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1 Správa o hospodárení SŠZ 
 

Predkladaná správa popisuje finančné hospodárenie SŠZ v období medzi Konferenciou 2016 

a Konferenciou 2017. 

1.1 Súhrnná správa o hospodárení 
 

Hospodárenie SŠZ je zodpovedné a okrem rozširovania aktivít a podpôr sa snaží 

vytvárať zároveň aj rezervy do budúcnosti. Markantne v tejto veci pomohla aktivita 

prezidenta zväzu pri získavaní sponzorov pre naše šachové hnutie, zvyšovanie členskej 

základne, ako aj zvládnutie krízovej situácie pri preberaní riadenia zväzu v polovici roka 

2015, kedy bolo potrebné uskutočniť viacero škrtov v oblastiach, v ktorých sa už viac 

nemohol prehlbovať deficit vytvorený hospodárením v roku 2014. 

Rok 2015 aj 2016 sa skončil tvorením prebytkov. Stav na účtoch je po 2 rokoch súčasného 

vedenia zväzu (a to už po očistení od výberu členského) až o 50 000 € vyšší ako v čase po 

voľbách v roku 2015. To je rezerva vo výške 1-ročného výberu členského od 4.000 členov. 
 

V nasledovných súhrnných údajoch sú informácie o stave na účtoch SŠZ k rovnakému dátumu naprieč 

jednotlivými rokmi, ako aj výsledky hospodárenia zväzu v zjednotenej metodike. 

 

Stav na bankových účtoch SŠZ k 30. 06. v jednotlivých rokoch 2009 - 2017 

30. 06. 2009 30 806  €  

(nie sú známe údaje o neuhradených záväzkoch – ďalej aj „BEZ ÚDAJOV 

O ZÁVAZKOCH) 

30. 06. 2010 30 756  €  

(BEZ ÚDAJOV O ZÁVAZKOCH) 

30. 06. 2011 20 489  €  

(BEZ ÚDAJOV O ZÁVAZKOCH) 

30. 06. 2012 21 025   €  

(BEZ ÚDAJOV O ZÁVAZKOCH) 

30. 06. 2013 18 938   €  

(BEZ ÚDAJOV O ZÁVAZKOCH) 

30. 06. 2014 23 620   €  

(BEZ ÚDAJOV O ZÁVAZKOCH) 

30. 06. 2015 3 435 € 

z toho disponibilných 1 137  € (s neuhradenými záväzkami 12 938 €, tj. výsledný 

stav: –11 801 €) 

13. 05. 2016  78 076 € (pri očistení údaju od vyzbieraného  členského za rok 2016 do SŠZ - suma  

34 229 €  - bez záväzkov) 

30.05.2017 96 929,98 EUR (pri očistení údaju od vyzbieraného  členského za rok 2017 do SŠZ - 
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suma  53 223,48 €  - bez záväzkov) 

 

 

 

Strata za rok 2014 a prebytky v roku 2015 a 2016 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu na rok 2014 bola strata -29 912 € 

s nákladmi súvisiacim s rokom 2014 vo výške 20 448 €, čo je pri akruálnej metodike 

účtovníctva (náklady súvisiace s daným obdobím aj keď sú uhradené v ďalšom období) strata 

za rok 2014 vo výške -50 363 €. 

 

Pri tej istej metodike bolo hospodárenie za rok 2015 po zoškrtaní výdavkov novým vedením 

zväzu (napríklad zrušením výpravy na ME družstiev na Islande) v zisku 34 969 €.  

 

Pri uzatváraní čerpania rozpočtu v roku 2016 sa už naplno použila metodika, ktorá si dala za 

cieľ neprenášať nesplatené záväzky do ďalšieho roku tak, aby informácie zo zverejnených 

rozpočtov, čo najviac odrážali ekonomickú realitu. Z toho dôvodu sú informácie zo 

záverečného čerpania rozpočtu zverejneného na webstránke SŠZ pre rok 2016 metodicky 

porovnateľné s údajmi za predchádzajúce dva roky. V roku 2016 sa tak dosiahol zisk 3 419 €. 
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Ku dňu 30.05.2017 je celkový stav finančných prostriedkov na bankových účtoch SŠZ 96 

929,98 EUR, čo samozrejme súvisí aj tento rok so zmenou výberu členského, ktorú schválila 

konferencia v roku 2015. Údaj očistený od doteraz vyzbieraného členského, ktorý je tak 

metodicky porovnateľný s rokmi 2015 a skôr tak predstavuje sumu 53 223,48 €, čo je v roku 

2017 o 50 000 € viac ako bolo k takmer rovnakému dátumu v roku 2015. K tomuto dňu 

nie sú neuhradené žiadne záväzky, ktoré by boli k tomuto dňu predložené. 

 

1.2 Detailná správa o hospodárení 
 

Na členských príspevkoch sa za rok 2016 vyzbierala sumu 50 403,25 €, čo je mierny 

nárast voči roku 2015 (50 040,25 €). Stav finančných prostriedkov k 31.12. 2016 

predstavoval sumu 52 052,75 €, čo tiež predstavuje mierny nárast voči roku 2015 (48 632,76 

€). 

 

Rok 2016 tak skončil v pluse vo výške 3 419,99 €. V roku 2016 zo štátneho rozpočtu SŠZ 

získal sumu 56 330 €, čo je nárast voči roku 2015 (48 930 €). Príjem z komerčných zdrojov 

predstavoval za rok 2016 sumu 13 000 € (Energonet 2000 €, Lex Audit 2 000 €, ECo-C 

4000 €, Nadácia Eset 5 000 €), čo je nárast voči roku 2015 (8 500 €). Príjem z dvoch percent 

dane bol v roku 2016 vo výške 97,36 €, čo je nárast oproti predchádzajúcim rokom, keď sa 

príjem z dvoch percent rovnal 0 €. 

 

K 31.12. 2016 SŠZ mal záväzok v hodnote 133,25 € voči ŠK Ružomberok (záloha na 

členskom). 
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K 31.12. 2016 mal SŠZ pohľadávky vo výške 6 970,10 € (sprenevera 6 667,10 € Pospíchal). 

