Slovenský šachový zväz
Sekretariát: Olympionikov 4, 971 01 Prievidza

Zápis z rokovania Výkonného výboru SŠZ,
konaného dňa 04. 02. 2011 v Bratislave
Prítomní:
Výkonný výbor: Martin Huba (prezident), Karol Pekár (viceprezident), Gustav Šturc, Peter
Falťan, Jozef Ráchela, Ľubomír Chripko, Niki Varholáková, Zdenek Gregor
Ospravedlnený: Peter Mego
Sekretariát: Martin Dobrotka, Blanka Rusková
Rada SŠZ: Zdenek Fenďa (predseda), Ondrej Marko (člen za Bratislavský krajský šachový
zväz)
Kontrolná komisia: Peter Paleček (predseda)
Pozvaný: Michal Vrba
Program rokovania:
1. Úvod, kontrola úloh a uznesení (Martin Huba)
2. Spolupráca SŠZ s KŠZ
3. Informácia o ekonomickej situácii (Martin Dobrotka)
4. Domáce súťaţe (Peter Falťan)
5. Rozvojové projekty (Gustav Šturc)
6. Reprezentácia muţi, seniori (Gustav Šturc)
7. Reprezentácia ţeny (Niki Varholáková)
8. Medzinárodné vzťahy a ţenský šach (Niki Varholáková)
9. Mládeţ (Zdenek Gregor)
10. Trénovanie a metodika (Jozef Ráchela)
11. Legislatíva (Ľubomír Chripko) – návrh zmluvy o organizovaní podujatia
12. Popularizácia (Ľubomír Chripko)
13. Komunikačná stratégia (Michal Vrba)
14. Klasifikácie (Karol Pekár)
15. Informácia kontrolnej komisie (zúčastnený člen KK, sekretariát)
16. Rôzne
17. Termín ďalšieho zasadnutia VV SŠZ

