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Slovenský šachový zväz                                                                   
Sekretariát: Olympionikov 4, 971 01  Prievidza 

 
 

 

Zápis z rokovania Výkonného výboru SŠZ, 

konaného dňa 17. 12. 2011 v Prievidzi 

 

Prítomní: 

Výkonný výbor: Martin Huba (prezident), Peter Falťan, Zdenek Gregor, Ľubomír Chripko, 

Jozef Ráchela, Gustav Šturc, Niki Varholáková (členovia) 

Sekretariát: Martin Dobrotka, Blanka Rusková 

Rada SŠZ: Zdenek Fenďa, predseda  

Kontrolná komisia SŠZ: Peter Paleček, predseda 

Prizvaný: Michal Vrba 

Ospravedlnení: Karol Pekár (viceprezident), Peter Mego (člen), Imrich Jurčišin (predseda 

Košického krajského šachového zväzu) 

   

Program rokovania: 

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

2. Spolupráca SŠZ s KŠZ (Niki Varholáková v zastúpení Imricha Jurčišina)  

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)  

12. Popularizácia (Ľubomír Chripko) 

13. Komunikačná stratégia (Michal Vrba) 

14. Klasifikácie (Peter Falťan) 

15. Informácia kontrolnej komisie (zúčastnený člen KK) 

16. Rôzne  

17. Termín ďalšieho zasadnutia VV SŠZ 

 

 

K bodu 1: 

 

Gustav Šturc, člen VV SŠZ, poverený vedením schôdze do príchodu prezidenta SŠZ, privítal 

prítomných členov Výkonného výboru SŠZ na poslednom zasadnutí v roku 2011, ktoré sa 

konalo v Prievidzi.            

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. 
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Zodpovednosť: v texte 

Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ informoval, ţe mechanické hodiny pre nevidiacich 

v súčasnosti nie sú u dodávateľa k dispozícii, sú dlhodobo vypredané. Na základe uvedených 

informácií bolo prijaté uznesenie: 

 

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. 

Pokračovať v sledovaní úlohy a uznesenia. 

 

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. 

Zodpovednosť: v texte 

Michal Vrba informoval o spolupráci s Jánom H. pre webovú stránku SŠZ. Všetky grafické 

práce, ktoré mu boli určené, vykonal v poţadovanom čase a kvalite. 

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 

Pravidlá odmeňovania sú stanovené. Pre zabezpečenie transparentnosti v čerpaní prostriedkov 

v rámci projektu boli prijaté úlohy: 

 

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 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  

 

U05-07-2011 

VV SŠZ schvaľuje pridelenie Majstrovstiev SR mládeţe pre rok 2012 ŠO ŠKM Stará Ľubovňa 

a poveruje organizátora a predsedu Komisie mládeţe SŠZ predloţiť propozície na schválenie VV 

SŠZ v termíne do 31. 10. 2011. 

Termín a zodpovednosť: v texte 

Uznesenie splnené. 
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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 sa plní, Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ, informoval o zabezpečení miesta 

konania v Penzióne Gejdák v Ruţomberku (www.gejdak.sk), dohodnutých zľavách, moţnosti 

účasti na bleskovom turnaji v Ruţomberu (Memoriál Dušana Pečnera) a počte zatiaľ 

prihlásených účastníkov.  

Pokračovať v sledovaní uznesenia. 

 

Úloha 01-07-2011 

VV SŠZ poveruje komisiu v zloţení: Peter Falťan, Jozef Ráchela a Gustav Šturc vyhodnotením 

prijatých ponúk  na organizovanie záverečného trojkola Extraligy SR v šachu 2011/2012 

a predloţením na elektronické schválenie členom VV SŠZ.  

Termín: 31. 10. 2011  

Peter Falťan, člen VV SŠZ, informoval o výsledku vyhodnotenia prijatých ponúk. Komisiou bol  

vybratý organizátor Igor Eremiáš (AŠK Nitra), ktorý následne potvrdil zorganizovanie 

záverečného trojkola Extraligy SR v šachu 2011/2012 v Hoteli Olympia v Nitre. 

