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1. ÚVOD 

Slovenský šachový zväz (SŠZ) so sídlom Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky  
IČO: 17310571, DIČ: 2020879883 je v zmysle zákona. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v 
platnom znení občianskym združením, ktoré vykonáva športovú činnosť v súlade s osobitným 
predpisom v športovom odvetviach. SŠZ je národný športový zväz. SŠZ je súčasne športová 
organizácia podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a je zapísaná v registri 
právnických osôb v športe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. 

SŠZ je členom medzinárodnej šachovej organizácie FIDE, európskej šachovej organizácie ECU 
a členom Slovenského olympijského výboru SOV. Slovenský šachový zväz bol založený 
16.05.1990 a nadviazal na činnosť, ktorá bola vyvíjaná v ČSFR v období predtým. Ústřední 
jednota českých šachistů sa v roku 1924 stala zakladajúcim členom Medzinárodnej šachovej 
federácie FIDE. SŠZ sa členom FIDE stal dňa 20.06.1924. 

Stanovy Slovenského šachového  zväzu boli schválené na zasadnutí Konferencie Slovenského 
šachového zväzu konanej dňa 16.6.2018 v Banskej Bystrici. Dňa 20.12.2018 bola na 
elektronickom zasadnutí konferencie SŠZ schválená zmena stanov týkajúca sa zmeny sídla 
zväzu.  

SŠZ ako národný športový zväz vykonáva výlučnú pôsobnosť šach na území Slovenskej 
republiky, združuje športové kluby, organizuje celoštátne a medzinárodné súťaže v šachu, 
zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na 
medzinárodných súťažiach, zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov, zastupuje, 
chráni a presadzuje záujmy šachu vo vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným 
športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých je SŠZ členom, určuje 
druhy športových odborníkov pre šach, vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na 
vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich odbornú prípravu a overuje ich 
odbornú spôsobilosť, oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo 
vrcholovom športe a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj šachu. 

Počas obdobia roku 2018 v činnosti SŠZ nenastali žiadne udalosti, ktoré by sa výrazne 
odlišovali od doterajšieho vývoja zväzu. K 31.12.2018 mal Slovenský šachový zväz 4237 
členov so zaplateným členským príspevkom za rok 2018. Konferencia SŠZ na fyzickom 
zasadnutí dňa 16.6.2018 menovala Karola Rückschlossa za čestného člena Slovenského 
šachového zväzu.  

Medzi riziká a neistoty, ktoré môžu ohroziť stabilný rozvoj zväzu sú považované: 

 zníženie alebo zastavenie dotácií zo strany MŠVVŠ SR 
 pokles výkonnosti reprezentantov 
 rapídne zníženie záujmu o tento šport 

  

 
3 VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVENSKÉHO ŠACHOVÉHO ZVÄZU ZA ROK 2018 |       

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8CSFR


2. PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV 

Predmetom Slovenského šachového zväzu ako občianskeho združenia sú tieto aktivity: 

 spolupracuje s orgánmi verejnej správy, 
 zastupuje záujmy svojich členov v SR a v zahraničí, 
 organizuje majstrovské a nemajstrovské súťaže a medzinárodné podujatia, 
 podporuje šachové vzdelávanie, 
 zabezpečuje odborný rast a riadenie prípravy školenie trénerov, rozhodcov 

a funkcionárov, 
 zabezpečuje vzdelávanie učiteľov a iných pedagogických zamestnancov v predmete 

šach, 
 zabezpečuje výchovu (trénersko-metodickú činnosť) mládeže vo všetkých vekových 

kategóriách a jej účasť na významných medzinárodných podujatiach. 

V priebehu roka 2018 Slovenský šachový zväz realizoval a zabezpečoval nasledovné činnosti: 

A. Športová činnosť 

Slovenský šachový zväz zabezpečil účasť reprezentantov na medzinárodných podujatiach: 

 Šachová Olympiáda družstiev (Gruzínsko) 
 Majstrovstvá Európy mužov (Gruzínsko) 
 Majstrovstvá sveta seniorov (Slovinsko) 
 Majstrovstvá Európy družstiev mládeže do 18 rokov (Nemecko) 
 Mitropa Cup (Taliansko) 
 Majstrovstvá sveta mládeže v kategórii do 14, 16 a 18 rokov(Grécko) 
 Majstrovstvá sveta mládeže v kategórii 8, 10 a 12 rokov(Španielsko) 
 Majstrovstvá Európy mládeže (Lotyšsko) 
 Šachová olympiáda do 16 rokov (Turecko) 
 Majstrovstvá Európskej únie v rapid a blitz šachu mládeže (Slovensko) 
 Majstrovstvá Európskej únie mládeže (Česká Republika) 
 Majstrovstvá Európy žien (Slovensko) 
 Európsky klubový pohár (Grécko) 
 Majstrovstvá sveta juniorov, junioriek (Turecko) 
 Majstrovstvá sveta vysokoškolákov (Brazília) 

Súčasne sa podieľal na organizácií domácich súťaží: 

 Majstrovstvá Slovenska mužov a žien 
 Majstrovstvá Slovenska seniorov 
 Majstrovstvá Slovenska amatérov 
 Majstrovstvá Slovenska základných a stredných škôl jednotlivcov 
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 Majstrovstvá Slovenska základných a stredných škôl družstiev 
 Majstrovstvá Slovenska v blitz šachu jednotlivcov 
 Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu jednotlivcov a štvorčlenných družstiev 
 Majstrovstvá Slovenska mládeže v kategórii 8-20 ročných 
 Majstrovstvá Slovenska mládeže v rapid šachu v kategórii 8-16 ročných jednotlivcov a 

družstiev 
 ECO-C Extraliga  - súťaž družstiev 
 1. liga - súťaž družstiev 
 2. liga - súťaž družstiev 
 Dorastenecká liga 

 
B. Ekonomická činnosť 

 predaj partiárov 
 predaj šachovej literatúry 
 prenájom reklamného webového priestoru 

 
C. Vzdelávacia činnosť 

Slovenský šachový zväz zabezpečil vyškolenie a udelenie licencií: 

 trénerom šachu 
 rozhodcom šachu 

 
D. Všeobecne prospešná činnosť 

 podpora útvarov talentovanej mládeže – SŠZ podporuje Národnú šachovú akadémiu 
a štyri Regionálne šachové akadémie  

 podpora aktívnej mládeže do 23 rokov v kluboch 
 podpora krajských šachových  zväzov za účelom podpory šachu na regionálnej úrovni 
 podpora projektu Erasmus+ 
 podpora pre náborové súťaže a školský šach 
 propagácia šachu vo vzťahu k štátnej správe a verejnosti 

SŠZ vytvára v oblasti šachu na Slovensku podmienky pre rozvoj športového odvetvia. 
Podporuje, riadi a koordinuje aktivity v každej šachovej kategórii, disciplíne, organizuje 
športové a spoločenské podujatia, realizuje vzdelávacie programy pre športovcov a 
odborníkov v športe a plní ostatné funkcie národného športového zväzu v šachu.  
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Ďalej SŠZ vykonáva tieto činnosti: 

 vydáva vnútorné predpisy pre činnosť SŠZ, 
 prostredníctvom odborných úsekov zabezpečuje rozvoj športového odvetvia, 

podporuje registrované kluby, zabezpečuje starostlivosť o štátnu športovú 
reprezentáciu, výber a prípravu športovo-talentovanej mládeže v šachu, 

 podporuje rozvoj šachu aj ako rekreačného športu a nepovinného vyučovacieho 
predmetu na základných školách, 

 vzdeláva športových odborníkov v odvetví šach. 

Koncom roka 2018 v zmysle zákona o športe SŠZ rozdelil finančné prostriedky v hodnote 
18375 EUR (15,248 % štátneho príspevku uznanému športu) na podporu šachu klubom, v 
ktorých pôsobia mladí hráči (do 23 rokov). Na základe žiadostí o poskytnutie príspevku a 
následne uzatvorenej zmluvy bolo priamo finančne podporených 53 športových klubov. 

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ – PREHĽAD PODUJATÍ  

V histórii SŠZ boli prvýkrát na území Slovenska zorganizované Majstrovstvá Európy žien. 
Prebiehali v termíne 7. - 20.4.2018 vo Vysokých Tatrách. Turnaja sa zúčastnilo 144 hráčok z 
29 krajín. Slovensko reprezentovalo 9 šachistiek. 

Výsledky:http://chess-results.com/tnr338143.aspx 

 

Obrázok 1. Hracia sála Majstrovstiev Európy žien, Vysoké Tatry 
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Prvýkrát boli na našom území zorganizované aj Majstrovstvá Európskej Únie mládeže v 
rapid šachu a blitz šachu. Konali sa v Ružomberku v dňoch 25. - 27.5.2018. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr347458.aspx 

V termíne od 7.7. -15.7.2018 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska mužov a žien a uzavretý 
veľmajstrovský turnaj. Majstrom Slovenska sa stal Christopher Repka, víťaz uzavretého 
turnaja. Strieborné a bronzové medaily získali Tomáš Petrík a Marián Jurčík. Titul Majsterky 
Slovenska vybojovala Dominika Ferková, za ktorou sa umiestnili Zuzana Štočková a Alena 
Mrvová. 

Výsledky:http://chess-results.com/tnr340569.aspx 

Majstrovstvá Slovenska v bleskovom šachu jednotlivcov sa konali dňa 15.9.2018 v 
Topoľčanoch. Majstrom Slovenska sa stal Viktor Gažík. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr370908.aspx 

Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu jednotlivcov a sa konali vo Veľkom Cetíne dňa 
28.4.2018. Majstrom Slovenska sa stal Christopher Repka. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr333801.aspx 

V dňoch 25.5. - 1.6.2018 sa uskutočnili Majstrovstvá SR seniorov v Tatranských Matliaroch. 
Víťazom v kategórii 65+ sa stal Karol Rückschloss, v kategórii 50+ zvíťazil Peter Petrán. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr330254.aspx 

V dňoch 30.6. - 3.7.2018 sa konali Majstrovstvá SR amatérov v Topoľčanoch. Víťazom sa stal 
Adrián Zetocha. 

