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Predslov 

 

10 rokov. 

 

Presne desať rokov funguje Bratislavská šachová akadémia (BŠA). Pamätám si ako 

teraz, keď sme si prenajali prvú klubovňu v DK Lúky v Petržalke a s Niki ju 

zariaďovali. 

 

Pamätám si na prvú šachovú prednášku ako i na prvé tri deti, ktoré k nám zavítali na 

šachový tréning. 

 

Ubehlo to doslova ako voda. Sedel som s otcom na kofole a hovoril o smelých 

plánoch BŠA. On zo svojich životných skúseností ma upozorňoval na veľa prekážok, 

ktoré ma čakajú. 

 

A ja som v naivite a s nadšením veril tomu, že BŠA raz môže byť veľkým ihriskom. 

 

Ihriskom, ktoré ponúkne hlavne deťom a mládeži v rozvoji ich šachových 

zručnostiach. Cieľom bolo a je, nadchnúť deti pre túto krásnu hru, šport ale i umenie 

v jednom. 

 

Dnes má BŠA za sebou zopár šachových partií. BŠA je taká, akou sme si ju 

vysnívali. A ešte veľa partií je ešte rozohratých alebo čaká na nás. 

 

Pre mňa je však najdôležitejšie myslieť na nadšenie a zapálenie, s akým sme BŠA 

otvárali. Aby vydržalo ďalších 10 rokov. Lebo to dáva zmysel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Vrba, v Bratislave 13.2.2023 

predseda Bratislavskej šachovej akadémie 
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Šachové turnaje 

Živió patrí všetkým, nielen víťazom! 

22 mladých talentovaných šachistov sa zišlo z kapacitných dôvodov na sedem kolový 

rapid so zápočtom na FIDE len na pozvanie. Kvôli karanténam a kovidu dostali 

príležitosť ukázať sa aj niekoľkí náhradníci. Pandemické opatrenia sme dodržali nad 

rámec, hralo sa v respirátoroch, nemali sme ich len na fotkách. 

 

„Toľko mladých talentovaných Doprastavákov – to sme veru ešte nemali,“ 

skonštatoval Michal Vrba, s ktorým sme turnaj spolu organizovali. Všetko sú to deti, 

ktorých to baví, najlepšie majú ešte len pred sebou. Niekoľko hráčov malo dnes 

premiéru. Vzhľadom na kovidový rok nemali možnosť vyskúšať si to naživo na 

žiadnych turnajoch začiatočníkov, rovno vhupli do jamy levovej: Za všetkých 

spomeniem najmladšieho účastníka Árona Šipoša, hrajúceho na svoj vek veľmi 

rozvážne, zbieral skúsenosti a nazbieral dva cenné body. 

 

 

 
 

 

Po dlhej dobe sa v našom klube vytvorila aj silná partia dievčat. Všetky na sebe 

pracujú a napredujú: Aitalina Egorova prišla z Ruska, Lucia Tomčániová tu vyhrala 

pohár Juraja Jánošíka, pretože súperov ozbíjala o najviac ratingových bodov, 
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zlepšuje sa aj Daniela Blahová a Adela Mendelová. O predné miesta sa „pobili“ 

chlapci. Na treťom mieste skončil Karol Paluska, na druhé sa prepracoval výhrou 

v poslednom kole nad Áronom Pongom Michal Dolník a jasným víťazom so stratou 

len pol bodu sa stal Šimon Šalgovič. 

 

Jediný, komu sa s ním podarilo remizovať bol nebezpečne hrajúci Ján Lakota, 

celkovo šiesty. Arménskemu „legionárovi“ Danielovi Shirinyanovi sa ušla zemiaková 

medaila, jeho výsledok ovplyvnilo aj to, že nastúpil až od druhého kola. Pokračujeme 

o pár dní cez polročné prázdniny, na programe je Future Champions cup. 

 

Ďakujeme hotelu Bivio za ústretovosť a živió patrí všetkým, nielen víťazom! 

Autor: Martin Hunčár, tréner ŠK Doprastav a Bratislavská šachová akadémia 

 

O pohár Šachuľka Matového silnejší než omikron! 

Po dlhej dobe sme sa konečne stretli naživo a deti si mohli zahrať turnaj. Niektoré 

majú online radi, ale iné už pociťujú dlhodobú únavu a nechuť a hľadajú každú 

príležitosť stretnúť sa naživo a hrať v 3D. Kvôli kapacite miestnosti v hoteli Bivio sme 

museli turnaj spraviť spolu s Michalom Vrbom len na pozvanie pre tých, ktorí trénujú 

v Doprastave alebo Bratislavskej šachovej akadémii. 
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Úprimne ma prekvapila úroveň, deti neťahali zbrklo a takmer vždy využívali svoj čas 

na maximum, čo je dobré znamenie. Rastie nám výnimočná generácia detí do 10 

rokov, potrebujú ešte dozrieť, ale aj teraz im to už ide pekne. Turnaj vyhral s plným 

počtom Simon Matejka, ktorý potvrdil, že spravil veľký progres a kvalifikoval sa do 

turnaja Bivio živio cup, ktorý bude najbližší piatok – kvôli kapacite len pre pozvaných. 

4.2. cez polročné prázdniny však už bude ďalší turnaj Future Champions otvorený 

pre všetkých registrovaných v kluboch. 

 

Na druhom mieste skončil prekvapujúco Filip Gallo, ktorý vo vzájomnej rozhodujúcej 

partii 6. kola odsunul na tretie miesto Martina Srnáka, desiateho v rapide vo FIDE 

rebríčku v kategórii do 7 rokov. Z ostatných ešte pochválim šesťročného Tomáša 

Andrého, bol to jeho prvý turnaj a obstál výborne. Spolu s Alexandrom Rogáčom 

dostali aj poháre za online lichessové turnaje, kde vo svojej skupine nazbierali 

najviac bodov. Deťom na záver osobne zagratuloval aj garant turnaja – Šachuľko 

Matový a jeho spoločníci – Jožko Šprtovský a Patrik Pat. 

 

Turnaj ocenili aj rodičia, jeden z nich mi napísal po turnaji: „Aj prehry zvláda ľahšie tu 

ako doma pri počítači. A veľmi ho potešilo ocenenie, ktoré dostal od trénera Miša, že 

pochválil súpera za peknú hru. Myslím, že mu to pridalo trošku sebavedomia.“ 

 

Autor: Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie 

 

Lamačský online turnaj so zahraničnou účasťou 

Milí šachoví priatelia, 

 

Uplynul už rok, čo sa nám podarilo v online priestore vytvoriť šachový turnaj. Po 

dobrom ohlase sme sa rozhodli turnaj zorganizovať aj v roku 2022. 

 

Podujatie sa opäť uskutočnilo v sobotu a rovnako ako minulý rok sa počasie pokazilo 

– vonku začalo pršať, ba chvíľami aj snežiť. Celkovo sa do turnaja zapojilo 30 hráčov 

a môžeme povedať, že z celého Slovenska – od Humenného cez Žilinu až po 

Bratislavu. 

 

Za zmienku stojí, že sme mali aj účasť spoza rieky Moravy, takže môžeme hrdo 

povedať, že turnaj mal medzinárodnú účasť. Na šachovniciach sa viedli tuhé boje. 

Akoby nie keď rozdiel medzi najmladším a najstarším hráčom bol úctyhodných 61 

rokov. V šachovom súperení bola možnosť stretnutia nováčikov s ostrieľanými 

hráčmi. O tom, že to bolo tesné, svedčia aj výsledky. 

 

Prví 2 hráči mali rovnako 6 bodov a za nimi boli až traja hráči s piatimi bodmi. 

Napokon však pomocné hodnotenie rozhodlo, že víťazom sa stal Adam Badinka, 



8 
 

druhý bol Mário Garban a tretí bol usporiadateľ a organizátor turnaja Ján Lakota. Aj 

nasledujúci hráči Tomáš Vaštík a Michal Vrba získali rovnako 5 bodov. Michal si 

zaslúži náš obdiv aj veľkú vďaku, nakoľko sa okrem hry venoval aj streamovaniu 

celého turnaja. 

 

Taktiež vďaka patrí pánovi starostovi Ing. Lukášovi Baňackému za to, že sme mohli 

štartovať pod hlavičkou MČ Lamač a pani Gorghetto, ktorá s nami počas príprav na 

turnaj milo komunikovala. 

 

Za organizátorov Ján Lakota 

 

Sem tam i chybička se vloudila 

 
Polročné prázdniny sme „oslávili“ šachom. Do krásnych vynovených priestoroch 

Starej jedálne v Bratislave Rači prišlo 22 šachistov, aby si to rozdalo medzi sebou 

v šachových bitkách na život a na smrť . Bojovalo sa srdnato, remíz bolo málo, 

pribúdali až v posledných dvoch kolách, možno už aj následkom únavy. Áno, sem 

tam i chybička se vloudila, ako vravia Česi. 

Na jednej šachovnici som nechcel veriť vlastným očiam. Jeden z hráčov vyhrával 

o dámu i vežu, hovorím si, načo sa to ešte dohráva, no o pár minút už vyhrával len 

o pešiaka. Vyhral, no po partii som sa ho spýtal, čo tam stváral. Hneď mi to však 

vysvetlil: „Pán tréner, v tomto prvom kole som sa len rozcvičoval, potreboval som si 

overiť, či viem vyhrať koncovku s pešiakom navyše!“ 

 

Celkovým víťazom s plným počtom bodov sa stal Šimon Straka zo ŠK Mapak 

Spišská Teplica, ktorý ukázal Bratislavčanom, ako sa tie šachy majú hrať. 

V rozhodujúcom piatom kole vyhral nad druhým výborne hrajúcim Richardom 

Pisarčíkom z KŠN.  

 

Tretie miesto sa ušlo najlepšiemu dievčaťu Aitaline Egorovej z Ruska, žijúcej v 

Bratislave, ktorá bude hrávať na licenciu za Doprastav. Tá v poslednom kole 

zremizovala v dievčenskom derby s Luckou Tomčániovou, ktorá však získala pohár 

Jura Jánošika, keďže ozbíjala súperov o veľa ratingových bodov. 
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Túto „súťaž“ vyhral Richard Pisarčik, ten sa však uspokojil s pohárom pre najlepšieho 

z kategórie do 10 rokov a pohár za túto disciplínu prenechal Lucke. Premiéru vo 

FIDE štandard turnaji úspešne absolvoval len 6 ročný Tomáš André, výborne zahrali 

aj ďalší novší hráči, ako napríklad Martin Ďurík a míľovými krokmi sa zlepšujúci 

Simon Matejka. Vhod padli aj dve samostatné miestnosti – v jednej sa drtili blizky a 

holanďany, kým ostatní nedohrali a v druhej analyzoval partie IM Samir Sahidi. 

Viacerí využili jeho skúsenosti a nadhľad, veď počítač vám nikdy neodpovie na 

otázku „prečo“. 

 

Na prítomných dohliadala aj nerozlúčna trojica Šachuľko Matový, Jožko Šprtovský 

a Patrik Pat, na ich fóry však tento raz nebol čas, absolvovať 5 kôl za jeden deň 

v štandardnom šachu tempom 30 minút/partiu+ 30 sekúnd/ťah je takmer 10 hodín 

šachu. Pochvalu si preto zaslúžia nielen tí najlepší, ale všetci. Najbližšie sa vidíme na 

Modranskom superturnaji a superturnaji počas jarných prázdnin Bratislavského kraja. 

 

Autor: Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie 
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Majstrovstvá škôl BA kraja s rekordnou účasťou. 

Titul sa podarilo obhájiť rovnakej škole 

Cez víkend 12-13.3.2022 sa po druhý krát uskutočnili Majstrovstvá Bratislavského 

kraja družstiev stredných a základných škôl v ONLINE šachu 2022. Aj napriek 

postupne sa uvoľňujúcim epidemickým opatreniam sme sa rozhodli nadviazať na 

minuloročné majstrovstvá online turnajov družstiev škôl. A záujem hráčov a škôl, zdá 

sa, potvrdil, že o túto súťaž by mohol byť záujem aj v budúcom čase. 

