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Predslov

Ako je to vlastne možné? Zo všetkých strán na prelome rokov prichádzali nie vždy
povzbudivé správy. Uzavretá spoločnosť v lockdowne, otvorenie až v máji. Táto
situácia nedávala na prvý pohľad veľkú nádej ani pre šach.
Našťastie, na veľké šťastie, v Bratislavskej šachovej akadémii sa riadime heslom,
„všetko sa dá“. A ľuďmi s týmto prístupom je BŠA obklopená.
V časoch, keď iní nad podujatiami ani neuvažovali, v BŠA sa horlivo plánovali.
V dobe, keď už opäť vďaka opatraniam nemalo zmysel nič organizovať, sa BŠA
zapájala do perfektných projektov a spoluprác.
Som veľmi vďačný za vás, že ste BŠA dodali vždy kúsok potrebnej nádeje vykročiť
do neznáma. Som veľmi vďačný za vás, ktorí za nami prichádzate s nápadmi,
nad ktorými inde iba mávnu rukou.
Som vďačný za to, že BŠA mohla byť pri zrode šachových rekordov. Ale hlavne som
šťastný, že BŠA pokračuje v napĺňaní svojho poslania a vízie. A na tie nemajú dosah
žiadne pandémie, zákazy či príkazy. Lebo je v našich hlavách a srdciach.
Prinášať radosť cez šach.
Ak ste šachy ešte nevyskúšali, u nás má dvere otvorené každý. Vstúpiť musíte sami.

Michal Vrba, v Bratislave 12.1.2022
predseda Bratislavskej šachovej akadémie
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Šachové turnaje
Majstrovstvá Bratislavského kraja družstiev
stredných a základných škôl v ONLINE šachu 2021
Súťaže školských družstiev v Bratislavskom kraji, ktorá si za pomerne krátky čas už
stihli získať veľkú obľubu medzi hráčmi aj základnými a strednými školami, sme
chceli organizovať aj za súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácie. Ukázalo sa,
že vynútený presun do online prostredia, čo do účasti, ešte presiahol posledný
rekordný ročník 2020, ktorý sme stihli odohrať naživo vo februári 2020 (SŠ: 42
hráčov, 10 družstiev; ZŠ: 150 hráčov, 34 družstiev).
Pre hru sme opäť zvolili obľúbenú bezplatnú online platformu lichess.org, ktorá je
veľmi jednoduchá, otvorená, stabilná, bez rušivých reklamných bannerov a funguje
na všetkých typoch moderných digitálnych zobrazovacích zariadení, navyše v
slovenskom prostredí. To ju robí optimálnou pre školské súťaže, ktorých hlavným
cieľom je prilákanie detí a mládeže k súťažnej šachovej hre. Do kariet nám veľmi
zahralo aj vytvorenie novej funkcie, ktorú lichess spustil iba pár dní pred zverejnením
propozícií. Tá umožňuje organizovať súťaž systémom Aréna až pre 200 družstiev,
pričom počet hráčov v družstve nie je obmedzený.

Po 6-týždňovej príprave, kde sme neraz museli spoločným úsilím prekonať skryté
úskalia platformy, sme v piatok 19.2.2021 o 17:00 slávnostne odštartovali
4

majstrovský turnaj MBA 5-členných družstiev SŠ. Za účasti 73 hráčov a hráčok z 15tich stredných škôl Bratislavského kraja sme boli svedkami vyrovnaného súboja troch
bratislavských gymnázií, ktorých zostavy boli naplnené registrovanými členmi SŠZ. V
poslednej tretine 90-minútového hracieho času k záverečnému trháku nasadilo
Gymnázium Grosslingová 18 BA1 a zvíťazilo so ziskom 67 bodov.
V zostave víťazného družstva bodovali: Daniel Compel (daniel1437, 18 bodov),
Jakub Bojnanský (jik123, 16 bodov), Adrian Zetocha (Adrian_Zet, 12 bodov), Ján
Lakota (jan6363, 11 bodov), Michal Sobek (PiNaCiK1, 10 bodov). Na úspechu
družstva sa podieľali aj Maximilián Piussi (MaximkoTV) a Matúš Bagin (M2T2). Z
odstupom 8 bodov so ziskom 59 bodov (v systéme Aréna je však bodovanie
dvojnásobné, 2 body za výhru, 1 za remízu, 0 za prehru hráča) skončili druhí študenti
z Gymnázia J. Hronca Novohradská 3 BA2 v zložení: Martin Šándor (Sanyi22, 15
bodov), Robert Červenka (rorekparek, 14 bodov), Ema Walterová (Emawalti, 10
bodov), David Gžib (vegetal420, 10 bodov), Hana Horváthová (Hana2832, 10
bodov), pričom rovnaký počet 10 bodov získal aj šiesty člen tímu Michal Londarev.
Tretie miesto so ziskom 53 bodov obsadilo Gymnázium Ladislava Novomeského
Tomášikova 2 BA2 v zložení Matúš Valovič (matuno3, 15 bodov), Dominik Petrek
(MadNutella, 14 bodov), Michaela Smidová (vltavin, 8 bodov), Karol Vidlár
(dezider278, 8 bodov) a Daniel Šalamún (Dragon123009, 8 bodov). Družstvá na 4. ÷
10. mieste boli približne vyrovnané, no niektoré z nich doplatili na neúplnú, prípadne
nevyrovnanú súpisku.
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Menší počet hráčov v družstve je v systéme Aréna veľký handicap, ktorý nevyrovnajú
ani
1-2
kvalitní
hráči.
V individuálnom hodnotení sa na prvých troch miestach umiestnili chlapci: 1. Daniel
Compel (daniel1437, 18 bodov), 2. Jakub Bojnanský (jik123, 16 bodov) – obaja Gym.
Grosslingová 18 BA1, 3. Martin Šándor (Sanyi22, 15 bodov), Gym. J. Hronca
Novohradská 3 BA2.
Medzi dievčatami boli najlepšie: 1. Adriana Vozárová (avozarova, 12 bodov, celkovo
10. miesto), Gym. Ul. 1. mája Malacky, 2. Silvia Fajtáková (fajtakovas, 12 bodov,
celkovo 12. miesto), Gym. Einsteinova BA5. 3. Ema Walterová (Emawalti, 10 bodov,
18. miesto), Gym. J. Hronca Novohradská 3 BA2. Menovaní získavajú poukážky na
nákup tovaru v Šachovom obchode. Najviac, až 15 partií v časovom limite stihol
odohrať Samuel Klenovský (Master_of_Void, 3 body, 62. miesto, Gym. Einsteinova
BA5)
Počas celého turnaja bol vysielaný živý komentár organizátorov Michala Vrbu a
Stanislava Vlčeka na kanáli youtube BŠA.

Turnaj MBA 5-členných družstiev ZŠ sa hral v nedeľu 21.2.2021 od 17:00. Z takmer
dvoch stoviek prihlásených hráčov sa do turnaja zapojilo nakoniec 185 žiakov a
žiačok z 31 základných škôl. Na rozdiel od súťaže stredných škôl boli v súťaži
základných škôl aj oveľa početnejšie tímy. Najväčší tím, až 20 hráčov, postavila do
turnaja SZŠ a OG CENADA. Početnými družstvami však disponovali aj ZŠ Matky
Alexie (17 hráčov), či ZŠ Vazovova (15 hráčov). Optimálna skladba skúsenosti a
počtu hráčov priniesla prenikavý úspech družstvu ZŠ s MŠ Za kasárňou BA3, ktorá
získala spolu 97 bodov a zvíťazila s výrazným 15-bodovým náskokom. Na výsledku
sa podieľali: Michal Dolník (MiskoDolnik, 28 bodov), Áron Pongó (Aronpon09, 21
bodov), Lukáš Kozub (LukasKozub, 19 bodov), Sebastián Maťo (SebastianMato, 16
bodov), David Osvald (david_osvald1, 13 bodov).
Družstvu pomohli aj Nikola Ráchelová (NikiR1), Oskar A. Sirota (Oskar1974), Laura
Ráchelová (LauriR7), Filip Kozub (FilipKozub). Kvantitu do medailového umiestnenia
sa podarilo pretaviť početnému tímu SZŠ a SG CENADA BA4, ktoré nazbieralo spolu
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82 bodov v zložení: Samuel Mikuš (SamkoMi, 22 bodov), Pavol Kostka
(Palko_hra_sach, 16 bodov), Samuel Fukas (samkof, 16 bodov), Timon Mikuš
(TimkoTimko, 14 bodov), Jonáš Pavelka (jondo153, 14 bodov). Za Cenadu hrali aj
Gregor Tichý, Damián Fuňák, Maximilián Just, Adam Dratva, Rudolf Tichý, Oskar
Bachleda, Marek Belohorec, Ondrej Valcharčiak, Ondrej Tuška, Daniel Konečný,
Martin Furucz, Andrej Straube, Lukas Hunady, Oliver Jančár a Tomáš Tóth.

Tretie miesto so ziskom 73 bodov a minimálnym náskokom len jedného bodu (=
jedna remíza) obsadili žiaci a žiačky ŠPMND a OG Teplická Bratislava 3 v zložení:
Filip Krpelan (fifo01, 18 bodov), Jakub Krpelan (haomiko, 16 bodov), Theodor Valent
(TheodorValent, 16 bodov), Sophia Valentová (SophiaValentova, 12 bodov), Petra
Kapičáková (PeTkA-PePe, 11 bodov). Na bronzovej medaile družstva ŠPMND a OG
majú svoj podiel aj William Vanko, Filip Kapičák, Michaela Šúňová a Amelia
7

Hubaľová. V tesnom závese jedného bodu so skóre 72 bodov finišovali družstvá OG
Grösslingová BA1 a ZŠ s MŠ a OG Hubeného BA3.
V individuálnom poradí získali až dvaja hráči 100%-ný výsledok. Viac šťastia v
závere mal 1. Michal Dolník (MiskoDolnik, 28 bodov zo 14 partií) zo ZŠ s MŠ Za
kasárňou BA3, ktorý stihol odohrať o jednu partiu viac ako 2. Samuel Havalda
(Somehow64, 26 bodov) zo ZŠ Košická a OGJH BA2. Tretie miesto najlepším
pomocným hodnotením spomedzi hráčov, ktorí získali 22 bodov, vybojoval Richard
Hasala (CR7risko, 22 bodov) zo SZŠ Paneurópska Sklenárova 1 BA2. Rovnaký
počet bodov, avšak s horším pomocným hodnotením (rating performance =
výkonové elo), získali Alfréd Dvořák (Medzinárodná francúzska škola M. C.Sklodowskej BA5) a Samuel Mikuš (SZŠ a SG CENADA BA4).
Medzi dievčatami boli najlepšie: 1. Lucia Tomčániová (LuciaTomcaniova, 15 bodov,
celkovo 23. miesto) z OG Grösslingová BA1, 2. Adela Mendelová (M08M, 13 bodov,
35. miesto), 3. Natália Havaldová (NatalkaHa, 13 bodov, 37. miesto). Menované
získavajú poukážky na nákup tovaru v Šachovom obchode. Najviac partií, až 27 (!), v
časovom limite stihol odohrať Šimon Murárik (murariksimon, 20 bodov, 9. miesto, ZŠ
I. Bukovčana BA4).
Ďakujeme všetkým hráčom a zúčastneným školám za zodpovedný prístup pri
registrácii aj pri samotných turnajoch.
Podujatie podporili: Zamestnanecký grantový program Nadácie ESET, Bratislavský
šachový zväz, Bratislavská šachová akadémia, Bratislavský samosprávny kraj –
najlepšie miesto pre život (Bratislavská regionálna dotačná schéma).
Autor: Stanislav Vlček, spoluorganizátor podujatia

1. Lamačský online turnaj 2021
Milí šachoví priatelia!
v sobotu 30.1.2021 sa nám zúčastneným podarilo vytvoriť malý šachový sviatok.
Napriek tomu, že počasie vonku vyvolávalo smútok v duši, vďaka účastníkom 1.
Lamačského online turnaja sa nám podarilo zahriať sa zvnútra. 63 účastníkov z 3
krajín Európy zdolávalo napínavé a dych berúce súboje v 9 partiách.
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Pre začiatočníkov sa naskytla ojedinelá šanca zahrať si so slovenskou špičkou. Bolo
veľkým potešením sledovať šachové umenie tých najlepších, ale ani tí najmladší
účastníci sa nedali zahanbiť. Možnosť zahrať si s úradujúcim majstrom Slovenska ich
vyburcoval k mimoriadnym výkonom. Najmladšou účastníčkou bola 7 ročná Ninka
Haásová, najstarším účastníkom bol Mikuláš Sedlák.
Práve spomínaný majster Slovenska Viktor Gažík napokon jednoznačne dominoval a
zaslúžene vyhral celý turnaj. Zdatne mu sekundovali na 2. mieste Juraj Druska a aj
Štefan Mazúr z 3. pozície. Celý online turnaj naživo streamoval Michal Vrba ako aj
spomenutý Štefan Mazúr a bol to náročný 4 hodinový výkon.
Aj keď online priestor nedovoľuje podať si ruku pred a po zápase, dovoľujeme si
aspoň takto na diaľku podať všetkým zúčastneným pravicu a vyslovujeme im
poďakovanie za príjemne strávený fair play večer. Do šachového videnia niekedy na
budúce.
Za organizátorov Bratislavskej šachovej akadémie, Ján Lakota