Úloha splnená. 

 

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 sčasti splnená, Niki Varholáková, členka VV SŠZ, predloţila propozície, ktoré sekretariát 

SŠZ formálne upraví a  uverejní na webovej zväzovej stránke.  

Pokračovať v sledovaní úlohy. 

 

Úloha 03-07-2011 

VV SŠZ poveruje predsedu Komisie mládeţe SŠZ, aby vyzval záujemcov o usporiadanie 

mládeţníckych podujatí o doplnenie konkurzných podmienok a predloţiť návrh propozícií VV 

SŠZ elektronicky na schválenie. 

Termín: 31. 10. 2011 

Zdenek Gregor, člen VV SŠZ, predloţil propozície mládeţníckych podujatí v roku 2012 v rapid 

šachu, ktoré sekretariát SŠZ formálne upraví a uverejní na webovej zväzovej stránke.  

Úloha splnená. Prijaté uznesenie: 

 

U02-08-2011 

VV SŠZ schvaľuje pridelenie a propozície: 

 Majstrovstvá SR mládeţe 2012 v rapid šachu jednotlivcov v kategóriách D a CH 8, 10, 12, 

14, 16 a 20-ročných – TŠC LUNA Martin v termíne 12. 05. 2012, 

 Majstrovstvá SR mládeţe 2012 v rapid šachu druţstiev mladších ţiakov – TŠC LUNA 

Martin v termíne 11. 05. 2012, 

 Majstrovstvá SR mládeţe 2012 v rapid šachu druţstiev starších ţiakov – TŠC LUNA Martin 

v termíne 13. 05. 2012. 

Za hlavného rozhodcu schvaľuje FA Rastislava Diviaka a garanta za VV SŠZ Zdenka Gregora, 

člena VV SŠZ. 
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Úloha 04-07-2011 

Sekretariát SŠZ zašle výzvu MŠK Martin na splnenie náleţitostí v uznesení Kontrolnej komisie 

SŠZ. V prípade, ţe ţiadateľ nedoloţí doklady do 31. 10. 2011, nárok sa povaţuje za 

bezpredmetný.  

Termín a zodpovednosť: v texte 

Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ, informoval o komunikácii so zástupcom MŠK Martin. 

Vzhľadom na to, ţe neboli predloţené doklady v zmysle smerníc SŠZ na sekretariát SŠZ 

a Kontrolnej komisii SŠZ, povaţuje VV SŠZ nárok MŠK Martin za bezpredmetný.  

 

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 nesplnená. Sekretariát SŠZ bezodkladne uverejní oznam na webovej zväzovej stránke 

s novým termínom zaslania ponúk do 20. 01. 2012. 

 

Úloha 06-07-2011 

Sekretariát SŠZ pripraví ďakovné listy za dosiahnuté výsledky: 

 Majstrovstvá EÚ 2011  Mureck – Svetlana Sučíková – majsterka EÚ v kategórii dievčat do 

12 rokov, 

 Majstrovstvá Európy mládeţe 2011 Albena - Viktor Gaţík, Veronika Gaţíková, Jerguš 

Pecháč, Oliver Spaček a Filip Haring. 

Úloha splnená. 

 

 

K bodu 2: 

Niki Varholáková, členka VV SŠZ, na základe poverenia od predsedu Košického krajského 

šachového zväzu Imricha Jurčišina informovala o spolupráci so SŠZ a predloţila ţiadosť 1. 

Košickej šachovej školy o poskytnutie dotácie vo výške 500,– eur za účelom vytvorenia 

tréningového strediska mládeţe pre východoslovenský región. VV SŠZ zobralo ţiadosť na 

vedomie a prijalo uznesenie: 

 

U03-08-2011 

VV SŠZ schvaľuje zdruţenie finančných prostriedkov SŠZ s Košickým krajským šachovým 

zväzom (KE KŠZ) vo výške 500,-- eur SŠZ a 500,-- eur KE KŠZ pre 1. Košickú šachovú školu – 

tréningové stredisko mládeţe.  

