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Majstrovstvá SR základných škôl a 1. 
stupňa osemročných gymnázií v šachu



Majstrovstvá SR základných škôl a 1. 
stupňa osemročných gymnázií

Nástupca súťaží SAŠŠ, ktoré zanikli v 2009/10.
Ciele celoslovenskej postupovej súťaže: 
- podpora regionálnych detských súťaží
- podpora projektu Šach na školách
- podpora súťaživosti krúžkov na školách a v CVČ
- zosieťovanie krúžkov spoločnou aktivitou
- objektívne porovnanie celoročnej práce krúžkov
- postup na medzinárodné školské majstrovské

súťaže
- finančné zabezpečenie súťaží



Výsledky MSR ZŠ a 1. stupňa OG 
školský rok 2016/17

Kraj
Počet 

účastníkov Chlapci Dievčatá Školy
Žilinský kraj 316 263 53 63
Prešovský kraj 220 161 59 36
Trenčiansky kraj 161 125 36 39
Bratislavský kraj 311 240 71 64
Banskobystrický kraj 192 156 36 37
Trnavský kraj 184 144 40 44
Košický kraj 33 33 0 1
Nitriansky kraj 243 200 43 54

Slovensko Spolu 1660 1322 338 338



Výsledky MSR ZŠ a 1. stupňa OG 
školský rok 2015/16

Kraj
Počet 

účastníkov Chlapci Dievčatá Školy
Žilinský kraj 337 289 48 70
Prešovský kraj 315 224 91 60
Trenčiansky kraj 197 143 54 42
Bratislavský kraj 263 198 65 62
Banskobystrický kraj 113 85 28 31
Trnavský kraj 148 124 32 34
Košický kraj 109 76 33 21
Nitriansky kraj 194 160 34 50

Slovensko Spolu 1676 1299 377 370



Výsledky MSR ZŠ a 1. stupňa OG 
školský rok 2014/15

Kraj
Počet 

účastníkov Chlapci Dievčatá Školy
Žilinský kraj 340 280 60 64
Prešovský kraj 302 229 73 51
Trenčiansky kraj 264 198 66 47
Bratislavský kraj 269 213 56 52
Banskobystrický kraj 129 109 20 30
Trnavský kraj 178 146 32 42
Košický kraj 47 38 9 12
Nitriansky kraj 162 133 29 40

Slovensko Spolu 1691 1346 345 338



Výsledky MSR ZŠ a 1. stupňa OG 
školský rok 2013/14

Kraj
Počet 

účastníkov Chlapci Dievčatá Školy
Žilinský kraj 373 305 68 65
Prešovský kraj 315 225 90 49
Trenčiansky kraj 266 194 72 44
Bratislavský kraj 252 199 53 49
Banskobystrický kraj 170 131 39 50
Trnavský kraj 167 134 33 34
Košický kraj 159 131 28 12
Nitriansky kraj 137 112 25 38