Doleteli sme na Mars aj na Mesačnú
Internetový šachový rapid turnaj zorganizovala Organizácia muskulárnych dystrofikov
v SR so záštitou Bratislavskej šachovej akadémie.
Termíny
jednotlivých
turnajov
a
účasť
na
nich:
28. február.: 71, 4. február.: 83, 11. február.: 88, 18. február.: 94, 25. február.: 92.
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Hralo sa na portáli lichess.org. Účasť v turnaji bola otvorená, pre všetkých hráčov
(registrovaných aj neregistrovaných vo FIDE) s chuťou zahrať si šachy. Hralo sa 2 x
10 min. na partiu + 3s prídavok za každý ťah. Každý turnaj mal 5 kôl, kde sa súperi
boli párovaní švajčiarskym systémom.
Spočítané boli výsledky všetkých piatich turnajov. V prípade rovnosti bodov, aj
pomocných, rozhodne žreb. Na turnaji bolo klasifikovaných 151 hráčov.
Za organizátorov, t. j. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR ďakujeme
Michalovi Vrbovi a jeho Bratislavskej šachovej akadémii za technické zabezpečenie
turnaja
a
za
to,
že
nad
turnajom
prebral
záštitu.
Tiež
ďakujeme
za
darčekové
poukážky
internetovému
kníhkupectvu
www.martinus.sk a za ďalšie darčeky www.sachovyobchod.sk a www.nikafit.sk.
A v neposlednom rade ďakujeme hráčom za účasť a ich partie v duchu fair-play.
KONEČNÉ PORADIE MESAČNÁ GRAND PRIX 2021
HLAVNA KATEGÓRIA:
1. Martin Rak (krebs) 21 – 5
2. Mário Garban (Macko09) 19,5 – 53,25
3. Damián Budzák (Damko) 19,5 – 50,3
4. Robert Pavlíček (boban22) 19 – 48,2
5. Karin Novomeská (karinka09) 18 – 40,25
6. Vladimír Mazák (ryanko2013) 18 – 40,05
7. Josef Polnar CZ (Polnar79) 18-40
8. Juraj Zavarsky (jurajzavarsky ) 18-39,5
9. Ladislav Pasztor (vartovka) 17 – 38,55
10. Martin (Martin33klingac) 17 – 36
Aké zasielame ceny?
1. miesto, Poukážka martinus.sk v hodnote 30€
2. miesto, Poukážka martinus.sk v hodnote 20€
3. miesto, Poukážka martinus.sk v hodnote 10€
KATEGÓRIA „HRÁČI S NSO – DYSTRO“
1. Josef Polnar CZ (Polnar79) 18-40
2. Juraj Zavarsky (jurajzavarsky ) 18-39,5
3. Marcel Reznicek CZ (vozmenmarcel ) 16-44,60
4. Tony Zicho (Ynot-60) 15,5-36,80
5. Roman Zak CZ (RomanZak ) 13-20
6. Martin Rybansky (martinko1254) 12,5-25,75
7. Katalin Engel (KatalinEngel) 11-18,5
8. Marek Ardamica (marard) 8,5-21,5
9. Jozef Blazek (jozko68) 8,5-9,5
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10. Erika Kostova (TvojaLaska) 8-13
11. Martin Burian (Burko8) 6-3
12. Roman Pikulik (MrLigman) 4,5-3,5
Aké zasielame ceny?
1. miesto, Pod hladinou – Ján Markoš – / Knižná cena
2. miesto, Šachová knižka Tajná prísada / Knižná cena
3. miesto, Poukážka martinus.sk v hodnote 10€
KATEGÓRIA „HRÁČI S INÝMI OCHORENIAMI“
1. Marek Ardamica (marard) 8,5-21,5
2. Erika Kostova (TvojaLaska) 8-13
3. Martin Burian (Burko8) 6-3
Aké zasielame ceny?
1. miesto, Šachová knižka Alexander Alechin, Autoportrét / Knižná cena
2. miesto, Základy strategie / knižná cena
3. miesto, Poukážka martinus.sk v hodnote 10€
ZÁVEREČNÁ TOMBOLA:
1x jednomesačné predplatné DOBRÁ JOGA od NIKAFIT.SK:
Dárius Krestian (elCringo)
1x jednomesačné predplatné DOBRÁ POSILŇOVŇA, od NIKAFIT.SK:
Mário Garban (macko9)
Šachová knižka „Tri části šachové partie“:
Tomáš Novotný (Tomas_Novotny)
4x šachové diáre: Martin Burian, Nina Kubíková, Hana Horváthová, Roman Pikulík
Po každom zo štyroch turnajov série MGP 2021 boli výhercom a niekoľkým
vyžrebovaným hráčom zaslané vecné ceny.
Autor: Organizátor Jozef Blažek

Majstrovstvá SR 2021 s rekordnou účasťou… v čase
pandémie
V uplynulý víkend (17.-18.4.2021) sa konali v historickej premiére prvé Majstrovstvá
Slovenska družstiev študentov a študentiek SŠ a žiakov a žiačok ZŠ v ONLINE
šachu 2021. Z poverenia VV SŠZ ich zorganizoval Šachový klub Doprastav
Bratislava. V čase, keď ostatné školské športy sú pozastavené, šachisti využili
jedinečnosť svojho odvetvia v prepojení s modernými technológiami virtuálneho
sveta a uskutočnili športové podujatie s rekordnými číslami účasti hráčov a škôl. Tie
sú niekoľko násobne vyššie, ako pri šachových súťažiach organizovaných naživo.
Šach počas celej svojej histórie pomáhal pri napredovaní v technologickom pokroku
celého ľudstva a v tejto neľahkej dobe je mu táto služba odplatená. Aj preto sme
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veľmi potešení a zároveň ďakujeme, že sponzorom práve týchto Majstrovstiev SR
bola slovenská firma CORAgeo s.r.o., ktorá sa zaoberá zavádzaním informačných
technológií do oblastí priemyslu, energetiky a samosprávy.
Samotné turnaje prebehli na bezplatnej platforme lichess.org tempom 7 minút + 3
sekundy/ťah inovatívnym žrebovacím systémom Aréna počas dvoch hodín (17:00 –
19:00). Tá umožňuje organizovať súťaž až pre 200 družstiev, pričom počet hráčov v
družstve nie je obmedzený. O výsledku družstva rozhodoval sumárny zisk štyroch
najlepších členov každého družstva.

V sobotu 17. 4. 2021 si svoje šachové sily na diaľku z pohodlia svojich domovov
zmerali študenti a študentky dovedna 70-tich stredných škôl. Spolu ich na MSR
družstiev SŠ 2021 hralo až 339, aj za účasti najväčšej hviezdy podujatia IM Viktora
Gažíka, úradujúceho majstra Slovenska medzi dospelými a majstra sveta do 18
rokov (2018). Ten svojím príkladným výkonom, ale aj prístupom k súťaži, vytiahol
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svojich šachovo menej zdatných spolužiakov z Gymnázia Vavrinca Benedikta
Nedožerského v Prievidzi až na samotný vrchol turnajovej tabuľky.

Víťazné družstvo bodovalo v zložení Viktor Gažík (Funo09), Daniel Vanek
(dangel441), Ján Húska (CallmeZu), Jakub Kiaba (Wagon22) nazbieralo spolu 87
bodov, pričom bodovými ziskami, ktoré sa však už do celkového skóre družstva
nepočítali, príliš nezaostali ani Adam Dušička, Samuel Dubný a Roderik Antol. O
ďalšie medaile prebiehal napínavý vyrovnaný súboj do poslednej sekundy.
Strieborné medaily napokon so ziskom 74 bodov, vďaka lepšiemu pomocnému
hodnoteniu, ktorým je v Lichess Aréne, tak trochu paradoxne, nižší priemerný
výkonový rating všetkých členov družstva, putujú hráčom Gymnázia J. G. Tajovského
v Banskej Bystrici R. Turčan (richess2), A. Gyerpál (Botvinik2004), S. Sáňková
(pinkunicorn), T. Hulla (Pikachu0), E. Bielik a Ľ. Bariak. S rovnakým počtom 74
bodov skončilo tretie Gymnázium H. Selyeho s VJM Komárno v zostave B. Jakab
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(Blol02), P. Viczencz (Plol_2003), S. Gyuricsek (CLee42), S. Sárközi (szabi2365),
ktoré možno doplatilo práve na neúčasť náhradníkov, ktorí by tlačili lídrov k vyšším
výkonom.
Individuálne poradie turnaja stredoškolákov bolo jednoznačným sólo-predstavením
Viktora Gažíka (Funo09), maturanta z G V. B. Nedožerského Prievidza, ktorý za 2
hodiny hry stihol odohrať 22 partií, pričom súperom dovolil len 3 remízy. Dosiahol
teda výsledok 20,5/22, avšak na Lichessi sa rátajú bodové zisky dvojnásobne, teda
družstvu priniesol 41 bodov, čo bola takmer polovica bodov celého tímu. Ako jediný
dokázal suverénneho lídra aspoň trochu brzdiť Béla Jakab (Blol02), líder G H.
Selyeho Komárno, ktorý s víťazom uhral 2 remízy a celkovo družstvo prispel 30-imi
bodmi. Tretie miesto, no bez prehry obsadil Martin Šándor (Sanyi22, 24 b.) z G J.
Hronca Bratislava.
V individuálnom poradí stredoškoláčok so ziskom 18 bodov zvíťazila Jana
Šošovičková (JanaSos) z G Dubnica nad Váhom pred Stellou Sáňkovou
(pinkunicorn, 17 b.) z G J. G. Tajovského B. Bystrica a Martinou Tarageľovou
(Martina_22, 17 b.) z EG J. Tranovského L. Mikuláš.
Počas celého turnaja bol vysielaný živý komentár Michala Vrbu, Dušana Schwarza a
Stanislava Vlčeka na kanáli youtube BŠA.
V nedeľu 18. 4. 2021 podvečer sadli za monitory svojich počítačov a ďalších
zobrazovacích zariadení žiaci a žiačky základných škôl a prvého stupňa
osemročných gymnázií. Na MSR družstiev ZŠ 2021 sa ich nazbieralo sa ich až
neuveriteľných 537 zo 118-ich (!) škôl z celého Slovenska, od Sniny na východe až
po Malacky na západe, od Oravského Veselého na severe po Veľký Meder na juhu.
Niekoľko ďalších škôl zostalo len na čakacej listine, keďže sa z nich prihlásil len 1
hráč a teda nemohli byť pripustené do turnaja družstiev. Skúsenosti z februárových
Majstrovstiev Bratislavského kraja ZŠ dokázali na nečakaný úspech aj na MSR
pretaviť žiaci a žiačky ZŠ s MŠ Za kasárňou Bratislava 3, ktorí po suverénnom a
vyrovnanom výkone lídrov nazbierali 95 bodov a zaslúžene zvíťazili v zložení: Áron
Pongó (Aronpon09), Lukáš Kozub (LukasKozub), Michal Dolník (MiskoDolnik), Laura
Ráchelová (LauriR7).
Družstvu však svojimi kvalitnými výkonmi pomohli aj „náhradníci“, hoci nimi získané
body sa nakoniec družstvu nepočítali: Nikola Ráchelová (NikiR1), Oskar A. Sirota
(Oskar1974), Sebastián Maťo (SebastianMato) a David Osvald (david_osvald1).
Tesný súboj o ďalšie medailové priečky nakoniec najlepšie vyšiel tímu ZŠ Zlatá
Rožňava, za ktorý ku zisku 87 bodov prispeli L. Szaszák (lukisza), T. Koóš
(Tobiasko222), A. Straková (Bodka06), M. Szaszák (matejsza), no na úspechu
družstva mal svoj podiel aj T. Lukáč (TomkoSK).
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Hoci účasť dievčaťa v družstve bola len odporúčaná, pretože server lichess.org
pohlavie užívateľov neeviduje, teší fakt, že sa ani v družstvách najlepších tímov ZŠ
dievčatá nestratili, naopak, mali nemalý podiel na ich úspechu. Bronzové medaily
budú zaslané do školy SZŠ a SG CENADA Bratislava 4, kde je predmet Šach
súčasťou riadneho vyučovania, čo sa prejavilo aj na početnej účasti až 9-tich hráčov
z tejto školy. K zisku 85 bodov prispeli P. Kostka (Palko_hra_sach), S. Mikuš
(SamkoMi), S. Fukas (samkof), T. Mikuš (TimkoTimko). Družstvo podporovali aj M.
Furucz (MatkoF), O. Valcharčiak (odo11), G. Tichý (Gregor_42), D. Fuňák
(kuriatko_01) a M. Just (MaxoMaxik).
O tom, že dievčatá neboli v turnaji ZŠ len do počtu, svedčí aj celkové víťazstvo v
kategórií jednotlivcov Lucie Ševčíkovej (orisko) zo ZŠ Clementisova Kysucké Nové
Mesto so ziskom 33 bodov. Až za ňou sa umiestnili najlepších chlapci: Ján Hudák
(JanHudak, 31 bodov) zo ZŠ Ulica Študentská Snina pred Danielom Kulichom
(danielko_men, 30 bodov) zo ZŠ s MŠ Jastrabá a Igorom Škrekom (skrekojunior, 28
bodov) z OG J. Hollého Trnava. Medzi súťažiaci chlapcami sa však nestratili ani
ďalšie dievčatá. 7. miesto v celkovom poradí obsadilo druhé najlepšie dievča Martina
Šošovičková (MartinaSosovickova, 27 bodov) zo SZŠ Nová Dubnica. Tretia priečka
sa ušla Lucii Kapičákovej (Lucka2007, 24 bodov) zo ZŠ Haličská cesta Lučenec.
Počas celého turnaja bol vysielaný živý komentár Michala Vrbu, Martina Hunčára a
Stanislava Vlčeka na kanáli youtube BŠA.
Nad dodržiavaním pravidiel Fair Play a slušného správania hráčov v chatovacích
oknách dohliadali a s prípravou podujatia pomáhali aj rozhodcovia Martin Kuna a Igor
Poláčik.
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So zakladaním školských tímov vypomáhali aj Martin Hunčár, Martin Sklár, Rastislav
Diviak, Arpád Piroška, Matúš Mižička, Miroslav Krupa, Pavol Mederly, Jakub Bielik,
Peter Bielik, Marta Motúzová, Kristián Rúček, Michal Kopera, Pavol Sedláček, Karol
Pekár, Juraj Ivan, René Ballo, Radovan Ondo, Miroslav Chytra, Róbert Szaszák.
Pomer hráčov, ktorí zaslali prihlášky a zvládli pomerne náročný prihlasovací rituál až
k pripojeniu do turnaja presiahol 90%, čím bol naplnený aj druhý cieľ podujatia:
rozvoj počítačovej gramotnosti detí a mládeže prostredníctvom šachu. Výsledky
turnaja budú zverejnené aj na portáli skolskysport.sk. Fotogalériu podujatia si môžete
prezrieť na fb stránke BŠA.
Ďakujeme partnerom, ktorí podujatie podporili: CORAgeo s.r.o., Slovenský šachový
zväz, Šachový klub Doprastav Bratislava, Bratislavská šachová akadémia.
Autor: Stanislav Vlček, spoluorganizátor podujatia
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Veľká cena KUSABI 2021
Jonky prišiel s otázkou? Mishik, mohli by sme spraviť turnaj, kde by si vedeli zahrať
vyrovnané partie aj deti, ktoré trénujem? Jasné, mohli! A prečo by to mal byť takýto
turnaj iba pre začiatočníkov? Prečo nespraviť rovno 4 turnaje? Štyri turnaje, kde hráči
budú hrať so seberovnými, kde majú možnosť porovnať sa s výkonnostne
podobnými hráčmi, turnaj, kde majú šancu vyhrať.
A tak vznikla Veľká cena KUSABI 2021. Kôl bude 11 (ako v šachovej sezóne, ktorá
sa tento rok nehrá), tak isto sú rôzne výkonnostné skupiny, podobne, ako je tomu v
akomkoľvek športe, kde väčšinou najvyššia je Extraliga, potom prvá liga a tak ďalej.
Turnaj je doslova otvorený každému, bez štartovného s tempom 7min.+3s/ťah, aby
sa partie rozhodovali na šachovnici a nie spôsobom, kto má rýchlejšiu myšku. A ešte
oveľa viac, čo nájdete nižšie alebo v samotných propozíciach podujatia.
Veľká cena KUSABI sa hraje vždy vo štvrtok o 18:00 a pridať sa môžete aj práve
teraz. Jonky a Mishik sa na vás tešia
Autor: spoluorganizátor Michal Vrba

