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Slovenský šachový zväz                                                                   
Sekretariát: Olympionikov 4, 971 01  Prievidza 

 
 

 

Zápis z rokovania Výkonného výboru SŠZ, 

konaného dňa 04. 02. 2012 v Ružomberku 

 

Prítomní: 

Výkonný výbor: Martin Huba (prezident), Karol Pekár (viceprezident), Peter Falťan, Gustav 

Šturc, Niki Varholáková, Zdenek Gregor, Ľubomír Chripko, Peter Mego (členovia) 

Sekretariát: Martin Dobrotka, Blanka Rusková 

Rada SŠZ: Zdenek Fenďa, predseda  

Kontrolná komisia SŠZ: Peter Paleček (predseda) 

Prizvaná: Darina Vaneková, predsedníčka Ţilinského krajského šachového zväzu  

Ospravedlnení: Jozef Ráchela, Michal Vrba 

   

Program rokovania: 

1. Úvod, kontrola uznesení a úloh (Martin Huba) 

2. Spolupráca SŠZ s KŠZ (Darina Vaneková)  

3. Informácia o ekonomickej situácii (Martin Dobrotka) 

4. Domáce súťaţe (Peter Falťan)  

5. Rozvojové projekty (Martin Huba, Martin Dobrotka) 

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)  

12. Popularizácia (Ľubomír Chripko) 

13. Komunikačná stratégia (Peter Mego) 

14. Klasifikácie (Karol Pekár) 

15. Informácia kontrolnej komisie (zúčastnený člen KK) 

16. Rôzne  

17. Termín ďalšieho zasadnutia VV SŠZ 

 

 

K bodu 1: 

 

Martin Huba, prezident SŠZ, privítal prítomných na zasadnutí Výkonného výboru SŠZ 

v Základnej škole, Sládkovičova ul. č. 10, Ruţomberok – v mieste konania školenia Šach na 

školách pre učiteľov a vedúcich krúţkov šachu.        

Kontrola plnenia uznesení a úloh                                           

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 
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U01-08-2011 

VV SŠZ schvaľuje zakúpenie 4 ks elektronických hodín s hlasovým zariadením pre nevidiacich 

a príspevok na elektronické hodiny s hlasových zariadením (1 ks) vo výške 75,-- eur pre Ivana 

Nováka.  

Na základe schváleného uznesenia sekretariát SŠZ zmení objednávku u p. Miroslava Pálka.  

Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ informoval, ţe objednávka bola zmenená a 

elektronické hodiny s hlasovým zariadením pre nevidiacich sú objednané. 

 

Úloha 01-08-2011 

Generálny sekretár SŠZ pripraví aktuálny stav čerpania prostriedkov k 15. 12. 2011 pre Dozornú 

radu projektu – Gustav Šturc, Ľubomír Chripko a Martin Huba.  

Zodpovednosť: v texte 

Termín: 23. 12. 2011 

Úloha splnená. 

 

Úloha 02-08-2011 

Pravidelne k poslednému dňu mesiaca a na kaţdé zasadnutie VV SŠZ budú predkladané 

nasledovné informácie o stave projektu Šach na školách: 

 Martin Dobrotka - finančná správa, 

 regionálni manaţéri (Juraj Ivan, Niki Varholáková, Stanislav Vlček) - správy o činnosti, 

 Peter Paleček - príprava učebnice, 

 Rastislav Diviak - príprava turnajov.  

