
Zápisnica zo dňa 15.07.2018 

zo zasadnutia Výkonného výboru Šachového zväzu Nitrianskeho kraja 

 

Prítomní: Štefan Blaho, predseda VV ŠZNK; 

                Alexander Riabov, podpredseda VV ŠZNK; 

                Rudolf Habrda, člen VV; 

                Eugen Németh, člen VV; 

                Oliver Ralík, člen VV. 

 

Program: 1) Úvod a voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice; 

                2) Výška vkladov do ligových súťaží a odmien riaditeľom líg, losovanie; 

                3) Majstrovstvá okresov v rapide a Majstrovstvá kraja; 

                4) Majstrovstvá SR v šachu ZŠ a SŠ, okresné kolá a krajské kolo, 

                    Dorastenecká liga; 

                5) Podmienky na poskytovanie príspevkov na turnaje ŠZNK 2018; 

                6) Žiadosti o príspevky; 

                7) Návrh rozpočtu na rok 2018 ; 

                8) Regionálna akadémia v Nitrianskom kraji; 

                9) Uznesenie; 

              10) Záver. 

 

Ad 1) Zasadnutie VV ŠZNK sa uskutočnilo v Mestskom klube dôchodcov v Nových 

          Zámkoch dňa 15. júla 2018. Predseda VV privítal o 10.30 všetkých členov VV 

a uviedol, že Vladimír Franc, kontrolór ŠZNK sa ospravedlňuje a zasadnutia sa nevie 

zúčastniť. Zapisovateľom bol určený Rudolf Habrda a overovateľom zápisnice Eugen 

Németh. 

 

Ad 2) A. Riabov, ako predseda ŠTK, navrhol nový sadzobník odmien pre riaditeľov 

          líg: 200 eur v 3. lige, 150 eur v 4. lige a 100 eur v 5. lige. Tomuto je treba tiež 

upraviť výšky vkladov do jednotlivých líg: 200 eur do 3. ligy, 150 eur do 4. ligy a 

100 eur do 5. ligy. Oba návrhy boli jednomyseľne prijaté. Úlohou pre ŠTK bude do 

konca júla pripraviť termíny ligových súťaží a do 05.08.2018 odoslať rozpis súťaží. 

Kluby sa musia prihlásiť do 3. ligy do 20.08.2018, do 4. a 5. ligy do 31.08.2018 a do 

tohto dátumu aj zaplatiť štartovné vo všetkých ligách bankovým prevodom. Za ne-

skorý vklad bude účtovaná pokuta vo výške 10 eur. Losovanie prebehne v Šuranoch 

dňa 09.09.2018 pred šurianským Pohárom primátora. Ostáva potreba doriešiť riadite-

ľov v 5. lige, A. Riabov bude riadiť 3. ligu, Alexander Bálint 4. ligu. A práve 4. liga 

by mala byť stabilne udržovaná pre 12 družstiev, čo sa už dva roky nedarilo. 

 

Ad 3) So zlatomoraveckým okresom sa nedá rátať ani tento rok, na území okresu sa       

          nenachádza ani jeden šachový klub. Prebehli už dva rapid turnaje. 09.06.2018 

si v Nových Zámkoch vybojovali postup Vladimír Szűcs, Štefan Blaho a Eugen Né-

meth, prvým náhradníkom je FM Ján Bresťák. Pozerali sa však na päty trojici z KŠC 

Komárno; Béla Jakab, Ernő Molnár a Peter Balogh si výrazne popýtali divoké karty. 

25.06.2018 okres Levice bojoval v Želiezovciach a do krajského finále 23.09.2018 v 



Nových Zámkoch postúpujú Géza Berek, Dominik Béreš a Tomáš Béreš, prvým ná-

hradníkom je András Balázs. V Nitre je okresné kolo pripravované na 21.07.2018, 

okresné kolo v Topoľčanoch pripraví A. Riabov. Ostávajú okresy Komárno, R. Habr-

da sa pokúsi iniciovať Jakabovcov, prípadne E. Molnára, a Šaľa, Š. Blaho vyzve Ľu-

bomíra Kovácsa. Pre celkový prehľad uvádzam všetky tri šachové Majstrovstvá Nit-

rianskeho kraja: 

- praktický šach: v Nových Zámkoch (Tatárik, Priemstav)             29.08. - 01.09.2018 

- blitz:                 v Šuranoch (Pohár primátora)                                            09.09.2018 

- rapid:                v Nových Zámkoch (Klub dôchodcov)                              23.09.2018 

 

Ad 4) Pri organizácii školských Majstrovstiev Slovenskej republiky treba brať do ú- 

          vahy, že prebiehajú štyri samostatné súťaže, Majstrovstvá SR základných škôl, 

a to samostatne chlapci a samostatne dievčatá, a podobne Majstrovstvá SR stredných 

škôl, samostatne chlapci a samostatne dievčatá. Každý okres tak vysiela troch najlep-

ších z každej kategórie do kraja a každý kraj troch najlepších z každej kategórie do 

republikového finále. Z ôsmich krajov sa zíde 24 hráčov v každej kategórii. Navyše 

každý organizátor má právo prideliť divokú kartu. Okresné kolá musia prebehnúť v 

októbri, krajské v novembri, republikové kolo býva v decembri. Krajské kolo v Ni-

trianskom kraji prebehne v Topoľčanoch, zorganizuje ho A. Riabov. Dorastenecká 

liga by mala prebehnúť v Nitre, organizačne sú pripravené aj Nové Zámky, a to v 

decembrovom termíne, najlepšie prvú sobotu po školských Majstrovstvách SR. 

