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ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ČINNOSTI NÁRODNEJ ŠACHOVEJ AKADÉMIE SŠZ
(NŠA SŠZ)
1. Hlavné úlohy Národnej šachovej akadémie SŠZ:
− zabezpečuje šachové vzdelávanie na najvyššej úrovni pre najtalentovanejších
a najpracovitejších šachistov a šachistky (ďalej len šachistov) v každej kategórii
do 18 rokov,
− poskytuje tréningové materiály a konzultácie, školí trénerov v systéme trénerov SŠZ,
– nadštandardnej podpory sa dostane tým najúspešnejším vo svetovom a európskom meradle
medailisti MS, ME, MEÚ.
Národná šachová akadémia SŠZ zabezpečí:
- najlepším šachistom tréning na pôde akadémie – sídlo zväzu
- odbornú pomoc najlepším šachistom a ich osobným trénerom
- preverovanie ich systematickej práce
- odbornú pomoc a preverovanie systematickej práce Regionálnych šachových akadémií
Odborná pomoc a príspevok pre osobného trénera, resp. príspevok na trénera pre
nominovaných počas MS, ME, MEÚ bude poskytnutý len členom Národnej šachovej
akadémie SŠZ.
2. Hlavné zásady činnosti:
A) Individuálny prístup
B) Hlavný cieľ – výsledky – tituly FM, IM, GM, umiestnenie na MS 1-20, ME 1-15
a MEU 1-3, tréning je len vedľajší produkt
C) Efektívne vynakladanie finančných prostriedkov – osobitná podpora tým, čo môžu
dosahovať výnimočné výsledky, výnimočný nárast výkonnosti s ohľadom na finančnú
náročnosť a riziko investície
D) Hodnotenie hráčov podľa výsledkov, nie podľa objemu tréningu. Samozrejme sa
prihliadne, na mimoriadne okolnosti.
3. Systém činnosti Národnej šachovej akadémie SŠZ
Zriaďovateľom Národnej šachovej akadémie SŠZ je Slovenský šachový zväz. Štatút Národnej
šachovej akadémie schvaľuje VV Slovenského šachového zväzu. Národnú šachovú akadémiu
SŠZ riadi Rada Národnej šachovej akadémie, ktorá zodpovedá za jej činnosť, spolupracuje
s osobnými trénermi členov NŠA, s TMK a VV SŠZ,
Rada NŠA: GM Ján Plachetka, Rudolf Diviak a Zdenek Gregor
Organizačným pracovníkom NŠA SŠZ je generálny sekretár SŠZ. Národnú šachovú
akadémiu SŠZ kontroluje Kontrolór SŠZ.
Členstvo v Národnej šachovej akadémii SŠZ:
Členom – frekventantom Národnej šachovej akadémie SŠZ môže byť každá hráčka a každý
hráč do 18 rokov z aktuálnej Listiny talentov skupiny A+ až B2. I počas roku môžu byť
pribratí ďalší hráči do NA, na základe výnimočných výsledkov zisk titulu IM, GM,
umiestnenie na MS do 20 miesta, umiestnenie na ME do 15 miesta. Podpora bude
poskytovaná pyramídovým spôsobom, najväčšia pre tých, čo sú najvyššie v rebríčkoch
výkonnosti.

Pridružený člen:
GM(IM, FM) vo veku do 23 rokov minimálne ELO 2400, môže byť prizvaný na jednotlivé
akcie NA za účelom skvalitnenia prípravy jeho členov. Za plnoprávneho člena môže byť
prijatý na základe rozhodnutia TMK.
4. Náplň práce Národnej šachovej akadémie SŠZ:
1. NŠA zabezpečuje výkonnostný rast individuálnym dohľadom a metodickými
konzultáciami.
2. Členovia NŠA sa zaradzujú do hlavných pracovných skupín podľa svojej výkonnosti.
Niektorí hráči sa môžu podľa potreby zúčastňovať i činností viacerých skupín (napr. podľa
obsadenia jednotlivých akcií). V skupinách má byť zabezpečená zdravá súťaživosť.
3. Budú tiež zaradení do rôznych pracovných podskupín podľa svojich osobných potrieb.
4. Základom práce sú individuálne konzultácie podľa potreby toho ktorého hráča. Predpoklad
je, že každý hráč NŠA by mal mať aspoň 2 individuálne konzultácie do roka.
5. Hráči vyššej výkonnosti budú viac podporovaní. Zvýhodnení budú pracovitejší a tí, ktorí
budú rešpektovať zodpovednosť NŠA za ich výsledky.
