenčných 
šachistov. Bez uznesenia komisia mládeže a trénerska komisia spracuje širší okruh 
možných organizácií, z ktorej výber urobí Združenie korešpondenčného šachu.  
 
Ad2 Prezident informoval o aktuálnom stave finančných prostriedkov, výberu členského, 
dotácie z Ministerstva. Aktuálny stav k 15.10.2004 hotovosti a prostriedkov na účtoch SŠZ 
bol 678.081,21 Sk. Do konca roku ešte má byť k dispozícii z dotácie ministerstva školstva 
suma 282 tis. Sk. Došlo k podstatnému zníženiu záväzkov hlavne voči reprezentácii, kde 
všetci účastníci tejto Olympiády už majú vyrovnané všetky podlžnosti a boli zaslané platby 
na FIDE a ECU v zmysle splátkových kalendárov. Boli rozdiskutované priority jednotlivých 
úhrad do konca roku 2004 ( pobyt účastníkov MS 2004 Kréta, splátka 3000 CHF na FIDE, 
odmeny riaditeľov súťaží, odmeny za olympiádu, CTM, bežné prevádzkové náklady, mzdy a 
podiely regiónom na členskom za rok 2004 ). Po spočítaní aktuálne dostupných 
prostriedkov, záväzkov a očakávaných príjmov a výdavkov vychádza schodok voči 
vyrovnanej bilancii hospodárenia cca 100.000 Sk, čo je v porovnaní so situáciou pred rokom 
výrazné zlepšenie. Prílohou zápisu je aktuálna tabuľka záväzkov a ostatných očakávaných 
výdavkov. 
 
Ad3 Člen VV SŠZ poverený komunikáciou s reprezentantmi Ing.J.Kysel informoval 
o odchode výpravy na 36. olympiádu do Calvie. Zloženie sa už nezmenilo, hoci niekoľko dní 
pred odletom p.M.Mrva avizoval možné problémy so svojou účasťou kvôli osobným 
dôvodom. Tie sa nakoniec podarilo vyriešiť. Generálny sekretár p.Demko informoval 
o činnostiach súvisiacich so zabezpečením akcie. Prezident obidvom poďakoval za precízne 
a zodpovedne vykonané činnosti. 
 V rámci Olympiády paralelne prebieha 75. Kongres FIDE, kde bol účasťou za náš 
zväz poverený Ing.J.Báňas s hlavnými úlohami, ktoré mu boli vopred písomne odovzdané a 
to hlavne dohliadnuť na udelenie navrhovaných titulov a rozporovať navrhnutú smernicu 
na základné členské poplatky jednotlivých federácií, kde napr. u nášho zväzu by došlo 
ku zvýšeniu zo 790 CHF až na 2500 CHF. 
 



12

 Organizácia MS amatérov v roku 2005: 
 Na základe diskusie boli stanovené nasledovné zásady: 
a) Termín buď od 1.8.2005, v prípade, že by toto riešenie bolo nerealizovateľné alebo 
neúnosne drahé, čím by mohla byť ohrozená účasť, tak od 15.5.2005. 
b) Miesto konania Tatry a v prípade, že by sa nepodarilo na stanovený termín 
zabezpečiť potrebnú lokalitu a podmienky, tak sa pripúšťa náhradné riešenie. 
 Bol poverený sekretariát a prezident jednaním tak, aby podmienky a propozície boli 
uzavreté do najbližšieho VV. 
 
Ad4 Vzhľadom na ospravedlnenie p. Černáka pre poruchu vozidla, podal informáciu 
o žrebovaní Ing.Kysel, riaditeľ extraligy. Všetky súťaže boli vyžrebované a vklady uhradené 
na účet zväzu. Odmeny riaditeľom individuálne podľa výšky doplnkových objednaných 
služieb zo strany družstiev ( vkladanie partií do databázy a zasielanie spravodajcov 
v papierovej forme ) zabezpečí formou podpísanej dohody sekretariát tak, aby úhrady mohli 
byť vykonané s výplatou miezd za mesiac október ( t.j. v priebehu novembra ). 
 Predseda TMK Ing. Diviak rokoval s organizátorom turnajov CK Pressburg 
v Piešťanoch Ing.G.Šturcom o podmienkach účasti hráčov nominovaných Slovenským 
šachovým zväzom. Na základe diskusie bolo prijaté uznesenie U 1-7-2004, kde SŠZ 
prispeje 2 nominovaným hráčom v uzavretom turnaji polovicou štartovného, majsterke SR 
Z.Gregorovej na účasť v OPEN turnaji 2.500 Sk a sumou 10.000 Sk na účasť v OPEN turnaji 
hráčom z Listiny talentovanej mládeže podľa výberu Trénerskej a mládežníckej komisie. 
Nomináciu 2 hráčov do uzavretého turnaja v poradí J.Smoleň, E.Hagara, E.Pintér a 
M.Mészároš zabezpečí sekretariát prípadne v spolupráci s Ing.J.Kyselom.   
 
Ad5 Predseda komisie mládeže poslal materiály na rokovanie vopred. Konkurzy na 
usporiadanie MSR je potrebné urýchlene zverejniť v najbližšom vydaní Spravodaja SŠZ. 
Sekretariátom bola podaná informácia o zabezpečení účasti hráčov ( Edes, Motyčáková, 
Borošová, V.Machalová, Straka, Mazúr, Pacher, Vass a Jurčík st. ), trénerov a sprievodných 
osôb na MS Kréta. Na základe uznesenia z predchádzajúceho VV SŠZ v Bojniciach došlo 
ku  dohode s p.Ladislavom Kotánom, ktorý pristúpil na navrhované podmienky, druhým 
trénerom a vedúcim výpravy je p.Imre Kukel. 
 Bola rozdiskutovaná situácia ohľadom prípadných uzavretých turnajov mládeže v roku 
2005 a ich vzťahu k udeľovaniu titulu Majster Slovenska  resp. nominácie na ME, MS a 
MEU. Problematiku je nutné doriešiť na odborných komisiách. 
 
Ad6 Predseda trénerskej komisie informoval o nových úväzkoch trénerov, ktoré boli 
navrhnuté v zmysle koncepcie práce s mládežou, pričom rozhodujúci význam má pohyblivá 
zložka mzdy buď na základe prijatých poukazov od hráčov Listiny talentovanej mládeže 
alebo špeciálnych akcií poriadaných v rámci plánu komisie. Ďalej informoval o sústredení 
mládeže na Hutách a zamýšľaných akciách s vytvorením siete mládeže. 
Prezident SŠZ zabezpečí vypracovanie a odoslanie žiadosti o akreditáciu na školenia 
rozhodcov 1. až 3.triedy a trénerov 3.triedy na akreditačnú komisiu MŠ SR. 
 
