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1. ÚVOD 

Slovenský šachový zväz (SŠZ) so sídlom Bernolákovo námestie 811/25, 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 a športového výboru SOŠV. 

Slovenský šachový zväz bol založený 16.05.1990 a nadviazal na činnosť, ktorá bola 

vyvíjaná v Československu v období predtým. Ústřední jednota českých šachistů sa v 

roku 1924 stala zakladajúcim členom Medzinárodnej šachovej federácie FIDE. Členmi 

FIDE sme sa stali dňa 20.06.1924. 

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 2020 v činnosti SŠZ nenastali žiadne udalosti, ktoré by sa výrazne 

odlišovali od doterajšieho vývoja zväzu. K 31.12.2020 mal Slovenský šachový zväz 

4 162 členov so zaplateným členským príspevkom za rok 2020.  

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

 zníženie alebo zastavenie dotácií zo strany MŠVVŠ SR 

 pokles výkonnosti reprezentantov 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8CSFR
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 rapídne zníženie záujmu o tento šport 

 pandémia COVID-19. 

 

Zvážili sme všetky vyššie uvedené riziká na naše aktivity a dospeli sme k záveru, že 

nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v našej činnosti 12 

mesiacov ako zdravý subjekt.  

 

2. PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ  

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 2020 Slovenský šachový zväz realizoval a zabezpečoval nasledovné 

činnosti: 

A. Športová činnosť 

Slovenský šachový zväz vzhľadom na rok 2020, ktorý bol poznačený pandémiou 

COVID19, zabezpečil účasť reprezentantov na podujatiach v prevažnej väčšine 

prostredníctvom online súťaží.  

 MS mládeže on line 

 ME mládeže hybrid 

 MS seniorov družstvá 

 Šachová olympiáda online 
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 Medzinárodný on line turnaj priateľstva 6 členných družstiev 

 

Zabezpečenie domácich súťaží: 

 Majstrovstvá SR amatérov  

 Majstrovstvá SR v rapid šachu jednotlivcov 

 Majstrovstvá SR mužov a žien 

 Majstrovstvá SR v bleskovom šachu jednotlivcov 

 Majstrovstvá SR mládeže v rapid šachu v kategórii 8-20 ročných 

 Majstrovstvá SR mládeže v kategórii 8-20 ročných 

 Majstrovstvá SR základných a stredných škôl jednotlivcov 

 Dorastenecká liga 

 ECO-C Extraliga družstiev 

 1. liga – súťaž družstiev 

 2. liga – súťaž družstiev 

 

B. Ekonomická činnosť 

 predaj partiárov 

 predaj šachovej literatúry 

 

C. Vzdelávacia činnosť 

Slovenský šachový zväz zabezpečil vyškolenie a udelenie licencií: 

 trénerom šachu 

 rozhodcom šachu 

Slovenský šachový zväz zabezpečil vzdelávaciu činnosť svojim členom 

prostredníctvom webinárov na tému: Learning chess a organizáciu turnajov 

v online prostredí. 

 

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 
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 podpora krajských šachových zväzov za účelom podpory šachu na regionálnej 

úrovni 

 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.  

SŠZ vykonáva aj 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 2020 v zmysle zákona o športe SŠZ rozdelil finančné prostriedky 

v hodnote 40 960,27 EUR (19,98422 % 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 

 

MAJSTROVSTVÁ SVETA SENIOROV A DRUŽSTIEV 

Slovenskí šachisti sa zúčastnili Majstrovstiev sveta seniorov družstiev, ktoré sa 

konali v dňoch od 5.3. 2020 – 15.3. 2020 v Prahe. Šampionátu sa zúčastnilo 106 

družstiev z 27 krajín. Okrem európskych družstiev prišli aj hráči z Islandu, Malajzie, 

Južnej Afriky, USA, Kostariky a Izraela. Slovensko reprezentovalo družstvo v zložení 

GM Ľubomír Ftáčnik,  GM Igor Štohl, FM Karol Motúz, IM Peter Petrán. Vzhľadom na 
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pandémiu bol turnaj ukončený predčasne po 7 kolách dňa 12.3. 2020. Naše družstvo 

sa umiestnilo na 9 mieste. 

Individuálne výsledky: GM Ľubomír Ftáčnik 5/7  GM Igor Štohl 4,5/7, FM Karol Motúz 

5/7, IM Peter Petrán 3/7. 

 

Zľava: Ľubomír Ftáčnik, Igor Štohl, Peter Petrán, Karol Motúz 

Výsledky: https://www.chess.sk/include/archiv_sutazi_detail.php?detail_archiv=1192 

 

MAJSTROVSTVÁ SR AMATÉROV 

V dňoch 10.7. - 13.7. 2020 sa konali Majstrovstvá SR amatérov v Topoľčanoch. 

Štvrtý ročník šampionátu amatérov v Topoľčanoch aj tento rok zvýšil latku hernej 

i organizačnej úrovne. K najsvetlejším momentom patrilo spustenie stabilného 
komentovaného prenosu riadeného réžiou s viacerými pohľadmi na hráčov 
z hracej sály, komentovaný veľmajstrom a vysielaný zo 60 digitálnych 
šachovníc. Zaujímavosťou tohto ročníka bola účasť viacerých Majstrov SR Amatérov 

– zúčastnili sa ho Rastislav Nikel (2015), Miroslav Kleman (2017), Adrián Zetocha 

https://www.chess.sk/include/archiv_sutazi_detail.php?detail_archiv=1192
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(2018) a Lukáš Bango (2019). V druhom kole dokonca došlo aj k priamemu súboju 

medzi Klemanom a Zetochom, ktorý skončil rezultatívne v prospech M. Klemana.   

V náročnom turnaji sa už po druhýkrát podarilo získať hlavnú cenu v turnaji 

a zároveň titul majstra Slovenska – slovenskému hráčovi. Stal sa ním Bratislavčan 
Erik Oprea, ktorý s najlepším pomocným hodnotením skončil v 5-člennej skupine 

hráčov so 6 bodmi na prvom mieste. Druhé miesto v turnaji, ale aj MSR, obsadil 

Lukáš Bango a napokon bronzovú medailu si odniesol ďalší mladý hráč - Vladimír 

Bochnička, ktorý skončil celkovo ôsmy s 5,5 bodmi. Tretie miesto v celkovom poradí 

obsadil litovský Talian Sergejs 

Gromovs.  Piate miesto 

v turnaji obsadil celkový víťaz 

ročníka 2018 Poliak Marek 

Pniaczek, ktorý hráva extraligu 

za Dunajov. Výborný výkon 

podal aj Mário Garban (celkovo 

deviaty, medzi Slovákmi 

štvrtý), ktorý bol nasadením na 

štartovnej listine až na 50. mieste. 