K bodu 1:
Gustav Šturc, člen VV SŠZ, privítal prítomných v priestoroch Šachového klubu ŠK Slovan
Bratislava. Otvorenie zasadnutia Výkonného výboru SŠZ vykonal prezident SŠZ Martin Huba.
Kontrola plnenia uznesení a úloh:
U06-06-2009
VV SŠZ ukladá navrhnúť spôsob finančnej podpory ţien vypracovaním „Koncepcie rozvoja
ţenského šachu a kritérií podpory“.
Termín: 15. 08. 2009, 25. 11. 009, 31. 12. 2009
Zodpovednosť: Niki Varholáková
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Uznesenie splnené. Niki Varholáková, členka VV SŠZ, predloţila návrh Podpory ţenského
šachu na Slovensku. K predloţenému návrhu sa vyjadrili členovia VV SŠZ. Prijaté uznesenie:
U01-02-2011
VV SŠZ berie na vedomie predloţený návrh Podpory ţenského šachu na Slovensku, schvaľuje
sumu 2 000,– eur na individuálne projekty rozvoja ţenského šachu, menuje komisiu v zloţení:
predseda Niki Varholáková, členovia Jozef Ráchela, GM Igor Štohl a poveruje komisiu
vypracovaním kritérií pre ţiadosti a výber.
Termín: 18. 02. 2011
Zodpovednosť: v texte
U18-01-2010
VV SŠZ schvaľuje základnú výšku odmien pre členov VV SŠZ a predsedov komisií na rok 2010
nasledovne: 1. Člen VV SŠZ – 400,– eur,
2. Predseda komisie – 200,– eur.
Pri výkone viacerých funkcií uvedené sumy moţno kumulovať.
Uvedenú sumu si môţu uvedené osoby počas roka priebeţne čerpať na zapoţičanie materiálu
SŠZ (v zmysle schváleného cenníka), prípadne pred koncom roka 2010 v hotovosti, pričom
hotovosť = (schválená suma – suma za zapoţičanie materiálu)/4. Prijaté uznesenie:
U02-02-2011
VV SŠZ ruší uznesenie U18-01-2010 a prijíma nové uznesenie:
VV SŠZ po zváţení ekonomickej situácie schvaľuje vyplatenie po 200,-- eur kaţdému členovi
VV SŠZ, predsedovi Rady SŠZ, predsedovi Kontrolnej komisie SŠZ a po 100,-- eur predsedom
komisií (Náborových turnajov, Historickej a Rozhodcovskej).
Úloha 02-06-2010 – súvislosť s Úlohou 06-01-2011
Do prvého zasadnutia VV SŠZ v roku 2011 ukladá predsedovi Športovo-technickej komisie
a predsedovi Legislatívnej komisie predloţiť návrh nového súťaţného poriadku jednotlivcov.
Termín: v texte
Zodpovednosť: v texte
Úloha 06-01-2011
Spracovatelia do stredy 26. 01. 2011 rozošlú všetkým členom VV SŠZ návrh nového súťaţného
poriadku jednotlivcov na pripomienkovanie s vyznačením zmien. Definitívnu verziu predloţia na
najbliţšom zasadnutí VV SŠZ 04. 02. 2011.
Termín: v texte
Zodpovednosť: Ľubomír Chripko, Peter Falťan, členovia VV SŠZ
Úloha z časových dôvodov nebola splnená – posunutie termínu do 15. 03. 2011.
U01-07-2010
Plánovaný rozpočet na daný rok a skutočné čerpanie za uplynulý rok budú zverejnené na
webovej zväzovej stránke vţdy po schválení Radou SŠZ.
Úloha 01-02-2011
Generálny sekretár SŠZ predloţí na schválenie do Rady SŠZ skutočné čerpanie rozpočtu za
uplynutý rok a návrh rozpočtu na rok 2011 a po schválení zverejní na webovej zväzovej stránke.
Termín: 15. 02. 2011
Zodpovednosť: v texte
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U14-07-2010
Vzhľadom na to, ţe sa neprihlásil organizátor na usporiadanie Majstrovstiev SR druţstiev
mladších a starších ţiakov, VV SŠZ poveruje predsedu Komisie mládeţe SŠZ, aby individuálne
rokoval s potenciálnymi organizátormi uvedených podujatí do 31. 12. 2010.
Zodpovednosť: v texte
Termín: v texte
Uznesenie splnené.
Úloha 01-07-2010
Generálny sekretár SŠZ do 26. 11. 2010 zašle členom VV SŠZ upravené čerpanie rozpočtu k 16.
11. 2010.
Zodpovednosť: v texte
Termín: v texte
Úloha splnená.
Úloha 02-07-2010
Pripraviť návrh aktualizácie Cenníka prenájmu a obsluhy materiálu SŠZ.
Zodpovednosť: Martin Huba, prezident SŠZ a Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ
Termín: budúce zasadnutie VV SŠZ
Úloha splnená. Návrh aktualizácie predloţil Martin Huba, prezident SŠZ. Prijaté uznesenie:
U03-02-2011
VV SŠZ schvaľuje Cenník prenájmu a obsluhy materiálu SŠZ s účinnosťou od 04. 02. 2011.