Výsledky:http://chess-results.com/tnr356064.aspx 

V dňoch 21.4. - 27.4.2018 sa konali Majstrovstvá Slovenska mládeže v Liptovskom Mikuláši. 
Súťažilo sa v kategóriách od 8 do 20 rokov. Výsledky jednotlivých kategórií sa nachádzajú 
nahttp://chess-results.com/tnr343639.aspx 

Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu mládeže sa konali v dňoch 11.5.- 13.5.2018 v 
Topoľčanoch. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr352257.aspx 

Dňa 5.12.2018 sa uskutočnil Vianočný šachový turnaj predsedu Národnej Rady v spolupráci 
so SŠZ v priestoroch bývalej Národnej rady. Pozvanie na turnaj prijal okrem iných aj bývalý 
majster sveta Anatolij Karpov, ktorý si zahral partie s poprednými predstaviteľmi Slovenskej 
republiky. Z rúk šachového veľmajstra Anatolija Karpova a štátnej tajomníčky Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej si riaditeľka základnej školy na 
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Černyševského 8 v Petržalke Magdaléna Benková prevzala certifikát o udelení čestného 
pomenovania Základná škola Anatolija Karpova. Od budúceho školského roku plánuje 
škola otvoriť triedu prvého ročníka so zameraním na šach s celobratislavskou pôsobnosťou. 

„Dnešnú slávnosť vnímam aj ako dôležité pripomenutie významu šachu nielen na tejto 
konkrétnej škole, ale v rámci celého Slovenska. Od septembra už základné školy majú 
k dispozícii učebné osnovy voliteľného predmetu šach pre prvý stupeň, čo, pevne verím, 
otvorí cestu šachu ako vyučovaciemu predmetu. Je nepochybné, že žiaci si vďaka tomu 
lepšie rozvíjajú nielen matematické schopnosti, ale zlepšujú si aj koncentráciu, logické 
myslenie i analytické schopnosti, s čím začínajú mať dnešní mladí ľudia problémy,“ 
konštatovala štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová. 

Štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová sa ako čestný garant podujatia 
zúčastnila na slávnostnom otvorení 22. ročníka Novoročného šachového turnaja a GPX 
mládeže v Banskej Bystrici, ktorý sa konal pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej 
republiky dňa 3.1.2018.Spolu s primátorom mesta Banská Bystrica Jánom Noskom pozdravila 
účastníkov turnaja a prejavila radosť nad stúpajúcim záujmom detí, žiakov a študentov 
o účasť na tomto tradičnom šachovom turnaji. 

Najvyššia súťaž družstiev Extraliga prebiehala v období 30.9.2017 – 4.3.2018. Víťazom sa stal 
klub ŠK Dunajská Streda. 

Výsledky:http://chess-results.com/tnr292192.aspx 

1. liga je zložená z 1. ligy západ a z 1. ligy východ. Obidve ligy prebiehali súčasne v období 
21.10.2017 – 11.3.2018. 

Výsledky 1. liga západ: http://chess-results.com/tnr295981.aspx 
Výsledky 1. liga východ: http://chess-results.com/tnr298530.aspx 

2. liga je zložená zo štyroch súťaží. Prebiehala v období 28.10.2017 – 18.3.2019. 

Výsledky 2. liga A:http://chess-results.com/tnr298426.aspx 
Výsledky 2. liga B:http://chess-results.com/tnr296521.aspx 
Výsledky 2. liga C:http://chess-results.com/tnr297615.aspx 
Výsledky 2. liga D:http://chess-results.com/tnr298890.aspx 

V dňoch  9. - 15.9.2018 prebiehala Československá extraliga žien v Ružomberku. Zvíťazilo 
družstvo Krajský šachový zväz Žilina. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr374393.aspx 

SŠŽ organizuje aj Dorasteneckú ligu družstiev. Víťazom sa stal ŠK Junior CVČ Banská Bystrica. 

Výsledky:http://chess-results.com/tnr346991.aspx 
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V termíne 23.9. – 6.10.2018 sa v gruzínskom Batumi konala Šachová olympiáda. 
Zaznamenala rekordnú účasť (184 družstiev v open a 149 družstiev v ženskej kategórii). 
Úspech a šťastie prialo predovšetkým Číne, ktorá vyhrala obidve sekcie. V open kategórii sa 
z cenných kovov, a rovnakým bodovým hodnotením ako víťaz, tešili družstvá USA a Rusko. 
Vynikajúci výsledok zaznamenalo Poľsko, ktoré bolo do konca vážnym kandidátom na 
medailové umiestnenie, nakoniec sa však muselo uspokojiť so štvrtým miestom. Slovenská 
mužská reprezentácia v mladom zložení: Repka Christopher, Jurčík Marián, Petrík Tomáš, 
Gažík Viktor, Nayhebaver Martin, Mazúr Štefan(kapitán) skončila na 66. mieste. V ženskej 
sekcii sa po Číne na medailové pozície prebojovala Ukrajina a domáce Gruzínsko. Slovenské 
družstvo žien v zložení: Repková Eva, Stočková Zuzana, Cibičková Zuzana, Motyčáková 
Monika, Ferková Dominika, Igor Štohl (kapitán) zakončilo Olympiádu výbornými tromi 
víťazstvami, čo im zabezpečilo umiestnenie na 19. mieste. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr368908.aspx 

 

Obrázok 2. Slovenská reprezentácia na olympiáde v Gruzínsku 

V termíne 30.5.-9.6. sa v Taliansku konala súťaž družstiev Mitropa Cup. Mužský tím v zložení 
Christopher Repka, Martin Nayhebaver, Martin Jablonický, Filip Haring, Ján Plachetka 
(kapitán), skončil na 10. mieste. Družstvo žien v zložení Eva Repková, Svetlana Sučíková, 
Stella Sáňková, Dominika Ferková, Anna Vrtiaková sa umiestnilo na 5. mieste. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr357938.aspx 
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Majstrovstvá Európy družstiev do 18 rokov sa konali v čase 11. - 19.7. v Nemecku. Družstvo 
chlapcov (Béla Jakab, Viktor Haring, Filip Haring, Samir Sahidi, Richard Turčan) obsadilo 
9.miesto, dievčatá (Anna Vrtiaková, Sofia Anna Cibíková, Martina Tarageľová) sa umiestnili 
na 15. mieste. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr336330.aspx 

V termíne 24.11. – 3.12. prebehla v Turecku Šachová olympiáda do 16 rokov. Slovenské 
mládežnícke družstvo v zložení Samir Sahidi, Béla Jakab, Filip Haring, Dominika Ferková, 
Stella Sáňková, sa umiestnilo na 20. mieste. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr395106.aspx 

V októbri 2018 sa konali voľby do Európskej šachovej federácie ECU. Post viceprezidenta 
ECU obsadila členka nášho občianskeho združenia a zároveň viceprezidentka SŠZ Eva 
Repková. 

Okrem Príspevku uznanému športu vo výške 120 509 EUR SŠZ  získal dotáciu na školský šport 
vo výške 6 356 EUR. Tá bola účelovo použitá v zmysle zmluvy na  usporiadania a organizáciu 
Majstrovstiev Slovenska ZŠ a SŠ jednotlivcov a družstiev.  

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 4-ČLENNÝCH DRUŽSTIEV ŽIAKOV, ŽIAČOK A ŠTUDENTOV 
A ŠTUDENTIEK 27-28.3.2018 MARTIN 

V utorok 27.3.2018 sa v obnovenej premiére konala súťaž stredoškolských družstiev. Je 
symbolické, že na dávnu tradíciu Stredoškolských šachových hier sa podarilo nadviazať práve 
v Martine, kde sa v minulosti konali najčastejšie. Ich história siaha ďaleko do minulosti, keď 
v roku 1966 Povereníctvo SNR pre školstvo a kultúru organizovalo prvé stredoškolské 
šachové hry. Účasť 22 tímov z 21 škôl a spolu 90 hráčov na úvodnom ročníku je prísľubom, 
no zároveň aj záväzkom do budúcnosti, že túto súťaž má význam usporiadať každoročne.  

S výrazným až 4-bodovým náskokom, ziskom 23,5 b. a výhrami vo všetkých zápasoch 
dominovalo prvé nasadené družstvo Spojenej školy Novohradská 3 – Gymnázium Jura 
Hronca (GJH) z Bratislavy. Nieto divu, veď traja jeho členovia FM Marek Karas (6,5/7), Igor 
Lintner (7/7), WFM Anna Vrtiaková (6,5/7) sú pravidelnými reprezentantmi Slovenska na 
vrcholných medzinárodných mládežníckych podujatiach a vyhrali aj individuálne hodnotenie 
na svojich šachovniciach. Na úspechu družstva GJH mal však podiel aj štvrtý člen Attila 
Sebestyén (3,5/7). 
Veľký súboj o zostávajúce medailové pozície rozhodli pre seba aj vďaka víťazstvu 3-1 vo 
vzájomnom zápase študenti z Gymnázia Jána Hollého z Trnavy (P. Puškár, D. Puškár, D. 
Bango, S. Pecková) pred Gymnáziom Pavla Horova Michalovce (T. Ondo, M. Ihnát, K. 
Dančejová, M. Polák, K. Majirská), keď obe družstvá získali 19,5 zápasového bodu. Česť 
domácich turčianskych šachistov medzi ocenenými zachraňoval najlepším výsledkom Richard 
Mojš, ktorý výsledkom 6/7 získal ocenenie na 4. šachovnici a zároveň pomohol družstvu 
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Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch k celkovému štvrtému miestu (17 b.). 
Konečné poradie nájdete na http://chess-results.com/tnr338258.aspx. 