 

Spoločná účasť 274 hráčov a hráčok z 54-och škôl v krajskom turnaji hovorí 

jednoznačne v prospech pokračovania v tejto zatiaľ krátkej tradícii. Žiakov neodradila 

ani technicky pomerne náročná prihlasovacia procedúra, ktorá však prispieva k 

rozvoju počítačovej gramotnosti účastníkov. 

Samotné turnaje prebehli na bezplatnej platforme lichess.org tempom 7 minút + 3 

sekundy/ťah žrebovacím systémom Aréna počas 90 minút (17:00 – 18:30). Tá 

umožňuje organizovať súťaž až pre 200 družstiev, pričom počet hráčov v družstve 

nie je obmedzený. O výsledku družstva rozhodoval sumárny zisk až 6-ich najlepších 

členov každého družstva. Inovatívne sme zaviedli aj možnosť portálu tzv. „streaks“, 

ktorej zmyslom bolo podporiť hráčov, ktorí sa sústredili viac na kvalitu hry a menší 

dôraz kládli na počet odohraných partií. 

 

V sobotu 12. 3. 2022 si svoje šachové sily na diaľku z pohodlia svojich domovov 

zmerali študenti a študentky z 16-tich stredných škôl Bratislavského kraja. Nazbieralo 

sa ich 82. Pred turnajom sa im prihovoril medzinárodný majster Martin Neugebauer, 

23-ročný aktuálny majster Slovenska v kategórii mužov a člen reprezentačného 

družstva, ktorý pochádza z ukrajinského Užhorodu, v priamom vstupe, ktorý si 

môžete pozrieť na kanáli youtube (od cca 24-tej minúty). 

 

V dramatickom súboji v turnaji stredoškolákov zvíťazilo s minimálnym náskokom so 

ziskom 97 bodov družstvo Gymnázia Grösslingová Bratislava 1, ktoré reprezentovali 

Ján Lakota (jan6363), Vladimír Kriško (Vladco), Jakub Šiagi (jaksia), Šimon Borovský 

(s_17) a Jakub Bojňanský (jik123). So stratou len 2 body, čo pri systéme Aréna 

znamená jednu vyhratú partiu, so ziskom 95 bodov skončili druhí študenti Deutsche 

Schule Bratislava 1 v zložení Martin Rak (krebs07), Kirill Senechkin 

(KibossSenechking), Oliver Holúbek (Schmolu), Daniil Senechkin 

(DaniilSenechKING), Daniel Skottke (Scotty234), Martin Frič (Iluminatis24). 

 

Tretie miesto s výraznejším odstupom so ziskom 83 bodov získali študenti a 

študentky Gymnázia Matky Alexie Bratislava 1 v zostave Damián Kružliak (Invalidka), 

Martin Ďurík (SnahGod), Liliana Hroncová (senior-holub), Linda Bernadeta Vojtková 

(lilibe), William Rim (wilhelm123), Juraj Hudec (Jurhud). Tomu družstvu pomohli aj 

členovia, ktorí sa nakoniec do bodového zisku družstva nezapočítali Matej Cirka 
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(MatejX0209), Tomáš Magát (Tacticall) a Daniela Novotná (DanielaNovotna). V 

individuálnom poradí chlapcov bol so ziskom 33 bodov najlepší Martin Rak (krebs07) 

z Deutsche Schule BA1 pred Ivanom Škvarkom (ivansk2003) zo SPŠS Fajnorovo 

nábrežie BA1, ktorý získal 30 bodov. 

 

Tretie miesto si s 29-imi bodmi vybojoval Damián Kružliak (Invalidka) z Gymnázia 

Matky Alexie BA1. Medzi dievčatami bola so ziskom 24 bodov najlepšia Diana 

Ráchelová (dia_3) z Gymnázia Bilíkova BA4, ktorá v celkovom poradí obsadila 

6.miesto. Druhá s 18-imi bodmi skončila Adriana Vozárová (avozarova) z Gymnázia 

1.mája Malacky, tretie miesto získala Zuzana Janeková (Zuzkaj) z Gymnázia 

Metodova BA2. 

 

Počas celého turnaja bol vysielaný živý komentár organizátorov Michala Vrbu a 

Stanislava Vlčeka na kanáli youtube BŠA. 

V nedeľu 13. 3. 2022 sme v turnaji družstiev ZŠ zaznamenali rekordnú účasť 191 

hráčov a hráčok v súťaži 38-ych družstiev základných škôl a prvého stupňa 

osemročných gymnázií. Svoje nesporné kvality opäť preukázali žiaci a žiačky ZŠ s 

MŠ Za kasárňou Bratislava 3, ktorí so ziskom 132 bodov obhájili titul krajských 

šampiónov z minulého ročníka. 

 

Hrali v zložení Michal Dolník (MiskoDolnik), Áron Pongó (Aronpon09), Lukáš Kozub 

(LukasKozub), Nikola Ráchelová (NikiR1), Filip Kozub (FilipKozub), Laura Ráchelová 

(LauriR7). Družstvu však svojimi kvalitnými výkonmi pomohli aj „náhradníci“, hoci 

nimi získané body sa nakoniec družstvu nepočítali: Oskar A. Sirota (Oskar1974), 

Sebastián Maťo (SebastianMato). Druhé miesto so ziskom 129 bodov obsadilo 

družstvo SZŠ a OG CENADA Bratislava 4, za ktoré súťažilo až 25 (!) členov. 

 

Šesticu najúspešnejších tvorili: Pavol Kostka (Palko_hra_sach), Martin Mazág 

(martin_mazag), Samuel Fukas (samkof), Timon Mikuš (TimkoTimko), Samuel Mikuš 

(SamkoMi), Michal Hozlár (MichalHozlar). Tretie miesto vybojovala početná, 15-

členná družina ŠPMND a OG Teplická Bratislava 3 za ktorú bodovali: Gréta 

Kapolková (Gretula), Michaela Šúňová (MichaelaS), Sophia Valentová 

(SophiaValentova), Ivo Stec (Super-ir), Jakub Krpelan (haomiko), Michal Kuvik 

(MichalKuvik). V poradí jednotlivcov zvíťazil s 32-mi bodmi Michal Dolník zo ZŠ s MŠ 

Za kasárňou BA3 pred Simonom Matejkom (SimonMatejka, 29 bodov), zo ZŠ 

Turnianska BA5. 

 

Tretie miesto s 28-imi bodmi obsadil Pavol Kostka zo SZŠ a OG CENADA BA4. 

Medzi dievčatami boli najlepšie s 28-bodmi Gréta Kapolková (Gretula), a s 24-bodmi 

Michaela Šúňová (MichaelaS), obe zo ŠPMND a OG Teplická Bratislava 3. Tretie 

miesto s 22-mi bodmi obsadila Lucia Tomčániová z OG Grösslingová BA1. 

 

Priamy prenos so živým komentárom Michala Vrbu a Stanislava Vlčeka je k 

sledovaniu na YT kanáli Bratislavskej šachovej akadémie. 
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Oba turnaje, ktoré sa hrali tempom 7 min. + 3s / ť., pozorne sledoval hlavný rozhodca 

Martin Kuna spoločne s Igorom Poláčikom, zamestnancom spoločnosti ESET, ktorá 

podujatie podporila. Výsledky a ďalšie podrobnosti o turnaji môžete nájsť na stránke 

BŠA a webovej stránke Bratislavského šachového zväzu. 

 

Žiaci pre školy vybojovali pohár a diplom, pričom medailu si odnesú aj šiesti žiaci z 

každého družstva, ktorí nazbierali najviac bodov. V individuálnych výsledkoch budú 

naopak ocenení chlapci aj dievčatá možnosťou nákupu v Šachovom 

obchode https://www.sachovyobchod.sk/ 

 

Ďakujeme všetkým hráčom a zúčastneným školám za zodpovedný prístup pri 

registrácii aj pri samotných turnajoch. 

Autor: Stanislav Vlček 

 

Mami, prečo si už po mňa prišla? 

Po koronovom období sa iste treba konečne zobudiť, prebudiť sa dá aj duchovne, 

alebo aj šachovo. To posledné zakúšali mladí z Bratislavy a okolia 14.4 . a 19.4. 

v krásnych priestoroch vynovenej Starej jedálne v Bratislave Krasňanoch. Štvrtkový 

rapid so zápočtom na FIDE nastavil zrkladlo hráčom vo vzájomnej konfrontácii. 

Z víťazstva sa tešil Marek Škrinár zo Slovana, ktorý sa utrhol „z pelotónu“ a jasne 

zvíťazil zo ziskom 8 bodov. O 2. miesto však bola poriadna bitka. Kvôli lepšiemu 

pomocnému hodnoteniu zo 6,5 bodmi skončil druhý Áron Pongó pred Jánom 

Tomčánim starším. (obaja z Doprastavu). 

 

Z dievčat obstála najlepšie Lucia Tomčániová, pohár Jura Jánošíka získal Simon 

Matejka, ktorý súperov „ozbíjal“ až o 42 bodov. Po turnaji si to najväčší šachoví 

„závisláci“ (8 dvojíc) rozdali ešte v Bughouse, vyhrala dvojica Áron Pongó s Rišom 

Malaschitzom. Ostatní strieľali z luku, veľmi sa to páčilo hlavne deťom, čo prišli až 

z Nitry. 

 

Utorkový rapid bez zápočtu na FIDE bol určený najmä deťom začiatočníkom 

a mierne pokročilým. Oliverovi Kudelovi z Pezinka sa podaril husársky kúsok, keď 

získal plný počet 9 bodov. Druhý Tomáš André z Doprastavu, s obrovským zápalom 

pre šach, ukazuje, že v kategórii do 8 rokov patrí k najväčším talentom na Slovensku 

– podarilo sa mu získať pohár v kategórii do 10 rokov (a vyhral aj turnaj po turnaji 

v blitze). Z nových tvárí potvrdil stúpajúcu formu tretí Lukáš Janovíček, ktorého 5 

bodov vo štvrtok a 6,5 bodu v utorok bolo nad pôvodné očakávanie. 

https://www.sachovyobchod.sk/
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Najväčším prekvapením turnaja bol výkon ešte len 5 ročnej Natálky Ondrovičovej 

z Bratislavskej šachovej akadémie – 4 body sú na jej vek veľmi sľubným výsledkom, 

dokonca skončila ako prvá medzi dievčatami! Deti si to užívali, dostávali odmeny 

(malé kamienky, ktoré si zamieňali za megakamene) aj za prehry, radosť všetkým 

spravila aj pizza a možnosť zastrieľať si z luku. Medzi partiami deti bavili svojimi 

hláškami Šachuľko Matový, Jožko Šprtovský a Patrik Pat, ktorý chválil deti hlavne za 

remízy, ktoré si on osobne cení viac než výhry… 

 

„Mami, prečo si už po mňa prišla? Musíme ešte dohrať,“ podobné výčitky som 

započul štvrtok i utorok pri vyzdvihovaní detí, hoci už turnaj dávno skončil. Aj to dáva 

odpoveď, ako veľmi sa tu deťom páčilo. 

 

Turnaj sa dokonca vďaka rozhodcovi Mišovi Vrbovi prenášal cez stream, takže 

atmosféru turnaja môžete zažiť aj dodatočne. 

 

Autor: Martin Hunčár, šachový tréner Bratislavskej šachovej akadémie 

 

Mami, kedy sa zase budeme učiť šach? 
 
Po minuloročnom prvom ročníku Máj, lásky šach, sa toto podujatie stáva jedným z 
vrcholov jari v šachovom kalendári Bratislavčanov, účasť takmer stovky šachových 
nadšencov vo vynovených priestoroch Starej jedálne v Krasňanoch nás príjemne 
prekvapila. 
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Na turnaj pricestovali aj dvaja hráči z Nemecka, mali sme účastníkov z rôznych krajín 
a federácií, pritiahlo to pozornosť od najsilnejších až po úplných začiatočníkov. 
 