Tieto pohľadávky okrem sprenevery sú k dnešnému dňu uhradené. 

 

Koncom januára 2017 bola zo strany SŠZ vysporiadaná voči krajským šachovým zväzom 

úhrada podielového členského za rok 2016 po odpočítaní pohľadávok SŠZ voči krajských  

šachovým zväzom za ratingovanie 2. polroka ligových súťaží. 

 

Na kalendárny rok 2017 má SŠZ pridelený príspevok uznanému športu vo výške 89 038 €, z 

toho ku dnešnému dňu prišlo 44 520 €. Dotácia Ministerstva školstva na rok 2017 je vo výške 

500 € pre trénera za celoživotnú prácu s mládežou, ktorý sa v tomto roku dožíva okrúhleho 

životného jubileja. Bola pridelená p. Ľubomírovi Ftáčnikovi. 

 

Suma vyzbieraných členských príspevkov je ku dňu 30.05.2017 vo výške 43 706,50 €. Celková 

suma finančných prostriedkoch na bankových účtoch a v pokladni predstavuje ku dňu 

30.05.2017 96 929,98 €. K danému dňu má SŠZ uhradené všetky záväzky, ku ktorým boli 

predložené má doklady. 
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2 Správa o činnosti VV SŠZ 
 

Predkladaná správa popisuje činnosť prezidenta SŠZ a VV SŠZ v období medzi Konferenciou 

2016 a Konferenciou 2017. 

2.1 Preprogramovanie matriky na webe chess.sk 
 

Aj v tomto medziobdobí sa pokračovalo v preprogramovaní údajov o hráčoch, rozhodcoch, 

funkcionároch a pod. v matrike SŠZ zverejnenej na jej webovom sídle. Zmeny súviseli najmä 

s lepším informovaním o členskej základni a výstupov, ktoré sú potrebné aj vzhľadom na nový 

zákon o športe. Pribudli napríklad informácie o posledných turnajoch, ktoré hráč odohral; 

informácie o vykonávaní podnikania v oblasti športu; informácia o tom, či odovzdal údaje 

potrebné do evidencie športovcov na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 

len „ministerstvo“) a ďalšie. 

2.2 Najvyšší ročný príjem zo sponzorského za posledných 8 rokov 
 

V roku 2016 došlo k historicky najvyššiemu príjmu zo sponzorského na činnosť SŠZ – tento 

príjem predstavoval dary vo výške 13.000 €. Tieto dary okrem iného umožnili podporiť 

o mnoho početnejšiu výpravu mládeže na ME v Prahe, ako aj individuálnu podporu na účasť 

na Majstrovstvách sveta pre jedinú našu medailistku z minuloročných ME mládeže. Výška 

sponzorských príspevkov tiež umožňuje garantovať v extraligovej súťaži nielen podporu 

jednotlivým klubom po skončení súťaže, ale zároveň aj príspevok pre jej víťaza na Európsky 

pohár družstiev (v minulosti bola iba jedna z týchto podpôr). 

 

Za obdobie 2,5 roku tak prezident SŠZ získal už dokopy 29.500 € na sponzorských 

príspevkoch. 

 

Sumu 13.000 € tvorili v roku 2016 dary od firiem ECo-C (4.000 €), Energonet (2.000 €), Lex 

Audit (2.000 €), Nadácia ESET (5.000 €). 

 

Zisk sponzorského prezidentom SŠZ od decembra 2014 do mája 2017: 

 

Ing. František Jablonický pre SŠZ od decembra 2014 získal na sponzorskom postupne: 5 000 € 

pre financovanie družstiev na Olympiáde do 16 rokov v roku 2015 a 5 000 € na financovanie 
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projektu MDH (po obštrukciách zo strany predchádzajúceho prezidenta SŠZ cez Trnavskú 

šachovú školu).  V letných mesiacoch (august 2015) prezident SŠZ získal nového sponzora 

extraligy – spoločnosť ECo-C, ktorá prispela sumou 6 500 €.  

 

Spolu je to príjem na sponzorskom vo výške 29 500 € za 2,5 roka, čo je približne 3x viac 

ako tomu bolo dokopy za 6 rokov predchádzajúceho vedenia. 

2.3 Vzťahy s ministerstvom a verejnými orgánmi  
 

Vedenie SŠZ pravidelne komunikuje s ministerstvom, zúčastňuje sa školiacich zasadnutí, ale 

pracuje aj na rozvoji vzťahov s najvyššími predstaviteľmi ministerstva. Okrem krátkeho 

rokovania s novým ministrom školstva Petrom Plavčanom na pôde parlamentu 

k možnostiam rozvinutia projektu MDH, došlo aj k stretnutiu so štátnym tajomníkom 

ministerstva Petrom Krajňákom počas Svetovej olympiády mládeže do 16 rokov v Poprade, 

kde sa vo všeobecnosti hovorilo o podpore medzinárodných podujatí, ako aj možnostiach 

rozvoja spolupráce v oblasti škôlok. Štátna tajomníčka ministerstva Oľga Nachtmannová 

prevzala záštitu nad tromi šachovými turnajmi mládeže, ktorých sa osobne zúčastnila na 

odovzdávaní cien a naďalej nesie aj záštitu nad projektom MDH. Člen VV SŠZ Alexander 

Riabov bol po koordinácii s generálnou riaditeľkou sekcie športu Boženy Gerhátovej 

začlenený do skupiny spolupracujúcej s ministerstvom na úpravách vzorca na výpočet 

príspevku uznaným športom. 

 

Štátna tajomníčka (v strede) pri odovzdávaní trofejí víťazom školských súťaží (MSR ZŠ a SŠ v 

Topoľčanoch), nad ktorými prevzala záštitu 
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2.4 Najvyšší príspevok z ministerstva na našu činnosť – zber rodných 
čísel 

 

V súvislosti s účinnosťou zákona o športe vzniklo na všetkých dotknutých stranách viacero 

nových bremien, administratívy a povinností. Značne sa zvýšila potreba administratívnej 

činnosti na strane vedenia zväzu na zosúladenie sa s novým zákonom, kde musíme okrem 

iného tiež rešpektovať a prispôsobovať sa v mnohých otázkach názorom kontrolórky športu, 

nakoľko je v jej kompetencii úplne stopnúť príspevok na fungovanie nášho športového zväzu, 

čo by viedlo ku znefunkčneniu šachového hnutia na Slovensku. Výhody však zákon prináša 

najmä vtedy, keď sú tieto povinnosti plnené. 