Úloha 03-07-2010
VV SŠZ ukladá Niki Varholákovej, členke VV SŠZ, pripraviť návrh podpory účasti slovenských
hráčok na budúcom ročníku Česko-slovenskej extraligy ţien.
Zodpovednosť: v texte
Termín: budúce zasadnutie VV SŠZ
Úloha splnená. Niki Varholáková, členka VV SŠZ, predloţila návrh podpory účasti slovenských
hráčok na 3. ročníku Česko-slovenskej extraligy ţien 2011. Prijaté uznesenie:
U04-02-2011
VV SŠZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 60,-- eur pre kaţdé druţstvo zo Slovenskej
republiky, ktoré sa zúčastní 3. ročníka Česko-slovenskej extraligy ţien v roku 2011 v Českej
republike, ďalej schvaľuje bonus 30,-- eur pre kaţdé druţstvo, ktoré bude mať na súpiske aspoň
jednu šachistku z Listiny talentov SŠZ platnej k 01. 05. 2011. VV SŠZ zároveň schvaľuje
dotáciu pre organizátora vo výške 500,– eur.
Úloha 04-07-2010
VV SŠZ poveruje riaditeľa turnaja a garanta za SŠZ dopracovaním a zverejnením propozícií
Majstrovstiev SR mládeţe jednotlivcov 2011 na webovej zväzovej stránke v termíne do 25. 11.
2010.
Zodpovednosť: v texte
Termín: v texte
Úloha splnená.
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Úloha 05-07-2010
VV SŠZ ukladá Petrovi Megovi, členovi VV SŠZ, aby do 26. 11. 2010 navrhol administrátora a
moderátora fóra SŠZ.
Zodpovednosť: v texte
Termín: v texte
Úloha splnená. Prijaté uznesenie a úloha:
U05-02-2011
VV SŠZ poveruje Ondreja Danadu funkciou Administrátora diskusného fóra SŠZ. Administrátor
do 28. 02. 2011 prekonzultuje s JUDr. Ľubomírom Chripkom a nechá si ním odsúhlasiť pravidlá
komunikácie na fóre SŠZ. Následne ich zverejní na diskusnom fóre. VV SŠZ súčasne poveruje
Mária Horvátha funkciou Moderátora fóra SŠZ s právom reorganizácie existujúcich tém
a návrhom nových. Moderátor do 28. 02. 2011 navrhne novú organizáciu tém, ktorú mu
Administrátor technicky zabezpečí.
Od Administrátora sa očakáva nestrannosť a dbanie na dodrţiavanie stanovených pravidiel
komunikácie na fóre SŠZ.
Od Moderátora sa očakáva nestranná a cielená podpora efektívnej diskusie k dôleţitým témam
SŠZ.
Zodpovednosť: v texte
Termín: v texte
Úloha 02-02-2011
V termíne do konca mája 2011 Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ, v spolupráci s Michalom
Vrbom, v krátkej správe zhodnotia prínosy a prípadné nedostatky nového usporiadania
diskusného fóra a správu predloţia na zasadnutie VV SŠZ.
Zodpovednosť: v texte
Termín: v texte
Úloha 06-07-2010
VV SŠZ poveruje Ľubomíra Chripka, člena VV SŠZ, aby preveril moţnosti zabezpečenia
šachových hodín pre nevidiacich.
Zodpovednosť: v texte
Termín: 26. 11. 2010
Úloha splnená. Prijatá úloha:
Úloha 03-02-2011
Generálny sekretár SŠZ splní Úlohu 06-07-2010 a kúpi hodiny pre nevidiacich. Súčasne VV
SŠZ poveruje Ľubomíra Chripka, člena VV SŠZ, pripraviť zmluvu o výpoţičke a hodiny
slávnostne odovzdať.
Zodpovednosť: v texte
Kontrola priebeţne
Úloha 01-01-2011
Bola navrhnutá 3-členná komisia: Martin Huba, Zdenek Gregor a Gustav Šturc, ktorá pripraví
návrh realizácie projektu Šach na školách.
Termín: 04. 02. 2011
Zodpovednosť: v texte
Úloha splnená. Komisia predloţila návrh realizácie projektu Šach na školách, ktorý VV SŠZ
zobral na vedomie.
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Úloha 02-01-2011
Kooptáciu Michala Vrbu za člena Výkonného výboru SŠZ dorieši prezident SŠZ s Radou SŠZ.
Do doriešenia kooptácie VV SŠZ bude prizývať Michala Vrbu na zasadnutia VV SŠZ, bez práva
hlasovať.
Zodpovednosť: v texte
Kontrola priebeţne
Úloha splnená. Zmena členov VV SŠZ nebude vykonaná, Michal Vrba bude i naďalej pozývaný
na zasadnutia VV SŠZ ku komunikačnej stratégii SŠZ.
Úloha 03-01-2011
VV SŠZ ukladá sekretariátu vypracovať a odoslať písomné poverenia schváleným
organizátorom všetkých Majstrovstiev SR mládeţe a po formálnej kontrole uverejniť propozície
na webovej zväzovej stránke.
Zodpovednosť: v texte
Úloha splnená.
Úloha 04-01-2011
VV SŠZ ukladá sekretariátu uverejniť predbeţné propozície Majstrovstiev SR 2011 seniorov na
webovej zväzovej stránke.
Zodpovednosť: v texte
Úloha splnená.
Úloha 05-01-2011
Sekretariát SŠZ ihneď uverejní informáciu o usporiadaní Majstrovstiev SR 2011 jednotlivcov
a jednotlivkýň v Banskej Štiavnici v termíne 09. – 17. 07. 2011 na webovej zväzovej stránke.
Zodpovednosť: v texte
Úloha splnená.
K bodu 2:
Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ a predseda Kontrolnej komisie Krajského šachového
zväzu Trenčín informoval o ukončení činnosti Krajského šachového zväzu v Trenčianskom kraji.
Peter Falťan, člen VV SŠZ a predseda Bratislavského krajského šachového zväzu a Ondrej
Marko, člen Rady SŠZ za Bratislavský kraj, informovali o súčasnej situácii v šachu v tomto
kraji.

