Slovenský šachový zväz
Sekretariát: Olympionikov 4, 971 01 Prievidza

Zápis z rokovania Výkonného výboru SŠZ,
konaného dňa 11. 06. 2011 v Trenčíne
Prítomní:
Výkonný výbor: Martin Huba (prezident), Karol Pekár (viceprezident), Peter Falťan, Peter
Mego, Gustav Šturc, Jozef Ráchela, Ľubomír Chripko, Niki Varholáková (členovia)
Sekretariát: Martin Dobrotka, Blanka Rusková
Ospravedlnení: Zdenek Gregor, Zdenek Fenďa (predseda Rady SŠZ), Peter Paleček
(Kontrolná komisia SŠZ), Michal Vrba
Pozvaní: Dušan Orgoň, František Jablonický
Program rokovania:
1. Úvod, kontrola úloh a uznesení (Martin Huba)
2. Spolupráca SŠZ s KŠZ (Dušan Orgoň, Trenčiansky krajský šachový zväz)
3. Informácia o ekonomickej situácii (Martin Dobrotka)
4. Domáce súťaţe (Peter Falťan)
5. Rozvojové projekty (Gustav Šturc, František Jablonický, projektový manaţér pre projekt
Šach na školách)
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, Michal Vrba)
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 VV SŠZ, privítal prítomných v priestoroch Posádkového klubu
Trenčín, mieste konania Majstrovstiev SR 2011 juniorov a junioriek.
Kontrola plnenia uznesení a úloh
Úloha 02-08-2009
Generálny sekretár SŠZ do nasledujúceho VV SŠZ predloţí vyúčtovanie všetkých domácich
a zahraničných akcií. V budúcnosti sa akcie budú vyúčtovávať do 1 mesiaca po skončení
akcie a následne informovať VV SŠZ.
Termín: trvale
Zodpovednosť: Martin Dobrotka
Úloha sa priebeţne plní.
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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).
Uznesenie sa priebeţne plní.
Odmeny ešte nemajú vyplatené: Peter Falťan, Gustav Šturc, Jozef Ráchela. Spôsob vyplatenia
dohodne generálny sekretár SŠZ individuálne.
U10-02-2011 súvislosť s U08-05-2011
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 posunutý na najbliţšie zasadnutie VV SŠZ
Gustav Šturc a Niki Varholáková, členovia VV SŠZ, informovali o moţnej účasti
slovenských šachových reprezentantiek na ME druţstiev 2011. Bliţšie pozri aj bod 7 a 8.
Prijatá úloha:
Úloha 01-05-2011
VV SŠZ poveruje Niki Varholákovú, členku VV SŠZ, komunikovať s reprezentantkami
o prípadnej účasti a podmienkach na Majstrovstvách Európy 2011 druţstiev.
U15-02-2011
VV SŠZ schvaľuje usporiadanie jednodňového seminára pre trénerov a inštruktorov SŠZ dňa
04. 06. 2011 v Dunajskej Strede, resp. Veľkom Mederi. Predseda Trénersko-metodickej
komisie zabezpečí vyplnenie dotazníkov spokojnosti účastníkov a predloţí prezenčnú listinu a
záverečnú správu.
Zodpovednosť: v texte
Termín: v texte
Uznesenie splnené.
O priebehu informoval Jozef Ráchela, člen VV SŠZ (pozri aj bod 10).
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 splnená.
Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ, informoval o splnení účelu zmien diskusného fóra SŠZ.
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.
Generálny sekretár SŠZ informoval, ţe hodiny sú objednané, dodávateľ z Nemecka zatiaľ
nemá potrebný počet kusov.
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Úloha 01-03-2011
Do 11. 04. 2011 elektronicky zaslať návrh nového súťaţného poriadku jednotlivcov VV SŠZ
na pripomienkovanie; schválenie na najbliţšom zasadnutí VV SŠZ.
Termíny: v texte
Zodpovednosť: Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ
Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ, zašle aktuálnu verziu súťaţného poriadku jednotlivcov na
