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Šachový festival detí a mládeže usporiadal ŠK Komplet Trnava-Modranka a TSM TIRNAVIA 
šachových nádejí s podporou mesta Trnava a zúčastnilo sa ho v dvoch turnajoch úctyhodných 133 mladých 
šachistov! Súčasťou podujatia bolo aj finále a vyhodnotenie náborových turnajov TT SK a SŠZ 
a simultánka so šachovým veľmajstrom Tomášom Likavským. Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 11.decembra 
2010 v priestoroch Kultúrneho domu v Trnave-Modranke. 

 

Výsledky: 
***Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí - Turnaj Grand Prix mládeže – 117 účastníkov 

Pre hráčov narodených v roku 1997 a mladších 
s ratingom podľa LOK maximálne 1550 bodov 
Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu 
 

1.Hlavina Ľubomír (Nitriansky šachový klub Nitra) 8,5 b.  
2.Ležovič Maroš (ŠK Komplet Trnava-Modranka) 7,5 b.  
3. Vrtiaková Anna (Klub šachových nádejí  KŠN Bratislava) 7,5 b. 
 
Víťazi jednotlivých kategórií GPX 
Dievčatá D08: Cíbiková Barbora (ŠK Senec) 4 b 
Chlapci C08: Šošovička Jakub (Strelec Devínska Nová Ves) 6 b.  
 
Dievčatá D11: Vrtiaková Anna 7,5 b. (KŠN Bratislava) 
Chlapci C11: Krajčovič Jakub (ŠK Doprastav Bratislava) 6,5 b. 
 
Dievčatá D14: Hana Dzurjaninová  (ŠK Lokomotíva Trnava) 7 b.  
Chlapci C14: Hlavina Ľubomír (NŠK Nitra) 8,5 b. 
Najmladší účastník:Barnášová Simonka 4 roky (CVČ Gessayova Bratislava) 2 b. 
 

***Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí - Turnaj juniorov do 20 rokov (16 účastníkov) 
Sprievodný turnaj pre hráčov narodených v roku 1991 a mladších s ratingom podľa LOK 
nad 1550 bodov 2 x 20 minút na partiu 
1. Puškár Peter (ŠK Lokomotíva Trnava) 6 b. 
2. Lančarič Tomáš (ŠK Dvory nad Žitavou) 5 b. 
3. Bajcar Pavol (ZŠK Vrbové) 4,5 b. 
 

Finále náborových turnajov Trnavského samosprávneho kraja a Slovenského šachového zväzu:  
V rámci podujatia sa uskutočnilo Finále a vyhlásenie víťazov seriálu náborových 
turnajov TTSK organizovaných Slovenským šachovým zväzom, Šachovým zväzom 
Trnavského kraja a Trnavským samosprávnym krajom.  
 
1.Ležovič Maroš (ŠK Komplet Trnava-Modranka - ZŠ Modranka) 7,5 b. 
2.Hana Dzurjaninová  (ŠK Lokomotíva Trnava - GAM Trnava) 7 b. 
3.Puškár Dávid (ŠK Lokomotíva Trnava - A.Kubinu) 7 b. 

 
Kompletné výsledky a fotodokumentácia z podujatia sú zverejnené na 

www.modranka-sach.wbl.sk 
a tiež na stránkach Slovenského šachového zväzu 

 
Ďakujeme za účasť a podporu podujatia!        



 
Sumár z trnavského šachového festivalu detí a mládeže 

 
***Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí 2010 

 
 

3.ročník šachového festivalu detí a mládeže ***Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí usporiadal 
šachový klub ŠK Komplet Trnava-Modranka a TSM TIRNAVIA šachových nádejí s podporou mesta Trnava. 
Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 11.decembra 2010 od 9:00 do cca 18:00 v priestoroch Kultúrneho domu 
v Trnave-Modranke na Sereďskej ulici. Šachový festival už tradične tvorili dva turnaje – turnaj GRAND 
PRIX započítavaný do GPX mládeže SŠZ a turnaj juniorov do 20 rokov. Turnaja GPX sa zúčastnil v tomto 
ročníku rekordný počet 117 šachových nádejí z vyše 30 klubov a šachových krúžkov. V sprievodnom turnaji 
juniorov hralo 16 hráčov. V rámci podujatia sa konalo aj finále a vyhodnotenie náborových turnajov 
Trnavského samosprávneho kraja a Slovenského šachového zväzu a pre najúspešnejších aj simultánka so 
šachovým veľmajstrom Tomášom Likavským.  

