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Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Názov: Komisia Šach na školách Slovenského šachového zväzu je odbornou komisiou
Slovenského šachového zväzu (IČO: 17310571, webové sídlo: www.chess.sk, e-mail:
sekretariat@chess.sk, sídlo sekretariátu Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky)
podľa Odstavca II. ORGÁNY ZVÄZU § 5 Štruktúra orgánov, bodu 1. E Stanov SŠZ. Činnosť
komisie Šach na školách kontroluje Kontrolná komisia Slovenského šachového zväzu.
Skrátený názov a názov v anglickom jazyku: CiS - Comission Chess in Schools of Slovak
Chess Federation.
Webové sídlo Komisie CiS: www.sachnaskolach.chess.sk
Oficiálny symbol Komisie CiS je logo:

Článok 2
Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele
Založenie: Komisia CiS SŠZ bola založená v roku 2011 ako subkomisia Komisie mládeže
SŠZ. Začiatok projektu Šach na školách bol v apríli 2011 (MSR mládeže Sliač). Iniciátormi
projektu boli Slovenský šachový zväz a Medzinárodná šachová federácia FIDE. Samostatne
Komisia CiS SŠZ existuje od roku 2019 uznesením VV SŠZ U24-02-2019 zo dňa 27.4.2019.
Komisia je nasledovníkom realizačného tímu projektu Šach na školách (2011÷2018).
Poslanie: Šach je súčasťou učebných osnov vo viac ako 30 krajinách sveta. V roku 2012
Európsky parlament schválil Písomné vyhlásenie Európskeho parlamentu č. 50/2011 o
zavedení programu Šach v školách do systémov vzdelávania Európskej únie. Množstvo
vedeckých štúdií dokazuje, že šach dokáže v deťoch rozvíjať nielen logické myslenie, ale má
pozitívny vplyv aj osobnosť dieťaťa a jeho sociálne zručnosti. Všetko sa deje pre deti
prirodzenou formou hry. Hlavná cieľová skupina iniciatívy zavádzania šachu do škôl sú deti
vo veku 7÷11 rokov, teda 1. stupňa základných škôl. Pre deti predškolského veku 5÷6 rokov
šach pomáha v psychomotorickom vývoji, v lepšej orientácií v priestore, rozoznávaniu
písmen a číslic, ako aj v koordinácii činností oči-ruky-nohy. Trvalým poslaním CiS-u je, aby
pozitíva, ktoré šach prináša, stali dostupnými čo možno najväčšiemu počtu detí. Dôležitým
krokom k úspechu je sústavná odborná príprava učiteľov šachu.
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Hlavné ciele CiS-u:
(1) Naučiť čo možno najviac detí hrať šach a využiť šach ako nástroj výučby na rozvoj
mentálnych a sociálnych schopností detí.
(2) Motivovanie detí k zmysluplnému využitiu voľného času, prevencia proti pestovaniu
škodlivých závislostí.
(3) Zvýšenie členskej základne SŠZ, FIDE
(4) Vyhľadanie talentov a pomoc pri ich výkonnostnom raste
Článok 3
Hlavné činnosti a úlohy
Hlavnými činnosťami a úlohami komisie Šach na školách sú:
(1)
Presadzovať Šach v školách s osobitným prístupom pre záujmové krúžky a pre
zavádzanie Šachu do riadneho školského vyučovania.
(2) Spolupracovať pri vypracovaní školského a štátneho vzdelávacieho programu pre
predmet Šach.
(3) Presadzovať Šach v materských školách s dôrazom na psychomotorický vývoj
predškolákov.
(4) Odborne vzdelávať učiteľov, vedúcich krúžkov, inštruktorov šachu organizovaním
školení, seminárov, workshopov a zabezpečovať akreditované vzdelávanie v spolupráci
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
(5) Vydávať alebo podporovať vydávanie metodických materiálov (e-články, knihy, digitálne
nosiče a pod.).
(6) Podporovať výskum a profesionalizáciu šachového učiteľstva.
(7) Napomáhať pri organizácií školských šachových súťaží jednotlivcov a družstiev
v spolupráci so Slovenským šachovým zväzom, krajskými šachovými zväzmi, klubmi,
oddielmi, spolkami a mládežníckymi organizáciami.
(8) Podporovať, organizovať, sledovať a vyhlasovať online súťaže, online vzdelávacie kurzy.
(9) Viesť na svojom webovom sídle verejne dostupné elektronické databázy členov,
poznatkov a metodických materiálov.
(10) Udržiavať pravidelný kontakt so školami zapojenými do projektu Šach na
školách, štatisticky spracúvať ich aktivitu a viesť ich aktuálnu evidenciu na svojom
webovom sídle.
(11) Propagovať iniciatívu zavádzania Šachu na školách vhodnou formou osvety (letáky,
plagáty, bannery, webová stránka, sociálne siete).
(12) Získavať finančné prostriedky na svoju činnosť podávaním žiadostí o granty, dotácie,
príspevky a kontaktovaním potenciálnych sponzorov, pričom môže vykonávať ojedinelo
aj podnikateľskú činnosť a zúčastňovať sa na podnikaní iných právnických osôb.
Článok 4
Členstvo v komisii Šach na školách
Komisia Šach na školách Slovenského šachového zväzu sa vytvára na princípe odbornosti a
je priamo zodpovedná orgánom, ktoré ju zvolili alebo menovali. Za svoju činnosť zodpovedá
výkonnému výboru SŠZ (VV SŠZ) a Konferencii SŠZ, ktorým zároveň slúži ako poradný
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a konzultačný orgán pri rozhodovaní o otázkach týkajúcich sa problematiky Šachu na
školách.
Komisia má najmenej troch členov: predsedu komisie, podpredsedu a členov(a). Predsedu
komisie schvaľuje VV SŠZ. Podpredsedu ustanoví predseda komisie na prvom zasadnutí.
Členovia komisie sú oslovovaní aj na základe územného pôsobiska, aby boli pokryté, pokiaľ
možno, všetky regióny.
(1)

