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Majstrovstvá Slovenska žiakov, žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY a študentov, študentiek SŠ 
a 2. stupňa OGY v zrýchlenom šachu hostili v školskom roku 2016/17 Topoľčany. 
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali vo štvrtok 15.12.2016 v Kultúrnom Dome 
v Topoľčanoch, boli vo viacerých ohľadoch prelomové. Predovšetkým sa vďaka 
dostatočne veľkým a kvalitným priestorom podarilo spojiť turnaje ZŠ a SŠ do jedného 
hracieho dňa. Priebeh partií komentoval v online režime aktuálny majster Slovenska medzi 
dospelými medzinárodný veľmajster Milan Pacher, nezriedka sa k nim vyjadrovali aj 
samotní aktéri. V online prenose bežalo 16 šachovníc, čo je na tomto podujatí tiež 
rekordný počet.  Tieto sa premietali aj na stránke www.chess.sk, teda ich mohli s napätím 
sledovať rodičia aj tréneri, ktorí nemohli na podujatie prísť osobne. V hracích priestoroch 
sa nachádzal aj bufet so zabezpečeným občerstvením a pitným režimom pre účastníkov aj 
sprievodné osoby. Podujatia otvoril aj uzavrel krátkym príhovorom primátor Topoľčian, 
pán Ing. Peter Baláž. Popri mnohých pozitívach boli organizátori donútení aj k jednému 
opačne vnímanému kroku, a to zavedeniu štartovného. Keďže dotácia z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu na postupové súťaže v šachu v roku 2016 nebola 
udelená, bola to jediná možnosť, ako vyrovnať rozpočet podujatia. 
O to viac teší skutočnosť, že takmer všetci postupujúci z krajských kôl, ktoré sa vôbec 
prvýkrát v novodobej histórii podujatia uskutočnili vo všetkých krajoch Slovenska na úrovni 
ZŠ aj SŠ, svoje právo postupu na MSR využili. Turnaje tak mali okrem početného 
zastúpenia všetkých kútov Slovenska aj vysokú hráčsku kvalitu. Hracie tempo bolo 2x15 
min. + 5s/ť. 
V súťaži žiačok sa suverénnym výkonom prezentovala Dominika Tomčíková zo ZŠ 
Lipová, Rajec, keď súperkám povolila len jednu remízu. Prekvapením je aj 2. miesto 
Lucie Ševčíkovej (12-ej nasadenej) zo ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto 
s odstupom jedného bodu za víťazkou. Tretia skončila s odstupom ďalšieho polbodu 
Viktória Nadzamová zo SZŠ Slobody 1, Košice, prvá nasadená, no zároveň jedna 
z najmladších účastníčok podujatia, však bude svoj veľký talent určite môcť ukázať 
v budúcich rokoch. Súťaže žiačok sa zúčastnilo spolu 27 dievčat. Najmladšou hráčkou 
bola len 7-ročná Martinka Šošovičková zo SZŠ Nová Dubnica. 
Súťaž žiakov rovnako suverénne so ziskom 6,5/7, no vari ešte viac šokujúco, ovládol ešte 
len 10-ročný Lukáš Sebastián Kostolanský z British International School Bratislava, 
Pekníkova 6. Obhajca prvenstva z minulého aj predminulého roku a veľký favorit FM 
Jerguš Pecháč zo ZŠ Lichardova, Žilina sa musel uspokojiť s 2. miestom, keď nedokázal 
zmazať jedinú stratu bodu vo vzájomnej partii s Kostolanským. Tretie miesto, rovnako ako 
pred rokom, s bodovým odstupom na víťaza obsadil Lukáš Bango ZŠ s MŠ I. Krasku 29, 
Trnava. Kategória žiakov ZŠ je zvyčajne najpočetnejšia, a ani tento ročník nebol 
výnimkou, keď v nej súťažilo až 30 hráčov. 
Ani v súťažiach stredoškolákov nemali favoriti turnajov na ružiach ustlané. V súťaži 
stredoškoláčok zvíťazila so ziskom 6/7 Eva Mészárosová z Gymnázia v Nových 
Zámkoch a preťala tak šancu na zlatý hattrick dvojnásobnej majsterke SR spomedzi 
žiačok ZŠ, celkovo druhej, Dominike Ferkovej z Gymnázia L. Stöckela v Bardejove. Tretie 
miesto s jednobodovým odstupom na víťazku obsadila Anna Sofia Cíbiková 
z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch. Kategória stredoškoláčok sa vyznačuje podľa 
tradície naopak najnižšou účasťou, čo sa aj potvrdilo, avšak 24 hráčok je o 4 viac ako pred 
rokom. 