pripomienkovanie do 14. 05. 2011.
Úloha nesplnená, následne zmenená.
Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ, predloţil ukáţku nového Súťaţného poriadku, na schválenie
predloţí spoločne aţ v rámci komplexného legislatívneho balíka navzájom súvisiacich
a previazaných siedmych predpisov SŠZ (nový Súťaţný poriadok namiesto doterajšieho
Hracieho poriadku jednotlivcov, zahŕňajúce nielen súťaţe jednotlivcov, ale aj doteraz
neupravené súťaţe druţstiev mimo líg, nový Arbitráţny a disciplinárny poriadok, novelizácia
Súťaţného poriadku druţstiev, novelizácia Prestupového poriadku, novelizácia
Rozhodcovského poriadku, novelizácia Sadzobníka poplatkov a pokút, novelizácia
Ekonomickej smernice, resp. metodického postupu pri pohľadávkach a záväzkoch SŠZ), ktoré
budú predloţené na schválenie VV SŠZ, resp. i Rade SŠZ (tam, kde to Stanovy SŠZ
vyţadujú).
Prijatá úloha:
Úloha 02-05-2011
Peter Falťan, člen VV SŠZ, predloţí na pripomienkovanie a schválenie aktualizovaný
Súťaţný poriadok jednotlivcov pre súťaţe v šachu.
Termín: 31. 08. 2011
Zodpovednosť: v texte
Úloha 02-03-2011
Peter Falťan, člen VV SŠZ a predseda ŠTK preverí:
1. Moţnosť internetu v hracích miestnostiach klubov.
2. Potrebu školenia obsluhy on-line prenosov klubov.
Extraliga – povinné on-line prenosy, ostatné ligy v kompetencii SŠZ – dobrovoľné.
Termín: 30. 04. 2011, Zodpovednosť: v texte
Informácie budú získané od klubov a predloţené výkonnému výboru v rámci vyhodnotenia
Extraligy SR 2010/2011. Termín úlohy posunutý na najbliţšie zasadnutie VV SŠZ.
Úloha splnená, súvislosť s bodom 4.
Úloha 03-03-2011
VV SŠZ poveruje Ľubomíra Chripka, člena VV SŠZ, riešením pohľadávky voči Jánovi H. vo
výške 558,63 eur v spolupráci so sekretariátom SŠZ.
Termín: najbliţšie zasadnutie VV SŠZ
Zodpovednosť: v texte
VV SŠZ z troch alternatív odsúhlasil moţnosť barterového vyriešenia, s ktorým bude
oboznámený Ján H. Práce a sluţby je potrebné zrealizovať do 30. 06. 2011.
Zodpovednosť: Ľubomír Chripko, Peter Mego, Michal Vrba
Úloha sa plní priebeţne.
Ľubomír Chripko, Michal Vrba (písomne) informovali o plnení úlohy.
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Úloha 01-04-2011
VV SŠZ odporúča uzavrieť termínovaný vklad na 12 mesiacov na fyzickú osobu so
spoločným podpisovým právom troch osôb (Martin Huba, Martin Dobrotka, Peter Paleček),
v banke s najvýhodnejšími podmienkami.
Termín: 31. 05. 2011
Zodpovednosť: Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ
Úloha z dôvodu pracovného pobytu prezidenta SŠZ v zahraničí nesplnená, termín posunutý
do najbliţšieho VV SŠZ.
Úloha 02-04-2011
Sekretariát SŠZ v čase zabezpečovania cestovných lístkov na medzinárodné súťaţe oboznámi
účastníkov so storno podmienkami.
Termín: úloha trvalá
Zodpovednosť: v texte
Úloha sa priebeţne plní.
Úloha 03-04-2011
1. Zosumarizovať všetky udelené pokuty v rámci Extraligy SR 2010/2011.
Zodpovednosť: Falťan
2. Overiť úhrady.
Zodpovednosť: sekretariát SŠZ
Termín: 31. 05. 2011
Úloha splnená.
Peter Falťan, člen VV SŠZ, informoval o udelených pokutách a neuhradených pokutách
v ligách SŠZ.
Úloha 04-04-2011
Komunikovať so Šachovým zväzom Českej republiky o termínoch Extraligy SR na rok
2011/2012. Termín prihlásenia účastníkov Extraligy SR je do 30. 06. 2011. Losovanie
Extraligy SR sa uskutoční 16. 07. 2011 v Banskej Štiavnici.
Termín: najbliţšie zasadnutie VV SŠZ
Zodpovednosť: Peter Falťan
Úloha splnená.

