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Komentár riaditeľa súťaže 
 

Konečná tabuľka: 

Por. Družstvo Z V R P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skóre Body 

1 ŠK Nafta Gbely D 9 8 0 1 * 3½ 3½ 3½ 1 4½ 3 3 3½ 5k 30½ 24 

2 ŠK Holíč B 9 7 1 1 1½ * 3½ 4½ 2½ 3 4 5 3 5 32 22 

3 CVČ Senica C 9 7 0 2 1½ 1½ * 3 4 3½ 5 3 3½ 4 29 21 

4 ŠO Kopčany 9 6 0 3 1½ ½ 2 * 3 3 3 3½ 4½ 4½ 25½ 18 

5 Intechess CVČ Senica 9 5 1 3 4 2½ 1 2 * 1 3½ 4 5 4 27 16 

6 ŠK Štefanov B 9 4 1 4 ½ 2 1½ 2 4 * 2½ 4½ 3 4 24 13 

7 ŠK Holíč C 9 3 1 5 2 1 0 2 1½ 2½ * 4 4½ 5 22½ 10 

8 ŠK Gymnázium Šaštín-Stráže 9 2 0 7 2 0 2 1½ 1 ½ 1 * 4 2½ 14½ 6 

9 ŠK Nafta Gbely E 9 1 0 8 1½ 2 1½ ½ 0 2 ½ 1 * 3 12 3 

10 Interchess ZŠ Borský Mikuláš 9 0 0 9 0k 0 1 ½ 1 1 0 1½ 2 * 7 0 

 

5.liga SE-SI má za sebou ďalší ročník. Oproti tomu minulému došlo k poklesu počtu družstiev z 12 na 10. 

Do súťaže sa pre nízky počet hráčov neprihlásila Slovakia Senica, družstvo trochu prekvapujúco nepostavili 

Skaličania. Štefanov nastúpil len s jedným družstvom. Novým účastníkom súťaže boli Kopčany, ktoré 

zostúpili zo 4.ligy. 

Postupovými ambíciami sa netajili tri družstvá: Gbely D, Holíč B a Kopčany. Holíčania stratili dva body 

v súboji s Interchess CVČ Senica, Gbely však tomuto súperovi dokonca podľahli. Vzájomné súboje 

kandidátov na postup určilo vyžrebovanie súťaže až na posledné tri kolá. Holíč najskôr suverénne zdolal 

Kopčany, nezvládol však kľúčový zápas v Gbeloch. V poslednom kole si už Gbelania prvé miesto postrážili. 

Na tretiu priečku sa veľmi dobrými výkonmi prepracovalo družstvo CVČ Senica C. 

 

Hodnotenie jednotlivých družstiev: 
 

1. ŠK Nafta Gbely D – 24 bodov, skóre 30,5 

Gbelské „déčko“ podávalo väčšinu sezóny stabilné výkony, vybuchlo len v stretnutí proti mladíkom 

z Interchess CVČ Senica. Kľúčový zápas proti najväčšiemu rivalovi z holíča však družstvo zvládlo a tešilo 

sa z prvého miesta. Oporami boli najmä skúsení borci Ferdinand Zajíček a Ľubomír Papánek, na druhej 

šachovnici solídne obstál Peter Kastler. 

 

2. ŠK Holíč B – 22 bodov, skóre 32,0 

Holíč bol podľa priemerného ratingu najväčším favoritom súťaže s jasným cieľom postúpiť do 4.ligy. 

Potvrdiť takúto úlohu je vždy nesmierne náročné. To sa pravdepodobne prejavilo v rozhodujúcom dueli 

v Gbeloch, ktorý Holíčania začali stratou figúry v otvorení na prvej šachovnici. Po ďalších nevyužitých 

možnostiach už nedokázali zápas zvrátiť a napriek najlepšiemu skóre sa museli uspokojiť s druhým 

miestom. Dobre zahrali skúsení hráči Oto Kovárik a Jozef Vach aj Daniel Stašek, ktorý sa k šachu vrátil po 

dlhšom čase. Krásny výsledok 7,5/8 dosiahol mladý Peter Čambal, ktorý sa tak stal najúspešnejším hráčom 

celej súťaže.  

 

3. CVČ Senica C – 21 bodov, skóre 29,0 

Pre družstvo postavené prevažne z mladých hráčov, ktorí síce už majú pomerne dosť ligových skúseností, 

ale zatiaľ na svojej výkonnosti nepracovali tak, ako by si ich potenciál zaslúžil, je tretie miesto veľmi 

úspešným výsledkom, ktorý by mohol hráčov povzbudiť a dodať im motiváciu k tréningu. Družstvo prehralo 

len s dvoma najsilnejšími súpermi, všetky ostatné zápasy vyhralo. V štyroch zápasoch vonku vystužil prvú 



šachovnicu Rastislav Diviak, na druhej šachovnici výborne zahral Ján Drozd, ktorý pred sezónou prišiel zo 

Slovakie Senica. Z mladíkov sú asi s výsledkom najspokojnejší Robert Kaufman a Nikolas Náter. 

