
1 
 

Slovenský šachový zväz                                                                   
Sekretariát: Olympionikov 4, 971 01  Prievidza 

 
 

 

Zápis z rokovania Výkonného výboru SŠZ, 

konaného dňa 15. 07. 2011 v Banskej Štiavnici 
 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Chripko, Niki Varholáková,  Zdenek Gregor (členovia) 

Sekretariát: Blanka Rusková 

Rada SŠZ: Zdenek Fenďa, predseda  

Kontrolná komisia SŠZ: Peter Paleček, predseda 

Ospravedlnení: Peter Falťan, Peter Mego, Jozef Ráchela, Martin Dobrotka (dostavil sa 

dodatočne v priebehu VV) 

Pozvaní: Jaroslav Benák, člen VV ŠS ČR; GM Ján Markoš 

   

Program rokovania: 

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

2. Informácia o ekonomickej situácii (Martin Dobrotka) 

3. Domáce súťaţe (Peter Falťan)  

4. Rozvojové projekty (Gustav Šturc) 

5. Reprezentácia muţi, seniori (Gustav Šturc)  

6. Reprezentácia ţeny (Niki Varholáková)  

7. Medzinárodné vzťahy a ţenský šach (Niki Varholáková) 

8. Mládeţ (Zdenek Gregor)  

9. Trénovanie a metodika (Jozef Ráchela) 

10. Legislatíva (Ľubomír Chripko)  

11. Popularizácia (Ľubomír Chripko) 

12. Komunikačná stratégia (Peter Mego, Michal Vrba) 

13. Klasifikácie (Karol Pekár) 

14. Informácia kontrolnej komisie (zúčastnený člen KK) 

15. Rôzne  

16. Termín ďalšieho zasadnutia VV SŠZ 

 

 

K bodu 1: 

Martin Huba, prezident VV SŠZ, privítal prítomných v Banskej Štiavnici, mieste konania 

Majstrovstiev SR 2011 jednotlivcov. 

 

Zároveň privítal p. Jaroslava Benáka, člena Výkonného výboru Šachového zväzu Českej 

republiky. Diskusia s členmi Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu bola 

zameraná najmä na: 

 termín školenia FIDE trénerov, ktorý by mal opäť organizovať SŠZ v spolupráci s p. 

Filipowiczom; predpokladaný termín je november 2011 alebo január 2012, 
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 ponúknutú pomoc a spoluprácu zo strany SŠZ  poskytnutím 50 ks elektronických 

šachovníc vrátane obsluhy a rozhodcov pri organizovaní ME mládeţe 2012 v Českej 

republike, 

 vzájomnú spoluprácu šachových zväzov pri usporiadaní 4. ročníka Česko-slovenskej 

extraligy druţstiev ţien v šachu v roku 2012, či prípadnom Final Four finalistov českej 

a slovenskej (muţskej) extraligy. 

 

VV SŠZ pokračoval vo svojom rokovaní prerokovaním ţiadosti o dotáciu (poţadovaná suma  

730, – eur) GM Jána Markoša, trénera skupiny B15 – 25, na GM turnaj „Zajeţová 2011“ pri 

Zvolene (predpokladaný termín 24. - 31. 11. 2011, celkové predpokladané náklady podľa 

rozpisu 1500,– eur + GM Markoš si nenárokuje ţiaden honorár za štartovné), spojený 

s tréningovým sústredením mladých reprezentantov a príleţitosťou slovenských hráčov do 26 

rokov uhrať si FIDE hráčske tituly. Prijaté uznesenie: 

 

U01-06-2011  

VV SŠZ schvaľuje príspevok vo výške 750,– eur na GM turnaj „Zajeţová 2011“ spojený 

s tréningovým sústredením mladých reprezentantov v zmysle podmienok uvedených 

v ţiadosti. Sekretariát SŠZ vyplatí zálohu vo výške 70 % po predloţení štartovej listiny 

a propozícií turnaja, doplatok po predloţení vyúčtovania a správy z turnaja. 

 

Pokračovanie VV SŠZ bodom: Kontrola plnenia uznesení a úloh                                      

 

U02-02-2011 

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, Jozef Ráchela. 

  

U10-02-2011 súvislosť s U08-05-2011 a Úlohou 01-05-2011 

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. 

 

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). 

