
KŠN Bratislava, ŠKM Dunaj, ŠK Osuské a MŠA Interchess usporadúvajú 
 

 

19. ročník Letného šachového tábora Koník 
 
 
Čas: 24.7. - 2.8.2020    

 

Miesto: Rekreačné zariadenie GO Kľačno - www.goklacno.sk 

 

Popis zariadenia a ubytovanie: RZ sa nachádza v strede obce, má však vlastný 

areál a nachádza sa v tesnej blízkosti lesa. Celková kapacita zariadenia je cca 140 lôžok. 
Izby sú priestranné a plne zrekonštruované. Na každom poschodí sa nachádza päť izieb, 
pre ktoré sú spoločné toalety a sprchy. 
 

Stravovanie: 5x denne + zabezpečený pitný režim 

 

Stránka podujatia: https://konik.interchess.sk 

 

Právo účasti: chlapci a dievčatá do 15 rokov - narodení 2005 a mladší.  

 
Individuálne výnimky pre ročníky 2002-2004 sú možné. V prípade záujmu prekračujúceho 
kapacitu zariadenia rozhoduje dátum kompletnej prihlášky a taktiež budú mať prednosť 
záujemcovia, ktorí sa zúčastnia kompletných desiatich dní. 
 
Za kompletnú prihlášku považujeme riadne vyplnenú prihlášku (viď web podujatia) s 
podpisom zákonného zástupcu, kópiu dokladu o zaplatení a kópiu kartičky poistenca. 
 
V prípade nedodania dvoch povinných zdravotných potvrdení (viď web podujatia) 
najneskôr pri nástupe do tábora, organizátor odmietne tohto účastníka. 
 
Organizátor si taktiež vyhradzuje právo odmietnuť účastníka vopred, bez udania dôvodu. 
Preto sa prosím o možnosti účasti informujte, ideálne pred zaslaním kompletnej prihlášky.  
 

Cena: 230€ 

 
9/10x ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, táboroví vedúci a tréneri, táborové tričko, 
materiál na športovú a záujmovú činnosť, odmeny za rôzne súťaže /poháre, medaile, 
diplomy a vecné ceny/, zdravotná starostlivosť, lekárnička, úrazové poistenie. 
 
Bližší popis možných zliav, ako aj poplatku za oneskorené prihlásenie, je uvedený na 
stránke podujatia. Pri individuálnych výnimkách nie je možné uplatnenie zľavy. 
 

Kontakt: Kompletné záväzné prihlášky posielajte na email:rohacek.miroslav@gmail.com 

                  Ing. Miroslav Roháček, mobil:0908776438 
 

Číslo účtu: ŠKM Dunaj, 1388588/5200 OTP (IBAN: SK39 5200 0000 0000 0138 8588), 

IČO: 31745636, DIČ: 2020913686 /Platiť výlučne len bankovým prevodom; ako variabilný 

symbol píšte dátum narodenia. Prosíme neposielať poštovou poukážkou!/ 
 
 
 

 

http://www.goklacno.sk/
https://konik.interchess.sk/
mailto:rohacek.miroslav@gmail.com


Program 19. ročníka LŠT Koník 2020 
 

- tréningy v skupinách /6-20 detí/ rozdelených podľa ich veku 

a výkonnosti, od úplných začiatočníkov, až po medailistov MSR 

mládeže, pod vedením trénerov vždy ochotných pomôcť a niečo vás 

naučiť. Zoznam všetkých dohodnutých trénerov a vedúcich bude 

priebežne aktualizovaný na webe podujatia. V minulosti nás napríklad 

v rámci Koníka navštívili, a vám prednášali, aj GM Robert Cvek, GM 

Ján Markoš, GM Peter Michalík, GM Ján Plachetka, IM Sergej 

Berezjuk, IM Dominik Csiba, IM Juraj Druska, IM Michal Mészáros, IM 

Ján Smoleň, IM Peter Vavrák, WIM Veronika Maslíková. Preto veríme, 

že nejaké prekvapenie v podobe hráča, resp. hráčov, slovenskej či 

českej špičky, bude určite aj v tomto roku. 