 

Obrázok 3. S. Vlček -Garant SŠZ, Majstri Slovenska SŠ– Spojená Škola Novohradská, BA: A. Sebestyén, 
A. Vrtiaková, I. Lintner, M. Karas, Mgr. I. Žigo - zástupca primátora mesta Martin 

V stredu 28.3.2018 v Deň učiteľov, pokračoval predveľkonočný šachový týždeň v Martine 
súťažou družstiev žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY. Účasť 56 družstiev predčila nielen 
úvodný ročník 2017 v Zákamennom (42 družstiev), ale aj všetky predpoklady organizátorov. 
Pri účasti 237 žiakov a žiačok tak hracia miestnosť doslova „praskala vo švoch“. Skúsený 
a početný tím organizátorov z Turčianskeho šachového centra TŠC - MŠK Martin na čele 
s Ing. Jozefom Hlaváčikom zvládol aj túto, v školských súťažiach rekordnú účasť 237 mladých 
šachistov a šachistiek, bez významného narušenia harmonogramu turnaja. K dramatickosti 
turnaja s viacerými kvalitnými a vyrovnanými družstvami istotne prispel aj systém 
hodnotenia partiových bodov, tzv. olympijský, hoci už aj na šachových olympiádach sa od 
neho upustilo. Práve v detských súťažiach sa ukazuje jeho hlavná prednosť, motivácia 
každého člena tímu priniesť mu čo najviac bodov na svojej šachovnici. Na sledovanie partií 
spoluhráčov a spoluhráčok a s tým súvisiace taktizovanie, na ktoré sme tak zvyknutí 
z ligových súťaží, nie je veľký priestor ani dôvod. O medaily bojovali tímy rovnakých 
základných škôl ako pred rokom, avšak poradie sa predsa premiešalo.  

Víťazné družstvo Súkromného gymnázia CENADA (Centrum nadania), Majerníkova 60, 
Bratislava hrajúce v zložení Jakub Šošovička (5,5/7), Dávid Gžib (6,5/7), David 
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Petrek (6/7) a Lucia Strišková (3/7) získalo spolu 21 partiových bodov. S minimálnym, pol 
bodovým odstupom bola druhá ZŠ Dargovských hrdinov Humenné (D. Lopata, L. Seman, S. 
Simonová, L. Simon). Tretie miesto s 20-timi partiovými bodmi obsadili obhajcovia víťazstva 
z minulého roku z Evanjelickej spojenej školy Liptovský Mikuláš (M. Tarageľová, J. Pogádl, K. 
Janíková, M. Janík). 

Na jednotlivých šachovniciach boli ocenení: 1. šach. M. Solčan (ZŠ. sv. Alžbety Nová 
Baňa) 7/7, 2. šach. M. Marko (ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice) 7/7, 3. šach. R. Priechodský (ZŠ s 
MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné) 7/7, 4. šach. N. Holeštiaková (CZŠ Dobrého pastiera, Žilina 
A) 7/7. Konečné poradie nájdete na http://chess-results.com/tnr337687.aspx. 

 

Obrázok 4.Majstri Slovenska ZŠ - Súkromné Gymnázium CENADA, Bratislava: L. Strišková, D. Petrek, 
D. Gžib, Jak. Šošovička 

Víťazné družstvo SG CENADA Bratislava postúpilo na finálový turnaj svetoznámej súťaže 
školských družstiev Belaja Ladja (1.-9. 6. 2018, Soči, Rusko). 

Obidva turnaje sa hrali na 7 kôl tempom 2x10 min. +5 s/ť, hlavným rozhodcom bol Karol 
Pekár. Na stránkach Slovenského šachového zväzu www.chess.sk bol vysielaný aj online 
prenos na 24 šachovniciach, ktorý s veľkým prehľadom zabezpečoval p. Radovan Dibala. 

Na otvorení a vyhodnotení turnajov sa zúčastnili aj pozvaní hostia Mgr. Imrich Žigo,  zástupca 
primátora mesta Martin a JUDr. Marián Gešper – predseda Matice Slovenskej, ktorá 
venovala aj knižné dary oceneným žiakom a študentom. 
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Dokopy sa krajských a celoslovenského kola zúčastnilo 438 žiakov, žiačok, študentov 
a študentiek, ktorí zaznamenali 666 cvičebných jednotiek. 

 

Obrázok 5. Tím rozhodcov a organizátorov Majstrovstiev Slovenska 4-členných družstiev ZŠ a SŠ 

HUMENČANIA V SOČI REPREZENTOVALI SLOVENSKO NA BIELEJ LADJI 2018 

Biela Veža (Belaya Ladya) je najväčší školský šachový turnaj Ruskej federácie s 50-ročnou 
tradíciou, ktorej sa len tretí rok zúčastňujú aj zahraničné školské tímy. Medzi pozvanými 
krajinami bolo po druhýkrát aj Slovensko. Hráči družstiev do 14 rokov podľa pravidiel súťaže 
musia byť z jednej základnej školy a zo štyroch členov družstva musí byť minimálne jedno 
dievča. 

V tomto roku si postup z druhého miesta v celoslovenskom turnaji vybojovali mladí šachisti 
zo ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, všetci hráči sú zároveň členmi klubu Šachy Reinter. 

Hráči reprezentovali nielen svoju školu, svoj klub, mesto, ale aj celé Slovensko na tomto 
prestížnom medzinárodnom turnaji v Soči, na brehu Čierneho mora. Od prvého do deviateho 
júna Slovensko bojovalo s víťazmi školských súťaží jednotlivých ruských republík a oblastí -
  79 účastníkov z Ruskej federácie a 21 rôznych krajín sveta. Slovenské družstvo v zložení 
Pavol Greňo, Leonard Simon, Tobiáš Babjarčík a Stela Simonová v konfrontácii s najlepšími 
školami ruskej federácie a sveta skončilo v druhej polovici tabuľky. Za sebou nechali družstvá 
z Francúzska, Kene, Švédska, Grécka, Nemecka či Srbska. Víťazmi sa druhýkrát po sebe stali 
školáci z Indie. Potvrdila sa sila ruskej školy, keď hráči s ELO okolo 1000 z Ruska pravidelne 
porážali súperov z iných krajín s omnoho vyšším ELO koeficientom. 
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Výrazný úspech zaznamenala naša reprezentantka Stela Simonová, ktorá skončila na 6. 
mieste spomedzi 100 hráčok na 4. šachovnici so ziskom 7,5 boda z 9. 

Význam turnaja, kde sa deti okrem súťažného šachu mohli zabaviť aj futbalom, volejbalom, či 
vedomostnými hrami, ukazuje aj skutočnosť, že svoj pozdrav žiakom poslal aj prezident 
Ruskej federácie Vladimir Putin. Putin spolu so známym ruským veľmajstrom Karpovom 
navštívili turnaj Belaya Ladya pred 4 rokmi aj osobne. 

Poďakovanie za možnosť reprezentovať patrí Slovenskému šachovému zväzu, klubu Šachy 
REINTER, ZŠ Dargovských hrdinov, rodičom a všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení 
účasti slovenského družstva. Samostatné poďakovanie patrí p. Janíkovi z Liptovského 
Mikuláša, ktorý počas MSR v Tatralandii odovzdal Humenčanom cenné skúsenosti a poznatky 
organizačného charakteru – v minulom roku ako prví reprezentovali Slovensko na tomto 
turnaji práve Liptáci. 

 “Sme veľmi hrdí, že naši zverenci mohli v tomto ročníku reprezentovať Slovensko, zbierať 
skúsenosti na ťažkom medzinárodnom turnaji. Vďaka šachu mohli spoznávať nové kultúry, na 
vlastnej koži zažiť atmosféru olympijského mesta a nadväzovať priateľstvá so školákmi z 
rôznych kútov sveta, s ktorými ich spája spoločná záľuba – šach.” – dodal na záver riaditeľ 
neziskovej organizácia Šachy REINTER Ing. Jaroslav Pčola. 

Priebeh turnaja: http://chess-results.com/tnr358062.aspx 

Obrázok 6. Družstvo zo Základnej Školy Dargovských hrdinov Humenné v Soči 
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA ŽIAKOV, ŽIAČOK A ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK 

Majstrovstvá Slovenska žiakov, žiačok a študentov a študentiek 2017/18sa konali dňa 
18.12.2018 v Topoľčanoch. Topoľčiansky šachový klub vedený Mgr. Ing. Alexandrom 
Riabovom získal právo usporiadať toto podujatie už tretí rok po sebe. Nadobudnuté 
skúsenosti a tiež posilnenie organizačného tímu o špičkových slovenských rozhodcov IA 
Rastislava Diviaka a IA Karola Pekára pomohli zvládnuť aj mimoriadnu situáciu, keď v 
pôvodne plánovanej hracej miestnosti v Kultúrnom dome došlo k havárii vykurovania. 

Podujatie sa uskutočnilo v telocvični topoľčianskej SOŠ Drevárska na Pílskej ulici. Na otvorení 
turnaja privítal účastníkov aj nová primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová. 
Hrali sa štyri samostatné turnaje švajčiarskym systémom na 7 kôl tempom 2x10 min. + 5s/ť. 

Tento ročník bol o účasť vo finálovom turnaji mimoriadny záujem zo strany hráčov a bola 
zaznamenaná ich rekordná účasť, až 125. Odrieknutí hráčov, ktorí si postup vybojovali v 
krajských kolách, bolo minimum, naopak záujem o divoké karty výrazne presiahol kvóty 
zakotvené v súťažnom poriadku. Aj vzhľadom na mimoriadne úspechy slovenskej šachovej 
mládeže, ale aj s tým súvisiacu vyťaženosť reprezentantov, ktorí sa často nemohli zúčastniť 
nižších stupňov postupovej súťaže, bolo v tomto ročníku udelených pravdepodobne najviac 
extra miesteniek. 

 

Obrázok 7. Riaditeľ turnaja A. Riabov, 2. D. Ferková, 1. Aylen Strgacich, garant SŠZ S. 
Vlček, 3. V. Ucekajová 
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Výsledkové listiny však dokazujú, že divoké karty boli udelené oprávnene a ich držitelia vo 
všetkých kategóriách bojovali o medaily a Aylen Strgacich si dokonca vybojovala majstrovský 
titul v kategórii stredoškoláčok. Aylen pochádza z Argentíny, avšak navštevuje Gymnázium 
Golianova v Nitre, sa stala historicky prvou zahraničnou majsterkou Slovenska spomedzi 
školákov a školáčok, keď získala 6 bodov. Spoločnosť na pomyselných stupňoch víťazov jej 
tvorili Dominika Ferková (Gym. L. Stöckela Bardejov) a prekvapenie turnaja Veronika 
Ucekajová (Gym. Šrobárova 1 Košice). Turnaja stredoškoláčok sa zúčastnilo 29 hráčok, 
konečné poradie je zverejnené na http://chess-results.com/tnr400102.aspx. 

