
Prečo  slovenský šach musí pracovať efektívnejšie ako 

český? 
 

Je prirodzené, že pri svojej práci sa Slovenský šachový zväz nemôže spoliehať na „slovenské 

podmienky“, ale porovnávať svoju činnosť s aktivitami iných šachových federácií. Svetový šach 

a zvlášť európsky sa nachádza v situácii, keď sa bude musieť začať správať ústretovejšie aj smerom 

k potenciálnym zákazníkom, to znamená k ľuďom, ktorí síce podvedome uznávajú prínos našej hry 

k zvyšovaniu inteligencie, ale šach stále považujú za nudnú aktivitu uzavretej skupiny čudákov a 

„tichých bláznov“. Moderný šach je samozrejme o niečom inom, už dávno sa nehrá len v zafajčených 

a zle vetraných klubovniach alebo kaviarňach, a hlavne sa stáva stále masovejšou aktivitou 

predovšetkým mladých ľudí. 

 

Český šachový zväz je veľmi dobrým meradlom slovenského šachového snaženia. Napriek oveľa 

väčšej šachovej tradícii u susedov, je slovenský šach plnohodnotne prítomný tak na Slovensku ako aj 

v zahraničí a naše výsledky sú v poslednom období minimálne porovnateľné a niekedy aj lepšie ako 

české. Máme podobný systém ligových súťaží, organizujeme tiež rôzne národné majstrovstvá 

a zúčastňujeme sa na rovnakých medzinárodných podujatiach. Prečo musíme pracovať efektívnejšie? 

Jednoducho preto, lebo máme na svoju činnosť podstatne menej finančných prostriedkov. Keď som 

pred pár rokmi analyzoval české šachové rozpočty a presadzoval niekedy kruté škrty na slovenskej 

strane, som kolegom z Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu povedal, že mať český 

rozpočet na Slovensku, by znamenalo mať „ružovú slovenskú šachovú záhradu“. Uvedené prostriedky 

nemáme a preto musíme gazdovať s dvojnásobnou opatrnosťou a presnosťou. Tento príspevok 

samozrejme neznamená, že chcem kritizovať prácu českých priateľov, len poukázať na rozdielne 

finančné podmienky. 

 

Porovnajme si návrhy rozpočtov obidvoch zväzov na rok 2012 (slovenský je na stránke 

http://www.chess.sk/download/dokumenty/cerpanie2012_navrh.pdf a český na 

http://www.chess.cz/www/informace/konference/konference_2012.html ). 

 

Výdaje sa odvíjajú od príjmov, preto poďme priamo na výdaje (údaje sú v EUR, kurz 1 EUR= 25 CZK): 

Číslo Výdaje Slovensko Česko 

1 Reprezentácia 32 200 42 660 

2 Sekretariát 29 215 100 204 

3 Propagácia 0 18 659 

4 Šach na školách 35 000 0 

5 Mládež a sústredenia 4 500 30 680 

6 Krajské príspevky a iné 

dotácie 

12 000 268 635 

7 Poplatky FIDE 11 000 16 760 

8 Národné majstrovstvá 

a ligy 

20 775 33 220 

9 Školenia, materiály, 

antidoping 

350 1 560 

http://www.chess.sk/download/dokumenty/cerpanie2012_navrh.pdf
http://www.chess.cz/www/informace/konference/konference_2012.html


Spolu 145 040 512 378 

 

Poznámky: 

1. Slovenská suma na Reprezentácia je po odrátaní plánovaných vlastných zdrojov (účastníci) 

a 500 EUR na FIDE, ECU Kongresy a zasadania (započítané do Sekretariát). Slovensko plánuje 

účasť na viac podujatiach ako Česko. 

2. Slovenský sekretariát je viac ako trikrát lacnejší ako český. Porovnajte si napríklad náklady na 

nájom a mzdy pracovníkov. Slovenskí funkcionári už roky pracujú zadarmo. „Reprefond“ 

v slovenských pomeroch neexistuje. Ratingovania sa tiež neúčtujú zvlášť. 

3. Propagácia je jednoznačná. 

4. Šach na školách je projekt na Slovensku podporený zo strany FIDE. 

5. Výdavky na Mládež a trénovanie na českej strane sú takmer sedemkrát vyššie ako na 

slovenskej. Zaujímavé je, že slovenskí mládežníci v posledných rokoch dosahujú lepšie 

výsledky ako českí. Dôvod na analýzu na obidvoch stranách. 

6. Tu je zaujímavým údajom na českej strane plán investovať do krajských stredísk mládeže 

17 920 EUR, čo podporuje moju víziu regionálnych šachových akadémií. Do českých krajov ide 

v porovnaní so slovenskými „neuveriteľná suma“ a keď som kritický voči výsledkom 

slovenských krajov nad výsledkami českých sa radšej nezamýšľam. 

7. Poplatky FIDE sa neustále zvyšujú a stávajú sa ohrozením. 

8. Tu nie som si istý, či som našiel všetky údaje týkajúce sa českých líg. 

9. Malá suma, takmer zanedbateľná. 

10. Celkové sumy sú jednoznačné. Slovenská je rozdielna oproti plánu čerpania, lebo v rámci 

projektu Šach na školách sa materiál dovezie priamo. 

 

Český šachový rozpočet je 3.5 krát väčší ako slovenský, pričom Slovenský šachový zväz vykonáva 

a podporuje tie isté činnosti. Rozdiely sú samozrejme vo výškach príspevkov na jednotlivé položky. 

Porovnanie v tabuľke si nekladie za cieľ byť stopercentne presné, ale je vypovedajúce o rôznych 

východiskách na slovenskej a českej strane a hlavne o rôznych prístupoch na strane výdajov. 

 

Ak zhrnieme predchádzajúce: 

 Slovenský šachový zväz je konkurencieschopný voči českému vďaka dobrovoľnej práci 

funkcionárov na centrálnej úrovni, oveľa nižším réžiám (náklady na Sekretariát) a nižším 

nákladom na reprezentáciu a domáce súťaže. 

 Napriek oveľa nižšiemu rozpočtu dávame viac peňazí na reálny rozvoj šachu (vybavenie 122 

šachových krúžkov na slovenských školách, tlač niekoľko tisíc učebníc šachu a plán na ďalšie 

investície v oblasti škôl je toho dôkazom) 

 Výzvou na Slovensku je prebudiť štruktúry v krajoch a vybudovať funkčnú sieť regionálnych 

šachových akadémií čo je spolu so šachom na školách jediná udržateľná cesta k rastu 

členskej základne a spoločenskej prestíže šachu. 
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