Zodpovednosť: v texte 

Termín: v texte, trvale  

Úloha sa plní, viac informácií v bode 5. Rozvojové projekty. Prijaté úlohy: 

 

Úloha 01-01-2012 

Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ, pripraví poţiadavku na registráciu krúţkov 

a informáciu uverejní na webovej zväzovej stránke. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: 29. 02. 2012  

 

Úloha 02-01-2012 

Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ, pripraví vysvetlenie k účasti individuálnych členov SŠZ na 

mládeţníckych šachových podujatiach druţstiev. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: 29. 02. 2012 

 

Úloha 03-01-2012 

Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ, pripraví návrh „výchovného“ pri prestupe hráčov do 18 rokov. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: najbliţšie zasadnutie VV SŠZ 

 

U07-07-2011  

VV SŠZ schvaľuje organizáciu seminára FA v termíne 20. - 22. 01. 2012 a poveruje Karola 

Pekára, viceprezidenta SŠZ a Martina Dobrotku, generálneho sekretára SŠZ, zabezpečením 

potrebných organizačných činností. 

Termín a zodpovednosť: v texte 

Uznesenie splnené. Viac informácií v bode 14. Klasifikácie. 
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Úloha 02-07-2011 

VV SŠZ ukladá Niki Varholákovej, členke VV SŠZ, dohodnúť so Šachovým zväzom Českej 

republiky výšku dotácie a uverejnenie propozícií ČSEŢ na webovej zväzovej stránke. 

Termín: najbliţšie zasadnutie VV SŠZ 

Zodpovednosť: v texte 

Úloha splnená, Niki Varholáková, členka VV SŠZ, informovala o dohodnutej dotácii so 

Šachovým zväzom Českej republiky vo výške 500,– eur. 

 

Úloha 05-07-2011 

Sekretariát SŠZ uverejní na webovej zväzovej stránke oznam pre prípadných uchádzačov na 

organizáciu konferencie v roku 2012. Termín zaslania ponúk: 30. 11. 2011. 

Termín a zodpovednosť: v texte 

Úloha splnená. V termíne na zasielanie ponúk bola doručená ponuka Mareka Zelnického zo 

Šachového klubu Ruţomberok.  

(Pozn.: v čase vyhotovovania zápisnice bola dňa 06. 02. 2012 doručená ponuka TŠC LUNA 

Martin – Jozef Hlaváčik, VV SŠZ na ňu nemohol prihliadnuť, nakoľko bola zaslaná oneskorene 

po zasadnutí VV SŠZ a najmä po termíne určenom na predkladanie ponúk).  

Prijaté uznesenie: 

 

U01-01-2012 

VV SŠZ schvaľuje miesto konania konferencie SŠZ - Hotel Hrabovo Ruţomberok v termíne 26. 

a 27. mája 2012 a organizátora konferencie - Mareka Zelnického zo Šachového klubu 

Ruţomberok. 

 

U04-08-2011 

VV SŠZ vyslovuje poďakovanie GM Gennadijovi Timoščenkovi za vynikajúcu reprezentáciu 

Slovenskej republiky na Majstrovstvách sveta seniorov 2011 v Opatiji (Chorvátsko) v termíne 

14. – 27. 11. 2011 a schvaľuje preplatenie nákladov súvisiacich s účasťou na uvedenom turnaji 

do výšky 600,– eur.  

Uznesenie splnené. 

 

U11-08-2011 

VV SŠZ schvaľuje inventarizačnú komisiu v zloţení: Peter Paleček, Martin Dobrotka a Blanka 

Rusková, s moţnosťou účasti ktoréhokoľvek člena Rady, VV a Kontrolnej komisie SŠZ na 

inventarizácii hnuteľného, nehnuteľného majetku a financií dňa 11. 01. 2012 na sekretariáte SŠZ. 

Uznesenie splnené, viac informácií v bode 15. Informácia kontrolnej komisie. 

 

Úloha 03-08-2011 

Pripraviť návrh trénovania mládeţe cez skype pre rok 2012 v spolupráci s trénermi Ľubomírom 

Ftáčnikom a Igorom Štohlom. 