 

K jedným z nepopulárnych krokov, ktoré však bolo nevyhnutné riešiť, a to v mimoriadne 

krátkom časovom obmedzení bol zápis hráčov do registra športovcov vedených na 

ministerstve. Tento faktor mal priamy dopad na vzorec na výpočet príspevku z ministerstva. 

U viac ako polovice členskej základne bolo nutné zozbierať údaje potrebné na zápis do 

registra, a to aspoň v rozsahu uvedenia bydliska a rodného čísla. Zákon účinný od januára 

2016 určoval okolo 15 údajov, ktoré bolo nutné od členov zbierať na zápis – vyžadovanie 

takéhoto množstva údajov by bolo samozrejme nerealizovateľné. Toto zvážili aj na strane 

ministerstva, keď následne až v júni 2016 vydali športovým zväzom usmernenie, že do konca 

septembra 2016 (tj. za 4 mesiace) bude nutné odovzdať iba dva údaje – rodné čísla a bydliská 

jednotlivých športovcov. Až od tejto doby bolo športovým zväzom známe, ktoré z 15 údajov 

vymenovaných v zákone je nutné od hráčov žiadať. Do tejto doby bolo nemysliteľné 

vyžadovať odovzdanie širokého počtu údajov a nebolo jasné, ktoré údaje budú pre 

ministerstvo kľúčové. Rovnako tak by sa minulo účinkom opakované obťažovanie hráčov 

zberom údajov. 

 

Po oboznámení sa s touto informáciou, vedenie zväzu vyzvalo športové kluby 

k dobrovoľnému vyplneniu týchto údajov za svojich hráčov. Efekt tejto výzvy bol však viac 

ako mizivý. Vedenie zväzu sa teda rozhodlo k nepopulárnemu opatreniu a v ďalšom 

komunikovalo povinnosť hráčov a klubov k odovzdaniu údajov. Toto sa následne premietlo 

do úpravy Súťažného poriadku družstiev v čase, kedy už niektoré tímy prihlasovali svoje 

družstvá do súťaže, čo samozrejme nebolo vzorové riešenie, avšak ukázalo sa ako jediné 

rozumné.  
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Toto opatrenie bolo samozrejme veľmi nepríjemné, avšak v konečnom dôsledku sme sa vďaka 

nemu dostali z 50% vyplnenosti registra na 98% normu našej členskej základne.  

 

Práve vďaka zodpovednému prístupu tejto drvivej väčšiny členskej základne sme 

dokázali na účely ministerstva vykázať rozsah členskej základne, osobitne mládeže, v takej 

podobe, že sme dosiahli strop výšky príspevku pre rok 2017 (ten je naviazaný aj na 

percentuálne obmedzenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom). 

 

Vďaka zodpovednému prístupu väčšiny zo štvortisícovej členskej základne môžeme 

v tomto roku vynaložiť takmer 21.000 € na systémovú podporu mládeže a ďalších viac 

ako 13.000 € rozdeliť medzi športové kluby pracujúce s mládežou. Priemerný klub 

vďaka tomuto opatreniu po splnení podmienok získa sumu 130 € ročne. Sú však aj kluby, 

ktoré získajú ročnú podporu vo výške viac ako 500 €. 

2.5 Slovakia Tour – šanca pre mladých získať normy medzinárodných 
titulov priniesla prvé dosiahnuté úspechy 

 

V športovej oblasti sa vytvoril štatút k projektu Slovakia Tour, čo predstavuje sériu 

uzavretých GM a IM turnajov na Slovensku s cieľom podpory mladých hráčov k získaniu 

medzinárodných titulov.  

 

Celkovo sa uskutočnilo už 5 uzatvorených turnajov, v ktorých získali GM normy Jerguš Pecháč 

a Christopher Repka. Okrem toho získalo mnoho talentovaných hráčov dôležité skúseností 

z kvalitných turnajov. V týchto prípadoch sú po novom aj osobitne podporovaní v účasti na 

turnajoch Slovakia Tour z fondu Národnej akadémie. 

  

Turnaje v roku 2015:  

IM turnaj v Senici 

V roku 2016:  

GM turnaj Pieniny (zisk GM normy pre Christophera Repku) 

GM turnaj Bojnice 

V roku 2017: 

GM a IM turnaj v Senici (zisk GM normy Jerguš Pecháč) 

Pripravuje sa GM turnaj v Dunajskej Strede (na konci júna 2017) 
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Okrem týchto turnajov sa tento rok uskutočnili aj dva uzavreté turnaje Chess masters & Chess 

Ladies. Dovedna sa tak odohralo 8 nových uzavretých turnajov na plnenie noriem za 

posledné 2 roky, okrem uzavretého turnaja v Banskej Štiavnici. 

 

 

Christopher Repka získal GM normu na prvom veľmajstrovskom turnaji Slovakia Tour v Pieninách 

 

 

Jerguš Pecháč získal druhú GM normu na turnaji v Senici 

 

„Turnaje boli prínosom pre mladých talentov zo Slovenska, aby si mohli uhrať normy GM a IM v silnej 

konkurencii so zahraničnými hráčmi v uzavretých turnajoch.  

Bola to veľmi dobrá myšlienka vytvoriť seriál turnajov Slovakia tour, nakoľko doteraz takéto turnaje 

neboli vôbec organizované na Slovensku, okrem MSR mužov. Dúfam, že do budúcnosti sa nám podarí ešte 

navýšiť počet GM a IM turnajov za rok a tým napomôcť k výkonnostnému rastu našich mladých 

talentovaných šachistov,“ - konštatuje poverený člen VV SŠZ pre vedenie Slovakia Tour Juraj Petényi. 
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2.6 Koncepcia práce s mládežou – historicky najväčšia podpora mládeže 
na rok 2017 

 

Najväčšou zmenou je zásadné zvýšenie financovania práce s mládežou, ktoré súvisí so 

zvýšeným príjmom prostriedkov z ministerstva, ktoré sme získali jednak vďaka zvýšeniu 

objemu peňazí v športe, ale aj vďaka tomu, že členská základňa zodpovedne pristúpila ku 

odovzdaniu údajov do registra športovcov – a to najmä, čo sa týka počtu mládeže. 

