
Výročná správa ku Konferencii KŠZ Trnava, 14.4.2012 

• Privítanie delegátov                                                                                                                                                                   
• Chvíľka ticha – spomienka na tých, ktorí nás predišli spánkom spravodlivých                                                                          
• Schválenie predsedníctva Konferencie: (Puobiš, Hagara, Šarmír)                                                                                
• Schválenie programu Konferencie - úprava                                                                                                                       
• Ustanovenie komisií:                                                                                                                                                  
.                                   mandátová : (Puchart, Petényi, Mihálik)                                                                                 
.                                   volebná:     (Lukačovič, Škápik, Hagara)                                                                                                                             
.                                                                                              návrhová:    (Hečko, Diviak, Bičan)                                                                                                                               
• Správa mandátovej komisie : počet pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim ....., z nich 
prítomných .... , potrebný počet hlasov pre  schválenie uznesenia ....., ďalší pozvaní a prítomní hostia, 
celkový počet účastníkov Konferencie ....                                                                                                                  
• Výročná správa predsedu zväzu 

Výročná správa ku Konferencii KŠZ Trnava, 14.4.2012 

   Predkladám Vám správu o činnosti KŠZ Trnava za obdobie od poslednej Konferencie v roku 2009. 
Keďže som sa rozhodol, že pre budúce funkčné obdobie nebudem na funkciu predsedu KŠZ 
kandidovať – bude to vlastne správa aj za obdobie od roku 2003, kedy som prevzal funkciu predsedu 
KŠZ po p. Puškášovi.                                                                                                                                                        
• Členská základňa – myslím si, že nemá význam uvádzať počty evidovaných členov, ktorí si svoje 
členské povinnosti neplnia, nie sú aktívny a neplatia si riadne členské. S nimi by nás bolo asi o 100 
viac. V roku 2003 si členské známky zakúpilo 502 členov a evidovali sme 32 klubov. K 15.3. 2012 
máme aktívnych 579 členov ( z evidovaných 664), ktorí sú registrovaní v 32 kluboch. Počet klubov sa 
nezmenil a počet členov stúpol cca o 15 %. Najpočetnejším klubom je Osuské, s počtom 50 členov, za 
ním nasledujú Skalica a Lokomotíva Trnava s 48 členmi a Piešťany s 45 členmi. Najmenej početné sú 
kluby MŠK Thermál Veľký Meder 6 členov a Chtelnica 7 členov. SŠZ eviduje aj šachový klub v Galante, 
ktorý však činnosť nevyvíja a nemá ani platiaceho člena. 

   SŠZ registruje za náš kraj 11 inštruktorov – trénerov . Z toho s najvyššou kvalifikáciou traja, päť 
regionálnych inštruktorov, 1 inštruktor SŠZ a dvaja inštruktori. 

                        Stav rozhodcov  nášho kraja je nasledovný:  

   Získanie rozhodcovskej triedy resp. jej obnovenie nie je moc 

v obľube.                    SŠZ eviduje aj dvoch lektorov. 

 

Výkonnostný šport : Evidujeme 4 MM (Bokros, Ráchela M, Sosna, Balog [? Galanta] ),                                                        
.                                                   4 MF (Szitkey, Petényi,  Varga, Csonka).                                                                 
.                                                                                                                                           245 hráčov má medzinárodné hodnotenie (FIDE ELO) 

• Mládež a šport pre všetkých: Pred pár rokmi bola Dunajská Streda baštou našich mládežníkov. Z nich 
už dnes vyrástli mnohí medzinárodní majstri,  majstri FIDE a ďalší silní hráči. Niektorí odišli na štúdiá, 
iní už do života – za chlebom (Rigo, Csiba). Šachu však zostali verní a pôsobia v iných kluboch. 
V posledných rokoch vyrástli nové strediská šachu v našom kraji. Je to predovšetkým Trnava -
Modranka, kde pod vedení GM Likavského vyrastá silná nová generácia. Je potrebné spomenúť aj 
Trnavu, Gabčíkovo, Šaštín - Stráže  ale aj mnohé iné kluby, kde sa venuje mládeži zvýšená pozornosť.  
V rámci športu pre všetkých sa uskutočňujú náborové turnaje a každý občan nášho kraja sa môže 
zúčastniť majstrovstiev kraja jednotlivcov, ktoré sa každoročne uskutočnia v rámci niektorého OPENu. 