K bodu 3:
Martin Dobrotka, generálny sekretár, informoval o stave čerpania finančných prostriedkov k 31.
01. 2011, o stave pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2010 a odpovedal na otázky členov VV SŠZ.
Informoval o dotáciách regiónom z členských známok. Prijaté uznesenie:
U06-02-2011
VV ŠŠZ schvaľuje úhradu zálohy cca 60 % krajským šachovým zväzom z členských známok za
rok 2010 v termíne do 30. 06. 2011. Doplatok bude uhradený v termíne po 01. 07. 2011.
Zodpovednosť: generálny sekretár SŠZ
Termín: v texte

K bodu 4:
Peter Falťan, člen VV SŠZ, informoval o domácich súťaţiach.
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K bodu 5:
Gustav Šturc, člen VV SŠZ, informoval, ţe hlavným rozvojovým projektom Slovenského
šachového zväzu bude pripravovaný projekt „Šach na školách“.
K bodu 6:
Sekretariát SŠZ predloţil na schválenie propozície Majstrovstiev SR jednotlivcov 2011,
konaných 09. – 17. 07. 2011 v Banskej Štiavnici zaslané riaditeľom turnaja Milanom Marošom.
Prijaté uznesenie:
U07-02-2011
VV SŠZ schvaľuje propozície Majstrovstiev SR jednotlivcov 2011 v termíne 09. – 17. 07. 2011
v Banskej Štiavnici, účelovú dotáciu v max. výške 1 000,-- eur (150,– eur za účasť hráča do 5.
miesta a 100,– eur za účasť hráčky do 5. miesta so stavom ELO k 01. 01. 2011), garanta za SŠZ
Gustava Šturca a hlavného rozhodcu Karola Pekára.
U08-02-2011
VV SŠZ schvaľuje pridelenie Majstrovstiev SR v rapid šachu 2011 ŠK TH JUNIOR Banská
Bystrica, propozície so zapracovaním pripomienok a garanta za VV SŠZ Niki Varholákovú.
U09-02-2011
VV SŠZ schvaľuje nomináciu GM Jána Plachetku a GM Gennadija Timoščenka na Majstrovstvá
Európy seniorov 2011 v Taliansku v termíne 04. – 12. 04. 2011, s príspevkom SŠZ do 600,–
eur/osoba po predloţení dokladov s dodrţaním uznesenia U11-02-2011.
U10-02-2011
VV SŠZ rozhodne o prípadnej účasti Slovenskej republiky na Majstrovstvách Európy 2011
druţstiev po uzavretí Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Termín: apríl 2011
U11-02-2011
VV SŠZ schvaľuje Pravidlá pre reprezentantov SR a vedúcich výprav na reprezentačných
akciách s účinnosťou od 01. 03. 2011.

K bodom 7 a 8:
Pozri uznesenie U01-02-2011.

K bodu 9:
Zdenek Gregor, člen VV SŠZ, informoval o mládeţníckych turnajoch a dorasteneckej lige
2010/2011.
Martin Dobrotka, generálny sekretár, informoval o stave technickej prípravy Majstrovstiev SR
chlapcov a dievčat 2011 v termíne 31. 03. – 07. 04. 2011 v priestoroch Kúpeľov Sliač.

