Seminár pre šachových trénerov a vedúcich šachových
krúžkov 1.2.2020
Miesto konania: ŠK Slovan Bratislava, Černyševského 8 (kapacita 30 účastníkov)
Dátum: sobota 1.2.2020, začiatok o 9:00 h., koniec o 16:00
Organizátor: Bratislavská šachová akadémia, BŠZ, SŠZ, ŠK Slovan Bratislava
Organizačné zabezpečenie: Michal Vrba
Program seminára
09:00 - 09:15
09:15 - 9:45

9:45 - 10:15

Michal Vrba, tréner Bratislavskej šachovej akadémie
„Otvorenie“
Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie
„Ako zaujať aj najmenšie deti šachom“ (Ako sa hrá na šachového obchodníka, ako sa
hrajú váhy, ako funguje rímsky záprah koní a ako sa dá zastreliť zajac či pravidlá
papučového šachu.)
Rudolf Diviak, tréner Medzinárodnej šachovej akadémie Interchess
„Moje šachové rozprávky nielen na dobrú noc“

10:15 - 10:30

Prestávka

10:30 - 10:50

Ján Kocúr, predseda CIS komisie pre SR
„Aktuálny stav a výzvy do budúcnosti šachu na školách na Slovensku“
Miroslav Roháček, tréner Klubu šachových nádejí
„Tréner a rodič. Čo robiť, aby z tohto vzťahu profitovali obe strany“
Venuše Souralová, Manažérka projektu Šachy do škol v ČR
„Aktuálny stav šachu na školách v Českej Republike, štruktúra projektu, spolupráca
s Olympijským výborom, republikový prebor škôl, systém vzdelávania učiteľov, marketing
a plány do budúcnosti.“

10:50 - 11:30
11:30 - 12:15

12:15 - 13:00

Obedná prestávka

13:00 - 13:30

Alena Walterová, bývalá hovorkyňa a PR manažérka VÚB banky
„Je možné robiť marketing aj v šachu?“
Karel Handlíř, tréner ŠK Krnov
„Ako môže jeden tréner zapáliť deti, rodičov, mesto a celú krajinu pre šach“

13:30 - 14:00

14:00 - 14:15

Prestávka

14:15 - 14:45

Rudolf Diviak, člen komisie mládeže SŠZ
„Formovanie regionálnych šachových akadémií“
Stanislav Vlček, podpredseda CIS komisie pre SR
Trénerské skúšky s certifikáciou SŠZ (pre účastníkov seminára)
Vyhodnotenie trénerských skúšiek SŠZ a udelenie trénerských licencií

15:00 – 15:45
15:45 – 16:00

Prihlásenie na seminár:
sachovaakademia@gmail.com alebo telefonicky na 0903 793 013 (Michal Vrba).
Podujatie sa uskutočňuje s finančnou podporou Bratislavkého samosprávneho kraja.

