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Prehnané upínanie sa na potreby dieťaťa 
prináša mnoho paradoxov. Už počas teho-
tenstva riešime dostatok zvukových a pohy-
bových podnetov, dieťa neustále podporu-
jeme, rozvíjame a motivujeme azda už aj 
na to, aby vzlietlo, a keď nastúpi do škôlky... 
Bác! Zistíme, že nevie obsedieť, počúvať, 
vydržať, spracovať skutočnosť, že v škôlke 
nie je samo a vôbec, že v kolektíve fungujú 
celkom iné pravidlá ako pri mame. Školáci 
sa vedia dostať k neuveriteľnému množstvu 
informácií, ale majú problém zorientovať sa 
v nich. V počítačových hrách zdolávajú ne-
bezpečných súperov, ale spraviť adekvátnu 
voľbu v bežných situáciách, to ich dokáže 
zneistiť. Jedným z efektívnych a zároveň do-
stupných nástrojov, ako podporiť mnoho 
vlastností, ktoré sú nevyhnutné pre zdravé 
fungovanie v dynamickej spoločnosti, je 
šach. Áno, na dnešné deti čakajú samé veľké, 
aj pre nás dospelých nové výzvy.

Šach má ťah!
Kráľovskú  hru  si  deti  užívajú

Kedy je najvhodnejší čas prihlásiť dieťa 
na šachový krúžok?
Pravidlám šachu vysvetleným primera-
ným spôsobom dokážu porozumieť už 
deti v predškolskom veku. Dnešní špič-
koví veľmajstri na otázku, kedy začínali so 
šachom, často uvádzajú vek 4 až 5 rokov. 
Z môjho pohľadu majú najväčší úžitok 
zo šachu deti na prvom stupni základnej 
školy, teda vo veku 6 až 10 rokov. Práve 
v tomto období sú mimoriadne vnímavé.

Šach prináša mnoho benefi tov pre vývoj 
detskej psychiky.
Prirodzenou formou hry šach povzbu-
dzuje dve základné zložky učenia: pamäť 

a pozornosť. V obmedzenom čase pod-
necuje deti do vymyslenia riešenia ur-
čitej situácie, pričom sa k nemu dopra-
cujú logickým zdôvodnením. Riešenie 
nie je vždy presné, ale dôležitejší ako 
správny výsledok je samotný proces. 
Prakticky okamžite prichádza spätná 
väzba od protihráča, či bolo rozhod-
nutie správne. Šach efektívne využíva 
aj moderné technológie ako počítač, 
internet, mobil, sociálne siete a rozví-
ja schopnosť pracovať s informáciami. 
No šach je predovšetkým zábava, pri 
ktorej sa deti stretávajú, cvičia sa na-
vzájom a prejavujú si vzájomný rešpekt 
a úctu.

Samé plusy
V roku 2012 Európsky parlament odporučil členským krajinám EÚ zaviesť a rozvíjať 
šachové aktivity v školách. Dnes je predmet šach v mnohých európskych krajinách sa-
mozrejmosťou. Napríklad aj v Nemecku, Švédsku alebo Španielsku, kde sa žiačikovia 
so šachovými fi gúrkami začínajú oboznamovať od troch rokov. Škôlkari sa na šach 
tešia. Fascinuje ich kráľ, kráľovná, koník a ostatné „bytosti“, ktoré si spájajú do pútavé-
ho deja a zaujímavej akcie. Ako v rozprávke. Naše deti mi vždy po šachovom krúžku 
s nadšením referujú, ako spolužiak ubránil svoju vežu alebo ako koník ide do „elka“, 
takže dokáže úplne iné veci ako kráľ či strelec a podobne. Šach totiž ide za rámec 
bežnej spoločenskej hry. Ponúka príbeh, v ktorom dej možno ovplyvniť vlastným ná-
padom a stratégiou. Aj utiahnutejším deťom dáva pocit sebaistoty, lebo získavajú 
priestor pre zrealizovanie vlastného rozhodnutia. Všetky pravidlá, zásady akcie a re-
akcie si malí šachisti osvojujú pomocou milých, rozprávkových fi gúrok, ktoré vnímajú 
ako súčasť svojho detského sveta. Spolu s nimi hravým spôsobom spoznávajú zásady 
zdravej konkurencie, dôležitej vo fungovaní v reálnom svete, aj pri sebarozvoji. Ďalší 
bonus? Šach je o partnerstve. Nestupňuje frustráciu z možnej prehry, lebo každý 
príbeh začína a končí po vedomých ťahoch fi gúrkami na základe tvorivého prístupu. 
Čo je najdôležitejšie, deti intuitívne tiahnu k všetkým benefi tom, ktoré šach prináša.

