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Šachový klub Považské Podhradie
a Regionálna šachová akadémia Považie
Podpora rozvoja šachu v kategórii detí a mládeže v roku 2019
Šachový klub Považské Podhradie je občianskym združením, ktoré vyvíja aktívnu
činnosť na poli podpory šachu medzi deťmi a mládežou a poskytuje im priestor
k plnohodnotnému a zmysluplnému využitiu voľného času.
Ťažiskovou oblasťou je Považské Podhradie a región Považskej Bystrice, ale vďaka
Regionálnej šachovej akadémii chodia ku nám trénovať deti aj zo širšieho okolia (Dubnica,
Púchov, Trenčín). ŠK Považské Podhradie organizuje, resp. sa podieľa na organizácii
šachových podujatí s krajským a celoslovenským významom.
Všetky aktivity smerujúce k podpore šachu medzi deťmi a mládežou ďaleko presahujú
lokálny charakter klubu. Šachový klub Považské Podhradie sa stal celoslovensky uznávaným
klubom, ktorý má čo povedať do rozvoja šachového hnutia na Slovensku.
Neustála podpora šachu medzi mládežou prináša každoročne ovocie v podobe ocenení
na významných turnajoch vo vekových kategóriách detí a mládeže v regióne aj
v celoslovenskom meradle.

Výprava Regionálnej akadémie na Majstrovstvách Slovenska 2019 v Liptovskom Mikuláši.

Majstrovstvá Slovenska
Zásadný význam v šachovom raste žiakov má ich účasť na vrcholovom turnaji v rámci
Slovenska – na Majstrovstvách Slovenska mládeže v šachu jednotlivcov. 8 dní náročných
partií, analýz a príprav je silným impulzom v kvalite šachového rastu našich zverencov.
Výprava Regionálnej akadémie má okolo 16 súťažiacich plus sprievodný personál trénerov,
rodičov a pedagogického dozoru. Predstavuje jednu z najvýznamnejších akcií ako po
organizačnej, tak aj po finančnej stránke.

MSR 2019 – Janka Šošovičková zlatá medaila v kategórii dievčat do 14 rokov.

MSR 2019 – Martina Šošovičková strieborná v kategórii dievčat do 10 rokov.

MSR 2019 – Filip Kulich strieborný a Matej Zelenka bronzový v kategórii chlapci do 8
rokov.

Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu.
ŠK Považské Podhradie a Regionálna Šachová akadémia Považie sa pravidelne
zúčastňujú na Majstrovstvách Slovenska mládeže jednotlivcov aj družstiev v rapid šachu.
V roku 2019 sa turnaj konal koncom mája v Ružomberku. K našim najväčším úspechom partí:
Filip Kulich
(vľavo)
Druhé miesto rapid
šachu v kategórii
chlapcov do 8 rokov.

Jakub Bielik
(druhý sprava)
tretí v rapid šachu
v kategórii chlapcov
do 20 rokov.

Majstrovstvá Európy mládeže
Bratislava, august 2019
Vrcholom sezóny bola naša účasť na Majstrovstvách Európy mládeže v Bratislave.
Rekordná účasť 6 zverencov akadémie je výsledkom dlhodobého úsilia akadémie o vychovanie
športovcov, ktorí sa budú schopní presadiť na medzinárodnom poli. Zúčastnili sa ich: Filip
a Daniel Kulichovci, Jana a Martina Šošovičkové, Matej Zelenka a Jakub Bielik.
Popri hráčoch, ktorí nazberali veľmi cenné skúsenosti, sme sa podieľali aj na organizácii
podujatia. Peter Bielik a Marian Šošovička pracovali ako medzinárodní rozhodcovia. Alena
Bieliková viedla skupinu dobrovoľníkov a podieľala sa na organizácii majstrovstiev.

Výprava RŠA Považie na Majstrovstvách Európy 2019, Bratislava.

Krúžková činnosť
V súčasnosti vedieme šachové krúžky začiatočníkov a mierne pokročilých v Centre
voľného času Považská Bystrica, šachový krúžok na základnej škole ZŠ Školská a tréning
pokročilých v rámci tréningu poslucháčov Regionálnej šachovej akadémie Považie.
V súčasnosti navštevuje krúžky asi 40 detí.
Záber
z krúžku
v CVČ
Považská
Bystrica

Krúžok v ZŠ
Školská

Regionálna šachová akadémia
Pre žiakov, ktorí dosiahli určitú šachovú výkonnosť, hrajú ligy a turnaje, sú každý
štvrtok v šachovom klube pripravené tréningy pokročilých. Svojou kvalitou presahujú rámec
klubu a zúčastňujú sa ich aj deti z iných miest. Sú súčasťou Regionálnej šachovej akadémie
a tréningy vedú najlepší tréneri regiónu.