Slovensko Spolu 1839 1431 408 341



Výsledky MSR ZŠ a 1. stupňa OG 
školský rok 2012/13

Kraj
Počet 

účastníkov Chlapci Dievčatá Školy

Žilinský kraj 229 191 38 53

Banskobystrický kraj 77 59 18 21

Trnavský kraj 127 108 19 31

Prešovský kraj 209 156 53 35

Bratislavský kraj 241 196 45 51

Trenčiansky kraj 108 96 12 27

Nitriansky kraj 109 87 22 31

Spolu 1100 893 207 249



Výsledky MSR ZŠ a 1. stupňa OG 
školský rok 2016/17

Kraj
Počet cvičebných
jednotiek Chlapci Dievčatá Školy

Slovensko Spolu 2065 1559 506 338
75,9% 24,1%



Sumár MSR ZŠ a 1. stupňa OG 

Spoločné finále, v 
ktorom majú

zastúpenie všetky 
kraje

8 krajských kôl

44 okresných a 
regionálnych kôl

338 škôl

1660 detí

školský rok 
2016/17

Spoločné finále, v 
ktorom majú

zastúpenie všetky 
kraje

8 krajských kôl

48 okresných a 
regionálnych kôl

370 škôl

1676 detí

školský rok 
2015/16

školský rok 
2014/15

1691 detí

338 škôl
42 okresných a 
regionálnych kôl

8 krajských kôl
Spoločné finále, v 

ktorom majú
zastúpenie všetky 

kraje

S

za



Výsledky MSR SŠ a 2. stupňa OG 
školský rok 2016/17

1352429Košický kraj

Kraj
Počet 

účastníkov Chlapci Dievčatá Školy

Žilinský kraj 205 154 51 77

Banskobystrický kraj 6 3 3 4

Trnavský kraj 64 57 7 18

Prešovský kraj 92 58 34 39

Bratislavský kraj 32 25 7 12

Trenčiansky kraj 22 19 3 10

Nitriansky kraj 122 96 21 37

Spolu 572 441 131 215



Výsledky MSR SŠ a 2. stupňa OG 
školský rok 2015/16

Kraj
Počet 

účastníkov Chlapci Dievčatá Školy

Žilinský kraj 205 154 51 77

Banskobystrický kraj 0 0 0 0

Trnavský kraj 48 41 7 18

Prešovský kraj 79 50 29 36

Bratislavský kraj 32 25 7 12

Trenčiansky kraj 11 6 5 7

Nitriansky kraj 51 46 5 11

Spolu 424 338 86 73



Výsledky MSR SŠ a 1. stupňa OG 
školský rok 2016/17

Kraj
Počet cvičebných
jednotiek Chlapci Dievčatá Školy

Slovensko Spolu 424 338 86 73
79,7% 20,3%



Sumár MSR ZŠ a 1. stupňa OG 

Spoločné finále, v 
ktorom má

zastúpenie 7 
krajov

7 krajských kôl

14 okresných a 
regionálnych kôl

73 škôl

164 študentov

školský rok 
2015/16

školský rok 
2014/15

142 študentov

75 škôl
10 okresných a 
regionálnych kôl

7 krajských kôl
Spoločné finále, v 

ktorom majú
zastúpenie všetky 

kraje



Povinnosti vyplývajúce z Výzvy MŠVVaŠ
SR 2015-04 Šport a zdravie

Prijímateľ sa zmluvne zaviaže:

• ba) zverejniť informácie o aktivitách podľa formulára na 
www.skolskysport.sk (ďalej len „Portál“) najneskôr 30 dní pred konaním 
aktivity (ministerstvo umožní prijímateľovi dotácie prístup na Portál),

• bb) zverejniť na Portáli do 7 dní po ukončení aktivity
• i) informácie o aktivite podľa štruktúry formulára na Portáli,
• ii) aspoň 10 fotografií z podujatia,
• iii) prepojenie na stránku podujatia (ak bude vytvorená),
• iv) prepojenie na videozáznam z podujatia v trvaní aspoň 5 minút, alebo 

propagačný materiál v rozsahu aspoň 10 strán A4 vo formáte .pdf,
• bc) zúčastniť sa na záverečnom vyhodnotení a prezentovať na ňom 

podporenú aktivitu,
• Zabezpečiť propagáciu aktivity v elektronických alebo printových médiách 

minimálne v rámci obce, v ktorej sa športová aktivita organizuje a na portáli.



Návrh súťažného poriadku 
MSR ZŠ a 1. stupňa OG šk. rok 2017/18

• Jednodňové turnaje
• Jednotný dátum narodenia 1.1.2002 a mladší (deviataci 

ZŠ, resp. piataci – kvinta OG) vo všetkých etapách
• Vo výsledkových listinách povinne uvádzať školu a 

dátum narodenia, používať diakritiku
• Okresné/obvodné kolá usporiadať najneskôr do 

15.11.2017
• Krajské kolá usporiadať najneskôr do 1.12.2017
• Pozbierať kontaktné údaje postupujúcich
• Finále usporiadať najneskôr do 16.12.2017
• Vyúčtovať podujatie a odoslať na sekretariát SŠZ 

najneskôr do 1 týždňa od konania turnaja



Organizácia súťaže
Súťaž vyhlasuje Slovenský šachový zväz. 

Rozdelenie kompetencií je nasledovné:

Školské kolo Príslušná škola

Okresné kolo Krajský šachový zväz
Krajské kolo Krajský šachový zväz

Finále Slovenský šachový zväz



Odporúčaný model turnajov
• Tempo hry: 2 x 10÷20 minút podľa pravidiel FIDE pre 

rapid šach. Tempo hry a počet kôl prispôsobiť počtu 
hráčov a lokálnym podmienkam (napr. stihnúť obed)

• Systém turnaja: švajčiarsky/kruhový s využitím PC 
(swiss manager)

• oddelené turnaje chlapcov a dievčat (v prípade 
primeraného počtu dievčat) uzavreté len pre hráčov 
okresu/kraja

• vyhodnotenie družstiev škôl, jedno družstvo tvorí 1 žiak 
+ 1 žiačka. Poradie družstiev tvorí súčet bodov (pri 
rovnosti bodov súčet pomocných hodnotení) najlepšieho 
žiaka a najlepšej žiačky v celkovom poradí. 

• Konanie počas školského vyučovania



Postupový kľúč

• Prví traja chlapci/dievčatá z okresného kola majú nárok 
na postup do krajského kola, náhradníkmi sú ďalší v 
celkovom poradí

• Prví traja chlapci/dievčatá z krajského kola majú nárok 
na postup do celoslovenského kola, náhradníkmi sú
ďalší v celkovom poradí

• Medailisti z minulého ročníka majú istú účasť vo finále 
nasledujúceho ročníka, pokiaľ spĺňajú vekový limit. Ak 
nespĺňajú, právo postupu prechádza na ďalšieho hráča v 
poradí.