Majsterkou SR sa stala Andrea Slabá (celkovo 53. miesto so 4 bodmi), striebro si 

odniesla Eva Meszárosová (60. miesto, tiež 4 body) a bronz Viktória Nadzamová (88. 

miesto s 3,5 bodmi). 
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Výsledky: 
https://chessresults.com/tnr485525.aspx?lan=4&art=1&rd=7&turdet=YES&flag=30&z
eilen=99999 

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V RAPID ŠACHU JEDNOTLIVCOV 

Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu jednotlivcov sa konali dňa 11.7. 2020 

v Topoľčanoch. Ďalším titulom rapid šampióna sa môže pochváliť IM Viktor Gažík, 

ktorý 9-kolovým šampionátom úplne suverénne prešiel 8-mymi víťazstvami po sebe 

a remízou (spolu 8,5 bodu) v poslednom kole s maďarským GM Gergely Aczelom. 

Striebro na MSR, ale aj v celkovom poradí si odniesol so 7,5 bodmi mladý Trnavčan 

FM Samir Sahidi (rok predtým získal bronz za FM Viktorom Haringom, ktorý sa tento 

rok nemohol turnaja z pracovných dôvodov zúčastniť) a tretie miesto získal so 7 bodmi 

ďalší mladý Trnavčan FM Martin Jablonický, ktorý obsadil celkovo 5. miesto v turnaji. 

Tretie miesto na turnaji obsadil GM Gergely Aczel a štvrté miesto obsadila WIM 

Julianna Terbe – obaja hráči z Maďarska, ktorí získali 7,5 resp. 7 bodov.  

Viktor v Topoľčanoch dominoval už druhý rok po sebe. Tento rok to mal však 

omnoho náročnejšie – rating TOP 10 hráčov na úrovni 2369 FIDE, účasť 26 

titulovaných hráčov, z toho 3 veľmajstrov, 6 medzinárodných majstrov a 1 ženskej 

https://chessresults.com/tnr485525.aspx?lan=4&art=1&rd=7&turdet=YES&flag=30&zeilen=99999
https://chessresults.com/tnr485525.aspx?lan=4&art=1&rd=7&turdet=YES&flag=30&zeilen=99999
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medzinárodnej majsterky a celkovo konkurencia 187 hráčov sa každý deň nevidí. 

Turnaj sa hral na 9 kôl, tempom 2x 10 min + 5 s/ťah. 

 

 

Majsterkou SR žien sa stala Andrea Bochničková (21. celkovo so 6 bodmi), druhá 

skončila Svetlana Sučíková (36. miesto a rovnako 6 bodmi) a bronz si odniesla Stella 

Sáňková (50. miesto a 5,5 bodu).  

V histórii MSR v rapid šachu po roku 2000 patrili medzi najväčšie šampionáty 

v Banskej Bystrici a Cetíne, 

ktoré účasťou presiahli 

hranicu 140 hráčov. 

Spomedzi iných rapid 

turnajov za posledných 20 

rokov vynikal najmä Open 

Dansk v Bratislave, ktorého 

sa v roku 2018 zúčastnilo 

171 hráčov. Turnaj s vyššou 

účasťou evidujeme Tesco Open, ktorý sa uskutočnil ešte v roku 1998 v Prievidzi 
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a zúčastnilo sa ho viac ako 210-220 hráčov. Tento rapid šampionát sa tak so 187 

hráčmi zaradil medzi najväčšie vo viac ako 20-ročnej histórii turnajov na Slovensku.  

Výsledky: http://chess-results.com/tnr528589.aspx?lan=4  

 

FINÁLE DORASTENECKEJ LIGY 

Od 24.7. 2020 do 26.7. 2020 v priestoroch RZ Demänovka v Liptovskom Mikuláši 

prebiehalo Finále Dorasteneckej ligy pre sezónu 2019/2020.  

Podujatie sa organizovalo osvedčeným formátom každý s každým za účasti 6 

družstiev, ktoré sa prebojovali až do finále - ŠK Junior Banská Bystrica, KŠC Komárno, 

Slávia Univerzita Košice, Liptovská šachová škola, Reinter Humenné a ŠK Považské 

Podhradie - RŠA Považie.  Hralo sa tempom 90 minút na partiu s 30s prídavkom na 

ťah so zápočtom na FIDE rating k 1.8. 2020. Víťazom sa stal ŠK Junior Banská 

Bystrica. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr530703.aspx?lan=4 

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA MUŽOV A ŽIEN  

Majstrovstvá Slovenska mužov a žien klasickom šachu sa konali v dňoch 7.8. – 15.8. 

2020 v Drienici, okres Sabinov. Majstrom Slovenska mužov v uzavretom turnaji sa stal 

IM Viktor Gažík s vynikajúcim výsledkom 9 bodov z 9. Strieborné a bronzové medaile 

si vybojovali najmladší veľmajster v histórii slovenského šachu Jerguš Pecháč a 
Tamás Petényi. Majsterkou Slovenska sa stala Alena Mrvová, vicemajsterkou 

s rovnakým bodovým ziskom, ale horším pomocným hodnotením Stella Sáňková 

a ženský bronz si za húževnatý výkon odniesla Ivana Sedláková. Najlepším 

slovenským hráčom v opene sa stal Fide majster Martin Ištoňa, ktorý zároveň získal 

právo štartovať v uzavretom veľmajstrovskom turnaji budúceho šampionátu.  

