






Vitaj, v zázračnom svete šachu. Šachový šport je vynikajúca voľba a viem, že Ti 

prinesie veľa zábavy.

Deti, ktoré sa učia hrať šach, sa stávajú v priemere inteligentnejšie, zdravšie a lepšie 

sociálne prispôsobivé.  

Ktokoľvek a každý môže hrať šach ako rovný s rovným - chlapci a dievčatá, starí 

a mladí, športovci a intelektuáli. Muži a ženy, nevidiaci, nepočujúci aj telesne 

postihnutí, títo všetci hrajú spolu na našich šachových olympiádach. Hrať šach je však 

predovšetkým zábava. 

Prvým krokom je zohnať šachovú súpravu (šachové figúrky a šachovnicu, na ktorej sa 

hrá). Takúto súpravu, ktorú sme nazvali „Šachová súprava FIDE pre každého”, si 

môžeš pozrieť na TVOJEJ webovej stránke www.sm.fide.com.  Druhým krokom je 

naučiť sa hrať. Základy šachovej hry sú tiež na TVOJEJ webovej stránke 

www.sm.fide.com, ktorej základné členstvo je bezplatné.  Ďalšími Tvojimi krokmi je 

šach hrať, zabávať sa ním a postupne sa zlepšovať.

FIDE Prémiové študentské členstvo (z anglického FIDE 

Premium Student Membership) Ti umožní okamžite získať 

šachový rating. Takto sa budeš môcť od samého začiatku na 

šachovom rebríčku porovnávať so šachovým majstrom sveta 

a ďalšími hráčmi so šachovým ratingom vo svete, ktorých je 

v súčasnosti 130 000. Samozrejme, že šachový rating nie je 

zďaleka to jediné, čo členstvom získaš. 

Ako budeš hrať a zlepšovať sa, tak bude rásť aj Tvoj šachový 

rating. Budeš sledovať, ako sa vyvíja Tvoj odstup od majstra 

sveta. Možno, jedného dňa, sa práve Ty staneš šachovým 

majstrom sveta.  

Dostaň sa na vrchol šachového rebríčka – www.sm.fide.com. 

Gens Una Sumus - Sme jedna rodina



Čo je FIDE?  

FIDE je Svetová šachová federácia. Má na starosti šach na celom svete. Vyše 

170 národných šachových federácií tvorí rodinu FIDE. Slovenský šachový zväz je 

jedným z členov rodiny FIDE. FIDE bola založená v roku 1924 v Paríži. Hlavnú 

kanceláriu má v súčasnosti v hlavnom meste Grécka, v Aténach. Viac informácií 

o FIDE nájdeš na webovej stránke www.fide.com.

FIDE organizuje veľa šachových podujatí. Najdôležitejším podujatím sú majstrovstvá 

sveta, špeciálne „mužské“ (otvorené pre mužov aj ženy) a ženské. Šachové olympiády 

sú tiež veľmi špeciálnym podujatím - napríklad na poslednej šachovej olympiáde 

v roku 2010 sa zúčastnilo 1306 šachistov a šachistiek zo 141 federácií.

Súčasným majstrom sveta je Višwanathan Ánand z Indie. Súčasnou majsterkou sveta 

je Hou Yifan z Číny, ktorá mala v čase získania titulu v roku 2010 len 16 rokov.

Majster sveta 

Višwanathan Ánand

Ženská majsterka sveta 

Hou Yifan

Ani Ty však nemusíš čakať – okrem spomínaných majstrovstiev sveta, ktoré sú bez 

obmedzenia veku –  FIDE organizuje samostatné majstrovstvá sveta pre chlapcov 

a dievčatá vo vekových kategóriách do 20, 18, 16, 14, 12, 10 a 8 rokov, viac informácií 

nájdeš na  www.fide.com. FIDE propaguje šach na celom svete. Na školách sa venuje 

tak bohatým, ako aj chudobným deťom. Naším hlavným cieľom je, aby sa každé dieťa 

naučilo hrať šach. 



Vážení priatelia a priateľky šachovej hry!

Veľa sa v krajinách Európskej únie a samozrejme aj na Slovensku  hovorí 

o vedomostnej ekonomike, o podpore vzdelávania a vzdelaných ľudí. V školách sa 

deti učia medzi inými predmetmi hudobnú aj výtvarnú výchovu, či matematiku. To 

samozrejme neznamená, že z každého dieťaťa vyrastie nový Beethoven, Picasso, alebo 

Einstein. Prečo mnohé krajiny sveta (napríklad USA, Izrael, Turecko, Dánsko) 

zaraďujú šach do škôl, či už ako nepovinný, alebo povinný predmet? Nebodaj chcú zo 

svojich detí vychovať „čudákov“, odtrhnutých od sveta a nekonečné hodiny 

poťahujúcich drevenými figúrkami?

Nie, primárnym cieľom šachu na školách nie je výchova veľmajstrov, alebo ak chcete, 

profesionálov. Prostredníctvom šachu a potešenia z neho, sa rozvíja u detí tvorivé 

myslenie, pamäť, fantázia, presnosť a vôľa. 

Komplexný a rýchlo sa meniaci moderný svet kladie stále vyššie nároky na každého 

z nás. Potreba rýchleho orientovania sa a rozhodovania v zložitých situáciách stavia 

súčasné vzdelávacie systémy do veľmi zložitého postavenia. Podstata šachu je v tom, 

že človek musí mať schopnosť najprv si ohodnotiť charakteristické znaky pozície, 

v ktorej sa nachádza, prípadne ju zaradiť do skupiny príbuzných pozícií, aby potom 

mohol dospieť k rozhodnutiu, aký plán v pozícii zvoliť, prípadne akým spôsobom 

k danej pozícii najlepšie pristupovať.

Prenesenie tohto spôsobu myslenia do praktického života je tým užitočným, čo sa 

každý dobrý šachista často podvedome a pomaly učí: totiž trochu premýšľať 

v neobvyklej situácii, pri každej novej úlohe, veľkej či malej, analyzovať, nájsť 

realizovateľný plán a chytiť vec zo správneho konca. Tu jasne vidieť možnosti použitia 

všeobecných abstraktných ideí na konkrétnom fakte.



Slovenský šachový zväz (SŠZ, viac informácií na www.sach.sk), ako zástupca tisícov 

registrovaných šachistov a šachistiek združených v stovkách klubov po celej krajine, 

bude preto presadzovať systémové, dlhodobé a celoštátne zavádzanie šachu do škôl 

ako nástroja, ktorého výučba môže výrazne podporiť budovanie vedomostnej 

spoločnosti na Slovensku. Pri tomto procese budeme samozrejme nápomocní či už 

sami, alebo za pomoci Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE). Konkrétnou 

spoločnou aktivitou SŠZ a FIDE je aj vydanie tejto knihy, ktorá má slúžiť deťom na 

prvom stupni základných škôl, aby zaujímavou a hlavne overenou formou vnikli do 

tajov úchvatnej hry menom šach.

Deťom, ich učiteľom a rodičom želám pri putovaní šachovou krajinou veľa poučenia 

a hlavne zábavy!

Ing. Martin Huba

Prezident Slovenského šachového zväzu
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