Od začiatku naplno a postupne pridávať
Ísť od začiatku naplno a postupne pridávať? Aj takto by sa dalo vystihnúť záverečné
podujatie série turnajov Máj lásky šach na bratislavskej Kuchajde 29.5.2021.
Vynikajúcu atmosféru vytvorili poslednú májovú sobotu od začiatku všetky deti,
niektoré zakúsili po dlhej koronovej pauze konečne šach v 3D, pre viacerých to bola
dokonca premiéra naživo, keďže šachovo vyrástli v online priestore!
Champions „B“ turnaj sľuboval napínavé súboje od začiatku do konca siedmeho
kola, vyhrala ho napokon favoritka Diana Ráchelová z ŠK Dunajská Streda so stratou
bodu pred skupinou päťbodových prenasledovateľov. O pomocné hodnotenie sa na
druhom mieste umiestnil Samuel Bezák pred Matúšom Kajabom a Matúšom
Murárikom (všetci z Doprastavu), Sophiou Valentovou (KŠN) a Nikolou Ráchelovou.
So 4,5 bodových nemôžem nespomenúť Martinka Srnáka, ktorý nedávno dovŕšil len
6 rokov, ale zvádzal viac než vyrovnané súboje s oveľa skúsenejšími a staršími
hráčmi. Okrem pohára pre víťazku a knižných cien si ešte pohár pre Bojovného
slimáka (rozumej hráča, ktorý naplno využíva svoj čas pri partii:-)) odniesla šesťročná
Katka Veselská.
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Hlavný Champions „A“ turnaj odohrávajúci sa na druhom konci vonkajšej krytej
terasy čínskej reštaurácie bol o poznanie vyššou ligou. Sme radi, že sme sa pred
týždňom správne rozhodli a predsa len vytvorili dva paralelné turnaje. „Buď vyhráš,
alebo sa poučíš“, si tu museli pripomenúť viacerí, každý tu mohol poraziť každého,
do poslednej sekundy piateho kola sa rozhodovalo o víťazovi. Obrazne len o
„milimetre“, teda o pol bodu pomocného hodnotenia v tajbrejku so ziskom 4,5 boda
zvíťazil Ján Lakota pred Matejom Ševčíkom (obaja z Doprastavu).
Matejovi turnaj minulý týždeň nevyšiel, zato teraz sa vyznamenal, navyše získal
skalp Jura Jánošíka s peknou cenou, pretože si odniesol najviac plusových bodov do
ratingovania. Na treťom mieste sa umiestnil jediný zahraničný účastník, Pavel
Kozubík z Českej republiky. Premiéra Viktora Vaškanina z Doprastavu vyšla na
jednotku, na prvom turnaji v živote obsadil skvelé štvrté miesto, tesne predbehol o
pomocné hodnotenie piateho Krištofa Višvádera z Interchess ZŠ Borský Mikuláš. Aj
niektorí ďalší mládežníci sa veľmi potešia, pretože od júna im budú pridelené prvé
FIDE ratingy.
Veľká vďaka patrí Michalovi Vrbovi, ktorý robil hlavného rozhodcu a organizačne sa
na celom podujatí spolupodieľal. Na obzore sú ďalšie turnaje, všetkým prajeme veľa
úspechov a veríme, že sa s mnohými uvidíme na Bratislavskom šachovom lete
začiatkom augusta.
Autor: organizátor Martin Hunčár
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Spýtali sme sa v uliciach mládeže, čo si myslí o
šachu
V sobotu 22.5.2021 bolo síce upršané a chladné počasie, ešteže sme boli pod krytou
terasou, zato za šachovnicou bolo od počiatku horúco. Tí, čo prišli, poctivo cez
koronu trénovali a hrali online, minimálne jedna z desiatich partií sa naťahovala, hralo
sa ako o život, však to poznáte. Ambiciózni mladí hráči si to rozdávali s dvoma
dospelákmi.
Treba pochváliť dievčatá, nielenže nesklamali, ale Karin Novomeská turnaj dokonca
vyhrala a do Štefanova si odnáša pohár. Veľmi pekne hrala aj 9 ročná Zuzana Stará,
ktorá so svojím bratom a rodinou pricestovali až z Čiech, okrem nich sme tu mali aj
ďalšieho chlapca Jána Báru až z Prahy. Veľmi milo prekvapili aj dievčatá z
Doprastavu – Lucia Tomčániová a Adela Mendelová , pre ktoré to bol prvý turnaj
naživo v živote, Lucke sa pri premiére hneď podarilo zdolať hráča s ratingom!
Na druhom mieste sa umiestnil Matej Zelenka z Dubnice, ktorý navyše vyhral skalp
Jura Jánošíka, keďže získal najviac plusových bodov do FIDE ratingovania – viac
než 100, čo je na 5 kolový turnaj naozaj výnimočné. Tretie miesto získal Teodor
Malaschitz, o lepšie pomocné hodnotenie pred Áronom Pongom a Richardom
Hasalom (všetci z Doprastavu).
Medzičasom evidujeme zvýšený záujem o náš turnaj, radi by sme vyšli v ústrety
všetkým. Zároveň si uvedomujeme, že medzi hráčmi sú dosť veľké rozdiely a tiež
niektorí najmenší možno nevydržia od rána hrať až do šiestej večer, preto na
vyvrcholenie podujatia Máj lásky šach na 29.5. plánujeme dva turnaje – 5 kolový „A“
bez vekového obmedzenia len pre ratingových hráčov do 1599 a 7 kolový „B“ turnaj
pre hráčov narodených v roku 2004 a neskôr – pre neregistrovaných v šachovej
federácii alebo s ratingom do 1100, ktorý bude trvať len doobeda.
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Viac v propozíciach na www.sachovaakademia.sk. Je potešiteľné, že korona je na
ústupe a podľa platných epidemiologických nariadení sa deti do 10 rokov nemusia
testovať, dospelí musia ísť na antigén v piatok s platnými výnimkami (prekonanie
kovidu alebo po zaočkovaní).
Čaká nás veľké finále, krásne a bojovné súboje. Využite poslednú šancu a prihláste
sa ešte dnes. U Číňana aj výborne varia a ak dáte súperovi šuster mat, stihnete si
dať medzi kolami aj prechádzku okolo jazera.
Autor: organizátor Martin Hunčár a Michal Vrba

Keď sa šachu nabažíte
Bratislavské šachové leto 2.-6.8. 2021
Po minuloročnom nultom ročníku nasledoval prvý, začali sme písať novú históriu, a
to práve v Rači, kde sa v poslednej dobe venuje šachu veľa talentovaných detí. V
„A“ ku, ktorý bol zároveň turnajom Open Doprastav, sa na poslednú chvíľu aj
kvôli protikovidovým opatreniam odhlásilo niekoľko účastníkov zo zahraničia, na
druhej strane sa vytvorila silná trojka titulovaných hráčov, ktorú doplnil talentovaný
junior z Rakúska Peter Bálint.
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Neobyčajný turnaj so zaujímavými finančnými cenami, keď hráči zohrali každý s
každým tri partie, nakoniec vyhral Ukrajinec žijúci v Rakúsku, IM Valentin Baidetskyi
so ziskom 6,5 z 9 partií, o pol boda za ním zaostal IM Štefan Mazúr a na treťom
mieste skončil FM Gábor Farkaš.
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V „B“ turnaji Victory cup ku si to rozdávali dôchodcovia s juniormi, neobvykle veľká
vyrovnanosť štartového poľa predpovedala napínavé súboje až do posledného kola.
Víťazstvo a pohár si nakoniec odniesol Timur Smaho (Doprastav), ktorý sa vrátil k
šachu po dlhšej prestávke a hneď triumfoval! (7 z 9).Na druhom mieste skončil
stabilne hrajúci Ladislav Ochrana a tretie miesto získal neustále sa lepšiaci nádejný
doprastavácky junior Jozef Benci.

„C“ turnaj Račiansky cup (sponzorovaný MČ Rača, ktorá nám dala zľavu na
nájomnom), bol ideálnou príležitosťou získať prvý FIDE rating pre mierne pokročilých
hráčov, ktorí poctivo cez koronu trénovali. Podarilo sa to až štyrom a ďalší šiesti to
majú skvele rozbehnuté! Obmedzenie účastníkov do ratingu 1300 bodov sa veľmi
osvedčilo, partie nemali jasných favoritov, prínosom bolo aj kratšie tempo (45
min/partiu + 30 s/ťah) a ranné dvojkolo.

Hráči sa počas týždňa stretli so siedmimi súpermi, s každým z nich hrali bielymi i
čiernymi. Na víťaznú priečku sa postupne prepracoval s rozvahou hrajúci Richard
Pisarčík z KŠN (11,5 zo 14), niekoľko partií sa mu podarilo zvrátiť vo svoj prospech.
Na druhom mieste so stratou dvoch bodov skončil Ján Tomčáni a na treťom s veľkým
zápalom hrajúci Richard Hasala (obaja z Doprastavu). Skúsenosti tu získavali aj
ďalší začínajúci šachisti, ako napríklad Martin Srnák, ktorí vo vekovej kategórii do 6
rokov patrí vo svetovom rebríčku v rapide a blitze do prvej desiatky.
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V „D“ turnaji Bivio cup, podľa názvu neďalekého hotela, kde boli ubytovaní niektorí
hostia a len tak mimochodom, varili pre nás chutné obedy), triumfoval len o pomocné
hodnotenie Simon Matejka (12 zo 14). Nadšená bola aj mamina: „Získal nové
skúsenosti a nových kamarátov. A ako bonus si vybojoval víťazný prvý pohár.“
Hralo sa tým istým systémom ako v „C“ ku, len rýchlejším tempom a bez zápočtu na
FIDE. V tesnom závese a horší len o pomocné hodnotenie nasledoval Šimon Murárik
a na treťom mieste skončil Daniel Kaňuch. O deti sa skvelo starali naši trénerianimátori (Jonatán Pavelka a Saška Strelbitská), spokojné boli deti i rodičia, doobeda
sa hrali šachy a poobede rôzne iné hry, nechýbal futbal, ani lukostreľba.
Čerešničkou na torte boli tri sprievodné podvečerné turnaje. Na Fischerov šach
(oficiálne Šach 960) sa odhodlalo v stredu 13 šachistov, autor článku skončil v silnej
konkurencii druhý od konca :-)) Pre tých, čo nechyrujú ako sa to hrá, napovieme len
toľko, že počítač náhodne rozlosuje postavenie figúrok na prvej rade a potom sa už
hrá podľa pravidiel klasického šachu, až na rošádu, jej pravidlá vám tu radšej
vysvetľovať nebudeme:-))
Pre zaujímavosť, hrali sme pozície 945, 96, 168, 533, 121, 455, 33. Je to pekná
haluz, v jednej partii sme sotva začali a už som prišiel o kvalitu:-)). 7-kolový turnaj
vyhral GM Jerguš Pecháč s plným počtom bodov, za ním nasledoval IM Juraj
Druska, ktorý vo vzájomnom dueli prehral na čas. Tešíme sa, že títo dvaja Slováci,
ktorí nás nedávno reprezentovali na World cupe, prišli hrať aj sem. Tretí skončil IM
Štefan Mazúr.
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Vo štvrtok ste mohli na turnaji stretnúť 16 Holanďanov :-)) Tušíte správne, hral sa
Bughouse. 8 dvojíc s nezameniteľnými názvami (Píšťalky-mafia, Spanish inquisition
atď) si to užilo v pohodovej atmosfére krásneho Nemeckého kultúrneho domu. Vyhral
„Vamos“, teda silná dvojica Pecháč-Druska s plným počtom bodov (14 zo 14), druhí
skončili „Neremizujeme“ (Šalgovič, Compel) a tretí bol Čokoládián (Karas, Lintner).
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Turnaj vyvrcholil záverečným piatkovým blitzákom so zápočtom na FIDE, z 26-tich
účastníkov sa najviac darilo Valentinovi Baidetskemu (10 z 11), ktorý len tesne o
pomocné hodnotenie predstihol Jerguša Pecháča, tretí skončil s dvojbodovým
odstupom Štefan Mazúr. Niekoľko mladých hráčov prežívalo eufóriu, pretože si mohli
zahrať so slovenskom špičkou. Kde inde by dostali takúto príležitosť?
Tohtoročné šachové leto dopadlo nad očakávanie, dostali sme povzbudivé spätné
väzby od rodičov i hráčov, tešíme sa na budúci ročník, ktorý bude 1.-5. augusta
2022. Veľká vďaka patrí aj Michalovi Vrbovi, ktorý losoval všetky turnaje a
rozhodoval, hráči však hrali fair-play, nepríjemné spory sme riešiť nemuseli. Turnaj
sa mohol uskutočniť aj vďaka finančnej podpore ŠK Doprastav a Slovenského
šachového zväzu, ktorý sa rozhodol podporovať podobné turnaje.