Výsledky uzavretého turnaja: https://chess-results.com/tnr495250.aspx?lan=4&art=0 

Výsledky OPEN turnaja: https://chess-results.com/tnr495248.aspx?lan=4&art=1 

http://chess-results.com/tnr528589.aspx?lan=4
http://chess-results.com/tnr530703.aspx?lan=4%20
https://chess-results.com/tnr495250.aspx?lan=4&art=0
https://chess-results.com/tnr495248.aspx?lan=4&art=1
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Zľava: Jerguš Pecháč, Viktor Gažík, Tamás Petényi 

 

Majstrovstvá Slovenska v bleskovom šachu jednotlivcov sa konali 12.9. 2020 v 

Topoľčanoch. Šampionát sa konal za účasti 74 hráčov zo Slovenska, Rakúska, 

Rumunska a Bieloruska. Majstrom Slovenska sa stal Viktor Gažík. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr532573.aspx?lan=4 

 

MAJSTROVSTVÁ SR 2020 MLÁDEŽE JEDNOTLIVCOV CHLAPCOV A DIEVČAT 

Majstrovstvá SR 2020 mládeže jednotlivcov chlapcov a dievčat v kategóriách do 

8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov sa uskutočnili v Ľubovnianskych kúpeľoch od 15.8. do 

22.8. 2020 za účasti 158 detí. Šikovní šachisti z celého Slovenska sa zišli, aby si 

zasúťažili v tomto kráľovskom športe. No neprišli sa tu len potrápiť. Popri šachových 

partiách mali taktiež pripravené aj sprievodné akcie ako futbalovú a volejbalovú súťaž, 

zájazd na hrad Ľubovňa a bleskový turnaj. 

http://chess-results.com/tnr532573.aspx?lan=4
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Medailisti MSR mládeže 2020 

D08: 1. Nina Haásová (ŠK Rajec), 2. Michaela Šúňová (KŠN Bratislava), 3. Emma 

Gondeková (ŠKM Stará Ľubovňa) celkom hralo 5 hráčok 

D10: 1. Tímea Haásová (ŠK Rajec), 2. Eva Polačková (ŠK Stropkov+Svidník), 3. 

Monika Koscelníková (MŠK KdV Kežmarok) celkom hralo 6 hráčok  

D12: 1. Olívia Seková (Šachy Reinter), 2. WCM Karin Novomeská (ŠK Štefanov), 

3.Nina Hudáková (Šachy Reinter Košice) celkom hralo 10 hráčok 

D14: 1. WCM Lucia Kapičáková (FTC Fiľakovo), 2. Ela Romanová (ŠK Skalica), 3. 

Adela Zetocha (ŠK Slovan Bratislava) celkom hralo 7 hráčok 

D20: 1. Martina Tarageľová (LŠŠ), 2. Simona Koreňová (LŠS), 3. WFM Viktória 

Nadzamová (TJ Slávia Košice) hralo 14 hráčok 

CH08: 1. Ryan Mazák (TJ Slávia Košice), 2. Richard Pisarčík (KŠN Bratislava), 3. 

Tomáš Livňanský (ŠK Doprastav Bratislava) celkom hralo 9 hráčov 
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CH10: 1. Lukáš Strapec (ŠK Junior CVČ Banská Bystrica), 2. Michal Dolník (ŠK 

Doprastav Bratislava), 3. Marek Ďurovka (ŠK Junior CVČ Banská Bystrica) 

celkom hralo 18 hráčov 

CH12: 1. Dávid Eliáš (ŠK Sabinov), 2. Adam Vozár (Záhorácky ŠK), 3. Jakub Orgoň 

(ŠKŠ Dubnica n/Váhom) celkom hralo 24 hráčov 

CH14: 1. FM Lukáš Sebastian Kostolanský (ŠK Slovan Bratislava), 2. Šimon Rybka 

(ŠK TJŠL VD Poprad), 3. Samuel Šándor (ŠK Zemplín Michalovce) celkom 

hralo 22 hráčov 

CH16: 1. Adrián Gyerpal (ŠK Veža CVČ B.Bystrica), 2.FM Richard Turčan (ŠK Veža 

CVČ B.Bystrica), 3. Martin Popovič (TJ Slávia Košice) celkom hralo 24 hráčov 

CH20: 1.FM Filip Haring (ŠK Junior CVČ B.Bystrica), 2. FM Béla Jakab (KŠC 

Komárno), 3. Adrián Angelovič (BŠK Bardejov) celkom hralo 19 hráčov 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr532461.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES 

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V RAPID ŠACHU MLÁDEŽE 

Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu mládeže sa konali v Topoľčanoch dňoch 
11.9. 2020 -13.9. 2020. 

Výsledky MSR družstiev mladších žiakov v žiakov:  
http://chess-results.com/tnr531353.aspx?lan=4 

Výsledky MSR družstiev starších žiakov 2020:  
http://chess-results.com/tnr531310.aspx?lan=4&art=0 

Výsledky MSR mládeže v RAPID šachu jednotlivcov 2020: 

http://chess-results.com/tnr533226.aspx?lan=4&art=0 

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA ŽIAKOV, ŽIAČOK A ŠTUDENTOVA ŠTUDENTIEK  

Finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska žiakov, žiačok a študentov a študentiek 

sa uskutočnil tento rok kvôli pandémii netradične a to online formou na serveri 

Lichess.org. Jedinečné boli aj z pohľadu počtu hráčov, ktorých spolu 292 bojovalo 

http://chess-results.com/tnr532461.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES
http://chess-results.com/tnr531353.aspx?lan=4
http://chess-results.com/tnr531310.aspx?lan=4&art=0
http://chess-results.com/tnr533226.aspx?lan=4&art=0
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z pohodlia domova o tituly Majstrov a Majsteriek Slovenska. Odohrali sa štyri 

samostatné turnaje švajčiarskym systémom na 7 kôl tempom 2x 7 min. + 3 s/ť.  

Právo zorganizovať toto vrcholné podujatie získal  klub Šachy Reinter n.o. a bolo 

vysielané z jeho košickej pobočky. Na priebehu a bezproblémovom chode turnaja sa 

podieľal 6 členný organizačný tím. Živý prenos s komentárom prebiehajúcich partií sa 

vysielal na YouTube kanáli Šachy Reinter.  Úlohy komentátora sa výborne zhostil 

jeden z top slovenských trénerov FM Tomáš Krak. 

O štart vo finálových turnajoch bol veľký záujem a veľmi potešiteľnou skutočnosťou 

a veľkou motiváciou pre ostatných bola účasť TOP mládežníckej špičky - IM Viktora 

Gažíka, GM Jerguša Pecháča, IM Samira Sahidiho, FM Filipa Haringa, FM Bélu 

Jakaba a iných. Favoriti však nemali na ružiach ustlané, o čom svedčí aj mnoho 

prekvapivých výsledkov. Boje boli vskutku nemilosrdné, pretože pri takýchto počtoch 

hráčov mal každý, i polovičný bod v celkovom poradí obrovskú hodnotu. 