Medzi žiačkami ZŠ so 6,5 bodmi kraľovala prvá nasadená Viktória Nadzamová (SZŠ Slobody 1 
Košice). O pol bodu za ňou zaostala Lucia Kapičáková (ZŠ J. Karmana Lučenec). Bronzovú 
medailu si z pozície divokej karty so ziskom 5 bodov vybojovala Ema Walterová (ZŠ J. G. 
Tajovského Senec). V kategórií žiačok súťažilo 31 dievčat. Poradie je na  http://chess-
results.com/tnr400025.aspx. 

Ozdobou podujatia bola účasť aktuálneho majstra sveta do 18 rokov IM Viktora Gažíka (Gym. 
V. B. Nedožerského Prievidza) v kategórii stredoškolákov. Organizátori si pripomenuli jeho 
nedávny fantastický úspech a prichystali pre účastníkov pamätné pohľadnice, ktoré veľmi 
skromne pôsobiaci Viktor účastníkom ochotne podpisoval aj s venovaním. No na 
šachovniciach šla úcta hráčov stranou a majstrovský titul v kategórii stredoškolákov 
suverénne so 6,5 bodmi obhájil jeho rival už od detských čias IM Jerguš Pecháč (SOŠE 
Dopravná Žilina). Pri záverečnom ceremoniáli bolo spomenuté, že rovnaké poradie bolo 
zaznamenané aj v 1. ročníku GPX mládeže SŠZ 2007/08 v najmladšej kategórií chlapcov do 8 
rokov. Stalo sa pred viac ako 10-imi rokmi. Čas letí... Tretím miestom sa na záver svojej 
stredoškolskej šachovej kariéry blysol Marek Karas (Gym. J. Hronca Bratislava) a ako bonus 
k bronzovej medaile si odniesol aj skalp aktuálneho majstra sveta. Turnaja stredoškolákov sa 
zúčastnilo 36 hráčov. Poradie na http://chess-results.com/tnr400075.aspx. 

K úspešnej obhajobe titulu došlo aj v druhej chlapčenskej kategórií, žiakov ZŠ. FM Samir 
Sahidi (SŽŠ BESST Trnava) zaváhal len raz s celkovo druhým Richardom Turčanom (ZŠ 
Sitnianska B. Bystrica). Ten turnaj viedol až do záverečného kola, kde však bielymi podľahol 
Filipovi Haringovi (ZŠ Moskovská B. Bystrica). Filip si za svoj príkladný bojovný prístup 
v súboji proti svojmu oddielovému kolegovi z ŠK Junior B. Bystrica vyslúžil bronzovú medailu. 
Medzi žiakmi ZŠ hralo 32 hráčov, konečné poradie je na http://chess-
results.com/tnr399843.aspx. 
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PROJEKTY  

V rámci projektov bol v období od 03.12.2017 do 02.03.2019 realizovaný projekt 
Erasmus+(No. 2017-1-SK01-KA201-035424). Slovenský šachový zväz bol koordinátor 
projektu. Do projektu boli zapojení aj partneri: 

 Associacao Ludus, Portugalsko 
 Universitat de Girona, Španielsko 
 Chess in Schools and Communities (CSC), Anglicko 
 Základná škola Veľká Ida, Slovensko 

Súčasťou projektu bola organizácia a účasť partnerov na nadnárodných stretnutiach, ktoré sa 
uskutočnili v Bratislave (12.9.2018), Londýne (10.11.2018, 2.2.2019, 22.2.2019), Lisabone 
(12.1.2019) a Girone (9.2.2019). 

Najvýznamnejším medzinárodným podujatím projektu bol tzv. Multiplier Event, ktorý sa 
konal 8.12.2018 v rámci medzinárodnej konferencie London Chess Conference 2018. 
Multiplier Event (Multiplikačná udalosť) projektu CHAMPS mala v programe vyhradený 
samostatný priestor a čas (8.12.2018, 14:00 - 18:00) v mezaníne Írskeho kultúrneho centra 
(štvrť Hammersmith, Westend, Londýn), v ktorom prebiehala celá dvojdňová konferencia. 

Ako prvý vystúpil Ing. Štefan Marsina, PhD., manažér projektu CHAMPS, ktorý vo svojej 
prezentácii zhrnul výstupy, načrtol výhľad do budúcna a vyzval prítomných partnerov, aby 
vyvinuli maximálne úsilie vzhľadom na rýchlo blížiaci sa termín ukončenia projektu 2. marca 
2019. Ďalší prednášajúci John Foley, ktorý bol súčasne aj riaditeľom celej dvojdňovej 
konferencie, priblížil početnému auditóriu obsah výsledného dokumentu (tzv. Intellectual 
Output 1) projektu CHAMPS. 

 

Obrázok 8. Riaditeľ projektu Erasmus+ Štefan Marsina spolu s Vierou Haraštovou na Multiplikačnom 
podujatí v Londýne pri prezentácii skúsenosti z výučby matematiky pomocou šachu v SZŠ Skalica 
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Šachovo-matematické úlohy z tohto dokumentu boli zadávané žiakom partnerských 
organizácií a priebežne vyhodnocované, čo vo svojom príspevku predstavila Mgr. Viera 
Haraštová zo SZŠ Skalica. 

Prezentáciu ZŠ Veľká Ida, ktorej zástupca Vladimír Strýčko sa nemohol zúčastniť konferencie 
predniesol Stanislav Vlček, ktorý sa staral najmä o logistické zabezpečenie celej výpravy. 
O záver bloku sa postaral Mark Szavin z Eszterházyho univerzity v maďarskom Egeri. 

V druhom bloku si slovo opäť vzal John Foley, ktorý prezentoval na príklade CSC, vzdelávanie 
a certifikáciu učiteľov. Na Vieru Haraštovú nadviazali témou riešenia matematických úloh na 
šachovnici aj Rita Atkins (CSC Cambridge) a Jorge Silva (Ludus, Lisabon). V záverečnej diskusii, 
ktorú moderoval Jérôme Maufras z Académie de Créteil (Francúzko), vystúpili aj Éva 
Gyarmati z Maďarskej akadémie vied a Josep Serra z Univerzity Girona, ktorý je 
viceprezidentom Katalánskej šachovej federácie. 

 

Obrázok 9.Výber účastníkov Multiplikačného podujatia v Londýne, Hammersmith (12/2018). 
Zľava: Stanislav Vlček, Mark Szavin, John Foley, Rita Atkins, Éva Gyarmati, Štefan Marsina, Jana 

Šošovičková, Marta Motúzová, Jérôme Maufras, Viera Haraštová, Renata Irena Gažík, Jiří Harašta, 
Oliver Ralík, Juraj Pecháč, Ján Kocúr, Matej Čertík, Jorge Nuno Silva a Alexander Kostyev 

Videá z konferencie, ktoré nasnímal Juraj Pecháč, jeden z členov slovenskej výpravy, sú 
verejne dostupné (nájdete ich na http://forum.chess.sk/viewtopic.php?f=6&t=1892), viacero 
ďalších materiálov, vrátane prezentačných súborov je 
k stiahnutiu (https://londonchessconference.com/2018-conference-presentations/). 

Okrem vyššie spomínaných prispievateľov sa zo Slovákov konferencie zúčastnili Mgr. Matej 
Čertík (SŠ Tilgnerova Bratislava), Mgr. Renata Irena Gažík (CVČ JUNIOR Bojnice), Jiří Harašta 
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(ŠK Skalica), PaedDr. Ján Kocúr (ZŠ s MŠ Zákamenné), RNDr. Marta Motúzová (CVČ Včielka 
Púchov), PaedDr. Oliver Ralík (ZŠ Benkova Nitra), Ing. Jana Šošovičková, PhD. (SZŠ Nová 
Dubnica). 

Najväčší ohlas u účastníkov vyvolala prezentácia predsedu komisie CiS ECU Jespera Halla zo 
Švédska o národnom turnaji švédskych školákov Chess4 s dlhoročnou tradíciou, ktorého sa 
zúčastňujú každoročne tisíce detí. Dôvodom vysokej účasti je aj nezvyčajný systém 
bodovania 3-2-1, keď aj za prehru dostane každý účastník bod, no a celkové poradie sa tvorí 
celkovým súčtom bodov všetkých žiakov školy. 

Na záver konferencie prialo jej účastníkom aj šťastie, keď stretli aktuálne najsilnejšiu 
šachistku sveta Hou Yifan, ktorá v danom roku začala študovať na slávnej univerzite 
v Oxforde. 

 

Obrázok 10. Spoločná fotka slovenských účastníkov konferencie s Číňankou Hou Yifan, najsilnejšou 
šachistkou sveta 

Ďalším z projektov SŠZ je projekt Šach na školách(Chess in Schools), ktorý sa realizuje už od 
roku 2011. Od začiatku projektu sa zapojilo 343 základných škôl, centier voľného času a 
materských škôl. 

