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SZHaK na svojom sneme dòa 8.septembra 2007 schválil viaceré dokumenty. Väè&scaron;inu z nich sme sprístupnili aj na
na&scaron;ej stránke a mô¾ete si ich pre vlastnú potrebu stiahnu» vo forme programu Word.
STANOVY SZHaK
ROKOVACÍ PORIADOK
VOLEBNÝ PORIADOK
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
platné do roku 2011
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
platné od rozpoètového roka 2012
VÝSLEDKY VOLIEB 2007
VÝSLEDKY VOLIEB 2011
VÝSLEDKY VOLIEB 2015 TURNAJOVÝ PORIADOK
I. V&Scaron;EOBECNÉ USTANOVENIA (rozdelenie sú»a¾í)
II. ORGANIZÁCIA (povinnosti organizátora)
III. SÚ«A®IACI (povinnosti sú»a¾iacich)
IV. VYHODNOCOVANIE (sú»a¾iacich ale aj hodnotenie úrovne samotných podujatí)
V. SANKCIE (najmä voèi organizátorom)
VI. VÝKONOSTNÉ TRIEDY (dlhodobé oceòovanie rie&scaron;iteµov)
VII. GRAND PRIX (bodový systém pre druhy turnajov a kategórie)
ZÁSADY HODNOTENIA turnajových KRÍ®OVIEK v gescii SZHaK platné od 1.1.2014
PRÍLOHA 2 ZÁSAD HODNOTENIA KRÍ®OVIEK zoznam schválených prameòov platný od 1.1.2014
ZÁSADY HODNOTENIA turnajových HÁDANIEK v gescii SZHaK platné od 1.1.2014
ZÁSADY HODNOTENIA turnajových LOGICKÝCH ÚLOH a SUDOKU v gescii SZHaK platné od 1.1.2014
PRAVIDLÁ NOMINÁCIE na majstrovstvá sveta v logických úlohách a sudoku
dokument urèujúci spôsob zlo¾enia reprezentaèného dru¾stva (platné do 31.10.2013)
PRAVIDLÁ NOMINÁCIE na majstrovstvá sveta platné od kvalifikaènej sezóny 2013/2014
PRAVIDLÁ NOMINÁCIE na majstrovstvá sveta platné od kvalifikaènej sezóny 2014/2015
Po Novoroènom turnaji v Martine (19. januára 2008) sa uskutoènilo ïal&scaron;ie zo série stretnutí k Turnajovému
poriadku. Na základe záverov zo ®iliny sa schválili pravidlá pre Grand Prix a otvorili ïal&scaron;ie témy ako je
povinnosti usporiadateµov, zaraïovanie do rie&scaron;iteµských kategórií a sankcie za nedodr¾iavanie týchto pravidiel. Ka¾dý
krú¾ok mal právo delegova» na toto stretnutie svojho zástupcu, nakoµko závery pracovnej komisie boli podkladom pre
koneèné rozhodnutie Rady SZHaK. V&scaron;etky kapitoly sú súèas»ou Turnajového poriadku, kde je cieµom
postupne dopracova» v&scaron;etky dôle¾ité oblasti vplývajúce na organizáciu, kvalitu a priebeh sú»a¾ných podujatí. Ide o
stanovenie jasných pravidiel pre organizátorov i sú»a¾iacich, aby sa vytvorili èo najlep&scaron;ie podmienky pre
v&scaron;etkých zúèastnených.
V súèasnosti sú predbe¾ne schválené kapitoly V&scaron;eobecné ustanovenia, Organizácia, Sankcie a Grand Prix.
Ïal&scaron;ie kolo rokovaní k jednotlivým kapitolám sa uskutoènilo v sobotu 26.4.2008 o 19.00 hod. po skonèení turnaja v
Prievidzi. Otvorila sa najmä téma výkonostné triedy a podmienky povinného prestupu z B do A kategórie. V Banskej
Bystrici (30.8.2008) sa k jednotlivým turnajom (aj historicky dávnym) pridelili hodnotiace koeficienty, ktoré budú
základom pre ïal&scaron;ie roky vrátane prideµovania kvalifikaèných bodov. Zároveò sa uznieslo, ¾e spôsob a metodika
stanovenia vyhodnocovania turnajov pre ïal&scaron;ie obdobie bude v rukách rady SZHaK, ktorá ka¾doroène zverejní
aktualizované hodnotenie s popisom pozitív i negatív ka¾dého turnaja. Èas» Kvalifikaèné triedy Turnajového poriadku sa
premenovala na Výkonnostné triedy, ktorý vernej&scaron;ie zobrazuje obsah a my&scaron;lienku bodovania.