 

- ak sa nájde čas, sú možné prípadné individuálne tréningy 

- analyzovanie vašich partií z turnaja 

- šachový turnaj /tempo cca 1,5 hod. na partiu/ - zápočet na LOK SR 

- bleskový turnaj možno aj s účasťou trénerov 

- súťaž v riešení šachových diagramov 

- dobrovoľné riešenie diagramov počas celého tábora 

- futbalový turnaj a turnaj v stolnom tenise 

- turnaj v šípkach, pétanqué a prípadné iné športové aktivity 

- orientačný beh v lese a prekážkový beh družstiev 

- tímová súťaž v športových disciplínach a logických hrách  

- bodovacia súťaž družstiev vo všetkých disciplínach 

- možno ostane čas na nejaké grilovanie či opekanie 

- “veľmi obľúbené“ sú aj bodovanie izieb či ranná rozcvička 

- a samozrejme pribudnú aj nejaké ďalšie novinky /príďte a nechajte sa 

prekvapiť. Kto sa chystá nudiť, má jednoducho smolu /. 

 

 

Ak máte pochybnosti o tom, či sa to dá všetko stihnúť za desať dní, opýtajte 

sa tých, ktorí už s nami takýchto desať dní prežili. Pobehujú aj medzi vami vo 

farebných táborových tričkách s logom Koníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky LŠT Koník z minulých ročníkov 

 
 
1. ročník (rok: 2002, miesto: horský hotel Kráľova studňa) 
počet účastníkov: 15 
víťaz turnaja: Jonáš Gloss (Piešťany) 
 
2. ročník (rok: 2003, miesto: rekreačné zariadenie Lovichovec) 
počet účastníkov: 44 
víťaz turnaja: Tomáš Peitl (KŠN Bratislava) 
víťazné družstvo: Chihuahua (M.Gono, J.Gloss, M.Michalko, S.Pláteníková) 
 
3. ročník (rok: 2004, miesto: rekreačné zariadenie Lovichovec) 
počet účastníkov: 50  
víťaz turnaja: Slavomír Pagerka (ŠK Osuské) 
víťazné družstvo: KGB – klub geniálnych borcov (M.Jozefek, T.Padyšák, M.Pagerka, 
M.Paulička, Ľ.Nedorostová) 
 
4. ročník (rok: 2005, miesto: rekreačné zariadenie Lovichovec) 
počet účastníkov: 77   
víťaz turnaja: Miroslav Medvec (Kriváň Liptovská Ondrášová) 
víťazné družstvo: HELL BOYS (M.Gálik, J.Gavlas, M.Horák, Ľ.Matejovič, M.Mráz, 
A.Svoboda) 
 
5. ročník (rok: 2006, miesto: rekreačné zariadenie Lovichovec) 
počet účastníkov: 56   
víťaz turnaja: Tomáš Peitl (ŠK Dunajská Streda) 
víťazné družstvo: Inter Lúčne Koníky (D.Csiba, A.Janúšková, M.Harašta, K.Rožárová, 
T.Škrabák) 
 
6. ročník (rok: 2007, miesto: rekreačné zariadenie Lovichovec) 
počet účastníkov: 42 
víťaz turnaja: Tomáš Peitl (ŠK Dunajská Streda) 
víťazné družstvo (či skôr družstvá): Chodiace lexikóny (J.Gavlas, M.Kimerling, 
J.Peričková, A.Solár) a Piráti z Karibiku (M.Gálik, M.Jozefek, M.Majtán, T.Peitl, T.Strapko) 
 
7. ročník (rok: 2008, miesto: rekreačné zariadenie Lovichovec) 
počet účastníkov: 58 
víťaz turnaja: Martin Pagerka (ŠK Osuské) 
víťazné družstvo: Jedovaté soľničky (T.Čajka, M.Jozefek, N.Lahučký, O.Spaček, S.Sučík) 
 
8. ročník (rok: 2009, miesto: rekreačné zariadenie Lovichovec) 
počet účastníkov: 61 
víťaz turnaja: Martin Pagerka (ŠK Osuské) 
víťazné družstvo: Karpatskí bojovníci (P.Berger, T.Čajka, P.Diviak, M.Macko, M.Sadloň, 
O.Spaček) 
 
9. ročník (rok: 2010, miesto: rekreačné zariadenie OSP Kubrica) 
počet účastníkov: 35 
víťaz turnaja: Andrej Kováč (KŠN Bratislava) 
víťazné družstvo: Smädní mnísi (Peter Diviak, Martin Mudroch, Andrej Solár, Arťom 
Šapovalov, Michal Veselovský) 
 
