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          Zápis z rokovania VV KŠZ Trnava zo dňa 20.09.2014 v Trnave 

(Ubytovňa ŽOS, Koniarekova 19, Trnava) 

 

 

Prítomní členovia VV KŠZ  Trnava: (4) 

Rudolf Diviak, Miroslav Lukačovič, Vladimír Hagara, Mikuláš Kosár 

Neprítomní  členovia VV KŠZ Trnava: (1) 

Dušan Hečko (ospravedlnený)   

 

Prizvaní poradcovia a hostia: (1) 

Miloš Šarmír 

 

P r i e b e h    r o k o v a n i a  

Prítomných privítal predseda KŠZ Rudolf Diviak. Poďakoval predsedovi ŠTK KŠZ Trnava 

Mgr. Vladimírovi Hagarovi za vynikajúcu prípravu krajských líg, ktoré boli tesne pred 

schôdzou vylosované a aj za organizáciu samotného losovania. 

Program zasadania  

1.  Otvorenie 
2.  Zabezpečenie krajských ligových súťaží pre sezónu 2013-2014  
3.  Náborové súťaže mládeže v kraji v sezóne 2013-2014 
4.  Najúspešnejší reprezentant kraja 
5.  Medzinárodné FIDE turnaje v kraji 
6.  Priebežné plnenie rozpočtu KŠZ Trnava 
7.  Rôzne 

 

K bodu 2  

     Krajské súťaže pre sezónu 2014 – 2015 si uchovali štruktúru z predchádzajúceho ročníka. 

Najvyššou krajskou súťažou je 3.liga A2, bude v nej štartovať 12 družstiev a súťaž bude 

riadiť Mgr. Vladimír Hagara. Dvanásť družstiev budú mať aj obe štvrté ligy, 4. Ligu A21 

bude riadiť Rastislav Diviak, 4. Ligu A22 bude riadiť Mikuláš Kosár ml. 

     Prvý raz sa podarilo obsadiť aj najnižšie súťaže plným počtom družstiev. V 5. Lige SE-SI 

bude súťažiť 12 družstiev a riadiť ju bude Rastislav Diviak. V 5. Lige TT-HC-PN bude 

dokonca 13 družstiev a súťaž povedie Mgr. Vladimír Hagara. Plný počet družstiev nebude 

v 5. Lige DS-GA, súťaž sa však odohrá a jej riaditeľom bude Mikuláš Kosár ml. 

    K bodu 2 bolo prijaté uznesenie UKSZ 22/14. 
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K bodu 3  

       V minulom ročníku boli v Trnavskom kraji zorganizované tri náborové turnaje mládeže, 

započítane do seriálu GPX mládeže SŠZ: 

 Trnava – Modranka, 14.12.2013,  110 hráčov 

 Hlohovec, 8.3.2014, 119 hráčov 

 Trakovice, 17.05.2014, 107 hráčov. 

        Položka rozpočtu KŠZ Trnava pre túto súťaž (350,- EUR) umožňuje zachovať výšku 

podpory uplatňovanú v minulom ročníku, teda 1,- EUR za štartujúceho hráča 

       K bodu 3 bolo prijaté uznesenie UKSZ 23/14. 

  

 K bodu 4   
       V súťažnej sezóne 2013 – 2014 bolo najväčším úspechom v oblasti reprezentácie kraja 

víťazstvo družstva ŠK Dunajská Streda v Šachovej extralige ŠK Kommander. VV KŠZ sa 

zhodol na tom, že podporu pre úspešnú reprezentáciu kraja priznáva tomuto klubu. 

       K bodu 4 bolo prijaté uznesenie UKSZ 24/14. 

 

 K bodu 5      

        V súťažnej sezóne 2013 – 2014 boli na území Trnavského kraja zorganizované dva 

medzinárodné turnaje so zápočtom na rating FIDE.  Oba organizoval ŠK Osuské. KŠZ Trnava 

priznáva rozpočtovanú dotáciu pre tohto organizátora za turnaj Interchess CUP Senica, ktorý 

sa konal v dňoch 27. – 31. 8. 2014. V turnaji štartovalo 40 hráčov z troch federácií (SVK, 

CZE, UKR). Cenový peňažný fond turnaja bol 600,- EUR, okrem toho boli v cenovom fonde 

poháre a vecné ceny.  V sprievodnom mládežníckom turnaji štartovalo 20 hráčov z dvoch 

federácií (SVK, CZE). 

       K bodu 5 bolo prijaté uznesenie UKSZ 25/14. 

 

K bodu 6      

      Príjmová položka vkladov do súťaží bola naplnená, VV KŠZ súhlasil s vyplatením 

cenového fondu krajských súťaži a paušálnych náhrad riaditeľom súťaží. Z rozpočtovej 

rezervy boli preplatené náklady spojené s účasťou zástupcu KŠZ Mgr. Vladimíra Hagaru na 

pohrebe šachistu Dominika Balka, ktorý bol VIP osobou pre šachové hnutie západného 

Slovenska. VV ŠSZ odsúhlasil splnenie podmienok pre výplatu paušálnych náhrad za vedenie 

účtovníctva, vedenie dokumentácie a korešpondencie KŠZ, za vedenie internetovej stánky. 

Náklady boli preplatené v rozpočtovanej výške.  