 

Na šport mládeže je okrem iných kapitol vymedzených 20.900 € v Národnej akadémii, 

regionálnych akadémiách a sociálnom fonde mládeže. Okrem toho bude rozdelených okolo 

13.500 € klubom za výchovu mládeže podľa ich použitia v rámci oprávnených nákladov. 

Z Národnej akadémie sa dnes podporuje účasť talentovaných hráčov v uzatvorených 

turnajoch Slovakia Tour. 

 

Celkovo tak bude okrem štandardnej reprezentácie mládeže vyčlenených v roku 2017 

dodatočných takmer 35.000 € na mládež, čo je historicky najvyššia suma v Slovenskom 

šachovom zväze – na porovnanie na členskom sa ročne vyberie od všetkých členov SŠZ suma 

50.000 €. 

 

„Z časti som spolupracoval najmä s trénersko - metodickou komisiou, s jej predsedom, 

Peťom Palečkom, ohľadne mládežníckej reprezentácie. V rámci národnej šachovej akadémie som 

najprv dohodol právny rámec fungovania Národnej akadémie, a to ktoré dokumenty v akom 

rozsahu sa majú dotýkať aj jej činnosti. Vypracoval som základné dokumenty a spôsob práce 

Národnej šachovej akadémie a čiastočne som v rámci Národnej šachovej akadémie začal 

vykonávať aj úkony v trénersko-organizačnej činnosti. Z prostriedkov Národnej šachovej 

akadémie bol poskytnutý príspevok našim vybraným reprezentantom na turnaje a boli 

podporovaní aj niektorí ďalší reprezentanti mládežníckych kategórií.  

Do budúcna predpokladám na poli Národnej šachovej akadémie rozbehnutie uvedeného procesu 

naplno so sústredeniami a s metodickým riadením už po mládežníckych majstrovstvách 

Slovenska. Predpokladám drobné zmeny v štatúte Národnej šachovej akadémie v súvislosti so 

zmenou priorít Ministerstva školstva a finančného ohodnocovania. Do budúcna ďalší vplyv na 

činnosť môže mať výklad výpočtového vzorca pre pridelenie príspevku na činnosť,“ - uvádza 

k Národnej akadémii člen VV SŠZ Igor Gažík. 
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V priebehu prvého roka činnosti tohto vedenia zväzu bola skvalitnená práca regionálnych 

akadémií – a to zvýšením požiadaviek na ich kvalitu. Prepracovali sa tiež predchádzajúce 

koncepty TMK pre roky 2015 až 2018. 

 

2.7 Chess in school – riešenie členstva a licencií 
 

V období od poslednej konferencie sa riešilo hlavne postavenie členov CIS v organizácii SŠZ 

a ich možností hrať v súťažiach družstiev. 

 

Prehľad o počte Prémium CIS členov: 

Obdobie Počet Prémium CIS členov 

Štartovací rok 2011 až 2012 237 
2012 až 2013 101 
2013 až 2014 194 
2014 až 2015  141 
2015 až 2016 172 
2016/1-5 mesiac   37 
Stav k júnu 2016 209 

 
 

Prehľad o nákladoch projektu CIS v období 2011 – 13.06. 2015: 

Náklady spolu 41 175,37 €  

Z toho pôžička FIDE  19 358,00 €  

Z toho vlastné zdroje SŠZ 21 817,37 €  

Počet Prémium CIS členov 673 členov  

Náklady na získanie 1 člena 61,18 € / 32,41 €  

 
 

Náklady Projektu CIS za jednotlivé roky: 

   Rok / Obdobie        Náklady 
Z toho vlastné   

zdroje SŠZ 
       2011  8 043,27 €  
       2012 13 332,60 € 2 017,87 € 
       2013 11 550,98 €  11 550,98 € 
       2014  7 748,52 € 7 748,52 € 
       2015 / 1–6  500,00 € 500,00 € 
       2015 / 7–12  85,00 € 85,00 € 
       2016 / 1–4  26,00 €  26,00 € 
Spolu 2011 – 5/2016 41 286,37 € 21 928,37 € 
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2.7 Matematicko-didaktické hry – rozšírenie počtu škôl 

 

Začiatkom jesene 2015 sa spustil projekt MDH (Matematicko-didaktické hry - v jednoduchosti 

výučba matematiky pomocou šachu hravou formou s cieľom výchovy mladých spoločensky 

úspešných ľudí – prínos šachu pre vzdelanie). 

 

Po prezentácii práce na školách pred 

Združením riaditeľov základných škôl 

Slovenska sa do projektu zapojili na báze 

dobrovoľnosti ďalšie školy, ktorých je 

v súčasnosti dokopy šesť z pôvodných 

troch: Levoča, Skalica, Veľká Ida, Poproč, 

Búdkovce a Perín.  

 

Rovnako ako minulý rok, aj tento rok sa uchádzame o získanie podpory projektu 

z európskeho programu Erasmus plus v desiatkach tisíc eur, ktorý by napomohli väčšiemu 

rozšíreniu projektu. 

 

Prezentáciu výsledkov v tejto práci sme aj tento rok mali možnosť uviesť na medzinárodnej 

konferencii v Londýne. 

 

Projekt beží aj na školách s deťmi z rómskych osád, kde v tejto veci komunikujeme možnosti 

spolupráce so Splnomocnencom pre rómske komunity Ábelom Rávaszom. 

 

Záštitu nad projektom nesie štátna tajomníčka ministerstva školstva p. Oľga 

Nachtmannová. 