Zodpovednosť: Niki Varholáková, Jozef Ráchela, členovia VV SŠZ 

Termín: budúce zasadnutie VV SŠZ 

Úloha splnená, prijaté uznesenie: 

 

U02-01-2012 

VV SŠZ schvaľuje individuálny tréning cez skype pre 4 mládeţníckych potenciálnych 

reprezentantov – Christopher Repka, Jerguš Pecháč, Viktor Haring a Oliver Spaček – v prvom 
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polroku 2012 a poveruje GM Ľubomíra Ftáčnika, aby trénoval skupinu 4 šachistov v rozsahu po 

5 hodín pre kaţdého za odmenu 20,-- eur/h. 

Povinnosti trénera: Časový plán tréningov predloţiť e-mailom Jozefovi Ráchelovi, predsedovi 

Trénersko-metodickej komisie SŠZ a na sekretariát SŠZ, stručné zhodnotenie procesu, vyplnený 

dotazník spokojnosti účastníkov a záverečná správa od trénera. 

 

Úloha 05-08-2011 

Prezident SŠZ pripraví návrh predbeţného rozpočtu na rok 2012 a elektronicky zašle členom VV 

SŠZ. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: 31. 12. 2011  

Úloha splnená, Martin Huba, prezident SŠZ, predloţil návrh rozpočtu so zapracovaním 

schválenej dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2012 vo výške 

33 200,– eur. 

 

 

K bodu 2: 

Darina Vaneková, predsedníčka Ţilinského krajského šachového zväzu (ŢKŠZ) informovala o: 

 činnosti ŢKŠZ,  

 realizovaných akciách a výsledkoch,  

 projekte „Trénujeme s veľmajstrami“, ktorý spolufinancoval ŢKŠZ so SŠZ,  

 projekte „Šach na školách“, do ktorého je v rámci kraja  zapojených 32 škôl a CVČ,  

 projekte „Dôchodcovia proti študentom“, ktorý sa teší veľkej popularite u seniorov 

z domovov dôchodcov, 

 ohľadom ďalšej spolupráce so SŠZ navrhla vyhlásenie projektov pre krajské šachové zväzy 

a pokračovať v podpore ţenského šachu formou projektov SŠZ „Finančná podpora ţenského 

šachu na Slovensku“, 

 odpovedala na otázky prítomných členov VV SŠZ. 

 

 

K bodu 3: 

Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ: 

 predloţil stav čerpania rozpočtu SŠZ k 31. 12. 2011 a 31. 01. 2012, ktoré VV SŠZ zobral na 

vedomie, 

 informoval o podpise Zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

ohľadom poskytnutia dotácie pre SŠZ vo výške 33 200,-- eur na rok 2012, 

 odpovedal na otázky prítomných členov VV SŠZ. 

 

 

K bodu 4:  
Peter Falťan, člen VV SŠZ, informoval o: 

– domácich súťaţiach v kompetencii SŠZ, ktoré VV SŠZ zobral na vedomie, 

– blíţiacom sa termíne záverečného trojkola Extraligy SR v šachu 2011/2012, ktoré sa 

uskutoční 9. – 11. marca 2012 v Hoteli Olympia v Nitre, 

– predloţil prehľad o matrike SŠZ k 31. 12. 2011, 

– upozornil na ratingovanie rapid a blitz turnajov na FIDE od tohto roka. 

 

 

K bodu 5: 

Projekt „Šach na školách“: 
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 Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ, predloţil finančnú správu projektu,  

 autori Mgr. Bohuslav Muríň a Peter Paleček pracujú na učebnici Škola šachu 2,  

 regionálni manaţéri predloţili podpísané zmluvy a preberacie protokoly na evidovanie na 

sekretariáte SŠZ,  

 FIDE pridelilo prémiovým členom ID, ktoré je potrebné pre tlač šachových preukazov, 

 Martin Huba, prezident SŠZ, informoval o priebehu školenia „Šach na školách“ 

v Ruţomberku a odpovedal na otázky prítomných členov VV SŠZ.  

 

Predloţený projekt Prešovského krajského šachového zväzu na základe plnenia uznesenia U12-

07-2011 o zdruţení finančných prostriedkov so SŠZ - VV SŠZ zobral na vedomie. 