• Súťaže – turnaje: Každoročne sa uskutoční majstrovstvo kraja jednotlivcov v praktickom šachu 
a sporadicky aj majstrovstvá v bleskovom šachu a rapide. V rámci nášho kraja organizujeme aj 

trieda  počet platné 
FA 2 2 
U 3 3 
1. 19 8 
2. 15 6 
3. 45 13 

spolu 84 32 



medzinárodné turnaje OPENy. Minulý rok sa v Trnave uskutočnil veľmi silný OPEN ako pokračovateľ 
TIRNAVIE. Je však otázne či v tomto roku sa uskutoční Tirnavia resp. OPEN  na Záhorí , keďže 
v kalendári SŠZ sa nenachádzajú.                                                                                                                          
• KŠZ v rámci nášho kraja organizuje a riadi súťaže družstiev 3., 4. a piatej ligy. Výsledky družstiev 
tretej a štvrtej ligy zasielame na FIDE ratingovanie. Piata liga je organizovaná v rámci okresov a je viac-
menej náborovou súťažou.                                                                                                                                 
• Zastúpenie máme aj vo vyšších súťažiach, riadených SŠZ. V extralige nás reprezentuje Dunajská 
Streda a v 1. lige Osuské a Trnava. V druhej lige máme   Osuské B, Trnava B, D. Streda B, Piešťany 
a v budúcom ročníku aj Gabčíkovo.                                                                                                                                   
• Sporadicky sa konajú aj iné súťaže jednotlivcov mládeže i seniorov. Mnohé kluby usporiadajú 
príležitostné turnaje  z príležitosti sviatkov alebo obecných slávností.                                                                                  
• Naši mladí nám robia stále veľkú radosť – získavajú medaily v mládežníckych súťažiach družstiev 
a reprezentujú nás nielen doma ale aj v zahraničí. 

   Keď som prevzal predsednícku funkciu v roku 2003 bola finančná situácia v našom KŠZ veľmi zlá. Asi 
dva roky sme nemohli finančne podporiť žiadnu súťaž. Dnes je situácia podstatne lepšia. Všetky 
podujatia – turnaje, ktoré majú punc krajskej súťaže vieme čiastočne podporiť aj finančne.  Úspešným 
reprezentantom nášho kraja ako aj víťazom krajských súťaží, tiež vieme poskytnúť ako odmenu menší 
finančný príspevok. Podľa účtovnej uzávierky nášho zväzu máme k 13.4.2012...1143,85 €, čo je 
približne ne úrovni začiatku roku 2011.                                                                                                                         
• O použití finančných prostriedkov vždy rozhodoval Výkonný výbor  so súhlasom predsedu Kontrolnej 
komisie. Každoročne predseda Kontrolnej komisie vykonal kontrolu dokladov a vedenia účtovnej 
evidencie. 

   Zastúpenie máme aj vo vrcholných orgánoch SŠZ. Vo výkonnom výbore nás reprezentuje p. Jozef 
Ráchela a v Rade SŠZ pp. Diviak Rudolf a Puobiš Jozef .  

• Výkonný výbor v súčasnom zložení pracuje 6 rokov. Máme vlastnú informačnú stránku, cez ktorú 
informujeme celú členskú základňu zväzu a o našich aktivitách informujeme aj iných záujemcov.                               
• Touto cestou vyslovujem  poďakovanie členom VV ako i Kontrolnej komisii za ich prácu.                                           
• Ďakujem aj Vám všetkým za prejavenú dôveru mne i Výkonnému výboru. Všetky menšie 
nedorozumenia sme vedeli vyriešiť a tie väčšie .... sa nevyskytli. 

• Ja, osobne, pracujem v organizačných a riadiacich štruktúrach šachového zväzu od roku 1967. Najprv 
ako organizačný pracovník družstva Dunajskej Stredy, keď po rokoch odmlky v súťažiach družstiev sa 
prihlásila do najnižšej krajskej súťaže. Neskôr ako predseda oddielu i okresu Dunajská Streda. 
S činnosťou mimo okres som začal ako klasifikátor druhej VT v našom kraji. Neskôr som bol členom 
Ústredného výboru ŠZ ČSR – ústredným klasifikátorom. Cez moje ruky boli udeľované tituly Kandidáta 
a Majstra športu. Zavádzal a rozširoval som na území našej republiky hodnotenie hráčov podľa 
osobných koeficientov. Moju prácu za posledné roky v našom zväze poznáte. Pod mojim vedením sa 
tento rok uskutoční už 17. medzinárodný šachový turnaj. Je to už 26. ročník turnajov, ktoré prebiehajú 
za môjho organizovania. 

• Vzhľadom na svoj vek, som sa rozhodol nekandidovať už na post predsedu Krajského šachového 
zväzu. Domnievam sa, že mladší človek na tomto poste, prinesie do zväzu nové myšlienky a postupy. 
Nemám záujem uchádzať sa ani o funkcie vo vrcholných orgánoch SŠZ. Rád pomôžem svojim 
názorom a skúsenosťami novému VV. Ak bude nový VV potrebovať ma – rád pomôžem. Chcem sa 
i naďalej venovať šachu ako hráč, rozhodca a organizátor klubovej činnosti v Gabčíkove. 

• Prajem Vám aby ste správne zvolili nové vedenie  nášho KŠZ, ktorý povedie náš kraj k ďalším 
úspešným výsledkom.                                                                                           Ing. Jozef Puobiš 

 

 