Autor: Martin Hunčár, hlavný organizátor Bratislavského šachového leta
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Babie leto na Kuchajde v znamení šachu
Septembrovský rapid v Bratislave 4.9.2021
Prvú sobotu v septembri podujatiu Bratislavskej šachovej akadémie ideálne prialo
počasie, na bratislavkej Kuchajde sa dokonca ešte kúpali ľudia, zatiaľ čo my sme v
neďalekej čínskej reštaurácii od skorého rána mastili šachy. Deväťkolový rapid so
zápočtom na FIDE sa vydaril, na poslednú chvíľu sa štartové pole výrazne posilnilo,
krytá terasa sa zaplnila 41 šachistami.

Favoriti to však nemali ľahké, viacerí počas prvých kôl zakopli, a tak si turnajový
pohár odniesol Maroš Kotlár z SK Bijacovce so ziskom 8 bodov. O bod za ním
skončil druhý Peter Guba z Doprastavu a tretí až piaty skončili so ziskom 6,5 boda
nádejný Casey Ryan Mészáros z KŠN s najlepším pomocným hodnotením, za ním
Teodor Malaschitz z Doprastavu a Sviatoslav Molnár.
To, že to stále vie, dokázal najlepší medzi seniormi nad 65 rokov Vladimír Machalec,
z juniorov do 12 rokov sa najlepšie ukázal už spomenutý Mészáros, za ním príjemne
prekvapil Martin Srnák z Doprastavu, ktorý je v svetovom rebríčku vo svojej katogórii
do 6 rokov v rapide dokonca v prvej desiatke! Tretia najlepšia skončila Karin
Novomeská z ŠK Štefanov.
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Hralo sa fair play, rozhodca Michal Vrba akurát využil pár sporných situácií k
inštruktáži, ticho prerušovalo len občasné škriekanie vyplašených labutí a haravara (v
norme) z posledných šachovníc po odohratí partií. Až osem dobre pripravených
hráčov využilo tento turnaj k tomu, aby si získali svoj prvý FIDE rating v rapide.
Dokonale si to užili aj rodičia, ktorí si príjemne posedeli v okolitom areáli a načerpali
pred jeseňou tak potrebné déčko :-))
Autor: Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie

ČSOB Leasing Chess Cup 2021
Firemné podujatia, ktoré sprájajú ľudí, utužujú kolektív, ľudia prídu na iné myšlienky a
spoznajú sa aj z inej strany. Aj o tom sú firemné podujatia, alebo eventy. Bratislavská
šachová akadémia pokračuje vo svojej úšpešnej činnosti aj na tomto poli a pre
spoločnosť ČSOB Leasing pripravila šachový turnaj.
Áno, zdalo by sa, že je to tak jednoducho povedané, že ide o šachový turnaj. Ono to
bolo oveľa zložitejšie, zvlášť keď si predstavíte, že takého šachového turnaja sa mali
zúčastniť ľudia z firmy, ktorí šachy nehrajú, niektorí len okrajovo poznajú vôbec
pravidlá.
Tieto obavy sme vyriešili veľmi jednoducho a záujemcom, ktorí sa prihlásili na
firemné podujatie ČSOB Leasing chess cup 2021 sme pripravili online šachový
tréning deň pred samotným turnajom. Prešli sme si nastavenie a samotnú hru na
platforme lichess a následne sme si zopakovali pravidlá šachu ako aj ukázali nejaké
tie šachové triky. Ku koncu online sústredenia padalo množstvo otázok, čomu som
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sa ako tréner a organizátor tešil, ešte viac ma potešilo, keď jedna účastníčka sa
pýtala, či sa môže pozerať aj syn. Samozrejme, že môže!
Turnaj trval rovných 120 minút. Účastníci spolu odohrali 44 partií pri časovej kontrole
10min. + 3s/ťah. Čas na partiu bol zvolený dlhší, aby sa účastníci mohli v kľude
sústrediť na partiu a nenaháňať iba myš po obrazovke.
Z môjho subjektívneho hľadiska musím povedať, že som bol veľmi milo prekvapený
partiami, ktoré sa v turnaji odohrali. Boli bojovné do vyčerpania možností no zároveň
bolo cítiť medzi zamestnancami ČSOB Leasingu veľkú úctu a rešpekt ku svojím
protihráčom, kolegom. V tomto turnaji za mňa vyhrali všetci svojím obrovským fairplay prístupom, odhodlaním naučiť a vyskúšať niečo nové a zároveň prekonaním
strachu z neznámeho.
Ak by sme sa pozreli na konečné poradie ako skončili hráči podľa bodov, turnaj
vyhral skúsený mahor75 a v tesnom závese Viktor_Leczo a Libor2021.
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Reakcie účastníkov napokon hovoria samé za seba:
RestartniSa: Aj my sme sa pobavili celá rodina
JanaJ: Ďakujeme za niečo nové…
JurajG: dakujem vsetkym a gratulujem prvej trojke
Libor2021: Dakujem všetkým za ohľaduplnost k mojim figurkam
Riso72: Dakujeme usporiadatelovi a Marianovi z skvely napad
mahor75: vyborne, pekny turnaj
agica82: bola to sranda
MarianBaran: Super kolegovia bola to parada!!!
Rád by som sa poďakoval celému tímu ČSOB Leasingu a Mariánovi za veľkú pomoc,
bola to veľmi príjemná spolupráca a teším sa opäť na stretnutie. Ak by ste aj vy
uvažovali na netradičným eventom pre vašich zamestnanocv alebo firmu, neváhajte
nám napísať na sachovaakademia@gmail.com
Autor: Michal Vrba, tréner Bratislavskej šachovej akadémie

Odhalenie Veľkej ceny KUSABI 2021
Začalo to ako spontánny nápad, myšlienka vytvoriť turnaj pre deti na krúžku a zišiel s
toho pravidelný online turnaj ktorého sa zúčastnilo vyše 300 hráčov. Každý štvrtok sa
na bojnom poli odohrávali napínave a nemilosrdne zápasy o viťazstvo. Lietali
vydličky ,väzby a maty.
Čas plynul, ani som sa nenazdal a už prešli dva mesiace a KUSABI je za nami. Bolo
to krásnych 2,5 mesiaca plných nadšenia, starostí a pôžitku. Bolo to náročne? Bolo
za tým kopec driny? Ani veľmi nie, stačilo iba byť každý štvrtok na mobile a
odpovedať na hromadu emailov, telefonátov a esemesiek. Až potom prišla tá „drina“
pri sčítavaní bodov.
A tak sme sa dostali k víťazom. V každom turnaji sú zastúpene tri prvé miesta. Udelili
sme tak tiež špeciálne ocenenia ako sú najaktívnejší Youtube fanúšik, prekvapenie
turnaja a skokan turnaja. Skokan turnaja je súťažiaci ktorý začal v jednom turnaji a
„preskočil“ do dalšieho turnaja, teda do vyššej kategórie. Na naše prijemné
prekvapenie bol to hráč ktorý začal v turnaji pešiaka a skončil v turnaji jazdca.
Taktiež sme nezabudli na našu sútaž o cenu KUSABI kde sa našlo veľa vtipných a
zaujímavých teórií, čo to KUSABI vlastne znamená. Chcete vedieť odpoveď? Pozrite
si video!
Skokan turnaja SamkoGerek
Prekvapenie turnaja FilipHudeceksach
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Prekvapenie turnaja LuciaTomcaniova
Top fan YT pokkogamer
Cena Kusabi honzarusnak
Som veľmi vďační Michalovi za spoluprácu, že mohol tento turnaj vzniknúť. Bola to
krásna a úžasná skúsenosť. Taktiež ďakujem vám, sútažiacim bez ktorých by sa
turnaj ani nekonal. Dúfam, že sa stretneme pri ďalšom peknom šachovom podujatí.
Podujatie vzniklo za podpory MČ Karlova Ves, Šachového obchodu, ŠK Doprastavu
Bratislava
Autor: Jonatán Pavelka, tréner Bratislavskej šachovej akadémie

Koncoročný šachový turnaj Challengers 2021
Ďalší rok ubehol ako voda. Niektorí hovoria, že to bol divný rok, niektorí hovoria, že
už sa tešia na „normál“ a ja tvrdím, že všetko je tak, ako má byť. Čo bolo, bolo, čo
máme, to máme a čo bude, to bude.
Som vďačný ža školský rok 20/21, pretože nám dal príležitosť naučiť sa nové veci.
Napokon, túto príležitosť máme každý rok. Učili sme sa online. Píšem učili, lebo
spolu s deťmi som sa učil aj ja. Možno intenzívnejšie ako minulé roky. Išlo nám to
výborne.
Nasadenie bolo fantastické, hodiny nás bavili a veľa sme sa nového naučili. Niekedy
hodiny nevyšli ako sme chceli, niekedy sme sa naopak zarozprávali aj dlhšie, ako
sme plánovali. Veľa vecí sme nestihli, na veľa vecí sme určite zabudli a niekedy to
bolo aj ťažké popri všetkých ostatných aktivitách.
No deti to zvládli, lebo v prvom rade chceli. Každý napredoval svojím tempom.
Niektorí vystrelili ako rakety, iní boli ako na húpačke, raz hore, raz dole. Mali sme
celý rok jeden spoločný cieľ. A tým bol koncoročný turnaj v klubovni BŠA v
bratislavskej Rači.
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Prišli všetci, ktorí mohli prísť. Prišlo nás dovedna 18, čo ma pozitívne zaskočilo.
Predsa len, v čase, keď väčšina detí býva vonku na ihrisku pri lopte alebo na
kúpaliskách skáče do bazéna, my sme drtili šachy.

Medaile visia na hrudiach, diplomy držia deti v rukách a za školským rokom 20/21 je
definitívna bodka. Veľká vďaka rodičom za celoročnú podporu detí, každý spravil
veľký pokrok. Ale hlavne som presvedčený, že šach ako taký sme si ešte viac
obľúbili. Bola to skvelá jazda a už teraz sa teším na nový školský rok.
Autor: Michal Vrba, šachový tréner Bratislavskej šachovej akadémie
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Back in the game!
Desiaty Turnaj začiatočníkov odštartoval nový ročník v stredu 13.10.2021. V
priestoroch ŠK Slovan Bratislava v Petržalke sa stretlo dovedna 43 detí. Len za
Bratislavskú šachovú akadémiu prišlo 12 detí.