Podujatie odštartovalo v sobotu turnajom základných škôl. Súťaž žiakov so ziskom 6,5 

bodu ovládol  Patrik Števík (OŠG  Banská Bystrica) hoci do turnaja vstúpil neskoro 

a prvé kolo pauzoval. Len s  pol bodovým odstupom ho nasledovali po korekcii 

výsledkov strieborný Daniel Compel (Gymnázium Grösslingová, Bratislava) 

a bronzový Patrik Orgoň (ZŠ Veľkomoravská Trenčín). Turnaj žiakov ZŠ hralo 94 

hráčov.  

Výsledky: http://chess-results.com/tnr543760.aspx?lan=4 

Rovnako vyrovnaný bol aj turnaj žiačok, kde po záverečnom siedmom kole dominovala 

s plným počtom bodov Viktória Nadzamová (SZŠ Košice). Šťastie sa usmialo 

v podobe lepšieho pomocného hodnotenia na striebornú Máriu Kovaříkovú 
(ZŠ Hurbanovo) a bronz putoval do rúk talentovanej Olívii Sekovej (ZŠ Darg. hrdinov 

Humenné). V kategórií žiačok zápolilo 78 dievčat.  

Výsledky: http://chess-results.com/tnr543725.aspx?lan=4 

Najvyššiu šachovú úroveň mala nedeľňajšia súťaž stredoškolákov, kde súperilo 81 

borcov. Titul si zaslúžene odnáša najvyššie nasadený IM Viktor Gažík (Gym. V. B. 
Nedožerského Prievidza)  so ziskom 6,5 bodov, pričom remízovo zaváhal iba 

https://www.facebook.com/SachyReinterNO
http://chess-results.com/tnr543760.aspx?lan=4
http://chess-results.com/tnr543725.aspx?lan=4
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v úvodnom kole s Patrikom Kunom. Gratulujeme Viktorovi k derniérovému titulu MSR 

stredoškolákov 2020. Asi to nie je jeho najväčší životný úspech, ale každopádne 

zaslúžený! Skvelý výkon predviedol i Samir Sahidi (SOŠCH Hlohovec). ktorý so 6 

bodmi obsadil striebornú priečku. Tretie miesto si uchmatol s 5,5 bodmi a len o vlások 

lepším hodnotením Martin Popovič (Gymn. JAK Košice) pred FM Filipom Haringom. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr543688.aspx?lan=4 

V súťaži stredoškoláčok po korekcii výsledkovej listiny získala titul Majsterky SR Ema 
Walterová s 5,5 bodmi (Gymnázium Jura Hronca, Bratislava), pred  striebornou 

Andreou Slabou (Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra) a bronzovou Simonou 
Koreňovou (Gymnázium Š. Moyzesa, Ružomberok). Obe získali 5 bodov zo 7 partií. 

Turnaja stredoškoláčok sa zúčastnilo 37 hráčok.  

Výsledky: http://chess-results.com/tnr543695.aspx?lan=4 

Organizátori boli postavení pred neľahkú úlohu, zabezpečiť hladký priebeh 

Majstrovstiev a hlavne dohliadnuť na dodržiavanie pravidiel fair play. Partie hráčov vo 

všetkých turnajoch boli preskúmavané anticheatingovým programom priamo počas 

hry. Zároveň sa skúmali partie všetkých hráčov ďalším softwarom a do tretice i partie 

medailistov prešli kontrolou priamo na serveri Lichess.org. Ich sitom kontroly neprešli 

dvaja priebežní medailisti. V zmysle pravidiel súťaže boli teda nahradení ďalšími 

v poradí. V tejto veci zasadala aj odvolacia komisia, ktorá  potvrdila rozhodnutie 

šachového servera.  (Zloženie 

komisie: hlavný rozhodca  FA 

Radoslav Ondo, predseda komisie 

rozhodcov SŠZ Ladislav Šipeky 

a odborný garant súťaže Stanislav 

Vlček). 

 

 

 

 

ŠACHOVÁ OLYMPIÁDA 

http://chess-results.com/tnr543688.aspx?lan=4
http://chess-results.com/tnr543695.aspx?lan=4
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Tradičná šachová olympiáda sa nekonala, ako náhrada sa usporiadala v dňoch 14.8. 

2020 - 23.8. 2020 on line olympiáda v rapid šachu. Základná etapa prebiehala v dňoch 

14.8.-16.8. 2020, kde sa naše družstvo umiestnilo na 3 mieste a tak získalo právo 

postupu do nadstavbovej časti. Nadstavbová časť sa uskutočnila v dňoch 21.8 – 23.8. 

2020, kde sme sa umiestnili na 7 mieste bez práva ďalšieho postupu. Družstvo bolo 

zložené z dvoch mužov, dvoch žien, jedného juniora a jednej juniorky. Reprezentovali 

nás: GM Ľubomír Ftáčnik, IM Juraj Druska, IM Viktor Gažík, WGM Julia Movsesjan, 

WGM Zuzana Cibíčková, FM Samir Sahidi, WFM Dominika Ferková, IM Eva Repková, 

WIM Veronika Maslíková, FM Lukáš Sebastián Kostolanský, Andrea Slabá. 

Výsledky základnej časti :http://chess-results.com/tnr532152.aspx?lan=4 

Výsledky nadstavby: http://chess-results.com/tnr532616.aspx?lan=4&art=0&flag=30 

 

ECO-C EXTRALIGA 

Najvyššia súťaž družstiev ECo-C Extraliga prebiehala v období 19.10. 2019 – 6.9. 
2020.  

Záver sezóny sa posunul do jesenného obdobia kvôli pandémii. Záverečné trojkolo sa 
konalo v hoteli Sorea Hutník v Tatranských Matliaroch v dňoch 4. 9. – 6. 9. 2020. 

Víťazom sa stal klub CVČ Mladosť VIX Žilina. 

 

Výsledky http://chess-results.com/tnr454665.aspx?lan=4&art=2 

http://chess-results.com/tnr532152.aspx?lan=4
http://chess-results.com/tnr532616.aspx?lan=4&art=0&flag=30
http://chess-results.com/tnr454665.aspx?lan=4&art=2
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1. liga je zložená z 1. ligy západ a z 1. ligy východ. Obidve ligy prebiehali súčasne 

v období 12.10. 2019 – 21.6. 2020. Aj tu mala pandémia za následok posunutie 

termínov. 