K bodu 10:
Jozef Ráchela, člen VV SŠZ:
 predloţil návrh podpory špičkových mládeţníckych potenciálnych reprezentantov, prijaté
uznesenie:
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U12-02-2011
VV SŠZ schvaľuje návrh Podpory špičkových mládeţníckych potenciálnych reprezentantov na
trénovanie cez skype na dobu 5 mesiacov (max. suma 1 000,– eur) od februára 2011. Akceptuje
návrh Trénersko-metodickej komisie SŠZ na účastníkov, tréneri: GM Ľubomír Ftáčnik pre
skupinu 5 chlapcov individuálne a GM Igor Štohl pre skupinu 5 dievčat individuálne, max.
odmena pre trénerov 20,– eur/h.
Povinnosti trénerov:
Časový plán tréningov predloţiť e-mailom Jozefovi Ráchelovi, predsedovi Trénerskometodickej komisie a na sekretariát SŠZ, stručné zhodnotenie procesu, vyplnený dotazník
spokojnosti účastníkov a záverečná správa od trénera.
Ďalej boli prijaté uznesenia na trénovanie šachistov a šachistiek:
U13-02-2011
VV SŠZ poveruje GM Ľubomíra Ftáčnika, aby trénoval skupinu 5 šachistov (navrhne Gustav
Šturc, člen VV SŠZ, schváli elektronicky per rollam VV SŠZ), ktorí majú perspektívu rastu,
prípadne môţu byť v dohľadnej dobe uchádzačmi o reprezentáciu SR; cez internet od apríla
2011, spolu 5 / 5-hodinových školení, odmena 20,-- eur/h, v celkovej sume 500,-- eur.
Povinnosti trénera:
Časový plán tréningov predloţiť e-mailom na sekretariát SŠZ, po kaţdom školení veľmi stručné
hodnotenie s preberanými témami a vyplnenými dotazníkmi spokojnosti účastníkov, záverečná
správa od trénera.

U14-02-2011
VV SŠZ poveruje GM Igora Štohla, aby trénoval skupinu 5 šachistiek (navrhne Niki
Varholáková, členka VV SŠZ, schváli elektronicky per rollam VV SŠZ), ktoré majú perspektívu
rastu, prípadne môţu byť v dohľadnej dobe uchádzačkami o reprezentáciu SR; cez internet od
apríla 2011, spolu 5 / 5-hodinových školení, odmena 20,-- eur/h, v celkovej sume 500,-- eur.
Povinnosti trénera:
Časový plán tréningov predloţiť e-mailom na sekretariát SŠZ, po kaţdom školení veľmi stručné
hodnotenie s preberanými témami a vyplnenými dotazníkmi spokojnosti účastníkov, záverečná
správa od trénera.
 predloţil návrh na usporiadanie jednodňového seminára pre trénerov a inštruktorov SŠZ dňa
04. 06. 2011 v Dunajskej Strede, s cieľom skvalitnenia trénerskej práce a výmena skúseností
s dôrazom na mládeţ. Lektori: GM Ján Plachetka a GM Ľubomír Ftáčnik – po 3 hodiny,
odmena pre lektorov po 60,-- eur plus cestovné, občerstvenie zabezpečí Trénersko-metodická
komisia SŠZ, prijaté uznesenie:
U15-02-2011
VV SŠZ schvaľuje usporiadanie jednodňového seminára pre trénerov a inštruktorov SŠZ dňa 04.
06. 2011 v Dunajskej Strede. Predseda Trénersko-metodickej komisie zabezpečí vyplnenie
dotazníkov spokojnosti účastníkov a predloţí prezenčnú listinu a záverečnú správu.
Zodpovednosť: v texte
Termín: v texte
 predloţil návrh na rozšírenie Listiny talentov SŠZ, prijaté uznesenie:
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U16-02-2011
VV SŠZ schvaľuje rozšírenie Listiny talentov SŠZ o nasledujúcich hráčov a hráčky: Eszter
Morvay, Christopher Repka, Ondrej Mráz, Karolína Turková. Súčasne predlţuje dobu zotrvania
na Listine talentov SŠZ na 2 roky od zaradenia do listiny talentov.

K bodom 11 a 12:
Ľubomír Chripko, člen VV SSZ, informoval o:
- výsledku znaleckého posudku účtovníctva SŠZ za rok 2002 v súdnom konaní,
- účasti na podujatiach SOV,
- pripravovanom 2. ročníku ankety „Šachista SŠZ 2010“ – doplnil Michal Vrba – do budúceho
zasadnutia predloţia návrh na vyhlásenie ankety.