Ad7 Pre neprítomnosť Ing.Čižmára nebola problematika prejednávaná. 
Ad8 V rámci tohto bodu bola opätovne riešená problematika Správy komisie Rady 
o kontrole hospodárenia roku 2002. Vzhľadom k závažnosti prípadných ďalších následkov 
pri nesprávnych krokoch bolo prijaté uznesenie, ktorým sa poveruje prezident vyžiadať si 
pre  tieto otázky právnu pomoc. 
 
Ad9 Matrika - bola navrhnutá a dohodnutá úprava štruktúry zverejňovaných údajov 
Predbežný termín Rady SŠZ je 4.12.2004 v Liptovskom Mikuláši. 
Do najbližšieho zasadnutia VV je potrebné zo strany komisií a sekretariátu pripraviť návrhy 
na rozpočet SŠZ pre rok 2005. 
Pre ministerstvo je termín projektov na financovanie športu v roku 2005 stanovený 
na 30.11.2004 - príspevky na projekty je potrebné vypracovať zo strany všetkých členov VV 
a sekretariátu. 
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Najbližšie zasadnutie VV SŠZ je v piatok 26.11.2004 v Piešťanoch v záverečný deň turnaja 
CK Pressburg. 
 
Zapísal: Karol PEKÁR 
 
 
Uznesenia z VV 16.10.2004 
 
U-1-7-2004. VV SŠZ schvaľuje dotáciu na účasť na uzavretom turnaji CK Pressburg pre 2 
nominovaných hráčov vo výške polovice štartovného a na OPEN CK Pressburg vo výške 
2.500 Sk pre majsterku SR a 10.000 Sk pre hráčov z listiny talentovanej mládeže. 
 
U-2-7-2004. VV SŠZ poveruje prezidenta SŠZ zabezpečiť právnu pomoc v záležitostiach 
vyplývajúcich zo Správy špeciálnej komisie Rady SŠZ.     T:31.10.2004 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 

O z n a m u j e m e 
všetkým členom SŠZ a hlavne funkcionárom šachových klubov 

 
že už nastal čas zaslať na Sekretariát SŠZ do Liptovského Mikuláša 

 fotky na nové preukazy, 
ktoré sa začnú používať od roku 2005. Požadujeme formát fotky je 3,5 x 3 cm, farebne, 
na rube musí byť napísané meno a priezvisko, prípadne aj dátum narodenia. 
Akceptujeme aj fotky zaslané cez email vo formáte farebných obrázkov typu .jpg, .bmp, .tif, 
.cpt, eventuálne skomprimované do .zip, .rar,  nafotené digitálnym fotoaparátom a spraco-
vané v PC. Názov súboru obrázka musí obsahovať ID SR hráča, napr. 504101449.jpg. 
Fotografie v digitálnej forme vyžaduje už aj FIDE od všetkých držiteľov medzinárodných 
titulov. 
 
Upozorňujeme na aktuálnosť súčasnej podoby hráča!  
 
V tejto etape preregistrácie budú vyhotovené nové preukazy. Podobne ako občianske pre-
ukazy, budú zalaminované v umelej hmote. 
 
Poplatok za nový preukaz je 20 Sk a platí sa prevodom na účet SŠZ. 
Žiadame zároveň zasielať aj kópiu dokladu o platbe, inak musíme čakať na výpis z účtu 
minimálne niekoľko dní. Prednostne vybavujeme úplné a kompletné podklady. 
 
Na staré preukazy s novým registračným číslom je možné hrať len do 1.7.2005. 
(Zároveň ešte do konca tohto roka vydávame aj preukazy so známkou roku 2004, ktoré 
umožňujú doplniť hráčov na súpisky líg ročníka 2004/2005.) 
 
na adresu: 

Sekretariát Slovenského šachového zväzu, 
Školská 10, 
031 01  Liptovský Mikuláš 

Účet  SŠZ:  číslo 1951/1200 v UNIbanke 
E-mail:  sekretariat@chess.sk 

 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

mailto:sekretariat@chess.sk
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Zápis zo schôdze ŠTK SŠZ 
konanej dňa 1.8.2004 v Liptovskom Mikuláši 

 
Prítomní:  
riaditelia súťaží : V. Černák, Ing.Kysel, Mgr.Hagara, Mgr.Jurčišin, Š. Lesný, Ing.Kukel, 
ospravedlnený : Ing.Ivan, neospravedlnený Ing.Korytko 
predsedovia ŠTK KŠZ :   
D. Balko – NR, P. Falťan – BA, K. Juríček – ŽI, R. Beliš – PR, J. Puobiš – TT, Z. Fenďa – KO, 
M. Marko – TN, ospravedlnený : R. Toma 
predseda rozhodcovskej komisie SŠZ : I. Syrový 
hostia : K. Pekár, L. Demko, M. Puškáš 
 
Program: 
1. Zhrnutie skúseností z uplynulej sezóny 
2. Príprava majstrovských súťaží družstiev –, menovanie riaditeľov súťaží, príprava žrebovaní a 

stanovenie termínu prihlášok do súťaží 
3. Návrh novelizácie Hracieho poriadku pre majstrovské súťaže družstiev  
4. Rozpis súťaží pre ročník 2004 - 2005 
5. Rôzne 
 
Priebeh :  
1. Zhrnutie skúseností z uplynulej sezóny, prehodnotenie sadzobníka pokút 
 

• Začiatkom sezóny bol problém s včas nevybavenými licenciami, členskými známkami a pod. 
zapríčinené vtedajším sekretariátom SŠZ. 

• Nebola jednotnosť sadzobníka pokút, udeľovania, uplatňovania a vyberania pokút. 
• Vyskytli sa problémy so včasným spracovaním partií do elektronickej formy, najmä 

v obidvoch prvých ligách. 
• Vyskytli sa štyri prípady, že jeden hráč hral v priebehu sezóny za 4 družstvá. 
• V extralige sa vyskytli rôzne výklady na možnosť posunutia začiatku stretnutí v sobotu 

a v nedeľu. 
• Vznikli podozrenia na dohodnuté výsledky, najmä v poslednom dvojkole extraligy. 
• Kluby a jednotlivé družstvá len vo výnimočných prípadoch odpovedajú na dotazníkové otázky 

riaditeľov súťaží. 
• Na používanie digitálnych hodín v extralige boli pozitívne odozvy. 
• Všetky družstvá vo všetkých majstrovských súťažiach ( riadených SŠZ ) svoje súťaže dohrali. 
• Zverejnenie výsledkov a krátkych správ zo súťaží na stránke www.ucimsahratsach.sk bolo 

v celku bezproblémové a stretlo sa uznaním. 
 