 

V dňoch 9. a 16. júna 2017 sa uskutoční školenie vyučovacieho procesu pre nové školy so 

záujmom o zapojenie sa do projektu – záujem prejavili napríklad školy z Popradu a z Nitry. 
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2.8 Mediálna prezentácia šachu na Slovensku – zvyšovanie spoločenského 
postavenia šachu 

 

Markantný a systémový posun nastal v mediálnej oblasti. Komerčná hodnota článkov 

v printových, ale aj elektronických médiách, televíznych výstupoch a správach v rádiách 

publikovaných o šachu pričinením VV SŠZ za prvé ročné obdobie dosiahla hodnotu približne 

50 000 € v zmysle verejne dostupných cenníkov PR správ v daných médiách.  

Stabilne sa spolupracuje s viacerými redaktormi televízií, printových a elektronických médií, 

ako aj rádií. 

 

Na rozdiel od minulosti, kedy SŠZ za zverejňovanie príspevkov platilo napríklad denníku 

Šport, sa za posledné dva roky všetky príspevky v celoštátnych médiách zverejňovali 

bezodplatne a častokrát aj s uvedením mena sponzorov šachových podujatí, čo je dôležitý 

podklad pre získavanie nových partnerov šachového hnutia.  

 

Ďalším efektom je budovanie značky a dobrého mena nášho šachového hnutia a hrdosti 

našich členov na príslušnosť k nemu. 

 

Výbornú propagáciu sme v tomto roku dosiahli pri prezentácii extraligového trojkola 

v Modre, ktoré vôbec po prvýkrát v histórii SŠZ navštívil televízny štáb RTVS, čo urobilo 

dobrý dojem predovšetkým pre sponzora organizátorského tímu a jeho hotela, ako aj 

sponzora extraligy. Propagácia trojkola extraligy dosiahla hodnotu v zmysle cenníkových cien 

viac ako 4.000 €. 

 

Dobre prezentované boli aj výsledky našich mladých reprezentantov na ME mládeže, 

vrátane zisku bronzovej medaile Viktórie Nadzamovej.  

 

Účasť dvoch televíznych štábov a výstupov v printových elektronických a printových médiách 

bola zabezpečená na záverečný deň Svetovej olympiády do 16 rokov. 

 

S médiami sme tiež spolupracovali počas komentovania zápasu o titul majstra sveta medzi 

Magnusom Carlsenom a Segrejom Karjakinom. 
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Vo veľmi obľúbenej zábavnej televíznej relácii Inkognito malo zastúpenie povolanie 

„šachistu“ v rozsahu viac ako 10 minút v divácky najsledovanejšom čase. 

 

Štandard nastavený zo strany vedenia SŠZ v práci s celoslovenskými médiami sa pozitívne 

premieta aj ako vzorový príklad možnosti prezentovať svoje podujatie aj pre ďalších 

organizátorov, ktorí čoraz odvážnejšie sami alebo v spolupráci s vedením zväzu oslovujú 

celoslovenské médiá. 

Zo strany jedného športového printového týždenného periodika prišla pre SŠZ ponuka 

vedenia pravidelnej šachovej rubriky. Pri vyjednávaní s ňou chceme využiť možnosti 

barterovej dohody – propagácie tohto periodika cez naše kanály. 

 

Aj keď samozrejme dnes ešte nemožno hovoriť, že by správy o šachu „vyskakovali na nás 

z každej špajze“, môžeme však s istotou tvrdiť, že sme nastavili vysoko pozitívny trend, kedy 

rozvíjame súčasne spolupráce s viacerými redaktormi a do budúcna máme na čom stavať pri 

ďalšom zvyšovaní spoločenského postavenia šachu. 

 

Celková hodnota propagácie za oba roky je približne na úrovni 70.000 € pri objednávkach 

príspevkov v daných médiách na základe ich cenníkov. Pri objednávke podobnej propagácie 

PR agentúrami by obdobná propagácia stála minimálne 40% z uvedenej hodnoty a bola by 

vykonávaná zamestnancami s hrubým príjmom cez 2.000 € mesačne. 

 

Juraj Petényi v rozhovore pre RTVS za víťazný klub extraligy 
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2.9 Zvýšenie transparentnosti – plnenie Transparentného 
balíčka SŠZ 
 

Zásadne sa zvýšila transparentnosť riadenia SŠZ  

1) O zasadnutiach VV SŠZ sa v reálnom čase informuje príspevkami na hlavnej stránke 

SŠZ v intervaloch približne každých 30 minút zasadnutia.  

2) Zápisnice zo zasadnutí VV SŠZ sú publikované bežne v priemere do 7 pracovných 

dní (čo je v porovnaní s publikáciami zápisníc zo zasadnutia predchádzajúceho VV SŠZ 

značný krok napred, a to aj v porovnaní so zákonnou lehotou nového zákona o športe – 

do 25 dní – v minulosti trvala publikácia zápisnice niekedy aj mesiac, čo úplne 

znemožňovalo informovanie verejnosti o prijatých rozhodnutiach v aktuálnom 

a primeranom čase a zásadne znižovalo možnosť kontroly vedenia zväzu verejnosťou). 

3) Zverejňujú sa rozpočty a ich čerpanie v aktuálnom čase. V minulosti bolo 

predstavené čerpanie rozpočtov s takmer dvojročným oneskorením, čo do značnej 

miery znemožňovalo participáciu na zlepšení riadenia šachového hnutia, ako aj na 

kontrole hospodárnosti vynakladania prostriedkov. 

4) Napriek množstvu urážok a krivých nepodložených obvinení ostala zachovaná vysoká 

úroveň slobody vyjadrovania sa na diskusnom fóre SŠZ. Vlákno so sekciou Vedenie 

SŠZ je sprístupnené iba registrovaným užívateľom, nakoľko jeho neohraničené 

využívanie preukázateľne poškodzovalo dobré meno SŠZ vo vzťahu ku sponzorom 

zväzu a bolo sledované aj žurnalistami a ostatnými náhodnými užívateľmi stránky. 