 
Spravodajstvo a výsledky turnaja sú uverejnené na stránke www.modranka-sach.wbl.sk.  
 
Vianočnej TIRNAVIE šachových nádejí 2010 sa zúčastnilo 133 detí v dvoch turnajoch. Na 

***Vianočnej TIRNAVII šachových nádejí 2010 hrali mladí šachisti zo 4 krajov  - prišli deti z 
Bratislavy, Dubnice, Senca, Nitry, Piešťan, Dvorov nad Žitavou, Hlohovca, Veľkého Medera, Senice, 
Dunajskej Stredy, Skalice, Lábu, Vrbového, Malaciek...- ale i "domáci" z Modranky, Trnavy, Šúroviec, 
Trakovíc.., Spoločne s rozhodcami, usporiadateľmi, sprievodom, ktorý tvorili rodičia, tréneri či 
kamaráti súťažiacich, vystupujúcimi deťmi v kultúrnom programe, ako aj návštevníkmi turnaja 
a prizerajúcimi sa bolo v priestoroch Kultúrneho domu v Trnave-Modranke viac ako 250 účastníkov 
podujatia.  
 

Víťazom hlavného turnaja ***Vianočnej TIRNAVIE šachových nádeji 2010 ako turnaja 
započítavaného do GRAND PRIX mládeže organizovanej Slovenským šachovým zväzom sa po 9 kolách 
stal spomedzi 117 účastníkov Ľubomír Hlavina z NŠK Nitra s 8,5 bodmi a odniesol si domov krásny 
pohár Za ním na druhom mieste skončil so 7,5 bodmi Maroš Ležovič z domáceho ŠK Komplet Trnava-
Modranka a tretia bola Anna Vrtiaková z KŠN Bratislava.  

Medailami boli zástupkyňou mesta Trnava, poslankyňou pani Agnešou Petkovou a riaditeľom 
turnaja Júliusom Gajarským dekorovaní víťazi jednotlivých kategórii v turnaji Grand Prix mládeže - 
chlapci i dievčatá do 8, 11 a 14 rokov. Medzi najmladšími boli najlepší Barbora Cíbiková z ŠK Senec 
a Jakub Šošovička z Devínskej Novej Vsi. V kategórii dievčat do 11 rokov získala najviac bodov Anička 
Vrtiaková z KŠN Bratislava a kategóriu chlapcov do 11 rokov vyhral Jakub Krajčovič z Doprastavu 
Bratislava. Kategóriu dievčat do 14 rokov vyhrala Hanka Dzurjaninová z Lokomotívy Trnava a celkový 
víťaz Ľubomír Hlavina bol najlepší aj v kategórii chlapcov do 14 rokov.  
 
Prehľad najúspešnejších v jednotlivých kategóriách turnaja GPX: 

Chlapci C08:    Dievčatá D08:   
1.Šošovička Jakub ŠK Strelec DNV 6,0  1.Cíbiková Barbora ŠK Senec 4,0 
2.Sahidi Samir Komplet Modranka  5,5  2.Vozárová Adriana ŠK Láb 3,0 
3.Bača Juraj CVČ Malacky 5,0  3.Osadská Daniela CVČ Malacky 2,5 
Chlapci C11:    Dievčatá D11:   
1.Krajčovič Jakub Doprastav Bratislava 6,5  1.Vrtiaková Anna KŠN Bratislava 7,5 
2.Lintner Igor Doprastav Bratislava 6,0  2.Hlavinová Martina NŠK Nitra 5,0 
3.Bango Lukáš Komplet Modranka  6,0  3.Simon Dóra ŠK Senec 5,0 
Chlapci C14:    Dievčatá D14:   
1.Hlavina Ľubomír NŠK Nitra 8,5  1.Dzurjaninová Hana Lokomotíva Trnava  7,0 
2.Ležovič Maroš Komplet Modranka  7,5  2.Meszárosová Eva Dvory nad Žitavou 7,0 
3.Takács Brian Dvory nad Žitavou 7,0  3.Cíbiková Mária ŠK Senec 6,0 

 



Cenu pre najmladšieho účastníka šachového festivalu detí a mládeže si odniesla  Barnášová 
Simonka  (CVČ Gessayova Bratislava), ktorá má ešte len 4 roky a získala v turnaji GPX 2 body. 