Predseda komisie:
a) zodpovedá za činnosť komisie,
b) zvoláva komisiu s uvedeným programom rokovania písomnou pozvánkou alebo inou
preukázateľnou formou,
c) vedie rokovanie komisie a zodpovedá za kvalitu práce komisie a za objektívnosť
pri posudzovaní žiadostí,
d) zodpovedá za vypracovanie záverečného uznesenia komisie.

(2) Podpredseda komisie v prípade neprítomnosti predsedu komisie preberá jeho povinnosti
a kompetencie na zasadnutí komisie.
(3) Tajomník komisie poverený predsedom:
a) zodpovedá za administratívne a organizačné zabezpečenie činnosti komisie,
b) vypracúva zápisnicu zo zasadnutia komisie a uznesenie komisie, ktoré sa predkladá
VV SŠZ.
(4) Členovia komisie:
a) sú povinní plniť úlohy uvedené v Čl. 2 a Čl. 3 tohto štatútu,
b) sú oprávnení predkladať iniciatívne návrhy a podnety, ktoré sa týkajú činnosti
komisie.
(5) Člen komisie, alebo jemu blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka pokiaľ je
podozrenie z konfliktu záujmov sa nezúčastňuje hlasovania.

Článok 5
Zasadnutie komisie
(1)

Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie v spolupráci s tajomníkom komisie
aspoň raz ročne.

(2) Komisia je schopná uznášania, ak je prítomný predseda alebo podpredseda a najmenej
nadpolovičná väčšina členov komisie. Ak počas rokovania komisie poklesne počet
prítomných pod polovicu, predseda preruší zasadnutie. Pokiaľ komisia nie je
uznášaniaschopná, predseda zvolá do piatich pracovných dní nové zasadanie komisie.
(3) Každý člen komisie má jeden hlas. Uznesenia alebo odborné stanoviská sú platné,
pokiaľ za nich hlasovala nadpolovičná väčšina členov komisie. Komisia môže hlasovať i
elektronicky.
(4) Zasadnutia komisie sú neverejné. Zápisnica z nich je zverejnená na webovom sídle
komisie CiS.
(5) Na zasadnutia komisie môžu byť prizvaní aj ďalší členovia s hlasom poradným.
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(6) Z každého rokovania tajomník vypracúva zápisnicu, ktorú podpisuje predseda komisie.
Zápisnica s prezenčnou listinou je súčasťou dokumentácie predkladanej VV SŠZ. V
zápisnici sú uvedené všetky dôležité rozhodnutia komisie.
(7) Náklady spojené s činnosťou komisie sa uhrádzajú z prostriedkov schváleného rozpočtu
SŠZ na činnosť projektu CIS.