Zasadnutie v ®iline (22.11.2008) prijalo vzdanie sa Ivana Filadelfiho pozície podpredsedu zo zdravotných dôvodov. V
zmysle stanov bude tento krok rie&scaron;ený na januárovom stretnutí v Martine. Rada SZHaK prerozdelila podiel 2% na
jednotlivé podujatia u¾ s ohµadom na ich úroveò. Zároveò sa dohodla, ¾e v&scaron;etky turnaje organizované v roku 2009
budú zaradené do Grand Prix a hodnotenia Výkonnostných tried. V prípade vá¾neho poru&scaron;enia Turnajového
poriadku v&scaron;ak mô¾e by» daný turnaj v ïal&scaron;om období vyradení z Grand Prix resp. hodnotenia VT.
Január 2009 priniesol zmeny v obsadení Rady SZHaK. Podµa výsledkov volieb bol prvým náhradníkom na uvoµnené miesto
Stanislav Plachý, ktorý túto ponuku neprijal. Druhou náhradníèkou a po súhlase u¾ aj novou èlenkou rady SZHaK sa stala
Emília Rigdová z Popradu.
Mimoriadne zasadla rada SZHaK aj v Brezovej pod Bradlom. Najprv anulovala druhú krí¾ovku v kategórii B, nakoµko bola
taká »a¾ká, ¾e ani po polovici èasového limitu sa nik s prítomných "nechytal" a tak organizátor v snahe apoò naznaèi»
postup rie&scaron;enia ukazoval chodiac pomedzi sú»a¾iacich výsledný obrazec aj s vyrie&scaron;enými výrazmi, èo je
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samozrejme v rozpore s TP. Zároveò rada rozhodla o zaradení v&scaron;etkých sú»a¾ných èastí konaných v Brezovej (boli
po prvý krát) do Grand Prix na rok 2009, nakoµko poèetnos» sú»a¾iacich bola dostatoèná vo v&scaron;etkých kategóriách
a podmienky boli rovnocenné pre ka¾dého. V rokoch 2010 a 2011 pokraèovala práca na skvalitòovaní Turnajového
poriadku, prièom sa operatívne reagovalo aj na ekonomický vývoj, zmeny v legislatíve a nastavili sa pravidlá nominácie na
majstrovstvá sveta.
V septembri 2011 sa uskutoènil v Banskej Bystrici plánovaný snem SZHaK, kde sa po pripomienkach schválila novela
zásad hospodárenia a zvolila aj nová rada SZHaK. Súèas»ou sobotného stretnutia v Banskej Bystrici bolo aj
odovzdávanie prvých výkonostných tried a uvítanie prvých èlenov do siene slávy.
Roky 2012 a 2013 sa niesli v znamení príprav viacerých dokumentov. V prvom rade i&scaron;lo o zásady hodnotenia
turnajových úloh pre v&scaron;etky lú&scaron;titeµské oblasti s cieµom stanovenia jasných postupov, ako tieto
lú&scaron;titeµské diela kontrolova» a vyhodnocova» a predchádza» tak mo¾ným sporom a nezhodám. Zároveò sa
vzhµadom na svetový tend a aktuálny vývoj úèasti na majstrovstvách sveta, kde sa schválilo vyhodnocovanie aj vekových
kategórií inovovali aj pravidlá nominácie na tieto vrcholné podujatia.
V roku 2014 sa schválili pravidlá hodnotenia a to osobitne pre krí¾ovky, hádanky, a logické úlohy vrátane sudoku,
prièom pre oblas» krí¾oviek sa následne tento dokument dopracováva do kvalitnej&scaron;ej podoby. Na základe
skúseností z nominácie sa pre novú kvalifikaènú sezónu roz&scaron;íril poèet bodovaných miest pre v&scaron;etky
kvalifikaèné oblasti. Cieµom tohto kroku je roz&scaron;íri» poèet kandidátov pre reprezentaènú dru¾stvo a to najmä pre
vekové kategórie do 18 a nad 50 rokov. Zmeny nastali aj v rade SZHaK, z ktorej v lete odstúpila Emília Rigdová a ako
zvolený náhradník nastúpil Miroslav &Scaron;uòavec.