7 kolový rapid so zápočtom na FIDE vyhral bez zaváhania Michal Slamena z ŠK 
Hlohovec, druhý skončil FM Alexey Kukelko z Ukrajiny, ktorý sa stal aj celkovým 
víťazom podujatia pri súčte bodov aj s turnajom v bleskovom šachu. Na treťom 
mieste skončil Peter Guba z Doprastavu. Odmenili sme aj dve najlepšie umiestnené 
dievčatá – Olenu Lutsenko a Aitalinu Egorovu. 
 
11-kolový turnaj v blitze so zápočtom na FIDE vyhral Alexey Kukelko zo ziskom 9,5 
bodu. Druhý skončil nádejný junior z Doprastavu – Šimon Šalgovič a na treťom 
mieste Michal Slamena. Veľká pochvala patrí aj deťom, ktoré neraz trápili dospelákov 
a sem tam si odniesli aj ich „skalpy“. Mnohí starší harcovníci uznanlivo pokyvovali 
hlavou, akáže generácia nám tu dorastá. 
 
Ryan Casey Meszaros z KŠN je už dlhšie známym talentom, ale aj 6,5 z 11 len 
deväť ročného Doprastaváka Simona Matejku z blitzu je parádny výkon. Srdnato sa 
však bojovalo aj v Open rapide Advanced, na ktorom sa mohli zúčastniť aj 
neregistrovaní hráči – vyhral ho Jakub Hančin, v siedmych kolách nedal súperom 
najmenšiu šancu. 
 

 
 
Ryan Casey Meszaros z KŠN je už dlhšie známym talentom, ale aj 6,5 z 11 len 
deväť ročného Doprastaváka Simona Matejku z blitzu je parádny výkon. Srdnato sa 
však bojovalo aj v Open rapide Advanced, na ktorom sa mohli zúčastniť aj 
neregistrovaní hráči – vyhral ho Jakub Hančin, v siedmych kolách nedal súperom 
najmenšiu šancu. 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/05/281292540_5151032278265498_5040127813400427459_n.jpg
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Prenechal však pohár pre víťaza druhému, len sedemročnému Tomáškovi Andrému 
z Doprastavu, ktorý predstihol s piatimi bodmi väčšiu skupinu len o pomocné 
hodnotenie – Jozefa Remenára, bratov Murárikovcov a len šesť ročného Ukrajinca 
Leonida Makogona, registrovaného v Slovane. 
 
A poďme k najmenším – turnaj Rookies bol pre úplných začiatočníkov, respektíve 
tých, čo si netrúfali na advanced. Vyhral ho Fedor Max z Trnavy, keď stratil 
v sedemkolovom turnaji len pol bodu s druhou Katkou Veselskou z Doprastavu. Tá 
získala striebro len kvôli lepšiemu pomocnému hodnoteniu pred ďalšími talentami – 
Markom Ulrichom a Jakubom Ďurišom z Bratislavskej šachovej akadémie. 
Atmosféra bola milá a úsmevná – jeden chlapček nebojácne ponúkol remízu hneď po 
strate dámy, ďalší zhíkol po hrubej chybe a pomohol súperovi objaviť vyhrávajúci 
ťah, na jednej šachovnici boli v koncovke tri dámy a mat stále nie a nie na obzore. 
 
Obrovskú radosť mal aj dohliadajúci Patrik Pat, ktorý sa potešil trom patom, ktoré 
vôbec nemuseli byť… Deti zbierali ozdobné kamienky aj za prehry, užívali si to a to je 
to najdôležitejšie. Pre viacerých z nich to bol úplne prvý turnaj, na ktorý išli s malou 
dušičkou. Za všetko hovorí otázka malého Peťka, ktorú položil mamičke, keď večer 
zaspával: „Mami, kedy sa zase budeme učiť šach?“ 
Na youtube kanáli Bratislavskej šachovej akadémie nájdete aj dodatočne záznam 
z livestreamu z prvých šachovníc, ďakujem za pomoc Matúšovi Červeňovi 
a Michalovi Vrbovi, hlavnému rozhodcovi a spoluorganizátorovi tohto podujatia, 
s ktorým najbližšie chystáme Bratislavské šachové leto 1.-5. augusta. 

 
Ohlasy účastníkov: 
Michal Banik „Čauko, super turnaje to boli, mali ste to veľmi dobre zorganizované, 
som rád, že som tam šiel.“ 
Vladimir Gajdošík „Buď si nemal pravdu alebo si ma oklamal Ako nevyšiel šach tak 
ani hokej  Super turnaje, pekný večer“ 
  
Autor: Martin Hunčár, ŠK Doprastav a BŠA 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/05/280958670_5151037138265012_1683984097783499062_n.jpg
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Šachové talenty rastú ako huby po daždi 

 
Niet pochýb, že v Bratislave rastú šachové talenty ako huby po daždi. Cesta k 
„výšinám“ je však dlhá a náročná. Nestačia tréningy, je potrebná prax. Aj preto 
vznikol úplne nový projekt – Bratislavská Bivio liga. 
 
Deti, ktoré začínajú hrávať v 5. lige a nemajú ešte na 4. ligu, nezvyknú odohrať 
v štandardnom šachu počas školského roka veľa partií. Túžil som to zmeniť a dať im 
šancu zahrať si s rovnocennými súpermi. 5 dvojkôl tempom 30 minút + 30 sekúnd na 
partiu pre každého z hráčov si zahralo 30 mladých šachistov a jeden ocino. „Šach je 
super, rád hrám štandardný  šach,“ utrúsil len tak medzi rečou štvrtý Simon Matejka. 

 
 
„Získal som skúsenosti, užil som si tento super Bivio turnaj,“ zhodnotil druhý Richard 
Hasala, ktorého milo prekvapilo, že víťaz turnaja Ján Tomčáni starší mu prenechal 
pohár. Na treťom mieste skončil výborný Filip Šimko, ktorý do posledného kola 
bojoval o prvé miesto. Cenu pre najlepšie dievča získala Lucia Tomčániová (všetci 
doteraz menovaní reprezentovali Doprastav). Jedinečný pohár Leva, slimáka 
a kocúra (za bojovnosť, rozvážnu pomalú hru a užívanie si šachu) získal Alfréd 
Dvořák zo Slovanu. 
 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/05/vitazi_Bivio_liga.jpg


17 
 

Pred záverečným kolom sa všetkým prihovoril aj GM Igor Štohl, ktorý na otázku, ako 
sa stať veľmajstrom odpovedal takto: „Talent je potrebný, ale nestačí. Pri šachu treba 
stráviť veľa veľa času. Istým si môžete byť akurát tým, že ak nebudete trénovať, 
nezlepšíte sa.“ 
 
Podobné podujatie plánujeme uskutočniť v nedeľné podvečery na 9 dvojkol koncom 
septembra raz mesačne celoročne vo väčších priestoroch Starej jedálne 
v Krasňanoch (s ratingom do 1799) a tým istým tempom ako teraz, pretože záujem 
o šach rastie. „Nerád by som odmietal záujemcov, ako som to musel urobiť teraz, 
vítaná bude mládež z iných klubov a aj silnejší a starší hráči. Vznikne tak jedinečná 
atmosféra.“ 
 

Martin Hunčár, Bratislavská šachová akadémia a ŠK Doprastav 

 

Tradičná simultánka pod lipami s Jankom Lakotom 
 

V pondelkové popoludnie, 6.6.2022, sme v Lamači privítali šachistov a fanúšikov 

šachu, ktorý si prišli vyskúšať zahrať partiu s odchovancom Bratislavskej šachovej 

akadémie a Lamačanom, Jánom Lakotom. 

Tradičné podujatie sa na začiatku leta koná v príjemnom tieni líp na Malokarpatskom 

námestí a do simultánky sa prihlásilo celkovo desať hráčov. 

 
Prišli aj ďalší fanúšikovia šachu, tí si však povedali, že ešte musia trošku potrénovať, 

aby sa k takejto simultánnej partii odhodlali. 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/06/285145695_5213551818680210_6771242250295526484_n.jpg
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Na podujatí sa účastníci refreshli limonádou a každý účastník dostal aj ručne 

vyrobené čokoládové pralinky a tričko MČ Lamač, ktorej ďakujeme za za podporu pri 

zabezpečení organizácie podujatia. 

 

Šachové súpravy a hodiny pre zmenu zapožičal šachový obchod a tak už nič 

nechýbalo, aby sa začal prvý ťah. 

 

Po skončení hlavného programu zostali ešte návštevníci pri šachovniciach a 

pokračovali vo voľných hrách, bughousoch či klasických blesk partiách. 

Prvá simultánka býva vždy náročná, no Janko ju zvládol výborne s konečným skóre 

8:2. 

 

Výsledky po šachovniciach: 

Adela Mendelová 0 

Lucia Tomčániová 1 

Daniela Blahová 0 

Martin Ďurík 0 

Svetozár Busfy 0 

Jakub Jakubček 0 

Daniel Ballay 0 

Stanislav Hofferek 1 

Dušan Tomašec 0 

 

Ďakujeme MČ Lamač v zastúpení Michaela Kövári Mrázová a Dominika 

Engler, Šachovému obchodu a všetkým, ktorí podujatie podporili a tešíme sa na 

ďalšie krásne šachové popoludnie pod lipami. 

 

 
 
Autor: Michal Vrba, tréner Bratislavskej šachovej akadémie 

https://www.lamac.sk/
https://www.sachovyobchod.sk/
https://www.lamac.sk/
https://www.sachovyobchod.sk/
https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/06/284067474_5213551318680260_8877693854554243564_n.jpg
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Z obývačky na pódium 

 
Prvý tábor som robil pred dvoma rokmi vo svojej obývačke pre 9 detí, minulý rok 
v Rači v obecnej záhrade už pre 19-tich a tento rok sa ho zúčastnilo 36 šachových 
nadšencov! Nebolo to len o šachu, ale aj o rôznych poobedných aktivitách a hrách, 
s ktorými mi pomáhali Saška Strelbitská, Jonatan Pavelka a Áron Pongó. Nesmieme 
tiež zabudnúť na troch zabávačov, bez ktorých by to nebolo ono: Šachuľko Matový, 
ktorý hral s deťmi aj simultánky, Patrik Pat sa tešil s mnohých patov a Jožko 
Šprtovský zase útočil s kráľom od začiatku partie… 

 
 
Deti v prírode každý deň objavovali v divokých karpatských lesoch Šachovník – 
strom, na ktorom sa urodili šachové figúrky. Dostali indície a ozlomkrky v štyroch 
tímoch sa pustili do hľadania. Zábava to bola veru poriadna – nájsť dva manželské 
páry na strome, štyroch poľovníkov, ktorí mierili na líšku, vežovník, pešiakovník… 
 
Každý deň okrem piatku sa deti zdokonaľovali v lukostreľbe, pohár získal Daniel 
Stuška. Vo veľkých horúčavách výborne padla aj zmrzlinka s ľadovou drťou, výborne 
nám varili v Biviu. V tréningoch sme sa prestriedali – opakovali si matovanie, učili 
sme pešiakové koncovky, riešili jednoduché taktiky, Martin Hunčár analyzoval partie 
– ukázal im, ako porazil majstra sveta v šachu do 8 rokov. Deti boli veľmi bystré 
a šach ich bavil, nemali sme žiadne problémy, škoda len, že pár dedí nemohlo turnaj 
začať alebo dokončiť kvôli chorobe, to je snáď jediné mínus celotýždňového 
podujatia. 
 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/07/blitzturnaj_sipos_filipek_divaci.jpg
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Deti boli rozdelené do dvoch skupín – Turnaj Strelec „A“ sa hral v samostatnej 
miestnosti a doplnili sme ho o dvoch dôchodcov, ktorí si chceli s nami zahrať. Vyhral 
Oliver Kudela, druhý Áron Pongó sa zapojil kvôli absencií chorých detí, ktoré mali 
pôvodne štartovať , tretí skončil Lukáš Janovíček. 

