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Komentár riaditeľa súťaže 
 

Konečná tabuľka 2.ligy A 2015/2016: 
Por. Družstvo Z V R P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skóre Body 

1 KŠN Bratislava 11 9 2 0 * 4 5½ 4 4½ 6½ 5½ 5½ 7 6½ 6 6 61 29 

2 Strelec DNV B 11 9 2 0 4 * 4½ 5 5½ 6 4½ 5 4 5½ 7 5½ 56½ 29 

3 Doprastav Bratislava B 11 7 1 3 2½ 3½ * 4 5 5½ 3½ 5½ 5 5 4½ 5 49 22 

4 Lokomotíva Trnava B 11 5 3 3 4 3 4 * 4 4½ 3½ 4½ 3 8 5½ 7 51 18 

5 Potônska veža 11 4 3 4 3½ 2½ 3 4 * 4½ 4 6 4½ 2½ 4 5½ 44 15 

6 Slovan Bratislava D 11 5 0 6 1½ 2 2½ 3½ 3½ * 4½ 5 3½ 6½ 5½ 5½ 43½ 15 

7 Slovan DP Bratislava 11 4 3 4 2½ 3½ 4½ 4½ 4 3½ * 4 4 3½ 5 4½ 43½ 15 

8 Krasňany 11 4 1 6 2½ 3 2½ 3½ 2 3 4 * 5 4½ 4½ 4½ 39 13 

9 Osuské B 11 3 3 5 1 4 3 5 3½ 4½ 4 3 * 3 4½ 4 39½ 12 

10 Skalica 11 4 0 7 1½ 2½ 3 0 5½ 1½ 4½ 3½ 5 * 3 4½ 34½ 12 

11 Trnava-Modranka 11 2 1 8 2 1 3½ 2½ 4 2½ 3 3½ 3½ 5 * 4½ 35 7 

12 Pezinok 11 0 1 10 2 2½ 3 1 2½ 2½ 3½ 3½ 4 3½ 3½ * 31½ 1 

 
  Práve skončený ročník 2.ligy A priniesol množstvo zaujímavých momentov. V pozícii topfavorita 

vstupovalo do súťaže mladé družstvo KŠN Bratislava. V minulom ročníku unikol tomuto tímu postup do prvej 

ligy po nezvládnutom poslednom kole. Stále sa zlepšujúci, ale už o rok skúsenejší hráči teda ani nemohli mať 

iný cieľ, ako napraviť zaváhanie z minulej sezóny. Otázkou bolo, či sa nájde niekto, kto s nimi bude v súťaži 

držať krok. Už od úvodných kôl sa ku KŠN pridalo B-družstvo Devínskej Novej Vsi. Po polovici súťaže bolo 

jasné, že práve medzi nimi sa rozhodne o víťazovi. Vzájomný súboj rozuzlenie nepriniesol a tak kráčali bok po 

boku až do posledného kola. Kuriozitou je, že na záver obidve družstvá len remizovali, vďaka vyššiemu počtu 

partiových bodov sa z postupu tešili hráči KŠN. Tretie miesto si po výbornom finiši vybojoval Doprastav B. 

Hlavnými kandidátmi na záchranársky boj mali byť podľa súpisiek Modranka a nováčik zo Skalice. 

Jednoznačne najhorší úvod sezóny mal dosť nečakane Pezinok. Pezinčania napriek skúsenému družstvu 

nedokázali nájsť víťaznú vlnu ani v druhej polovici súťaže, získali len jediný bod a tak sa minimálne na rok 

s 2.ligou lúčia. Druhým zostupujúcim je Modranka, ktorá pravdepodobne doplatila na slabšiu dochádzku 

hráčov. Skalica striedala lepšie momenty s horšími, 12-bodový zisk však na záchranu stačí. 

 

Hodnotenie jednotlivých družstiev: 
 

1. KŠN Bratislava – 29 bodov, skóre 61,0 

KŠN malo postup na dosah už v minulom ročníku, preto teraz nechcelo nechať nič na náhodu. Okrem remízy 

s najväčším konkurentom a ďalšieho nerozhodného výsledku v poslednom kole kráčalo družstvo súťažou dosť 

suverénne, ak by sme skúmali priemerné skóre vo víťaznom zápase, bolo by to 6:2. Logicky tomu zodpovedá 

výsledok 6 hlavných opôr tímu: Miroslav Roháček, Marek Karas, Samir Sahidi, Andrej Královič a bratia 

Miroslav a Peter Mackovci hrali výborne. Ak mladíci nezaspia na vavrínoch, KŠN sa nestratí ani v 1.lige. 

 

2. ŠK Strelec Devínska Nová Ves B – 29 bodov, skóre 56,5 

Jednoznačne najpríjemnejšie prekvapenie súťaže. Devínska síce patrila aj papierovo medzi silnejšie družstvá, 

málokto však mohol očakávať, že bude držať krok s KŠN až do konca a skončí na druhom mieste len o skóre. 

Bude zaujímavé, či hráči z Devínskej Novej Vsi nadviažu na svoje výkony aj v nasledujúcom ročníku. Ak áno, 

rozhodne budú opäť patriť medzi favoritov. Veľmi pomohli výkony najúspešnejšieho hráča celej súťaže Erika 



Opreu, ktorý získal z 11 partií 10 bodov! Výborne zahral Matej Šošovička, jeho brat Juraj solídne udržal prvú 

šachovnicu a oporou zadných radov bol Marek Kösegi. 