2. Príprava majstrovských súťaží družstiev – rozpisy pre ročník 2004 - 2005, menovanie 

riaditeľov súťaží 
(týka sa súťaží riadených SŠZ,  súťaže v krajoch riadia a rozhodujú o nich KŠZ ) 
 

2.1 Prerokoval sa športový kalendár SŠZ pre ročník 2004 – 2005. ŠTK doporučil VV SŠZ urobiť 
v ňom jednu zmenu – prvé dvojkolo 2.ligy posunúť o jeden víkend dopredu, t.j. na 23.-
24.10.2004. Takto upravený športový kalendár je prílohou tohto zápisu. 

2.2 Schválil sa zoznam družstiev oprávnených štartovať v jednotlivých majstrovských súťažiach 
v ročníku 2004 - 2005. Zoznam je prílohou tohto zápisu. 

2.3 Menovali sa riaditelia súťaží pre ročník 2004 – 2005 – viď uznesenie č. 1.1 
2.4 Schválila sa jednotná výška vkladov a cenového fondu v majstrovských súťažiach družstiev - 

viď uznesenie č. 1.4.  Na najbližšom VV SŠZ predseda ŠTK požiada o naviac príspevok SŠZ 
do cenového fondu líg v celkovej výške 100 000.- Sk. V prípade schválenia, čo je 
pravdepodobné, navýši sa cenový fond vo všetkých ligách riadených SŠZ.  

2.4.1   Vklady sa poukazujú vždy na účet SŠZ, v krajnom prípade po vybratí v hotovosti sa do dvoch 
týždňov vyúčtovávajú na sekretariáte SŠZ. 

2.4.2   Odmeny pre riaditeľov vyplatí sekretariát SŠZ nasledovne : polovicu pred začiatkom  
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súťaže, spravidla pri žrebovaní, druhú polovicu do dvoch týždňov po ukončení súťaže. 

2.5 Schválil sa jednotný sadzobník pokút pre všetky majstrovské súťaže družstiev  – viď 
uznesenie č. 1.5 

2.5.1 Všetky pokuty sa poukazujú výlučne na účet SŠZ poštovou poukážkou alebo iným 
bankovým prevodom.  

2.6.1 V otázke registrácii hráčov, licencií, prestupov a dodržania zásad, že jeden hráč môže 
byť uvedený maximálne na troch súpiskách bude pre budúce obdobia platiť : 
Ø zoznam aktívnych hráčov ( každoročná platená registrácia na základe ktorej 

má hráč právo hrať v zmysle HP v majstrovských súťažiach SR), platných 
licencií a prestupov bude viesť sekretariát SŠZ prehľadne a  dostupným 
spôsobom na web stránke SŠZ najneskoršie od 1.9. daného roku a priebežne 
ich bude aktualizovať. 

Ø dodržanie pravidla jeden hráč maximálne na troch súpiskách zabezpečí 
predseda ŠTK spôsobom kontroly všetkých súpisiek. K tomu je však treba 
dodržať povinnosť  riaditeľov súťaží  - viď uznesenie č.2.3  

2.7 Podmienky naturalizovania hráčov sa budú od ročníka 2003 – 2004 priebežne 
sledovať. Predseda ŠTK SŠZ po ukončení súťaží spracuje zoznam zahraničných 
licenčných hráčov s počtom odohraných partií v jednotlivých súťažiach v danom ročníku 
a od začiatku sledovania, t.j. od ročníka 2003 – 2004. Tento zoznam bude 
zverejňovaný na  web stránke SŠZ do 1.6. každý rok. 

 
3. Návrh novelizácie Hracieho poriadku pre majstrovské súťaže družstiev  
 
Prerokoval sa Hrací poriadok  ( HP ) pre majstrovské súťaže družstiev bod po bode, s hlavným 
zameraním sa na návrhy zmien, ktoré boli vopred rozposlané členom ŠTK a VV SŠZ. 
O sporných bodoch sa po diskusie rozhodovalo hlasovaním. Znenie novelizovaného HP s výraznením 
zmien a doplnkov je prílohou tohto zápisu. Ako základný dokument SŠZ bude zverejnený aj na web 
stránke SŠZ. 
Najzávažnejší návrh – zmena bodového zisku za vyhrané stretnutie z 3 na 2 body nebol schválený. 
Boli však zjednotené pravidlá pre všetky súťaže pre určenie poradia pri rovnosti bodov počas 
a po skončení súťaže. - viď uznesenie č. 1.2 
 
4. Rozpis súťaží pre ročník 2004 - 2005 
 
4.1 Pre rozbehnutie majstrovských súťaží družstiev včas a bez zbytočných problémov 

treba zabezpečiť spracovanie a rozposlanie rozpisov súťaží  najneskoršie 
do 18.8.2004 a zabezpečiť žrebovacie schôdze súťaží – viď uznesenia č. 2.1 a 2.2  
Termíny rozposlania rozpisov súťaží a termíny prihlášok budú v ďalších rokoch 
posunuté dopredu aspoň o mesiac, tj. rozpisy do 20.7. a záväzné prihlášky do 15.8. 

 
4.1 Závažnejšie zmeny a novinky v rozpisoch súťaží : ( schválený návrh rozpisu súťaží je 

prílohou tohto zápisu pre členov ŠTK ) 
Ø Prihláška do súťaže musí byť poslaná a vklad do súťaže zaplatený 

v stanovenom termíne. 
Ø Zaviedli sa okrem vkladu do súťaže aj príplatky : 300.- Sk keď družstvo 

nezabezpečí posielanie riaditeľovi súťaže partie v elektronickej forme a 100.- Sk 
keď OP družstva žiada posielanie spravodajcov aj písomne klasickou poštou. 
V extralige sa príplatok 300.- Sk odpúšťa družstvám Liptov , Dubnica a Dunaj, 
ktoré už minulý ročník posielali partie elektronickou formou. Bolo to uvedené 
v rozpise minulého ročníka. 

Ø V extralige v zmysle nového HP platí možnosť posunutia začiatku stretnutia aj 
v sobotu. 

Ø Stretnutia posledného dvojkola nie je možné predohrať ani posunúť alebo 
odložiť. 