O prínosoch kráľovskej hry pre deti a ša-
chových iniciatívach pre školákov sme sa 
porozprávali s Ing. Stanislavom Vlčekom, 
podpredsedom odbornej komisie CIS 
(Chess in Schools) Slovenského šachového 
zväzu, ktorá riadi projekt Šach na školách.

Hra s prvkami umenia, športu a vedy 
ich učí symbióze víťazstva a prehry, 
no tiež schopnosti koncentrácie v sta-
ve dlhšieho psychického napätia. Po-
máha ovládať emócie a prepnúť psy-
chiku na strategické uvažovanie. Od-
borníci dodávajú, že všetky pozitíva 
šachovej hry sú aktuálne práve dnes, 
keď konkurencieschopnosť a pohoto-
vé, ale zároveň rozvážne reakcie zo-
hrávajú rolu ako počas štúdia a v za-
mestnaní, tak aj v bežnom živote.
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Efektívna príprava 
na fungovanie vo svete 
presýtenom informáciami, 
kde rozhodnutia 
treba učiniť pružne 
a zároveň kriticky? 
Šach. Kráľovská hra 
nevychádza z módy 
a vo svete zažíva 
nový boom.
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Je šach pre deti náročnou aktivitou?
Ak sa dieťa baví, rodič väčšinou nevníma 
hru ako záťaž. Schôdzky nebývajú príliš in-
tenzívne. Konajú sa raz, maximálne dva-
krát za týždeň v celkovom rozsahu 2 až 3 
hodiny. No deti, ktoré šach naozaj baví, 
samy od seba začnú vyhľadávať možnosti, 
ako sa zlepšovať. V podobných prípadoch 
je úlohou rodičov ustrážiť, aby nezanedbá-
vali iné, a to najmä školské povinnosti. 
Väčšinou sa im to však darí.

Pre mňa osobne je téma šachu srdcovou 
záležitosťou. Hoci nehrám príliš aktívne, 

naše 6-ročné dvojičky si ho veľmi obľúbili. 
Fascinuje ma, ako šach dokáže „vyladiť“ 

mrzutosť a zaujať detskú pozornosť. 
Ako reagujú deti, keď zasadnú k ša-

chovnici?
Dieťa, ktoré sa hrá, nehnevá. 
Ďalšou pozitívnou črtou šachu 
je, že podporuje trpezlivosť 
a sústredenosť. Preto ho často 

využívajú aj v špeciálnych ško-
lách pre deti s diagnózami ADHD 

ako terapeutický nástroj na výučbu. 
Deti, ktoré za iných okolností doká-
žu udržať pozornosť len niekoľko 
desiatok sekúnd, sa odrazu bez slova 

na štvrťhodinku pohrúžia do hry. Aj 
ticho lieči.

Máte rozbehnuté šachové aktivity aj 
v škôlkach?
Áno, ale opäť si to vyžaduje špecifický 
prístup pedagóga. U menších detí je čas 
sústredenia kratší ako u starších. Fascinu-
je ich šachové kráľovstvo, tvary a pohyb 
figúr. V škôlkach sa výborne osvedčuje 
tzv. psychomotorické učenie, teda spá-
janie pohybových a poznávacích funkcií. 
V praxi to znamená, že deti sa pohybujú 
po šachovnicovom koberci v triede ale-
bo po veľkej záhradnej šachovnici vonku 
a vykonávajú ťahy šachových figúr, pričom 
môžu zbierať nejaké predmety. Ďalšou 
dôležitou zručnosťou, ktorá sa cvičí v tom-
to veku, je koordinácia oko-ruka spolu 
s rozvojom vizuálneho vnímania.

Môžete spomenúť niektoré aktivity, ktoré 
sa venujú podpore šachu na školách?

Iniciatíva Šach na školách pokrýva 
niekoľko aktivít. Najčastejšia forma 
výučby šachu sa realizuje už nie-
koľko desiatok rokov v krúžkoch 

v materských a na základných školách 
a v centrách voľného času. Snažíme sa 
podporovať šachovú činnosť metodic-
ky organizovaním pravidelných semi-

nárov pre vedúcich krúžkov 
a začínajúcich trénerov 

a tiež materiálnym vyba-
vením krúžkov hracím 

materiálom a kniha-

Šachový trend
Vo viac ako 30 krajinách sveta je šach súčasťou učebných osnov na základných ško-
lách. Napríklad Rusi pracujú na zavedení šachu do škôl už od roku 1994, keď ho 
schválili ako nepovinný školský predmet. V roku 2004 ruské ministerstvo školstva 
vypracovalo správu s názvom „O rozvoji šachového vzdelania v školskom systéme“ 
a založilo koordinačnú radu pod vedením viacnásobného šachového majstra sveta 
Anatolija Karpova. V roku 2007 preanalyzovali skúsenosti a prínosy vyučovania 
šachu v rôznych krajinách, ktoré potvrdili, že šachové vzdelanie zlepšuje školské 
výsledky o 40 percent. Od budúceho školského roka má byť šach zaradený me-
dzi povinné vyučovacie predmety na všetkých ruských školách a prváci budú mať 
v týždennom rozvrhu jednu hodinu šachovej výchovy. Cieľom je odpútať pozornosť 
detí od počítačových hier, zlepšenie študijných výsledkov a rozvíjanie analytických 
schopností, logického myslenia, pamäti a rýchlosti reakcií.

