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Vážení priatelia a priateľky šachovej hry,
musíme si priznať dôležitý fakt: aj keď sú pravidlá našej hry jasné
a jednoduché, nedokážeme povedať, že z šachistu X sa za Y rokov
stane veľmajster, alebo, že zo šachistky Z sa určite stane
veľmajsterka. Za pár tisíc rokov existencie šachu sa nenašiel nikto,
kto by exaktne zadefinoval fungujúci recept na úspech. Budem teraz
trochu rýpať do rôznych vzdelávacích systémov, keď poviem, že tak
ako v šachu, ani v živote sa nedá zaručiť úspešnosť študujúcich
v reálnom prostredí. Škola jednoducho perfektne pripraví na svet,
ktorý už dávno neexistuje.
Uvedené a podobné myšlienky mi blúdili hlavou počas nedávno skončených MSR
mládeže v Ružomberku, ktoré som si poctivo „odkrútil“ ako pozorujúci funkcionár,
ochotne debatujúci pri každej príležitosti . Slovenská šachová verejnosť javí podobné
znaky ako slovenská verejnosť všeobecne, je veľmi otvorená, kreatívna a niekedy až
demonštratívne kritická hlavne pri neoficiálnych príležitostiach. Preto osobne považujem
neformálnu diskusiu v slovenskom šachu za veľmi dôležitú a podnetnú, a snažím sa z nej
čerpať čo najviac.
Máme v súčasnosti šachových reprezentantov a reprezentantky. Otázkou je, vieme, kto
nás bude reprezentovať o desať rokov? A ako úspešne? Ako ich budeme schopní
podporiť? A ako efektívne? Ťažké otázky. Neviem jednoznačné odpovede a nepoznám
nikoho, kto ich vie.
Vo vedení SŠZ sme sprísnili kritériá pre zaraďovanie mládeže do listiny talentov.
Nebudem filozofovať o pojme talent, nebojte sa. Jednoducho sa stanovil minimálny
potrebný počet bodov pri deviatich kolách na 7,5 a pri siedmych kolách na 6. V jednotlivých kategóriách tieto kritériá splnilo 13 detí nasledovne:
Chlapci: Viktor Haring, Jerguš Pecháč, Viktor Gažík (do 10 rokov), Oliver Spaček (do
12 rokov), Martin Pagerka (do 16 rokov), Štefan Mazúr, Dominik Csiba (do 18 rokov).
Dievčatá: Anna Vrtiaková (do 10 rokov), Veronika Gažíková (do 12 rokov), Renáta
Koloditsová (do 14 rokov), Zuzana Košelová (do 16 rokov), Monika Motyčáková, Kántor
Réka (do 18 rokov).
Systém podpory špičkovej šachovej mládeže a šachovej mládeže vo všeobecnosti je iná
téma a určite sa jej budeme podrobnejšie venovať v niektorom z ďalších čísel nášho
časopisu.
Poprosím vás, milí čitatelia Moderného šachu, odložte si toto číslo po prečítaní a znovu ho
otvorte v roku 2020. Prejdite si mená, ktoré som uviedol v tomto predhovore a porovnajte
si ich s menami, ktoré nás budú reprezentovať v roku 2020. Takýto „test časom“ nám
exaktne napovie, ako dobrý, alebo nesprávny bol náš odhad talentov slovenského šachu,
a ako sme tieto talenty podporovali.
So šachovým pozdravom Ing. Martin Huba

kontakt:
huba@sachprievidza.sk
mobil: 0903 509 115
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Poziční oběť věže
[GM Tomáš Polák]
Schachlehre, Schachtraining
[Ernst Bönsch, Uwe Bönsch]
M SR detí a mládeže 2010
[Miroslav Roháček]
Ligy na Slovensku
[FM Karol Rückschloss]
Mamutí OPEN vo Francúzsku
po 26–ty krát
[FM Karol Rückschloss]
Česká extraliga očima
slovenských fanoušků
[GM Tomáš Polák]
Bardejov 1926
[Jan Kalendovský]
K dejinám šachu na Slovensku
[FM Mário Horváth]

Konečne môžeme
podporiť rozvoj
[Martin Huba]
Tri otázky pre JUDr. Hagyariho
[Martin Huba]
Rozsudek mezinárodní
skladatelské soutěže studií
[Emil Vlasák]
18. Medzinárodné M SR
v riešení šachových skladieb
[FM Karol Rückschloss]