K bodu 2:
Martin Dobrotka a Dušan Orgoň, prítomní zástupcovia Trenčianskeho krajského šachového
zväzu, informovali o činnosti KŠZ. Informovali i o novom vedení Trenčianskeho krajského
šachového zväzu:
- Martin Dobrotka, predseda,
- Radovan Bezák, podpredseda,
- Dušan Orgoň, komisia rozhodcov,
- Peter Bielik, komisia mládeţe,
- Igor Srvátka, ŠTK
a záujme kladne dokončiť registráciu KŠZ na Ministerstve vnútra SR.

K bodu 3:
Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ:
 informoval o aktuálnom stave čerpania rozpočtu k 31. 05. 2011,
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 odpovedal na otázky prítomných členov VV SŠZ.

K bodu 4:
U01-05-2011
Výkonný výbor SŠZ rozhodol výnimočne o odpustení pokuty vo výške 50,-- eur klubu KŠ
Pezinok za porušenie uznesenia Rady SŠZ č. 20/04 v spojitosti i s uznesením VV SŠZ U-0205-2010 z titulu účasti hráča s pozastaveným členstvom (Karola Pospíchala) na turnaji
Memoriál Richarda Rétiho v Pezinku 2011 s prihliadnutím, ţe išlo o prvý prípad.
(pro futuro však upozorňuje kluby a organizátorov na zákaz štartu hráčov s vylúčeným alebo
pozastaveným členstvom SŠZ vyznačených i v on-line matrike pod hrozbou pokuty 50,-- eur,
resp. 500,-- eur v prípade opakovaného porušenia)
Peter Falťan, člen VV SŠZ, informoval o:
- domácich súťaţiach ročníka 2010/2011 - priebehu 1. a 2. ligy, extraligy,
- ankete ohľadom získania informácií od klubov k moţnosti on-line prenosov súťaţí
a potreby školenia obsluhy na on-line prenosy (plnenie Úlohy 02-03-2011),
- predloţil návrh riaditeľov líg súťaţí druţstiev na sezónu 2011/2012, prijaté uznesenie:
U02-05-2011
VV SŠZ schvaľuje riaditeľov líg súťaţí druţstiev pre ročník 2011/2012:
Extraliga – Peter Falťan.
1. liga Východ – Imrich Jurčišin, 1. liga Západ – Igor Poláčik.
2. liga A – Štefan Lesný, 2. liga B – Ján Detko, 2. liga C – Ján Murín, 2. liga D – Dušan
Cuker.
-

predloţil návrh na vklady a odmeny pre súťaţe druţstiev pre ročník 2011/2012, ktoré
navrhol ponechať v rovnakej výške ako v uplynulom ročníku,
predloţil návrh na zabezpečenie on-line prenosov z extraligy a naplánovať do rozpočtu
sumu 1200,-- eur,
informoval o organizačnom zabezpečení a priebehu záverečného trojkola extraligy v
Ţiline, informácie doplnil Jozef Ráchela, člen VV SŠZ,
VV SŠZ vyslovuje poďakovanie p. Štefanovi Chovancovi a druţstvu TJ Inbest Dunajov
za podporu a zabezpečenie záverečného trojkola Extraligy SR 2010/2011,
predloţil termínový kalendár súťaţí 2011/2012, so začiatkom extraligy 21. 10. 2011
a ukončením 11. marca 2012, termínový kalendár je prílohou tohto zápisu (pozri aj bod 6),
prijaté uznesenie:

U03-05-2011
VV SŠZ schvaľuje kalendár súťaţí druţstiev a jednotlivcov dospelých a seniorov pre sezónu
2011/2012. Sekretariát zabezpečí uverejnenie na webovej zväzovej stránke.

K bodu 5:
Pozvaný František Jablonický, projektový manaţér projektu Šach na školách, informoval
o priebehu prác projektového tímu na projekte a úlohách na ďalšie obdobie. Prijatá úloha
a uznesenie:
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Úloha 03-05-2011
VV SŠZ ukladá prezidentovi SŠZ v komunikácii s projektovým manaţérom projektu Šach na
školách do najbliţšieho zasadnutia VV SŠZ konkretizovať odmeňovanie v rámci projektu.
Termín a zodpovednosť: v texte
U04-05-2011
VV SŠZ schvaľuje vyplatenie zálohy členom projektového tímu Šach na školách –
regionálnym manaţérom – František Jablonický, Niki Varholáková, Juraj Ivan – vo výške
100,– eur na pokrytie nákladov súvisiacich s cestovaním.