 

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. 

 

Niki Varholáková, členka VV SŠZ, informovala o vyjadrení reprezentantiek k účasti na ME 

2011 druţstiev. Vzhľadom na to, ţe z 5 oslovených reprezentantiek sa 3 z objektívnych 

dôvodov ospravedlnili, VV SŠZ  rozhodol nezúčastniť sa ME 2011 druţstiev.  

Splnené U10-02-2011, U08-05-2011 a Úloha 01-05-2011. 
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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 

Zálohy boli krajským šachovým zväzom vyplatené dňa 07. 02. 2011, okrem KŠZ Trenčín. 

Doplatok bude, po zohľadnení zápočtu ligových súťaţí na rating FIDE, vyplatený do konca 

augusta 2011. 

 

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.  

Hodiny sú objednané, splnenie úlohy závisí od moţnosti dodania potrebného počtu hodín od 

dodávateľa zo zahraničia. 

 

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 

Peter Paleček, predseda Kontrolnej komisie SŠZ informoval, ţe termínovaný vklad bol 

uzatvorený 22. 06. 2011 vo VÚB, a.s. na dobu 18 mesiacov s vkladom 20 000,– eur. Spoločné 

podpisové právo má generálny sekretár SŠZ a predseda Kontrolnej komisie SŠZ (s moţným 

doplnením o spoločné podpisové právo pre prezidenta SŠZ). 

Úloha splnená. 

 

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. 

Zálohy členom projektového tímu vyplatené dňa 01. 07. 2011.  

Úloha splnená. 

 

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  

Kontrola úlohy posunutá na zasadnutie VV SŠZ po prípadnom podpise zmluvy s FIDE. 

 

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 

Kontrola úlohy posunutá do budúceho zasadnutia VV SŠZ. 
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K bodu 2: 

VV SŠZ prerokoval predloţený stav čerpania rozpočtu SŠZ na rok 2011, so stavom účtu k 07. 

07. 2011 a stavom pokladne k 30. 06. 2011.  

Ing. Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ ospravedlnený; plnenie uznesení a úloh 

a vysvetlenie k riadkom 15 a 16 čerpania rozpočtu SŠZ zašle členom VV SŠZ elektronicky 

v priebehu 29. týţdňa. 

 

 

K bodu 3: 

Gustav Šturc, člen VV SŠZ (zastupujúci ospravedlneného člena VV Petra Falťana, predsedu 

ŠTK): 

 informoval o priebehu losovania Extraligy SR v šachu 2011/2012, 

 predloţil návrh konkurzu na usporiadanie záverečného 3-kola Extraligy SR v šachu 

2011/2012, prijaté uznesenie a úloha: 

 

U02-06-2011 

VV SŠZ berie na vedomie výsledky losovania a schvaľuje návrh konkurzu na usporiadanie 

záverečného trojkola Extraligy Slovenskej republiky v šachu druţstiev v sezóne 2011/2012.  

 

Úloha 01-06-2011 

Generálny sekretár SŠZ zabezpečí uverejnenie losovania a vypísanie konkurzu na 

usporiadanie záverečného trojkola Extraligy SR v šachu 2011/2012 na webovej zväzovej 

stránke do 22. 07. 2011. 

Termín a zodpovednosť: v texte 

 

 

K bodu 4:  
Martin Huba, prezident SŠZ: 

 informoval o zasadnutí projektového tímu pre projekt „Šach na školách“ dňa 15. 07. 2011 

a predloţil na prerokovanie návrh zmluvy s FIDE ohľadom podpory projektu Šach na 

školách v Slovenskej republike, 

 právne stanovisko k zmluve podal člen VV Ľubomír Chripko, vrátane názoru 

spolupracujúceho externého anglosaského právnika, 

 VV SŠZ sa oboznámil so vzorkami demonštračnej šachovnice a šachovej súpravy, ktoré 

budú vyuţívané v rámci projektu Šach na školách,  

 v rámci diskusie členov VV SŠZ sa k projektu pozitívne vyjadrili aj predseda Rady SŠZ 

a predseda Kontrolnej komisie SŠZ. 