 

4. ŠO Kopčany – 18 bodov, skóre 25,5 

Kopčany dlhé roky pôsobili v 4.lige a po minuloročnom zostupe sa chceli pokúsiť o návrat. Družstvo je síce 

veľmi skúsené, trpí však veľmi úzkou súpiskou. Celú súťaž odohralo len so 6 hráčmi. Napriek tomu sa ani 

raz nestalo, že by Kopčany neobsadili niektorú šachovnicu. To je jasný dôkaz, že hráči tohto družstva majú 

šach naozaj radi. Všetkých slabších súperov Kopčany porazili, na prvé tri družstvá však nestačili. Solídny 

výsledok dosiahol na prvej šachovnici Marián Cerovský. 

 

5. Interchess CVČ Senica – 16 bodov, skóre 27,0 

Družstvo, v ktorom dominovala mladosť, sa stalo doslova postrachom favoritov. Zobralo totiž body 

obidvom najvážnejším uchádzačom o postup. Zaváhalo síce so súpermi zo stredu tabuľky, 5.miesto je však 

veľmi solídne. Výborne zahrali na horných šachovniciach Jakub Úlehla a Michaela Trojková, všetky 4 partie 

vyhral „veterán“ Max Bazovský. Bodovali aj najmladší hráči družstva Peter Otépka a Marek Oslej. 

 

6. ŠK Štefanov B – 13 bodov, skóre 24,0 

Štefanov bol kombináciou mladíckej dravosti a dospelej rozvážnosti. Družstvo nekládlo dôraz na výsledok, 

šancu dostali aj hráči z dolnej polovice súpisky. Vôbec sa nedarilo Jurajovi Wallnerovi. Pekné výsledky 

dosiahli bratia Roman a Pavol Tomašovičovci a obdivuhodný je výkon najmladšej hráčky súťaže Karin 

Novomeskej. Táto talentovaná slečna ešte nechodí do školy, napriek tomu si dokáže sadnúť za šachovnicu 

v lige a získať 4 body zo 4 partií. Ešte o nej určite budeme počuť. 

 

7. ŠK Holíč C – 10 bodov, skóre 22,5 

Holíčski mladíci sa zlepšujú. Získavajú skúsenosti nielen v 5.lige, ale aj na turnajoch a to sa v ďalšej sezóne 

nepochybne prejaví. Dôležité bude vydržať a nepoľaviť. Lídrom družstva bol Marek Zlámal, ktorý dosiahol 

na prvej šachovnici pekný výsledok 5,5/7. Aj ďalší hráči obstáli pomerne solídne a pripísali si nárast ratingu. 

 

8. ŠK Gymnázium Šaštín-Stráže – 6 bodov, skóre 14,5 

V Šaštíne dostávajú tradične príležitosť aj menej skúsení hráči, z ktorých viacerí sú študentmi tamojšieho 

gymnázia. Sympatické družstvo vyhralo dva zápasy. Oporou bol na prvej šachovnici hrajúci Branislav 

Húska, ktorý sa postupne vypracoval na solídneho hráča. Nastupuje aj v treťoligovom družstve Senice. 

 

9. ŠK Nafta Gbely E – 3 body, skóre 12,0 

Pre mladé družstvo bola aj v tomto ročníku 5.liga dosť náročným sústom, aj napriek tomu, že si pripísalo 

svoje prvé víťazstvo. Hráči majú pred sebou ešte veľa práce, určite by pomohlo, keby sa viac zúčastňovali 

turnajov. 9 ligových partií za rok, to je príliš málo hernej praxe. Solídne zahral na 1.šachovnici Peter 

Brunovský, z mladíkov je asi najspokojnejší Vladimír Volek 

 

10. Interchess ZŠ Borský Mikuláš – 0 bodov, skóre 7,0 

Mladí hráči z Borského Mikuláša sa v súťaži dosť trápili. Jednoznačne by to chcelo pridať v tréningu. Veľký 

potenciál má najmladší hráč družstva Krištof Višváder. Ak sa mu podarí skrotiť rýchlu ruku, môže si už 

v budúcej sezóne pripísať niekoľko cenných skalpov. 

 

 

Toto bol môj subjektívny pohľad na práve skončený ročník 5.ligy. Uvítam akékoľvek názory a postrehy, 

ktoré pomôžu súťaž vylepšiť. Teším sa na ďalšiu sezónu 5.ligy SE-SI. 

 

 

V Senici 29.3.2016         Rastislav Diviak 

           riaditeľ 5.ligy SE-SI 