Výsledky 1. liga západ: http://chess-results.com/tnr460569.aspx?lan=4&art=0  

Výsledky 1. liga východ: http://chess-results.com/tnr468163.aspx?lan=4&art=0 

 

2. liga je zložená zo štyroch súťaží. Prebiehala v období 26.10. 2019 – 8.3. 2020. 

Výsledky 2. liga A:  http://chess-results.com/tnr463857.aspx?lan=4&art=0  

Výsledky 2. liga B: http://chess-results.com/tnr465740.aspx?lan=4&art=0  

Výsledky 2. liga C: http://chess-results.com/tnr464561.aspx?lan=4&art=0  

Výsledky 2. liga D: http://chess-results.com/tnr468170.aspx?lan=4&art=0  

Sezóna 2019/2020 ligových súťaží riadených SŠZ aj napriek pandémie sa celá 
odohrala. 

 

ME MLÁDEŽE JEDNOTLIVCOV V KATEGÓRII 12,14,16,18 ROKOV 

Mládežnícki reprezentanti sa zúčastnili ME mládeže jednotlivcov v kategórii 
12,14,16,18 rokov v dňoch 18.9. 2020 - 20.9. 2020, ktoré sa konali hybridným 

spôsobom, to znamená, že podujatie prebiehalo online a sčasti fyzicky prezenčným 

spôsobom. 

Súťaž sa konala naprieč celým kontinentom - v 38 krajinách - v lokálnych 

miestnostiach (spolu až 58 miestností) a za účasti až 737 hráčov pod dozorom kamier 

a rozhodcov na novej súťažnej platforme Tornelo. Na Slovensku boli najúspešnejší 

mládežníci lokalizovaní podľa miest bydliska v dvoch hracích miestnostiach a to 

v Považskej Bystrici a v Košiciach. 

Najúspešnejšími hráčmi boli WFM Viktória Nadzamová (Košice), ktorá so 6 bodmi 

obsadila v kategórii dievčat do 16 rokov 15. miesto, pričom štartovala v staršej 

kategórii (mohla hrať aj v kategórii dievčat do 14 rokov), druhý najlepší výsledok 

dosiahol Šimon Rybka (Poprad) s 5,5 bodmi a 23. miestom v kategórii chlapcov do 

14 rokov (pričom v poslednom kole prehral so súperom s ratingom cez 2300). Tretí 

najlepší výsledok dosiahla Martina Tarageľová (L. Mikuláš) s 5 bodmi a celkovo  

24. miestom v kategórii dievčat do 18 rokov. Dobrý výsledok dosiahla aj WCM Lucia 

http://chess-results.com/tnr460569.aspx?lan=4&art=0%20
http://chess-results.com/tnr468163.aspx?lan=4&art=0
http://chess-results.com/tnr463857.aspx?lan=4&art=0%20
http://chess-results.com/tnr465740.aspx?lan=4&art=0%20
http://chess-results.com/tnr464561.aspx?lan=4&art=0%20
http://chess-results.com/tnr468170.aspx?lan=4&art=0%20
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Kapičáková (G14), ktorej sa celý turnaj veľmi dobre darilo, avšak prehry v posledných 

dvoch kolách ju posunuli na celkové 30. miesto. 

 

Zostava reprezentantov v P. Bystrici 
 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr535248.aspx?lan=4 

 

MAJSTROVSTVÁ SVETA MLÁDEŽE 

V decembri 2020 sa uskutočnili Majstrovstvá sveta mládeže v šachu; kvôli pandémii 

koronavírusu sa však hrali online. Hráči boli pripojení do videohovoru na platforme 

Zoom, aby sa tak zabránilo podvádzaniu. Kvalifikačný turnaj sa hral medzi 7. 12 a 9. 

12. 2020 tempom 10 minút plus 5 sekúnd na ťah sedemkolovým švajčiarskym 

systémom na platforme Tornelo. Trojica najlepších v každej kategórii si vybojovala 

právo postupu na finálový turnaj, ktorý sa za účasti 16 hráčov (po troch postupujúcich 

z každého zo štyroch kvalifikačných turnajov, plus štvorica hráčov s najvyšším 

ratingom na svete v danej kategórii) hral vyraďovacím systémom od 19. 12. do 22. 12. 

2020. Každá krajina mala možnosť do kontinentálnej kvalifikácie nominovať jedného 

hráča v kategórii, pričom si organizátori vyhradili právo pozvať hráčov spomedzi 

desiatich ratingovo najlepších v danej kategórii v rámci Európy. Slovensko tak 

reprezentovalo dokopy 12 hráčov, pričom aspoň polovicu bodov získalo päť z nich: 

Dominika Ferková (3,5 bodu, D18), Šimon Rybka (4 body, CH14), FM Lukáš 

http://chess-results.com/tnr535248.aspx?lan=4
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Sebastián Kostolanský (4 body, CH14), WFM Viktória Nadzamová (5 bodov, D14), 

ktorá skončila v kategórii na výbornom piatom mieste a IM Samir Sahidi (5,5 bodu, 

CH18), ktorý sa stal jediným Slovákom, ktorý si zaistil postup do finálového turnaja, 

medzi úzku svetovú špičku vo svojej kategórii. Kvalifikačným turnajom prešiel bez 

jedinej prehry a v šiestich partiách proti ratingovo silnejším súperom si pripísal 

výborných 4,5 bodu, pričom okrem iného získal aj skalp nasadenej dvojky, 

ukrajinského GM Kirilla Shevchenka, a remízu s nasadenou jednotkou, GM Shantom 

Sargsyanom z Arménska. Vo finálovom turnaji sa mu až tak nedarilo, keď v osemfinále 

podľahol americkému medzinárodnému majstrovi Justinovi Wangovi pomerom 

0,5:1,5. Príležitosť zahrať si s hráčmi svetovej špičky vo svojej kategórii však určite 

ocenil nielen on, ale aj zvyšných jedenásť členov našej virtuálnej výpravy. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr539281.aspx?lan=4 

 

