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Šach ako prostriedok výchovy talentovaných detí 
 

        Problematike vzdelávania a výchovy talentovaných detí sa v poslednom desaťročí venuje na Slovensku 

zvýšená pozornosť. Vo veľkých mestách sú zriadené školy so špeciálnym program, hľadajú sa nové vzdelávacie  

programy a formy ich realizácie. Ich spoločným menovateľom je snaha o využitie potenciálu nadaných detí, 

udržanie ich vysokej aktivity a tvorivosti, ale tiež nadobúdanie univerzálnych zručností. 

 

Tréningové strediská mládeže (TSM)   
 

        Cieľom tréningových stredísk mládeže v pôsobnosti Medzinárodnej šachovej akadémie Interchess nie je 

šachové majstrovstvo. Šach je iba prostriedok výchovy nadanej mládeže. Program našich stredísk sa opiera 

formou i obsahom o výsledky výskumu  v oblasti psychológie, ktoré  preukázali, že abstraktné hry majú veľký 

význam pre tvorbu mechanizmov myslenia. Odvolám sa na populárne články zástupkyne vedúcej Katedry 

psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (PhDr. Andrea Baranovská, PhD.). 

Autorka uvádza obľubu logických hier (dáma, šach) ako prejav nadania k logickému mysleniu u detí. 

http://mamaaja.sk/clanky/batola/logicke-myslenie-a-jeho-rozvoj-u-deti 
 

          Britská profesorka Joan Freemanová  sa na objednávku Britského ministerstva školstva zaoberala formami 

výchovy a vzdelávania v mimoškolskom čase a opublikovala ich v knihe Voľnočasové vzdelávacie aktivity pre 

nadaných a talentovaných vo svete (Out-off-school Educational Provision for the Gifted and Talented Around the 

World,  London 2002). Podľa nej je pre nadané deti vhodná kombinácia štandardného vzdelávacieho programu 

a nadstavbovej mimoškolskej činnosti. Vo svojej práci za jednu z najlepších foriem vzdelávania a výchovy považuje 

súťaž. Deti ju veľmi dobre prijímajú a motivuje ich k vysokej výkonnosti.  Súťaži však musí predchádzať 

systematická príprava.  

 

        Pre systematickú prípravu treba mať okrem ľudských zdrojov aj metodiku. My sme prevzali výcvikový program 

skupiny absolventov Katedry šachu Moskovského inštitútu vzdelávania a telesnej kultúry. Šachoví veľmajstri 

Čechov, Archipov a Komljakov ju vydali v knihe Program prípravy šachistov štvrtej až druhej výkonnostnej triedy 

(Programma podgotovki schachmatistov IV-II rozrjadov, Možajsk 2007). Aplikácia tejto metodiky prináša v 

našej praxi vynikajúce výsledky. Aj keď je šachová výkonnosť našich zverencov iba vedľajší produkt, my sa bez 

neho nezaobídeme. Je to náš priamy dôkaz zvyšovania schopností detí. Potrebujú ho aj deti, bez zlepšovania sa 

nebudú vyhrávať, bez výhier nebudú mať vôľu tak tvrdo pracovať. 
 

Čo dáva náš program deťom okrem dobre využitého voľného času  
 

 Pracujú vo vysokoškolskom režime vzdelávania (prednášky, cvičenia a semináre, skúšky) 

 Pracujú a žijú v mentálne vyspelom kolektíve s priateľskými aj konkurenčnými vzťahmi  

 Musia riešiť zložité úlohy s potrebou rozhodnúť sa v limitovanom čase (šachové hodiny tikajú) 

 Sú odkázaní iba na vlastné sily, pravidlá šachu nedovoľujú poradcu, ani utešiteľa 

 Získavajú návyky systematicky pracovať, zisťujú súvislosť práce a rastu výkonnosti  

 Učia sa rešpektovať pravidlá  a vážiť si svojho súpera 

 Učia sa prehrávať, nadobúdajú zručnosť vysporiadať sa s neúspechom a po prehre znovu vstať 
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