      Hospodárenie KŠZ v roku 2014 bude pravdepodobne prebytkové, nedočerpané budú 

položky na cestovné, poplatky štátnej správe a náklady na schôdze. 

      VV KŠZ sa zaoberal žiadosťou ŠK Dunajská Streda o podporu štartu klubu v Európskom 

pohári družstiev (Bilbao, Španielsko). KŠZ odsúhlasil výšku podpory 200,- EUR, krytie 

ktorej bude zabezpečené nerozpočtovanými príjmami z pokút, zaplatených za sezónu 2013-

2014. VV KŠZ blahoželá ŠK Dunajská Streda k vynikajúcemu vystúpeniu v tejto 

najprestížnejšej klubovej súťaži v Európe a ďakuje za vzornú reprezentáciu kraja. 

       VV KŠZ Trnava schválil odpis pohľadávky vo výške 25,- EUR voči klubu TJ 

Družstevník Ružindol – šachový oddiel. Pohľadávka vznikla udelením pokuty za 

nenastúpenie na zápas 4. kola 5. ligy TT-HC-PN v sezóne 2013-2014. Dôvodom pre odpis 

pohľadávky je ukončenie činnosti klubu. 

       K bodu 6 boli prijaté uznesenie UKSZ 26/14, UKSZ 27/14, UKSZ 28/14 
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P r i j a t é    u z n e s e n i a  

  

 

UKSZ   22/14  ( za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 )    

VV KŠZ Trnava berie na vedomie správu o príprave krajských súťaží. Schvaľuje riaditeľov 

súťaží Mgr. Vladimíra Hagaru pre 3. ligu A2 a 5. ligu  TT-HC-PN, Rastislava Diviaka pre 4. 

ligu A21 a 5. ligu SE-SI, Mikuláša Kosára ml. pre 4. ligu A22 a 5. ligu DS-GA. 

Termín         :   súťažný ročník 2014 - 2015 

Zodpovední :   Mgr.  Vladimír Hagara, Rastislav Diviak, Mikuláš Kosár ml. 

 

UKSZ   23/14  ( za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 )   

VV KŠZ Trnava schvaľuje dotáciu pre organizátorov náborových turnajov GPX mládeže SŠZ 

na území Trnavského kraja (RP 222) v celkovej výške 336,- EUR (ŠK Komplet Modranka 

110,- EUR, ŠK Hlohovec 119,- EUR, ŠK Trakovice 107,- EUR). Dotácia bude poukázaná 

bankovým prevodom na účty klubov, alebo účty spoluorganizátorov náborových turnajov.  

Termín         :   do 30.09.2014 

Zodpovední :   Rudolf Diviak (odsúhlasenie účtov),  Miroslav Lukačovič (realizácia platieb) 

 

 

UKSZ   24/14  ( za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 )    

VV KŠZ Trnava schvaľuje podporu (RP 224)  pre ŠK Dunajská Streda vo výške 150,- EUR 

za úspešnú reprezentáciu kraja v sezóne 2013 – 2014. Podpora bude poukázaná na účet klubu 

bankovým prevodom. 

Termín         :   do 30.09.2014 

Zodpovedný :   Miroslav Lukačovič 

 

UKSZ   25/14  ( za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 )    

VV KŠZ Trnava schvaľuje dotáciu (RP 227) pre ŠK Osuské vo výške 300,- EUR za 

organizáciu  medzinárodného FIDE OPEN turnaja  v sezóne 2013 – 2014. Dotácia  bude 

poukázaná na účet klubu bankovým prevodom. 

Termín         :   do 30.09.2014 

Zodpovedný :   Miroslav Lukačovič 
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UKSZ   26/14  ( za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 )    

VV KŠZ Trnava schvaľuje v súlade s rozpočtom KŠZ hotovostné vyplatenie cenových 

fondov krajských súťaží za sezónu 2013-2014 (RP 211), paušálnych náhrad nákladov 

riaditeľom krajských súťaží družstiev (RP 212), paušálnych náhrad nákladov  za vedenie 

účtovníctva (RP 232-1), vedenie dokumentácie a korešpondencie (RP 232-2), správu WEB – 

stránky (RP 233).  

Termín         :   20.09.2014 

Zodpovední :   Miroslav Lukačovič 

 

UKSZ   27/14  ( za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 )    

VV KŠZ Trnava schvaľuje podporu pre majstra extraligy  ŠK Dunajská Streda vo výške 200,- 

EUR na pokrytie časti výdavkov vynaložených na štart  v Európskom klubovom pohári 

družstiev v španielskom Bilbau. 

Termín         :   do 30.09.2014 

Zodpovedný :   Miroslav Lukačovič 

 

UKSZ   28/14  ( za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 )    

VV KŠZ Trnava schvaľuje odpis pohľadávky Družstevník Ružindol – šachový oddiel vo 

výške 25,- EUR (nezaplatená pokuta udelená v sezóne 2013 – 2014). 

Termín         :   20.09.2014 

Zodpovední  :  Mgr. Vladimír Hagara, Miroslav Lukačovič 

 

  

 

 

 

V Trnave, 20.09.2014 

 

  Zapísal  :    Rudolf Diviak ,  predseda KŠZ 
  Overili   :     Mgr. Hagara Vladimír, elektronickou správou 25.09.2014 o 7:23 
                      Lukačovič Miroslav, elektronickou správou 25.09.2014 o 17:34 
 