INTERNATIONAL ONLINE FRIENDSHIP CHESS TEAM TOURNAMENT 2020 
 
V dňoch 21.11. a 22.11. 2020 sa uskutočnil priateľský online turnaj šesťčlenných 

družstiev organizovaný Bieloruskou šachovou federáciou, FIDE a bieloruskou FIDE 

akadémiou. Hralo sa na hracej platforme Tornelo tempom 10 minút na partiu s 

inkrementom 5 sekúnd na ťah a v každom družstve hrali po dvaja hráči z kategórií do 

8, 10 a 12 rokov. Slovenské družstvo nastúpilo v zložení Juraj Vargoško, Peter 

Smetana, Marek Ďurovka, Casey Ryan Mészáros, Ryan Mazák a Richard Pisarčík. Po 

očakávanom víťazstve v prvom kole v tom druhom chlapci podľahli favorizovanej Číne 

a v kole treťom aj Kirgizsku. Vo štvrtom kole sa však družstvo dokázalo otriasť a 

remizovať s výberom Albánska, na čo nadviazalo deklasovaním outsidera z Bahrajnu 

a remízou s Kazachstanom. V poslednom kole však prehralo s tímom Ruska a v poradí 

bolo na 20. mieste. Turnaj však mal z hľadiska fair play neželanú dohru, keď sa 

podozrenia z podvádzania pri jednom z hráčov Albánska, ako aj Ruska potvrdili, čo 

viedlo ku kontumácii všetkých ich partií. Po úprave výsledkov v dvoch z našich zápasov 

tak slovenský výber skončil na peknom 10. mieste. Najviac sa darilo Richardovi 

Pisarčíkovi, ktorý suverénne zvíťazil vo všetkých svojich partiách, zvyšok družstva mal 

svoje silnejšie a slabšie chvíľky. V súčte však chlapci hanbu určite neurobili. 

Výsledky: http://chess-results.com/tnr541113.aspx?lan=4 

http://chess-results.com/tnr539281.aspx?lan=4
http://chess-results.com/tnr541113.aspx?lan=4
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3. PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV 

Počas roka 2020 reprezentanti SŠZ dosiahli tieto významné športové výsledky na 
medzinárodnom poli: 

 Majstrovstvá sveta mládeže do 18 rokov on line Samir Sahidi – 3. miesto 
v kategórii do 18 rokov v európskej kontinentálnej fáze 
 

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 2020 nenastali žiadne 

udalosti majúce významný vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú 

predmetom účtovníctva. 

Za rok 2020 SŠZ vykázal zisk po zdanení 13 591,71 EUR. Do budúcnosti sa 

predpokladá ďalší nárast príspevku od MŠVVaŠ SR, ako aj mierny nárast vlastných 

zdrojov, pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu. 

 

NÁZOV k 31.12.2020 v EUR k 31.12.2019 v EUR 
Neobežný majetok 5 527,98 5 853,10 
Oprávky - 5 527,98 - 5 853,10 
Dlhodobý hmotný majetok 5 527,98 5 853,10 
Oprávky - 5 527,98 - 5 853,10 
Obežný majetok 149 855,45 86 700,07 
Zásoby 805,09 79,80 
Krátkodobé pohľadávky 7 443,40 9 730,40 
Opravné položky - 6 898,40 - 6 667,10 
Finančné účty 148 505,36 83 556,90 
Časové rozlíšenie spolu 137,38 1 535,88 
Majetok spolu 149 992,83 88 235,95 
Vlastné zdroje krytia 
majetku spolu 91 647,58 78 055,87 

Imanie a peňažné fondy 42 063,75 42 063,75 
Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých 
rokov 

35 992,12 - 9 561,70 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 13 591,71 45 553,82 
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Cudzie zdroje spolu 8 580,49 7 791,90 
Rezervy 2 700,00 960,00 
Dlhodobé záväzky  1 200,00 
Krátkodobé záväzky 5 880,49 5 631,90 
Časové rozlíšenie spolu 49 764,76 2 388,18 
Vlastné a cudzie zdroje 
spolu 149 992,83 88 235,95 

Náklady 266 110,07 301 518,96 
Výnosy 280 164,27 347 122,68 
Daň z príjmov 462,49 49,90 

 

5. PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU V 
ROKU 2020 

POPIS VEREJNÉ ZDROJE  VLASTNÉ ZDROJE  
Tržby za predaj služieb  1 958,85 
Tržby za predaný tovar   6 640,00 
Osobitné výnosy  6 892,64 
Zmluvné pokuty a penále     245,00 
Tržby z predaja dlhodobého 
hmotného majetku  

 66,00 

Príspevky z podielu zaplatenej 
dane  272,99  

Prijaté príspevky od fyzických 
osôb 

 2 616,00 

Prijaté členské príspevky  50 525,05 
Príspevok MŠ uznanému 
športu 221 866,00  

Dotácia tréneri, športovec, 
podujatia 11 500,00  

Výnosy celkom 233 638,99 68 915,89 
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5.1 PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU  
V ROKU 2019 

POPIS                                         VEREJNÉ ZDROJE                VLASTNÉ ZDROJE                            
Tržby za predaj služieb  3 272,64 
Tržby za predaný tovar   585,26 
Osobitné výnosy  36 775,00 
Zmluvné pokuty a penále     560,00 
Kurzové zisky  2,99 
Ostatné výnosy  92,13 
Tržby z predaja 
dlhodobého hmotného 
majetku  

 
216,00 

Príspevky z podielu 
zaplatenej dane  1 006,93  

Prijaté príspevky od 
iných organizácií 

 21 075,00 

Prijaté príspevky od 
fyzických osôb 

 1 029,00 

Prijaté členské príspevky  56 353,75 
Príspevok MŠ uznanému 
športu 182 686,00  

Dotácia tréneri, 
športovec 1 330,00  

Projekt Erasmus + 42 137,98  
Výnosy celkom 227 160,91 119 961,77 

 

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 

ŠK Sabinov 
17. Novembra 57, 083 01 
Sabinov 
 

37874985 Majstrovstvá SR mužov 
a žien  

2 
Prvá šachová 
Mlynská 3402/8, 064 01 
Prešov 

50646222 Majstrovstvá SR mládeže 
Stará Ľubovňa 
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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 2020 v EUR 
Spotreba materiálu 34 412,54 
Predaný tovar 3 429,80 
Cestovné 2 436,99 
Ostatné služby 28 738,91 
Mzdové náklady 15 680,00 
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 4 978,37 
Ostatné dane a poplatky 62,05 
Osobitné náklady 107 904,07 
Iné ostatné náklady 326,27 
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 1 500,00 
Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 66 409,77 

