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Národná šachová akadémia Slovenského Šachového zväzu - štatút

§1
Právne postavenie Národnej šachovej akadémie
Národná šachová akadémia je vnútorná organizačná jednotkaobčianskeho združenia
Slovenský
šachový zväz
(IČO: 17310571, webové sídlo: www.chess.sk, e-mail:
sekretariat@chess.sk, sídlo sekretariátu Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky).
Národná šachová akadémia (ďalej len NŠA) je podriadená Výkonnému výboru Slovenského
šachového zväzu (ďalej len VV SŠZ). Činnosť NŠA kontroluje Kontrolór Slovenského
šachového zväzu. Partnerom NŠA pri tvorbe návrhov koncepcie a návrhov metodických
predpisov je Trénersko – metodická komisia Slovenského šachového zväzu.

§2
Predmet a cielečinnosti NŠA
Predmetom činnosti Národnej šachovej akadémiaje riadiť organizáciua financovanie
tréningovej činnosti talentovaných športovcov NŠA v rámci Slovenského šachového zväzu,
teda športového zväzu,ktorý je prijímateľom štátneho príspevku uznanému športu (šach).
Cieľom pri riadení organizácie tréningového procesu je zapojenie všetkých osôb
oprávnených prijímať podporu od Národnej šachovej akadémie do tréningov. Plnenie tohto
cieľa sa hodnotí percentom aktívnych oprávnených osôb (zapojených do tréningového
procesu) zo všetkých oprávnených osôb.
Cieľom pri riadení financovania tréningovej činnosti talentovaných športovcov je dodržanie
podmienok Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu medzi Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenským šachovým zväzom.
Nástrojompre riadenie organizácie tréningovej činnosti talentovaných športovcov a pre
riadenie financovania tréningovej činnosti sú metodické predpisy Národnej šachovej
akadémie schválené Výkonným výborom SŠZ. Tieto predpisy sú záväzné pre realizátorov a
prijímateľov tréningového procesu, aj pre funkcionárov SŠZ.

§3
Štruktúra akompetencie orgánov NŠA
Orgánmi NŠA sú riaditeľ NŠA a trojčlenná rada NŠA. Riaditeľa a radu NŠA menuje VV SŠZ.
Riaditeľ NŠA zodpovedá za činnosť NŠA, riadi internú komunikáciu s členmi rady NŠA pri
tvorbe návrhov metodických predpisov. Predkladá na rokovanie VV SŠZ metodické predpisy
a iné návrhy schválené aspoň dvomi členmi rady NŠA, vediea zverejňuje register
metodických predpisovna internetovej stránke SŠZ v sekcii Akadémie.
Riaditeľ NŠA konzultuje návrhy s predstaviteľom trénersko – metodickej komisie SŠZ pri
tvorbe metodických predpisov NŠA a pri realizácii predmetu činnosti NŠA.
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Riaditeľ NŠA komunikuje v rámci kompetencií vyplývajúcich zo schválených
a zverejnených metodických predpisov s poskytovateľmi a prijímateľmi tréningového
procesu pre talentovaných športovcov, s predstaviteľmi aj s funkcionármi SŠZ.
Rada NŠA sa podieľa na tvorbe metodických predpisov NŠA, jej členovia hlasujú o návrhu
na predloženie metodických predpisov NŠA a iných návrhoch NŠA na rokovanie VV SŠZ.

§4
Tréneri NŠA a členovia NŠA
Trénerov NŠA vyberá trénersko – metodická komisia SŠZ na základe výsledkov konkurzu,
návrh zoznamu trénerov NŠA schvaľuje VV SŠZ.
Tréneri NŠA sa podieľajú na tvorbe koncepcie práce s talentovanou mládežou a výbere
talentovanej mládeže za členov NŠA. Zoznam členov NŠA a výšku ich finančného nároku na
podporu v danom kalendárnom roku schvaľuje VV SŠZ na návrh Trénersko – metodickej
komisie SŠZ. Tento zoznam je metodickým predpisom NŠA.
Tréneri NŠA poskytujú konzultácie členom NŠA alebo ich individuálnym trénerom pri tvorbe
tréningových plánov.Tréneri NŠA hodnotia výsledky a výkonnostný rast členov NŠA.
O forme hodnotenia rozhodujú tréneri NŠA. Termíny hodnotenia výsledkov je 31. máj a 1.
december kalendárneho roka.
Členovia NŠA čerpajú svoj nárok na krytie oprávnených nákladov.Metodický pokyn so
zoznamom oprávnených nákladov vydáva NŠA na základe podmienokvyplývajúcich
z aktuálnej Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu medzi Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenským šachovým zväzom.
Členovia NŠA čerpajú svoj nárok do 30. novembra kalendárneho roka. Prostriedky
nevyčerpané do tohto termínu rozdelí Rada NŠA medzi členov NŠA, ktorí svoje prostriedky
k tomuto termínu vyčerpali.
Formu vyúčtovania čerpania oprávnených prostriedkov určuje metodický predpis NŠA
(Čerpanie prostriedkov členmi Národnej Šachovej Akadémie ), ktorý na návrh Trénersko –
metodickej komisie schvaľuje VV SŠZ.

§5
Regionálne šachové akadémie
Regionálne šachové akadémie sú poskytovatelia tréningového procesu pre talentovaných
športovcov zriadení podľa osobitného štatútu. Štatút regionálnej šachovej akadémie
schvaľuje VV SŠZ na návrh Národnej šachovej akadémie. Predmetom činnosti regionálnych
šachových akadémií je vytváranie podmienok pre trénovanie talentovanej mládeže, ktorá sa
nedostala do výberu členov Národnej šachovej akadémie.
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