K bodu 6:
Gustav Šturc, člen VV SŠZ:
- predloţil návrhy konkurzov usporiadania Majstrovstiev Slovenskej republiky ďalej len M
SR) v roku 2012:
o M SR jednotlivcov (muţov a ţien) – 7. – 15. júla 2012,
o M SR seniorov – 2. – 9. júna 2012,
o M SR rapid šach jednotlivcov – 14. – 16. septembra 2012,
o M SR rapid šach druţstiev – 26. mája 2012,
o M SR bleskový šach jednotlivci/druţstvá– 12. – 13. mája 2012,
prijaté uznesenie:
U05-05-2011
VV SŠZ vypisuje výberové konania („konkurzy“) na usporiadanie Majstrovstiev SR
jednotlivcov, seniorov, rapid jednotlivcov a druţstiev, turnaje v bleskovom šachu jednotlivcov
a druţstiev pre rok 2012. Zverejnenie konkurzov zabezpečí sekretariát VV SŠZ na oficiálnej
stránke SŠZ do 15. 06. 2011.
-

informoval o priebehu Majstrovstiev SR seniorov 2011, prijaté uznesenia:

U06-05-2011
VV SŠZ schvaľuje príspevok 600,– eur pre víťaza Majstrovstiev SR seniorov 2011 – Karola
Rückschlossa – na účasť na Majstrovstvách sveta seniorov 2011 v Opatiji (Chorvátsko), resp.
na Majstrovstvách Európy seniorov v roku 2012 podľa vlastného výberu.
U07-05-2011
VV SŠZ schvaľuje príspevok 600,– eur pre víťaza Majstrovstiev SR seniorov v roku 2012
(organizované v júni 2012) na účasť v turnaji Majstrovstiev sveta/Európy seniorov v roku
2012 (resp. 2013). Ďalej schvaľuje príspevok 600,– eur na tieto turnaje v roku 2012 pre dvoch
najlepšie umiestnených seniorov cestujúcich na vlastné náklady (berie sa len umiestnenie do
16. miesta). Poţiadavku zahrnúť do návrhu rozpočtu na rok 2012.

K bodom 7 a 8:
Gustav Šturc, člen VV SŠZ, predloţil návrh na účasť na Majstrovstvách Európy druţstiev
2011, informácie doplnila Niki Varholáková, členka VV SŠZ, prijaté uznesenie:
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U08-05-2011
Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu, Majstrovstiev Európy druţstiev 2011 sa zúčastní
len druţstvo ţien, a to za predpokladu, ţe sa z prvej päťky hráčok podľa ELO FIDE listiny
(Repková, Štočková, Reg. Pokorná, Kochetková, Borošová) zúčastnia minimálne 4 hráčky.
Tréner – Ján Plachetka. Podmienky štartu – honorár 200,– eur pre kaţdú hráčku a trénera +
náklady spojené s účasťou druţstva (cestovné – letenky, ubytovanie, stravovanie, vklad do
súťaţe).
V tejto súvislosti pozri aj Úlohu 01-05-2011, zodpovednosť: Niki Varholáková, členka VV
SŠZ.
Niki Varholáková, členka VV SŠZ, informovala o:
- pripravovanej účasti slovenských druţstiev na Česko-Slovenskej extralige druţstiev ţien
2011 v dňoch 15. – 19. júna 2011 v Malenoviciach, ČR,
- účasti slovenských šachových reprezentantiek na Majstrovstvách Európy ţien 2011
v Tbilisi. Prijaté uznesenie:
U09-05-2011
VV SŠZ ďakuje slovenským šachovým reprezentantkám za vzornú reprezentáciu Slovenskej
republiky na Majstrovstvách Európy ţien 2011 v Tbilisi.

K bodu 9:
Zdenek Gregor, člen VV SŠZ, ospravedlnený.
U10-05-2011
VV SŠZ schvaľuje nomináciu trénerov na medzinárodné mládeţnícke podujatia v roku 2011
nasledovne:
 ME mládeţe (Albena, Bulharsko) – vedúca výpravy Niki Varholáková, hlavný tréner
Tomáš Likavský, pomocný tréner Peter Paleček,
 MS mládeţe (Caldas Novas, Brazília) – vedúca výpravy Niki Varholáková – príspevok
1000,– eur, tréner Igor Gaţík – príspevok 1000,– eur – pri účasti min. 6 mládeţníckych
reprezentantov.
Vzhľadom na rôznorodosť názorov Komisie mládeţe SŠZ schválenie termínov súťaţí
jednotlivcov a druţstiev juniorov a mládeţe presunuté na najbliţšie zasadnutie VV SŠZ
(pozri aj bod 4).