K bodu 13:
Michal Vrba informoval o stave realizácie zmien na webovej zväzovej stránke v spolupráci
s Ing. Petrom Dechetom v zmysle prezentácie z VV SŠZ 21. 01. 2011. Cieľom je zvýšenie
návštevnosti zväzovej stránky. Prijaté uznesenie:
U17-02-2011
VV SŠZ schvaľuje Podmienky pre organizátorov podujatí s podporou SŠZ s účinnosťou od 01.
03. 2011.

K bodu 14:
- Karol Pekár, člen VV SŠZ informoval o dotazníku technickej komisie FIDE.

K bodu 15:
Peter Paleček, predseda Kontrolnej komisie SŠZ, informoval o odoslaní správy za rok 2010 Rade
SŠZ a na sekretariát SŠZ.
K bodu 16: Rôzne
Karol Pekár, viceprezident SŠZ:
 predloţil návrh na zdruţenie finančných prostriedkov pre realizáciu projektu v Ţilinskom
kraji, prijaté uznesenie:
U18-02-2011
VV SŠZ schvaľuje zdruţenie finančných prostriedkov SŠZ so Ţilinským krajským šachovým
zväzom vo výške 500,– eur SŠZ a 500,– eur ŢKŠZ na 4 tréningové sústredenia mládeţe
s veľmajstrami – 2 v Ţiline, 2 v Liptovskom Mikuláši.
Povinnosti KŠZ:
Predloţiť z kaţdého tréningového sústredenia správu, dotazníky spokojnosti účastníkov
a záverečnú správu, tréneri musia byť v systéme SŠZ.
Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ:
– návrh zmluvy o organizovaní podujatia zašle členom VV SŠZ elektronicky.
Martin Huba, prezident SŠZ:
– informoval o návrhu rozpočtu na rok 2011, prijatá úloha:
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Úloha 04-02-2011
V termíne do 15. marca 2011 doplniť návrh rozpočtu na rok 2011 a odoslať členom VV SŠZ
elektronicky.
Zodpovednosť: prezident SŠZ
Termín: v texte

K bodu 17:
Termín ďalšieho zasadnutia VV SŠZ: 03. 04. 2011 o 9.00 h v priestoroch Kúpeľov Sliač.

