
 

 

Smernica projektu CiS 

Šach na školách (Chess in schools, ďalej v skratke CiS) je 

náborový projekt Slovenského šachového zväzu (SŠZ), ktorý sa 

realizuje v školách a v centrách voľného času. Jedným z cieľov 

projektu je zvýšenie členskej základne SŠZ. 

Členstvo: 

Člen projektu CiS je žiak/čka, ktorý vyplní formulár s požadovanými osobnými údajmi 

a podpísaný zákonným zástupcom ho doručí na Sekretariát SŠZ. Členstvo mu vzniká dňom 

zápisu do Matriky CiS - http://chess.sk/index.php?str=clenovia&detail=71.  

Pri vzniku členstva je slovenskému členovi CiS pridelené identifikačné číslo FIDE ID 

736xxxxx, ktoré mu zostáva natrvalo. Iné FIDE ID môže vo výnimočných prípadoch prideliť 

národný ratingový administrátor v spolupráci so Sekretariátom SŠZ, avšak musia zabezpečiť, 

aby jeden člen mal len jedno aktuálne FIDE ID. 

Členstvo v CiS-e môže byť základné alebo prémiové. 

Základné členstvo (Basic student membership - BSM) je bezplatné. Zahŕňa pridelenie FIDE 

ID 736xxxxx, vedenie v Matrike CiS, informovanie prostredníctvom e-mailu. 

Prémiové členstvo (Premium student membership - PSM) je za poplatok vo výške 10 Eur. 

Zahŕňa pridelenie FIDE ID 736xxxxx, vedenie v Matrike CiS a v Matrike SŠZ, informovanie 

prostredníctvom e-mailu, jeden výtlačok učebnice Škola šachu podľa vlastného výberu, 

vydanie plastovej ID karty s možnosťou vloženia vlastnej fotografie (zaslať elektronicky na 

adresu: sekretariat@chess.sk), zľavu z poplatku na výučbovom šachovom portáli 

LearningChess.net, Členstvo v SŠZ na jeden kalendárny rok (t. j. od 1.januára do 

31.decembra roku registrácie.).  

Ak sa prémiový člen registruje v období január - august aktuálneho roku, členstvo v SŠZ platí 

na aktuálny rok.  

Ak sa prémiový člen registruje v období september - december aktuálneho roku, členstvo 

v SŠZ platí na aktuálny rok a celý nasledujúci rok.  

Členstvo v projekte CiS je členovi automaticky ukončené, keď: 

- člen CiS vstúpi do šachového klubu registrovaného v SŠZ. Spätný zápis člena SŠZ 

do projektu CiS nie je možný. 

- dňom 31.12. kalendárneho roku, v ktorom dovŕši vek 15 rokov 

Členovia, ktorí prekročia vekový limit a naďalej majú záujem o súťažné hranie šachu 

a zaplatia členský poplatok SŠZ na príslušný kalendárny rok, pričom nechcú byť registrovaní 

v žiadnom klube, budú posudzovaní v zmysle ostatných predpisov SŠZ ako individuálni 

členovia SŠZ.  
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Prechod žiaka medzi krúžkami CiS navzájom a prestup z krúžku CiS do klubu SŠZ sú 

bezplatné. Prestup žiaka z jedného klubu SŠZ do iného upravuje Prestupový poriadok SŠZ. 

Členstvo v projekte CiS možno kedykoľvek zrušiť písomnou žiadosťou na Sekretariát SŠZ. 

Krúžky CiS 

Krúžok CiS sa registruje do projektu CiS vyplnením formulára s požadovanými údajmi 

a podpisom školy, resp. Centra voľného času doručeným na Sekretariát Slovenského 

šachového zväzu (SŠZ). Registrácia je platná odo dňa zápisu do Matriky šachových krúžkov 

CiS - http://chess.sk/index.php?str=clenovia&detail=70. 

Krúžku CiS je pri registrácii v Matrike šachových krúžkov CiS pridelené číslo 9xxxx. Prémioví 

členovia CiS môžu byť členmi krúžkov CiS alebo môžu mať individuálne členstvo CiS. 

V matrike SŠZ sú individuálni členovia CiS vedení pod skupinou s ID 90000 - CiS Premium. 

Krúžky CiS môžu zakladať školy a centrá voľného času. Krúžky CiS majú nárok na 

materiálnu podporu (šachové súpravy a pomôcky pre vedúceho krúžku) zo strany SŠZ. 

Krúžky CiS nie sú v zmysle ostatných predpisov SŠZ považované za kluby, teda ani nie sú 

kolektívnymi členmi SŠZ.  

Registráciu krúžku v projekte CiS možno kedykoľvek zrušiť písomnou žiadosťou na 

Sekretariát SŠZ. 

 

Účasť prémiových členov CiS v majstrovských súťažiach 

V majstrovských súťažiach môžu štartovať len registrovaní členovia SŠZ.  

V súťažiach jednotlivcov môžu štartovať členovia so zaplatením členským SŠZ na 

kalendárny rok, v ktorom sa súťaž koná. Pri prémiových členoch CiS sa v kolónke klub 

uvádza názov príslušného krúžku CiS, pri individuálnych členoch CiS sa uvádza CiS 

Premium. 

V súťažiach družstiev prémioví členovia CiS so zaplateným členským SŠZ na kalendárny 

rok, v ktorom sa súťaž koná, môžu hrať za družstvo ktoréhokoľvek klubu so štatútom 

kmeňových hráčov. Môžu byť zaradení na súpisky družstva/družstiev klubu a nepovažujú sa 

za licenčných hráčov.  

 

 

Vypracoval:         Stanislav Vlček   25.03.2017 

manažér projektu CIS 
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