Dane 462,49 
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 231,30 
Náklady celkom 266 110, 07 

 

POPIS ROK 2019 V EUR 
Spotreba materiálu 3 409,75 
Predaný tovar 489,26 
Cestovné 5 372,74 
Ostatné služby 25 394,05 
Mzdové náklady 5 120,00 
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 1 029,40 
Ostatné dane a poplatky 46,40 
Osobitné náklady 213 900,85 
Iné ostatné náklady 641,86 
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 1 330,00 
Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 44 784,65 

Dane 49,90 
Náklady celkom 301 518,96 
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8. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV 

Stav aktív a pasív k 31.12. 2020 v EUR 
NÁZOV ZAČIATOČNÝ 

STAV 
KONEČNÝ 

STAV PRÍRASTKY/ ÚBYTKY 
Dlhodobý hmotný 
majetok 5 853,10 5 527,98 -325,12 

Oprávky k 
dlhodobému 
hmotnému 
majetku 

5 853,10 5 527,98 -325,12 

Zásoby 79,80 805,09 725,39 
Finančný majetok  83 556,97 148 505,36 64 948,39 
Krátkodobé 
pohľadávky 3 063,30 545,00 - 2 518,30 

Krátkodobé 
záväzky 5 631,90 5 880,49 -248,59 

 

Stav aktív a pasív k 31.12.2019 v EUR 
NÁZOV 

ZAČIATOČNÝ STAV 
KONEČNÝ 

STAV 
PRÍRASTKY/ 

ÚBYTKY 
Dlhodobý 
hmotný 
majetok 

12 493,70 5 853,10 - 6 640,60 

Oprávky k 
dlhodobému 
hmotnému 
majetku 

 12 493,70 5 853,10 - 6 640,60 

Zásoby 569,06 79,80 - 489,26 
Finančný 
majetok  62 549,00 83 556,97 21 007,97 

Krátkodobé 
pohľadávky 22 918,28 3 063,30 - 19 854,98 

Krátkodobé 
záväzky 7 784,39 5 631,90  2 152,49 

 

9. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA 
 
Hospodársky výsledok za rok 2020 bol vytvorený nasledovne: 
    Zdaňovaná činnosť  Nezdaňovaná činnosť 
Výnosy    6 706,00 EUR   273 458,27 EUR 
Náklady    3 429,80 EUR   262 680,27 EUR 
Daň z príjmov      462,49 EUR 
___________________________________________________________________ 
Výsledok hospodárenia   2 813,71 EUR   10 778,00 EUR 
Výsledok hospodárenia zo zdaňovanej a nezdaňovanej činnosti spolu: 13 591,71 EUR 
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Výsledok hospodárenia za rok 2020 predstavoval zisk vo výške 13 591,71 EUR. 
Ekonomická komisia SŠZ navrhuje vytvorený zisk v roku 2021 preúčtovať na účet 
nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov, nakoľko nepovažuje za 
potrebné tieto prostriedky už v súčasnosti účelovo viazať na konkrétny cieľ. 
 

10. ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A 
INÝCH PREDPISOCH 

VV SSŽ dňa schválil dňa 22.7. 2020 Prestupový poriadok, dňa 23.7. 2020 zmeny v 
Súťažnom poriadku družstiev. 

Konferencia SSŽ schválila dňa 10.10. 2020 Stanovy, smernicu o odmeňovaní členov 
orgánov SŠZ, dňa 5.11. 2020 aktualizáciu ekonomickej smernice, dňa 30.12. 2020 
smernicu o elektronickom hlasovaní. 

 

11. ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV 

Počas kalendárneho roka 2020 došlo k nasledovnej zmene orgánov SŠZ: 
 
Prezident SŠZ:  Zdenek Gregor – zánik funkcie  
    Milan Roman – vznik funkcie 
 
Najvyšší orgán: Vznikol výkon funkcie: Eva Repková, Ondrej Holík 
 
Výkonný výbor: Zanikol výkon funkcie: Martin Dobrotka, Karol Pekár, Eva 

Repková Vznikol výkon funkcie: Rastislav Diviak, Rastislav 
Nemečkay, Štefan Blaho, Ladislav Šipeky, Ján Kocúr 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Nových Zámkoch, dňa 10.4.2021 
 
Prílohy: 1. Účtovná závierka SŠZ k 31.12.2020 

_______________________ 
Milan Roman, v. r. 

prezident SŠZ 
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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 Milan Roman 

Dátum založenia: 16.5. 1990 

Účtovné obdobie: 1.1. 2020 - 31.12. 2020 

 

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, najvyššom orgáne, výkonného výboru a komisií.  

Prezident: Zdeněk Gregor SŠZ (do 9.10. 2020), Milan Roman – prezident SŠZ (od 10.10. 2020) 

Najvyšší orgán: Zdenek Gregor, Róbert Jakab, Ondrej Holík, Gustáv Šturc, Milan Beňo, Denis Nemšák, Pavok Pytlík, Igor Poláčik, Juraj Ivan, Pavol Sedláček, Marián 

Kántorík, Ján Bakalár, Štefan Chovanec, Monika Motyčáková, Štefan Blaho, György Pallag, Rudolf Habrda, Vladimír Szűcs, Juraj Petényi, Jozef Ráchela, František 

Jablonický, Jozef Dolník, Ladislav Kaminský, Marianna Aľušíková, Eva Repková, Tomáš Tatarko, Jaroslav Bánoci, Imrich Jurčišin, Blažej Pandula, Niki Vrbová, Igor 

Gažík, Štefan Capák, Peter Bielik 

 

Výkonný výbor: Karol Pekár - viceprezident SŠZ, (do 9.10. 2020) Eva Repková - viceprezidentka SŠZ (do 30.9.2020), Martin Dobrotka (do 9.10. 2020), Alexander Riabov, 

Rastislav Nemečkay (od 10.10. 2020), Rastislav Diviak (od 10.10. 2020), Ján Kocúr (od 10.10. 2020), Štefan Blaho (od 10.10. 2020), Ladislav Šipeky (od 10.10. 2020) 

Etická komisia: Ľuboslav Škoviera, Erik Caban, Roman Lukáč 

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 (do 17.9. 2020), 

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. 

