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Analýza počtu registrovaných členov SŠZ do 18 rokov v období 2006-2009 

 

Jednou z najdôležitejších vecí pre šachovú komunitu je zistenie, ako sme na tom s počtom 

registrovaných členom v súčasnosti a porovnať to s číslami ktoré boli aktuálne v minulosti. Mňa 

samozrejme opäť zaujímala problematika detského a mládežníckeho šachu a tak všetky štatistiky sa 

týkajú detí a mládeže do 18 rokov. 

Opäť som využil stránku www.c7c5.com a pripravil si pár zaujímavých tabuliek a grafov. Porovnával 

som obdobie posledných 4 rokov, t.j. 2006 -2009. 

Tak ako na tom vlastne v súčasnosti s počtom detí a mládeže sme? Aký trend je badateľný? 

Stagnujeme? Klesáme?  

Rastieme! 

Poďme však ku konkrétnym číslam...  

Prvá veková skupina ktorá ma z hľadiska GPX zaujímala najviac boli počty hráčov do 14 rokov 

registrovaných v SŠZ. Počty v jednotlivých krajoch sú uverejnené v tabuľke č.1. Ak by vám 

nevychádzal súčet posledného stĺpca za september 2009, máte pravdu. No existujú 2 hráči a 1 hráčka 

ktorí majú štatút Individuálny člen a to je onen rozdiel.  

V roku 2006 suverénne viedol Žilinský kraj nasledovaný Prešovským a Trnavským. V roku 2009 

môžeme konštatovať, že o prvé miesto sa delia Prešovský a Žilinský kraj a Trnavský si bezpečne drží 

tretie miesto. Na úplne opačnom póle ostáva Košický kraj. Jeho strata sa voči ostatným dokonca 

prehĺbila. 

Tabuľka č.1 

kraj 
september 

2006 
september 

2007 
september 

2008 
september 

2009 

BA 60 74 78 84 

BB 47 70 79 94 

KE 35 31 38 45 

NR 65 79 86 100 

PO 105 138 146 175 

TN 39 56 48 65 

TT 82 120 132 135 

ZA 134 140 152 172 

spolu 567 708 759 873 

 

http://www.c7c5.com/
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Na grafe č.1 je pekne vidieť nárast v jednotlivých krajoch Slovenska za posledné 4 roky. Čo je 

rozhodne pozitívne zistenie. Graf č.2 zasa ukazuje celkový počet registrovaných detí v SŠZ. 

Graf č.1: 

 

Graf č.2: 
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Nasledujúca tabuľka č.2 a graf č.3 sú hádam jedny z najdôležitejších. Ukazujú percentuálny nárast 

detí v jednotlivých krajoch na Slovensku. Prvá štvorica sa drží na približne 67 percentách a to je už 

veľmi pekné číslo. na chvoste sú v tomto ukazovateli Košický a Žilinský kraj, no pokiaľ v prvom to 

korešponduje s malým počtom a dalo by sa povedať nezáujmom,  v druhom prípade ide skôr o to, že 

z vysokých čísel rastú percentá ťažšie. Rozdiel v počte je totiž tretí najvyšší. Je asi na mieste pochváliť 

Prešovský a Trnavský kraj za rekordné nárasty počtu hráčov a najmä Banskobystrický kraj za výborný 

skok zo suterénu smerom nahor keď počet registrovaných hráčov zdvojnásobil! 

Tabuľka č.2: 

kraj 
september 

2006 
september 

2009 
Rozdiel 

Percentuálny 
nárast 

BB 47 94 47 100,00 

PO 105 175 70 66,67 

TN 39 65 26 66,67 

TT 82 135 53 64,63 

NR 65 100 35 53,85 

BA 60 84 24 40,00 

KE 35 45 10 28,57 

ZA 134 172 38 28,36 

 

Graf č.3: 

 

Aká je celková zmena oproti situácii zo septembra 2006? Graf č.4 vám dá jasnú odpoveď. 
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Graf č.4: 

 

 

 

 

Aby som však nehendikepoval aj ostatné vekové skupiny, rozdelil som si ich do dvojročných 

intervalov tak ako máme rozdelené aj kategórie na MSR detí a mládeže. Čo hovoria výsledky? 