 

 

K bodu 6: 

Gustav Šturc, člen VV SŠZ predloţil na schválenie: 

 ţiadosť Šachového klubu Banská Štiavnica o navýšenie dotácie Medzinárodných 

majstrovstiev SR pre rok 2012, prijaté uznesenie: 

 

U03-01-2012 
VV SŠZ schvaľuje navýšenie dotácie max. o 1 000,-- eur (nad rámec schválenej sumy 2 400,-- 

eur) Medzinárodných majstrovstiev SR pre rok 2012, ktoré sa budú konať v termíne 7. – 15. júla 

2012 v Banskej Štiavnici za nasledovných podmienok: 

 150,-- eur za kaţdého jednotlivca z prvej sedmičky FIDE rebríčka SR k 01. 01. 2012, 

 100,-- eur za kaţdú ţenu z prvej päťky FIDE rebríčka SR k 01. 01. 2012. 

 

 propozície Majstrovstiev SR 2012 v Banskej Štiavnici, prijaté uznesenie: 

 

U04-01-2012 
VV SŠZ schvaľuje propozície Majstrovstiev SR v šachu jednotlivcov a ţien 2012, ktoré sa 

uskutočnia v termíne 7. – 15. júla 2012 v Banskej Štiavnici, hlavného rozhodcu: FA Rastislava 

Diviaka a garanta za VV SŠZ: Gustava Šturca, člena VV SŠZ. 

 

 propozície Majstrovstiev SR seniorov 2012, prijaté uznesenie: 

 

U05-01-2012 

VV SŠZ schvaľuje propozície Majstrovstiev SR seniorov 2012, ktoré sa uskutočnia v termíne 2. 

– 9. júna 2012 v Tatranských Matliaroch a hlavného rozhodcu: Petra Falťana. 

 

 propozície Majstrovstiev SR v rapid šachu jednotlivcov 2012 v termíne 15. – 16. septembra 

2012 v Trenčíne – VV SŠZ poveril Gustava Šturca, aby vyzval Šachový klub Trenčín 

doplnením propozícií, prijaté uznesenie: 

 

U06-01-2012 

VV SŠZ schvaľuje propozície Majstrovstiev SR v rapid šachu jednotlivcov 2012 v termíne 15. – 

16. septembra 2012 v Trenčíne (po doplnení) a organizátora podujatia Šachový klub Trenčín.  

 

 návrh účasti slovenských šachových reprezentantov na ME jednotlivcov 2012, prijaté 

uznesenie: 
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U07-01-2012 

VV SŠZ potvrdzuje elektronické hlasovanie per rollam o účasti slovenských šachových 

reprezentantov na Majstrovstvá Európy jednotlivcov 2012 v Plovdive (Bulharsko) v termíne 19. 

03. – 01. 04. 2012 – GM Peter Michalík (s príspevkom 750,-- eur), IM Marián Jurčík (400,-- 

eur), IM Milan Pacher (400,-- eur) a FM Tamás Petényi (400,-- eur). 

  

(Pozn. zvyšní štyria GM z prvej päťky podľa rebríčka FIDE, vrátane majstra SR, právo 

nominácie nevyuţili.) 

 

 návrh nominácie Ivana Syrového na rozhodcu Šachovej olympiády 2012 v Istanbule, prijaté 

uznesenie a úloha: 

 

U08-01-2012 

VV SŠZ schvaľuje zaslanie návrhu pre ECU na rozhodcu Šachovej olympiády 2012 v Istanbule 

pre medzinárodného rozhodcu Ivana Syrového. 

 

Úloha 04-01-2012 

Sekretariát SŠZ odošle dotazník Ivana Syrového, nominovaného na rozhodcu Šachovej 

olympiády 2012 v Istanbule, na ECU v termíne do 15. 02. 2012. 