 
 
V turnaji Strelec „B“ bola bitka o prvé miesto do posledného kola. Víťazom sa stal 
Daniel Murárik pred výborne hrajúcim Martinom Mordavským a Simonou 
Kováčikovou. Výborne hral aj štvrtý Nikolaev Kuzma, piatemu Martinovi Cibirimu sa 
ušiel pohár po sčítaní bodov za šach aj luk za najlepšieho šacholukostrelca. 
 
V posledný deň sme si zahrali aj Blitz turnaj na FIDE, jediný turnaj, kde som nastúpil 
aj ja. Prehrou v poslednom kole som klesol až na tretie miesto, druhý skončil Áron 
Pongó, vyhral Rakúšan Julian Soelkner, ktorý prišiel na turnaj len ako hosť. 
V poslednom kole som si všimol, ako Šimon Kováč úmyselne daroval remízu 
najmladšiemu účastníkovi Nathanovi Šipošovi a urobil mu tak radosť. Šibalský úsmev 
Šimona bol peknou bodkou za turnajom. 
 
Deti si budúce leto nevedia predstaviť bez tohto tábora, spokojní boli aj rodičia. Toto 
nám napísala jedna mamina: „Ďakujem za týždeň plný zážitkov, šachu, aj športu, 
Martin má na čo spomínať a je navnadený na ďalšie turnaje. Obdivujem, že sa takto 
venujete deťom.“ 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/07/simultankasjonatanom.jpg
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Už sa teším na budúci rok. Ak bude tento trend pokračovať, len tak tak sa pomestíme 
do Nemeckého kultúrneho domu! Prípravy sa začínajú, idem hľadať animátorov-
trénerov, lebo tých nenájdem len tak na strome. 
 
Autor: Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie 

 

V znamení rekordov 
 
Z malého lokálneho turnaja sa v treťom ročníku sa stal najväčší letný bratislavský 
turnaj s medzinárodnou účasťou 85 hráčov z desiatich federácii v troch hlavných 
turnajoch (A,B a C). 
 
Bonusom boli Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu a dva turnaje, 
ktoré sa bežne len tak nehrávajú, ale práve oni vytvárajú uvoľnenú atmosféru 
Bratislavského šachového leta – Bughousy (holanďany) a tiež Šach 960 (Fischerov 
šach).   

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/07/vitazispoharmiaknihami.jpg
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V turnaji A – Open Doprastav – hranom na 9 kôl v štandardnom šachu so 
zápočtom na FIDE (tempo 90 min/partiu +30 sek/ťah) prebiehal tuhý boj až do 
posledného kola. Favorit turnaja FM Alexey Kukelko z Ukrajiny síce neprehral, ale 
trikrát zremizoval a so 7,5 bodmi sa mu ušlo len druhé miesto. 
 
Celkovým víťazom sa stal výborne hrajúci Petr Kapusta z ČR, ktorý vyhral veľmi 
tesne len o pomocné hodnotenie.  Tretie miesto sa ušlo Ondrejovi Vadilovi zo 
Slovana a so 4. miestom môže byť veľmi spokojný aj Doprastavák Michal Hricovíni. 
Z mladých podal famózny výkon Simon Matejka, ktorý dostal divokú kartu a nielenže 
nesklamal, ale umiestnil sa v prvej polovici (získal až 135 bodov do svojho ratingu!). 
Veľmi príjemne prekvapili aj ďalší mladí – Ján Lakota, Lucia Tomčániová a Richard 
Pisarčík, najmä však Áron Pongó, ktorý získal aj cenu pre najlepšie umiestneného 
hráča s ratingom do 1800 bodov. 
 
V B turnaji – Račiansky cup – sa nám osvedčil systém, kedy hrali vylosované 
dvojice dvojkolo (40 min/partiu + 30 sek/ťah), pričom si po krátkej prestávke len 
vymenili kamene. Systémom štart cieľ zvíťazil Poliak Tomasz Kinas, ktorý získal 12 
bodov zo 14-tich partií. 
 
Zaujímavé súboje sa odohrávali do posledných minút medzi chlapcami do 10 rokov, 
ktorí súťažili o pohár pre najlepšieho v ich kategórii. V poslednom kole dostali 
favoritov, ale bojovali ako levy, všetci traja bodovali a tak sa usmialo šťastie pre 
Olivera Kováčika z Islandu, ktorý s 9,5 bodmi predstihol druhého Benedikta Pitela z 
Anglicka len o pomocné hodnotenie. 
 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/08/296526671_5383902468311810_3064062650846811328_n.jpg
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Tretí do 10 rokov (celkovo štvrtý) skončil vďaka výbornej druhej polovici turnaja 
Martin Srnák z Doprastavu. Ďalších 8 hráčov si splnilo svoj sen – od prvého 
septembra im nabehne ich prvý FIDE rating v štandardnom šachu. Najlepším 
dievčaťom do 10 rokov bola Maďarka Kata Sara Vasenzsky. 
 
V C turnaji – Bivio cup – to bolo napínavé až do posledného kola. Aj tam sa hralo 
na 14 kôl (25 min/partiu, bez FIDE), zúčastnili sa ho prevažne začiatočníci a menšie 
deti. Len o pomocné hodnotenie vyhral Viktor Goga z Bratislavy (11 bodov) a pohár 
tak tesne unikol druhému Danielovi Murárikovi z Doprastavu. 
 
Tretí skončil Ján Řeháček z ČR a štvrtý Constantine Pearson, ktorý na turnaj 
docestoval s rodinou až z Ameriky! Pre deti z C-ka, ktorý bol zároveň denným 
táborom, je to však aj o zábave.  Strieľalo sa z luku, hralo sa mestečko Palermo 
a všeličo iné, všetci si užili zmrzlinku. 
 

 
 
E turnaj v kuloároch šachisti nazvali aj neoficiálnymi majstrovstvami Slovenska 
v Bughouse. Rekordných 15 dvojíc, ktorí si to rozdali v priateľskej atmosfére na 7 
dvojkôl s tempom 3+0. Víťazná dvojica FM Marek Karas a Ondrej Vadila (Kadila) 
tesne predstihla dvojicu Šimon Šalgovič a Daniel Compel (Postavím Impérium). Tretí 
skončili s odstupom Vlado Bochnička s Martinom Šándorom (Moje Mystérium). 
 
Rekordný počet sme zaznamenali aj v šachu 960 (tzv. Fischerov šach), kde sa stretlo 
32 hráčov. Losovali sa nielen dvojice, ale pred každým kolom aj rozostavenie figúrok 
na prvom rade. Tempo 5 min/partiu +3 sek/ťah umožnilo sa aj zamyslieť, a veru bolo 
nad čím, pretože podobné pozície v bežnom šachu len tak nezažijete. 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/08/296479512_5383903801645010_6982307917313329177_n.jpg
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Skúsenosť to však bola parádna, tréning na kreativitu ako vyšitý. Vyhral FM Marek 
Karas (8 z 9 partií pred Vladom Bochničkom a Dušanom Schwarzom. 
Záverečnou bodkou tohto podujatia bol piatočný turnaj „D“ blitz na FIDE (tempo 3+2). 
Zároveň to boli majstrovstvá Bratislavského kraja v zrýchlenom šachu. 11,5 boda 
z 13 partií získal FM Dušan Schwarz, druhý skončil tesne za ním FM Alexey Kukelko 
a tretí Ondrej Vadila. 
 
V rámci Bratislavského kraja získal prvé miesto Dušan Schwarz, druhý Ondrej 
Vadila, tretí Daniel Chlpek, štvrtý David Gzib a piaty Martin Srnák. Tento sedemročný 
Račan bol určite najväčším prekvapením tohto blitz turnaja, kedy suverénne porážal 
aj oveľa starších protivníkov. 
 
Ďakujeme MČ Rači sa spoluprácu, Nemecký kultúrny dom je totiž v horúčavách, aké 
panovali v Bratislave, jedinečnou budovou, ktorá vďaka hrubým múrom poskytuje 
príjemnú teplotu. V Biviu nám výborne varili a viacerí účastníci tam boli aj ubytovaní. 
Deťom sa perfektne venovali Jonatan Pavelka so Saškou Strelbitskou. Vidíme sa 
o rok, ďalší ročník bude od 31.7. do 4.8. 2023. 
 
Autor: Martin Hunčár, riaditeľ podujatia 

 

Turnaj nezávislého života 
 
V netradičný turnajový deň, utorok 13.9.2022, prijala Bratislavská šachová akadémia 
pozvanie usporiadať Turnaj nezávislého života. Hlavným organizátorom bola 
Organizácia muskulárnych dystrofikov, ktorú vedie Jozef Blažek. Priestory na 
podujatie „zapožičala“ fínska developerská spoločnosť YIT v krásne 
zrekonštruovanej Pradiarni 1900 v centre Bratislavy. 
 
Mne osobne je pôsobenie spoločnosti YIT veľmi sympatické a mohol som tak 
nadviazať na moju „dávnu“ spoluprácu s marketingovým oddelením. Niektorí hráči 
museli pre zdravotné komplikácie na poslednú chvíľu odrieknuť účasť. Preto sme 
operatívne pozmenili formát turnaja na kruhový, pričom každý hral s každým aj 
bielymi aj čiernymi figúrkami. 
 
Takýto formát je možno považovať za absolútne najspravodlivejší, pokiaľ hľadáme 
najlepšieho hráča turnaja. Tým sa stal s plným počtom bodov Patrik Šipoš, ktorému k 
víťazstvu blahoželáme. Nesmieme však opomenúť ani partiové výkony ostatných 
hráčov – Mária Gildernewova, Tomáš Vranovský a Jozef Blažek, , ktorí si na 
šachovnici nič nedarovali, čo naznačuje aj fakt, že v celom turnaji nebola ani jedna 
partiová remíza. 
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Sme veľmi radi, že sme mohli organizačne participovať podujatí, ďakujem 
spoločnosti YIT za maximálne reprezentačné priestory a hráčom za absolútny fair-
play prístup za šachovnicou. 
 
Autor: Michal Vrba, tréner Bratislavskej šachovej akadémie 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/10/306835963_5488605817841474_3465400550019627214_n.jpg


26 
 

Začala sa Future champions liga 
 
Odštartované! 9.10. 2022 začal prvý ročník Future champions ligy. Pokračovať bude 
ešte 7 krát, hrá sa vždy v nedeľu od 16:30. Všetko v krásnych priestoroch Starej 
jedálne, Pekná cesta 3020, Bratislava. 
 

 
 
Hráči sú rozdelení do dvoch kategórií: „A“ FCL – do max. FIDE ratingu 1799 v 
štandard šachu bez obmedzenia veku so zápočtom na FIDE štandard. Aktualizácia 
ratingov vždy na konci mesiaca, rovnako ako v ligách. V prípade, že hráč v niektorom 
mesiaci prekročí rating 1799, v ďalších mesiacoch už nemôže nastúpiť. Hráči s 
ratingom do 1100 sa môžu rozhodnúť po zhode s organizátorom, či nastúpia v „A“ 
alebo „B“. 
 
„B“ Farma je pre neregistrovaných hráčov bez obmedzenia veku alebo 
registrovaných do ratingu 1099. Hráč z Farmy môže po konzultácii s organizátorom 
dostať divokú kartu (aj trvalú) a hrať „A“ aj v priebehu sezóny.  
 