Ø Zaviedla sa funkcia delegát stretnutia. Riaditeľ súťaže po zvážení môže vyslať 
na stretnutie delegáta, ktorý sa na stretnutí preukáže rozhodcovi tzv. 
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delegačkou. Na stretnutí nemá žiadne právomoci okrem účasti, podáva správu 
riaditeľovi súťaže. Náklady na delegáta stretnutia hradí SŠZ. 

Ø Za zazvonenie mobilného telefónu sa zrušila finančná pokuta, po druhom 
napomínaní toho istého hráča za zazvonenie mobilného telefónu však nasleduje 
kontumácia partie. Takýto výsledok sa ratinguje. 

Ø Protesty a odvolania proti rozhodnutiu riaditeľa súťaže bude ŠTK SŠZ riešiť len 
po zaplatení protestného vkladu v zmysle HP čl. 8.1 a 8.2. 

 
5. Rôzne 
 
5.1 Školenia rozhodcov sa uskutočnia podľa doterajších informácií dňa 11.9. v D. Strede a dňa 19.9. 

v Liptovskom Mikuláši. Podrobnejšie informácie sú na www.ucimsahratsach.sk a www.chess.sk  
5.2 Od p.Falťana bola požiadavka na termíny a miesta majstrovstiev Slovenska jednotlivcov v roku 

2005. Prijalo sa uznesenie č. 2.5 
5.3 Potrebovali by sme nový žrebovací program na švajčiarsky systém. Prijalo sa uznesenie č. 2.7 
5.4 Pán Falťan informoval, že Dunaj Bratislava sa pravdepodobne neprihlási do aktuálneho ročníka 

extraligy. Chceli by však hrať jedným družstvom v 2. lige „A“. Zatiaľ majú okrem extraligy ešte 
družstvo v 1. lige západ. ŠTK po diskusii konštatovala, že vzdaním sa účasti družstva v niektorej 
súťaži nevzniká právo účasti v inej nižšej súťaži. Prípadný problém Dunaja sa bude riešiť 
po oficiálnom oznámení. 

5.5 Doteraz sú známe termíny žrebovacích schôdzi : 
1.liga východ : 25.9.2004 Tatranske Zruby 
2.liga A          : 18.9.2004 Bratislava 
2.liga B          : 18.9. 2004 Nitra 
2.liga C          : 19.9.2004 Liptovský Mikuláš 

 
 

Zapísal : V. Černák 
 
 
 
Uznesenie :  Športovotechnická komisia Slovenského šachového zväzu : 

1. Schvaľuje : 
 

1.1 Riaditeľov  líg riadených SŠZ: 
Extraliga :   Ing. Jozef Kysel – ( Bratislava ) 
1. liga západ :  Mgr. Vladimír Hagara – ( Trnava ) 
1. liga východ: Mgr. Imrich Jurčišin – ( Košice ) 
2. liga A :  Štefan Lesný – ( Dunajská Streda ) 
2. liga B :  Imre Kukel – ( Komárno ) 
2. liga C :  Ing. Juraj Ivan – ( Liptovský Mikuláš ) 
2. liga D :  Ing. Peter Korytko – ( Spišská Nová Ves ) 
 
1.2 Návrh zmien a doplnkov Hracieho poriadku pre majstrovské súťaže družstiev: 

VV SŠZ doporučuje novelizovaný HP v zmysle návrhu zmien a doplnkov schváliť. 
 
1.3 Návrh rozpisu majstrovských súťaží družstiev pre ligy riadené Slovenským šachovým zväzom. 

http://www.ucimsahratsach.sk
http://www.chess.sk
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1.4 Jednotné vklady a cenový fond v   ligách družstiev  riadených SŠZ nasledovne : 
 

Súťaž Vklad Cenový 
fond 

Odmena 
riaditeľa 

Dotácia SŠZ 

 
Extraliga 

 
2 000.- 

 
35 000.- 

 
4 500.- 

20 000.-   + diplomy 
a medaile     4 500.- Sk pre 
rozhodcovskú komisiu. 

1. liga Z, V 1 500.- 13 500.- 4 500.- 0 
2. liga A,B,C,D 1 000.- 7 500.- 4 500.- 0 

Príplatky ku vkladu pre všetky súťaže : 
300.- Sk keď družstvo nepošle partie v elektronickej forme ( cbf, cbh alebo pgn ) 
100.- Sk pri požiadavke posielať spravodajcu klasickou poštou. 

 
1.5 Sadzobník pokút nasledovne : 

 Exliga 1.liga 2.liga 
kontumačná prehra družstva (v poslednom dvojkole dvojnásobná 
pokuta) 

3 000 2 000 1 000 

neúčasť na žrebovaní 1 000    800    500 
neodôvodnené nenastúpenie hráča základnej zostavy v priebehu 
celej súťaže 

   800    600    400 

neobsadenie šachovnice v zápase         300    200    100 
nenahlásenie výsledku v rozpise stanovenom termíne    400    200    100 
neodoslanie zápisu a partiárov v prvý pracovný deň po stretnutí 
*1 

   200    200    200 

opakované porušenie Hracieho poriadku, resp. rozpisu (podľa 
závažnosti) 

do 
1000 

do 
500 

do 
500 

Pokuty udeľuje a závažnosť dôvodu posudzuje vždy riaditeľ súťaže. Pokuty sa uhrádzajú 
výlučne na účet SŠZ , najneskôr do stanoveného termínu v rozpisoch súťaží.  
*1 – odoslanie partiárov len keď klub nespracováva partie v elektronickej forme. Partie 

v elektronickej forme treba zaslať do 8 dní po odohraní partie. 
 

2. Ukladá : 
2.1. Spracovať a rozposlať rozpis súťaže pre jednotlivé ligy pre všetkých oprávnených účastníkov 

danej súťaže.  
 Termín : do 18.8.2004                             Zodp. : riaditelia súťaží 
2.2. Uskutočniť žrebovacie schôdze všetkých majstrovských súťaží družstiev podľa termínovníka 

žrebovacích súťaží. Termíny žrebovacích schôdzi čím skôr oznámiť na sekretariát SŠZ 
a predsedovi ŠTK.      