• Účastníci finálového turnaja majú istý postup do 
krajského kola nasledujúceho ročníka, pokiaľ spĺňajú
vekový limit



Spájanie rôznych turnajov

Spájanie školských majstrovských turnajov a 
turnajov série GPX mládeže sa kvôli zachovaniu 
objektivity výsledkov neodporúča, ale je možné
za podmienok:

• Hráči/ky budú mať uvedenú školu a dátum 
narodenia

• Hráči/ky jednotlivých okresov/krajov budú
odlíšení s vyznačením okresu/kraja

• Súťaž bude označená (aj) ako školské
majstrovstvá okresu/kraja

• Viac kategórií, aspoň 4 



Neuskutočnenie postupovej etapy

• V prípade neuskutočnenia 
okresného/krajského kola môže o 
nomináciách rozhodnúť Komisia mládeže 
príslušného Krajského šachového zväzu

• Organizátor krajského/celoslovenského 
kola má právo udeliť primeraný počet 
„divokých kariet“



Ceny na súťaže

g) ceny na súťaže – odporúčaná výška ocenení
postupové kolo
jednotlivci na prvých troch miestach spolu do
• obvodné 30 €
• krajské 40 €
• školské majstrovstvá SR 72 €
(6) Organizátor súťaže môže na ocenenie víťazov 

získať aj iné dodatočné, mimorozpočtové zdroje, 
čím môže výšku ocenení pre víťazov súťaže 
zvýšiť.



Výška dotácie od KŠZ/SŠZ

• Obvodné kolo – 1 Euro/hráč – príspevok 
od KŠZ

• Krajské kolo – 1,5 Eur/hráč – príspevok 
od KŠZ/SŠZ

• Majstrovstvá Slovenska – 3 Eur/hráč –
príspevok od SŠZ



Odmeny rozhodcom
f) odmeny za vykonané práce a vyplácanie odmien pre rozhodcov športových súťaží – podľa 

osobitného predpisu6). Odporúčanú výšku odmien pre rozhodcov športových súťaží upravuje 
príloha smernice,

Príloha k smernici č. 44/2011
• Odporúčaná výška odmien pre rozhodcov športových súťaží, platné od 1. augusta2011.
• obvodné, regionálne, krajské kolo a školské M-SR
• Druh športu alebo pohybovej aktivity čas/zápas ZŠ SŠ
• Atletika hodina 2,50 € 3,00 €
• Aerobik hodina 0 € 3,70 €
• Basketbal zápas 6,00 € 6,70 €
• Florbal zápas 6,00 € 6,70 €
• Futbal - hlavný zápas 6,00 € 6,70 €
• Futbal - postranný zápas 4,30 € 4,80 €
• Futsal - hlavný zápas 5,00 € 5,70 €
• Futsal - postranný zápas 4,30 € 4,80 €
• Gymnastika hodina 2,70 € 0 €
• Hádzaná zápas 6,00 € 6,70 €
• Hokejbal zápas 6,00 € 0 €
• Orientačný beh hodina 2,50 € 2,50 €
• Streľba zo vzduchovky hodina 2,50 € 0 €
• Volejbal na 2 sety zápas 5,00 € 5,70 €
• Volejbal na 3 sety zápas 6,00 € 6,70 €
• Vybíjaná zápas 2,50 € 0 €



Uznesenie U10-09-2009 VV SŠZ

Zápis z rokovania výkonného výboru SŠZ, 
konaného 28. a 29. 11. 2009 v Bojniciach

VV SŠZ schvaľuje výšku rozhodcovských odmien 
od 01. 12. 2009.

2) jednodňové turnaje mládeže 14,-- EUR/deň
5) jednodňové turnaje mládeže (rapid...)  14,--

EUR/deň
Uvedená suma je pred zdanením.



Úplné znenie zákona o dani z príjmov č. 
595/2003 Z. z. s účinnosťou od 01.07.2013.

• § 8
Ostatné príjmy

(1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, sú najmä

a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej 
poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z 
príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, 

• § 9
Príjmy oslobodené od dane

(1) Od dane je oslobodený príjem

• g) podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov 
nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené
príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto 
ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa 
zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu 
dane k celkovým príjmom, 



Iné detské a mládežnícke turnaje

• GPX mládeže Slovenského šachového 
zväzu s identifikovanými prémiovými 
členmi CiS- http://gpx.jogo.sk/info.php

• Turnaj začiatočníkov na ŠK Slovan BA -
http://mladez.slovan-bratislava.com

• Iné turnaje -
http://chess.sk/index.php?str=kalendar

• http://chess-calendar.eu



Nápady

• LearningChess
• European Smart Kids Challenge 2017 –

Európska nadstavba pre víťazov GPX
• Súťaž školských družstiev 2017/18
• Online-liga družstiev šachových krúžkov 

cez server www.hrajsach.sk
• Možnosť rozšírenia na medzinárodnú

úroveň – YesToChess (Barclay Bank)



KONIEC 
PREZENTÁCIE