  

 
19 VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVENSKÉHO ŠACHOVÉHO ZVÄZU ZA ROK 2018 |       



3. PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV 

Počas roka 2018 reprezentanti SŠZ dosiahli tieto významné športové výsledky na 
medzinárodnom poli: 

 Majstrovstvá sveta mládeže do 18 rokov (Grécko): Viktor Gažík majster sveta 
 Majstrovstvá sveta mládeže v rapid šachu (Grécko): Viktor Gažík- 4. miesto 
 Majstrovstvá sveta mládeže v bleskovom šachu do 18 rokov (Grécko): Viktor Gažík 3. 

miesto 
 

 

Obrázok 11. Viktor Gažík (druhý zľava) sa stal majstrom sveta v kategórií do 18 rokov 

 Majstrovstvá sveta mládeže do 12 rokov (Španielsko): Sebastián Lukáš Kostolanský – 6. 
miesto 

 Šachová olympiáda družstiev(Gruzínsko):ženy (Eva Repková, Zuzana Stočková, Zuzana 
Cibičková, Monika Motyčáková, Dominika Ferková, Igor Štohl) - 19. miesto, muži 
(Christopher Repka, Marián Jurčík, Tomáš Petrík, Viktor Gažík, Martin Nayhebaver, 
Štefan Mazúr) - 66. miesto 

 Majstrovstvá Európy družstiev do 18 rokov (Nemecko): chlapci (Béla Jakab, Viktor 
Haring, Filip Haring, Samir Sahidi, Richard Turčan) - 9.miesto 

 Európsky klubový pohár družstiev (Grécko): ŠK Dunajská Streda (Tamás Petényi, Miklós 
Németh, Albert Bokros, Zoltán Varga, Mate Bagi, Attila Istvan Csonka, Lászlo Takács)- 
11. miesto 
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 Majstrovstvá Európskej Únie: 
 kategória chlapci do 8 rokov: Lukáš Strapec - 3. miesto, Ryan Casey Mészaros  

 5. miesto 
 kategória chlapci do 10 rokov: Dominic James Earle - 4. miesto 
 kategória chlapci do 12 rokov: Šimon Rybka - 6. miesto 
 kategória chlapci do 14 rokov: Ondrej Vadila - 3.miesto, Vladimír Bochnička  

 4. miesto 
 kategória dievčatá do 8 rokov: Timea Haásová - 3. miesto 
 kategória dievčatá do 10 rokov: Martina Šošovičková - 4. miesto 
 kategória dievčatá do 12 rokov Lucia Ševčíkova: - 1. miesto, Lucia Kapičákova  

2. miesto, Simona Bochničková - 5 miesto 
 V apríli 2018 kongres FIDE udelil nášmu reprezentantovi Christopherovi Repkovi titul 

medzinárodná veľmajster. Týmto sa stal historicky najmladším veľmajstrom, ktorý 
tento titul získal v histórii Slovenského šachového zväzu.  
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4. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ÚDAJOV V NEJ 
OBSIAHNUTÝCH 

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení  SŠZ účtuje v 
sústave podvojného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky zväz zostavuje Súvahu, Výkaz 
ziskov a strát a poznámky. Po 31. decembri 2018 nenastali žiadne udalosti majúce významný 
vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 

Za rok 2018 SŠZ vykázal stratu 6 838,67 Eur. Strata bola spôsobená jednak prekročením 
niektorých rozpočtových položiek, zvýšením vlastnej angažovanosti SŠZ na projekte 
Erasmus+, ako aj vytvorením opravnej položky k pohľadávke, o ktorej momentálne prebieha 
súdny spor. V období roka 2018 došlo k úbytku aktív, ktoré bolo spôsobené vyradením 
dubiózneho majetku. Do budúcnosti sa predpokladá ďalší nárast príspevku od MŠVVaŠ SR, 
ako aj mierny nárast vlastných zdrojov, pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu. 

 

NÁZOV K 31.12. 2018 V EUR 

Neobežný majetok 12 493,70 

- Oprávky - 12 493,70 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 

Dlhodobý hmotný majetok 12 493,70 

- Oprávky - 12 493,70 

Dlhodobý finančný majetok 0 

Obežný majetok 86 036,34 

Zásoby 569,06 

Dlhodobé pohľadávky 0 

Krátkodobé pohľadávky 29 585,38 

- Opravné položky - 6 667,10 

Finančné účty 62 549,00 

Časové rozlíšenie spolu 35,88 

Majetok spolu 86 072,22 

Vlastné zdroje krytia majetku spolu 32 502,05 

Imanie a peňažné fondy 48 902,42 
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Fondy tvorené zo zisku 0,00 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -  9 561,70 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - 6 838,67 

Cudzie zdroje spolu 8 624,39 

Rezervy 840,00 

Dlhodobé záväzky 0,00 

Krátkodobé záväzky 7 784,39 

Bankové výpomoci a pôžičky 0,00 

Časové rozlíšenie spolu 44 945,78 

Vlastné a cudzie zdroje spolu 86 072,22 

Náklady 253 322,67 

Výnosy 246 599,60 

Daň z príjmov 115,60 

 

Prehľad majetku a záväzkov roku 2017 v EUR- jednoduché účtovníctvo 

NÁZOV ROK 2017 

Zásoby 104,96 

Pohľadávky 21 967,40 

Bankové účty a peniaze 89 438,55 

Dlhodobý hmotný majetok 5 962,20 

Majetok celkom 117 473,11 

Záväzky 49 942,93 

Rozdiel majetku a záväzkov 67 530,18 
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5. PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU V ROKU 2018 

POPIS VEREJNÉ ZDROJE VLASTNÉ ZDROJE 

Tržby za predaj služieb 
 1 792,29 

Tržby za predaný tovar  
 544,20 

Osobitné výnosy 
 31 111,30 

Prijaté dary 
 5 962,20 

Zmluvné pokuty a penále  
   708,00 

Kurzové zisky 
 3,96 

Ostatné výnosy 
 249,34 

Tržby z predaja dlhodobého 
hmotného majetku  

 
222,00 

Tržby z predaja materiálu  
 30,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane  
152,65  

Prijaté príspevky od iných organizácií 
 130,00 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 
 4 903,76 

Prijaté členské príspevky 
 54 774,50 

Príspevok MŠ uznanému športu 
120 509  

Dotácia MŠ na školský šport 
6 856  

Projekt Erasmus + 
18 650,4  

Výnosy celkom 146 168,05 100 431,55 

 
Prehľad príjmov za rok 2017 v EUR- jednoduché účtovníctvo 
 

NÁZOV NEZDAŇOVANÁ ČINNOSŤ ZDAŇOVANÁ ČINNOSŤ 

Dary a príspevky 46 436,75 
 

Členské príspevky 54 621,00 
 

Podiel zaplatenej dane z príjmov 171,44 
 

Dotácie 138 504,00  
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Predaj majetku  2 113,00 

Ostatné 28 033,35 3 315,88 

Spolu 267 766,54 5 428,88 

 

6.MENO, PRIEZVISKO FYZICKÝCH OSÔB A NÁZOV, SÍDLO A 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM ŠPORTOVÁ 
ORGANIZÁCIA POSKYTLA ZO SVOJHO ROZPOČTU PROSTRIEDKY 

PREVYŠUJÚCE V SÚČTE SUMU 5 000 EUR, A ÚČEL, NA KTORÝ BOLI 
TIETO PROSTRIEDKY URČENÉ 

P.Č. 
MENO A PRIEZVISKO FYZICKÝCH 

OSÔB / NÁZOV, SÍDLO 
PRÁVNICKÝCH OSÔB 

IČO 
PRÁVNICKÝCH 

OSÔB 
ÚČEL 

1 

NR Klub 

Továrenská 32, 064 01 Stará 
Ľubovňa 

50031147 Majstrovstvá Európy žien, 
príprava mužskej reprezentácie 

2 

Liptovský šachový zväz 

M. M. Hodžu 20, 031 01 Liptovský 
Mikuláš 

00592277 

Majstrovstvá SR mládeže, 
Československá extraliga žien, 

ratingovanie, Dorastenecká liga, 
Kluby do 23 rokov 

3 

Šachový klub Dunajská Streda 

Nemešsegská 8, 929 01 Dunajská 
Streda 

34009779 ECO-C Extraliga, Slovakia Tour, 
Európsky klubový pohár 

4 

Šachový klub Banská Štiavnica 

Mierová 13, 969 01 Banská 
Štiavnica 

42001552 Organizácia Majstrovstvá SR 
mužov a žien 

5 
Šachový klub Modra 

SNP 21, 900 01 Modra 
34002278 

Príprava ženskej reprezentácie, 
tréningy Národná šachová 
akadémia, ECO-Cextraliga 
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7. PREHĽAD NÁKLADOV ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE A OSOBITNE 
PREHĽAD NÁKLADOV NA PREVÁDZKU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE, 

MZDOVÉ NÁKLADY, NÁKLADY NA ODMENY A NÁHRADY VÝDAVKOV 
PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU 

POPIS ROK 2018 V EUR 

Spotreba materiálu 869,61 

Predaný tovar 245,70 

Spotreba energie  

Opravy a udržiavanie  

Cestovné 4 405,39 

Ostatné služby 31 560,61 

Náklady na reprezentáciu  

Mzdové náklady 3 000,00 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 536,40 

Zákonné sociálne náklady  

Daň z motorových vozidiel  

Daň z nehnuteľnosti  

Ostatné dane a poplatky 57,50 

Ostatné pokuty a penále  

Odpísanie pohľadávky  

Úroky  

Kurzové straty 16,45 

Osobitné náklady 153 124,58 

Iné ostatné náklady 577,17 

Odpisy DNM a DHM 5 962,20 

Predaný materiál  

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám  
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Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 10 500,00 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 35 799,96 

Dane 434,90 

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 6 667,10 

Náklady celkom 253 322,67 

 

Prehľad výdavkov za rok 2017 v EUR - jednoduché účtovníctvo 

NÁZOV NEZDAŇOVANÁ ČINNOSŤ ZDAŇOVANÁ ČINNOSŤ 

Zásoby 1 109,37 711,92 

Služby 168 698,41 2 700,00 

Dary a príspevky iným 
subjektom 

45 246,22  

Prevádzková réžia 18 768,30  

Ostatné 6 575,50  

Spolu 240 397,80 3 411,92 

Daň z príjmov  423,56 
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8. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV 

Stav a pohyb majetku: v roku 2018 bol odpísaný majetok podľa odpisového plánu. Vyradil sa 
majetok vedený v operatívnej evidencii z dôvodu morálneho opotrebovania: kancelárska 
technika: Notebook 529ATX P3+WINM2000, počítač pentium s príslušenstvom, šachové 
súpravy a digitálne hodiny. 

Vyradil sa dlhodobý hmotný majetok: knihy, magnetické tabule, šachovnice, ktoré boli 
odovzdávané na základe zmlúv o výpožičke subjektom participujúcim na projekte Šach na 
školách v celkovej výške 35 567,10 Eur. 