 

3. ŠK Doprastav Bratislava B – 22 bodov, skóre 49,0 

Doprastav vstupoval do súťaže so solídnou zostavou plnou skúsených hráčov. Po dvoch úvodných prehrách to 

nevyzeralo na vydarenú sezónu. Nasledovali však zlepšené výkony, družstvo sa prepracovalo na tretie miesto 

a po dobre zvládnutom záverečnom dvojkole ho s prehľadom udržalo. Doprastav potiahli najmä silní hráči na 

nižších šachovniciach Karol Petrík, Róbert Krajňák a Peter Orosi.  

 

4. Lokomotíva Trnava B – 18 bodov, skóre 51,0 

Trnavská Lokomotíva postavila aj v tejto sezóne silné družstvo, zložené zo skúsených hráčov aj z niekoľkých 

talentovaných mladíkov. V prvej polovici sa Trnava B pohybovala v strede tabuľky, pred posledným 

dvojkolom sa dostala na 3.miesto, v súboji s dvom najsilnejšími súpermi však už pridala len jeden bod. Štvrtá 

priečka je však solídna a pravdepodobne nie je pre Trnavčanom sklamaním. Najlepšími hráčmi tímu boli Peter 

Puškár a Alexander Nicolini, ktorí prešli súťažou bez prehry. 

 

5. Potônska veža Veľký Meder – 15 bodov, skóre 44,0 

Potônska veža po zlúčení s Veľkým Mederom opäť patrila medzi lepšie družstvá. Začala síce dvoma prehrami 

proti KŠN a Devínskej Novej Vsi, postupne sa však predierala v tabuľke vyššie a nakoniec obhájila 5.miesto 

z minulého ročníka. Viacerí hráči podali solídne výkony, oporou bol už tradične Zoltán Darázs. 

 

6. ŠK Slovan Bratislava D – 15 bodov, skóre 43,5 

Slovan D bol síce nováčikom súťaže, vzhľadom v širokej hráčskej základni nemal problém zložiť súpisku tak, 

aby družstvo nemalo záchranárske starosti. Hráči z prvých miest súpisky nastupovali málo, v poslednom 

dvojkole však družstvo zabralo a zabezpečilo si umiestnenie v strede tabuľky. Výborne zahrali Peter Jančovič 

a Andrea Briestenská, solídny výkon podal aj Vladimír Cambel a najmladší hráč súťaže Sebastián Kostolanský. 

 

7. Slovan Dopravný podnik – 15 bodov, skóre 43,5 

Dopravný podnik mal vždy silné družstvo, ktorého najväčšou nevýhodou bola úzka súpiska. Pred týmto 

ročníkom sa klub spojil so Slovanom, vďaka čomu malo družstvo Dopravného podniku dostatok hráčov. 

Napriek tomu to nebola úplne vydarená sezóna, v budúcej sezóne bude družstvo asi mieriť vyššie. Solídny 

výkon podal Vladimír Nováček a v prvej polovici sezóny aj Ján Hudec.  

 

8. ŠK Krasňany – 13 bodov, skóre 39,0 

Krasňany odštartovali dvoma víťazstvami, čím si zabezpečili pomerne pohodovú sezónu v pokojnom strede 

tabuľky. Veľkou oporou bol Miroslav Mandák, ďalší stabilní hráči podávali striedavé výkony. 

 

9. ŠK Osuské B – 12 bodov, skóre 39,5 

Rezerva Osuského trpela v tejto sezóne na veľmi slabú dochádzku hráčov základnej zostavy. Takmer v každom 

zápase nastúpili minimálne štyria náhradníci. Najviac partií odohral Jakub Úlehla, ktorý bol až na poslednom 

mieste súpisky. Zopakovať za týchto okolností 4.miesto z minulej sezóny nebolo možné. Družstvo sa však 

pomerne pohodlne zachránilo, aj keď sa k nemu v niektorých zápasoch výrazne priklonila Caissa. Výraznú 

oporu družstvo nemalo, viacerí hráči zahrali pomerne solídne. 

 

10. ŠK Skalica – 12 bodov, skóre 34,5 

Skalica bola nováčikom súťaže a prioritou bola jednoznačne záchrana. To sa aj podarilo, takže Skaličania sa 

môžu tešiť na 2.ligu aj v budúcej sezóne. Družstvo potiahli najmä moravské opory Jan Sosna a Petr Kapusta. 

Snáď sa v budúcnosti podarí dať viac šancí mladým hráčom. 

 

11. ŠK Komplet Modranka – 7 bodov, skóre 35,0 

Modranka bola ďalším družstvom, ktoré trápila dochádzka hráčov. Náhradníci si síce zahrali do sýtosti, 

v mnohých zápasoch však družstvu chýbala kvalita. Ani výborné výkony Aloisa Lanča a Rastislava Kavoňa na 

prvých dvoch šachovniciach nestačili družstvu na záchranu. 



12. KŠ Pezinok – 1 bod, skóre 31,5 

Pezinčania bez akýchkoľvek pochybností prežili sezónu ako z najhoršieho sna a budú na ňu chcieť čo najskôr 

zabudnúť. Podľa súpisky mali patriť minimálne do stredu tabuľky. Keď sa však nedarí, tak sa proste nedarí. 

Družstvo pokazilo viacero nádejne rozohraných stretnutí a nakoniec vybojovalo iba jediný bod. Solídne zahral 

snáď len Silvio Michal a ešte pár hráčov, ktorí nastúpili len na málo zápasov.  

 

Ďakujem všetkým družstvám za spoluprácu a teším sa na ďalší ročník 2.ligy. 

 

 

 

 

 

V Senici 23.3.2016         Rastislav Diviak 

            riaditeľ 2.ligy A 