Hrá sa na 8 dvojkôl švajčiarskym systémom tempom 30min/partiu + 30 sek/ťah 
pre každého z hráčov. Každú nedeľu absolvujú hráči dvojkolo s tým istým hráčom 
bielymi a čiernymi kameňmi, teda celkovo odohrajú 16 partií. Hráč, ktorý nepríde, 
dostáva na dvojkolo, v ktorom chýba tri remízy pri prvých troch absenciách, potom už 
pri neúčasti len prehry. 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/10/310331644_5564556076913114_6728198408600926220_n.jpg
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Doposiaľ sa prihlásilo takmer 60 hráčov, sú posledné voľné miesta. Ak účasť 
zvažujete, tak sa určite zapojte pred najbližším dvojkolom. Máme tu vášnivých 
„amatérov“, ale aj budúcich „profíkov“ – slovenské talenty, ktoré ašpirujú na to, aby 
sme o nich v budúcnosti počuli. Pokiaľ sa pozrieme na oficiálne rebríčky FIDE, tak 
účastníci Future champions ligy Martin Srnák a Simon Matejka patria vo svojich 
kategóriach (do 7 a 10 rokov) do prvej stovky svetového rebríčka, Tomáš André je 
medzi sedemročnými dokonca v prvej desiatke! 
 
Prvé dvojkolo hral aj absolvent Majstrovstiev sveta mládeže Richard Pisarčík, 
aktuálny majster Slovenska v kategórii do 10 rokov. Toto podujatie je v neposlednom 
rade výbornou prípravou na 4. a 5. Bratislavskú ligu, nechce byť žiadnou náhradou, 
ale doplnkom a prípravou na majstrovské zápasy. Prečo by deti, pre ktorých je šach 
vášeň, mali hrať od októbra do mája tak málo partií v štandardnom šachu? Pokiaľ 
nedosahujú úrovne 3. a 4. ligy, tých možností nie je zas až tak veľa. Aj preto je tu 
Future champions liga. Je tu aj príležitosť analyzovať po partiách s niekým 
skúsenejším (FM Alexey Kukelko im bol naposledy k dispozícii). 
 
Autor: Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie 

 

 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/10/311280630_5564557056913016_608025314510228288_n.jpg
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AVION chess challenge 2022 
 
V novembrové sobotné dopoludnie, 12.11.2022, sa stretlo 37 šachistov v obchodnom 
centre AVION. Môže to znieť akokoľvek, ale prišli zápoliť za šachovnicou. Vďaka 
spolupráci s AVION Bratislava sme v komunitnom centre na prvom poschodí 
zorganizovali prvý ročník šachového turnaja AVION chess challenge 2022. 
 
Hral sa 7 kolový turnaj tempom 2x 15 minút, pričom trvanie turnaja bolo v 
dopoludňaších hodinách, čo bol aj príjemný čas pre rodičov poohliadnuť sa napríklad 
po vianočných darčekoch. 
 

 
 
Na priebeh podujatia dohliadal hlavný rozhodca Matúš Červeň, ktorému asistovala 
Niki Vrbová a Kristián Chrenko. Aj keď na turnaj zavítalo veľa začiatočníkov, alebo 
hráčov, pre ktorých to bol vôbec prvý turnaj, rozhodcovia mali minimum práce, čomu 
sme sa všetci tešili. 
 
Prvým nasadeným bol Vojtěch Velím, ktorý v Českej Republike reprezentuje klub 
Jezdci Jundrov, a svoje nasadenie obhájil a skončil na prvom mieste s 6,5 bodmi z 
celkových 7. Veľmajstrovská remíza v poslednom kole mu zaistila pohodlný, 
jednobodový nádskok nad druhou Aitalinou Egorovou a 1,5 bodový nádskok pred 
tretím, Róbertom Červenkom. 
 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/11/315440996_5663859246982796_485665888235190626_n.jpg
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Odmenení boli však nielen prví traja v absolútnom poradí, ale aj prvý traja v kategórii 
do 10 rokov, do 14 rokov a najlepšie dievča. 
 
K medailám získali víťazi aj balíček AVION priamo od zástupkyne AVIONu Martiny 
Sidóovej. 
Ďakujeme AVIONu za vytvorenie vynikajúcich podmienok pre kráľovskú hru a 
budeme sa tešiť opäť na stretnutie pri ďalšom úspešnom šachovom podujatí. 
Autor: Michal Vrba, predseda Bratislavskej šachovej akadémie 

 

Pán tréner, a kedy bude ďalší turnaj? Zajtra? 
 
Byť či nebyť? Robiť či nerobiť? Usporiadať deň pred Vianocami rapid turnaj? Inak, 
dosť veľká haluz v tak hektickom čase a ešte k tomu aj veľká chorobnosť detí, veď 
niektoré školy ostali už zavreté. No čuduj sa svete, sála Nemeckého kultúrneho 
domu bola nakoniec plná, prišlo 50 detí (najviac z ŠK Doprastavu) a navyše aj GM 
Igor Štohl a FM Alexey Kukelko. Tí veru nemali v „A“ turnaji na ružiach ustlané 
a pohár pre víťaza si prekvapivo odniesol po excelentnom výkone Arménec 
registrovaný pod anglickou federáciou a žijúci na Slovensku – Daniel Shirinyan. 
 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/11/314753591_5663857720316282_9219040636760840667_n.jpg
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Titulovaným hráčom sa ušlo až druhé a tretie miesto. V kategórii do 10 rokov vyhral 
len sedem ročný Tomáš André, potvrdzujúci výbornú formu, pred Simonom 
Matejkom a Richardom Pisarčíkom.  Nemôžem nespomenúť výkon Gríšku 
Shykhnenka, ktorý obsadil celkové 5. miesto a pripísal si neuveriteľných 137 
ratingových bodov. 
 
V „B“ turnaji zvíťazil systémom štart cieľ Ľuboš Halada s plným počtom bodov. 
Fantázia! O ďalšie miesta bola férová bitka až do posledného kola. Nakoniec sa 
z druhého miesta radoval Tomáško Do Van pred Fedorom Kadelom, ktorý sa vrátil 
k šachu po dlhšej prestávke. Pohár najlepšieho do 10 rokov bral zlepšujúci sa Jakub 
Králik, pretože celkový víťaz nemal nárok na dva poháre.  
 
Veľmi príjemne prekvapil v tejto kategórii aj druhý Daniel Murárik a tretí Ivko Stec. 
Špeciálnu pochvalu a diplomy dostalo aj najmladšie dievča – Michaela Laučeková 
a najmladší účastník turnaja – ešte stále len 5 ročný Janko Stec. Gratulujeme 
všetkým víťazom, ale užili si to všetci, na turnaj zavítal aj ultramaratónec z Čiech Petr 
Kaňovský. 
 
Súťažilo sa aj v taktikách, 6 celkom náročných úloh riešili nadšenci cez prestávky. Za 
správne riešenia a tiež za body z turnaja (dokonca i za prehry) sa rozdávali malé 
tromlované minerály, ktoré boli pre najmenších veľkou motiváciou. Medzi jednotlivými 
kolami zabával deti Šachuľko Matový, Patrik Pat a Jožko Šprtovský. Cez obed bola 
aj kultúrna vložka – hral som spolu s Noemi Rudolfovou divadielko o vzťahoch: „Ako 
sa rozprávala žirafa so slonom“. Potešila aj pizza a bohaté občerstvenie so 
sladkosťami a nealkoholickým punčom. 
 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/12/320705489_1376689136401852_3638206169136952497_n.jpg
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Spory sme riešiť nemuseli, vstupy medzi kolami sme využili aj na dovysvetlenie 
pravidiel, v B turnaji to bolo potrebné, pretože na posledných doskách sa stretali aj 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/12/320773612_837686687465254_4174512678894003221_n.jpg
https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/12/320196510_1365547164270439_7522135439706681535_n.jpg
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deti, pre ktorých bol tento turnaj ich premiérou. Ich šťastné očká po turnaji a úprimné 
poďakovania rodičov a deduškov ma utvrdili v tom, že som sa rozhodol správne, 
usporiadať pohodový rapid sa naozaj oplatilo. Veľká vďaka aj Saške Strelbitskej 
a Matúšovi Červeňovi, pracovali ako včeličky, aby všetko klapalo, krásne fotky sú od 
Miša Vrbu. 
 
Už sa teším na jarné prázdniny, denný tábor s turnajmi už pomaly ale isto klope na 
dvere. Najskôr však vytúžená prestávka – a to pre všetkých – aj touto cestou prajem 
všetkým šachistom a ich rodinám pokojné a krásne Vianoce. 
Autor: Martin Hunčár, Tréner Bratislavskej šachovej akadémie 

 

Mikuášsky šachový turnaj 2022 
 
Deviateho ročníka tradičného Mikulášskeho turnaja v Lamači sa na štartovú čiaru 
postavili až 2/3 mládežníkov. 
 
Vo štvrtok 8.12.2022 sa prvýkrát presunul šachový turnaj do vynovených priestorov 
kina. Na prízemí sa hrali väšľina partií, prvé štyri šachovnice sa nachádzali 
netradične na pódiu v kine. Zaujímavé usporiadanie šachovníc a priestoru dovolilo 
využiť aj sedenie v kine, čo prispelo k slávnostnému zahájeniu ako aj vyhodnoteniu 
podujatia, priamo z pódia. 

 
 
Na štarte sa z celkovo 36 hráčov zúčastnilo až 22 juniorov do 18 rokov, no 
zastúpenie mali aj piati seniori (60+). Za šachovnicou si mohli odovzdávať svoje 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/12/318446720_5752299198138800_4602451629145634325_n.jpg


33 
 

skúsenosti. V niektorých prípadoch však mládežníci poriadne potrápili starších 
hráčov. Nečudo, keď medzi juniormi bol vicemajster Slovenska do 12 rokov ako i 
majster Slovenska do 8 rokov. 
 
Tradičné podujatie vďaka lamačanovi Jankovi Lakotovi nemalo prestávku ani počas 
pandémie, kedy sa turnaj konal online formou. Tá dokonca pritiahla aj veľmajstrov či 
medzinárodných majstrov. Do Lamača to tentokrát z rôznych kútov sveta mali 
veľmajstri ďaleko, no Janko Lakota sa na turnaji predstavil už ako hlavný rozhodca. A 
to sa ešte pred pár rokmi učil na ZŠ Malokarpatskej v šachovom krúžku prvé ťahy na 
šachovnici. 
 
Veľkú výpravu zorganizoval učiteľ a zároveň šachový tréner z Dúbravky, ZŠ 
Nejedlého, Peter Procházka. Okrem toho, že priviedol deti, ktoré začal v škole 
trénovať, tieto ho veľmi povzbudzovali, aby turnaj vyhral. Ak by sa mu to podarilo, 
dostali by pizzu. A že sa mu to podarilo! Zo všetkých 7 partií vyhral v šiestich a 
poslednú partiu remízoval. 
Najlepším seniorom sa stal Ivan Kostič z Karlovej Vsi a juniorom Hryhorii 
Shykhnenko, ktorému tretie miesto ušlo doslova iba o chlp, keď skončil štvrtý. 
 
Špeciálne ocenenie získali aj dvaja turnajoví nováčikovia Bratislavskej šachovej 
akadémie. Viliam Martinkovič a Matej Katreniak získali dres BŠA a tak už na ďalších 
šachových podujatiach budú môcť reprezntovať v naších farbách. 
 

 
 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/12/318343711_5757067697661950_5418330923770710745_n.jpg
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Vďaka MČ Lamač boli pre víťazov nachystané pekné ceny, no zároveň každý 
účastnik dostal aj sladké prekvapenie. A to doslova. Kindervajíčko vskutku dokáže 
vždy potešiť ako deti, tak aj dospelákov. 
S prípravou podujatia nám veľmi pomohla z MČ Lamač Dominika Engler a sme radi, 
že na pódiu ako pri privítani, tak aj pri odovzdávaní cien, prišiel pogratulovať víťazom 
aj starosta Lamača Igor Polakovič, za čo im veľmi ďakujeme. 
Tešíme na na budúci, desiaty ročník. Dovidenia opäť v decembri. 
 