Najprv sa pozrime na tabuľku č.3 a graf č.5. Sú na nich naše dievčatá. Ako vidno, nárasty sú 

evidentné. V jednotlivých kategóriách to rastie síce pomaly, ale isto. Celkovo je zmena zo 177 na 274 

veľmi nádejná. 

Tabuľka č.3: 

Počet dievčat v kategóriách do 18 rokov 

obdobie 17-18r. 15-16r. 13-14r. 11-12r. 9-10r. 7-8r. 6 a menej spolu 

september 2006 35 40 33 29 26 9 2 174 

september 2007 42 48 44 33 29 16 3 215 

september 2008 45 47 47 49 26 20 7 241 

september 2009 49 51 53 53 44 23 4 277 
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Graf č.5: 

 

 

Na tabuľke č.4 a grafe č.6 máme zasa kategóriu chlapcov. Okrem výnimky z obdobia 2008-2009 

chlapcov do 18 rokov sú postupné nárasty taktiež evidentné. V jednotlivých kategóriách to rastie síce 

pomaly, ale isto. Celkovo je zmena zo 925 na 1214 taktiež veľmi nádejná. 

Tabuľka č.4: 

Počet chlapcov v kategóriách do 18 rokov 

obdobie 17-18r. 15-16r. 13-14r. 11-12r. 9-10r. 7-8r. 6 a menej spolu 

september 2006 213 244 188 135 93 45 7 925 

september 2007 264 235 229 162 142 39 11 1082 

september 2008 281 267 221 189 142 53 11 1164 

september 2009 241 277 241 214 152 73 16 1214 
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Graf č.6: 

 

 

 

Poďme už však k  najdôležitejším údajom celej analýzy. K tabuľke č.5 a grafu č.7 a  teda k celkovému 

počtu detí a mládeže zastrešenému pod hlavičkou SŠZ.  

Tabuľka č.5: 

Počet detí a mládeže v kategóriách do 18 rokov 

obdobie 17-18r. 15-16r. 13-14r. 11-12r. 9-10r. 7-8r. 6 a menej spolu 

september 2006 248 284 221 164 129 54 9 1109 

september 2007 306 283 273 195 171 55 14 1297 

september 2008 326 314 268 238 168 73 18 1405 

september 2009 290 328 294 267 196 96 20 1491 
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Graf č.7: 

 

Ak existuje niečo, čím by sa dalo oháňať vo vyšších sférach pri snahe získať na šach nejaké dotácie, 

určite by to mohol byť graf č.8. Nárast detí a mládeže z 1109 na 1491 členov. 

Graf č.7: 
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Celková zmena v percentách je na grafe č.9. Nárast za obdobie 4 rokov je 26%. Skúste si trochu sci-fi 

a vypočítajte si pri súčasnom náraste napríklad počet mladých šachistov v roku 2020! J  

Graf č.9: 

 

Keďže v kategórii do 14 rokov bol nárast 35%, môžeme jasne dedukovať že nám potešiteľne rastú 

najmä nižšie vekové kategórie. Toto je však zrejmé aj z iných vyššie uvedených tabuliek a grafov. 

 

Z globálneho hľadiska všetko nasvedčuje tomu, že sa za posledné roky urobilo veľa pozitívneho čo sa 

týka počtu detí zapojených do šachovej komunity. Je to príjemné zistenie a základ pre ďalšie možné 

projekty a plány krátkodobého či dlhodobého charakteru. Vylepšovať je však potrebné aj iné čísla – 

trénerov a organizátorov. Veď aké je to jednoduché. Stačí dobré a fungujúce ponechať a zlé 

a nefungujúce odstrániť. Záleží len na nás... 

 

 

V Bratislave 16.decembra 2009                                                                        Ing. Miroslav Roháček 

                                                                                                                                   člen komisie GPX 

 