 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej 

len „bežné účtovné obdobie") a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí 

vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. 

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2020 a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :0. 

Počet dobrovoľníkov v roku 2020 a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :0. 

 

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. 
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(2) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód. 

 

(2) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód ÁNO  NIE x  

Zmena účtovných zásad a účtovných 

metód (popis) 

Dôvod uplatnenia Vplyv (+/-) zmeny na:  

Hodnotu 

majetku 

Vlastné imanie Výsledok 

hospodárenia 

 

      

 

 (3) 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, rezervy v očakávanej výške záväzku 

g) časové rozlíšenie na strane pasív - menovitou hodnotou 

 

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného 

majetku  

Druh dlhodobého majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

 Šachový súbor CIS1 6 rokov 16,66 rovnomerne 

 Šachový súbor CIS2 6 rokov 16,66 rovnomerne 

 

Poznámka: Účtovná jednotka v účtovnom období majetok neodpisovala, nakoľko tento bol už k 31.12.2018 plne účtovne odpísaný. 



Strana 4 

 

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Účtovná jednotka uplatňuje: 

opravné položky X 

rezervy X 

žiadne  

 

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 

   4 594,80    1 258,30   5 853,10 

prírastky              

úbytky         325,12   325,12 

presuny            

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

   4 594,80    933,18   5 527,98 

Oprávky – stav 

na začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

   4 594,80    1 258,30   5 853,10 
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prírastky              

úbytky         325,12   325,12 

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

   4 594,80    933,18   5 527,98 

Opravné 

položky – stav na 

začiatku bežného 

účtovného 

obdobia 

           

prírastky              

úbytky             

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

           

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 6 

 

Tabuľka č. 2 o opravných položkách k pohľadávkam 

(1)Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 

tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného 

účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. 

Opravné položky k 

pohľadávkam 

Stav na 

začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Tvorba 

opravnej 

položky 

(zvýšenie) 

Zníženie 

opravnej 

položky 

Zúčtovanie  

opravnej položky 

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

Pohľadávky 

z obchodného styku 

     

Ostatné pohľadávky 
     

Pohľadávky voči 

účastníkom združení 

     

Iné pohľadávky 
6 667,10 231,30   6 898,40 

Opravné položky 

k pohľadávkam spolu 

6 667,10 231,30   6 898,40 

 

Tabuľka č. 3 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 545,00 2 832,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti 6 898,40 6 898,40 

Pohľadávky spolu 7 443,40 9 730,40 
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Tabuľka č. 4 o prehľade významných položiek časového rozlíšenia 

(1) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Významné položky 

časového rozlíšenia 
Opis Suma 

Náklady budúcich období Prevádzka virtuálneho servera 35,88 

Príjmy budúcich období Ratingovanie 101,50 

 

Tabuľka č. 5 o 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 42 063,75    42 063,75 

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      



Strana 8 

 

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých 

rokov 

- 9 561,70 

 

  45 553,82 35 992,12 

Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie 45 553,82 13 591,71  - 45 553,82 13 591,71 

Spolu 78 055,87 13 591,71   91 647,58 

 

Tabuľka č. 6 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach 

Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 45 553,82 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 45 553,82 

Iné   

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  
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Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

 

Tabuľka č. 7 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 
960,00 2 700,00 960,00  2 700,00 

Jednotlivé druhy dlhodobých 

ostatných rezerv 
     

Ostatné rezervy spolu 960,00 2 700,00 960,00  2 700,00 

Rezervy spolu 960,00 2 700,00 960,00  2 700,00 

 

Tabuľka č. 8 o záväzkoch 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 

splatnosti do jedného  roka 
5 880,49 5 631,90 

Krátkodobé záväzky spolu 5 880,49 5 631,90 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  

do piatich  rokov  vrátane  
 1 200,00 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 

rokov  
  

Dlhodobé záväzky spolu  1 200,00 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 5 880,49 6 831,90 
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Tabuľka č. 9 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 
 22 418,26  22 418,26  

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z 

rozpočtu vyššieho územného celku 
    

zostatku grantu     

zostatku podielu zaplatenej dane     

dlhodobého majetku obstaraného z podielu 

zaplatenej dane 
    

nepoužitého sponzorského     

dlhodobého majetku obstaraného zo 

sponzorského 
    

Vklady odložených ligových súťaží  24 386,50  24 386,50 

Pozn.: Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa ligové súťaže nezačali v pôvodne plánovaných termínoch a súťažné kolá proponované na rok 2020 boli zrušené. Predpoklad je, 

že by sa pri zlepšení  pandemickej situácie súťaž odohrala v roku 2021, a preto boli vyzbierané vklady preúčtované z výnosov bežného roka na na účet časového rozlíšenia - 

výnosy budúcich období 
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Čl. IV 

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

 

Tabuľka č. 1 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  272,99 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia  

 

Tabuľka č. 2 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky  

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu  

 

(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  6 640,00 

Tržby z predaja služieb 
1 958,85 

 

 

 

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, 

osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov. 
Suma 
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Zahraničná licencia 4 085,00 

Domáca licencia 11 861,50 

Vklad do 1. ligy 2 200,00 

Vklad do 2. ligy 2 640,00 

Vklad do extraligy 3 600,00 

Ratingovanie 3 291,00 

Príspevok od fyzických osôb 2 616,00 

Členské príspevky 50 525,05 

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu 

bežného účtovného obdobia. 

Suma 

Príspevok uznanému športu Ministerstvo školstva 221 866,00 

Dotácia športovec roka, tréneri Ministerstvo školstva    1 500,00 

Dotácia na podujatia  10 000,00 

 

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov 

na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.  
Suma 

Administratíva zväzu 53 696,99 

Reprezentácia 2 584,00 

Domáce podujatia 32 712,00 

Zahraničné podujatia 10 442,43 

Príspevok PUŠ prerozdelený na kluby pracujúce s aktívnou mládežou 40 960,27 

Podielové členské krajským šachovým zväzom 23 947,50 

Regionálne šachové akadémie 8 000,00 

Národné šachové akadémie 25 165,40 

Poplatky FIDE 5 568,00 

Literatúra 3 370,11 
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Športové potreby 35 678,50 

Learningchess 3 760,00 

 

Čl. V 

 

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

Po 31. decembri 2020 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 
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