 

Následne VV SŠZ schválil a poveril prezidenta SŠZ k podpisu zmluvy  CIS (Šach na školách) 

medzi Slovenským šachovým zväzom a medzinárodnou šachovou federáciou FIDE 

(„Contract between the Chess Federation of Slovakia and FIDE“) vrátane siedmych príloh, 

ktoré tvoria neoddeliteľnú časť zmluvy s tým, ţe prezident SŠZ pred podpisom zmluvy bude 

záverečnú verziu konzultovať s JUDr. Ľubomírom Chripkom, členom VV SŠZ. 

 

Prijatý text uznesenia  U03-06-2011: 

VV SŠZ schvaľuje uzavretie zmluvy CIS (Šach na školách) medzi Slovenským šachovým 

zväzom (SŠZ) a medzinárodnou šachovou federáciou FIDE vrátane neoddeliteľných príloh 

k zmluve a poveruje prezidenta SŠZ k podpisu zmluvy po záverečnej právnej konzultácii. 
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K bodu 5: 

K priebehu Majstrovstiev SR 2011 jednotlivcov v Banskej Štiavnici bolo prijaté uznesenie: 

 

U04-06-2011 

VV SŠZ vyslovuje uznanie a  poďakovanie Milanovi Marošovi, riaditeľovi turnaja, 

organizačnému výboru a partnerom podujatia za zorganizovanie a podporu Majstrovstiev SR 

2011 jednotlivcov v Banskej Štiavnici. Účasť hráčov slovenskej muţskej špičky bola naozaj 

reprezentatívna a v turnaji Open doposiaľ také obsadenie nebolo.  

 

Gustav Šturc, člen VV SŠZ, informoval o príprave účasti na Mitropa Cup 2011.  Prijatá 

úloha: 

 

Úloha 02-06-2011 

VV SŠZ ukladá Niki Varholákovej, členke VV SŠZ, v konzultácii s Gustavom Šturcom 

a Jozefom Ráchelom, členmi VV SŠZ, určiť nomináciu ţien na Mitropa Cup 2011. 

Zodpovednosť: v texte 

 

 

K bodom 6 a 7: 

Niki Varholáková, členka VV SŠZ: 

 predloţila návrh konkurzu na usporiadanie 4. ročníka Česko-slovenskej extraligy 

druţstiev ţien 2012, prijaté uznesenie a úloha: 

 

U05-06-2011 

VV SŠZ schvaľuje návrh konkurzu na usporiadanie 4. ročníka Česko-slovenskej extraligy 

druţstiev ţien 2012 a poveruje Niki Varholákovú, členku VV SŠZ, rokovať s českou stranou 

o termínoch a systéme hry. 

 

Úloha 03-06-2011 

Generálny sekretár SŠZ zabezpečí uverejnenie konkurzu na usporiadanie 4. ročníka Česko-

slovenskej extraligy druţstiev ţien 2012 na webovej zväzovej stránke do 22. 07. 2011. 

Termín a zodpovednosť: v texte 

 

- k neobsadeniu ME druţstiev ţien v novembri 2011 v Grécku pozri Úlohu 01-05-2011. 

 

 

K bodu 8:  

Zdenek Gregor, člen VV SŠZ, predloţil: 

- záverečné vyhodnotenie Dorasteneckej ligy SR v ročníku 2010/2011 a výpočet výšky 

dotácie druţstvám, prijaté uznesenie a úloha: 

 

U06-06-2011 

VV SŠZ schvaľuje predloţené záverečné vyhodnotenie Dorasteneckej ligy SR v ročníku 

2010/2011 a výpočet výšky dotácií. 

 

V diskusii o novom ročníku Dorasteneckej ligy SR v ročníku 2011/2012 sa navrhlo 

motivovať finalistov DL o dotáciu na podujatí medzinárodného významu, nakoľko 

mládeţnícke druţstvá dostatočne nevyuţívajú konfrontáciu so zahraničnými druţstvami ani 

na akciách usporiadaných na území Slovenskej republiky, prijaté uznesenie: 
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U07-06-2011 

VV SŠZ schvaľuje účelovú dotáciu 600, eur viazanú na účasť na medzinárodnom šachovom 

festivale V4 v Liptovskom Mikuláši 2012 v kategórii druţstiev pre tri najlepšie druţstvá 

umiestnené vo finále Dorasteneckej ligy SR 2011/2012 v poradí/výška príspevku: 1. 

miesto/300,  eur, 2. miesto/200,  eur, 3. miesto/100,  eur.  