5) Dodržiavanie prístupu dobrovoľnosti a komunikácie - Pred prijatím náročného 

rozhodnutia ku zberu údajov potrebných pre zápis do informačného systému 

ministerstva, sme pristupovali k veci veľmi citlivo, a to najskôr výzvou na dobrovoľné 

zbieranie týchto údajov a až keď sa tento dobrovoľný zber údajov ukázal ako úplne 

neefektívny a bolo nutné okamžite konať s ohľadom na úzky časový priestor, ktorý 

nám ministerstvo vytvorilo (a to tak, aby nebol ohrozený príspevok z ministerstva), 

došlo síce k nepopulárnemu kroku, ktorý však priniesol svoj značný úžitok, a to 

rozhodnutiu o povinnom vyžadovaní týchto údajov. Toto nepopulárne rozhodnutie 

pomohlo zvýšiť príspevok z ministerstva na rok 2017 pre SŠZ na maximálny možný, 

nakoľko vo vzorci sa zohľadňuje naša veľká základňa mládeže a vďaka tomu môžeme 

v tomto roku rozdeliť také veľké čiastky na podporu mládeže (20.900 €) a jednotlivým 

klubom pracujúcim s mládežou (13.500 €) – tj. v priemere 130 € ročne na klub. 

6) Veľmi pružne a často fungujú ako nezávislý kontrolný mechanizmus v podobe 

Kontrolnej komisie SŠZ a Etickej komisie SŠZ. Ich rozhodnutia a odporúčania VV 
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SŠZ doposiaľ vždy rešpektoval, a to aj v prípadoch, keď musel zmeniť svoje pôvodné 

rozhodnutia. 

7) Zvyšovaniu transparentnosti napomáha výraznou mierou aj organizovanie 

každoročnej celoštátnej Konferencie zväzu, kde je možné mnohé otázky nastoľovať 

a riešiť. V minulosti sa celoštátna konferencia organizovala len raz za 3 roky. Na tieto 

zasadnutia Konferencie VV SŠZ nad rámec svojich zákonných povinností každoročne 

predkladá aj správu o svojej činnosti, čo v minulosti nebývalo niekedy zvykom ani po 

3-ročnom volebnom období. 

8) Zriadila sa pozícia Hovorcu SŠZ, ktorý v prípade dopytu zo strany šachovej 

verejnosti odpovedá na otázky, ktoré sa žiadajú zodpovedať. Cieľom je nenechať 

takéto témy nezodpovedané, ale v prípadoch potreby aj zabraňovať šíreniu úmyselne 

klamlivých tvrdení (hoaxov) podľa ich závažnosti. V situácii, keď sa častokrát 

úmyselne šíria „nepravdy“, ide o úlohu náročnú na udržiavanie primeraného 

komunikačného balansu, avšak na druhej strane vždy leží hodnota toho, aby sa 

nenechala šachová verejnosť úmyselne zavádzať nepodloženými informáciami a 

manipulačnými praktikami. 

9) Zverejňovanie elektronických hlasovaní per rollam VV SŠZ a ostatných orgánov 

SŠZ v reálnom čase. Vďaka novému informatickému riešeniu je na stránkach SŠZ po 

novom zriadená sekcia elektronických hlasovaní, ktoré sú zverejnené hneď po tom, 

ako boli schválené – nečaká sa teda na najbližšie osobné zasadnutie a rozhodnutia sú 

okamžite prístupné členskej základni, čo zvyšuje transparentnosť a možnosť kontroly 

rozhodnutí vedenia zväzu verejnosťou. 

10)  V neposlednom rade transparentnosti prospieva aj veľmi pružný sekretariát SŠZ, 

ktorý v primeranom čase rieši dopyty zo strany členskej základne. 

 

2.10 Spolupráca so Slovenským olympijským výborom 
 

Vo voľbách na prezidenta SOV náš zväz podporil víťazného kandidáta Antona Siekela – 

úspešného podnikateľa so vzťahom k športovému prostrediu, ktorý veľkou väčšinou hlasov 

vo voľbách zvíťazil. Ešte pred samotným hlasovaním o podpore došlo k stretnutiu 

s prezidentom SŠZ, kde boli nastolené témy možností podpory šachového hnutia zo strany 

olympijského výboru.  
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Prezident SŠZ sa po voľbách v SOV stal členom komisie neolympijských športov. Témou dňa 

sú v súčasnosti ponuky na vzájomné výmenné spolupráce s niektorými krajinami za pomoci 

SOV, kde do úvahy prichádza spolupráca s ruskou šachovou federáciou.  

 

S predstaviteľmi SOV takisto komunikujeme o prípadnej podpore významných podujatí, ktoré 

by sa v budúcnosti mohli na Slovensku organizovať a zapísať tak Slovensko výraznejšie nielen 

na európsku, ale aj svetovú šachovú mapu. 

 

2.11 Spolupráca s orgánmi FIDE 
 

Prezident SŠZ sa v januári 2017 stretol s prezidentom svetovej šachovej federácie Kirsanom 

Iljumžinovom na dohodnutom stretnutí v Bratislave. Išlo predovšetkým o nadviazanie 

priateľských vzťahov. Jedným z výstupov zo stretnutia malo byť podpísanie memoranda 

súvisiaceho so šachom na školách. Pre krátkosť času sa však nepodarilo zladiť stretnutie 

s ministrom školstva na tento účel. 

O stretnutí s naším prezidentom informoval Kirsan Iljumžinov aj prostredníctvom svojej 

twitterovej stránky. 

 

      

Stretnutie s Kirsanom Iljumžinovom 

2.12 Úspechy mládežníckej a ostatnej reprezentácie 
 

Najvýraznejším úspechom v roku 2016 bola bronzová medaila z Majstrovstiev Európy 

mládeže v Prahe, ktorú získala Viktória Nadzamová v kategórii do 10 rokov, keď jej len 
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„o chlp“ unikla dokonca medaila zlatá. Výborne si počínal aj Sebastián Lukáš Kostolanský, 

ktorý tiež bojoval o medailové pozície, a to nielen na európskom, ale aj svetovom šampionáte. 

Aj tento rok sme priniesli medaile z Majstrovstiev mládeže Európskej únie. 

Na ME v Prahe SŠZ podporilo rekordný počet hráčov – naša výprava dosiahla okolo 

štyroch desiatok (!) hráčov.  