Zapísala: Blanka Rusková
Overovatelia zápisnice: Gustav Šturc, Ľubomír Chripko
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Uznesenia VV SŠZ 04. 02. 2011 v Bratislave:
U01-02-2011
VV SŠZ berie na vedomie predloţený návrh Podpory ţenského šachu na Slovensku, schvaľuje
sumu 2 000,– eur na individuálne projekty rozvoja ţenského šachu, menuje komisiu v zloţení:
predseda Niki Varholáková, členovia Jozef Ráchela, GM Igor Štohl a poveruje komisiu
vypracovaním kritérií pre ţiadosti a výber.
Termín: 18. 02. 2011
Zodpovednosť: v texte
U02-02-2011
VV SŠZ ruší uznesenie U18-01-2010 a prijíma nové uznesenie:
VV SŠZ po zváţení ekonomickej situácie schvaľuje vyplatenie po 200,-- eur kaţdému členovi
VV SŠZ, predsedovi Rady SŠZ, predsedovi Kontrolnej komisie SŠZ a po 100,-- eur predsedom
komisií (Náborových turnajov, Historickej a Rozhodcovskej).
U03-02-2011
VV SŠZ schvaľuje Cenník prenájmu a obsluhy materiálu SŠZ s účinnosťou od 04. 02. 2011.
U04-02-2011
VV SŠZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 60,-- eur pre kaţdé druţstvo zo Slovenskej
republiky, ktoré sa zúčastní 3. ročníka Česko-slovenskej extraligy ţien v roku 2011 v Českej
republike, ďalej schvaľuje bonus 30,-- eur pre kaţdé druţstvo, ktoré bude mať na súpiske aspoň
jednu šachistku z Listiny talentov SŠZ platnej k 01. 05. 2011. VV SŠZ zároveň schvaľuje
dotáciu pre organizátora vo výške 500,– eur.
U05-02-2011
VV SŠZ poveruje Ondreja Danadu funkciou Administrátora diskusného fóra SŠZ. Administrátor
do 28. 02. 2011 prekonzultuje s JUDr. Ľubomírom Chripkom a nechá si ním odsúhlasiť pravidlá
komunikácie na fóre SŠZ. Následne ich zverejní na diskusnom fóre. VV SŠZ súčasne poveruje
Mária Horvátha funkciou Moderátora fóra SŠZ s právom reorganizácie existujúcich tém
a návrhom nových. Moderátor do 28. 02. 2011 navrhne novú organizáciu tém, ktorú mu
Administrátor technicky zabezpečí.
Od Administrátora sa očakáva nestrannosť a dbanie na dodrţiavanie stanovených pravidiel
komunikácie na fóre SŠZ.
Od Moderátora sa očakáva nestranná a cielená podpora efektívnej diskusie k dôleţitým témam
SŠZ.
Zodpovednosť: v texte
Termín: v texte
U06-02-2011
VV ŠŠZ schvaľuje úhradu zálohy cca 60 % krajským šachovým zväzom z členských známok za
rok 2010 v termíne do 30. 06. 2011. Doplatok bude uhradený v termíne po 01. 07. 2011.
Zodpovednosť: generálny sekretár SŠZ
Termín: v texte
U07-02-2011
VV SŠZ schvaľuje propozície Majstrovstiev SR jednotlivcov 2011 v termíne 09. – 17. 07. 2011
v Banskej Štiavnici, účelovú dotáciu v max. výške 1 000,-- eur (150,– eur za účasť hráča do 5.
miesta a 100,– eur za účasť hráčky do 5. miesta so stavom ELO k 01. 01. 2011), garanta za SŠZ
Gustava Šturca a hlavného rozhodcu Karola Pekára.
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U08-02-2011
VV SŠZ schvaľuje pridelenie Majstrovstiev SR v rapid šachu 2011 ŠK TH JUNIOR Banská
Bystrica, propozície so zapracovaním pripomienok a garanta za VV SŠZ Niki Varholákovú.
U09-02-2011
VV SŠZ schvaľuje nomináciu GM Jána Plachetku a GM Gennadija Timoščenka na Majstrovstvá
Európy seniorov 2011 v Taliansku v termíne 04. – 12. 04. 2011, s príspevkom SŠZ do 600,–
eur/osoba po predloţení dokladov s dodrţaním uznesenia U11-02-2011.
U10-02-2011
VV SŠZ rozhodne o prípadnej účasti Slovenskej republiky na Majstrovstvách Európy 2011
druţstiev po uzavretí Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Termín: apríl 2011
U11-02-2011
VV SŠZ schvaľuje Pravidlá pre reprezentantov SR a vedúcich výprav na reprezentačných
akciách s účinnosťou od 01. 03. 2011.
U12-02-2011
VV SŠZ schvaľuje návrh Podpory špičkových mládeţníckych potenciálnych reprezentantov na
trénovanie cez skype na dobu 5 mesiacov (max. suma 1 000,– eur) od februára 2011. Akceptuje
návrh Trénersko-metodickej komisie SŠZ na účastníkov, tréneri: GM Ľubomír Ftáčnik pre