 

Úloha 04-06-2011  

VV SŠZ ukladá generálnemu sekretárovi uhradiť dotácie z Dorasteneckej ligy ročníka 

2010/2011 jednotlivým klubom v termíne do 30. 09. 2011.   

Termín a zodpovednosť: v texte 

 

- predloţil termínový kalendár súťaţí mládeţe na rok 2012, po zapracovaní pripomienok a 

korektúr prijaté uznesenie a úloha: 

 

U08-06-2011 
VV SŠZ schvaľuje termínový kalendár súťaţí mládeţe na rok 2012. 

 

Úloha 05-06-2011 

VV SŠZ poveruje predsedu Komisie mládeţe SŠZ prípravou návrhov konkurzov 

mládeţníckych podujatí na rok 2012 a sekretariát SŠZ uverejnením na webovej zväzovej 

stránke do týţdňa po schválení VV SŠZ. 

Termín: 31. 07. 2011  

Zodpovednosť: Zdenek Gregor, Martin Dobrotka 

 

- v diskusii k prípravám nového Súťaţného poriadku (jednotlivcov) Zdenek Gregor, člen 

VV SŠZ ako predseda Komisie mládeţe SŠZ navrhol ponechať doterajší systém súťaţí 

mládeţe bez podstatnejších zásahov do štruktúry mládeţníckych (juniorských) súťaţí.

     

 

K bodu 9: 

Jozef Ráchela, člen VV SŠZ, ospravedlnený. 

 

 

K bodom 10 a 11:  
Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ: 

- informoval o príprave účasti na Svetovú letnú univerziádu v Číne 2011 v súčinnosti so 

SAUŠ (vybavovanie víz, potvrdení, materiálne zabezpečenie atď.), 

- v nadväznosti na bod 5 k priebehu Majstrovstiev SR 2011 jednotlivcov v Banskej 

Štiavnici doplnil informáciu o nepríjemnosti spôsobenej organizátorom a riaditeľovi 

turnaja niektorými jednotlivcami, v podobe poškodzovania dobrého mena SŠZ a šachovej 

hry v rozpore so Stanovami SŠZ, poškodzovania majetku v ubytovacom zariadení, 

opakovaného rušenia nočného pokoja, výtrţnostiam v dôsledku poţívania alkoholických 

nápojov v rozpore s ubytovacím poriadkom, ktoré vyústili do vylúčenia hráča Alexandra 

R. z turnaja MSR na základe písomného rozhodnutia riaditeľa turnaja v spojitosti 

s potvrdzujúcim rozhodnutím námietkovej komisie. S tým, ţe VV SŠZ zaujme prípadne 

stanovisko i pre pro futoro prípady aţ po uplynutí odvolacej lehoty, resp. po právoplatnom 

rozhodnutí v prípade podania odvolania, 
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- upozornil, resp. zaslal podklady o chystanej zmene FIDE pre udeľovanie titulu 

medzinárodného organizátora IO (International Organizer), kde s účinnosťou od 01. 01. 

2012 (resp. ţiadosti poslané po Kongrese FIDE v Krakove v októbri 2011) bude potrebné 

absolvovať FIDE seminár, podobne ako u rozhodcov (+ zmeny v spoplatňovaní) 

s výzvou, aby kandidáti spĺňajúci kritériá podali ţiadosti ešte teraz podľa doterajších 

„jednoduchších“ pravidiel (pozri aj bod 13), 

- k prijatému uzneseniu U11-05-2011 informoval, ţe kolektív autorov (M. Horváth, J. 

Kalendovský, I. Štohl) súhlasil s podmienkami v zmysle schváleného uznesenia na 

napísanie a vydanie historickej knihy „Piešťany 1912“ k storočnici; práce na knihe boli 

začaté, následne budú uzavreté licenčné zmluvy k autorskému dielu. 

 

 

K bodu 12: 

Peter Mego, člen VV SŠZ a Michal Vrba, ospravedlnení. 

