
TJ Slávia Caissa Čadca 

šachový klub 

Čadca je okresné mesto v Žilinskom kraji. Počet obyvateľov je 

cca. 24 000. Čadca leží pri severozápadných hraniciach 

s Českom a Poľskom a je dôležitým dopravným uzlom. 

Šach v Čadci má dlhoročnú tradíciu. V roku 1973 založil Matúš 

Briestenský šachový klub, ktorý sa stal stredobodom 

šachového diania nielen v Čadci, ale aj v celom okrese. 

V priebehu desaťročí sa desiatky hráčov klubu zúčastňovali okresných, krajských, 

celoštátnych súťaží, domácich i medzinárodných turnajov, boli zapojení v pravidelných 

tréningoch a podieľali sa na výchove šachového dorastu.  

Všetky tieto činnosti sa zachovali dodnes. Medzi súčasné aktivity klubu patrí: 

 Účasť družstva v 1. slovenskej lige (pôsobnosť stredné a východné Slovensko). 

Jeho  4. miesto v sezóne 2019/2020 a aktívny manažment s cieľom postupu 

do najvyššej Extraligy.  

 Účasť družstva v 3. lige (pôsobnosť VÚC Žilina).  

 Účasť družstva v 4. lige (okresy Čadca, KNM, Žilina, Martin).  

 Účasť družstiev v 5. lige (okres Čadca).  

Organizovanie turnajov: 

 Kysucký pohár,  3-dňový turnaj s medzinárodnou účasťou, súčasť FIDE turnajov 

so započítaním celosvetového šachového ratingu Elo, cca. 60 hráčov 

 Memoriál Vladimíra Taranu, 1-dňový (pred)silvestrovský turnaj na záver roka, 

účasť cca. 70 hráčov 

 GPX – náborový systém turnajov pre začínajúcich a pokročilých, 2-3 turnaje ročne 

Aktivity v medzinárodných projektoch v spolupráci s Kysuckou šachovou školou, 

napríklad: 

 Together for the chessboard – turnaj s medzinárodnou účasť miešaných družstiev 

juniorov a seniorov 

 Young Chess Stars – organizácia a účasť simultánnych partií, tj. 1 talentovaný 

junior súčasne proti viacerým juniorom 

 Euroliga – systém súťaží pre talentované deti, medzinárodná účasť (ČR, PL, HUN) 

 Seniori vs. Juniori – „charitatívna“ akcia, deti hrajúce proti seniorom z Domova 

sociálnych služieb 

 

 Tréningové aktivity zamerané na výchovu šachového dorastu v 3 etapách – 

začínajúci, pokročilí, individuálne trénovanie talentovaných 

Medzi najvýznamnejšie úspechy klubu nepochybne patrí víťazstvo v slovenskej 

Extralige v roku 2010/2011 a titul Majstra SR. V družstve hrali aj domáci odchovanci 

ako GM Jurčík Marián, IM Jurčík Martin, FM Straka Jozef a mnoho ďalších. 

GM – veľmajster, IM – medzinárodný majster, FM – FIDE majster (tituly udeľované 

celosvetovou šachovou organizáciou FIDE) 

https://www.facebook.com/caissaCadca 

http://www.caissa.sk/skola/ 

http://www.caissa.sk/klub/kontakt.php 
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