Pre niektorích to bol prvý turnaj vôbec a získali aj svoj prvý bodík. Prišli aj „starí“
harcovníci, ktorí na prvých stoloch hrali doslova už vážne šachy. Výbornú atmosféru
turnaja dotvorili mladí rozhodcovia, ktorí sami v minulosti turnaj začiatočníkov hrávali
a v tento deň tak podali pomocnú ruku riaditeľovi turnaja, Borisovi Rintelovi.
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Umiestnenie hráčov BŠA (umiestnenie, meno, počet bodov):
1. Hryhorii Shykhnenko 6,5/7
3. Richard Hasala 5,5/7
6. Lukáš Kozub 5/7
19. Alexander Rogač 4/7
20. Sebastián Bodiš 3,5/7
21. Michaela Hasalová 3,5/7
26. Filip Kozub 3/7
28. Adam Vongrej 3/7
29. Matej Mikolaj 3/7
32. Hanka Leila Hamid 2,5/7
26. Ján Kurin 2/7
43. Leo Lajčiak 1/7
Autor: Michal Vrba, šachový tréner Bratislavskej šachovej akadémie
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Majstrovstvá SR žiakov v online šachu 2021
Podobne ako pred rokom sa Majstrovstvá Slovenska v šachu žiakov a žiačok ZŠ a 1.
stupňa OGY a študentov a študentiek SŠ a 2. stupňa OGY uskutočnili v
predvianočnom čase v online režime cez internet prostredníctvom bezplatnej
platformy https://lichess.org. Hralo sa tempom 2×7 min. + 3 s/ť švajčiarskym
systémom na 7 kôl. Hlavným organizátorom bol ŠK Doprastav Bratislava zastúpený
jeho predsedom Michalom Vrbom.
V sobotu 18.12.2021 podvečer sa odohrali súťaže stredoškolákov.
Medzi študentami suverénnym výkonom so 6,5 bodmi zvíťazil majster FIDE Richard
Turčan (richess2) z Gymnázia J. G. Tajovského Banská Bystrica. O celý bod
predstihol 4-člennú skupinu prenasledovateľov s 5,5 bodmi, medzi ktorými mal
najlepšie pomocné hodnotenie Šimon Rybka (stockfisher09) z Gym. Kukučínova v
Poprade. Tretie miesto obsadil Michal Verbovský (mikhailooooo) zo Súkromného
gym. DSA v Sabinove. Súťažilo 70 študentov zo 47 stredných škôl zo všetkých krajov
Slovenska. Turnajovú tabuľku s kompletnými výsledkami a možnosťou prezrieť si
odohraté partie aj spätne nájdete na adrese https://lichess.org/swiss/7f4wBQNI,
konečné poradie s uvedením ien a škôl zúčastnených na http://chessresults.com/tnr597422.aspx?lan=4.
Aj kategória študentiek mala jednoznačnú víťazku. So 6,5 bodmi sa ňou stala Jana
Šošovičková (JanaSos) z Gymnázia v Dubnici nad Váhom. S výrazným odstupom so
ziskom 5 bodov za ňou nasledovali štyri prenasledovateľky, z ktorých najlepšie
pomocné hodnotenie mala Andrea Slabá (andreocka) z Gym. sv. Cyrila a Metoda
Nitra. Tretie miesto sa ušlo Kristíne Šubjakovej (agentka69) zo SOŠE Liptovský
Hrádok. Hralo spolu 33 hráčok z 28-ych stredných škôl. Turnajovú tabuľku s
kompletnými výsledkami a možnosťou prezrieť si odohraté partie aj spätne nájdete
na adrese https://lichess.org/swiss/Esp2yHl0, konečné poradie s uvedením mien a
škôl zúčastnených na https://chess-results.com/tnr597423.aspx?lan=4.
V nedeľu 19.12.2021 pokračovali MSR súťažami žiakov a žiačok základných škôl.
Kategóriu žiakov so ziskom 6,5 bodu ovládol Samuel Šandor (Muel10) zo ZŠ
Okružná Michalovce. Veľký počet zúčastnených hráčov spôsobil početné delenie 27.miesta s vysokým ziskom 6/7. Striebornú medailu si vybojoval talentovaný Filip
Kulich (rsafilipko) zo ZŠ s MŠ Jastrabá, ktorý krátko pred turnajom oslávil svoje len
10-te narodeniny. Bronzom sa s kategóriou žiakov definitívne rozlúčil Daniel Compel
(daniel1437) z Gym. Grösslingová Bratislava. V tejto kategórii bol o účasť najväčší
záujem. Veľká väčšina postupujúcich z krajských kôl svoje právo postupu využila a
bolo udelených aj najviac divokých kariet. Spolu hralo až 95 chlapcov zo 71
základných škôl a 1.stupňa 8-ročných gymnázií. Turnajovú tabuľku s kompletnými
výsledkami a možnosťou prezrieť si odohraté partie aj spätne nájdete na adrese
https://lichess.org/swiss/5ThcVU3X, konečné poradie s uvedením mien a škôl
zúčastnených na https://chess-results.com/tnr597509.aspx?lan=4.
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V kategórii žiačok sme mohli pozorovať spanilú jazdu Lucie Kapičákovej (Lucka2007)
zo ZŠ Haličská cesta Lučenec, ktorá vyhrala všetkých 7 partií. S bodovou stratou za
ňou nasledovali Timea Haasová (tim1111) zo ZŠ Lipová Rajec a Mária Kovaříková
(kovarikova) zo ZS Konkolyho-Thege Hurbanovo. Medzi žiačkami hralo 74 hráčok z
58 základných škôl a 1.stupňa 8-ročných gymnázií. Turnajovú tabuľku s kompletnými
výsledkami a možnosťou prezrieť si odohraté partie aj spätne nájdete na adrese
https://lichess.org/swiss/rHj58U7i, konečné poradie s uvedením mien a škôl
zúčastnených na https://chess-results.com/tnr597518.aspx?lan=4.
Všetky štyri turnaje dovedna odohralo 272 hráčov, z toho 165 chlapcov a 107
dievčat. Hlavným rozhodcom podujatia bol Martin Kuna. V kategóriách
stredoškolákov s rozhodovaním pomáhal Karol Pekár, v kategóriách základných škôl
pomáhal Stanislav Vlček.
Podujatie podporil Slovenský šachový zväz financovaním cenového fondu pre
víťazov, ktorý materiálne zabezpečili 3 šachové obchody: Sachovyobchod,
Sachypalka a Sachovepomocky. Online vysielanie na svojom youtube-ovom kanáli
zabezpečila Bratislavská šachová akadémia.
Krajské kolá odohralo spolu 909 hráčov a hráčok, z toho 296 stredoškolákov a
stredoškoláčok a 613 žiakov a žiačok základných škôl. Dievčat z celkového počtu
bolo približne 18%. Ďakujeme všetkým organizátorom aj účastníkom krajských kôl,
že prispeli k celkovému úspechu tohto ročníka, ktorý počtami hráčov prekonal ten
minulý.

Vyhodnotenie MSR SŠ 2021
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Vyhodnotenie MSR ZŠ 2021
Ďakujem všetkým hráčom aj zástupcom zúčastnených škôl za zodpovedný prístup a
tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Autor: Stanislav Vlček, člen organizačného tímu majstrovstiev
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Šachové tréningy
Česko-slovenský symbolický rekord
V februárovú sobotu (13.2.2021) v dopoludňajších hodinách sa uskutočnil prvý online
seminár pre šachových trénerov. Prvýkrát sme podujatie pripravovali v online
priestore, aj keď ešte v septembri 2020 som tajne dúfal, že sa bude môcť uskutočniť
naživo ako pominulé roky. Také boli aj moje úvahy, no už v decembri bolo jasné, že
to nebude možné.
Situáciu sme sa snažili využiť v náš prospech a nemožnosť stretnúť sa naživo
otvorila možnosť stretnúť sa virtuálne, čo pomúklo priestor „prísť“ trénerom a
šachovej verejnosti aj bez nutnosti cestovať či dokonca prekračovať jastrabím okom
strážené hranice.
Z lokálneho podujatia sa tak definitívne stalo medzinárodné, na ktorom boli v
približne rovnakom zastúpení účastníci zo Slovenska ako aj z Česka. Téma celého
seminára mi bola už vopred jasná a vedel som, že by sme sa mali venovať
trénovaniu „online“. V tomto duchu sme boli dohodnutí aj so spíkrami.
Ako to už býva na seminároch BŠA dobrým zvykom, menej a konkrétne je viac, ako
viac a veľa. Aj preto boli jednotlivé vstupy časovo ohraničené na 15 minút (v podstate
ako maturitná skúška) a tento čas bolo cieľom čo najefektívnejšie minúť a ukázať
účastníkom na vlastných príkladoch, ako pracujeme a trénujeme deti online. Aby si
každý vedel odniesť nejakú konkrétne uchopiteľnú metódu či techniku, ktorú by hoc
aj nasledujúci deň vedel použiť na svojom tréningu.
Vzhľadom na fakt, že na tému „ako trénovať online šach“ nie je zrovna veľa
metodických učebníc, jednotlivé vstupy predčili všetky moje očakávania. Veľmi ma
potešilo aktívne zapojenie trénerov z Regionálnej šachovej akadémie Považie (Jakub
Bielik, Peter Bielik a Milan Chovanec), ktorí na trénerskom seminári BŠA vystúpili
vôbec prvýkrát a verím, že nie naposledy. Jakubova veža sa stala snáď
legendárnou
Ďalšími spíkrami boli už tradične Miroslav Roháček z KŠN s jeho snáď najbohatšími
trénerskými skúsenosťami, Martin Hunčár z BŠA prišiel tentokrát s Šachuľkom
Matovým, Jano Kocúr predstavil smerovanie školského šachu na Slovensku a do
vstupu zapojil hneď aj Venuši Souralovou so smerovaním školského šachu v ČR.
Stanislav Vlček žiaľ pre technickú poruchu musel svoj vstup o anticheatingu
skrečovať a Michal Vrba ukázal pár príkladov ako netrénovať šach.
Počet účastníkov bol dolova symbolický pre šach a dosiahol celkový počet 64.
Potešujúce bolo, že okrem šachových trénerov prišlo na seminár množstvo
netrénerov a niektorí aj načúvali spoza obrazovky.
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Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka popdore BŠZ a SŠZ a vzhľadom na pozitívne
ohlasy aj spoza rieky Moravy verím, že do budúcna sa podobné podujatia podarí
zosynchronizovať aj s Šachovým svazem Českej republiky, o čo vyjadrilo záujem
veľa účastníkov.
Poďakovanie patrí hlavne všetkým prednášajúcim za perfektne pripravené
prednášky, ukážky z ich reálnej práce a inšpirovaním účastníkov seminára. Menovite
Peter Bielik, Jakub Bielik, Milan Chovanec, Miroslav Roháček, Martin Hunčár,
Stanislav Vlček, Ján Kocúr a Michal Vrba.
Želám vám veľa trénerských ako aj osobných úspechov aby sme sa takto o rok mohli
stretnú vo väčšom počte plný nových zaujímavých metód a ukážok šachového
tréningu.
PS: Spoločný záver z workshopu na tému „Čo je dôležité pre online tréningu
detí a mládeže“
 obtiažnosť musí byť prispôsobená veku
 tréning musí byť založený na tréningovom pláne a metodike
 deti by sme mali aktívne zapojiť do tréningu
 deti viesť k samovzdelávaniu
 utuženie online kolektívu môžeme vytvorením spoločnej myšlienky a cieľa
 deti musíme motivovať
 používať jednu „vysielaciu“ platformu
 podľa možností aplikovať individuálny prístup
 tréning by mal byť zábavný
Autor: Michal Vrba, tréner Bratislavskej šachovej akadémie
38

V lese nad Račou na vás čaká poklad Avarov
Zunovali sa vám už prechádzky nad Račou a chceli by ste pri nich zažiť niečo
dobrodružné? Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie a Mestská časť
Bratislava-Rača pozývajú všetkých dobrodruhov na výlet! Podarí sa vám vyriešiť dve
šachové hádanky, nájsť múdrosť vekov, rozlúštiť odkaz v hlaholike a nájsť poklad
Avarov?

1. úloha – obtiažnosť ★ ☆ ☆
Ak sedíš na lavičke na Veľkej Bani (pár minút chodníkom z Červeného kríža nad
Račou), možno zaujme tvoju pozornosť zvieratko na neobvyklom mieste. Prezradilo
mi, že kúsok od neho je ukrytých v dutine stromu šesť jednoduchých šachových
hádaniek. Šachuľko Matový sa podozrivo usmieva, žeby mal v tom prsty zase on? Ak
to nájdete, odfotiť a vrátiť naspäť na to isté miesto pre ďalších riešiteľov a vylúštiť až
doma.
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2. úloha – obtiažnosť ★ ★ ☆
Pri prameni Himligárka neďaleko Červeného kríža (asfaltkou smerom na Biely
kríž, po pravej strane cesty) veľké tajomstvo sa skrýva. Choď po prameni a keď
narazíš na hríby, ktoré na jedenie vôbec nie sú, zaboč doprava. Tam kdesi neďaleko
naďabíš na malé zvieratko, ktoré prezradilo, že tu nechali Slovania dôležitý odkaz v
hlaholike, iste to nájdeš a doma rozlúštiš. Nie však na mieste, odfotiť a doma vo
veľkom pokoji nad všetkým dumať a do spisovnej slovenčiny preložiť. Na mieste
všetko vrátiť do pôvodného stavu, aby aj iní dobrodruhovia mali tú česť s písmami
našich predkov sa oboznámiť.
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3. úloha – obtiažnosť ★ ★ ☆
Odporúčam vrátiť sa na Červený kríž a odtiaľ ísť žltou značkou na Pánovu
lúku. Tam sa zišlo 12 vysokých bratov. Zazreli odtiaľ hríb, ktorý však na jedenie
nebol. Ak k nemu prídeš, zistíš, že je na tom mieste nad sebou takých oveľa viac.
Len pokračuj ďalej tým smerom, nepochybuj a v jednom starom pni nájdeš krabičku s
dôležitým odkazom. Ak si zazrel v blízkosti zvieratko ukryté pod hríbom, si už blízko.
Z múdrosti vekov nasýť sa a papier v krabičke vráť na miesto, aby aj iní mohli
povzniesť sa.
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4. úloha – obtiažnosť ★ ☆ ☆
Z Pánovej lúky sa vyber po modrej značke. Pohojdaj sa na Malej Bani a potom už
hybaj do práce. Neďaleko odtiaľ v dutinách stromu ukryl Šachuľko Matový papier, na
ktorom je šesť ľahkých šachových hádaniek. Iste si poradíš, neďaleko rébusu bdie
zvieratko. A ak by ti to bolo málo, iste ti pomôže informácia, že ak schádzaš z kopca
smerom k miestu vzdialeného vraj 150 km, kde 9. novembra 1911 prechádzal génius
Jára Cimrman pri svojej ceste z Viedne do Čiech, objavíš vraj v dutine stromu…
Odfotiť a vrátiť naspäť pre ďalších dobrodruhov a až doma vyriešiť.
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5. úloha – obtiažnosť ★ ★ ★
Z Malej Bane zbehnúť na asfaltku a zabočiť doprava. Potom už len vytrvalo kráčať a
dúfať, že kdesi po ľavej strane nájdeš to čudo… Zo skaly sa na mňa díva kamenná
tvár. Jediné hrozivé oko, škeria sa krivé ústa s odutými perami a tajomný výraz
dotvára rozčapený nosisko. Nie si Račan a nevieš, kde to je? Pán Gúgl ti iste poradí,
alebo aj fotky k tejto hre. Tam, kam kamenná tvár len v zime sotva dovidí, hľadaj
poklad Avarov. Truhličku zakopali hneď pri strome. Druhé písmeno abecedy ich
odvekých nepriateľov môže byť pre teba užitočnou nápovedou. A okrem toho – malá
opička už stáročia stráži veľké bohatstvo. Malú truhličku treba otvoriť a ako z
pokladom naložiť, dozvieš sa až keď ho objavíš. V žiadnom prípade truhličku
nevykopávaj a všetko do pôvodného stavu vráť.
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Vaše odpovede, dojmy a fotky posielajte autorovi tejto lesnej hry
na huncar.martin@gmail.com
Autor: Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie

Objavili rozdiel online a offline sveta
15. mája sa zišla kopa šachových nadšencov. Deti, ktoré sa v šachu „vytuningovali“ v
online priestore a tiež zopár dospelákov. Všetci sme sa nechali deň pred turnajom
otestovať s výnimkou detí do 10 rokov (toto nariadenie zatiaľ platí aj naďalej).
„Parádne bolo,“ napísala mi jedna mamička. „Môj syn bol nadšený. Bolo fajn stretnúť
pár tvárí z lichessových turnajov naživo.“ Pochopiteľne, každý turnaj má svojich
víťazov i porazených, chlácholili sme všetkých, ktorí mali nastavené vyššie
očakávania.
Zaberali slová útechy, povzbudenia a tiež malé tromlované minerály, ktoré sme
rozdávali aj za prehry a remízy. Niektoré deti šli na svoj prvý turnaj s malou dušičkou
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a stresom, všetko sme im vysvetlili, aj to, že na rozdiel od online sveta sa figúrky po
skončení partie samé do základného postavenia nenastavia :-))
Doobedňajší turnaj vyhral Tomáš Grman, ocko len šesťročného talentovaného hráča
Doprastavu. Do turnaja sa prihlásil len na poslednú chvíľu, aby sme boli do páru.
Jemu sme pohár neudelili, získal ho druhý v poradí – Šimon Murárik, jeden z trojice
bratov, ktorí začínajú dokazovať, že nebudú na turnajoch do počtu, všetci traja
skončili v prvej polovici, tretím miestom príjemne prekvapil Samko Bezák.
Na poobedňajší turnaj sa zišla ešte vyššia kvalita, s plným počtom bodov
jednoznačne triumfoval Gríša – Hrihorii Shykhnenko, ktorý to pojal ako rozcvičku na
budúcu sobotu, kde si to rozdá už s oveľa silnejšími ratingovými hráčmi bez
vekového obmedzenia.
Na druhom a treťom mieste sa umiestnili dospeláci Michal Baník a Michael Dzurik,
potom nasledovali mladé talenty, s najlepším pomocným hodnotením Samuel Bodiš,
hneď za ním ešte len šesťročný Martinko Srnák, ktorý to hrá aktívne len pol roka!
Jeden rodič bol veľmi rád, že jeho syn prekonal strach z turnaja, doteraz nechcel o
súťažných partiách počuť, a dnes, hoci skončil medzi poslednými, bol taký nabudený,
že sa hneď po skončení pýtal, kedy bude ďalší turnaj.
Najbližšie dve soboty nás čakajú napínavé súboje, využite to, prihláste sa a užite si
to spolu s nami a s kamarátmi. Viac informácii nájdete v propozíciach, zlého počasia
sa nebojíme, pretože hráme pod krytou terasou Čínskej reštaurácie na Bratislavskej
Kuchajde, kde mimochodom výborne varia (v štartovnom máte obed i večeru), ale
aký recept zvolíte na svojho súpera, je len na vás…
Stojí za to posnažiť sa, veď okrem odmien uvedených v propozíciách, Bratislavská
šachová akadémia, organizátor podujatia, vyhlasuje aj „Skalp Jura Jánošíka“, teda
oceníme víťaza turnaja, kto ozbíja súperov o najviac ratingových bodov.
Autori: Martin Hunčár a Michal Vrba, tréneri Bratislavskej šachovej akadémie

Čaká nás nevyužitá príležitosť?
Viac ako 800 žiakov si zahralo školské majstrovstvá 2021. Najviac v histórii
Slovenska. Bude to dostatočný impulz pre rozvoj šachu na Slovensku? Obávam
sa, že nie.
Nasledujúce riadky sa mi nebudú písať ľahko, no až čas ukáže, ako veľmi som sa
mýlil. A verím, že sa budem mýliť často.
Šach je jedným z mála paradoxov celej pandémie vs. športu. Šachu sa naopak
začalo raketovo dariť. To všetko vďaka jednoduchému presunu do online prostredia.
Šachové aplikácie zažili nevídaný boom v návštevnosti. Druhá vlna bola, keď sa na
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šachových platformách objavili svetoví veľmajstri a zrazu aj bežní smrteľníci sme si
mohli zahrať, hoc aj s majstrom sveta. Vo svete športu niečo nevídané.
Veď si len predstavte, aká je šanca, že si zahráte zápas s Messim, alebo sa ocitnete
v rovnakom pelotóne so Saganom? V šachu sa to stalo a je to možné. Čerešničkou
na torte bol historicky najsledovanejší seriál Netflixu Dámsky gambit, ktorý prebudil
šachistu doslova aj v zarytých odporcoch tejto hry.

Online herne praskajú vo švíkoch. Šach, aj keď iba rekreačne, začalo hrať a
streamovať väčšie množstvo ľudí, ako sa zmestí do legendárneho autobusu č. 39
idúceho na internát.
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Poďme sa pozrieť na Slovensko.
Prvé mesiace sa zopár nadšencov snažilo naskočiť na túto vlnu. Zorganizovali prvé
online turnaje bez akejkoľvek podpory šachových zväzov, krajských, národného.
Prevládal názor, že pandémia pominie a všetko sa vráti do „normálu“. Tréneri sa
tešili, že notebooky odložíme, opäť sa stretneme v septembri v kluboch a na krátku
epizódku z nemotorných online tréningov sa rýchlo zabudne.
Veď predsa chytiť si figúrky naživo je to jediné, tak sme zvyknutí, tak nás to učili.
Predstava organizovať šachové turnaje online formou, bola nepredstaviteľná. Mala a
má stále veľa odporcov. Veď tam sa môže ľahko podvádzať! Systém, akým sa hraje,
to predsa nie je spravodlivé. Poctivého hráča systém zablokuje a podvodníkov sa
nepodarí odhaliť. A tak ďalej a tak podobne…
So všetkým môžem iba súhlasiť a dať za pravdu. Rozmýšľam iba nad tým, čo keby
Henry Ford skutočne vypočul „hlas ľudu“ a miesto automobilu priniesol ľudstvu iba
rýchlejšieho koňa?
Rok pandémie máme za sebou.
Príležitosť, ktorú pandémia priniesla šachu zostáva z môjho pohľadu naďalej
nevyužitá. Za tých pár rokov som v šachu na Slovensku prešiel rôznymi funkciami, v
krajskom zväze, v národnom zväze, na klubovej úrovni… Aby sme si naliali čistého
vína, v dobe digitálneho veku niektoré krajské šachové zvazy nemajú ani svoju
internetovú stránku. Nepíše sa mi to ľahko, ale je to fakt, ktorý môže byť indikáciou,
aká je skutočná situácia šachu na Slovensku.
Ale naspäť k online šachu. Tiež som mal veľa pochybností, či áno alebo nie. Tiež
som nevedel, ako na to a jediná možnosť, bola skúšať a robiť chyby.
Nezabudnem na svoju prvú nočnú zmenu.
Bolo to v časoch, keď som po škole nastúpil do fabriky na výrobu automobilov.
Najvyšší šéf zvolal poradu celej zmeny. Asi 3000 ľudí. Problémy s kvalitou, lajdáctvo,
nezáujem…v tej dobe brali každého, kto vedel udržať šróbovák. To bola samozrejme
chyba a manažment si to rýchlo uvedomil. Záležalo mu totiž na ľuďoch, ktorích chceli
pracovať, ktorí chceli rozvíjať spoločnosť. Bola to moja najkratšia porada, akú som
kedy zažil.
Keď sme sa zišli a stíchli, aby sme si vypočuli, čo nám vedenie zase chce, zaznelo
veľmi jednoduché. „Chodíme sem, lebo plníme poslanie našej spoločnosti. Nie každý
sa s týmto poslaním môže stotožniť, a preto vám chceme povedať – Nevieš,
naučíme. Nestíhaš, pomôžeme. Nechce sa, nezavadzaj.“

47

Aká je vízia, aké je poslanie našej šachovej komunity?
To ťažko povedať. Raz za rok sa stretne cez 30 šachových funkcionárov z celého
Slovenska, kde by mali efektívne a jasne rozhodnúť o smerovaní, o budúcnosti
šachového hnutia. No niekedy mi príde, že najdôležitejšia téma je, či mám na obed
zaškrtnutý rezeň alebo iba šalát.
Česť výnimkám. A nové nápady alebo myšlienky? Áááále, prosím vás, mladý muž,
veď takto to robíme už desaťročia (vlastná skúsenosť).
Šach ako hra, šach ako šport, je pre fungovanie sveta absolútne nepodstatná.
Napriek tomu o tom píšem, lebo táto hra ma neskutočne baví aj keď som slabý ako
trikrát vyluhovaný čaj. Mrzia ma premrhané šance, keď vidím, ako veci fungujú v
zahraničí a mohli by aj u nás. Mrzia ma premrhané príležitosti, napriek tomu, že
medzi šachistami je množstvo šikovných ľudí.
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Mrzia ma premrhané príležitosti, keď napríklad šachoví tréneri (ktorých považujem za
jedny z veľkých autorít) považujú online šach za „zlý“, lebo to „nie je ono“. Mrzí ma,
keď od schopných ľudí počúvam „ja by som aj pomohol, ale vieš, ja mám to a to a to,
ja to neviem a …“
Keď chceme získať niečo, čo nemáme, musíme spraviť niečo, čo sme doteraz
nespravili.
Musíme prekročiť vlastný tieň. Hľadať hranice a úmyselne ich prekračovať. Prial by
som si, aby sa šach stal životným štýlom. Aby „hrať šach“ bolo cool, fresh. Aby si
spolužiaci v triede ukazovali prstom na Fera „ty kokos, on hrá šach!“ a išiel by z tých
slov obdiv a rešpekt.
Niečo, ako keď váš spolužiak dokáže dať pätičkou gól a celá trieda sa prizerá s
otvorenými ústami. Tak isto by dobiedzali do Ferka, aby im ukázal, ako sa mu
podarilo dať ten trojťahový mat. Prial by som si…a verím, že na Slovensku je takých
viac, ktorí by si priali. No sme iba také bezvýznamné hviezdičky, ktoré pri fúknutí
malého vánku ihneď zhasnú. Ak by sa spojili ľudia, ktorí si síce prajú, ale myslia si,
že sami to nedokážu, mohli by zažiariť ako kométa.
Aby som sa vrátil na začiatok.
Podarilo sa zorganizovať podujatie, nepriek všetkým ALE, o ktorých som písal
vyššie. Našlo sa množstvo ľudí po celom Slovensku, ktorí pomohli a vďaka nim
vieme, že sa to dá. Aj keď každý iba svojou troškou, aj možno napriek tomu, čo si o
online šachu myslia. Výsledok bol ohromujúci. A môže to byť iba začiatok niečoho
oveľa väčšieho. Mám však obavu, že šach na Slovensku svoju príležitosť na rozvoj
pochová skôr, ako pochopíme, že sme takú príležitosť vôbec mali. A ja verím, že sa
poslednou vetou obrovsky mýlim.
Autor: Michal Vrba, tréner Bratislavskej šachovej akadémie
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Tábory a sústredenia
Rača amfík šach a luk aréna
Na arénu sme si zvykli na lichessi, ale funguje celkom dobre v mierne pozmenenej
podobe aj naživo.
V prvú júnovú sobotu v Bratislave na Račianskom amfiteátri mohol každý vyzvať
hocikoho, ak súper súhlasil. Motiváciu umocnili odmeny – šachuľkoruny, ktoré si deti
mohli zameniť na konci za malé tromlované minerály. Iná skupina detí medzitým
strieľala, pár šachuľkocentíkov dostali aj keď z luku terč netrafili, na takomto
oneskorenom dni detí si predsa nemôžeme pokaziť náladu.

Pochopiteľne, čím bližšie stredu terča, tým väčšia odmena. A kto chcel najviac
„zbohatnúť“, šiel hľadať prazvláštny strom do blízkeho okolia – Pešiakovník! Deti
museli spočítať koľko pešiakov na strome zarodilo a nájsť zvieratko zavesené na
kmeni. S približujúcim sa záverom (hralo sa viac než dve hodiny) získavala na
popularite riešiteľská súťaž, nestíhal som platiť, Šéfkova banka takmer zbankrotovala
:-)) Posledné korunky ešte deti zbierali pri veľkej šachovnici, kde rozmiestňovali 30
lávových kameňov tak, že napodobňovali chod jazdca.
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A potom už prišiel „bazár“, na dračku išli megakamene zároveň s vyhodnotením –
vyhral Alfred Dvořák, pred Hryhoriom Shykhnenkom a Jakubom Šiagim, v podstate
bez prekvapenia – všetci trénujú v mojej „A“ skupine. osobne ma však veľmi milo
prekvapili práve najmenší, zlepšujú sa každým týždňom. Nechýbal originálny pohár,
moje knihy Zdravý životný štýl a ešte ďalšie, ktoré venovala jedna mamička. A
nasledovala očakávaná opekačka – krásna bodka za slnečnou sobotou.
Opálili sme sa všetci, teda okrem Šachuľka Matového :-))
Autor: Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie

Tenis a šach najobľúbenejšie u detí
Prvé dva júlové týždne sa v Lamači usporiadal už štvrtý ročník Letného športového
tábora. V dvoch turnusoch sa vystriedalo spolu 53 detí, najviac za všetky
predchádzajúce roky.
Počas týždňa deti trénovali a súťažili v rôznych disciplínach. Veľmi obľúbeným býva
už tradične tenis, závody na opičej dráhe, šachový a ping-pongový turnaj. Deti sa
však naučili aj základy karate od slovenskej reprezentantky Tamary Szomolányi a
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nesmieme opomenúť ani súťaž v obľúbenej discipline kameň-papier-nožnice a
pexese.