Stav aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR 

NÁZOV ZAČIATOČNÝ STAV KONEČNÝ STAV PRÍRASTKY/ ÚBYTKY 

Dlhodobý hmotný 
majetok 48 060,80 12 493,70 - 35 567,10 

Oprávky k 
dlhodobému 
hmotnému majetku 

42 098,60 12 493,70 -  29 604,90 

Zásoby 104,96 569,06 + 464,10 

Finančný majetok  89 438,55 62 549 -  26 889,55 

Krátkodobé 
pohľadávky 21 967,40 22 918,28  - 950,88 

Krátkodobé záväzky 49 942,93 7 784,39 - 42 158,54 
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9. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA 

Hospodársky výsledok za rok 2018 bol vytvorený nasledovne: 
 
    Zdaňovaná činnosť  Nezdaňovaná činnosť 
Výnosy    796,20 EUR   245 803,40 EUR 
Náklady   245,70 EUR   253076,97 EUR 
Daň z príjmov   115,60 EUR 
_______________________________________________________________________ 
Výsledok hospodárenia  434,90 EUR    - 7 273,57 EUR 
Výsledok hospodárenia zo zdaňovanej a nezdaňovanej činnosti spolu: - 6 838,67 EUR 
 
Na krytie straty vytvorenej v roku 2018 bude Konferencii SŠZ navrhnuté použiť základné 
imanie. 
 

10. ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A INÝCH 
PREDPISOCH 

VV SSŽ dňa 18.2.2018 schválil Ekonomickú smernicu. Ďalej schválil Antidopingovú smernicu, 
ktorá nadobudla účinnosť dňa 24.11.2018, a Štatút Slovakia Tour, ktorý nadobudol účinnosť 
dňa 15.9.2018. 

VV SŠZ schválil Súťažný poriadok majstrovských súťaží žiakov a žiačok základných škôl, 1. 
stupňa osemročných gymnázií a študentov a študentiek stredných škôl, 2. stupňa 
osemročných gymnázií v zrýchlenom šachu, ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2018. 

Konferencia SŠZ na svojom fyzickom zasadnutí dňa 16.6.2018 schválila zmenu stanov SŠZ. 
Zmena stanov bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra dňa 20.7.2018 pod číslom VVS/1-
900/90-43-13. 

Konferencia SŠZ formou elektronického hlasovania dňa 20.12.2018 schválila zmenu sídla SŠZ 
na Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky. 
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11. ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV

Na zasadnutí konferencie SŠZ, ktorá sa konala dňa 16.6.2018, došlo k zmene zloženia 
orgánov združenia nasledovne: 

Prezident: Zdeněk Gregor 
Najvyšší orgán: Peter Fiala, Róbert Jakab, Peter Lovčičan, Gustáv Šturc, Milan 

Beňo, Denis Nemšák, Pavol Pytlík, Jozef Franzen, Juraj Ivan, 
Pavol Sedláček, Marián Kántorík, Ján Bakalár, Štefan Chovanec, 
Stanislav Vartiak, Štefan Blaho, Alexander Riabov, Rudolf 
Habrda, Vladimír Szűcs, Juraj Petényi, Jozef Ráchela, František 
Jablonický, Jozef Dolník, Ladislav Kaminský, Marianna 
Aľušíková, Marek Štutika, Tomáš Tatarko, Jaroslav Bánoci, 
Imrich Jurčišin, Blažej Pandula, Niki Vrbová, Martin Dobrotka, 
Igor Gažík, Štefan Capák. 

Výkonný výbor: Zdeněk Gregor - prezident SŠZ, Karol Pekár - viceprezident SŠZ, 
Eva Repková - viceprezidentka SŠZ, Monika Motyčáková, Marek 
Zelnický, Michal Vrba, Peter Paleček 

Etická komisia: Ľuboslav Škoviera, Erik Caban 
Licenčná komisia: Vladimír Szűcs, Imrich Jurčišin, Igor Poláčik 
Arbitrážna komisia: Ivan Syrový, Rastislav Diviak, Anton Geffert 
Antidopingová komisia: Blažej Pandula, Marek Tauber, Dušan Forbák 
Kontrolná komisia: Ján Sáňka, Martin Sklár,  Štefan Marsina 
Kontrolór: Ján Sáňka 

V Banskej Bystrici, dňa 26.04.2019 

Prílohy: 1. Výrok audítora 
2. Účtovná závierka SŠZ k 31.12.2018

_______________________ 
Zdeněk Gregor, v.r. 

Prezident SŠZ 
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spRA v A NEZA VISLEHO AUDiTORA 
clenom a statutarnemu organu obcianskeho zdruzenia Sloven sky sachovy ZV3Z 

Sprava Z auditu uctovnej z3vierky 

Podmieneny nazor 
Uskutocnila som audit uctovnej zavierky obCianskeho zdruzenia Slovensky sachory zvaz, so sidlom 
Bernolakovo namestie 25, 940 02 Nove Zamky (d'alej len "Obcianske zdruzenie"), ktora obsahuje 
suvahu k 31. decembru 2018, vykaz ziskov a strat za rok konciaci sa k uvedenemu datumu, a poznamky, 
ktore obsahuju suhrn vyznamnych uctovnych zasad a uctovnych met6d. 

Podl'a m6jho nazoru, okrem moznych vplyvov skutocnosti opisanej v odseku Zaklad pre podmieneny 
nazor, prilozena uctovna zavierka poskytuje pravdiry a vemy obraz financnej situacie Obcianskeho 
zdruzenia k 31. decembru 2018 a vysledku jeho hospodarenia za rok konCiaci sa k uvedenemu datumu 
podl'a zakona c. 431/2002 Z.z. 0 uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (d'alej len "zakon 0 

uctovnictve"). 

Zaklad pre podmieneny nazor 
Pretoze som bola vymenovana za auditora Obcianskeho zdruzenia pocas roka 2018, po vykonani 
auditorskych postupov som nemohla ziskat' dostatocne a vhodne auditorske d6kazy tykajuce sa 
zaciatocnych stavov. 

Audit som vykonala podl'a medzinarodnych auditorskych standardov (International Standards on 
Auditing - ISA). Moja zodpovednost' podl'a tychto standardov je uvedena v odseku Zodpovednost' 
auditora za audit uctovnej zavierky. Od Obcianskeho zdruzenia som nezavisla podl'a ustanoveni zakona 
c. 423/20 IS 0 statutarnom audite a 0 zmene a doplneni zakona c. 43112002 Z. z. 0 uctovnictve v zneni 
neskorsich predpisov (d'alej len "zakon 0 statutarnom audite") tykajucich sa etiky, vratane Etickeho 
k6dexu audftora, relevantnych pre m6j audit uctovnej zavierky a splnila som aj ostatne poziadavky 
tYchto ustanoveni tykajucich sa etiky. Som presvedcena, ze audftorske d6kazy, ktore som zfskala, 
poskytuju dostatocny a vhodny zaklad pre m6j podmieneny nazor. 

Ina skutocnost' 
Audit uctovnej zavierky Obcianskeho zdruzenia bol vykonany prvykrat za rok konciaci sa 31. decem bra 
2018. 

Zodpovednost' statutarneho organu za uctovnu zavierku 
Statutarny organ je zodpovedny za zostavenie tejto uctovnej zavierky tak, aby poskytovala pravdivy 
a verny obraz podl'a zakona 0 uctovnictve a za tie interne kontroly, ktore povazuje za potrebne na 
zostavenie uctovnej zavierky, ktora neobsahuje ryznamne nespravnosti, ci uz v d6sledku podvodu alebo 
chyby. 

Pri zostavovanf uctovnej zavierky je statutarny organ zodpovedny za zhodnotenie schopnosti 
Obcianskeho zdruzenia nepretrzite pokracovat' vo svojej cinnosti, za opfsanie skutocnostf tYkajucich sa 
nepretrziteho pokracovania v cinnosti, ak je to potrebne, a za pouzitie predpokladu nepretrziteho 
pokracovania v cinnosti v uctovnictve, ibaze by mal v umysle ObCianske zdruzenie zlikvidovat' alebo 
ukoncit' jeho cinnost', alebo by nemal inu realisticku moznost' nez tak urobit'. 

Zodpovednost' audftora za audit uctovnej zavierky 
Mojou zodpovednost'ou je zfskat' primerane uistenie, ci uctovna zavierka ako celok neobsahuje 
vyznamne nespravnosti, Ci uz v d6sledku podvodu alebo chyby, a vydat' spravu audftora, vratane 
nazoru. Primerane uistenie je uistenie vysokeho stupna, ale nie je zarukou toho, ze audit vykonany 
podl'a medzinarodnych audftorskych standardov vzdy odhali vyznamne nespravnosti, ak take existuju. 
Nespravnosti m6zu vzniknUt' v d6sledku podvodu alebo chyby a za vyznamne sa povazuju vtedy, ak by 
sa dalo od6vodnene ocakavat', ze jednotlivo alebo v suhrne by mohli ovplyvnit' ekonomicke rozhodnutia 
pouzivatel'ov, uskutocnene na zaklade tejto uctovnej zavierky. 
V ramci auditu uskutocneneho podl'a medzinarodnych audftorskych standardov, pocas celeho auditu 
uplati'lujem odborny usudok a zachovavam profesionalny skepticizmus. Okrem toho: 



• Identifikujem a posudzujeme rizika vyznamnej nespravnosti uctovnej zavierky, ci uz v dosledku 
podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutocnujem auditorske postupy reagujuce na tieto rizika 
a ziskavam auditorske dokazy, ktore su dostatocne a vhodne na poskytnutie zakladu pre moj 
nazor. Riziko neodhalenia vyznamnej nespravnosti v dosledku podvodu je vyssie ako toto riziko 
v dosledku chyby, pretoze podvod maze zahfnat' tajnu dohodu, falsovanie, umyselne 
vynechanie, nepravdive vyhlasenie alebo obidenie internej kontroly. 

• Oboznamujem sa s internymi kontrolami relevantnymi pre audit, aby som mohla navrhnut' 
auditorske postupy vhodne za danych okolnosti, ale nie za ucelom vyjadrenia nazoru na 
efektivnost' internych kontrol Obcianskeho zdruzenia. 

• Hodnotim vhodnost' pouzitYch uctovnych zasad a uctovnych met6d a primeranost' uctovnych 
odhadov a uvedenie s nimi suvisiacich informacii, uskutocnene statutarnym organom. 