 

V priebehu tvorby tohto dokumentu prebieha ME mužov v Minsku, kde SŠZ dokázal 

s organizátorom za pomoci barterovej dohody o online šachovniciach dohodnúť lepšie 

štartovné podmienky pre našich hráčov, čo umožnilo štart viacerým z nich. 

Zlato zo seniorskej kategórie družstiev sa nepodarilo obhájiť, kvôli značne oslabenému tímu, 

čo však zo strany vedenia súčasného SŠZ nebolo možné ovplyvniť. 

SŠZ podporilo štart viacerých družstiev na Svetovej olympiáde do 16 rokov, kde malo 

právo štartovať družstvo z každého kraja Slovenska. 

 

Titul GM sa tento rok podarilo získať Mariánovi Jurčíkovi vďaka výsledku na šachovej 

olympiáde. Tituly FIDE trénerov získalo viacero slovenských trénerov s podporou SŠZ počas 

Olympiády v Poprade. Tituly FIDE arbitrov získalo niekoľko ďalších rozhodcov počas školenia 

na ME v Prahe. 

2.13 Podpora ženského šachu a reprezentácie 
 

Na tento rok sa plánuje rozšírenie tréningových kapacít o dvojnásobok oproti minulému roku. 

Na tréning ženskej reprezentácie je vyčlenených 2.000 €, na tréning mužskej ďalších 2.000 €.  

Prvýkrát za 8 rokov vysielame družstvo na ME mužov a žien v Grécku, čo je položka 

rozpočtu viac ako 13.000 €. Pripravuje sa tiež medzištátny zápas mládeže s reprezentáciou 

Maďarska. 

2.14 Nový zákon o športe – implementácia do interných predpisov 
 

Zákon o športe aj po jeho ďalšej novelizácii prináša stále nové a nové povinností na plecia 

zväzov, pričom postupne má kontrola prejsť aj nad jednotlivými športovými klubmi. V zmysle 

zosúladenia so zákonom bola Komisiou na implementáciu nového zákona o športe 

novelizovaná veľká časť internej legislatívy SŠZ – šlo najmä o úpravy v Súťažnom poriadku 

družstiev, Súťažnom poriadku jednotlivcov, Sadzobníku poplatkov a pokút, Disciplinárny 

poriadok, Štatút Etickej komisie.  
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Bolo potrebné vytvoriť Metodiku na rozdeľovanie príspevkov klubom venujúcim sa mládeži, 

ako aj jej technické a organizačné zabezpečenie. Popri rešpektovaní záväzkov zákon prináša aj 

viaceré pozitíva, čím sú zvýšené prostriedky na mládež a kluby, ale aj veľmi vyhovujúcu 

úpravu zdaňovania športovcov a osôb pohybujúcich sa v športe. Na ďalších interných 

legislatívnych úpravách je potrebné naďalej pracovať. Ďalšou výzvou je zabezpečenie 

a odporúčania pre uzatváranie takých zmluvných vzťahov, ktoré budú z daňovo-odvodového 

hľadiska, čo najvýhodnejšie pre športové kluby a športovcov. 

2.15 Mládežnícke podujatia 

 
„1 . M SR mládeže Tatralandia 2017, organizátor LŠŠ – účasť 272 účastníkov v zmysle 

stanovených konkurzných podmienok, Podujatie pre všetky kategórie mládeže od 8 do 20 rokov 

sa uskutočnilo 22.-28.4.2017 na vysokej technickej, spoločenskej a športovej úrovni bez potreby 

riešenia protestov za účasti osobností mesta L Mikuláš (primátora) iných zástupcov . 

2. M SR mládeže družstiev mladších žiakov 2017 sa konalo v Banskej Bystrici 8.4.2017 za  

účasti 24 družstiev a 98 hráčov. Podujatie bolo zabezpečené na vysokej športovej , technickej 

a spoločenskej úrovni za účasti štátnej tajomníčky M SR VVaŠ SR , Oľgy Nachtmannovej, 

primátora mesta B Bystrica a iných osobností . 

3. Úspešne bola ukončená organizácia a zabezpečenie postupovej súťaže Dorasteneckej ligy 

SR 2016-2017, ktorej finále sa uskutočnilo 5.-7.5.2017 v Banskej Bystrici. Celkove sa ročníka 

2016-2017 súťaže zúčastnilo 43 družstiev ( 248 hráčov ) zo všetkých krajov SR. Uvedená 

postupová súťaž DL SR má svoju úroveň kvalitu a štvorstupňový postupový systém a tiež už 

svoju takmer tridsaťročnú tradíciu V roku 2017 sa za účelom jej skvalitnenia a zvýšenia 

atraktívnosti pripravuje aj aktualizácia súťažného poriadku , ktorý by mal byť platný od 1.10. 

2017 pre novú sezónu 2017-2018. 

4. Majstrovstvá M SR družstiev starších žiakov sa konali 26.5.2017 v Ružomberku. Tradičný  

organizátor Ružomberský šachový klub zabezpečil podujatie na vysokej športovej technickej  

a spoločenskej úrovni s účasťou 36 družstiev. Podujatie bolo za podpory miestnych osobností 

verejného a spoločenského života ako primátora mesta a iných zástupcov. 

5. Majstrovstvá SR mládeže v rapid šachu mládeže vo všetkých kategóriách od 6 do 20 

rokov sa uskutočnili v Ružomberku 27.5.2017 za účasti rekordného počtu účastníkov 335 , 

a bolo doslova šachovým sviatkom mládeže organizovaným na vysokej technickej spoločenskej 
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a športovej úrovni za účasti a podpory významných osobností verejného a spoločenského života 

nielen mesta a regiónu Liptova a celého Slovenska. 

 

Všetky mládežnícke podujatie boli zabezpečované aj s dostatočnou masmediálnou publicitou  

a prenosom partií a výsledkov online . Podujatia boli organizované skúsenými organizátormi  

rozhodcami a funkcionármi SŠZ a miestnych klubov , za čo im patrí poďakovanie,“ – konštatuje 

člen VV SŠZ pre prácu s mládežou Zdeněk Gregor. 