       Termín : podľa termínovníka  Zodp.: riaditelia súťaží 
2.3. Zasielať predsedovi ŠTK a na sekretariát SŠZ oficiálnu dokumentáciu riaditeľov súťaží 

(chesresove dáta, spravodajcov, partie, protesty, príp. iné).  
Termín : priebežne a pravidelne  Zodp.: riaditelia súťaží 

2.4  Systematicky nahlasovať na sekretariát SŠZ, resp. predsedovi ŠTK  úmrtie šachistov, a 
zabezpečiť ich vyškrtnutie z databázy šachistov SŠZ a národnej a FIDE ratingovej listiny.
      Zodp. : predsedovia KŠZ za nahlasovanie 

 Termín : priebežne    a predseda ŠTK za zabezpečenie 
2.5 Vypísať konkurzy na všetky majstrovstvá SR jednotlivcov 2005 a zabezpečiť ich zverejnenie 

na web stránke SŠZ.  
Termín : do konca augusta 2004   Zodp. : predseda ŠTK 

2.6 Zabezpečiť úpravu v športovom kalendári SŠZ pre ročník 2004 - 2005 v zmysle  doporučenia 
ŠTK SŠZ, t.j. prvé dvojkolo 2.ligy posunúť o jeden víkend dopredu, na 23.-24.10.2004.  
Termín : najbližšia schôdza VV SŠZ Zodp. : predseda ŠTK 

2.7 Požiadať VV SŠZ o zakúpenie nového žrebovacieho programu na švajčiarsky systém  
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s možnosťou použitia aj na významné podujatia v šachovom hnutí. 
Termín : najbližšia schôdza VV SŠZ Zodp. : predseda ŠTK 
 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
  Športový kalendár SŠZ  
 pre ročník 2004/2005  
 SVK CZE CZ1  SVK CZE CZ1 
 Exli Li1 Li2 Exli Li1  Exli Li1 Li2 Exli Li1 
11.9.2004           1.1.2005 
12.9.2004           2.1.2005 Nový rok 

18.9.2004 
 žrebovania ligových 

súťaží 8.1.2005 5         
19.9.2004           9.1.2005 6       6 
25.9.2004           15.1.2005   5   5   
26.9.2004           16.1.2005   6       
2.10.2004           22.1.2005     7     
3.10.2004           23.1.2005         7 
9.10.2004           29.1.2005   7       

10.10.2004         1 30.1.2005 7         
16.10.2004           5.2.2005     8     
17.10.2004           6.2.2005     9     
23.10.2004     1     12.2.2005   8       
24.10.2004     2   2M 13.2.2005   9     8 
30.10.2004           19.2.2005 6   
31.10.2004         2Č 20.2.2005 7   
6.11.2004   1   1   26.2.2005 Majstrovstvá     
7.11.2004   2   2   27.2.2005 SR   9 

13.11.2004 1         5.3.2005 do 10, 12,     

14.11.2004 2       3 6.3.2005 
14, 16 a 18 

rokov     
20.11.2004     3     12.3.2005 8         
21.11.2004     4     13.3.2005 9       10 
27.11.2004   3       19.3.2005     10 8   
28.11.2004   4     4 20.3.2005     11 9   
4.12.2004 dorast. liga 3   26.3.2005 

5.12.2004 
základné 
skupiny 4   27.3.2005 

Veľká noc 

11.12.2004 3         2.4.2005   10       
12.12.2004 4       5 3.4.2005   11     11 
18.12.2004     5     9.4.2005 10         
19.12.2004     6     10.4.2005 11         
25.12.2004 16.4.2005 štvrťfinále 10   
26.12.2004 Vianoce 17.4.2005 dorast. ligy 11   
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Dátum  Akcia Miesto 

9. -17.7.04 
ME  juniorských družstiev ( 4-čl. 
chlapci, 2-čl. dievčatá) Obrenovac - Srbsko 

18.-21.7.04 
ME mládeže do 18 rokov v rapide a 
v bleskovom šachu Obrenovac - Srbsko 

24.-31.7.04 ME amatérov Pardubice - ČR 

28.7.-7.8.04 
ME mládeže do 10,12,14,16 a 18 
rokov Urgup - Turecko 

22.-31.8.04 
M EÚ mládeže do 10, 12, 14 a 16 
rokov Mureck - Rakúsko 

1.-3.9.04 
Slovenský pohár klubových 
družstiev v rapid šachu Bojnice 

3.-5.9.04 Travertín open - 9 kolový rapid Bojnice 
6.-11.9.04 Svetová šachová univerziáda Istambul - Turecko 
15.-29.9.04 MS juniorov Kochi - India 
10.-18.9.04 ME seniorov Aosta - Taliansko 

25.9.-2.10.04 Open Tatry Tatranské Zruby 
14.-31.10.04 Šachová olympiáda Calvia - Španielsko 
2.-10.10.04 Europsky pohár klubových družstiev Istambul - Turecko 
5.-12.10.04 MS družstiev Isle of Man - V.B. 

23.4.2005 
Majstrovstvá SR družstiev starších 
žiakov   

30.4.2005 
Majstrovstvá SR družstiev mladších 
žiakov   

7.- 8.5.05 Semifinále dorasteneckej ligy   
21.5.2005 M SR mládeže v rapid šachu   

4.6.2005 
Majstrovstvá SR mládeže do 8 
rokov   

4.- 5.6.05 Finále dorasteneckej ligy   
   

 
Schválené na zasadnutí VV SŠZ 

dňa 25.6.2004  
 

 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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Slovenský šachový zväz , 

Sekretariát:  Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Tel. : 044/5623668, fax: 044/5623670 e-mail: sekretariat@chess.sk   

 
 

Konkurz na usporiadanie majstrovstiev Slovenska a  

Slovenského pohára družstiev v roku 2005 
 

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov a žien 
• Systém:   otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na  9 kôl, v jednom turnaji hrajú  

jednotlivci aj ženy. Na konci turnaja sa vyhodnotia obidve kategórie. 
 tempo hry 90 minút na partiu + 30 sec. bonus po metódou Fischer alebo 2 hodiny na 40 ťahov + 

1  hodina do ukončenia partie pre každého hráča 
• Termín:   júl – august 2005 
• Zabezpečiť najmenej tieto  podmienky: Hráči s titulom IM, WIM, GM, WGM uvedení na FRL 

listine SVK štartujú bez vkladu s úhradou ubytovania a stravovania. 
• Príspevok SŠZ :   100 000.- Sk + diplomy a medaile. 
V prihláške do konkurzu treba uviesť: 
- presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava… 
- podrobnejší popis hracej miestnosti  
- termín konania 
- ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie 
- výšku vkladov do turnaja, cenový fond 
- garancie vykrytia nákladov turnaja 
- meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba 
- návrh rozhodcov turnaja 
- iné (propagácia, média, internet, atď.) 
 