Poobedný čas bol trávený prevažne na kúpalisku, kde deti obľubujú predovšetkým
samotné schladenie sa vo vode počas horúcich letných dní, no čaká tu na nich
napríklad aj plavecká súťaž či turnaj v petangu.
Posledný táborový deň patrí vždy olympiáde, kedy sa uzatvárajú všetky disciplíny a
na konci dňa deti čaká slávnostné vyhodnotenie, odovzdanie medailí a diplomov
víťazom.
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Myšlienkou letného športového tábora ale nie je zbieranie ocenení, no stráviť
zmysluplne a športom prázdninový týždeň. Práve táto myšlienka sa darí napĺňať aj
vďaka podpore MÚ Lamač, škole na Malokarpatskom nám. či výbornej kuchyni v
školskej jedálni, ktorá deti zásobuje energiou.
Tešíme sa na stretnutie opäť o rok! Kolektív vedúcich Tamara Szomolányi,
Alexandra Varholáková, Matúš Jurčo, Michel Paulech a Michal Vrba.
Autor: Michal Vrba, tréner Bratislavskej šachovej akadémie

Šachuľkoviny na počkanie
Šachovo-lukostrelecký denný tábor 6.-9.7. 2021 v Rači
Trochu horúce, ale inak výborné počasie. 19 detí na štartovacej listine. Sme plní
očakávaní, ako to všetko dopadne. Vrátil som sa z Majstrovstiev Slovenska mládeže
a hoci ma čakala „nižšia liga“, veľmi som sa tešil práve na tieto deti, takmer všetky
som trénoval cez koronu len online a mnohé z nich videl naživo prvýkrát!

Boli sme síce do nepáru, ale vlastne nie, hral aj Šachuľko Matový s krycím menom 00-0-0-0… Po každom kole mu jedna nula pribudla :-)). Tieto tábory si treba naplno
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užiť, trošku som s malou dušičkou tŕpol, či 19 kôl v priebehu štyroch dní zvládnu aj
najmenší, mal som aj pár prvákov a škôlkarov, najmladší Andrejko ešte nemal 5
rokov, ale pravidlá zvládol a nastupoval ku každej partii s túžbou schuti si zahrať.
Cenu fair play som udelil Šimonovi Kováčovi, ktorý ho ako jediný nechal vyhrať.
Rozdiely pochopiteľne medzi deťmi boli, ale keďže sa zbierali kamienky aj za prehry,
tak to nijako nebolelo, nedočkavo si ich vymieňali neskôr za megakamene –
tromlované minerály. Turnaj ovládla šestica – Milan Brna, Jozef Saller, Filip Grman,
na treťom mieste skončil Viktor Vančo, na druhom Igor Marcinek a víťazstvo si
zaslúžil sedemročný Samuel Gerek – uhrať 19 bodov z 19 partií, za to by sa nemusel
hanbiť ani sám Magnus. Ak vás zaujímajú podrobné výsledky, nájdete ich
na výsledky
Lukostreleckú súťaž vyhral Alex Ostrožlík, výborne triafali aj Jakub Varga s Jozefom
Sallerom. Aby sme sa na „strelnici“ netlačili, deti v iných skupinách sa hrali a dokonca
objavovali v lese Pešiakovník (dobre ukrytý) a na ďalší deň aj ďalší nezvyklý strom,
ktorý na prekvapenie zarodil s dvoma druhmi figúrok.
Za úlohu bolo nielen stromy v strmom kopci nájsť, ale vyhral tím, ktorý dokázal o
„ovocí“, čo najviac povedať. Obedovali sme v príjemnom Biviu a po obede ešte mali
miniprednášky a v posledný deň Áron Pongó s Jonatánom Pavelkom , ktorí mi skvele
pomáhali , aj simultánky proti deťom. Maskot Šachuľko Matový stále zabával, deti sa
oboznámili s Račianskym otvorením (diviak K4) a trhali sa o to, kto si proti nemu
zahrá aj mimo turnaja. Odchádzali veselé a spokojné, niečo sme ich aj naučili, čo
viac si môžeme priať?
Autor: Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie
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A niečo navyše 
7 vecí, ktoré som si vyznačil v knihách a zažil
Raz za rok zvyknem napísať nejakú tú „mudrovačku“. Od poslednej prešiel rok a pol
a medzičasom som mal rozpísaných blogov na túto tému asi zopäť. Vždy som sa
niekde zasekol a potom to nechal ľadom.
Dnes je ten čas, symbolicky, posledný deň v roku. V správach práve oznámili
lockdown, po stoprvé, snehu nieto, čo s takým Silvestrom?
Ale vážne. Za posledný rok a pol sa toho udialo pomerne veľa. V zásade svet sa
otočil hore nohami, armagedon. Na nasledujúcich riadkoch by som vám rád ponúkol
pohľady a skúsenosti jednej kvapky mora, jednoducho pohľad zhora, inokedy zdola.
Za ostatný čas mi prešlo rukami viacero kníh a keď ma niečo zaujme, odfotím alebo
vyznačím si danú pasáž, či citát. Viem sa k nej neskôr vrátiť a obnoviť si myšlienky
múdrejších. Tu je môj výber sedem z nich, za predchádzajúcich 18 mesiacov.

Michal Vrba, autor článku a Maxipes Fík
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1. O snoch a víziách
„Kto sebavedomo kráča za svojimi snami a usiluje sa žiť, ako si predsavzal, toho
čaká úspech, za normálnych okolností nedostupný. Ak si staviate vzdušné zámky,
nemusí to byť márna námaha; do vzduchu predsa patria. Musíte pod nimi len
vybudovať základy.“
Musím snívať. Aj o hlúpostiach. Nápady, ktoré prídu často v nečakanú dobu, si
zapisujem. Jednoducho do mobilu si dám poznámku. Raz za týždeň si ich spíšem na
papier a raz za čas z papiera prepíšem do počítača. Odborne sa to nazýva TO-DO
list.
Občas niečo vyberiem a snažím sa zrealizovať. Občas ten list otvorím a zistím, že
niektoré veci sa mi medzičasom podarili. Je to vlastne taká zásobáreň nápadov do
časov, kedy mi nič neprichádza na um. Vtedy stačí iba otvoriť ako chladničku plnú
dobrôt, vybrať si a opäť zatvoriť.

Pred štyrmi rokmi som mal taký sen, že založím internetový obchod. Ale ako na to?
Kde začať? Nemám predsa žiadne skúsenosti. Ešte dnes mám prvý „plán“ uložený v
počítači a rád sa k nemu vždy vrátim. Dnes už možno hovoriť o malej firme, ktorej sa
venuje 5ľudí. A predčila všetky moje vtedajšie očakávania a predstavy.
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2. Udržanie motivácie ako prvý deň, keď sa rozhodnete vykročiť
„Nezabúdajte však, že motiváciou to iba začne. Vnútorný záväzok robiť vec
opakovane je to, vďaka čomu vytrváte.“
Z môjho pohľadu veľmi ťažké. V živote som sa stretol s ľudmi, ktorí dokážu úžasne
motivovať. A zároveň danú vec robia opakovane 20, 30 či aj 50 rokov. A keď ich
stretnem opakovane, rozprávajú o tom čo robia s takým istým zápalom, ako keď
malé dieťa prvýkrát dokáže samo bicyklovať a chce, aby ste sa na neho pozerali.
Zjednodušene povedané, ak chcete napríklad písať blogy a neviete ako začať, čítať
o tom, ako písať dobré blogy je zbytočné. Začnite ich písať. Napíšte každý deň
jeden. Vytrvajte. Po roku uvidíte obrovský posun. A tiež, koľko toho sa človek ešte
musí naučiť. Píšte ďalej, zdokonaľujte sa. Zmeny sa vám zrazu budú zdať
mikroskopické. Vydržte. A takto stále dokola.

Niekedy bojujem so stavom, že sa mi nechce. Asi to tiež poznáte. Vtedy sa v
myšlienkach vraciam na začiatok. Na prvý deň, keď som sa rozhodol vykročiť do
neznáma a spomenúť si, akú som mal vtedy chuť objavovať, skúšať, akú veľkú som
mal motiváciu. Opäť z nej načerpám a pokračujem.
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Vrátiť sa na začiatok predstavuje pre mňa studňu. Vždy sa z nej môžem napiť, keď
som smädný. Ak sa vám podarí nájsť takýchto studní viac, je to len plus. Nie pri
každej muselo práve včera pršať, no smäd uhasiť chceme.
3. Čo sa mi vlastne podarilo dosiahnuť?
„Úspech obvykle dosiahneme napriek väčšine toho, čo sme urobili. Nie vďaka tomu.
Úspech možno zúžiť na: byť presne tam a robiť presne to.“
Teraz, keď nad tým premýšľam, ťažko mi písať o úspechu. Jeden môj známy to v
podcaste pomenoval celkom výstižne. „Viete, mám už po štyridsiadke a potrebu, že
by som dobil svet, už nemám. Nepotrebujem sa hnať ani za číslami vo firme, aby
sme každým rokom dosiahli väčší zisk či obrat. Tak, ako to je, je to dobré.“
Ale je to správne? Nemali by sme sa snažiť stále zdokonaľovať, stále robiť to čo
robíme lepšie? Keď vediem deti pri ich prvých, ale aj druhých, krôčikoch po
šachovnici, každé z nich chce zažiť úspech. Vyhrať turnaj na šachovom krúžku, byť
najlepší na škole, vyhrať na majstrovstvách.
Iné, ako prvé miesto, býva sklamaním. Neúspechom. Deti sa s tým vysporiadajú.
Jedni ľahšie, druhí ťažšie. Musíme hľadieť dopredu, no trpká príchuť z neúspechu
zostáva.
Rozdiel medzi mnou a mojimi zverencami je v tom, že nejaký úspech som už zažil.
Dnes, keď si idem zahrať šachy, nepotrebujem vyhrať celý turnaj. Prehra partie ma
vždy štve, no je to chvíľkový pocit, ktorý rýchlo hodím za hlavu. K čomu mám teda
viesť zverencov? K dosiahnutiu samotného úspechu, alebo k niečomu inému. Zažiť
úspech je však dôležité.
Píše sa rok 1985. Garry Kasparov sa stal trinástym majstrom sveta v šachu. Stojí na
pódiu. Ovešaný vencami, kyticami. Ľudia k nemu prichádzajú a gratulujú. Predstavte
si, máte 22 rokov, vyhráte majstrovstvá sveta, svet vám leží pri nohách. V tom sa po
pódiu k vám blíží matka Tigrana Petrosiana (majster sveta v šachu v rokoch 19631969). Očakávate ďaľšiu gratuláciu. No miesto toho prídu slová, ktoré navždy zmenia
pohľad na váš ďalší život.
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„Mladý muž, je mi vás ľúto.“ Čože? Ľúto? Stali ste sa práve najmladším majstrom
sveta, ste doslova na vrchole slávy a úspechu. A ľúto? “Je mi vás ľúto,“ pokračuje,
„pretože najšťastnejší deň vášho života, je práve za vami.“
Kasparov, ako sám priznal, nosí tieto slová stále v hlave. A od tej chvíle mal iba
jediný cieľ. Dokázať, že sa Rona Petrosianová mýlila.
Úspech je vskutku veľmi zvláštna komodita. Keby som to mal zjednodušiť a vrátiť sa
k pôvodnej myšlienke, mohol by som to zhnúť aj takto: „Trénujem\učím deti aj
napriek tomu, že pre mňa samého bola škola nutným zlom.“ Jednoducho, veci sa
prihodia vtedy, keď ich najmenej čakáte. Takže ako je to vlastne s tým úspechom?
4. Skúšajte, skúšajte, skúšajte
„Veľké veci sa udejú iba vtedy, keď máte dostatok odvahy, robiť veci inak.“
Keď sme v predchádzajúcej kapitole hovorili o úspechu, táto sa dokonale hodí na
tému „neúspech“. Môžeme tiež hovoriť o zmenách. Všetci sa ich prirodzene bojíme.
Nebojíme sa zmeny ako takej, no neúspechu z nášho zlyhania.
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Viem, ľahko sa hovorí, ťažšie sa koná. Človek vždy zvažuje, čo získa, čo stratí. Je
vedecky dokázané, že človek má približne dvojnásobný strach z toho, čo môže
stratiť, ako radosť z toho, čo môže získať. Spýtajte sa najbližšie sami seba, čo sa
najhoršie môže stať, ak by ste vyskúšali niečo iné?
Vysmiali by vás kolegovia? Kamaráti by si mysleli, že ste sa zbláznili? Prerobili by ste
100€? Ak si odpoviete a zároveň zistíte, že sa vlastne nič fatálne nestane, smelo do
toho! Reči a výsmech druhých, vám môžu byť vskutku ukradnuté. A preto skúšajte!
5. O komunikácii
„Najväčším znepokojením pre akúkoľvek organizáciu (spoločnosť) by malo byť, keď
zapálení ľudia zostávajú ticho.“
Pri tejto kapitole sa dlho nezdržíme. Uvediem jeden príklad za ostatné obdobie, ktorý
sa mi zafixoval v pamäti.
Vo firme sme naštartovali zmeny. Mali sme pomerne smelé plány, ktoré sme si
pomenovali. Prešiel mesiac, dva, niečo sa spravilo, niečo nie. Keď máte firmu, kde
ste dvaja, veci idú tak nejak jednoduchšie ako v konglomeráte. Ale napriek tomu, môj
spoločník Mišo počas nášho telefonátu, prišiel s „nápadom“. „Málo sa rozprávame,
mali by sme si raz týždenne v presný čas sadnúť a povedať, čo a ako.“
Doslova mi to vyrazilo dych, veď sme telefonovali spolu snáď každý deň, riešili
operatívne veci. No práve cielená komunikácia, neskôr aj s ďalšími členmi nášho
tímu, priniesla s odstupom času posun míľových krokov vpred. Aká hlúposť, povie si
jeden…
6. 6+3=9. Ale 5+4 tiež
„Tak, ako robíme veci, nie je jediný spôsob ako ich robiť. Rešpektujme myslenie
druhých ľudí.“
Keď som bol siedmak, hlásil som sa na matematickú olympiádu. Neuspel som v
prvom kole. Dokonca som dostal na vysvedčení štvorku z matematiky. Dôvod bol
jednoduchý. Príklad som vypočítal spôsobom, ktorý sme sa neučili. Ten postup mi
totiž ukázal toho času otec.
Cítil som vtedy veľkú krivdu. Nepatril som tiež medzi obľúbených žiakov v triede, čo
bolo možno iba potvrdenie môjho „triedneho“ statusu. O to väčšie zadosťučinenie
som cítil, keď rok neskôr na stredoškolských prijímačkách z matematiky, bol môj test
100percentný. A skončil som prvý zo všetkých uchádzačov. Na druhej strane, na
prijímačkach zas nikoho nezaujímal postup, iba výsledok.
60