Povinnosti KŠZ: 

Predloţiť z kaţdého tréningového sústredenia správu, dotazníky spokojnosti účastníkov 

a záverečnú správu. Tréneri musia byť v systéme SŠZ.  

 

 

K bodu 3: 

Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ: 

 predloţil stav čerpania rozpočtu SŠZ k 15. 12. 2011, ktorý VV SŠZ zobral na vedomie, 

 informoval o zvýšení dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 

2011, tzn. celková poskytnutá výška dotácie v roku 2011 bola vo výške 58 440,-- eur, 

 odpovedal na otázky prítomných členov VV SŠZ. 

 

 

K bodu 4:  
Peter Falťan, člen VV SŠZ, informoval o: 
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– domácich súťaţiach v kompetencii SŠZ, ktoré VV SŠZ zobral na vedomie, 

– vyhodnotení ponúk na organizáciu záverečného trojkola Extraligy SR v šachu 2011/2012 

v rámci plnenia Úlohy 01-07-2011. 

 

  

K bodu 5: 

Projekt Šach na školách – prítomní členovia projektového tímu informovali o stave prác na 

projekte ku dňu 16. 12. 2011 (počet zapojených škôl/CVČ a detí v rámci projektu, web stránka, 

čerpanie finančných prostriedkov, balíčky pre deti a pod.). Pre viac informácií členov VV SŠZ 

o projekte boli prijaté Úlohy 01-08-2011 a 02-08-2011.  

 

 

K bodu 6: 

Gustav Šturc, člen VV SŠZ, informoval o: 

- plánovanej účasti slovenských šachových reprezentantov na ME jednotlivcov 2012 

v Plovdive (Bulharsko) v termíne 19. 03. – 01. 04. 2012; z oslovených reprezentantov 

(prvých 5 GM podľa FIDE rebríčka vrátane Majstra SR) prejavil k dnešnému dňu záujem o 

účasť iba GM Peter Michalík, čiastočne GM Tomáš Petrík, 

- umiestnení Gennadija Timoščenka na Majstrovstvách sveta seniorov 2011 – 3. miesto, prijaté 

uznesenie: 

 

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.  

 

 

K bodom 7 a 8: 

Niki Varholáková, členka VV SŠZ, informovala o: 

 plánovanej účasti slovenských šachových reprezentantiek na ME ţien 2012 v Gaziantep 

(Turecko) v termíne 01. – 14. 05. 2012; z oslovených reprezentantiek (prvých 5 WGM podľa 

FIDE rebríčka vrátane Majsterky SR) zatiaľ potvrdili účasť WGM Júlia Kočetková a WGM 

Zuzana Borošová,  

 v súvislosti s účasťou na ME 2012 jednotlivcov a jednotlivkýň bolo prijaté uznesenie: 

 

U05-08-2011 

VV SŠZ schvaľuje podporu pre reprezentantov na Majstrovstvách Európy jednotlivcov 

a jednotlivkýň v roku 2012 v celkovej sume 4 000,– eur. 

 

 

 v súvislosti s účasťou na ME 2011 v rapid šachu bolo prijaté uznesenie: 

 

U06-08-2011 

VV SŠZ potvrdzuje elektronické hlasovanie per rollam o poskytnutí dotácie pre Andreu 

Briestenskú (majsterku SR v rapid šachu do 20 rokov) a Rastislava Briestenského st. na 

Majstrovstvách Európy 2011 v rapid šachu vo Varšave (Poľsko) v termíne 16. – 18. 12. 2011 vo 

výške 150,– eur/osoba. 

 

Niki Varholáková ako vedúca výpravy informovala o priebehu Majstrovstiev sveta mládeţe 

2011 v Caldas Novas (Brazília) v termíne 17. – 27. 11. 2011, ktorú doplnil generálny sekretár 
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SŠZ správou od Igora Gaţíka, vedúceho trénera na tomto podujatí. Na základe dosiahnutých 

výsledkov, VV SŠZ zvaţuje do budúcnosti pripraviť štatút reprezentanta a smernice pre hráčov, 

vedúcich výprav a trénerov. Pre budúcnosť je potrebné zlepšiť prístup hráčov k reprezentácii, 

plneniu si povinností a pokynov vedúceho výpravy a trénerov vrátane ţivotosprávy a disciplíny.  