 
 

Majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek 
• Systém:   uzatvorený turnaj 10 juniorov a 8-10 junioriek. 

   tempo hry 90 minút na partiu + 30 sec. bonus po metódou Fischer  
   do kategórie juniorov, junioriek patria hráči, hráčky narodení po 1.1.1985 

• Termín:   17.6. až 17.7. v trvaní 7-8 dní 
• Príspevok SŠZ:   60 000.- Sk + diplomy a medaile. 
V prihláške do konkurzu treba uviesť: 
- presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava… 
- podrobnejší popis hracej miestnosti  
- termín konania 
- ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie 
- výšku vkladov do turnaja, cenový fond 
- garancie vykrytia nákladov turnaja 
- meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba 
- návrh rozhodcov turnaja 
- iné (propagácia, média, internet, atď.) 

mailto:sekretariat@chess.sk


21

 

Majstrovstvá SR jednotlivcov v rapid šachu 
• Systém:   otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na  9 kôl za 3 dní 

tempo hry 50 minút na partiu + 5 sec.  bonus po metódou Bronštejn, alebo 
   1 hodina do ukončenia partie pre každého hráča 

• Termín:   júl - september 2005 
• Príspevok SŠZ:   20 000.- Sk + diplomy a medaile 
V prihláške do konkurzu treba uviesť : 
- presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava 
- podrobnejší popis hracej miestnosti  
- termín konania 
- ubytovacie a stravovacie možnosti – približné cenové relácie 
- výšku vkladov do turnaja 
- garancie vykrytia nákladov turnaja 
- meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba 
- návrh rozhodcov turnaja 
- iné (propagácia, média, internet, atď.) 

 
 

Majstrovstvá SR jednotlivcov a štvorčlenných družstiev v bleskovej hre 
Systém :  jednotlivci otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na  15 kôl za jeden deň, alebo iným 

dohodnutým spôsobom, 
tempo hry 5 minút na partiu pre každého hráča, družstvá podľa počtu účastníkov, max. 
11 kôl za jeden deň (nasledujúci deň po M SR jednotlivcov ).  

Termín:  jún - október 2005 
• Príspevok SŠZ :   20 000.- Sk + diplomy a medaile 
V prihláške do konkurzu treba uviesť: 
- presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania 
- podrobnejší popis hracej miestnosti  
- termín konania 
- ubytovacie a stravovacie možnosti – približné cenové relácie 
- výšku vkladov do turnaja 
- garancie vykrytia nákladov turnaja 
- meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba 
- návrh rozhodcov turnaja 
- iné (propagácia, média, internet, atď.) 
 
Všeobecne  
Doplňujúce informácie ku konkurzným konaniam poskytuje sekretariát SŠZ, prípadne predseda ŠTK 
Vincent Černák, tel. 0902-378478, e-mail: vcernak@stonline.sk. 
Termín podania prihlášok do konkurzov je do 30.11.2004, prihlášky treba poslať na sekretariát SŠZ. 
Vyhodnotenie konkurzov sa uskutoční do konca decembra 2004. 
Konkurznú komisiu budú tvoriť členovia VV SŠZ, generálny sekretár SŠZ a predseda alebo poverený 
zástupca rady SŠZ. 
Hlavného rozhodcu turnajov schvaľuje VV SŠZ, ďalších rozhodcov rozhodcovská komisia SŠZ.  
 

mailto:vcernak@stonline.sk
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Slovenský pohár  družstiev v rapid šachu pre rok 2005 
• Systém:  otvorený turnaj štvorčlenných družstiev švajčiarskym spôsobom na  9 kôl za tri dní,  

tempo hry 50 minút na partiu + 5 sec. bonus metódou Bronstein alebo 

 1 + 1 hodina do ukončenia partie pre každého hráča. 

 Hodnotenie výsledkov zápasovými bodmi 0-1-2. Zápočet na národné elo.  

• Termín:   máj – september 2005 
• Vklad max. 500.- Sk za družstvo 
• Príspevok SŠZ :  40 000.- Sk + pohár. 
V prihláške do konkurzu treba uviesť: 
- presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava… 
- podrobnejší popis hracej miestnosti  
- presný termín konania 
- ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie 
- cenový fond 
- garancie vykrytia nákladov turnaja 
- meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba 
- návrh rozhodcov turnaja 
- iné (propagácia, média, internet, atď.) 
 

Majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov  

Systém:  otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na  9 kôl, podľa HPJ 
 tempo hry 90 minút na partiu + 30 sec. bonus metódou Fischer alebo 2 hodiny na 40 

ťahov + 1 hodina do ukončenia partie pre každého hráča 
• Termín:   február – marec 2005 ( školské prázdniny) 
• Zabezpečiť podmienky:  podľa HPJ 
• Príspevok SŠZ:   10 000.- Sk + diplomy a medaile/ kategórie 12 až 18 CH a D  a 6 000,-

pre kat. CH a D 10 ročný 
V prihláške do konkurzu treba uviesť: 
- presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava… 
- podrobnejší popis hracej miestnosti  
- termín konania 
- ubytovacie a stravovacie možnosti, cenové relácie 
- výšku vkladov do turnaja, cenový fond 
- garancie vykrytia nákladov turnaja 
- meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba 
- návrh rozhodcov turnaja 
- iné (propagácia, média, internet, atď.) 
 

Majstrovstvá Slovenska mládeže do 8 rokov CH a D 
• Systém :   jednodňový open resp.uzatvorený turnaj  

   tempo hry 30 minút na partiu (resp.25 min.)  
• Termín :    4.6. resp. 5.6. 2005 
• Príspevok SŠZ : 3 000.- Sk + diplomy a medaile. 
V prihláške do konkurzu treba uviesť : 
- presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava… 
- podrobnejší popis hracej miestnosti  



23

- termín konania 
- ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie 
- výšku vkladov do turnaja, garancie vykrytia nákladov turnaja 
- meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba, návrh rozhodcov turnaja 
- iné (propagácia, média, internet, atď.) 

Majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov 12, 14 a 16 ročných Ch a D 
v rapid šachu 

Systém:  otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na  7 kôl, resp. uzavretý, podľa HPJ 
   tempo hry 30 (resp25) minút na partiu pre každého hráča 
• Termín: máj 2005 (jeden deň – sobota resp. nedeľa) 
• Zabezpečiť podmienky: podľa HPJ 
• Príspevok SŠZ:  3 000.- Sk + diplomy a medaile/ kat. CH a D    
• V prihláške do konkurzu treba uviesť: 
- presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava… 
- podrobnejší popis hracej miestnosti  
- termín konania 
- výšku vkladov do turnaja,  
- meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba 
- návrh rozhodcov turnaja 
- iné (propagácia, média, internet, atď.) 
 