Zodpovednosť a termín: v texte 

 

 

K bodom 7 a 8: 

Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ, predloţil na schválenie návrh účasti slovenských 

šachových reprezentantiek na ME ţien 2012, prijaté uznesenie: 

 

U09-01-2012 

VV SŠZ potvrdzuje elektronické hlasovanie per rollam o účasti slovenských šachových 

reprezentantiek na Majstrovstvá Európy ţien 2012 v Gaziantep (Turecko) v termíne 01. – 14. 03. 

2012 – IM WGM Eva Repková (s príspevkom 900,-- eur), WGM Zuzana Borošová (700,-- eur) 

 a WFM Monika Motyčáková (400,-- eur). 

 

(Pozn. zvyšné tri WGM z prvej päťky podľa rebríčka FIDE, vrátane majsterky SR, právo 

nominácie nevyuţili.) 

 

Niki Varholáková, členka VV SŠZ: 

 informovala o príprave ČSEŢ 2012 v spolupráci s Marekom Zelnickým zo Šachového klubu 

Ruţomberok, organizátorom turnaja, 

 poţiadala sekretariát SŠZ o informáciu, či boli vyúčtované všetky schválené projekty v rámci 

Finančnej podpory ţenského šachu na Slovensku 2011 a upozorní tie ţiadateľky, ktoré zatiaľ 

projekty nevyúčtovali – Veronika Gaţíková, Nikola Konkoľová a Zsófia Édes. 

  

 

K bodu 9:  

Zdenek Gregor, člen VV SŠZ, informoval o:  

 priebehu Dorasteneckej ligy ročníka 2011/2012, 

 príprave Majstrovstiev SR  mládeţe 2012 v Starej Ľubovni (vyplatenie dotácie, medaily, 

diplomy, partiáre). 
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Podnetom Jána Hylla na prešetrenie oprávnenosti kategórie dievčat na Majstrovstvách SR 

junioriek 2012 sa Výkonný výbor SŠZ zaoberal a nezistil ţiadne porušenie Hracieho poriadku 

jednotlivcov SŠZ.  

(Pozn. VV SŠZ len nad rámec uvádza, ţe osoba, ktorá podala podnet sama osebe nemala aktívnu 

legitimáciu na podanie prípadnej sťaţnosti, nakoľko nemohla byť poškodená, keďţe nemala 

oprávnenie štartovať v tejto súťaţí, v podnete nebolo konkretizované, ktorá osoba a v čom mala 

byť údajne poškodená, v podnete sa nesprávne právne aplikuje predpis dotýkajúci sa kategórie 

D8 aţ D18 pre open turnaje a nie kategórie D20 pre uzavreté turnaje.) 

 

 

K bodu 10: 

Jozef Ráchela, člen VV SŠZ, ospravedlnený. 

Elektronicky zaslal informáciu o organizovaní seminára trénerov v roku 2012, prijaté uznesenie: 

 

U10-01-2012  

VV SŠZ schvaľuje usporiadanie jednodňového seminára pre trénerov a inštruktorov SŠZ dňa 31. 

marca 2012 vo Veľkom Mederi s lektorom GM Tomášom Likavským (odmena pre lektora vo 

výške 120,-- eur a cestovné náklady). Predseda Trénersko-metodickej komisie SŠZ zabezpečí 

vyplnenie dotazníkov spokojnosti účastníkov a predloţí prezenčnú listinu a záverečnú správu. 

Zodpovednosť a termín: v texte 

 

Z dôvodu odchodu prezidenta SŠZ na školenie Šach na školách, vo vedení zasadnutia VV SŠZ 

pokračoval Karol Pekár, viceprezident SŠZ. 