Pre všetkých účastníkov boli pripravené vecné ceny a spomienkové predmety, ktoré venovali do 
turnaja sponzori podujatia - a keďže turnaj bol zároveň tesne pred Vianocami všetci dostali nejaký 
darček - ako aj sladkú odmenu – medovníky či vianočné sladkosti... 

 
Sprievodný turnaj juniorov do 20 rokov sa konal za účasti 16 mladých šachistov a po 7 kolách 

sa víťazom stal so 6 bodmi len 12 ročný Peter Puškár z Lokomotívy Trnava. Na medailových priečkach 
skončili a medaily si odniesli 2.Tomáš Lančarič z ŠK Dvory nad Žitavou a 3.Pavol Bajcar zo ZŠK 
Vrbové. Za nimi nasledovala trojica domácich nádejí z ŠK Komplet Trnava-Modranka v poradí Martin 
Ležovič, Martin Jablonický a Rasťo Kavoň.   

Rozhodovanie turnajov so cťou zvládla, napriek vysokému počtu účastníkov, trojica rozhodcov 
Vladimír Hagara, Tomáš Lukáč a Vladimír Puchart  

Kompletné výsledky turnajov ***Vianočnej TIRNAVIE šachových nádejí je uvedený na stránke 
výsledkov šachových turnajov: 

Turnaj GPX:   http://chess-results.com/tnr41289.aspx?art=1&lan=1&m=-1&wi=1000 
Turnaj juniorov:  http://chess-results.com/tnr41441.aspx?art=1&lan=1&m=-1&wi=1000 
 
Súčasťou podujatia bolo aj finále a vyhodnotenie náborových turnajov TT SK a SŠZ. 

V novembri sa odohrali základné kolá v každom zo siedmich okresov trnavského kraja a vo finále 
v Trnave bolo nasledovné poradie.  

 
 Finále náborových turnajov Trnavského samosprávneho kraja a Slovenského šachového zväzu: 
 
 1. Ležovič Maroš (ŠK Komplet Trnava-Modranka - ZŠ Modranka) 7,5 b. 
 2. Dzurjaninová  Hana (ŠK Lokomotíva Trnava - GAM Trnava) 7 b. 
 3. Puškár David (ŠK Lokomotíva Trnava - A.Kubinu) 7 b. 
 
medzi najlepšími 10 sa ďalej umiestnili: 
4. Očko Martin  (Osuské - Gym. L.Novomeského, Senica) 
5. Nemečkay Dominik (Osuské – Lahšárska n.Ves) 
6.Pszota Mate - (V.Meder) 
7.Csoltko Fridrich  (V.Meder - B.Bartoka) 
8. Bango Lukáš - (ŠK Komplet Trnava-Modranka - ZŠ Modranka) 
9. Bango Dominik - (ŠK Komplet Trnava-Modranka - ZŠ Modranka) 
10. Miškev Martin - (Lokomotíva Trnava - ZŠ Vančurova) 
 
Vyhodnotenie najlepších škôl (započítané výsledky základných kôl i finále):  
1. ZŠ Modranka  
2. SZŠ Skalica  
3. ZŠ Bélu Bartóka Veľký Meder  
4. ZŠ Trstice  
5. ZŠ s MŠ Trakovice  
 
Prví traja z náborových turnajov získali poháre, medaily a diplomy, ďalší do 10 miesta boli 

odmenení vecnými cenami. Víťazov dekorovali zástupca SŠZ pán Dobrotka a veľmajster Tomáš 
Likavský. Piatim najúspešnejším školám z náborových turnajov TT SK a SŠZ budú odovzdané šachové 
súpravy a vedúcim šachových krúžkov demonštračné magnetické tabule. 

 
Na záver finále náborových turnajov TT SK a SŠZ 12 z najúspešnejších mladých šachových 

nádejí si zmeralo sily v simultánke so šachovým veľmajstrom GM Tomášom Likavským - a hoci vo 
viacerých partiách mladí šachisti sa zdatne držali na veľmajstra (zatiaľ) nestačili a nepodarilo sa im 
získať ani bod - takže GM Tomáš Likavský zvíťazil 12:0. 

V priebehu šachového festivalu detí a mládeže sa v priestoroch podujatia uskutočnila beseda 
o mládežníckom šachu na Slovensku zástupcami SŠZ a v diskusii sa prítomní tréneri a rodičia dozvedeli 
o aktuálnom dianí v SŠZ v oblasti práce s mládežou a vymenili si skúsenosti z práce v mládežníckom 
šachu.  