 

 

K bodu 13: 

Karol Pekár, člen VV SŠZ upozornil, ţe v termíne do 15. 08. 2011 je potrebné zaslať na FIDE 

ţiadosť na udelenie titulov FIDE rozhodcov. Prijatá úloha: 

 

Úloha 06-06-2011 

VV SŠZ ukladá generálnemu sekretárovi SŠZ uverejniť oznam na webovej zväzovej stránke, 

ţe v termíne do 05. 08. 2011 je potrebné zaslať na sekretariát SŠZ podklady rozhodcov SŠZ, 

ktorí splnili potrebné FIDE normy, vrátane úhrady poplatku a taktieţ záujemcov o udelenie 

titulu International Organizer (organizátor FIDE). 

Termín: ihneď 

Zodpovednosť: v texte 

 

 

K bodu 14: 

- 

 

 

K bodu 15: Rôzne 

- Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ, poţiadal VV SŠZ o stanovisko k prestupu 

Zuzany Milcovej, prijaté uznesenie: 

 

U09-06-2011 

VV SŠZ zamieta odvolanie ŠK Medea Martin a potvrdzuje rozhodnutie matriky vo veci 

prestupu Zuzany Milcovej z Turčianskeho šachového centra LUNA Martin do ŠK Medea 

Martin. 

 

 

- VV SŠZ prerokoval „Ţiadosť o prejednanie a zrušenie rozhodnutia VV Krajského 

šachového zväzu Banská Bystrica o zmene hracieho modelu súťaţí v 3. a 4. lige, ktorý je 

nelogický“ od TJ Slávia Technická univerzita Zvolen – šachový oddiel, prijatá úloha: 

 

Úloha 07-06-2011 

VV SŠZ zaujme doporučujúce stanovisko k predloţenej ţiadosti po vyţiadaní relevantných 

materiálov od Krajského šachového zväzu Banská Bystrica.  
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Termín: 31. 07. 2011  

Zodpovednosť: Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ 

 

VV SŠZ v tejto súvislosti odporúča aj Krajským šachovým zväzom Ţilina, Košice a Prešov, 

uverejniť svoje základné informácie na webovej zväzovej stránke www.chess.sk, resp. 

poveruje člena VV Ľubomíra Chripka o vyţiadanie si základných dokumentov (stanov, 

uznesení krajských VV a iných predpisov) príslušných krajských zväzov, ktoré doteraz 

nemajú tieto informácie zverejnené na vlastnej alebo zväzovej webovej stránke. 

 

 

 sekretariát SŠZ odošle p. Ladislavovi Demkovi blahoprajný list pri príleţitosti ţivotného 

jubilea 70 rokov veku. 

 

 

K bodu 16: 

Termín ďalšieho zasadnutia VV SŠZ: 01. 10. 2011 o 10.00 v Tatranských Zruboch počas 

Open Tatry 2011. Bude pozvaný predseda, resp. zástupca Prešovského krajského šachového 

zväzu. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Blanka Rusková 

Overovatelia zápisnice: Gustav Šturc, Ľubomír Chripko 

http://www.chess.sk/
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Uznesenia z VV SŠZ dňa 15. 07. 2011 v Banskej Štiavnici: 

 

U01-06-2011  

VV SŠZ schvaľuje príspevok vo výške 750,– eur na GM turnaj „Zajeţová 2011“ spojený 

s tréningovým sústredením mladých reprezentantov v zmysle podmienok uvedených 

v ţiadosti. Sekretariát SŠZ vyplatí zálohu vo výške 70 % po predloţení štartovej listiny 

a propozícií turnaja, doplatok po predloţení vyúčtovania a správy z turnaja. 

 

U02-06-2011 

VV SŠZ berie na vedomie výsledky losovania a schvaľuje návrh konkurzu na usporiadanie 

záverečného trojkola Extraligy Slovenskej republiky v šachu druţstiev v sezóne 2011/2012.  

 

U03-06-2011: 

VV SŠZ schvaľuje uzavretie zmluvy CIS (Šach na školách) medzi Slovenským šachovým 

zväzom (SŠZ) a medzinárodnou šachovou federáciou FIDE vrátane neoddeliteľných príloh 

k zmluve a poveruje prezidenta SŠZ k podpisu zmluvy po záverečnej právnej konzultácii. 

 

U04-06-2011 

VV SŠZ vyslovuje uznanie a  poďakovanie Milanovi Marošovi, riaditeľovi turnaja, 

organizačnému výboru a partnerom podujatia za zorganizovanie a podporu Majstrovstiev SR 

2011 jednotlivcov v Banskej Štiavnici. Účasť hráčov slovenskej muţskej špičky bola naozaj 

reprezentatívna a v turnaji Open doposiaľ také obsadenie nebolo.  