 

 

K bodom 11 a 12:  
Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ, informoval o: 

– nahlásení podujatí do Národného registra Antidopingovej agentúry SR za SŠZ: 

- Majstrovstvá SR jednotlivcov 2012 v Banskej Štiavnici v termíne 07. – 15. 07. 2012, 

- Majstrovstvá SR mládeţe 2012 v Starej Ľubovni v termíne 17. – 24. 03. 2012, 

- Majstrovstvá SR druţstiev – Extraliga SR 2011/2012 – záverečné trojkolo v Nitre 

v termíne 09. – 11. 03. 2012, 

- medzinárodný FIDE turnaj – Tatranský pohár – Open Tatry 2012 v Tatranských Zruboch 

v termíne 23. – 30. 09. 2012, 

(povinnosť vyplýva o. i. z čl. 14  zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), 

– v pracovno-právnej veci T. H. vedenej na Okresnom súde Bratislava III, sp. zn. 20 Cpr 18/03 

(kde SŠZ vystupoval ako odporca v II. rade, právoplatne ukončená) bola podaná zo strany 

navrhovateľa ústavná sťaţnosť, sp. zn. II. ÚS 530/2011, v časti bola odmietnutá, v časti pre 

prieťahy v konaní prijaté na ďalšie konanie (nemá však vplyv na SŠZ). 

 

 

K bodu 13: 

Peter Mego, člen VV SŠZ, informoval o výsledkoch ankety realizovanej Michalom Vrbom 

k hodnoteniu práce VV SŠZ, uverejnených na webovej zväzovej stránke.  

 

K bodu 14: 

Karol Pekár, viceprezident SŠZ, informoval o: 

– ratingovaní rapid a blitz turnajov na FIDE - v roku 2012 bezplatne, od roku 2013 sa má 

rozhodnúť na Kongrese FIDE 2012 v Istanbule, 
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– FA Seminári pre rozhodcov, ktorý zorganizoval SŠZ v termíne 20. – 22. januára 2012 

v Penzióne Gejdák v Ruţomberku v spolupráci s FIDE lektorom Andrzejom Filipowiczom 

za účasti 10 rozhodcov, 

– licenciách rozhodcov platných od roku 2013. 

 

 

K bodu 15: 

Peter Paleček, predseda Kontrolnej komisie SŠZ, informoval o:  

 priebehu školenia Šach na školách pre učiteľov a vedúcich krúţkov šachu, 

– vykonanej inventarizácii na sekretariáte SŠZ dňa 11. 01. 2012 a predloţil záznam 

z inventarizácie VV SŠZ (informácia o finančných prostriedkoch na účtoch a v pokladnici, 

majetku, pohľadávkach a záväzkoch) – VV SŠZ zobral správu o výsledku inventarizácie za 

rok 2011 na vedomie, prijaté úlohy: 

 

Úloha 05-01-2012 

Na základe stavu pohľadávok a záväzkov zistených pri inventarizácii za rok 2011, generálny 

sekretár SŠZ zabezpečí vysporiadanie pohľadávok a bude informovať výkonný výbor na 

najbliţšom zasadnutí VV SŠZ.  

Zodpovednosť a termín: v texte 

 

Úloha 06-01-2012 

Sekretariát SŠZ základné informácie o výsledku inventarizácie za rok 2011 uverejní na webovej 

zväzovej stránke do 20. 02. 2012. 

Zodpovednosť a termín: v texte 

 

 

K bodu 16: Rôzne 

Trénerské kvalifikácie: 

 Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ predloţil ţiadosti na schválenie trénerských 

kvalifikácií: 

- rozvojový inštruktor – I: Mikuláš Kosár ml., 

- regionálny inštruktor – RI: Vladimír Jacko,  
- inštruktor SŠZ – IS: Norbert Zambor, 

prijaté uznesenie: 

 

U11-01-2012 

VV SŠZ schvaľuje trénerské kvalifikácie: 

- rozvojový inštruktor – I: Mikuláš Kosár ml., 

- regionálny inštruktor – RI: Vladimír Jacko,  

- inštruktor SŠZ – IS: Norbert Zambor. 

Sekretariát zabezpečí vytlačenie certifikátov a menoviek a zaslanie schváleným trénerom.  