Majstrovstvá Slovenska mládeže družstiev mladších a starších žiakov 
Systém:  otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na  7 kôl, podľa HPJ 
   tempo hry 30 minút (resp.25) na partiu  pre každého hráča 
• Termín:   apríl – máj 2005 (termínový kalendár súťaží SŠZ na 2004/2005) 
• Zabezpečiť podmienky pre turnaj 4 členných družstiev zaradených do turnajov VSC nar. 

v roku 1989 a ml – st. žiaci a 1992 – ml. žiaci. 
• Príspevok SŠZ:   3 000.- Sk + diplomy a medaile/ kategória 
• V prihláške do konkurzu treba uviesť: 
- presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava… 
- podrobnejší popis hracej miestnosti  
- termín konania 
- výšku vkladov do turnaja,  
- meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba 
- návrh rozhodcov turnaja 
- iné (propagácia, média, internet, atď.) 
 
Všeobecne: 
Doplňujúce informácie ku konkurznému konaniu poskytuje sekretariát SŠZ, prípadne predseda ŠTK 
Vincent Černák, tel. 0902-378478, e-mail: vcernak@stonline.sk. resp. pre mladežnícke podujatia 
predseda KM SSZ Ing. Zdenek Gregor , gregor@chess.sk   Mobil: 0907/821801 
Termín podania prihlášok do konkurzu je do 30.11.2004, prihlášky treba poslať na sekretariát SŠZ. 
Vyhodnotenie konkurzu sa uskutoční do konca decembra 2004. 
Konkurznú komisiu budú tvoriť členovia VV SŠZ, generálny sekretár SŠZ a predseda alebo poverený 
zástupca rady SŠZ. 
Hlavného rozhodcu turnajov schvaľuje VV SŠZ, ďalších rozhodcov rozhodcovská komisia SŠZ.  
 
Bojnice, 31.8.2004            Vincent Černák, predseda ŠTK SŠZ 
Mládažnícke súťaže doplnil 10.9.2004  Zdenek Gregor, predseda KM SŠZ. 

 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

mailto:vcernak@stonline.sk
mailto:gregor@chess.sk
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Obecný Šachový klub Margecany 
Obecný úrad Margecany 

 
Vás pozývajú na 

 

IX. ročník turnaja dvojíc v bleskovom šachu 
 

Propozície: 
 
Usporiadateľ :  OŠK Margecany,  OÚ Margecany. 
 
Termín: 8.1.2005, prezentácia od 9,00 hod. do 9,30 hod. 
    Otvorenie turnaja o 9,30 hod. 
 
Miesto:   Obecný úrad Margecany, spoločenská sála. 
 
Organizačný pracovník:  Ing. Peter Sabol, 055 01 Margecany, Požiarnícka 2, 
 tel. fax : 055/7290051 p, 053/4894524 d,  mobil  : 0902921616 
  email : sabol@trekom.sk  
 
Rozhodca:    Zdenek Fenďa 
 
Prihlášky: Do 7.1.2005 organizačnému pracovníkovi. 
 
Systém hry: Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre bleskový šach 2x5 min., na 7 kôl. 

Každý hráč mužstva odohrá dve partie /oboma farbami/ proti obom hráčom 
vylosovaného družstva. Jedno kolo sa hrá na 8. partií. 

  O poradí rozhoduje:  
1. Súčet bodov družstva (za výhru družstva sú 2 body) 
2. Vzájomný zápas 
3. Progres 

Právo zmeny si vyhradzuje usporiadateľ. 
 
Štartovné: 75,- Sk za hráča, 150,-Sk za družstvo.  
 
Občerstvenie: Počas turnaja je zabezpečený bufet.   
 
Ceny:  Cenový fond 5 000,- Sk, Po 1. kole sa zverejní počet a výška 
  cien. Mimoriadne ceny pre najlepšie družstvo s priemerným   ELO 

do 2000, 1800 a 1600. 
 
Poslední víťazi: Zambor, Mačák 
 
Upozornenie: Každá dvojica si prinesie  šachy a hodiny!  

Za požičanie šachu : 30 Sk, hodín : 20 Sk, 
 
 
 
V Margecanoch 14.11.2004       Ing. Peter   S A B O L 

mailto:sabol@trekom.sk
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Šachový klub Tatranské Zruby 
usporiada v dňoch  3.12. – 5.12. 2004 

 
Majstrovstvá Slovenska v bleskovom šachu - jednotlivcov 2004 

4. 12. 2004 
Majstrovstvá Slovenska v bleskovom šachu – 4 družstiev 2004 

5. 12. 2004 
Miesto:  Tatranské Zruby, Vojenská zotavovňa a hotel ***, www.tatranskezruby.sk 

(Poprad, Starý Smokovec, tretia zastávka Tatranskej elektrickej železnice na trati Starý Smokovec 
– Štrbské Pleso) 

Systém: Sobota  4. 12. 2004 :  švajčiarsky na 15 kôl, tempo hry 5 + 5 min. 
Nedeľa  5. 12. 2004 : pri účasti 14 a menej družstiev systém každé družstvo s každým 

pri účasti 15 a viac družstiev švajčiarsky na 13 kôl 
Prihlášky: zaslať do 25.11.2004 na adresu usporiadateľa, Šachový klub Tatranské Zruby,  
  062 01 Tatranské Zruby,  behul@euroweb.sk 
Podmienka účasti :  šachová súprava plus hodiny na dvojicu hráčov. Platí aj pre jednotlivca! 
Program: Piatok 3.12.2004   

Prezentácia  16.00 –  
Večera   19.00 – 20.00 hod. 

  Sobota 4.12.2004  
     Raňajky  7.30 – 8.30 hod. 

Prezentácia  8.00  – 9.00 hod. 
I. – VIII. kolo  9.30 – 12.00 hod. 

     Obed   12.00 – 13.00 hod. 
     IX. – XV. kolo 13.30 – 16.00 hod. 

Vyhodnotenie  16.30 hod. 
     Večera   19.00 – 20.00 hod. 
  Nedeľa 5.12.2004 
     Raňajky  7.30 – 8.30 hod. 

Prezentácia  8.00  – 9.00 hod. 
I. – VII. kolo  9.30 – 12.00 hod. 

