
Vážení členovia SSS, 

obvykle na Majstrovstvách Slovenska uzatvárame sezónu a odštartujeme  novú, informujeme 

o prípadných zmenách.  Majstrovstvá a snem sme kvôli pandémii odložili a preto touto formou  

prinášame niekoľko informácií, ktoré so spolkovým hnutím súvisia: 

1. Na webe je zverejnený kalendár turnajov, v ktorom sme rešpektovali vôľu členskej základne 

zorganizovať 12 živých a 2 online turnaje. V prípade, že nám epidemiologická situácia nedovolí 

hranie naživo, termín turnaja sa zachová, ale odohrá sa online s hodnotou kvalifikačného 

turnaja ( ELO sa nebude meniť). O prípadnom nahradení živého turnaja online turnajom 

rozhodne Rada po konzultácii s organizátorom 30 dní pred plánovaným turnajom. Bezpečnosť 

a zachovanie zdravia účastníkov turnajov je pre nás prioritou. 

2. Pre novú sezónu je vydaný aktualizovaný súťažný poriadok, zmeny sú vyznačené žltou farbou. 

3. Na webe je zverejnený nový dokument – Členské a zápisné, v ktorom sme upravili okrem 

iného výšku štartovného v prospech členov Spolku. Členské je potrebné zaplatiť najneskôr do 

31.1.2021 (odporúčame využiť platbu prevodom na účet), potom je člen z evidencie vyradený. 

Pri opätovnom návrate do Spolku sa platí zápisné 1 euro. 

4. 24.9.2020 ukončil prácu na spravovaní webstránky Ľubomír Mazán, za čo mu chcem verejne 

poďakovať. Od 25.9. má spolok staronového webmastera Petra Modránszkeho. 

5. Vyžrebovali sme 10  zásobníkov pre písomnú súťaž. 

6. Pre obľúbenú súťaž SIT hľadáme nového organizátora, záujemcovia nech sa hlásia hociktorému 

členovi Rady do 20.10.2020. 

7. SSS a tvorcovia SWIPS úspešne zavŕšili obdobie testovania a dolaďovania a preto Rada 

rozhodla do nadchádzajúcej sezóny zakúpiť licenciu programu SWIPS, ktorý sa bude  zatiaľ 

používať len pre  online turnaje. Živé turnaje sa budú párovať programom Swis Perfect. 

Vážení scrabblisti,  

pevne verím, že čoskoro sa budeme môcť vídať na živých turnajoch , do tej doby vám všetkým prajem 

veľa zdravia, optimizmu a schopnosti vidieť svetlo na konci tunela, aj keby si bolo treba posvietiť 

baterkou       

Uvedomujem si, že existencia SSS nijako neovplyvňuje ekonomiku štátu, ani cenu ropy na svetových  

trhoch a mohlo by sa zdať, že sme vo vesmíre málo dôležití. 

No súčasne dodávam, že Spolok pre mnohých z nás  dôležitý je, pretože napĺňa prirodzenú potrebu 

niekam patriť, ideálne do  society ľudí, ktorí majú niečo spoločné: 100 písmen v miešku vo výške očí 

       

Za Radu, ktorá pracuje v zákulisí, aby šlo všetko hladko 

Eva Zahradníková 

predsedníčka SSS 
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