skupinu 5 chlapcov individuálne a GM Igor Štohl pre skupinu 5 dievčat individuálne, max.
odmena pre trénerov 20,– eur/h.
Povinnosti trénerov:
Časový plán tréningov predloţiť e-mailom Jozefovi Ráchelovi, predsedovi Trénerskometodickej komisie a na sekretariát SŠZ, stručné zhodnotenie procesu, vyplnený dotazník
spokojnosti účastníkov a záverečná správa od trénera.
U13-02-2011
VV SŠZ poveruje GM Ľubomíra Ftáčnika, aby trénoval skupinu 5 šachistov (navrhne Gustav
Šturc, člen VV SŠZ, schváli elektronicky per rollam VV SŠZ), ktorí majú perspektívu rastu,
prípadne môţu byť v dohľadnej dobe uchádzačmi o reprezentáciu SR; cez internet od apríla
2011, spolu 5 / 5-hodinových školení, odmena 20,-- eur/h, v celkovej sume 500,-- eur.
Povinnosti trénera:
Časový plán tréningov predloţiť e-mailom na sekretariát SŠZ, po kaţdom školení veľmi stručné
hodnotenie s preberanými témami a vyplnenými dotazníkmi spokojnosti účastníkov, záverečná
správa od trénera.
U14-02-2011
VV SŠZ poveruje GM Igora Štohla, aby trénoval skupinu 5 šachistiek (navrhne Niki
Varholáková, členka VV SŠZ, schváli elektronicky per rollam VV SŠZ), ktoré majú perspektívu
rastu, prípadne môţu byť v dohľadnej dobe uchádzačkami o reprezentáciu SR; cez internet od
apríla 2011, spolu 5 / 5-hodinových školení, odmena 20,-- eur/h, v celkovej sume 500,-- eur.
Povinnosti trénera:
Časový plán tréningov predloţiť e-mailom na sekretariát SŠZ, po kaţdom školení veľmi stručné
hodnotenie s preberanými témami a vyplnenými dotazníkmi spokojnosti účastníkov, záverečná
správa od trénera.
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U15-02-2011
VV SŠZ schvaľuje usporiadanie jednodňového seminára pre trénerov a inštruktorov SŠZ dňa 04.
06. 2011 v Dunajskej Strede. Predseda Trénersko-metodickej komisie zabezpečí vyplnenie
dotazníkov spokojnosti účastníkov a predloţí prezenčnú listinu a záverečnú správu.
Zodpovednosť: v texte
Termín: v texte
U16-02-2011
VV SŠZ schvaľuje rozšírenie Listiny talentov SŠZ o nasledujúcich hráčov a hráčky: Eszter
Morvay, Christopher Repka, Ondrej Mráz, Karolína Turková. Súčasne predlţuje dobu zotrvania
na Listine talentov SŠZ na 2 roky od zaradenia do listiny talentov.
U17-02-2011
VV SŠZ schvaľuje Podmienky pre organizátorov podujatí s podporou SŠZ s účinnosťou od 01.
03. 2011.
U18-02-2011
VV SŠZ schvaľuje zdruţenie finančných prostriedkov SŠZ so Ţilinským krajským šachovým
zväzom vo výške 500,– eur SŠZ a 500,– eur ŢKŠZ na 4 tréningové sústredenia mládeţe
s veľmajstrami – 2 v Ţiline, 2 v Liptovskom Mikuláši.
Povinnosti KŠZ:
Predloţiť z kaţdého tréningového sústredenia správu, dotazníky spokojnosti účastníkov
a záverečnú správu, tréneri musia byť v systéme SŠZ.
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Úlohy VV SŠZ 04. 02. 2011 v Bratislave:
Úloha 01-02-2011
Generálny sekretár SŠZ predloţí na schválenie do Rady SŠZ skutočné čerpanie rozpočtu za
uplynutý rok a návrh rozpočtu na rok 2011 a po schválení zverejní na webovej zväzovej stránke.
Termín: 15. 02. 2011
Zodpovednosť: v texte
Úloha 02-02-2011
V termíne do konca mája 2011 Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ, v spolupráci s Michalom
Vrbom, v krátkej správe zhodnotia prínosy a prípadné nedostatky nového usporiadania
diskusného fóra a správu predloţia na zasadnutie VV SŠZ.
Zodpovednosť: v texte
Termín: v texte
Úloha 03-02-2011
Generálny sekretár SŠZ splní Úlohu 06-07-2010 a kúpi hodiny pre nevidiacich. Súčasne VV
SŠZ poveruje Ľubomíra Chripka, člena VV SŠZ, pripraviť zmluvu o výpoţičke a hodiny
slávnostne odovzdať.
Zodpovednosť: v texte
Kontrola priebeţne
Úloha 04-02-2011
V termíne do 15. marca 2011 doplniť návrh rozpočtu na rok 2011 a odoslať členom VV SŠZ
elektronicky.
Zodpovednosť: prezident SŠZ
Termín: v texte
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