2.16 Zvyšovanie počtu členskej základne 
 

Na základe podkladových informácii ku Konferencii v roku 2015 bolo v SŠZ k danému 

obdobiu približne 3800 členov, čo zodpovedalo 37 delegátom na vtedajšej konferencii. 

K času konania Konferencie 2017 eviduje SŠZ približne 4 039 členov, čo je nárast počtu 

členov o približne 6% a v absolútnych číslach o približne 240 členov. Tento faktor sa tiež 

prejavil aj na zvýšení v príjmoch členského zhruba o 1 000 € ročne. 

2.17 Urovnanie záväzkov z minulosti 
 

V roku 2017 došlo tiež k vyrovnaniu záväzkov v projekte CIS voči tvorcom publikácií, ktoré 

získavajú členovia CIS za ročný poplatok. Tento záväzok vznikol ešte za predchádzajúceho 

vedenia, k jeho úhrade však v tej dobe nedošlo a vykonaná práca nebola nijakým spôsobom 

doposiaľ odmenená, hoc bola prisľúbená aj v zmysle internej legislatívy SŠZ. Tento záväzok 

sa tak stal po rokoch konečne vyrovnaným. 

2.18 Zvýšenie podpory v extralige 
 

Vďaka úspechom pri získavaní sponzorov šachového hnutia bolo možné aj tento rok 

garantovať nielen podporu víťazného tímu na Európskom klubovom pohári, ale aj podporu 

všetkým zúčastneným tímom najvyššej slovenskej šachovej súťaže. V minulosti bývala 

zvykom garancia iba jednej z týchto podpôr. 

2.19 Zavedenie a obnovenie nových súťaží 
 

V poslednom roku boli obnovené Majstrovstvá Slovenska v bleskovom šachu, ktoré sa už 

niekoľko rokov neorganizovali. Konali sa v Bardejove a zúčastnilo sa ich okolo 80 hráčov 

z viacerých kútov Slovenska.  
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Medailisti z MSR v bleskovom šachu 

 

Novo-zavedenou súťažou je školská súťaž družstiev základných škôl. Je nadviazaním na 

školské šampionáty jednotlivcov. Víťaz slovenského kola štartoval za výhodne dohodnutých 

podmienok na neoficiálnom svetovom šampionáte v ruskom Soči , kde sa zúčastnilo 97 

družstiev z 18 krajín. Slovenský šampionát sa konal v Zákamennom a zúčastnilo sa ho 42 

štvorčlenných tímov z viacerých kútov Slovenska. 

2.20 Na ME vysielame po viac ako 8 rokoch prvýkrát naše družstvo 
 

Získanie maximálneho možného príspevku z ministerstva najmä vďaka poctivému výberu 

údajov od športovcov do registra ministerstva umožňuje v roku 2017 vyslať za SŠZ družstvo 

na Majstrovstvá Európy. Táto položka tvorí v rozpočte sumu viac ako 13.000 €. 

2.21 Pokračovanie „nepríjemností“ zo strany niektorých členov SŠZ 
 

Vedenie zväzu aj naďalej čelilo nepríjemným aktivitám, ktoré sa neobmedzujú zďaleka len na 

urážky a krivé obvinenia a zároveň ďaleko presahujú charakter iného názorového postoja, 

keď majú žiaľ častokrát charakter závažnej neoprávnenej manipulácie s oficiálnymi 

dokumentami, ba až podvodnými praktikami, do ktorých bolo nechtiac zapojené aj meno SŠZ 

pred orgánmi Slovenského olympijského výboru. Viac o tejto záležitosti je uvedené v návrhu 

na posúdenie etickosti konania jedného z členov SŠZ konferenciou. 
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2.22 Nové aktivity 

Cieľom kandidatúry na prezidenta SŠZ bolo zásadne zvýšiť postavenie šachu v spoločnosti. 

Na napĺňaní tohto cieľa sme intenzívneli pracovali posledných 23 mesiacov. Urobilo sa veľmi 

veľa v systémovom prístupe k médiám, aktívne komunikujeme s verejnými a samosprávnymi 

orgánmi, súbežne pracujeme na viacerých projektoch, ktorých cieľom je pozdvihnúť šach na 

Slovensku a dokážeme úspešne oslovovať aj súkromný sektor na spoluprácu pri týchto 

aktivitách. Nedávno sme rozbehli niekoľko ďalších aktivít, ktorým sa budeme venovať 

v nasledovných mesiacoch nižšie ponúkame ich krátky súhrn: 

 

2.22.1 Šachová sieň slávy 

 

Od jesene roka 2016 sa VV SŠZ začal venovať téme oceňovaniu osôb zaslúžilých v šachovom 

hnutí. Súbežne boli rozvíjané dve aktivity – prvou z nich je návrh na udeľovanie čestných 

vyznamenaní, druhou je budovanie šachovej siene slávy v kombinácii s galavečerom 

odovzdávania ocenení vybraným osobám. 

 

Všeobecným návrhom ocenení sa zaoberal člen VV SŠZ Cyril Cehelský. Prvé dve čestné 

vyznamenania boli udelené Mgr. Dzurišovi a Ing. Cuperovi s verejným vyhlásením počas MSR 

v bleskovom šachu v Bardejove. 

 

V projekte budovania šachovej siene slávy úzko spolupracujeme so zástupcami šachu 

v Kremnici, ktorý by v budúcnosti mali zastrešiť nielen spoločenský večierok súvisiaci 

s odovzdávaním ocenení, ale vyvíjať spoločnú aktivitu so SŠZ na získanie prostriedkov 

potrebných na rekonštrukciu historických priestorov v centre mesta, kde by bola trvalo 

zriadená expozícia spolu s ďalším priestorom vhodným na organizačné zasadnutia, či 

medzinárodných uzatvorených turnajov. SŠZ v tejto veci spolupracuje s p. Boldišom 

a Wollnerom, ako aj miestnym biskupským úradom. Obhliadka priestorov bola uskutočnená 

členmi VV SŠZ na jeho poslednom zasadnutí v Kremnici. 

 

 

Správu predkladá:  

Ing. František Jablonický 
       prezident SŠZ 
schválenú VV SŠZ 


