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1. ÚVOD
Regionálne šachové akadémie (RŠA) zabezpečia šachové vzdelávanie na vysokej úrovni pre
širší okruh talentovaných a pracovitých šachistov v rámci príslušného regiónu.
RŠA podporia fungovanie krúžkov a klubov v oblastiach vzdelávania:
- vedúcich krúžkov,
- klubových trénerov,
- rozhodcov,
- organizačných pracovníkov a iných odborníkov dôležitých pre slovenský šach.
RŠA aktívne podporujú nárast členskej základne do 18 rokov
- prostredníctvom pravidelnej komunikácie so školami vo svojom regióne,
- propagáciou projektov Šach na školách a Matematicko-didaktických hier (MDH),
- pomocou pri organizovaní športových podujatí pre uvedenú vekovú kategóriu.
RŠA budú aktívne pri získavaní sponzorov a predkladaní projektov, aby zabezpečili čo
najviac finančných prostriedkov pre rozvoj šachu v príslušnom regióne.
RŠA o svojej činnosti budú pravidelne informovať príslušné orgány SŠZ, KŠZ, NŠA a
regionálne médiá.
Právna forma: Občianske združenie
2. ZÁKLADNÉ MYŠLIENKY
Prvou základnou myšlienkou je vyselektovať z najtalentovanejších a najúspešnejších
šachistov a šachistiek tých, ktorí na sebe systematicky pracujú a podporiť ich.
Ďalšej nadštandardnej podpory sa dostane tým najúspešnejším vo svetovom a európskom
meradle – medailisti MS, ME, MEÚ.
RŠA spolupracuje s Národnou Šachovou Akadémiou(NŠA).
NŠA zabezpečí najlepším členom RŠA, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do NŠA:
- tréning s podporou NŠA,
- odbornú pomoc im a aj ich osobným trénerom,
- preverovanie ich systematickej práce,
a tiež odbornú pomoc a preverovanie systematickej práce v RŠA.
RŠA umožní pravidelný (napríklad týždenný) tréning širšiemu okruhu šachistov v rámci
príslušného regiónu, vrátane vyšších vekových kategórií, za úhradu nákladov.
RŠA nepredstavuje a nenahrádza šachový tréning v oddieloch, šachových krúžkoch a pod.
Druhou základnou myšlienkou je systematicky spolupracovať na zvýšení počtu členov do 18
rokov a na organizovaní šachových turnajov pre túto kategóriu, čím sa zabezpečí
životaschopnosť slovenského šachu.
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3. SYSTÉM FUNGOVANIA RŠA
Štatút Regionálnej šachovej akadémie udeľuje Slovenský šachový zväz na dobu určitú.
O štatút sa môže uchádzať klub alebo iný šachový subjekt pôsobiaci na území Slovenskej
republiky, prípadne združenie klubov, alebo iných šachových subjektov (s jasne definovaným
vedúcim takéhoto združenia, to znamená klubom, iným šachovým subjektom alebo fyzickou
osobou).
Regionálnu šachovú akadémiu riadi jej riaditeľ – organizačný pracovník, ktorý spracováva
ročné plány činnosti a výkonnostné ciele a predkladá ročné hodnotiace správy. Súčasne
komunikuje s médiami, predkladá projekty a posiela žiadosti o sponzorstvo. Garantom za
Výkonný výbor SŠZ je predseda Komisie mládeže SŠZ a v časti výkonnostného šachu NŠA
a TMK SŠZ. V právomoci VV SŠZ je poskytnúť určité úľavy z podmienok RŠA zo slabších
regiónov na návrh garantov.
Plán práce
Plán práce v oblasti masového šachu, náboru a propagácie obsahuje :
- analýzu súčasného stavu s konkrétnymi problémami rozvoja,
- konkrétny kvantifikovaný cieľ zlepšenia,
- spôsob ako ho dosiahnuť,
- akcie a činnosti s predpokladanými nákladmi a termínmi, ktoré majú priviesť k cieľu
Plán práce v oblasti výkonnostného šachu obsahuje:
-

analýzu súčasného stavu s konkrétnymi problémami rozvoja,
konkrétny kvantifikovaný cieľ zlepšenia,
spôsob ako ho dosiahnuť,
akcie a činnosti s predpokladanými nákladmi a termínmi, ktoré majú priviesť k cieľu