 

Ad 5) Kritériá na príspevky na turnaje sú spracované, treba ich dodržiavať a požiadať 

          si o ne, stručne uviedol Š. Blaho. Jedinú úpravu si vyžaduje koeficient ratingu 

desiatich najvyššie nasadených hráčov pri obmedzení štartu. Prevážil koeficient 100, 

čo znamená, že pri obmedzení štartu hráčom nad 2000 ELO, nárok na príspevok zís-

kajú organizátori, kde prvá desiatka štartovnej listiny bude 1900 ELO a viacej. 

 

Ad 6) VV sa zaoberal aj žiadosťami o príspevky. Na Majstrovstvá SR amatérov v To- 

          poľčanoch v dňoch 30.06.-03.07.2018 príspevok odobril, na FIDE Open v No-

vých Zámkoch v dňoch 04.-08.05.2018, iba 24 hráčov, príspevok zamietol. 

 

Ad 7) V navrhovanom rozpočtu platí vyváženosť medzi príjmami, odhad je 5140 eur, 

          a výdavkami, ktoré vychádzajú na 5150 eur. VV jednohlasne takýto návrh roz-

počtu schválil. Pozitívne zapôsobila najmä dotácia 900 eur z Nitrianskeho samo-

správneho kraja. 

 

Ad 8) Vytvorenie Regionálnej šachovej akadémie je v Nitrianskom kraji najreálnejšie 

           v Nitre, VV ŠZNK by taký projekt všestranne podporoval, ale súčasná situácia 

nespĺňa požadované podmienky, a treba veci dotiahnuť. A to je na kompetentných, 

ktorí v akadémii pracujú. 

 

 

 

 



Ad 9) UZNESENIE: Výkonný výbor Šachového zväzu Nitrianskeho kraja 

                                   zo dňa 15.07.2018 

- schvaľuje a) návrhy výšky vkladu do ligových súťaží vedených Šachovým zväzom 

                       Nitrianského kraja, 200 eur do 3. ligy, 150 eur do 4. ligy a 100 eur do 

                       5. ligy; 

                   b) návrhy odmien pre riaditeľov líg vedených ŠZNK,  200 eur v 3. lige, 

                       150 eur v 4. lige a 100 eur v 5. lige; 

                   c) vyrovnaný rozpočet na rok 2018; 

                   d) koeficient -100 v Kritériách na príspevky; 

                   e) návrhy riaditeľov líg: A. Riabova v 3. lige, 

                                                           A. Bálinta v 4. lige, 

                                                           Gy. Pallaga v 5. lige B12, 

                                                           T. Imreho v 5. lige B13. 

- ukladá a) ŠTK navrhnúť termíny ligových súťaží do 31.07.2018 a odoslať rozpis sú- 

                  ťaží do 05.08.2018; 

              b) A. Riabovovi zorganizovať Majstrovstvá okresu Topoľčany v rapide a 

                                         krajské kolo M SR v šachu ZŠ a SŠ; 

              c) Š. Blahovi zabezpečiť Majstrovstvá okresu Šaľa v rapide; 

              d) R. Habrdovi  zabezpečiť Majstrovstvá okresu Komárno v rapide,                 

                                        zorganizovať Majstrovstvá kraja v rapide dňa 23.09.2018 a 

                                        zabezpečiť krajské kolo Dorasteneckej ligy; 

              e) O. Ralíkovi zabezpečiť okresné kolá školských M SR a 

                                      organizovať krajské kolo Dorasteneckej ligy; 

              f) klubom v Nitrianskom kraji prihlásiť do 20.08.2018 družstvá do 3. ligy a 

                               do 31.08.2018 do 4. a 5. ligy a do tohto termínu aj zaplatiť štar- 

                               tovné vo všetkých ligách bankovým prevodom. Za neskorý vklad 

                               im bude účtovaná pokuta vo výške 10 eur. 

 

Ad 10) Predseda ŠZNK Štefan Blaho sa poďakoval za účasť, medzitým Oliver Ralík 

            musel odcestovať a opustil jednanie o 14.40, a ukončil zasadnutie o 15.30. 

 

 

Zapísal: Rudolf Habrda ................................................. 

 

Overil: Eugen Németh ................................................... 

 