Šachová veľmoc
Rusi nasledujú príklad Arménska, ktoré sa pokladá za šachovú veľmoc. Od roku 
2011 ako v prvej krajine na svete majú malí Arméni na prvom stupni základných škôl 
povinný predmet šach dvakrát do týždňa. Arménske ministerstvo školstva plánuje 
ponechať šach ako voliteľný predmet aj vo vyšších ročníkoch. Prvé výsledky totiž pri-
šli krátko po zavedení povinnej šachovej výchovy. Ukázalo sa, že deti sú psychicky 
samostatnejšie, majú otvorenejšiu myseľ a dokážu si pripustiť a niesť zodpovednosť 
za svoje chyby. Za ďalšie veľké plus odborníci pokladajú úspešnosť mladých Armé-
nov na medzinárodných matematických olympiádach a výborné výsledky v oblasti 
IT technológií. Arménske šachové know-how zapôsobilo ako magnet. V roku 2018 
vystúpil na Celosvetovom vzdelávacom fóre v Londýne arménsky minister školstva 
Armen Ashotyan s konferenčným príspevkom „Šach v škole: arménske dejiny úspe-
chu“. V roku 2019 sa v Jerevane uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia 
„Šach v škole“, na ktorej sa zúčastnilo 180 odborníkov z 30 krajín sveta, aby načer-
pali inšpiráciu zo skúseností arménskych škôl pri vyučovaní tejto impozantnej hry.
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mi. V poslednom čase sa šach dostáva u nás 
v ojedinelých prípadoch aj do riadneho vy-
učovania, obyčajne v spojení s matematikou. 
Slovenský šachový zväz bol lídrom medzi-
národného projektu CHAMPS (Chess and 
Mathematics on Primary Schools) v progra-
me Erasmus+, v rámci ktorého bola vytvore-
ná brožúra matematicko-didaktických hier 
na šachovnici. Treťou oblasťou je každoroč-
ná organizácia školských postupových súťaží 
žiakov a žiačok základných a stredných škôl 
v šachu. Každoročne sa ich zúčastňuje pri-
bližne 2 000 detí z celého Slovenska. Opäť je 
to súťaž, ktorej história siaha desiatky rokov 
do minulosti, keď ju spolu s inými športa-
mi zastrešovala Slovenská asociácia športu 
na školách. Relatívne novou súťažou, ktorej 
štvrtý ročník, žiaľ, narušila súčasná pandé-
mia, je súťaž 4-členných družstiev základ-
ných a stredných škôl s povinnou účasťou 
aspoň jedného dievčaťa. Víťazné družstvo 
získava okrem titulu majstrov Slovenska aj 
právo postupu na významnú medzinárodnú 
súťaž školských družstiev Biela veža (Belaja 
laďja), ktorá má v Rusku a predtým v ZSSR 
vyše 50-ročnú tradíciu.

Šachová výchova je v mnohých krajinách 
súčasťou učebných osnov na základných 
školách. Aká je situácia na Slovensku?
V zmysle platnej legislatívy si školy môžu 
v rámci svojho školského vzdelávacieho 
programu vyčleniť jednu hodinu vo 
vyučovacom týždni spôsobom, 
ktorý si zvolia. Na základe toho 
vznikol predmet matematicko-
-didaktické hry. Na vysvetľo-
vanie základnej matematiky, 

teda sčítania, odčítania, násobenia, je veľmi 
vhodná magnetická demonštračná magne-
tická šachovnica, prípadne interaktívna de-
monštračná tabuľa s výučbovým šachovým 
softvérom. Na šachovnici možno ukázať aj 
rôzne logické úlohy, hry, paradoxy. Škôl, 
ktoré využívajú túto možnosť, máme na Slo-
vensku len niekoľko, približne 10. V zahra-
ničí, predovšetkým vo východnej Európe, 
kde má šach veľkú tradíciu a vysoký spolo-
čenský status, je voliteľné vyučovanie šachu 
v rámci vyučovania už bežné. V Arménsku sa 
šach dokonca učia všetky deti.

S poďakovaním za rozhovor

Dana Ljubimovová Miháliková