10. ročník (rok: 2011, miesto: chatová osada PT Javorina) 
počet účastníkov: 67 
víťaz turnaja: Michal Jozefek (ŠK Osuské) 
víťazné družstvo: Bláznivé mustangy (Juraj Bača, Roman Jozefek, Ján Marek Kollár, Eva 
Mészárosová, Dominik Nemečkay, Matúš Sadloň, Tomáš Starovič) 



 
11. ročník (rok: 2012, miesto: chatová osada PT Javorina) 
počet účastníkov: 69 
víťaz turnaja: Michal Jozefek (ŠK Osuské) 
víťazné družstvo: Pánska jazda (Marijan Crnkovič, Andrej Horník, Peter Puškár, Samuel 
Sakalík, Martin Starovič, Martin Šándor) 
 
12. ročník (rok: 2013, miesto: chatová osada PT Javorina) 
počet účastníkov: 75 
víťaz turnaja: Igor Lintner (ŠK Doprastav) 
víťazné družstvo: Skákajúce kamene (Jakub Ferenčák, Adam Kriššák, Peter Macko, 
Adrián Mikitka, Adam Pipíška, Samir Sahidi, Tomáš Starovič) 
 
13. ročník (rok: 2014, miesto: rekreačné zariadenie ŠvP Kľačno) 
počet účastníkov: 105 
víťaz turnaja: Samir Sahidi (KŠN Bratislava) 
víťazné družstvo: Solárove panely (Marek Ganz, Adam Kriššák, Daniel Mátis, Norbert 
Micheľ, Martin Očko, Tomáš Starovič, Matúš Valovič, Šimon Urban, Jakub Zahorček) 
 
14. ročník (rok: 2015, miesto: rekreačné zariadenie ŠvP Kľačno) 
počet účastníkov: 113 
víťaz turnaja: Miroslav Macko (KŠN Bratislava) 
víťazné družstvo: Poľské vajcia (Ondrej Franko, Tomáš Ganz, Tomáš Kossuth, Martina 
Krahulcová, Tomáš Lovčičan, Miroslav Macko, Jakub Šošovička, Michal Valigurský, Lukáš 
Varga) 
 
15. ročník (rok: 2016, miesto: rekreačné zariadenie GO Kľačno) 
počet účastníkov: 104 
víťaz turnaja: Samir Sahidi (KŠN Bratislava) 
víťazné družstvo: Mirove svine (Michal Ciglian, Marek Tobias Janík, Karin Kaufmanová, 
Tomáš Lovčičan, Peter Macko, Nikolas Náter, David Petrek, Jakub Rakovský, Marek 
Škrinár, Adam Valašťan, Matúš Valovič) 
 
16. ročník (rok: 2017, miesto: rekreačné zariadenie GO Kľačno) 
počet účastníkov: 118 
víťaz turnaja: Samir Sahidi (KŠN Bratislava)  
víťazné družstvo: Kolotočári (Maroš Adamec, Jaroslav Čertík, Juraj Dúbravka, Michal 
Krajčírik, Jakub Lukáč, Matej Elbek Musaev, Patrik Orgoň, Martin Popovič, Šimon Rybka, 
Daniel Švrček, Matúš Valovič, Ema Walterová) 
 
17. ročník (rok: 2018, miesto: rekreačné zariadenie GO Kľačno) 
počet účastníkov: 124, víťaz turnaja: Sebastián Lukáš Kostolanský (ŠK Slovan Bratislava), 
víťazné družstvo: Jedovaté tučniaky (Róbert Bajnok, Branislav Balušík, Tomáš Béreš, 
Adam Biskupič, Adam Cedzo, Sebastián Lukáš Kostolanský, Jiří Koška, Martina 
Krahulcová, Matej Krajčírik, Lucia Magdová, Dominik Petrek) 
 
18. ročník (rok: 2019, miesto: rekreačné zariadenie GO Kľačno) 
počet účastníkov: 111, víťaz turnaja: Adrian Zetocha (ŠK Slovan Bratislava)  
víťazné družstvo: Poslední odzadu (Matej Bidulský, Jonáš Ďurana, Natália Ivanecká, 
Petra Kapičáková, Patrik Kuna, Michal Maroši, Magdaléna Mrmusová, Adela Zetocha, 
Adrian Zetocha) 
 
19. ročník (rok: 2020, miesto: rekreačné zariadenie GO Kľačno) 
počet účastníkov: ???, víťaz turnaja: ???, víťazné družstvo: ??? 