 

Príprava konferencie: 

 Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ, informoval o počte kandidátov za krajské šachové 

zväzy na konferenciu SŠZ na základe uhradeného členského k 31. 12. 2011, 

 do budúceho zasadnutia VV SŠZ je potrebné pripraviť návrh programu, rokovacieho 

poriadku, volebného poriadku, návrh na pracovné predsedníctvo a moderátora konferencie, 

prijatá úloha:  

 

 



9 
 

Úloha 07-01-2012 

Generálny sekretár SŠZ odošle elektronicky členom VV SŠZ pracovné materiály konferencie 

SŠZ – program, rokovací poriadok, volebný poriadok – do 18. 02. 2012. 

Zodpovednosť a termín: v texte 

 

 

K bodu 17: 

Termín ďalšieho zasadnutia VV SŠZ:  24. 03. 2012 o 9.00 h v Starej Ľubovni  

 

 

 

 

 

Zapísala: Blanka Rusková 

 

Overovatelia zápisnice: Gustav Šturc, Ľubomír Chripko  
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Uznesenia z VV SŠZ dňa 04. 02. 2012 v Ružomberku: 

 

U01-01-2012 

VV SŠZ schvaľuje miesto konania konferencie SŠZ - Hotel Hrabovo Ruţomberok v termíne 26. 

a 27. mája 2012 a organizátora konferencie - Mareka Zelnického zo Šachového klubu 

Ruţomberok. 

 

U02-01-2012 

VV SŠZ schvaľuje individuálny tréning cez skype pre 4 mládeţníckych potenciálnych 

reprezentantov – Christopher Repka, Jerguš Pecháč, Viktor Haring a Oliver Spaček – v prvom 

polroku 2012 a poveruje GM Ľubomíra Ftáčnika, aby trénoval skupinu 4 šachistov v rozsahu po 

5 hodín pre kaţdého za odmenu 20,-- eur/h. 

Povinnosti trénera: Časový plán tréningov predloţiť e-mailom Jozefovi Ráchelovi, predsedovi 

Trénersko-metodickej komisie SŠZ a na sekretariát SŠZ, stručné zhodnotenie procesu, vyplnený 

dotazník spokojnosti účastníkov a záverečná správa od trénera. 

 

U03-01-2012 
VV SŠZ schvaľuje navýšenie dotácie max. o 1 000,-- eur (nad rámec schválenej sumy 2 400,-- 

eur) Medzinárodných majstrovstiev SR pre rok 2012, ktoré sa budú konať v termíne 7. – 15. júla 

2012 v Banskej Štiavnici za nasledovných podmienok: 

 150,-- eur za kaţdého jednotlivca z prvej sedmičky FIDE rebríčka SR k 01. 01. 2012, 

 100,-- eur za kaţdú ţenu z prvej päťky FIDE rebríčka SR k 01. 01. 2012. 

 

U04-01-2012 
VV SŠZ schvaľuje propozície Majstrovstiev SR v šachu jednotlivcov a ţien 2012, ktoré sa 

uskutočnia v termíne 7. – 15. júla 2012 v Banskej Štiavnici, hlavného rozhodcu: FA Rastislava 

Diviaka a garanta za VV SŠZ: Gustava Šturca, člena VV SŠZ. 

 

U05-01-2012 

VV SŠZ schvaľuje propozície Majstrovstiev SR seniorov 2012, ktoré sa uskutočnia v termíne 2. 

– 9. júna 2012 v Tatranských Matliaroch a hlavného rozhodcu: Petra Falťana. 

 

U06-01-2012 

VV SŠZ schvaľuje propozície Majstrovstiev SR v rapid šachu jednotlivcov 2012 v termíne 15. – 

16. septembra 2012 v Trenčíne (po doplnení) a organizátora podujatia Šachový klub Trenčín.  