Autor: Michal Vrba, predseda Bratislavskej šachovej akadémie 
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Šachové tréningy 

Šachové kúzla v parku očarili všetkých 
 
Šach nie je nuda. Šach môže byť raz za čas aj šou. A prečo nie? Presvedčili sme sa 
o tom v parku J.M. Hurbana na Račianskom vinobraní 10. septembra. 
 

 
 
V detskej zóne sa okrem krásneho celodenného programu pre deti odohrávalo pekné 
šachové divadlo. Najskôr si šťastne vyžrebovaný Jakub Mišík zahral so Simonom 
Matejkom, druhým z majstrovstiev EU do 10 rokov. Simon hral so zaviazanými 
očami, jeho ťahy sme prenášali na veľkú šachovnicu. Udivení okoloidúci si robili 
fotky, rodičia detí šachistov uznanlivo pokyvovali hlavou. Po asi 20-tich ťahoch sa 
partia skončila po dohode remízou. 
 
Nasledovala simultánka, na ktorú nastúpil Račan Martin Srnák proti desiatim deťom. 
Hrať naraz proti toľkým – nie je až také jednoduché, kým si to nevyskúšate. Išlo mu 
to famózne, vyhral 9:1. Zakopol len raz a aj to so súperom, ktorý bol približne na jeho 
úrovni. Nasledoval turnaj na 6 kôl s tempom 10 minút pre každého z hráčov. Zapojilo 
sa 32 hráčov, stoly sa obsadili do posledného miesta. Na prvých doskách sa 
odohrávali srdnaté boje do poslednej minúty, no veľmi pekné snaživé výkony 
podávali aj najmenší a tí menej skúsení na nižších šachovniciach. 
 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/09/celkovy_pohlad.jpg
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Až na záver sa rozhodlo, že pohár si odnesie Simon Matejka (5,5 zo 6), druhý skončil 
Juraj Kapolka (5 zo 6) a tretí Oliver Kováčik (4,5 z 5) lepší len o pomocné hodnotenie 
pred štvrtým Shykhnenkom. Milé bolo, že pár detí sa zapojilo do turnaja len tak, že 
išli okolo a dostali chuť hrať. Veď práve preto sme boli tu, a nie niekde zavretí vnútri. 
 
Predpoveď nás síce vystrašila, ale počasie bolo nakoniec ukážkové. Ešte aj po 
turnaji si známi schuti zahrali, prišla aj račianska mládež a dospeláci. Až mi bolo ľúto, 
že som ich musel večer súriť, aby už skončili… Ak ste to tento raz minuli, už viete 
kde máte byť o rok o takomto čase. 
 
Autor: Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie 
 

Ako sa trénuje v Žiline 

Cieľom Bratislavskej šachovej akadémie je prepájanie a vymieňanie si skúseností 

šachových trénerov. Jedna vec sú rôzne školenia, semináre či prednášky. Rád však 

idem až priamo na koreň veci a ako sa hovorí, jedenkrát vidieť znamená častokrát 

viac ako 100krát počuť. Navštívil som preto priamo šachový krúžok v CVČ Žilina, 

ktorý už dlhé roky vedie Darina Vaneková. 

 

Aj v týchto priestoroch začínal slovenský veľmajster a súčasná slovenská jednotka, 

Jerguš Pecháč. 

 

Hneď pri vstupe ma upútali veľmi pekné fotky, tabuľky, prehľady či rôzne informácie 

na nástenkách a baneroch o šachu. Človek sa tak hneď naladí na vlnu šachu ešte 

pred samotným vstupom do hracej sály. 
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To, že to so šachom myslia v Žiline vážne, hovorí aj ich aktuálna účasť v najvyššej 

šachovej súťaže, Extralige. Veľmi ma však zaujal samotný proces tréningu. Deti sú v 

rôznych skupinkách od najmenších detí až po starších mládežníkov. Súbežne 

pracujú s rôznymi trénermi, ktorí sú častokrát bývalí odchovanci práve samotného 

CVČ. 

 

Vinukajúca je taktiež dostupnosť CVČ pre deti, ktoré je otvorené prakticky každý deň 

a tak si deti môžu prísť do klubu zahrať partiu aj mimo ich tréningových hodín. 

Jednoducho Darnine Vanekovej sa podarilo vytvoriť podnetné a bezpečné prostredie, 

v ktorom chcú deti tráviť svoj čas. A to je z môjho pohľadu práve pre tých najmenších 

to najdôležitejšie. 

 

Držím palce Darinke Vanekovej do ďalšej práce s deťmi a možno aj ďalšieho 

veľmajstra zo Žiliny. 

 

Autor: Michal Vrba, tréner Bratislavskej šachovej akadémie 

 

V školskom roku 22/23 sme privítali nové deti aj 

nových trénerov 
 
Nový školský rok je už v plnom prúde a BŠA otvorila brány šachu opäť na 
základných školách ale aj v klubovniach, kde sa deti zoznamujú s pvými krokmi na 
šachovnici. Niektoré pravda trénujú už aj na vážne turnaje, šachovú ligu alebo 
majstrovstvá Slovenska. 
 
Teší nás veľký záujem o šachy nielen zo strany detí ale aj samotných škôl. Tím BŠA 
sme rozšírili o nových trénerov, ktorí vidia zmysel v šachu ako nástroja rozvoju nielen 
šachových zručností ale aj kritického myslenia a zároveň ich baví baviť sa s deťmi. 
Jednoducho, sú naša krvná skupina a to čo robíme, robíme v prvom rade pretože z 
toho máme radosť a nás to baví. 
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Vítame medzi sebou Daniela, ktorého môžete stretnúť v Stupave, 

 
 
 
 
Adama zo ZŠ Za kasárňou, 

 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/10/310469670_5581476895221032_484213244591831637_n.jpg
https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/10/310744822_5568855976483124_6794999188922521917_n.jpg
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Alexeya, ktorí trénuje v klubovni BŠA v Rači, 

 
 
Niki, ktorá brázdi školy v Lamači, centre mesta a Petržalky, 

 
 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/10/308787978_5530217567013632_575970068962438582_n.jpg
https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/10/309585067_5549817311720324_5266069840334171262_n.jpg
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Paliho, ktorý sa po rokoch vrátil na svoju základnú školu už ako tréner,

 
 
 
ako aj Martinku, ktorej pokoj a úsmev deti doslova milujú. 

 
 
Veríme, že spoločne počas roka opäť prinesieme radosť, nové zážitky ale aj 
vedomosti o krásnej hre šach. 
 
Autor: Michal Vrba, predseda Bratislavskej šachovej akadémie 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/10/310669648_5555535867815135_1606373332600393548_n.jpg
https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/10/311639093_5596434187058636_4702190654335805923_n.jpg
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Koniec dobrý, pizza dobrá 
 
Tak, ako na konci školského roka deti odovzávajú v škole knihy, dohadujú si so 
spolužiakmi plány na leto a odchádzajú v posledný školský deň s vysvedčením v 
ruke, tak aj Bratislavská šachová akadémia ukončila svoj šachový rok 2021/2022 v 
utorok, 14teho júna. 
 
Vysvedčenia sme síce nerozdávali, no predsa len to bola párty, na akú sa nezabúda. 
Spojili sme všetkých šesť tréningových skupín A, B, C, D, A1 a B1, a zahrali si jeden 
veľký, spoločný, koncoročný turnaj. 
 

 
 
Samozrejme, celoročné snaženie detí od úplných šachových začiatočníkov až po  
skúsených ligových hráčov nezostalo nepovšimnuté. Každý si v rámci svojej skupiny 
odniesol minimálne diplom, vyhodnocovali sa aj priebežné celoročné turnaje 
jednotlivých skupín. No a na víťazov spoločného turnaja čakali poháre „Supermajster 
BŠA 2022“. 
 
Účasť bola rekordná. Možno aj pre už skončenú pandémiu, kedy sme raz tréningy 
mali v klubovni, inokedy online, deti sa na seba tešili, že sa spoznajú. Napokon, prišli 
aj deti, s ktorými sme počas roka trénovali výlučne online a dokonca Natálka 
pricestovala až zo Žiliny. 
 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/08/1655244136973.jpg


42 
 

 
 
38 detí, to je už poriadne sústo. A preto, aby sme nezostali hladní, prišla aj prvá 
pomoc v podaní pizze, na ktorú sa deti tešili počas roka asi najviac. Pôvodne mala 
byť torta či podobné zákusky, ale rýchlym reprezentatívnym prieskumom sme dospeli 
k jednoznačnému záveru, že takú tortu ešte neupiekli, ktorá by tromfla pizzu. 
 

 
 
Vešmi sa teším z pokroku každého jedného zverenca. A tým nemyslím iba zlepšenie 
v šachu. Deti rastú, utvárajú si na veci svoj názor, upevňujú kamarátstva či stretávajú 
nových kamarátov. To všetko vytvára jedno veľmi podnetné prostredie pre ich 
osobnostný rast. 
 
Ako tréner Bratislavskej šachovej akadémie ďakujem za túto vínimočnú možnosť, ísť 
chvíľu spoločnou cestou s týmito deťmi. 
 
Autor: Michal Vrba, tréner Bratislavskej šachovej akadémie 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/08/1655244136828.jpg
https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/08/1655244136880.jpg
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Naháňačka na šachovom tréningu 
 
Naháňať sa na šachovom tréningu? Čo je to predsa za nezmysel. Veď na šachu by 
sme mali v tichosti sedieť a hrať šachy. 
 
To je samozjrejme správna úvaha no vôbec sa nevylučuje s tým, aby sme si šachovú 
hodinu spestrili pohybom, súťažou, spoluprácaou a naučením sa nových vecí. Je to 
vôbec možné všetko stihnúť za 30 minút? Určite áno! 
 
Presne takúto hodinu sme si spravili na šachovom tréningu so skupinou „C“. Ako ako 
sa nám to podarilo? Pre túto aktivitu nemám konkrétny názov, nazval by som ju 
„šachová naháňačka“ a postup ako na to, popíšem nižšie. 
 
Vytvorenie družstiev 
Stačí nám jedna tréningová skupina mierne pokročilých detí (10-12 detí), alebo inak 
povedané, vo veku +/- 10 rokov. Deti najprv rozdelíme do dvojích a vytvoríme 
družstvá. V prípade potreby jedno družstvo môžu tvoriť aj tri deti. Samozrejme, 
možnosť vytvoriť dvojice majú deti na začiatku samé, ak váhajú, pomôžeme im. 
Následne dáme družstvám 1 minútu, aby si vymysleli názvy družstiev. 
 
U nás vznikli družstvá: Shrek majstri 3000, Bezhlavé figúrky, Tapu, Dámy. 

 
Deti pripravené na štarte 
 
Vysvetlenie pravidiel / príprava aktivity 
Keď máme družstvá vytvorené a pomenované, je dôležité venovať samostatnú 
pozornosť vysvetleniu pravidiel hry. Zo skúseností odporúčam vysvetľovať čo 
najjednoduchšie do max. 1 minúty, následne dať priestor na otázky deťom na 
dovysvetlenie a ako tretí krok položiť ešte jednu-dve kontrolné otázky, aby sme mali 
istotu, že všetci porozumeli pravidlám. 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220510_160451.jpg
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Príprava aktivity: 
 
Odporúčam nachystať si ešte pred začiatkom hodiny, keď deti nie sú na tréningu. 
Stačí nám do druhej časti miestnosti, na koniec chodby, alebo do inak vzdialenejšej 
oblasti umiestniť jednu šachovnicu a set figúrok. Táto šachovnica bude tzv. 
„referenčná“. Myslíme aj na to, že deti budú behať, preto ak sú v priestoroch 
predmety do ktorých by mohli zakopnúť (napr. kvetináče), alebo miesta, cez ktoré 
nechceme aby chodili, vymedzme tento priestor napr. stoličkami, odsunutím 
predmetov a pod. 
 