A to pre dve cieľové skupiny
A) pre výkonnostných hráčov, kde plán práce je konzultovaný s NŠA a každý z nich
má plán práce individuálny, je stanovený spôsob ich individuálneho sledovania,
stanovovania cieľov a vyhodnocovania výsledkov
B) pre ostatných členov RŠA ktorí trénujú skupinovo, vrátane spôsobu ich sledovania,
stanovovania cieľov a vyhodnocovania výsledkov.
Pravidelný tréning
Každá tréningová skupina v rámci RŠA sa bude pravidelne stretávať na tréningu a bude mať
svojho trénera.
Tréner a jeho činnosť:
- vedie sústredenie (obsah, forma),
- spolupracuje s osobnými trénermi členov skupiny,
- píše a koordinuje tréningové plány,
- zadáva a kontroluje domácu prácu atď.
Tréningy musia byť financované len z vlastných zdrojov. V prípade, že ak po dohode s NŠA
bude dohodnutý osobitný postup u niektorých členov RŠA, tento je možné realizovať len
vtedy ak budú hráči dostávať domáce úlohy, ktoré budú kontrolované.
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Starostlivosť projekty Šach na školách a MDH v danom regióne:
RŠA bude:
- aktívne propagovať projekty Šach na školách a MDH v danom regióne
- organizovať školenia a pomoc učiteľom v súčinnosti s vedúcimi projektov,
- organizovať medzi školské súťaže v rámci projektov Šach na školách a MDH,
- zabezpečovať styk s vedením škôl atď.
Organizovanie turnajov, sústredení a ďalšie aktivity:
RŠA vypracuje kalendár svojich nasledovných podujatí:
- turnaje
- sústredenia
- propagačné akcie
- iné aktivity(šachový tábor, šachová herňa)
a zabezpečí samostatne alebo v spolupráci s inými subjektmi ich realizáciu.
Odborná kontrola:
NŠA SŠZ, TMK a komisia mládeže SŠZ bude poskytovať odbornú pomoc
(konzultácie a školenia) a bude preverovať prácu Regionálnych šachových akadémií.
Vyúčtovanie financovania:
RŠA je povinná doložiť účtovné doklady v plnej výške získaných finančných prostriedkov
od SŠZ a príslušného KŠZ. Kontrolu účtovných dokladov zabezpečia kontrolné orgány
KŠZ a SŠZ.
Kritériá pre udelenie štatútu RŠA:

dispozícia priestormi na trénovanie (kapacita minimálne 20 ľudí),

dispozícia tréningovým vybavením (šachové súpravy – min. 15 súprav, šachové hodiny –
min. 15 ks, nástenná demonštračná šachovnica, resp. projektor),

dispozícia trénermi – minimálne 1 tréner s trénerským titulom Tréner SŠZ (TS)
a minimálne 1 ďalší tréner, podľa možnosti s trénerským titulom Inštruktor SŠZ (IS),
(minimálne kvalifikačné požiadavky na trénerov: hlavný tréner RŠA: Tréner SŠZ, tréneri
tréningových skupín: Inštruktor SŠZ),

dispozícia dostatočným počtom členov – frekventantov RŠA na požadovanej
výkonnostnej úrovni 12 členov zaradených na listine talentov SŠZ
(toto musí byť splnené každý rok fungovania akadémie)