Prijaté uznesenie: 

 

U07-08-2011 

VV SŠZ berie na vedomie správu vedúcej výpravy a trénera výpravy z Majstrovstiev sveta 

mládeţe 2011 v Caldas Novas (Brazília).  Vyslovuje poďakovanie hlavnému trénerovi výpravy 

IM Igorovi Gaţíkovi a vedúcej výpravy WFM Niki Varholákovej. 

 

 

K bodu 9:  

Zdenek Gregor, člen VV SŠZ, informoval o:  

- priebehu dorasteneckej ligy ročníka 2011/2012, 

- spustení oficiálnej stránky Majstrovstiev SR v šachu mládeţe 2012 www.msr2012chess.sk, 

- schválení propozícií Majstrovstiev SR mládeţe v rapid šachu 2012 v rámci uznesenia U02-

08-2011. 

 

VV SŠZ s pochopením vzal na vedomie ţiadosť týkajúcu sa Majstrovstiev SR juniorov 

a junioriek 2012 a prijal nasledovné uznesenie: 

 

U08-08-2011 

VV SŠZ potvrdzuje elektronické hlasovanie per rollam o pridelení a schválení propozícií 

Majstrovstiev SR juniorov a junioriek 2012: 

- termín: 26. 12. 2011 – 03. 01. 2012, 

- organizátor: ŠK Doprastav Bratislava,  

- riaditeľ turnaja: Bc. Ondrej Danada,  

- hlavný rozhodca: FA Rastislav Diviak,  

- garant SŠZ: Peter Falťan, člen VV SŠZ a predseda ŠTK 

a schvaľuje úhradu pobytových nákladov pre zúčastnených hráčov s titulom GM, IM a WGM, 

WIM. Víťaz kategórie juniorov a  víťazka kategórie junioriek majú právo účasti na 

Majstrovstvách sveta juniorov 2012 v Aténach (Grécko) v termíne 01. – 16. 08. 2012. 

 

 

K bodu 10: 

Jozef Ráchela, člen VV SŠZ: 

- poďakoval v mene VV SŠZ trénerom Ľubomírovi Ftáčnikovi a Igorovi Štohlovi za 

trénovanie mládeţníckych reprezentantov cez skype v roku 2011 a informoval, ţe predbeţne 

súhlasili s ďalším trénovaním v roku 2012; návrh účastníkov pripravia Niki Varholáková 

a Jozef Ráchela, členovia VV SŠZ, prijatá úloha: 

 

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 

 

- informoval o pripravovanom seminári pre trénerov začiatkom roka 2012. 

 

 

http://www.msr2012chess.sk/
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K bodom 11 a 12:  
Ľubomír Chripko, člen VV SŠZ, informoval o: 

- stretnutí s Františkom Chmelárom, prezidentom Slovenského olympijského výboru (SOV) 

ohľadom podpory  SOV na Valnom zhromaţdení MOV o zaradenie šachu medzi olympijské 

športy; zároveň ho informoval o realizovaní projektu Šach na školách v rámci SŠZ, 

- účasti na seminári o športe a medzinárodných vzťahoch, ktorý organizoval SOV, 

- výzve Klubu fair play SOV na predkladanie návrhov na ocenenia za rok 2011, uzávierka 

podávania návrhov je 31. 12. 2011; za Slovenský šachový zväz navrhol na udelenie ocenenia 

pre Viktora Gaţíka a Jerguša Pecháča za vystupovanie počas záverečného kola Majstrovstiev 