K bodu 10:
Jozef Ráchela, člen VV SŠZ:
 informoval o seminári trénerov, ktorý sa konal dňa 04. 06. 2011 vo Veľkom Mederi,
lektor: Gennadij Timoščenko; predloţil prezenčnú listinu a dotazník spokojnosti
účastníkov,
 predloţil aktuálnu Listinu talentov SŠZ, ktorú sekretariát uverejní na webovej zväzovej
stránke po zapracovaní výsledkov z M SR mládeţe 2011 v Sliači a M SR
juniorov/junioriek 2011 v Trenčíne.
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K bodom 11 a 12:
Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ informoval o:
 odročení trestného pojednávania na Okresnom súde Bratislava III z 15. 06. na 24. 08.
2011 v trestnej veci K. P.,
 prebiehajúcej príprave a zabezpečovaní administratívnych formalít účasti šachových
reprezentantov na Svetovej letnej univerziáde 2011 v spolupráci so SAUŠ.

K bodu 13:
Úloha 04-05-2011
Komunikovať s Michalom Vrbom a Ing. Petrom Dechetom moţnosť vkladania príspevkov na
webovú zväzovú stránku.
Zodpovednosť: Martin Huba, prezident SŠZ
Termín: najbliţšie zasadnutie VV SŠZ

K bodu 14:
Karol Pekár, viceprezident SŠZ, informoval o:
 registrácii turnajov na FIDE,
 od leta budúceho roka FIDE schválila vydávanie FIDE listiny so zoznamom započítaných
turnajov a súťaţí v mesačnej periodicite a zníţení základného FIDE ratingu z 1200 na
1000 ELO bodov, počnúc od 01. 07. 2012.

K bodu 15:
Peter Paleček, predseda Kontrolnej komisie SŠZ, ospravedlnený.
K bodu 16: Rôzne
Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ, predloţil návrh na vydanie knihy „Piešťany 1912“
k príleţitosti storočnice 1. medzinárodného turnaja na Slovensku. Prijaté uznesenie:
U11-05-2011
VV SŠZ schvaľuje príspevok na napísanie knihy „Piešťany 1912“ k príleţitosti 1.
medzinárodného turnaja na Slovensku pre autorský kolektív (Ján Kalendovský, Igor Štohl,
Mário Horváth) vo výške 1500,– eur s tým, ţe SŠZ bude vlastniť majetkové autorské práva
k citovanému dielu, s ktorými môţe nakladať v elektronickej forme. V prípade vydania diela
v tlačenej forme, SŠZ doplatí autorskému kolektívu príspevok 1800,– eur s tým, ţe má
bezvýhradné majetkové autorské práva.