Festival nebol len šachovým zápolením, ale tiež mal deti zabaviť a priniesť vianočnú atmosféru. 
Tú navodili svojím vystúpením na úvod podujatia svojim kultúrnym programom žiaci zo ZŠ z Modranky. 
K tomu okrem možnosti zahrať si maxišach na javisku, vianočnej výzdoby priestorov, vianočného 
stromčeka zneli aj vianočné koledy a piesne...  Na deti dozeral aj maskot levík Elko vo vianočnom 
prestrojení...  Organizátori sa postarali o občerstvenie všetkých účastníkov. Všetci účastníci dostali 
na obed chutnú vianočnú kapustnicu, neskôr čaj, čerstvé ovocie i vianočné medovníky... 

Počas turnaja sa vonku – ako už tradične počas doterajších troch ročníkov ***Vianočnej 
TIRNAVIE šachových nádejí rozsnežilo a tak sa deti rozchádzali domov už po zasnežených cestách...   
 

Bolo toho ešte veľa, ale do základného sumáru z podujatia aspoň toľko. O celom priebehu 
šachového festivalu detí a mládeže TIRNAVIA šachových nádeji 2010 sú uverejnené podrobné 
informácie na www.modranka-sach.sk, www.chess.sk a  http://www.sachovespravy.eu/  

a fotodokumentácia na stránkach: 
http://picasaweb.google.com/116646655179711614494/VianocnaTIRNAVIASachovychNadeji2010# 
http://picasaweb.google.com/sachisti/TrnavaModranka111210# 
 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečení podujatia a pričinili sa 

o úspešný priebeh šachového festivalu deti a mládeže ***Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí.  
 
 
 
 
V Trnave, 12.decembra 2010 
 
 
Za organizátorov  šachového festivalu deti a mládeže ***Vianočná TIRNAVIA šachových 

nádejí  2010. 
 

Ing. Július Gajarský  
riaditeľ turnaja 

 
ŠK Komplet Trnava-Modranka  

www.modranka-sach.wbl.sk 
modranka-sach@wbl.sk 

 
 
 
Podujatie podporili:  
Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Slovenský šachový zväz, Slovenské elektrárne ENEL, ŠK 
Modranka, COOP Jednota , VÚJE, Diamant, Základná škola Modranka a ďalší......,  
Projekt náborových turnajov sa realizoval s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja  

 
Medializácia podujatia:  
Na podujatie zavítali a pripravili spravodajstvo a reportáže zástupcovia z MY Trnavské noviny a 
Trnavský hlas a bola natočená reportáž do Mestskej televízie MTT Trnava.  
 
V rámci podujatia sa uskutočnila beseda trénerov a rodičov s p. Jozefom Ráchelom, členom VV SŠZ, o 
aktuálnych otázkach mládežníckeho šachu ma Slovensku. 
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Zábery zo šachového festivalu detí a mládeže ***Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí 2010  



Fotodokumentácia: 
 

 
Pohľad do sály – tesne pred začiatkom zápasov... 

 

 
Pohľad na zápolenia počas turnaja  – prizerajúci sa rodičia a doprovod... 



 

 
Vystúpenie detí zo ZŠ Modranka na úvod šachového festivalu detí a mládeže 

 
V prestávke podujatia – maxi šachy,... 

 

 
Najmenší za šachovnicou.... 



 
V plnom nasadení... 

 

 
Simultánka s veľmajstrom Tomášom Likavským 

 



 
D08 Barbora Cíbiková 

 
D11 Anka Vrtiaková 

 
D14 Hanka Dzurjaninová 

 
C08 Jakub Šošovička 

 
C11 Jakub Krajčovič 

 
C14 Ľubomír Hlavina 

Víťazi kategórií za šachovnicou...   
 

 

 
Víťazi turnaja GPX ***Vianočnej TIRNAVIE šachových nádejí 2010 

 



 
Víťazi jednotlivých kategórii turnaja GPX s medailami, pohármi a diplomami... 

 

 
Najlepšia desiatka z náborových turnajov TT SK a SŠZ 

 



 
Najlepší z turnaja juniorov 

 
 

Informácia o podujatí na stránke www.modranka-sach.wbl.sk 