Európy mládeţe 2011 v Albene (Bulharsko) v termíne 10. – 21. 09. 2011 - VV SŠZ návrh 

zobral na vedomie, 

- písomnom vyhotovení odvolania okresnej prokurátorky Bratislava III v trestnej veci 

obţalovaného K. P., vrátane následného písomného vyjadrenia za splnomocnenca 

poškodeného, 

- zákone č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

K bodu 13: 

Peter Mego, člen VV SŠZ, ospravedlnený. Prítomný Michal Vrba upozornil na dôleţitosť 

propagácie SŠZ prostredníctvom facebooku, on-line prenosov a správ z turnajov. VV SŠZ zobral 

informáciu na vedomie. Prijatá úloha a uznesenie: 

 

Úloha 04-08-2011 

Športovo-technická komisia SŠZ pripraví návrh ohľadom zabezpečenia on-line prenosov 

z turnajov Extraligy SR v šachu pre ročník 2012/2013. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: 30. 04. 2012  

 

U09-08-2011 

VV SŠZ schvaľuje zmenu lehoty na predkladanie správ z podujatí z 15 dní na 3 kalendárne dni, 

uvedenú v bode 2 „Podmienok pre organizátorov podujatí s podporou SŠZ“, ktoré VV SŠZ 

schválil dňa 04. 02. 2011 uznesením U17-02-2011 s účinnosťou od 01. 03. 2011. Ostatné body 

podmienok  ostávajú nezmenené. Nové znenie podmienok platí s účinnosťou od 15. 01. 2012      

a tvorí prílohu zápisu z VV SŠZ. 

 

 

K bodu 14: 

Karol Pekár, viceprezident SŠZ, ospravedlnený.  

 

Peter Falťan, člen VV SŠZ, informoval o moţnosti ratingovania turnajov v rapid šachu 

a bleskovom šachu na FIDE v roku 2012. VV SŠZ informáciu zobral na vedomie.  

 

Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ, predloţil ţiadosť Veroniky Gaţíkovej na úhradu 

nákladov za pridelenie FIDE titulu, prijaté uznesenie: 

 

U10-08-2011 

Na základe dosiahnutých výsledkov Veroniky Gaţíkovej - 2. miesto v kategórii dievčat do 12 

rokov na Majstrovstvách Európy mládeţe 2011 v Albene (Bulharsko) v termíne 10. – 21. 09. 

2011, VV SŠZ schvaľuje úhradu nákladov za pridelenie FIDE titulu WCM vo výške 50,-- eur 

z prostriedkov SŠZ. 
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K bodu 15: 

Peter Paleček, predseda Kontrolnej komisie SŠZ, informoval o plánovanej inventarizácii 

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

bude predloţená na najbliţšom zasadnutí VV SŠZ. Výstupy o stavu majetku sa uverejnia na 

webovej zväzovej stránke. Prijaté uznesenie: 

 

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. 

 

 

K bodu 16: Rôzne 

Gustav Šturc, člen VV SŠZ: 

 príprava konferencie SŠZ v roku 2012 – opätovne bude prerokovaná na budúcom zasadnutí 

VV SŠZ. 

 

Martin Huba, prezident SŠZ: 

 predloţil návrh rozpočtu na rok 2012, prijatá úloha: 

 

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  

 

Blanka Rusková, organizačný manaţér SŠZ: 

 predloţila návrh na vyradenie laminátora (obstaranie v 02/2005, laminovanie do formátu A4, 

maximálna hrúbka fólie do 125 µm) z dôvodu morálneho opotrebovania a nekvalitného 

laminovania a návrh na zakúpenie nového laminátora (laminovanie do formátu A3, 

maximálna hrúbka fólie do 250 µm) v max. cene 155,-- eur s DPH. Prijaté uznesenie: 

 

U12-08-2011 

VV SŠZ schvaľuje vyradenie laminátora obstaraného v 02/2005 a nákup nového laminátora 

v max. cene 155,– eur s DPH (laminovanie do formátu A3, maximálna hrúbka fólie do 250 µm). 