K bodu 17:
Termín ďalšieho zasadnutia VV SŠZ: 15. 07. 2011 o 16.00 h v Banskej Štiavnici.
Príloha: Termínový kalendár súťaţí SŠZ
Zapísala: Blanka Rusková
Overovatelia zápisnice: Gustav Šturc, Ľubomír Chripko
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Uznesenia z VV SŠZ dňa 11. 06. 2011 v Trenčíne:
U01-05-2011
Výkonný výbor SŠZ rozhodol výnimočne o odpustení pokuty vo výške 50,-- eur klubu KŠ
Pezinok za porušenie uznesenia Rady SŠZ č. 20/04 v spojitosti i s uznesením VV SŠZ U-0205-2010 z titulu účasti hráča s pozastaveným členstvom (Karola Pospíchala) na turnaji
Memoriál Richarda Rétiho v Pezinku 2011 s prihliadnutím, ţe išlo o prvý prípad.
U02-05-2011
VV SŠZ schvaľuje riaditeľov líg súťaţí druţstiev pre ročník 2011/2012:
Extraliga – Peter Falťan.
3. liga Východ – Imrich Jurčišin, 1. liga Západ – Igor Poláčik.
4. liga A – Štefan Lesný, 2. liga B – Ján Detko, 2. liga C – Ján Murín, 2. liga D – Dušan
Cuker.
U03-05-2011
VV SŠZ schvaľuje kalendár súťaţí druţstiev a jednotlivcov dospelých a seniorov pre sezónu
2011/2012. Sekretariát zabezpečí uverejnenie na webovej zväzovej stránke.
U04-05-2011
VV SŠZ schvaľuje vyplatenie zálohy členom projektového tímu Šach na školách –
regionálnym manaţérom – František Jablonický, Niki Varholáková, Juraj Ivan – vo výške
100,– eur na pokrytie nákladov súvisiacich s cestovaním.
U05-05-2011
VV SŠZ vypisuje výberové konania („konkurzy“) na usporiadanie Majstrovstiev SR
jednotlivcov, seniorov, rapid jednotlivcov a druţstiev, turnaje v bleskovom šachu jednotlivcov
a druţstiev pre rok 2012. Zverejnenie konkurzov zabezpečí sekretariát VV SŠZ na oficiálnej
stránke SŠZ do 15. 06. 2011.
U06-05-2011
VV SŠZ schvaľuje príspevok 600,– eur pre víťaza Majstrovstiev SR seniorov 2011 – Karola
Rückschlossa – na účasť na Majstrovstvách sveta seniorov 2011 v Opatiji (Chorvátsko), resp.
na Majstrovstvách Európy seniorov v roku 2012 podľa vlastného výberu.
U07-05-2011
VV SŠZ schvaľuje príspevok 600,– eur pre víťaza Majstrovstiev SR seniorov v roku 2012
(organizované v júni 2012) na účasť v turnaji Majstrovstiev sveta/Európy seniorov v roku
2012 (resp. 2013). Ďalej schvaľuje príspevok 600,– eur na tieto turnaje v roku 2012 pre dvoch
najlepšie umiestnených seniorov cestujúcich na vlastné náklady (berie sa len umiestnenie do
16. miesta). Poţiadavku zahrnúť do návrhu rozpočtu na rok 2012.
U08-05-2011
Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu, Majstrovstiev Európy druţstiev 2011 sa zúčastní
len druţstvo ţien, a to za predpokladu, ţe sa z prvej päťky hráčok podľa ELO FIDE listiny
(Repková, Štočková, Reg. Pokorná, Kochetková, Borošová) zúčastnia minimálne 4 hráčky.
Tréner – Ján Plachetka. Podmienky štartu – honorár 200,– eur pre kaţdú hráčku a trénera +
náklady spojené s účasťou druţstva (cestovné – letenky, ubytovanie, stravovanie, vklad do
súťaţe).
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U09-05-2011
VV SŠZ ďakuje slovenským šachovým reprezentantkám za vzornú reprezentáciu Slovenskej
republiky na Majstrovstvách Európy ţien 2011 v Tbilisi.
U10-05-2011
VV SŠZ schvaľuje nomináciu trénerov na medzinárodné mládeţnícke podujatia v roku 2011
nasledovne:
 ME mládeţe (Albena, Bulharsko) – vedúca výpravy Niki Varholáková, hlavný tréner
Tomáš Likavský, pomocný tréner Peter Paleček,
 MS mládeţe (Caldas Novas, Brazília) – vedúca výpravy Niki Varholáková – príspevok
1000,– eur, tréner Igor Gaţík – príspevok 1000,– eur – pri účasti min. 6 mládeţníckych
reprezentantov.
U11-05-2011
VV SŠZ schvaľuje príspevok na napísanie knihy „Piešťany 1912“ k príleţitosti 1.
medzinárodného turnaja na Slovensku pre autorský kolektív (Ján Kalendovský, Igor Štohl,
Mário Horváth) vo výške 1500,– eur s tým, ţe SŠZ bude vlastniť majetkové autorské práva
k citovanému dielu, s ktorými môţe nakladať v elektronickej forme. V prípade vydania diela
v tlačenej forme, SŠZ doplatí autorskému kolektívu príspevok 1800,– eur s tým, ţe má
bezvýhradné majetkové autorské práva.
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Úlohy z VV SŠZ dňa 11. 06. 2011 v Trenčíne:
Úloha 01-05-2011
VV SŠZ poveruje Niki Varholákovú, členku VV SŠZ, komunikovať s reprezentantkami
o prípadnej účasti a podmienkach na Majstrovstvách Európy 2011 druţstiev.
Úloha 02-05-2011
Peter Falťan, člen VV SŠZ, predloţí na pripomienkovanie a schválenie aktualizovaný
Súťaţný poriadok jednotlivcov pre súťaţe v šachu.
Termín: 31. 08. 2011
Zodpovednosť: v texte
Úloha 03-05-2011
VV SŠZ ukladá prezidentovi SŠZ v komunikácii s projektovým manaţérom projektu Šach na
školách do najbliţšieho zasadnutia VV SŠZ konkretizovať odmeňovanie v rámci projektu.
Termín a zodpovednosť: v texte
Úloha 04-05-2011
Komunikovať s Michalom Vrbom a Ing. Petrom Dechetom moţnosť vkladania príspevkov na
webovú zväzovú stránku.
Zodpovednosť: Martin Huba, prezident SŠZ
Termín: najbliţšie zasadnutie VV SŠZ
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