Každý si v sebe nesieme isté poznanie, skúsenosti z minulosti. A podľa nich
vyhodnocujeme a riadime naše rozhodnutia. Snažíme sa vplávať do prístavov, ktoré
bezpečne poznáme. Možný odklon od kurzu plavby v nás tak logicky prebúdza
nedôveru. V prípade, že sa nás to dotýka osobne, dokonca až odpor.

Tu dokonale platí staré známe, „Učiť sa z chýb druhých je najlacnejšie.“ Povedal by
som, že to nemusí byť nevyhnutne z chýb. Práve naopak. Zo skúseností. Počúvajte
druhých ľudí, čo ako spravili, čo by spravili inak, keby mohli. Pozrite sa na život v
horizonte 20-30 rokov. Pýtajte sa a pozorne počúvajte, starších ľudí. Nie, čo by vám
oni poradili. Ale s akými prekážkami a výzvami sa museli oni vo vašom veku
vysporiadať. Ako to spravili a či by to s odstupom času spravili inak.
Častokrát dostávam podnety, spravme toto tak, spravme toto inak. Niekedy zavelí
lenivosť, inokedy obavy. Človek má chuť mávnuť rukou a povedať si, že veď je to
jedno. Tak ako to funguje, to predsa ide. No ak je cesta cieľ, nemali by sme niekedy
vyskúšať aj iné cesty?
Nedeje sa to práve aj v týchto dňoch? Napríklad v školách sa deti stále učia, len inou
formou. Keď pandémia pominie, bude predsa skvelé pre učiteľov, rodičov či
spoločnosť, mať v rukáve dva overené spôsoby, ako sa dopracovať k výsledku? Či
nie?
7. Na záver
„Počítajte svoj vek počtom priateľov, nie rokmi.“
Znie to neuveriteľne, no vekom sa blížim k číslu, ako Medardova kvapka, ktorá…
Som nesmierne rád za rodinu, priateľov a kamarátov, ktorých mám. Za vás.
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Keby ste neboli, všetko vyššie spomenuté by vlastne stratilo svoj význam. Teším sa
na stretnutie s každým z vás, či už sa naše cesty opäť stretnú alebo nie.
Autor: Michal Vrba, predseda Bratislavskej šachovej akadémie

Rozbalili sme to v strede mesta
Keď vám zaviažu oči
Piatok 30.7.2021 si víťaz kvalifikačného turnaja zahral s hosťom FM Stanislavom
Vlčekom partiu naslepo. Naslepo hral samozrejme náš hosť a partiu presvedčivo
vyhral, aj keď podľa vlastných slov, to bola jeho prvá partia naslepo.

Stalo sa v piatok trinásteho
Súčasní aj bývalí odchovanci Klubu šachových nádejí, pd vedením Miroslava
Roháčka spolu s Bratislavskou šachovou akadémiou vytvorili na Komenského
námestí, v piatok trinásteho, veľmi príjemné podujatie pre šachovú aj nešachovú
verejnosť.
Nahodní okoloidúci, ako aj šachisti si spoločne zahrali miniturnaj, ktorý samozrejme
porušoval množstvo štandardných predpisov bežných turnajov, či sa uskutočnilo aj
spontánne tanečné vystúpenie.
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Ľudia sa pri šachoch hlavne dobre zabavili, porozprávali, spoznali jeden druhého a v
centre mesta vytvorili na istý čas komunitný šachový život.
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Dámsky gambit naživo
Šachové kultúrne leto v centre Bratislavy má za sebou už tretie šachovo-propagačné
podujatie.
Priamo v centre mesta, na Komenského námestí, v piatok 20.8.2021 popoludní,
pripravil pre návštevníkov program ŠK Dúbravan Bratislava s hlavnými
protagonistami Olexandrou Strelbitskou a Ladislavom Šipekym. Návštevnosť
šachovej i nešachovej verejnosti zaskočila organizátorov a miesto jedného
plánovaného podujatia zorganizovali na mieste rovno dve, respektíve tri podujatia.
Záujemcovia, predovšetkým z radov nešachistov si tak mohli zmerať sily s
majsterkou Slovenska v simultánke, tí viac šachovo orientovaní si zahrali bleskový
turnaj a zároveň bolo podujatie doplnené vstupom Ladislava Šipekyho k téme
pravidiel šachu a správneho rozbaľovania pochutín počas partie.
Podujatie sprevádzala veselá hudba, do ktorej si hlavne dievčatá neraz zatancovali,
starší chlapci využili veľkú šachovnicu pre štvorhru a podujatie priebežne moderoval
Michal Vrba z Bratislavskej šachovej akadémie.
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Šachové kultúrne leto navštívil veľmajster
V piatok 27.8.2021 sa v Bratislave na Komenského námestí uskutočnilo štvrté
podujatie Šachového kultúrneho leta 2021. Hosťom bol slovenský veľmajster Igor
Štohl, ktorý po krátkej besede zahral simultánku proti päťnástim súperom.
Ako sám povedal, nezvykne vyhrávať všetky partie, no tentokrát to tak vyšlo.
GM Igor Štohl vs. účastníci
15 : 0
Súperi:
1. Simon Matejka
2. Nikolaj Kuzmán
3. Ivan Fábry
4. Peter Luknár
5. Ivo Toman
6. Peter Gereg
7. Roman Pikulík
8. Eugen Nagy
9. Martin Ňižnánsky
10. Adrián Alexander
11. Tomáš Vrbiar
12. Tomáš Susko
13. Kornel Kovács
14. Dávid Pixiades
15. Tatiana Bendová
Po skončení simultánky boli hráči nažhavení ešte na bleskový turnaj. Zistili sme, že
sme zabudli priniesť šachové hodiny, čo bolo vyriešené stiahnutím aplikácie.
Desiatka hráčov tak odohrala ešte doslova bleskový turnaj pri tempe 2×2 min.
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Školský rok odštartoval stretnutím so Šachuľkom – Matovým
Začiatkom školského roka, 10.9.2021 Bratislavská šachová akadémia pripravila v
centre Bratislavy stretnutie so Šachuľkom – Matovým. Išlo predovšetkým o stretnutie
s najmenšími. A že prišli deťi už od dvoch rokov! Naučili sme sa, ako ťahajú figúrky a
ako môžeme vyhrať šachovú partiu.
Po interaktívnej súťaže na veľkej šachovnici si 16 hráčov zahralo bleskový turnaj,
ktorý vyhral bez straty bodu 5/5 Ján Lakota, odchovanec Bratislavskej šachovej
akadémie.
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Podujatia sa organizovalo v spolupráci s BKIS (Bratislavské kultúrne a informáčné
centrum). Ďakujeme za perfektnú spoluprácu!

Budeme mať nového majstra sveta?
Budeme mať nového majstra sveta?
Už o niekoľko dní sa začne najočakávanejšia šachová udalosť roka – zápas o titul
majstra sveta medzi obhajcom titulu Nórom Magnusom Carlsenom a jeho
vyzývateľom Rusom Janom Nepomňaščnym.
Poďme si spoločne zaveštiť: ostane geniálny Carlsen majstrom sveta, alebo ho Nepo
(asi chápete, prečo je v šachovom svete známy najmä pod touto skratkou) z trónu
zosadí a stane sa novým šampiónom?
Aby sme ale len tak naverímboha netipovali, poďme sa pozrieť i na kľúčové
argumenty v prospech jedného či druhého hráča.
1. Vzájomné skóre v prospech Rusa
Mnohí šachoví fanúšikovia veria Nepovi argumentujúc, že Rus má proti Carlsenovi
vo vážnych partiách pozitívne skóre. Ide dokonca o vysoko pozitívne skóre, 5:1
v prospech ruského šachistu, (nepočítajúc remízy, samozrejme).
Dve z týchto partií sa však odohrali už dávno, na mládežníckych majstrovstvách do
dvanásť a štrnásť rokov. Možno mal Nepo skoršiu pubertu, ktovie, zdá sa však, že
v mladších rokoch bol skutočne trošku popredu. Každopádne je zaujímavé, že o titul
majstra sveta budú hrať rovesníci: obaja hráči oslávia počas zápasu 31 rokov.
Nie je to vôbec zvykom: napríklad Karpova od Korčného delilo celých dvadsať rokov,
Carlsena od Ananda dokonca ešte o rok viac.
Vráťme sa ale k vzájomným zápasom. Poslednú rezultatívnu vzájomnú vážnu partiu,
hranú v Chorvátsku v roku 2019, vyhral Carlsen. A svojho budúceho soka bije aj
v rapidoch. Takže argument so skóre v prospech Rusa úplne nesedí.
Ale jedno pozorovanie je zaujímavé: vo vzájomných partiách oboch súperov
dominovali čierne figúrky. Bude teda dobré sledovať, či sa čierne figúry presadia aj
v samotnom zápase. Možno sa po ňom začne v šachovom svete hovoriť o výhode
čiernych figúr…
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Jan Alexandrovič Nepomňaščnym
2. Rating
Keď príde na ELO, vec je jednoznačná. Magnus Carlsen je dlhodobo svetovou
jednotkou, a teda má lepšie výsledky, než ktorýkoľvek šachista na svete. Dovoľte mi
zábavné pozorovanie: keď Nepo vyhral turnaj kandidátov, ktorým sa do zápasu
s Carlsenom kvalifikoval, jeho performance (teda ratingový výsledok, ktorý dosiahol
v danom turnaji), sa viac-menej rovnal Magnusovmu súčasnému ratingu.
Vysvetlené jednoduchou rečou: keď Nepo dosiahol svoj životný úspech, hral približne
tak dobre, ako hráva Carlsen bežne celé roky.
3. Zápasové skúsenosti
Tých niekoľko vyvolených šachistov, ktorí niekedy dostali šancu hrať zápas o majstra
sveta, sa zhoduje: záťaž, ktorú so sebou takýto zápas prináša, sa nedá s ničím
porovnať. Možno len s preťažením, ktoré cítia piloti nadzvukových stíhačiek.
Nór má za sebou už niekoľko takýchto zápasov. Vie, čo a ako: ako si zostaviť tím,
aký rytmus oddychu a práce mu najlepšie funguje, ako sa vyrovnať s enormnou
pozornosťou médií. Nepo tieto skúsenosti nemá. Nielenže nikdy nehral zápas
o šachovú korunu: v posledných rokoch nehral vôbec žiadny zápas, ak teda
nerátame pubertálne škriepky na chess.com.
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To je pre Rusa veľký handikep. Tým viac, že ak prehrá jednu či dve partie v úvode,
proti nepriestrelnému Nórovi už nemusí dostať šancu na vyrovnanie.
4. Matematické modely a stávkové kancelárie
Ak by sme chceli naše úvahy čo najviac zobjektívniť, môžeme sa pozrieť na
simulácie zápasu a na kurzy stávkových kancelárií. Autor s nickom SmarterChess na
chess.com pomocou virtuálnych simulovaných zápasov odhadol, že šance na
Carlsenovu výhru sú približne 80 percent. To si myslia aj šachoví fanúšikovia: 84
percent z nich odhaduje, že vyhrá súčasný majster sveta.
A stávkové kancelárie sú podobného názoru: napríklad vo Fortune je na víťazstvo
Carlsena kurz 1.34, na Nepa 3.15.

Magnus Carlsen
Záver
Myslím si teda, že odpoveď na otázku položenú v titulku je záporná. Nie, nebudeme
mať nového majstra sveta. Magnus Carlsen svoj titul s veľkou pravdepodobnosťou
obháji. O šachovú korunu ho zrejme oberie až o pár rokov neskôr iný, vážnejší súper.
Môj tip je, že to bude Alireza Firouzja.
Autor: Veľmajster Ján Markoš, autor šachových kníh Tajná Prísada, Pod hladinou
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Ďakujeme partnerom Bratislavskej šachovej
akadémie za podporu

Veľká vďaka podporovateľom prostredníctvom 2% a všetkým ľuďom, ktorí svojou
prácou pomohli napĺňať víziu Bratislavskej šachovej akadémie.
www.sachovaakademia.sk
www.dennytabor.com
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