
KKrraajjsskkýý   ššaacchhoovvýý   zzvvääzz   TTrrnnaavvaa  ––   ššppoorrttoovvoo-- tteecchhnniicckkáá   kkoommiiss iiaa 

55 .. ll iiggaa   ookkrreessyy   SSeenniiccaa   aa   SSkkaa ll ii ccaa ,,   rrooččnn ííkk  22001177//22001188 

Komentár riaditeľa súťaže 
 

Konečná tabuľka: 
 

5.liga SE-SI má za sebou ďalší súťažný ročník. Na štart sa postavilo 9 družstiev. Holíč aj Gbely postavili len 

po jednom družstve, Skalica a CVČ Senica zase poskladali po dva tímy. Nováčikom bolo družstvo 

z Myjavy, ktoré z dôvodu úzkeho hráčskeho kádra požiadalo o preradenie z 3.ligy Trenčianskeho kraja. 

Práve Myjava bola favoritom súťaže, začala však veľmi neisto a stratené body v závere chýbali. O víťazstvo 

tak bojovali Skalica C a CVČ Senica C. V kľúčovom vzájomnom súboji sa lepšie darilo senickému družstvu, 

ktoré sa už kolo pred koncom stalo víťazom súťaže. Striebornú priečku si postrážila Skalica C a tretie miesto 

patrí Myjave.  

Tak ako vždy priniesla súťaž výborné príležitosti pre mladých ale aj starších hráčov na získanie cenných 

skúseností. Podarilo sa dokonca vyhnúť termínovej kolízii s turnajom v Štefanove, všetky stretnutia 

predposledného kola sa úspešne predohrali alebo dohrali. 

 

Hodnotenie jednotlivých družstiev: 
 

1. CVČ Senica C – 19 bodov 

Senické družstvo začalo veľmi dobre, pribrzdila ho však prehra so Štefanovom. Potom však prišli cenné 

víťazstvá s najväčšími favoritmi Myjavou a Skalicou C, ktoré znamenali pomerne nečakané, ale zaslúžené 

prvé miesto v súťaži. Družstvo ťahali najmä Tomáš Valent a Marek Oslej na spodných šachovniciach. Na 

prvej šachovnici sa striedali hráči hrajúci vyššie súťaže a neprehrali ani jednu partiu. 

 

2. ŠK Skalica C – 18 bodov 

Skalica C bola kombináciou skúseností a mladosti. Až sedem hráčov dostalo šancu hrať v minimálne 

polovici zápasov. Kľúčový zápas proti CVČ Senica C sa Skaličanom nevydaril a napriek tomu, že boli 

papierovými favoritmi, prehrali 1,5:3,5. Oporou tímu bol Marián Harašta, zo skúsenejších hráčov najlepšie 

zahral Miroslav Dávidík, z mladíkov Michal Londin. 

 

3. ŠO Spartak Myjava – 16 bodov 

Myjava mala papierovo najsilnejšie družstvo v súťaži. Začala však len remízou a keď vo štvrtom kole prišla 

prehra so Skalicou C, postupové ambície dostali vážnu trhlinu. Drvivý záver so štyrmi jasnými víťazstvami 

stačil len na konečné tretie miesto. Je však predpoklad, že bude Myjava najväčším favoritom aj v budúcom 

ročníku súťaže. Najlepším jednotlivcom bol Rastislav Solovič, ostatní hráči tiež prevažne vyhrávali, najmä 

v druhej polovici sezóny. 

 

4. Šachový klub Holíč C – 13 bodov 

Holíčania mali veľmi širokú súpisku, cieľom družstva bolo hlavne dať čo najviac šancí mladým nádejným 

hráčom. Slabších súperov Holíč porazil, so silnejšími prehral. Umiestnenie je solídne a družstvo má veľký 

potenciál. Najlepší výsledok dosiahol Oliver Šefčík. Verme, že mu to dodá motiváciu k ďalšiemu 

zlepšovaniu. 

 

5. ŠK Štefanov B – 12 bodov 

Štefanovské B-družstvo nastupovalo väčšinou v rovnakej zostave. Svoj talent potvrdila pekným výsledkom 

aktuálna majsterka Európskej únie do 8 rokov Karin Novomeská. Výborne zahrala aj Silvia Fajtáková na 

horných šachovniciach. Štefanov dokázal zdolať prvé dve družstvá v tabuľke, nedarilo sa mu však so 

súpermi zo stredu poľa. 

 



6. Interchess ZŠ Borský Mikuláš – 10 bodov  

„Búre“ sa v tomto ročníku zaradili medzi družstvá stredu tabuľky. Na silnejších súperov síce nestačili, ale 

slabších porážali s prehľadom. Skúšku ohňom na prvej šachovnici absolvoval Krištof Višváder. Je 

talentovaný, len škoda, že nemá disciplínu a pracovitosť svojho otca. Ten dosiahol veľmi slušný výsledok 

a zlepšuje sa. Výborne zahral na horných šachovniciach Dominik Nemečkay. 

 

7. ŠK Skalica D – 9 bodov 

Mladé skalické družstvo v súťaži najmä zbieralo skúsenosti. Veľmi solídne zahrala Ela Romanová a na 

spodných šachovniciach František Janota. Kuriozitou je, že v 7.kole nastúpil Milan Jarábek a štyria 

Romanovci. 

 

8. ŠK Nafta Gbely D – 4 body 

Gbely síce mali na súpiske aj silnejších hráčov, D-družstvo však bolo najmä pre mladíkov. Z nich sa najviac 

darilo Dominikovi Ralbovskému a Matejovi Lanžovi. Družstvo dosiahlo štyri remízy, viac sa mu darilo proti 

súperom z hornej časti tabuľky. 

 

9. CVČ Senica D – 3 body 

V senickom D-družstve získavali herné skúsenosti mladší aj starší. Výsledok tímu nezodpovedá priebehu 

partií. Viacero zápasov bolo rozbehnutých nádejne, hráči CVČ D však doplácali najmä na hrubé chyby 

vyplývajúce z neskúsenosti. V budúcom ročníku to bude určite lepšie. Do dobrej formy sa v záverečných 

kolách dostal Robert Kaufman. 

 

Toto bol môj subjektívny pohľad na práve skončený ročník 5.ligy. Verím, že som nikoho nenahneval, ak 

áno, ospravedlňujem sa, určite to nebolo mojim zámerom. Uvítam akékoľvek názory a postrehy, ktoré 

pomôžu súťaž vylepšiť. Teším sa na ďalšiu sezónu 5.ligy SE-SI. 

 

 

V Hornom Smokovci 17.4.2018       Rastislav Diviak 

           riaditeľ 5.ligy SE-SI 