 

U05-06-2011 

VV SŠZ schvaľuje návrh konkurzu na usporiadanie 4. ročníka Česko-slovenskej extraligy 

druţstiev ţien 2012 a poveruje Niki Varholákovú, členku VV SŠZ, rokovať s českou stranou 

o termínoch a systéme hry. 

 

U06-06-2011 

VV SŠZ schvaľuje predloţené záverečné vyhodnotenie Dorasteneckej ligy SR v ročníku 

2010/2011 a výpočet výšky dotácií. 

 

U07-06-2011 

VV SŠZ schvaľuje účelovú dotáciu 600, eur viazanú na účasť na medzinárodnom šachovom 

festivale V4 v Liptovskom Mikuláši 2012 v kategórii druţstiev pre tri najlepšie druţstvá 

umiestnené vo finále Dorasteneckej ligy SR 2011/2012 v poradí/výška príspevku: 1. 

miesto/300,  eur, 2. miesto/200,  eur, 3. miesto/100,  eur.  

 

U08-06-2011 
VV SŠZ schvaľuje termínový kalendár súťaţí mládeţe na rok 2012. 

 

U09-06-2011 

VV SŠZ zamieta odvolanie ŠK Medea Martin a potvrdzuje rozhodnutie matriky vo veci 

prestupu Zuzany Milcovej z Turčianskeho šachového centra LUNA Martin do ŠK Medea 

Martin. 
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Úlohy z VV SŠZ dňa 15. 07. 2011 v Banskej Štiavnici: 

 

Úloha 01-06-2011 

Generálny sekretár SŠZ zabezpečí uverejnenie losovania a vypísanie konkurzu na 

usporiadanie záverečného trojkola Extraligy SR v šachu 2011/2012 na webovej zväzovej 

stránke do 22. 07. 2011. 

Termín a zodpovednosť: v texte 

 

Úloha 02-06-2011 

VV SŠZ ukladá Niki Varholákovej, členke VV SŠZ, v konzultácii s Gustavom Šturcom 

a Jozefom Ráchelom, členmi VV SŠZ, určiť nomináciu ţien na Mitropa Cup 2011. 

Zodpovednosť: v texte 

 

Úloha 03-06-2011 

Generálny sekretár SŠZ zabezpečí uverejnenie konkurzu na usporiadanie 4. ročníka Česko-

slovenskej extraligy druţstiev ţien 2012 na webovej zväzovej stránke do 22. 07. 2011. 

Termín a zodpovednosť: v texte 

 

Úloha 04-06-2011  

VV SŠZ ukladá generálnemu sekretárovi uhradiť dotácie z Dorasteneckej ligy ročníka 

2010/2011 jednotlivým klubom v termíne do 30. 09. 2011.   

Termín a zodpovednosť: v texte 

 

Úloha 05-06-2011 

VV SŠZ poveruje predsedu Komisie mládeţe SŠZ prípravou návrhov konkurzov 

mládeţníckych podujatí na rok 2012 a sekretariát SŠZ uverejnením na webovej zväzovej 

stránke do týţdňa po schválení VV SŠZ. 

Termín: 31. 07. 2011  

Zodpovednosť: Zdenek Gregor, Martin Dobrotka 

 

Úloha 06-06-2011 

VV SŠZ ukladá generálnemu sekretárovi SŠZ uverejniť oznam na webovej zväzovej stránke, 

ţe v termíne do 05. 08. 2011 je potrebné zaslať na sekretariát SŠZ podklady rozhodcov SŠZ, 

ktorí splnili potrebné FIDE normy, vrátane úhrady poplatku a taktieţ záujemcov o udelenie 

titulu International Organizer (organizátor FIDE). 

Termín: ihneď 

Zodpovednosť: v texte 

 

Úloha 07-06-2011 

VV SŠZ zaujme doporučujúce stanovisko k predloţenej ţiadosti po vyţiadaní relevantných 

materiálov od Krajského šachového zväzu Banská Bystrica.  

Termín: 31. 07. 2011  

Zodpovednosť: Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ 

 