Taktiež máme nachystaný jeden papier, kde si budeme robiť poznámky a budeme 
potrebovať jedny šachové hodiny prípadne mobil, ktorý bude slúžiť ako časomiera. 
Pravidlá: 
 
Na referenčnej šachovnici bude postavená pozícia. Úlohou každého družstva je zo 
„štartovej línie“ pribehnúť k referenčnej šachovnici, zapamätať si pozíciu, dobehnúť 
ku svojej šachovnici, tam ju správne postaviť a šachovú úlohu vyriešiť. Dôležité je 
upozorniť, že postavenie na referenčnej šachovnici si nemôžu deti kričať cez 
miestnosť alebo chodbu, ale musia si ju zapamätať. Pozrieť sa na pozíciu môžu aj 
viackrát. Na jednu šachovú pozíciu dávame časový limit 5 min., prípadne menej. 
 
Samotná aktivita 
Ak máme všetko nachystané a pravidlá jasné, umietnime deti na pomyselnú štartovú 
čiaru a odštartujeme. Zároveň púšťame hodiny – časovú mieru. Ako prvú pozíciu 
dáme niečo jednoduché. A to z dôvodu, aby deti úlohu ľahšie splnili a namotivovali 
sa do ďalších, ťažších úloh a zároveň aby sme si potvrdili, že všetci rozumenjú 
pravidlám. 
 
Keď je prvá úloha vyriešená, na referenčnej šachovnici postavíme novú šachovú 
úlohu, resetujeme hodiny a proces opakujeme. 
 

 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220510_160506.jpg
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Zapamätanie si referenčnej pozície 
 
Hodnotenie aktivity 
Aby aktivita mala zmysel, musíme ju priebežne hodnotiť a na konci vyhodnotiť. 
Dôležité je povedať, že cieľom nie je, aby vyhralo družstvo A alebo družstvo B. Ciele 
aktivity sú: 
 
– zapojenie pohybu do hodiny šachového tréningu 
– podpora a rozvoj pamäte 
– podpora a rozvoj tímovej spolupráce 
 
Preto aj nastavenie časového limitu by malo byť také, aby deti úlohy zvládli vyriešiť, 
nakoľko cieľom nie je odlíšiť družstvá počtom bodov za vyriešené úlohy, ale väčší 
dôraz kladieme práve na aspekty spolupráce a komunikácie v družstve. 
Hodnotiace kritéria, ktoré som použil: 
1. Vymyslenie si názvu družstva do 1 minúty (1 bod) 
2. Orientácia na šachovnici (postavenie pozície na šachovnicu správne z hľadiska 
notácie – biely kráľ stojí na e1 atď.) (1 bod) 
3. Správne postavenie referenčnej pozície (1 bod) 
4. Vyriešenie šachovej úlohy (1 bod) 
Deti samozrejme tieto hodnotiace kritériá musia poznať a keď po každom „kole“ som 
každé družstvo hodnotil, vždy som nahlas povedal, za čo im udeľujem bod. 
 

 
 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220510_160635.jpg
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Práca v tímoch. Každé družstvo má svoju vlastnú šachovnicu 
 
Vyhodnotenie 
Na našom tréningu sme stihli štyri referenčné pozície v priebehu cca 30 minút. Každé 
družstvo na konci získalo spolu 9 bodov, nakoľko každé družstvo splnilo všetky 
hodnotiace kritériá pre každú úlohu. Ako odmenu som deťom rozdal malú sušienku, 
ale použiť sa dá aj balíček cukríkov a pod. Nie je to nevyhnutnosť, ale samozrejme 
po dobrej práci si okrem pochvaly zalúžime aj malú odmenu. 
 
S čím som nepočítal 
Nie všetko je možné predpovedať a naplánovať. Preto odporúčam sledovať aktivitu a 
pokiaľ vidíte, že deti prišli na nejaké zlepšenie alebo sa pre niečo, s čím sme 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220510_160825.jpg
https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220510_160910.jpg
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nepočítali nadchnú, môžeme to operatívne zaradiť do aktivity, resp. použiť aj v 
neskoršom tréningovom procese. U mňa v skupine výborne fungovalo rovesnícke 
učenie. 
 
Na kontrolu riešení bol delegovaný vždy jeden zástupca niektorého z tímov, ktorý 
ostatným vysvetlil (to slovo naschvál podčiarkujem, pretože medzi povedať a 
vysvetliť je zásadný rozdiel) ostatným, ktorý riešenie mali následne potvrdiť alebo 
doplniť. 

 
 
Vysvetlenie šachovej úlohy 
Pozitívom je, že pokiaľ máte na tréningu „živšie“ deti, pohybová aktivita im uberie 
viac energie a v druhej časti tréningu, kedy hrajú napr. klubové partie sa dokážu 
intenzívnejšie sústrediť na samotnú hru. 
 
Držím vám palce v trénovaní šachu a budem rád, keď sa aj vy podelíte o svoju 
metodiku, ktorú používate na šachovom tréningu. 
 
Autor: Michal Vrba, tréner Bratislavskej šachovej akadémie 

 

 

 

 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220510_161623.jpg
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Šachový tábor 

Modranský superturnaj a supertábor 

Bojujem ako lev, hrám pomaly ako slimák a užívam si to ako kocúr 

Supertábor znie nadnesene, ale v skutočnosti to bolo ešte lepšie.  

 

 
 

Vyšlo nielen počasie (mali sme krásny výlet do neďalekej malej jaskyne a na blízke 

starodávne opevnenie Zámčisko), ale najmä milo prekvapili deti – musel som ich od 

šachu až odháňať, pretože sa zdalo, že šachu nikdy nie je dosť – absolvovali 

doobedné dvojkolo štandard na FIDE (9 kolový turnaj), mali aj tréningy, kedy boli deti 

rozdelené na dve skupiny. „Lepší“ trénovali v stredu pod dohľadom IM Štefana 

Mazúra a vo štvrtok  im rozdával múdrosti FM Dušan Schwarz. Tí ostatní sa 

zlepšovali s Martinom Hunčárom a Jonatánom Pavelkom. Dvakrát sa osvedčila aj 

krátka poobedná skupinová analýza s tzv. supertrénermi. 

 

Poobede sme vypĺňali streľbou z luku, pochvalu si získala aj skupinová súťaž 

spojená s hľadaním všemožných vecí v lesnom poraste, napríklad aj dvoma 

stromami obvešanými šachovými figúrkami. Hotel Berea nám poskytol súkromie 

a výborné zázemie, dal sa zahrať aj pingpong či biliard. Hlavný turnaj vyhrala Lucia 

Tomčániová pred svojím otcom Jánom, ten predbehol skvelo hrajúceho Simona 

Matejku len preto, že s ním vyhral vo vzájomnom súboji. Niektorí z menších detí stihli 

odohrať aj C turnaj. 
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Tam získal pohár Alex Rogáč pred Adamom Hurtoňom a Adamom Bronišom. 

Bleskový turnaj vyhral Park Seonjae, rapid Ján Tomčáni. Bughouse vyhrala dvojica 

Šalgovič – Petrek, ktorá však gentlmensky prenechala pohár druhým v poradí – 

Shykhnenkovi a Žilinkovi. Podobne prenechal pohár vo Fischerovom šachu aj autor 

tohto článku druhému Simonovi Matejkovi. Deti dostávali odmeny, knižky, Adam 

Hurtoň zo Šurian dostal dokonca aj špeciálny pohár s názvom – Lev, slimák a kocúr. 

Dúfam, že ste pochopili – za bojovnosť, dlhé premýšľanie a užívanie si šachu bez 

ohľadu na to, či prehrám alebo vyhrám. 

 

Pár detí síce kvôli korone nenastúpilo, čo mi bolo úprimne ľúto, ale tí, čo prišli, by 

najradšej ostali aj ďalší mesiac. Všetkému sa vyhovieť nedá, ale na obzore sú ďalšie 

akcie – Bratislavská Bivio liga, Jarné prebudenie, Máj lásky šach, Šachovo-

lukostrelecký tábor a Bratislavské šachové leto. Vidíme sa čoskoro. 

 

Autor: Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie 
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Keď ideme do mesta 

 

Keď srdce bije ako o dušu, vydýchaš sa v časovej 

tiesni 
 

Takáto unikátna kombinácia tu ešte nebola. Run and chess sme už mali začiatkom 

leta, ale kombinácia bicyklovania a šachu zažila premiéru 15. septembra. 18 

dobrodružných dospelých i detí neodradil ani silný nočný dážď, ráno sa však 

vyjasnilo a lepšie počasie na šport sme si hádam ani želať nemohli.  

 

Osem kôl šachu tempom 5 min/partiu +2 sek/ťah pre každého z hráčov bolo 

popretkávané bicyklovaním – sedem 550 metrových okruhov. Na začiatku do kopca, 

potom dole a na konci zase stúpanie. 

 

 
 

Nie je to veľa, ale posledné okruhy už dali najmä mladším riadne zabrať. A kto bol 

pomalý, smola, dostal sa do časovky ešte predtým než partia začala… Kto totiž 

prišiel k šachovnici prvý, získal časový náskok (na upresnenie – ak ste boli 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/09/zaciatok_pretekov-scaled.jpg
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nalosovaný ako biely, najskôr ste po odbicyklovaní spravili ťah a až potom stláčali 

súperovi hodiny, ak ste prišli prvý ako čierny, tak ste iba stlačili časomieru). 

Rozhodoval predovšetkým výkon za šachovnicou a ako sa vraví, kto umí, ten umí. 

 
 

Prvých 6 hráčov bolo veľmi vyrovnaných, rozhodovalo sa až v Armagedone. 

 Najlepší 6 bodový Matej Čertík (Tatran Bratislava) mal totiž rovnaké bucholzy ako 

druhý Martin Srnák (Doprastav) a hoci vzájomnú partiu s ním vyhral, súhlasil, aby sa 

rozhodlo v „rozstrele“ (Matej mal 5 minút a musel vyhrať, Martin 4 minúty a stačila mu 

remíza). Partia bola až do koncovky vyrovnaná a keď Martinkovi zostávalo už len pár 

sekúnd, súper mu džentmensky navrhol remízu. 

 

Matej teda skončil druhý, ale dostal pochvalu za fair play a vyslúžil si potlesk 

prítomných. Mimochodom, starší však deťom nič nedarovali, hrali naplno, no i tak to 

veľakrát nestačilo. Tretie miesto získal Martin Lazorík (bez klubovej príslušnosti) 

tesne pred Ivanom Syrovým z Kš Pezinok (všetci šesť bodoví). Odmeňovali sa aj 

špeciálne aj mladší: vzhľadom na to, že celkové prvenstvo získal hráč do 10 rokov, 

pohár získal druhý Oliver Kováčik, tretí skončil Lukáš Janovíček (všetci Doprastav). 

 

Udelili sme diplom a špeciálnu pochvalu pre najmenšieho šesťročného Matiáša 

Slamku, pre ktorého boli súperi zatiaľ nad jeho sily. 

Táto outdoorová aktivita bola super, na štarte bicyklovej časti sme mali aj divákov, 

zranenia našťastie neboli a jediný defekt opravil môj syn, ktorý tam bol v pohotovosti 

aj ako zdravotník, fotograf a mechanik. 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/09/vzdavam_sa-scaled.jpg
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Ozaj, na budúci rok žiadne ulievanie, v polovici septembra doniesť bike a vidíme sa 

znova v Karpatoch. Po pretekoch môžete aj opekať, niekoľko rodín si po zaslúženom 

výkone svojich detí pochutnávalo na špekačkách. 

Autor: Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie 

 

Veľký šachový zápas – Starí proti mladým 
 

Keď deduško hrá naplno a aj tak mu to nepomôže  
To tu ešte nebolo! Vieme, že šach dokáže prepojiť všetky generácie tak ako žiadna 
iná hra či šport. Je nádherné vidieť starších pánov hrať s prváčikmi, ale že by sa 
stretli v jednom zápase? Stalo sa. 7. septembra 2022 v priestoroch hotela Bivia si to 
rozdalo 24 šachistov v dvoch tímoch. 
 
