
Šachový klub Modra  

vás pozýva na podujatie 

 

Jarná prázdninová šachová Modra 2023 

 

20. februára až 24. februára 

 

 

Program festivalu: 
 

20.02. -22.02. Slovakia Open “O pohár Ľudovíta Štúra 2023” 

 

22.02. - 24.02. Sústredenie s veľmajstrom Csabom Baloghom 
 

 

Informácie k sústredeniu s veľmajstrom Baloghom: 

Útočný a pozičný šach 

 
Sústredenie je veľmi vhodnou súčasťou prípravy detí a mládeže, ale aj dospelých hráčov k 

zvýšeniu si poznatkov a rozšírenie šachových obzorov k prednášanej problematike.  

 

Predmetom sústredenia budú dve atraktívne témy: 

1. Útočný šach - Byť dobrým útočníkom je v šachu polovičný úspech. Nie je to len 

najefektívnejší spôsob vyhrávania partií, keďže väčšina hráčov ťažko zvláda tlak, keď sú 

pod útokom, ale zvyčajne je to aj najkrajšia časť šachu, pretože všetci radi dávame mat 

alebo získavame nejaký materiál po krásnej obeti. Budeme študovať kľúčové faktory, aby 

sme sa stali dobrými útočníkmi. 

 

2. Pozičný šach je mimoriadne dôležitou súčasťou šachu. Existuje veľa pozícií a otvorení, 

kde sa začína strategická bitka a my musíme postupne prehrávať súperov. Šachové princípy, 

profylaktické myslenie, manévrovanie, správne výmeny, štruktúry pešiakov a strategické 

plánovanie sú niektoré z kľúčových tém pozičného šachu, ktoré budeme preberať. 

Sústredenie bude pozostávať z interaktívnych prednášok a z rozohrávania pozícií k preberanej 

téme. 

 

Trénerom sústredenia je maďarský  veľmajster Csaba Balogh, ktorý titul veľmajster získal 

v roku 2004. V roku 2003 a stal majstrom Európy v kategórii do 16 rokov. Medzi jeho 

úspechy patrí najmä strieborná medaila zo šachovej olympiády v roku 2014 Nórskom 

Tromso, kde bol súčasťou silného družstva Madarska.Tu sa mu podaril aj výborný 

individuálny výsledok a bol ocenený striebornou medailou za výsledky na 2.šachovnici. 

Vyhral niekoľko medzinárodných turnajov a na Slovensku je oporou extraligového družstva 

ŠK Modra. Okrem iného je aj autorom veľkého množstva šachovej literatúry a so svojim 

spoločníkom GM Arkadijom Najdišom sa venujú tréningovému procesu a výchove mládeže 

po celom svete. 

 

Prednášky budú v jednoduchej šachovej angličtine a budú aj prekladané do slovenčiny. 

Metodické materiály zo sústredenia dostane každý účastník v elektronickej forme. 



 

Miesto:  Hotel Sebastian u Hoffera - Dukelská 4, Modra 

 

Poplatok:  90€ za účastníka 

 

Voľný čas: Bleskový turnaj, spoločenské hry, pohybové aktivity (podľa počasia), návšteva 

múzea Ľ. Štúra 

 

 

Všeobecné informácie: 
 

Ubytovanie:  Hotel Sebastian u Hoffera - Dukelská 4, Modra 

   
 

2-lôžková izba s raňajkami    55,- € / deň 

2-lôžková izba s polpenziou / 1 os.  65,- € / deň 

2-lôžková izba s polpenziou / 2 os.   75,- € / deň 

2-lôžková izba s plnou penziou / 1 os.   75,- € / deň 

2-lôžková izba s plnou penziou / 2 os.  85,- € / deň 

Apartmán  85,- € / deň 

 

Rekreačný alebo akýkoľvek iný poukaz je možné si riešiť priamo s ubytovateľom za 

cenníkové ceny poskytovateľa ubytovania. 

 

 

Prihlášky: Tomáš Perička, +421 908 370 268, tomas.pericka@gmail.com 

Poplatky treba uhradiť na účet  Mbank  SK84 8360 5207 0042 0588 7037 

Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. 

Prihlášku treba poslať najneskôr do 15.02.2023. Prihlášky budú akceptované po úhrade 

vkladu. Za prihlášky doručené po tomto termíne účtujeme poplatok +5 € v prípade prihlášky 

do turnaja a + 10€ v prípade prihlášky sústredenia.V prípade väčšieho počtu prihlásených, o 

zaradení hráča do turnaja a rezervácií ubytovania rozhoduje deň úhrady. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarná prázdninová šachová Modra 2023 

Harmonogram podujatia: 

 
 

 

 

 

 

Pondelok 20.02. 
11:00 - 12:30 prezentácia 

13:00 - 16:00 1.kolo 

17:00 - 20:00 2.kolo 

 

Utorok 21.02. 

09:00 - 12:00 3.kolo 

13:00 - 16:00 4.kolo 

17:00 - 20:00 5.kolo 

 

Streda 22.02. 

09:00 - 12:00 6.kolo 

cca 12:30 vyhodnotenie* 

* vyhodnotenie sa uskutoční približne 15 minút po skončení poslednej partie 

 

14:00 - 15:00 príchod na sústredenie 

15:00 - 18:00 1. tréningový blok 

 

Štvrtok 23.02. 

09:30 - 12:30 2. tréningový blok 

15:00 - 18:00 3. tréningový blok 

 

Piatok 23.02. 

09:00 - 12:00 4. tréningový blok 

13:00 - 16:00 5. tréningový blok 

 

 

 

Tešíme sa na vašu účasť!!! 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