• Robfm zaver 0 tom, ci statutarny organ vhodne v uctovnfctve pouzfva predpoklad nepretrziteho 
pokracovania v cinnosti a na zaklade ziskanych auditorskych dokazov zaver 0 tom, ci existuje 
vyznamna neistota v suvislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktore by mohli vyznamne 
spochybnit' schopnost' Obcianskeho zdruzenia nepretrzite pokracovat' v cinnosti. Ak dospejem 
k zaveru, ze vyznamna neistota existuje, som povinna upozornit' v mojej sprave auditora na 
suvisiace informacie uvedene v uctovnej zavierke alebo, ak su tieto informacie nedostatocne, 
modifikovat' moj nazor. Moje zavery vychadzaju z auditorskych dokazov zfskanych do datumu 
vydania mojej spravy auditora. Buduce udalosti alebo okolnosti vsak mozu sposobit', ze 
Obcianske zdruzenie prestane pokracovat' v nepretrZitej cinnosti. 

• Hodnotim celkovu prezentaciu, struktLlru a obsah uctovnej zavierky vratane informacif v nej 
uvedenych, ako aj to, ci uctovna zavierka zachytava uskutocnene transakcie a udalosti 
sposobo\l1, ktory vedie k ich vernemu zobrazeniu. 

Spniva k d'aISim poziadavkam zakonov a inych pravnych predpisov 

Sprava k informaciam, ktore sa uvadzaju vo vyrocnej sprave 

Statutarny organ je zodpovedny za informacie uvedene vo vyrocnej sprave, zostavenej podl'a 
poziadaviek zakona 0 uctovnictve. Moj vyssie uvedeny nazor na uctovnu zavierku sa nevzt'ahuje 
na ine informacie vo vyrocnej sprave. 

V suvislosti s auditom uctovnej zavierky je mojou zodpovednost'ou oboznamenie sa 
s informaciami uvedenymi vo vYrocnej sprave a posudenie, ci tieto informacie nie su vo 
vyznamnom nesulade s auditovanou uctovnou zavierkou alebo mojimi poznatkami, ktore som 
ziskala pocas auditu uctovnej zavierky, alebo sa inak zdaju byt' vYznamne nespravne. 

POsLldila som, ci vyrocna sprava Obcianskeho zdruzenia obsahuje informacie, ktorych uvedenie 
vyzaduje zakon 0 uctovnictve. 

Na zaklade prac vykonanych po cas auditu uctovnej zavierky, podl'a mojho nazoru: 

- informacie uvedene vo vyrocnej sprave zostavenej za rok 20 18 su v sulade s uctovnou 
zavierkou za dany rok, 

- vyrocna sprava obsahuje informacie podl'a zakona 0 uctovnfctve. 

Okrem toho, na zaklade mojich poznatkov 0 uctovnej jednotke a situacii v nej, ktore som ziskala 
pocas auditu uctovnej zavierky, som povinna uviest', ci som zistila vYznamne nespravnosti vo 
vyrocnej sprave, ktoru som obdrzala pred datumom vydania tejto spravy auditora. V tejto suvislosti 
neexistuju zistenia, ktore by som mala uviest'. 

14. maja2019 
Palarikovo 

Ing. Zuzana Simsikova, Licencia UDV A c. 1111 

Janosikova 1540/40, 941 11 Palarikovo 
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UlNUJ_1 

I Uc NUJ 
UCTOVNA zA VIERKA 

neziskovej uctovnej jednotky 

�lllIumlmllllUI 

v sulade podvojneho uctovnictva 

zostavene k 3 1 . 1 2. 2 0 1 8 

Ciselne udaje sa zarovnavaju vpravo, ostatne udaje sa pisu zl'ava. Nevyplnene riadky sa ponechavaju prazdne. 
Udaje sa vyppiriaju palickoyYm pismom (podfa tohoto vzoru), pisacim strojom alebo tlaciarnou, a to ciernou alebo tmavomodrou farbou. 

AABCDEFGHiJKLMNOPORSTUVXYZ 0123456789 1 
Daiiove identifikacne cislo OCtovna zavierka 

20208 7 9 8 8 3 

ICO 

173 1 057 1 

SID SKNACE 

93. 19. 0 

X riadna 

mimoriadna 

X zostavena 

schvalena 

(vyznat{ sa x) 

Za obdobie 

Bezprostredne 
predchadzajuce 
obdobie 

Prilozene sucasti uctovnej zavierky 

IXI Suvaha (Oc NUJ 1-01) IXI Poznamky (Oc NUJ 3-01) 

IXI Vykaz ziskov a strat (Oc NUJ 2-01) 

Obchodne meno alebo nazov uctovnej jednotky 

S 1 0 V e n s  k y sa c h 0 v Y 

Sidlo uctovnej jednotky 

Ulica 

B e r n 0 1 a k o v 0 n a me s t 

PSC Obec 

9 4 002 N 0 v e z a mky 
Cislo telef6nu Cislo faxu 

09 0 3 I 363 9 9 3 0 

E-mailova adresa 

S e k r e t a r 1 a t @ c h e s s 

Zostavena diia 

15· 03· 2 0 1 9 

Podpisovy zaznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
uctovnlctva: 

Schvalena dna 

Zaznamy danoveho uradu 

. 

z v a z 

1 

I 

s 

e 

k 

Podpisovy zaznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
uctovnej zavierky: 

Mesiac Rok 

od 0 1 2 018 

do 1 2 2 0 1 8 

od 0 1 2 0 1 7 

do 1 2 2 0 1 7 

Cislo 

2 5 

Podpisovy zaznam 
statutarneho organu alebo 
clena statutarneho organu 
'''ovne; ;edno� 

L 
Miesto pre evidencne cislo Odtlacok prezentacnej peciatky danoveho uradu 
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív
č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

IČO SID1 7 3 1 0 5 7 1

001Neobežný majetok r.002+r.009+r.021
A. 12493,70 12493,7

002Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)
1.

003
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) -

/072,091A/

004Softvér (013) - /073,091A/

005Oceniteľné práva (014) - /074,091A/

006
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) -

/078+079+091A/

007Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093

008
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

(051) - 095A

009Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)
2. 12493,70 12493,7

010Pozemky (031)

011Umelecké diela a zbierky (032)

012Stavby (021) - /081, 092A/

013
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)

- /082,092A/
4594,80 4594,8

014Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/

015Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/

016Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/

017Drobný  dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/ 7898,90 7898,9

018Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/

019Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094

020
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)

- 095A

021Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)
3.

022
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných

spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A

023
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných

spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A

024Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A

025
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)

- 096A

026Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A

027Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A

028
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

(053) - 095A
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív
č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

IČO SID1 7 3 1 0 5 7 1

029Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051B. 92703,44 6667,1 86036,34

030Zásoby súčet (r.031 až 036)1. 569,06 569,06

031Materiál (112,119) - /191/

032
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
(121,122) - /192,193/

033Výrobky (123) - 194

034Zvieratá (124) - 195

035Tovar (132,139) - /196/ 569,06 569,06

036
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314A) -
391A

037Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)2.

038Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A

039Ostatné pohľadávky (351A) - 391A

040Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A

041Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A

042Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)3. 29585,38 6667,1 22918,28

043
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A)
- 391A

044Ostatné pohľadávky (315A) - 391A 10203,64 10203,64

045
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami (336)

046Daňové pohľadávky(341,342,343,345)

047
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)

12242,00 12242,00

048Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)

049Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)

050Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A 7139,74 6667,1 472,64

051Finančné účty súčet (r.052 až 056)4. 62549,00 62549,00

052Pokladnica (211,213) 223,06 223,06

053Bankové účty (221A + 261) 62325,94 62325,94

054
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
221A

055
Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) -
/291A/

056
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 -
291A)

057Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)C. 35,88 35,88

058Náklady budúcich období (381)1. 35,88 35,88

059Príjmy budúcich období (385)

060MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057 105233,02 19160,8 86072,22
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Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO SID1 7 3 1 0 5 7 1

Strana pasív
č.r.

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie

b 65

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 +
r.073

32502,05061

1. Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067) 48902,42062

Základné imanie (411) 48902,42063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2. Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071) 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) -9561,70072

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072
+ r. 074 + r. 101)

-6838,67073

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 8624,39074

1. Rezervy (r.076 až 078) 840,00075

Rezervy zákonné(451A) 076

Ostatné rezervy (459A,45XA) 077

Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A) 840,00078

2. Dlhodobé záväzky (r.080 až 086) 079

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474A) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A) 086

3. Krátkodobé záväzky (r.088 až 096) 7784,39087

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 7668,79088

Záväzky voči zamestnancom (331,333) 089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 090

Daňové záväzky (341 až 345) 115,60091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom
územnej samosprávy (346+348)

092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A) 096

4. Bankové úvery r.098 + r.100 097

Bankové úvery dlhodobé (461A) 098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100

C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103) 44945,78101

1. Výdavky budúcich období (383A) 670,00102

Výnosy budúcich období (384A) 44275,78103

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 86072,22104
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Náklady
Číslo

riadku

Činnosť Bezprostredne

predchádzjúce

účtovné obdobie
Hlavná

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu

Číslo

účtu

b c 41 2 3a

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO / SID1 7 3 1 0 5 7 1

501 01Spotreba materiálu 869,61 869,61

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar 245,70 245,70

511 04Opravy a udržiavanie

512 05Cestovné 4405,39 4405,39

513 06Náklady na reprezentáciu

518 07Ostatné služby 31560,61 31560,61

521 08Mzdové náklady 3000,00 3000,00

524 09
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

536,40 536,40

525 10Ostatné sociálne poistenie

527 11Zákonné sociálne náklady

528 12Ostatné sociálne náklady

531 13Daň z motorových vozidiel

532 14Daň z nehnuteľností

538 15Ostatné dane a poplatky 57,50 57,50

541 16Zmluvné pokuty a penále

542 17Ostatné pokuty a penále

543 18Odpísané pohľadávky

544 19Úroky

545 20Kurzové straty 16,45 16,45

546 21Dary

547 22Osobitné náklady 153124,58 153124,58

548 23Manká a škody

549 24Iné ostatné náklady 577,17 577,17

551 25
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

5962,20 5962,20

552 26
Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

553 27Predané cenné papiere

554 28Predaný materiál

555 29Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 30Tvorba fondov

557 31Náklady na precenenie cenných papierov

558 32Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 6667,10 6667,10

561 33
Poskytnuté príspevky organizačným
zložkám

562 34
Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám

35799,96 35799,96

563 35Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 10500,00 10500,00

565 36
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

567 37Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

38Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37 253076,97 245,70 253322,67
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Výnosy
Číslo

riadku

Činnosť Bezprostredne

predchádzjúce

účtovné obdobie
Hlavná

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu

Číslo

účtu

b c 41 2 3a

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) / SIDIČO 1 7 3 1 0 5 7 1

601 39Tržby za vlastné výrobky

602 40Tržby z predaja služieb 1792,29 1792,29

604 41Tržby za predaný tovar 544,20 544,20

611 42Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 43Zmena stavu zásob polotovarov