Detí napokon prišlo viac a tak sme práve najmenšiu šesťročnú Adrianku (po dohode) 
pridali k „dôchodcom“. Za súhlas mala odo mňa dvojnásobné porcie okrasných 
kamienkov, takže očká jej žiarili aj po prehrách. Päť kolový turnaj sa hral tak, že deti 
nemohli byť nažrebované proti sebe (pochopiteľne tak isto aj starší). 
 
Tým pádom pri každej partii sedeli oproti sebe hráči, medzi ktorými bol vekový rozdiel 
aj viac než 60 rokov. Na začiatku sa mi zazdalo, že seniori výnimočne (na 
posledných šachovniciach) pustili bod, aby deťom urobili radosť, ale po prehratom 
prvom kole 4:8 sa pozviechali a veru – bolo sa na čo pozerať. O víťazovi 
v jednotlivcoch i družstvách sa rozhodovalo až do poslednej chvíle, starší páni 
sťahovali postupne náskok, nakoniec prehrali len o jediný bod 29,5 : 30,5. 
 
Celkovým víťazom sa stal Richard Hasala, ktorý vyhral všetky partie a nikoho 
nenechal na pochybách, kto tu bol dnes pánom. O ďalšie miesta sa zvádzali tuhé 
boje. Druhé získal neustále sa lepšiaci len desaťročný Lukáš Janovíček (obaja 
chlapci z ŠK Doprastav), ktorý za sebou nechal oveľa zvučnejšie mená (hral tu 
napríklad aj Simon Matejka, druhý z Majstrovstiev Európskej únie do 10 rokov). 
 
Za mladíkmi nasledovali najlepší z „Matuzalemov“: tretí skončil Jozef Váš (ŠK 
Televízia Karlova Ves), 4. Peter Hatala a 5. Ján Wister. Milé bolo, že sme sa tu 
pozbierali z rôznych klubov a dobre medzi nás zapadli aj hráči neregistrovaní 
v šachovom zväze. Turnaj zorganizoval a rozhodoval autor tohto článku 
z Bratislavskej šachovej akadémie v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku. 
 
Podujatie bolo súčasťou projektu „Žijeme v Rači“, grant poskytlo hlavné mesto SR 
Bratislava z grantovej výzvy Medzigneračná solidarita a kvalita života seniorov 
a senioriek v Bratislave. Áno, mali sme tu aj zástupcov nežného pohlavia, hrali až 4 
dievčatá (najúspešnejšia z nich Michaela Šuňová z KŠN) a optimizmom hýrila už viac 
než 80 ročná Zita Beňová. 
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Zaujímavosťou bolo, že okrem pohára pre víťaza a knihy pre najlepšieho seniora 
dostali diplomy za účasť úplne všetci. A odchádzali spokojní, s úsmevom na tvári. 
Lepšie sa to skončiť ani nemohlo. Už teraz špekulujeme, že by sme z tohto podujatia 
mohli spraviť peknú tradíciu. 
 
Autor: Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie 
 

Hravé piatky na nádvorí 
 
S Bratislavským kultúrnym a informačným centrom (BKIS) sme zorganizovali opäť 
jedno úspešné a fantastické podujatie v centre Bratislavy. Vlastne nešlo o jedno, ale 
rovno o tri podujatia. BKIS zaradil Bratislavskú šachovú akadémiu do celoletného 
programu mesta pod názvom „Hravé piatky na námestí“. 
 

https://sachovaakademia.sk/wp-content/uploads/2022/09/matejka_krajnak.jpg
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A že boli hravé! Začali sme v polovci augusta, v piatok 12.8.2022, kedy medzi nás 
prišiel Šimon Šalgovič, ktorý odohral simultánku proti 17tim súperom. Šimon, 
juniorský majster a veríme, že aj budúci šachový ťahúň ŠK Doprastavu sa síce 
poriadne nabehal, súperi ho potrápili, ale podarilo sa mu partie ustáť. 
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V septembrový piatok 9.9.2022, zároveň na začiatku školského roka, medzi nás 
zavítal Martin Hunčár a Šachuľko Matový, ktorý deťom poodhalil tajomstvá šachovej 
partie a ako takú šachovú partiu aj vyhrať. 
 

 
Absolútnou novinkou a v perfektnom spracovaní sme zorganizovali v podaní Igora 
Poláčika šachový kvíz. 20 šachových otázok rozdelených do štyroch okruhov tém 
každého pobavili, a zároveň sme sa všetci naučili aj nové veci, ktoré sme o šachu 
možno ani nevedeli. Perfekté! 
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V trtí piatok 23.9.2022 medzi nás zavítali šachové osobnosti Pat a Mat. Za stupoval 
ich tentokrát Michal Vrba, ktorí ukázal rozdiel medzi týmito dvoma kamarátmi a že 
predčasne vzdávať sa netreba, mali by sme skúšať a veriť vždy v dobrý výsledok. 
Samozrejme, hovoríme o bojoch na šachovnici. 
 

 
Na námestí sa zastavili aj dvaja šachisti a študenti z Uzbekistanu, ktorí vyhral 
šachovú olympiádu v roku 2022 v Indii. Hneď sme ich samozrejme vyspovedali a 
neušli našej pozornosti. 
 
No a celé hravé piatky na námestí sme zakončili simultánkou s medzinárodným 
šachovým majstrom Pavlom Pčolom. Pavol o.i. reprezentoval aj Slovensko na 
šachovej olympiáde, kde získal aj ocenenie za najlepší výkon na svojej šachovnici. 
Povol udržal veľa pozícií, no Simonovi Matejkovi sa podarilo vybojovať víťazstvo, čo 
nebýva v simultánkach vôbec bežné. 
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Počas všetkých piatkov sme si samozrejme zahrali aj rýchly šachový turnaj na 5 
partií, v ktorom sa mohli stretnúť dlhoroční kluboví matadori ako aj úplní začiatočníci 
alebo náhodní okoloidúci. Perfektná príležitosť na prepájanie šachového a 
nešachového sveta. Čo poviete? 
 
Letné hravé piatky sú za nami a my sa už teraz tešíme na vás, keď sa opäť 
stretneme pri šachoch. 
 
Autor: Michal Vrba, predseda Bratislavskej šachovej akadémie 

 

Šachy v meste ako ešte neboli 
 
Predposledný aprílový víkend Bratislava otvorila svoje brány obyvateľom mesta ako 
aj návštevníkom z rôznych kútov sveta. Počas Bratislavských mestských dní môžu 
ľudia navštíviť napríklad kanceláriu primátora Bratislavy, sú otvorené a dostupné 
priestory mesta, ktoré bežne počas roka zostávajú bežnému oku nedostupné a pre 
ľudí v meste je pripravený aj sprievodný program. 
 
Bratislavská šachová akadémia dostala pozvanie, pripraviť pre návštevníkov mesta 
kultúrny program. Podobných podujatí sme už zorganizovali desiatky, no byť v centre 
mesta, celé dva dni priamo pri Primaciálnom námestí, to bola pocta takúto ponuku 
prijať. O to viac, že samotných podujatí pre návštevníkov bolo iba zopár a šachy 
dostali to privilégium, byť na očiach verejnosti. 
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Program na sobotu aj nedeľu bol pripravený v presných časových hodinách. Mohli 
sme tak návštevníkov odkazovať na hodiny, kedy sa konal šachový program, ktorý 
práve ich zaujímal. Medzi jednotlivými programami bol samozrejme voľný priestor, 
kedy si doslova náhodní okoloidúci mohli len tak sadnúť za stolík a zahrať partiu 
šachov. 
 
V sobotu sme otvorili program s Organizáciou muskulárnych dystrofikov, kde medzi 
nás zavítal jej predseda Jozef Blažek, tak isto aj vášsnivý šachista. O štvrnástej 
hodine nasledovala hodinka s trénerom Martinom Hunčárom, ktorý sa s deťmi naučil 
základné pravidlá šachu a zahrali si aj partiu s Šachuľkom Matovým. 
 

 
 
No a na záver dňa bol pripravený turnaj v bleskovom šachu, ktorého sa zúčastnilo 18 
hráčov a vyhral Vladimír Lauček s plným počtom 7 bodov. 
 
V nedeľu sme si na veľkej demonštračnej šachovnici s návštevníkmi ukázali finty, 
ako dať napríklad šach-mat na dva ťahy, alebo ako funguje ten povestný šuster-mat. 
O dvanástej hodine nasledoval bleskový turnaj, ktorý spomedzi 21 účastníkov ovládol 
s plným počtom bodov 7, Richard Pisarčík. 
 
O štvrnástej hodine k nám zavítala SZŠ Edulienka, základná škola priamo z centra 
Starého mesta, kde sa venujú šachu a trénuje ho priamo ich vlastný učiteľ, Tomáš 
Ganz. Ten prišiel aj v sprievode pani riaditeľky školy Diany Fűry a spolu s deťmi sme 
si mohli zažiť takú ozajstnú šachovú hodinu zo školy. 
 
Keby máme viac stolíkov, veľmajster Igor Štohl by zrejme ešte teraz dohrával 
posledné partie zo simultánky, ktorou sme zavŕšili šachový program v meste. Záujem 
bol obrovský, napokon z desiatich odvážlivcov sa pri šachovniciach vystriedalo až 15 
hráčov. Igor bol však tentokrát neoblomný a všetky partie vyhral. 
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Podujatia malo neskutočný náboj, šachovnice boli doslova obsadené celý deň a čo 
ma teší najviac, najmenej prišlo šachistov a práve naopak, najviac prišlo ľudí z mesta 
a okolia. Práve to bolo cieľom samotného šachového podujatia, priblížiť šachovú hru 
širokej verejnosti, čo sa podarilo do poslednej bodky a ako bonus, vyšlo aj počasie. 
Preto aj moje krátke, spontánne poďakovanie každému, kto si prišie 
 
Michal Vrba, Bratislavská šachová akadémia 

V tom našom mestečku 
Deň detí pre šachistov 5.6. 2022 
 
V krásne nedeľné poobedie v areáli hotela Bivio prišlo okolo 25 detí, tento raz ich 
nehnala túžba po bodoch, ale dobre sa šachom zabaviť. Na niekoľkých stanovištiach 
usilovne zbierali „Šachuľkokoruny“, ktoré si pri odchode menili za megakamene.  
 
Originálne vystúpenie organizátora tohto podujatia V tom našom mestečku…, kde si 
deti kupovali šachové figúrky podľa dobrých správ (a tiež aj kvôli katastrofám 
o niektoré figúrky prišli), malo veľký úspech. 
 
Čerešničkou na torte bola účasť majstra FIDE Alexeya Kukelka, ktorý hral neraz 
i s hendikepom a s viacerými naraz, aby to bolo aspoň ako tak vyrovnané. Rýchly 
koník na veľkej šachovnici sľuboval pokusy o svetový rekord. Je možné, že sme ho 
aj spravili, lebo súťaž to bola jedinečná. Šachovnica v hlave? 
 
Dokážete vyriešiť jednoduchú úlohu so zaviazanými očami? Pre niektoré deti to 
problém nebol, iné sa radšej neodvážili. Majster chess puzzle sa tešil veľkej obľube, 
pri stolíku sa riešilo a riešilo.  V aréne vyhraj alebo vyhraj ste mohli kohokoľvek 
vyzvať , výbornú náladu nikomu nezobrala ani prehra. 
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Banka, kde sa zamieňali Šachuľkokoruny za megakamene bola stále v prevádzke. 
Úsmevy detí, ktoré nechceli len tak odísť, spokojní rodičia, proste paráda. Ďakujem 
všetkým spolupracovníkom, ktorí pomohli. Najbližšie sa vidíme na Šachovo-
lukostreleckom tábore, alebo snáď aj skôr.  
 

 
 
Autor: Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie 
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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.  
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