Najvyrovnanejšie štartové pole sľubovala kategória stredoškolákov, ktorých prišlo dovedna 
28. Dobrá polovica z nich mohla mať pred štartom medailové ambície, nezriedka 
podporené už aj hernými skúsenosťami zo Slovenskej extraligy dospelých. Tentoraz 
nielen vzrastom, ale aj výkonom 6/7 všetkých prevýšil Martin Jablonický z 
Arcibiskupského gymnázia v Trnave. S druhým miestom sa musel uspokojiť obhajca titulu 
Teodor Holtman z Gymnázia L. Stöckela v Bardejove s polbodovou stratou na víťaza. 
Tretie poradie putuje rovnako do Trnavy zásluhou Petra Puškára, študenta Gymnázia J. 
Hollého, ktorý získal rovnako 5,5 bodu. 
Víťazom okrem spomínaného primátora mesta Topoľčany gratulovali aj štátna 
tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Mgr. Oľga 
Nachtmannová, Phd. a prezident Slovenského šachového zväzu Ing. František 
Jablonický, ktorý mal azda najväčšiu radosť z úspechu svojho syna. Na vyhodnotení bol 
prítomný aj poslanec Národnej Rady SR PaedDr. Pavol Goga. 
O podujatí sa objavila zmienka aj na hlavnej stránke Ministerstva ŠVVaŠ. 
Menom organizátorov finálových súťaží, ktorými boli Slovenský šachový zväz 
a Topoľčiansky šachový klub v zastúpení Mgr. Ing. Alexandra Riabova, srdečne 
gratulujeme všetkým hráčom a hráčkam k účasti na celoslovenskom finále, 
obzvlášť víťazom a ĎAKUJEME všetkým hráčom aj zástupcom zúčastnených škôl 
za zodpovedný prístup a výnimočne korektné správanie. 
 
Súťaží ZŠ a 1. stupňa OGY sa zúčastnilo 1660 detí, z toho 1322 chlapcov a 338 dievčat 
z 383 základných škôl z celého Slovenska. V súčte okresných, krajských 
a celoslovenského kola (tzv. Počet cvičebných jednotiek podľa metodiky MŠVVaŠ) 
súťažilo 2065 detí (z toho dievčat 24,05%). 
U súťaží SŠ a 2. stupňa OGY sa počet cvičebných jednotiek vyšplhal na 624 študentov, 
z toho 469 chlapcov a 155 dievčat (24,84%) zo 197 stredných škôl Slovenska. 
Spoločný počet cvičebných jednotiek žiakov ZŠ a študentov SŠ dosiahol 2689 
účastí. 
 
Vyhodnotenie nájdete aj na stránke Slovenského šachového zväzu www.chess.sk a tiež 
na portáli www.skolskysport.sk.  
Veríme, že budeme s Vami spolupracovať aj v ďalšom školskom roku.  
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Zľava: 3. Viktória Nadzamová, garant SŠZ Stanislav Vlček, 1. Dominika Tomčíková, spoluorganizátorka R. 

Nadzamová, 2. Lucia Ševčíková, hlavný organizátor A. Riabov, štátna tajomníčka O. Nachtmannová, primátor P. 
Baláž, poslanec NR SR PaedDr. P. Goga, prezident SŠZ F. Jablonický 

Výsledky:  žiačky ZŠ 
 

 

 
Zľava: garant SŠZ Stanislav Vlček, 3. Lukáš Bango, 1. Lukáš Sebastián Kostolanský, 2. Jerguš Pecháč, 

spoluorganizátorka R. Nadzamová, hlavný organizátor A. Riabov, štátna tajomníčka O. Nachtmannová, primátor 
P. Baláž, poslanec NR SR PaedDr. P. Goga, prezident SŠZ F. Jablonický 

 
 
Výsledky:  žiaci ZŠ 
 



Majstrovstvá Slovenska v šachu študentov a študentiek SŠ a 2. stupňa OGY 
2016/17 

 

 
Zľava: garant SŠZ Stanislav Vlček, 3. Anna Sofia Cíbiková, 1. Eva Mészárosová, spoluorganizátorka R. 

Nadzamová, 2. Dominika Ferková, hlavný organizátor A. Riabov, štátna tajomníčka O. Nachtmannová, primátor 
P. Baláž, poslanec NR SR PaedDr. P. Goga, prezident SŠZ F. Jablonický 

Výsledky:  študentky SŠ 
 

 
Zľava: garant SŠZ Stanislav Vlček, spoluorganizátorka R. Nadzamová, 1. Martin Jablonický, hlavný organizátor 

A. Riabov, 2. Teodor Holtman, štátna tajomníčka O. Nachtmannová, primátor P. Baláž, poslanec NR SR PaedDr. 
P. Goga 

 
Výsledky: študenti SŠ 
 
Viac fotografií na: https://goo.gl/photos/Lb6mysHabRFuWfL47 
 
 
 
26.12.2016      Stanislav Vlček, Slovenský šachový zväz 

 