Tréning RŠA Považie v Považskom Podhradí, december 2019.

Medailová žatva žiakov akadémie na finále Majstrovstiev TN kraja
v Lysej pod Makytou, máj 2019.

Organizácia turnajov
ŠK Považské Podhradie organizuje každý rok náborové turnaje pre mládež v rámci GPX
turnajov SŠZ. Turnajov sa pravidelne zúčastňuje do 100 detí.

Turnaj pre najmenších O meč rytiera Podmanického v DK Považské Podhradie
Okrem toho organizujeme pre dospelých (samozrejme aj s účasťou najlepších žiakov)
Memoriál Gusta Bielika (turnaj štvorčlenných družstiev) a Open Považské Podhradie (FIDE
turnaj jednotlivcov) – medzinárodne registrované turnaje.

Memoriál Gusta Bielika v DK Považské Podhradie

Účasť na turnajoch
Dorastenecká liga
Dorastenecká liga je súťaž štvorčlenných družstiev mládeže do 17 rokov s povinnou
účasťou dievčaťa. RŠA Považie sa pravidelne zúčastňuje dorasteneckej ligy a pravidelne
postupuje do semifinále skupiny západ, do elitnej spoločnosti najlepších družstiev
extraligových klubov.
Záber
z dorasteneckej
ligy
v Považskom
Podhradí.

GPX a Majstrovstvá TN kraja.
V rámci GPX (Grand Prix - celoslovenský seriál mládežníckych turnajov) sa turnaje
organizované na území Trenčianskeho kraja započítavajú do Majstrovstiev TN kraja detí
a mládeže. Žiaci ŠK Považské Podhradie a Regionálnej šachovej akadémie pravidelne
vyhrávajú väčšinu kategórií a prinášajú z majstrovstiev množstvo ocenení.
V celoslovenskom finále
GPX v Holíči obsadili druhé
miesta v svojej kategórii
Jakub Orgoň (zľava), Daniel
Kulich a Maťka Šošovičková
(vpravo), tretie miesto
v kategórii chlapcov do 8
rokov vybojoval Filip
Kulich.

Podpora šachu na školách.
Regionálna šachová akadémia zorganizovala začiatkom roku 2019 v Trenčíne veľké
šachové podujatie – Trenčiansky šachový festival. V rámci festivalu sa uskutočnil seminár pre
trénerov, učiteľov a vedúcich šachových krúžkov, kde boli účastníci oboznámení s možnosťami
viesť šachové krúžky na školách.
Seminár sa tešil veľkej pozornosti učiteľov z Považskej Bystrice, Púchova, Dubnice,
Trenčína, ale aj Oravy.

Financovanie
Vyššie uvedené aktivity si vyžadujú organizáciu a spoluprácu všetkých členov klubu,
ktorí neváhajú venovať svoj voľný čas príprave tréningov, vedeniu krúžkov a zabezpečeniu
dopravy a účasti mladých šachistov na turnajoch. Samotná príprava šachových podujatí je
veľmi náročná na čas a organizáciu.
Samozrejme, že finančné prostriedky sú popri nadšení nevyhnutnou podmienkou na
zabezpečenie všetkých našich aktivít.
Šachový klub Považské Podhradie je registrovaný v Notárskom centrálnom registri
určených právnických osôb a je overeným prijímateľom pre 2 percentá odvedenej dane
právnických a fyzických osôb. Tým je vytvorený formálny predpoklad pre príjem týchto
finančných prostriedkov a zabezpečená ich jednoznačná účelovosť – podpora šachu medzi
mládežou.
Preto si vás dovoľujeme osloviť, aby ste nám touto formou pomohli financovať naše
aktivity a poslali svoje dve percentá z odvedenej dane či ich časť. Môžeme vás ubezpečiť, že
budú použité jednoznačne na podporu šachu detí a mládeže.
Ďakujeme.
Peter Bielik
Šachový klub Považské Podhradie