6. Individuálny rozvoj bude zabezpečovaný prostredníctvom mini sústredení, sústredení,
prednášok a konzultácií cez skype, tematickými turnajmi najmä on-line.
7. NŠA poskytne pred vrcholovými súťažami nominovaným trénerom informácie a postupy k
lepšiemu sekundovaniu na turnaji.
8. Nezastupiteľnú úlohu na zlepšení výkonnosti budú mať hráči samotní, ich osobní tréneri a
rodičia. NŠA bude so všetkými úzko spolupracovať.
9. Rada NŠA bude riadiť tréningový proces všetkých členov a zabezpečí pre členov NŠA
trénerov na základe výberového konania.
10. Do individuálnych príprav bude zasahovať trénerský tím, ktorý budú tvoriť skúsení tréneri
s účasťou individuálnych trénerov.
11. Konkrétne sústredenia, prednášky, lekcie a pod. budú viesť skúsení lektori, špecialisti na
konkrétnu tému príslušnej výkonnosti.
12. NŠA bude priebežne vypracovávať zoznam trénerov a spolupracovníkov podľa
výkonnosti, zamerania, schopností a osobitných znalostí, s ktorými bude podľa potreby
spolupracovať.
13. NŠA vypracuje vzorový tréningový plán – osnovy znalostí pre hráčov rôznej úrovne,
s doporučenou literatúrou. Táto bude zverejnená na internete i pre iných hráčov a trénerov.
Zoznam doporučenej literatúry bude všetkými priebežne dopĺňaný.
14. Cieľom NŠA voči RA (regionálnym akadémiám) je dosiahnuť stav, aby aspoň 50% ich
financií bolo použitých na výkonnostný šach kvalitou prípravy kompatibilnou s NA.
15. O spôsobe hodnotenia kvality RA a posúdenia efektívnosti vynaložených prostriedkov
rozhodujú v rovnakom pomere NŠA(s TMK) a komisia mládeže (za masový a propagujúci
šach).
16. NŠA rozhoduje o nominácii hráčov a trénerov na podujatia v rozsahu jej frekventantov
a má slovo i vo veciach štátnej reprezentácie dospelých (ak bude systém fungovať, bude
najlepšie poznať svojich ľudí).
17. NŠA – informačné centrum – bude zabezpečovať osobitné tréningové materiály v rámci
NŠA a aj pre hráčov mimo NŠA(alebo tých v NŠA čo by nemali takú podporu v tréningu)
za poplatok.
18. NŠA – turnajové centrum. Zriadenie turnajového centra podporí účasť na turnajoch.
Zabezpečí informácie a pomoc pri spoločných výjazdoch.

19. Členovia NŠA sa zúčastňujú sústredení organizovaných NŠA. Na sústredenia členovia
NŠA finančne prispievajú podľa svojho zaradenia v tabuľke listiny talentov. Sústredenia sú
otvorené i ďalším pozvaným za týchto finančných podmienok:
– hráči na Listine talentov SŠZ platia príslušné percento z poplatku
za sústredenie podľa svojho zaradenia do príslušnej skupiny v listine talentov
– hráči mimo listinu talentov SŠZ zaplatia 100% z ceny sústredenia a stanovený
trénersky poplatok
– pridružení členovia si platia pobytové náklady v plnej výške. V prípade
vykonávania asistencie hlavnému trénerovi počas sústredenia majú nárok na zľavu
až do výšky 100%.
– hráč z Listiny talentov SŠZ, môže požiadať o zníženie poplatku zo sociálnych
dôvodov. O žiadosti rozhodne TMK na návrh hlavného trénera.
20. Národná šachová akadémia SŠZ, v spolupráci s TMK, bude tiež zabezpečovať odbornú
pomoc (konzultácie, školenia trénerov, metodika) a preverovanie systematickej práce
Regionálnych šachových akadémií.
5. Finančné náklady na činnosť Národnej šachovej akadémie SŠZ
A) Jednotkové náklady na trénerov a na pobyt na sústredeniach/konzultáciách:
Tréner NŠA SŠZ:
1 deň na sústredení 100€
1 hodina skype 20€
B) O použití finančných prostriedkov rozhoduje Výkonný Výbor SŠZ na návrh TMK.
C) Kontrolu použitia finančných prostriedkov NŠA SŠZ zabezpečí kontrolór SŠZ.
D) Celkové ročné náklady NŠA SŠZ.
Budú upravované v súlade so schváleným rozpočtom SŠZ na daný rok.