     Obed   12.00 – 13.00 hod. 
     VIII – XIII. kolo 13.30 – 15.30 hod. 

Vyhodnotenie  16.00 hod. 
Ceny za ubytovanie a stravovanie: 
Ubytovanie:  340,– Sk / osoba / noc 
Stravovanie:  90,–  Sk / raňajky 
   130,– Sk / obed 
   140,–  Sk / večera 
Vklad do turnaja: 120,– Sk  na osobu v turnaji jednotlivcov ( sobota ) 
   400,– Sk  na družstvo ( nedeľa ) 
Ceny :  Celkovo vo výške 22.000,- Sk 

Turnaj jednotlivcov:  1.cena 5000,- Sk + pohár za víťazstvo 

2. cena 3000,- Sk,  3. cena 2000,- Sk, 4. cena 1000,- Sk 

Turnaj družstvá:  1. cena 5000,-Sk 
2. cena 3000,- Sk,  3. cena 2000,- Sk, 4. cena 1000,- Sk 

 
Riaditeľ turnaja: 
 Ing. Bohuš BEHUL, Tatranské Zruby 10 Tel.: 052 / 44 22 751, e-mail: behul@euroweb.sk 

http://www.tatranskezruby.sk
mailto:behul@euroweb.sk
mailto:behul@euroweb.sk
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Prihláška na Majstrovstvá Slovenska v bleskovom šachu 

jednotlivcov 2004 
4.12.2004 

        

   ELO    

P.č. Meno Priezvisko FIDE Nár. Oddiel  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            
        

        
Ubytovanie:       
        

 3.12.2004        

        

 4.12.2004        

         
        

Stravovanie:       

        

 3.12.2004       

   obed   večera    

        

 4.12.2004       

 raňajky   obed   večera    

        

 5.12.2004       

 raňajky   obed      
        
        
        
V prázdnych okienkach označte " X " záväzne požadovanú službu a počet. (napr. 
3x)  
Platba za poskytnuté služby a vklad do turnaja pri prezentácii v hotovosti.   
Prihlášky zasielajte na e-mail adresu: behul@euroweb.sk alebo na fax. číslo 052 
442 27 53  do 25.11.2004.  
        
   Objednávateľ :    
   tel. kontakt:    
       

mailto:behul@euroweb.sk
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Prihláška na Majstrovstvá Slovenska v bleskovom šachu  
4 - členných družstiev 

5.12.2004 
        

   ELO    
P.č. Meno Priezvisko FIDE Nár. Oddiel  
1.            
             
             
             
2.            
             
             
             
        

        
Ubytovanie:       
        

 3.12.2004        
        

 4.12.2004        
         
        
Stravovanie:       
        
 3.12.2004       

   obed   večera    
        
 4.12.2004       

 raňajky   obed   večera    
        
 5.12.2004       

 raňajky   obed      
        
        
        
V prázdnych okienkach označte " X " záväzne požadovanú službu a počet (napr. 3x)  
Platba za poskytnuté služby a vklad do turnaja pri prezentácii v hotovosti.   
Prihlášky zasielajte na e-mail adresu: behul@euroweb.sk alebo na fax. číslo 052 
442 27 53  do 25.11.2004.  
        
        
        
   Objednávateľ :    
   tel. kontakt:    
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

mailto:behul@euroweb.sk
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Najbližšie podujatia 
 
4.12. Tatranské Zruby,  „Majstrovstvá Slovenska v bleskovom šachu - jednotlivcov “, 

švajčiarsky na 15 kôl, tempo hry 5 + 5 min. 
5.12. Tatranské Zruby, „Majstrovstvá Slovenska v bleskovom šachu - 4 čl. družstiev“,  

systém každé družstvo s každým alebo švajčiarsky na 13 kôl, ceny 
celkovo vo výške 22.000 Sk, prihlášky do 25.11.2004 na Šachový klub 
Tatranské Zruby, 062 01 Tatranské Zruby,  behul@euroweb.sk 

 
4.12. Višňové – „Veľká cena Slovenska družstiev žiakov v rapid šachu“, 7 kôl, 25 min. 

na partiu a hráča, švajčiarsky systém, 4- členné družstvá s povinnou 
účasťou dievčaťa, prihlášky do 28.12., cenový fond 5000 Sk, prihlášky 
na Ing. Jaroslav Valíček, č. 32, 013 23 Višňové, java@centrum.sk, 041 
5972204d, 089 5053145p, mobil 0903 829626. 

 
18.12. Orechová Potôň – „32. ročník Vianočného šachového turnaja“, 11 kôl, švajčiarsky 

systém, 2x10 min., prihlášky do 15.12., prihlášky na Béla Lelkes, 
Športová ul. 148, 930 02 Orechová Potôň, mobil 0903 687981. 

 
26.12. Zvolen,  „2.ročník OPEN rapid“, 9 kôl, 2x15 min. na partiu,  cenový fond 5000 Sk a 

občerstvenie, prihlášky: do 19.12.2004 na I. Longauer, Prachatická 29, 
960 01 Zvolen, tel.: 045 5361335, 0903 140424, dx2@pobox.sk, alebo 
cez odkazovač Šulko 045 5360617 

 
30.12. Liptovské Sliače – „Kapustnicový turnaj“, 11 kôl, 2x10 min., prihlášky do 28.12., 

cenový fond 5000 Sk, prihlášky na Lubor Caban, mobil 0903 431057, 
luborcaban@stonline.sk. 

 
8.1. Margecany – „9. ročník Turnaja dvojíc v bleskovom šachu“, 7 kôl, 2 x 5 min.na partiu a 

hráča, po 2 partie (oboma farbami), prihlášky do 7.1. na Ing. Peter 
Sabol, Požiarnícka 2, 055 01 Margecany, tel. fax : 055/7290051 p, 
053/4894524 d,  mobil: 0902921616, email : sabol@trekom.sk  

 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
Kontakt: 

Sekretariát Slovenského šachového zväzu, 
Školská 10, 
031 01  Liptovský Mikuláš 

Telefón: 044-5623668, -69, fax 044-5623670 
Email:  sekretariat@chess.sk 
Účet  SŠZ:  číslo 1951/1200 v UNIbanke 

 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 
 
Internetové šachové stránky: 
 
www.chess.sk,   www.64.sk,    www.sachy.sk,   www.sachovespravy.szm.sk , 
 bsz.szm.sk,   www.fide.com,  www.eurochess.org,  www.slovan-bratislava.com, 
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