 

Martin Dobrotka, generálny sekretár SŠZ: 

– predloţil ţiadosť Igora Gaţíka o súhlas SŠZ na pridelenie titulu tréner FIDE. Prijaté uznesenie: 

 

U13-08-2011 

VV SŠZ schvaľuje podanie ţiadosti Igora Gaţíka na FIDE pre pridelenie titulu tréner FIDE. 

 

 

K bodu 17: 

Termín ďalšieho zasadnutia VV SŠZ:  04. 02. 2012 o 11.00 h v Ruţomberku 

 
 

Zapísala: Blanka Rusková 

Overovatelia zápisnice: Gustav Šturc, Ľubomír Chripko 

 

Príloha: Podmienky pre organizátorov podujatí s podporou SŠZ s účinnosťou od 15. 01. 2012 
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Uznesenia z VV SŠZ dňa 17. 12. 2011 v Prievidzi: 

 

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.  

 

U02-08-2011 

VV SŠZ schvaľuje pridelenie a propozície: 

 Majstrovstvá SR mládeţe 2012 v rapid šachu jednotlivcov v kategóriách D a CH 8, 10, 12, 

14, 16 a 20-ročných – TŠC LUNA Martin v termíne 12. 05. 2012, 

 Majstrovstvá SR mládeţe 2012 v rapid šachu druţstiev mladších ţiakov – TŠC LUNA 

Martin v termíne 11. 05. 2012, 

 Majstrovstvá SR mládeţe 2012 v rapid šachu druţstiev starších ţiakov – TŠC LUNA Martin 

v termíne 13. 05. 2012. 

Za hlavného rozhodcu schvaľuje FA Rastislava Diviaka a garanta za VV SŠZ Zdenka Gregora, 

člena VV SŠZ. 

 

U03-08-2011 

VV SŠZ schvaľuje zdruţenie finančných prostriedkov SŠZ s Košickým krajským šachovým 

zväzom (KE KŠZ) vo výške 500,-- eur SŠZ a 500,-- eur KE KŠZ pre 1. Košickú šachovú školu – 

tréningové stredisko mládeţe.  

Povinnosti KŠZ: 

Predloţiť z kaţdého tréningového sústredenia správu, dotazníky spokojnosti účastníkov 

a záverečnú správu. Tréneri musia byť v systéme SŠZ.  

 

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.  

 

U05-08-2011 

VV SŠZ schvaľuje podporu pre reprezentantov na Majstrovstvách Európy jednotlivcov 

a jednotlivkýň v roku 2012 v celkovej sume 4 000,– eur. 

 

U06-08-2011 

VV SŠZ potvrdzuje elektronické hlasovanie per rollam o poskytnutí dotácie pre Andreu 

Briestenskú (majsterku SR v rapid šachu do 20 rokov) a Rastislava Briestenského st. na 

Majstrovstvách Európy 2011 v rapid šachu vo Varšave (Poľsko) v termíne 16. – 18. 12. 2011 vo 

výške 150,– eur/osoba. 

 

U07-08-2011 

VV SŠZ berie na vedomie správu vedúcej výpravy a trénera výpravy z Majstrovstiev sveta 

mládeţe 2011 v Caldas Novas (Brazília).  Vyslovuje poďakovanie hlavnému trénerovi výpravy 

IM Igorovi Gaţíkovi a vedúcej výpravy WFM Niki Varholákovej. 

 

U08-08-2011 

VV SŠZ potvrdzuje elektronické hlasovanie per rollam o pridelení a schválení propozícií 

Majstrovstiev SR juniorov a junioriek 2012: 

- termín: 26. 12. 2011 – 03. 01. 2012, 
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- organizátor: ŠK Doprastav Bratislava,  

- riaditeľ turnaja: Bc. Ondrej Danada,  

- hlavný rozhodca: FA Rastislav Diviak,  

- garant SŠZ: Peter Falťan, člen VV SŠZ a predseda ŠTK 

a schvaľuje úhradu pobytových nákladov pre zúčastnených hráčov s titulom GM, IM a WGM, 

WIM. Víťaz kategórie juniorov a  víťazka kategórie junioriek majú právo účasti na 

Majstrovstvách sveta juniorov 2012 v Aténach (Grécko) v termíne 01. – 16. 08. 2012. 