Funkčné obdobie členov komisie je počnúc dňom menovania a končí posledným dňom
uplynutia funkčného obdobia príslušného VV SŠZ.
Funkcia voleného člena komisie CiS, pokiaľ nezanikla uplynutím riadneho funkčného
obdobia, zaniká:
a. dňom zvolenia nových členov orgánov zväzu konferenciou,
b. vzdaním sa funkcie (a to dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa
funkcie predsedovi Komisie CiS),
c. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
d. stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, e. právoplatným
odsúdením za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s činnosťou zväzu,
f. odvolaním spôsobom ustanoveným v stanovách g. vylúčením zo zväzu
Členovia komisie, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať len nevyhnutné
úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania komisie.
Článok 6
Členovia v Šachu na školách
Šach na školách má kolektívnych členov CiS (ďalej v skratke krúžok CiS), ktorými sa môžu
stať: materská škola, základná škola, stredná škola, centrum voľného času, ktorého
poverená osoba vyplní predpísaný formulár s požadovanými osobnými údajmi a podpísaný
štatutárnym zástupcom ho doručí Predsedovi Komisie CiS.
Členstvo v projekte CiS je dobrovoľné, každý člen má právo z neho kedykoľvek vystúpiť
písomnou žiadosťou na doručenou predsedovi Komisie CiS.

Článok 7
Vznik a zánik kolektívneho členstva v Šachu na školách
Krúžok CiS sa registruje do projektu CiS vyplnením formulára s požadovanými údajmi a
podpisom štatutárneho zástupcu materskej, základnej, strednej školy, centra voľného času
doručeným Predsedovi Komisie CiS.
Registrácia je platná odo dňa zápisu do Matriky šachových krúžkov CiS. Krúžky CiS majú
prednostný nárok na materiálnu podporu zo strany SŠZ. Krúžky CiS nie sú v zmysle
ostatných predpisov SŠZ považované za kluby, teda ani nie sú kolektívnymi členmi SŠZ.
Registráciu krúžku v projekte CiS možno kedykoľvek zrušiť písomnou žiadosťou Predsedovi
Komisie CiS.
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;Článok 8
Účasť členov CiS v majstrovských súťažiach SŠZ
V majstrovských súťažiach SŠZ môžu štartovať len členovia SŠZ so zaplateným členským
na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa súťaž koná. V prípade dlhodobých súťaží,
presahujúcich do ďalšieho kalendárneho roka sa posudzuje členstvo v SŠZ pri začiatku
súťaže, resp. dopísaní na súpisku družstva.
Ďalšie detaily upravuje Súťažný poriadok SŠZ jednotlivcov a družstiev, prípadne propozície
konkrétnej súťaže.

Článok 9
Zodpovednosť a vykazovanie činnosti komisie Šach na školách
(1)
Predseda komisie CiS zodpovedá za činnosť komisie Konferencií SŠZ. Z tohto
dôvodu mu predkladá zápisnice zo zasadnutia komisie CiS a všetky dokumenty, stanoviská
a vyhlásenia určené na zverejnenie.
(2)
EK predkladá Konferencii SŠZ výročnú správu o svojej činnosti k 1. 6. kalendárneho
roka.
(3)
Výročnú správu o svojej činnosti v skrátenej podobe zverejňuje Komisia CiS na svojej
webovej stránke.

Článok 10
Platnosť a účinnosť Štatútu komisie Šach na školách
Platnosť a účinnosť Štatútu komisie Šach na školách nadobúda platnosť a účinnosť dňa
1.10. 2019.

Vypracoval dňa 15. 9. 2019
Ing. Stanislav Vlček,
Podpredseda Komisie Šach na školách
Slovenského šachového zväzu
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