613 44Zmena stavu zásob výrobkov

614 45Zmena stavu zásob zvierat

621 46Aktivácia materiálu a tovaru

622 47Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 48Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

624 49Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 50Zmluvné pokuty a penále 708,00 708,00

642 51Ostatné pokuty a penále

643 52Platby za odpísané pohľadávky

644 53Úroky

645 54Kurzové zisky 3,96 3,96

646 55Prijaté dary 5962,20 5962,20

647 56Osobitné výnosy 31111,30 31111,30

648 57Zákonné poplatky

649 58ostatné výnosy 249,34 249,34

651 59
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

222,00 222,00

652 60Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 61
Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

654 62Tržby z predaja materiálu 30,00 30,00

655 63Výnosy z krátkodobého finančného majetku

656 64Výnosy z použitia fondu

657 65Výnosy z precenenia cenných papierov

658 66Výnosy z nájmu majetku

661 67Prijaté príspevky od organizačných zložiek

662 68Prijaté príspevky od iných organizácií 130,00 130,00

663 69Prijaté príspevky od fyzických osôb 4903,76 4903,76

664 70Prijaté členské príspevky 54774,50 54774,50

665 71Príspevky z podielu zaplatenej dane 152,65 152,65

667 72Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 73Dotácie 146015,40 146015,40

74Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73 245803,40 796,20 246599,60

75
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 -
r.38

-7273,57 550,50 -6723,07

591 76Daň z príjmov 115,60 115,60

595 77Dodatočné odvody dane z príjmov

78Výsledok hospodárenia po zdanení -7273,57 434,90 -6838,67
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  1 7 3 1 0 5 7 1 /SID     

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

(1) Základné informácie občianskeho združenia. 
Názov: Slovenský šachový zväz 
Právna forma: občianske združenie 
Sídlo: Bernolákovo námestie 811/25 Nové Zámky, 940 02 
Štatutárny orgán: prezident  Zdeněk Gregor 
Dátum založenia: 16.5. 1990 
Účtovné obdobie: 1.1. 2018 - 31.12. 2018 
Do 20.12. 2018 bolo sídlo občianskeho združenia na adrese Junácka 6, 832 80 Bratislava. 
 
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, najvyššom orgáne, výkonného výboru a komisií.  
Prezident:  Zdeněk Gregor 
Najvyšší orgán: Peter Fiala, Róbert Jakab, Peter Lovčičan, Gustáv Šturc, Milan Beňo, Denis Nemšák, Pavok Pytlík, Jozef Franzen, Juraj Ivan, Pavol Sedláček, Marián 
Kántorík, Ján Bakalár, Štefan Chovanec, Stanislav Vartiak, Štefan Blaho, Alexander Riabov, Rudolf Habrda, Vladimír Szűcs, Juraj Petényi, Jozef Ráchela, František 
Jablonický, Jozef Dolník, Ladislav Kaminský, Marianna Aľušíková, Marek Štutika, Tomáš Tatarko, Jaroslav Bánoci, Imrich Jurčišin, Blažej Pandula, Niki Vrbová, Martin 
Dobrotka, Igor Gažík, Štefan Capák. 
 
Výkonný výbor: Zdeněk Gregor - prezident SŠZ, Karol Pekár - viceprezident SŠZ, Eva Repková - viceprezidentka SŠZ, Monika Motyčáková, Marek Zelnický, Michal 
Vrba, Peter Paleček 
Etická komisia: Ľuboslav Škoviera, Erik Caban 
Licenčná komisia: Vladimír Szűcs, Imrich Jurčišin, Igor Poláčik 
Arbitrážna komisia: Ivan Syrový, Rastislav Diviak, Anton Geffert 
Antidopingová komisia: Blažej Pandula, Marek Tauber, Dušan Forbák 
Kontrolná komisia: Ján Sáňka, Martin Sklár, Štefan Marsina  
Kontrolór: Ján Sáňka 
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(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva. 

Opis činnosti občianskeho združenia: 

1. organizuje majstrovské a nemajstrovské súťaže a medzinárodné podujatia 
2. zastupuje záujmy svojich členov v SR a v zahraničí 
3. spolupracuje s orgánmi verejnej správy 
4. podporuje šachové vzdelávanie 
5. zabezpečuje odborný rast a riadenie prípravy školenie trénerov, rozhodcov a funkcionárov 
6. zabezpečuje vzdelávanie učiteľov a iných pedagogických zamestnancov v predmete šach 
7. zabezpečuje výchovu (trénersko-metodickú činnosť) mládeže vo všetkých vekových kategóriách a jej účasť na významných medzinárodných podujatiach. 

 
Účtovná jednotka v bezprostredne predchádzajúcom období viedla jednoduché účtovníctvo. 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 

(2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na: 

a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacia cena 

b) zásoby obstarané kúpou - obstarávacia cena 

c) pohľadávky menovitou hodnotou 

d) krátkodobý finančný majetok - menovitou hodnotou 

e) časové rozlíšenie na strane aktív - menovitou hodnotou 

f) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - menovitou hodnotou 

g) časové rozlíšenie na strane pasív - menovitou hodnotou 

(3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, 
použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov. 
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Odpisový plán 

Dlhodobý majetok odpisovaný Číslo účtu Doba odpisovania Odpisová sadzba Metóda odpisovania 
 Šachový súbor CIS1 022 6 rokov 2 rovnomerná 
 Šachový súbor CIS2 028 6 rokov 2 rovnomerná 

 

(4) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy. 

Účtovná jednotka uplatňuje opravné položky k pohľadávkam a tvorí rezervy. 

Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

Tabuľka č. 1 Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 
- stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   4594,80    43 466,00   48060,80 

prírastky              

úbytky         35 567,10    

presuny            
Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   4 594,80    7 898,90   12 493,70 

Oprávky – stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   4 424,10    37 674,50   42 098,60 
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prírastky      170,70    5 791,50   5 962,20 

úbytky         35 567,10   35 567,10 
Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   4594,8    7898,90   12493,70 

Opravné položky 
– stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

           

prírastky              
úbytky             
Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

           

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   170,70    5791,50   5962,20 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   0    0   0 

 

Tabuľka č. 2 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

 bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 0 0 

Pohľadávky po lehote splatnosti 6 667,10 0 

Pohľadávky spolu 6 667,10 0 
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Tabuľka č. 3o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku 

 Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 48 902,42    48 902,42 
z toho:  
nadačné imanie v nadácii      

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      
Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu      

Fond reprodukcie      
Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a 
záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia kapitálových 
účastín 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      
Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých 
rokov 

  9 561,70  - 9 561,70 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie   6 838,67  -6 838,67 

Spolu 48 902,42  16 400,37  32 502,05 
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Tabuľka č. 4 o  tvorbe a použití rezerv 

 

Druh rezervy Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 

zníženie rezerv 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
Jednotlivé druhy 
krátkodobých zákonných 
rezerv 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv      

Zákonné rezervy spolu      
Jednotlivé druhy 
krátkodobých ostatných 
rezerv 

0 840,00 0 0 840,00 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv      

Ostatné rezervy spolu 0 840,00 0 0 840,00 

Rezervy spolu 0 840,00 0 0 840,00 

 

Tabuľka č.5 o záväzkoch 

Druh záväzkov Stav na konci 
bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 685,32  
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 7099,07 3345,63 

Krátkodobé záväzky spolu 7 784,39 3345,63 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  
jedného do piatich  rokov vrátane    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 
päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu   

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 7 784,39 3345,63 
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Tabuľka č. 6 o významných položkách výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich období z 
dôvodu 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého 
majetku     

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie     

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru      

zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu 
alebo  z prostriedkov Európskej únie 58 839,30 2 368,70 18 650,40 42 557,60 

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku     

zostatku grantu     

zostatku podielu zaplatenej dane 0 152,65 152,65 0 

dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane     

nepoužitého sponzorského     

dlhodobého majetku obstaraného zo 
sponzorského     

 

Čl. IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

 

Tabuľka č. 7 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane 

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

Podpora a rozvoj športu 0 152,65 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 0 
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Tabuľka č. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 660,00 

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 660,00 

 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov,  služieb 
hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 

 Prehľad tržieb za vlastné výkony 
a tovar – podľa hlavných druhov 
výrobkov a služieb (opis) 

Hlavná činnosť 

suma 

Zdaňovaná (podnikateľská) činnosť 

suma 

Tržby za predaný tovar  544,20 

Tržby z predaja služieb 1792,29  

 

 (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, 
osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov. Suma 

Prijatý dar 5 962,20 

Zahraničná licencia 3186 

Prvá licencia 4 576 

Druhá licencia 3 366 

Vklad do 1. ligy 2400 

Vklad do 2. ligy 2 695 

Vklad do ECo-C Extraligy 3600 

Ratingovanie 6 815 

Príspevok od fyzických osôb 4903,76 
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Členské príspevky 54 774,50 

 

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu 
bežného účtovného obdobia. 

Suma 

Príspevok uznanému športu od MŠVVaŠ SR 120 509 

Dotácia na školský šport od MŠVVaŠ SR 6 856 

Projekt Erasmus+ 18 650,40 

 

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov 
na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov. Suma 

Administratíva zväzu 28 891,91 

Reprezentácia 6 918,01 

Domáce podujatia 46 383,68 

Zahraničné podujatia 52 122,25 

Príspevok PUŠ prerozdelený na kluby pracujúce s aktívnou mládežou 18 374,96 

Podielové členské krajským šachovým zväzom 16 265 

Regionálne šachové akadémie 5000 

Národná šachová akadémia 10123,93 

Poplatky FIDE 5413,18 

Príspevky na činnosť 10 500 

 

Čl. V 

Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia 

 

Po 31. decembri 2018 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 
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