 

U09-08-2011 

VV SŠZ schvaľuje zmenu lehoty na predkladanie správ z podujatí z 15 dní na 3 kalendárne dni, 

uvedenú v bode 2 „Podmienok pre organizátorov podujatí s podporou SŠZ“, ktoré VV SŠZ 

schválil dňa 04. 02. 2011 uznesením U17-02-2011 s účinnosťou od 01. 03. 2011. Ostatné body 

podmienok  ostávajú nezmenené. Nové znenie podmienok platí s účinnosťou od 15. 01. 2012      

a tvorí prílohu zápisu z VV SŠZ. 

 

U10-08-2011 

Na základe dosiahnutých výsledkov Veroniky Gaţíkovej - 2. miesto v kategórii dievčat do 12 

rokov na Majstrovstvách Európy mládeţe 2011 v Albene (Bulharsko) v termíne 10. – 21. 09. 

2011, VV SŠZ schvaľuje úhradu nákladov za pridelenie FIDE titulu WCM vo výške 50,-- eur 

z prostriedkov SŠZ. 

 

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. 

 

U12-08-2011 

VV SŠZ schvaľuje vyradenie laminátora obstaraného v 02/2005 a nákup nového laminátora 

v max. cene 155,– eur s DPH (laminovanie do formátu A3, maximálna hrúbka fólie do 250 µm). 

 

U13-08-2011 

VV SŠZ schvaľuje podanie ţiadosti Igora Gaţíka na FIDE pre pridelenie titulu tréner FIDE. 



11 
 

Úlohy z VV SŠZ dňa 17. 12. 2011 v Prievidzi: 

 

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 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 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 04-08-2011 

Športovo-technická komisia SŠZ pripraví návrh ohľadom zabezpečenia on-line prenosov 

z turnajov Extraligy SR v šachu pre ročník 2012/2013. 

Zodpovednosť: v texte 

Termín: 30. 04. 2012  

 

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  
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Slovenský šachový zväz        

     

 

 

 

Podmienky pre organizátorov podujatí s podporou SŠZ 
 

 

 

 Platí pre slovenských organizátorov všetkých podujatí s dotáciou SŠZ (Majstrovstvá SR 

a dotované súťaţe druţstiev ako dorastenecká liga, ţenská extraliga, GPX mládeţe) 

Všeobecné podmienky: 

1. Podpora SŠZ na nasledujúcu sezónu bude schválená len po splnení podmienok v predchádzajúcej 

sezóne. 

2. Dotácia bude nárokovateľná len na akcie, ktorých organizátor predloţil: 

- Správu informujúcu o priebehu, ukončení turnaja alebo súťaţe, so stručnými výsledkami do 3 

kalendárnych dní po ukončení príslušnej akcie. Správa by mala byť stručná, ale výstiţná, aby 

ju bolo moţné zverejniť v médiách, primárne pre www.chess.sk. Ku správe je potrebné 

pripojiť  i fotografie víťazov. 

- Komplexnú správu, vrátane ekonomiky podujatia a merateľných výstupoch pre SŠZ 

doplnenú ďalšími  fotografiami, do 20  kalendárnych dní po ukončení príslušnej akcie. 

Súčasťou záverečnej správy musia byť príslušné výsledkové tabuľky. 

3. Schválená dotácia SŠZ sa kráti o výšku 20 % v prípade nesplnenia podmienok uvedených 

v bode 2. 

 

Schválil VV SŠZ na zasadnutí dňa 04. 02. 2011 uznesením U17-02-2011 s účinnosťou od 

01. 03. 2011. 

 

Zmenu v bode 2 schválil VV SŠZ na zasadnutí dňa 17. 12. 2011 uznesením U09-08-2011 

s účinnosťou od 15. 01. 2012. 

  

 

 

 

 

 

 

Martin Huba, v. r. 

prezident SŠZ 

 

 

http://www.chess.sk/