prehµad hodnotenia jednotlivých turnajov za rok 2009 (P-pozitíva, N-negatíva)
KH Martin 1,4 P: výborný nápad s obálkami, nechodenie medzi sú»a¾iacimi, oboznámenie prechodu z B do A, N:
men&scaron;ia miestnos», rie&scaron;i» rozdelenie sú»a¾iacich, chýbalo rozmno¾enie rie&scaron;ení hádaniek
KH Ko&scaron;ice 2,3 P: lep&scaron;ia miestnos» ako minule, kvalitné úlohy, N: nejednoznaèné políèka v krí¾ovke Euro,
neuvedený konzultant u 3 krí¾oviek (ak bol), nedostatoèný rie&scaron;iteµský list pre &scaron;ikmú krí¾ovku, nebol uvedený èa
na rie&scaron;enie na 3 zo 4 krí¾ioviek, chybné vyhlasovanie názvov hádaniek a nezverejnený ich zoznam a
rie&scaron;enia, pri jednom stole sedeli èlenovia rovnakého krú¾ku
KH Prievidza 1,6 P: projektor na hádanky, oboznámenie prechodu z B do A, rozmiestnenie sú»a¾iacich, N: násilné
hádanky, chýbali rozmno¾ené rie&scaron;enia, kvalita a rozdelenie cien do kategórií
KH Z.Kostoµany 1,7 P: pekné diela, miestnos», organizaèný tím, N: chodenie medzi sú»a¾iacimi, slabý dozor - odpisovalo sa
a radilo, ovplyvnené výsledky v B, malo dôjs» k diskvalifikácii
KH Svinná 1,6 P: miestnos», projektor na hádanky, èasomiera, N: kvalita a konzultovanie hádaniek, radenie poèas
sú»a¾e, rozdelenie cien A-B
LU Martin 1,3 P: pestré a rie&scaron;iteµné úlohy, N: miestnos» - mo¾nos» odpisovania, slab&scaron;ie ceny
LU Ko&scaron;ice 2,4 P: pekné úlohy, dobrá miestnos», N: chybné zadania, lú&scaron;tenie mimo oficiálnej èasti
sú»a¾e, ovplyvnené poradie
LU Svinná 1,4 P: priestranná miestnos», N: chýbal organizátor, veµmi »a¾ké úlohy, pomer èasu a nároènosti úloh
(autor a konzultant), rie&scaron;itelia si vyhodnocovali sami
SU Prievidza 2,3 N: len klasické sudoku, nedodr¾aný harmonogram, malá miestnos» na poèet rie&scaron;iteµov,
rie&scaron;itelia si vyhodnocovali sami
Prehµad hodnotenia jednotlivých turnajov za rok 2008
KH Martin, známka 3, slab&scaron;ia úroveò hádaniek, nedostatky v krí¾ovkách
KH Ko&scaron;ice, známka 3, neprimeraná úroveò krí¾oviek, bez konzultantov, malé priestory
KH Prievidza , známka 2, chodenie medzi sú»a¾iacimi, pridávaný èas, poskytované nápovedy
KH Zemianske Kostoµany, známka 3, napomáhanie sú»a¾iacim, vyru&scaron;ovanie
KH Svinná, známka 2, chýbajúci konzultant
KH Poprad, známka 1, bez pripomienok
KH Banská Bystrica, známka 2, chodenie medzi sú»a¾iaci, nápoveda
KH Zlaté Moravce, známka 2, zlep&scaron;i» organizáciu podujatia
KH ®ilina, známka 1, zní¾i» stupeò obtia¾nosti pre B krí¾ovky
KH Michalovce, známka 3, malé priestory, odpisovanie bez postihov
LU Ko&scaron;ice, známka 2, malé priestory
LU Prievidza, známka 1, upravi» èasový rozpis
LU Svinná, známka 3, chybné zadania, neprofilové úlohy
LU Banská Bystrica, známka 1, bez pripomienok
S Bratislava, známka 3, stiesnené podmienky voèi poètu úèastníkov, dodr¾iavanie èasového harmonogramu
S Banská Bystrica, známka 1, bez pripomienok
S Zlaté Moravce, známka 2, zlep&scaron;i» organizáciu podujatia
S Michalovce, známka 3, malé priestory, slabé osvetlenie
Na základe tohoto hodnotenia sa proporcionálne rozdelili aj príspevky na jednotlivé podujatia. Bodovanie Grand prix
pre rok 2009 týmto hodnotením ovplyvnené nie je. Toto bude nasledova» a¾ pre rok 2010.
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