minimálny počet členov je 12 – vo veku do 18 rokov
(ďalší členovia môžu byť aj do 25 rokov).
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Dodatočné podmienky pridelenia dotácie zo SŠZ:
RŠA zabezpečuje pravidelný tréning minimálne dvoch výkonnostných/vekových skupín
v trvaní minimálne jeden a pol hodiny na tréning podľa tréningového
plánu a metodiky odsúhlasenej Národnou šachovou akadémiou SŠZ:
spracúva výkazy o tréningoch (prezenčná listina a téma tréningu),
minimálne 10 členov zo skupiny je aktívnych, t. j. absolvujú minimálne 40 tréningov
za kalendárny rok.
Financovanie:
RŠA budú financované z týchto zdrojov:
príspevok z rozpočtu SŠZ až do výšky 1 500 € ročne na RŠA,
príspevok z rozpočtu SŠZ vo výške 250€ ročne na projekty Šach na školách a MDH,
príspevok z rozpočtu príslušného Krajského šachového zväzu až do výšky 250€ ročne,
vlastné zdroje RŠA (vlastné aktivity, sponzori, príspevky členov, rodičov).
Bonus:
Bonus 5 € od SŠZ za 1 CIS Premium člena za rok z daného regiónu:
50 % príslušná RŠA
20 % osoba, ktorá získa CIS Premium člena (rozhodne riaditeľ Regionálnej šachovej
akadémie)
10 % riaditeľ Regionálnej šachovej akadémie
10 % projektový manažér projektu Šach na školách
10 % fond rozvoja
4. ODMENA ZA AKTIVITY
Šach na školách a MDH:

kontaktovanie všetkých škôl v regióne s ponukou vstupu do projektov Šach na školách
a MDH
– komunikovanie s ich predstaviteľmi a správa o výsledkoch zaslaná na Sekretariát SŠZ
a regionálnym manažérom projektov Šach na školách a MDH. Max. 200€.
organizácia školenia učiteľov so správou s fotografiami a prezenčnou listinou zaslaná
na Sekretariát SŠZ a regionálnym manažérom projektov Šach na školách a MDH.
Minimálne 2 školenia s počtom spolu 10 učiteľov, max. 200€.
organizácia regionálnych turnajov v projektoch Šach na školách a MDH
(minimálne majstrovstvá kraja). Správa s fotografiami zaslaná na Sekretariát SŠZ
a regionálnym manažérom projektov Šach na školách a MDH.
Majstrovstvá kraja 50€, minimálne dva ďalšie turnaje 50€, spolu max. 100€
dva PR články o stave šachu na školách a MDH v kraji s fotografiami a štatistikami zaslané
na Sekretariát SŠZ a regionálnym manažérom projektov Šach na školách a MDH. Max.100€
Tréningy a školenia:
minimálne 12 členov do 18 rokov, z toho 10 aktívnych (pozri vyššie), max. 100€.
za každých ďalších 8 aktívnych členov 100€, max. 200€.
minimálne 2 školenia pre kluby v regióne, spolu pre minimálne 10 ľudí (napr. pre trénerov,
rozhodcov, organizačných pracovníkov alebo odborníkov na on-line prenosy). Max. 100€.
za nárast ratingu najlepších 8 aktívnych členov max. 100€.
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Propagácia šachu:
minimálne 2 PR akcie (živý šach, simultánka na verejnom priestore...). Správa
s fotografiami zaslaná na Sekretariát SŠZ. Max 100€.
pravidelná (minimálne štvrťročná komunikácia s regionálnymi médiami). Dvakrát do roka
zaslaná správa s kontaktmi na Sekretariát SŠZ (linky, naskenované články). Max. 100€.
dvakrát do roka kontaktovanie potenciálnych sponzorov v regióne so žiadosťou o podporu
svojich aktivít. Správa s kontaktmi zaslaná na Sekretariát SŠZ. Max. 100€.
minimálne dva predložené projekty. Projekty zaslané na Sekretariát SŠZ spolu
s informáciou o výsledku. Max. 100€.
tlač, alebo výroba propagačných materiálov. Vzorka zaslaná na Sekretariát SŠZ. Max.100€
Pravidlá čerpania rozpočtu RŠA a delenie v rámci prípadných združení si RŠA určia samé.
Každá RŠA dostane po podpise zmluvy zálohu 300€ a ďalšie finančné prostriedky
do mesiaca po predložení požadovaných dokumentov a účtovných dokladov.
5. RŠA – PRIHLÁŠKA A ĎALŠIE PODMIENKY
Prihláška sa podáva na príslušný Krajský šachový zväz, ktorý ju predkladá Výkonnému
výboru SŠZ. Náležitosti prihlášky:
Názov akadémie:
Organizačný pracovník:
Kontakt (telefón, e-mail):
Lektori:
(Poznámka: V roku 2016 bude otvorený prvý vzdelávací rok. Okrem lektorov RŠA budú
príležitostne prizývaní aj významní školitelia (TOP hráči SR) na jednu - dve skupinové
prednášky. Koordináciu bude zabezpečovať organizačný pracovník danej RŠA.
Do RŠA budú môcť dochádzať deti aj z iných regiónov. Organizačný pracovník bude viesť
registráciu a evidenciu detí v RŠA a vyberať polročné poplatky pre RŠA.)
Miesto pre výkon RŠA:
Plán školení a tréningov v RŠA:
(Poznámka: Dopredu určené termíny, dátum a hodina, minimálne 4 dni mesačne, polroka
vopred, najvhodnejšie by bolo 2-krát mesačne piatok a sobota. Ospravedlnenky pre piatkové
uvoľnenie z vyučovania budú zabezpečovať organizační pracovníci RŠA, s potvrdením zo
sekretariátu SŠZ.
Vzdelávanie bude skupinové a pre výnimočné deti aj individuálne. Skupiny sa budú vytvárať
dve až tri, jedna do 10 rokov, druhá do 14 rokov a tretia do 18 rokov.
Výnimka prípustná po odsúhlasení Trénersko-metodickou komisiou SŠZ.)
Témy:
(Poznámka: Tematika bude vypracovaná lektormi RŠA po koordinácii s organizačným
pracovníkom. Bude obsahovať odborné materiály, šachové úlohy, testy a cvičenia pre rôzne
výkonnostné skupiny. Pre individuálne vzdelávanie budú vypracované intenzívne osobné
koncepcie prípravy pre individuálnych členov RŠA. Vopred musia byť vypracované domáce
úlohy pre všetkých členov RŠA.)
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Iné aktivity:
RŠA bude zabezpečovať minimálne raz za cyklus aj:
Organizáciu seminárov pre trénerov šachu v regióne.
Organizáciu seminárov a školení učiteľov a vedúcich krúžkov šachu zapojených do
projektov Šach na školách a MDH v regióne.
Podmienky prijatia do RŠA:
- zaradenie na Listine talentov SŠZ, resp. aktívni potenciálni záujemcovia z daného
regiónu,
- dosiahnuté výsledky v domácom, alebo aj v medzinárodnom meradle,
- vek do 18 rokov, plus individuálni členovia RŠA do 25 rokov,
- ochota trénovať 2-krát mesačne v RŠA (po dva dni á 6hodín ), min. 10 mesiacov z 12,
- pravidelná domáca príprava s osobným trénerom,
- pravidelné riešenie domácich úloh,
- analýza vlastných partií a jej prezentácia počas spoločných tréningov,
- súhlas rodičov hradiť náklady na cestovanie, ubytovanie a stravovanie počas vzdelávania
v RŠA,
- súhlas rodičov s registračným a evidenčným polročným poplatkom pre RŠA.
Výšku poplatku si určia RŠA podľa miestnych podmienok.
Koordinácia cez organizačného pracovníka.
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