 

U07-01-2012 

VV SŠZ potvrdzuje elektronické hlasovanie per rollam o účasti slovenských šachových 

reprezentantov na Majstrovstvá Európy jednotlivcov 2012 v Plovdive (Bulharsko) v termíne 19. 

03. – 01. 04. 2012 – GM Peter Michalík (s príspevkom 750,-- eur), IM Marián Jurčík (400,-- 

eur), IM Milan Pacher (400,-- eur) a FM Tamás Petényi (400,-- eur). 

  

U08-01-2012 

VV SŠZ schvaľuje zaslanie návrhu pre ECU na rozhodcu Šachovej olympiády 2012 v Istanbule 

pre medzinárodného rozhodcu Ivana Syrového. 

 

U09-01-2012 

VV SŠZ potvrdzuje elektronické hlasovanie per rollam o účasti slovenských šachových 

reprezentantiek na Majstrovstvá Európy ţien 2012 v Gaziantep (Turecko) v termíne 01. – 14. 03. 

2012 – IM WGM Eva Repková (s príspevkom 900,-- eur), WGM Zuzana Borošová (700,-- eur) 

 a WFM Monika Motyčáková (400,-- eur). 
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U10-01-2012  

VV SŠZ schvaľuje usporiadanie jednodňového seminára pre trénerov a inštruktorov SŠZ dňa 31. 

marca 2012 vo Veľkom Mederi s lektorom GM Tomášom Likavským (odmena pre lektora vo 

výške 120,-- eur a cestovné náklady). Predseda Trénersko-metodickej komisie SŠZ zabezpečí 

vyplnenie dotazníkov spokojnosti účastníkov a predloţí prezenčnú listinu a záverečnú správu. 

Zodpovednosť a termín: v texte 

 

U11-01-2012 

VV SŠZ schvaľuje trénerské kvalifikácie: 

- rozvojový inštruktor – I: Mikuláš Kosár ml., 
- regionálny inštruktor – RI: Vladimír Jacko,  

- inštruktor SŠZ – IS: Norbert Zambor. 

Sekretariát zabezpečí vytlačenie certifikátov a menoviek a zaslanie schváleným trénerom.  
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Úlohy z VV SŠZ dňa 04. 02. 2012 v Ružomberku: 

 

Úloha 01-01-2012 

Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ, pripraví poţiadavku na registráciu krúţkov 

a informáciu uverejní na webovej zväzovej stránke. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: 29. 02. 2012  

 

Úloha 02-01-2012 

Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ, pripraví vysvetlenie k účasti individuálnych členov SŠZ na 

mládeţníckych šachových podujatiach druţstiev. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: 29. 02. 2012 

 

Úloha 03-01-2012 

Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ, pripraví návrh „výchovného“ pri prestupe hráčov do 18 rokov. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: najbliţšie zasadnutie VV SŠZ 

 

Úloha 04-01-2012 

Sekretariát SŠZ odošle dotazník Ivana Syrového, nominovaného na rozhodcu Šachovej 

olympiády 2012 v Istanbule, na ECU v termíne do 15. 02. 2012. 

Zodpovednosť a termín: v texte 

 

Úloha 05-01-2012 

Na základe stavu pohľadávok a záväzkov zistených pri inventarizácii za rok 2011, generálny 

sekretár SŠZ zabezpečí vysporiadanie pohľadávok a bude informovať výkonný výbor na 

najbliţšom zasadnutí VV SŠZ.  

Zodpovednosť a termín: v texte 

 

Úloha 06-01-2012 

Sekretariát SŠZ základné informácie o výsledku inventarizácie za rok 2011 uverejní na webovej 

zväzovej stránke do 20. 02. 2012. 

Zodpovednosť a termín: v texte 

 

Úloha 07-01-2012 

Generálny sekretár SŠZ odošle elektronicky členom VV SŠZ pracovné materiály konferencie 

SŠZ – program, rokovací poriadok, volebný poriadok – do 18. 02. 2012. 

Zodpovednosť a termín: v texte 

 


