
 

Dosiahnite z ratingu 1000 rating až 2300 ELO bodov: 5 oblastí (postojov), vďaka ktorým to dokážete aj vy! 

Nezáleží na tom, či ste študent, pracujúci, nezamestnaný, dôchodca alebo rodič pomáhajúci dieťaťu. Takisto je jedno, aký máte 

aktuálny rating. Pomocou tohto eBooku sa dozviete, čo robiť, ako si vytvoriť správne šachové návyky a dosiahnuť tak rating až 2300 

ELO bodov. 

 

 

         

           

 

 

              Napísali 

       IM Juraj Druska                                                                                           FM Vladimír Jacko 

          Budúci GM                                       Zakladateľ portálu www.sachovetreningy.sk 

 

 

 

© 2015 – 2017  www.sachovetreningy.sk

http://www.sachovetreningy.sk/
http://www.sachovetreningy.sk/


 
 

www.sachovetreningy.sk   2 
 

IM Juraj Druska & FM Vladimír Jacko – Dosiahnite z ratingu 1000 rating až 2300 ELO bodov

Dosiahnite z ratingu 1000 rating až 2300 ELO bodov: 5 oblastí (postojov), vďaka ktorým to dokážete aj vy! 

Nezáleží na tom, či ste študent, pracujúci, nezamestnaný, dôchodca alebo rodič pomáhajúci dieťaťu. Takisto je jedno, aký máte 

aktuálny rating. Pomocou tohto eBooku sa dozviete, čo robiť, ako si vytvoriť správne šachové návyky a dosiahnuť tak rating až 2300 

ELO bodov. 

 

Napísali 

 

 

 

  IM  Juraj Druska                                                  FM Vladimír Jacko 

Našou veľkou vášňou je šach ako taký. Šachu sa venujeme  už viac ako 10 rokov. Tento eBook sme sa rozhodli napísať, aby sme 

pomohli všetkým šachistom na Slovensku aj v Česku. V eBooku nájdete tie najhodnotnejšie informácie a rady, z ktorých väčšina nie 

je od nás, ale dozvedeli sme sa ich od skúsených hráčov, zväčša veľmajstrov! Radi by sme podotkli, že nie sme veľkí pedagógovia 

a teda nečakajte od nás učebné osnovy. My sme „len praktici“, ktorí z ničoho dosiahli za niekoľko rokov rating cez 2300 ELO bodov. 

 

Veríme, že po prečítaní tohto eBooku sa zlepšíte o 100-vky ELO bodov. 

Prehlásenie 

Stiahnutím tohto materiálu rozumiete, že akékoľvek použitie informácií z tohto materiálu a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú 

výhradne vo Vašich rukách a autori za ne nenesú žiadnu zodpovednosť. Tieto informácie sú výhradne odporučením a vyjadrením 

našich názorov k tejto tematike.    
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Ďakujeme Vám, že čítate tieto riadky, a že ste tak urobili ďalší krok vo Vašom šachovom raste. Čaká na Vás 32 strán, po ktorých 

prečítaní budete o šachu rozmýšľať inak. Zamyslíte sa nad šachom z inej perspektívy, dozviete sa, čo a ako robiť, aby ste 

trénovali efektívne a dosiahli tak Vaše zlepšenie o 100-vky bodov, až kým neprekročíte hranicu ratingu 2300.  

Tento eBook sme napísali preto, že vieme, ako prekročiť rating 2300 a chceme pomôcť Vám, šachistom s ambíciami, prekonať 

problémy pri tréningu, naučiť sa trénovať efektívne, ukázať Vám možnosti tréningu, o ktorých ste doteraz ani netušili a nabudiť 

Vás do trénovania.  

Obidvaja sme prekročili hranicu ratingu 2300 a dosiahli sme výsledky, aké sme chceli. No nebolo to vždy jednoduché! Pamätáme 

si na obdobie, keď sme začínali a o šachu nevedeli takmer nič, keď sme rok stagnovali a nevedeli, čo robiť, keď sme trénovali 

neefektívne a posúvali sa pomaly, keď sme boli zo šachu znechutení a chceli s ním skončiť a aj keď sme išli ratingom smerom 

dole. Chceme len povedať, že aj my sme niekedy mali rating okolo 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200. Spoznávate sa? 

Máte podobné problémy?  

 

V krátkosti by sme sa Vám chceli predstaviť:  

 

Juraj: Šachu sa venujem od svojich šiestich rokov a môj prvý úspech je tretie miesto na MSR do 10 rokov. Môj maximálny 

dosiahnutý rating je 2474. V mládežníckych kategóriách vo vážnom šachu som bol ešte 3x bronzový (1x do 14r. a 2x do 20r.), 

2x strieborný (do 16r. a 18r.) a stal som sa majstrom Slovenska do 18r. Okrem toho som v rapid šachu získal titul majstra 

Slovenska mužov a takisto niekoľko iných cenných kovov v mládežníckych kategóriách. Zúčastnil som sa 2x Majstrovstiev 

Európy (do 16r. a 18r.) raz Majstrovstiev sveta (do 18r.), Majstrovstiev Európy mužov v rapid a blitz šachu. V roku 2011 som 

získal titul FM, od roku 2015 som IM. Slovensko som reprezentoval 2x na Mitropa Cupe, pričom v roku 2015 sme aj mojím 

pričinením (splnil som tam tretiu normu IM) dosiahli druhé miesto. V máji 2016 som za zúčastnil ME mužov, kde som získal 

http://www.sachovetreningy.sk/
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cenné skúsenosti, keďže som dennodenne hral proti hráčom ratingu 2600+ ... Šach je pre mňa vášeň, relax, sebarealizácia. 

Verím, že v budúcnosti získam titul GM a budem môcť reprezentovať Slovensko na Šachovej olympiáde. 

Vladimír: Šachu sa venujem viac ako 10 rokov a môj najvyšší dosiahnutý rating je 2355. V juniorských kategóriách som bol 2x 

vicemajster SR v riadnom šachu (do 16r. a 20r.) 1x bronzový (do 20r.), 3 x majster SR v rapid šachu ( 1x do 16r., 2x do 20r.) 

a takisto som získal ešte niekoľko iných cenných kovov z juniorských MSR. Hral som Majstrovstvá Európy do 16 rokov a 

Majstrovstvá sveta do 20 rokov. V roku 2012 som získal titul Fide Master. Takisto som sa zúčastnil desiatok sústredení 

s absolútnymi profíkmi ako GM Dydyshko, GM Cvitan, GM Lanka... Šach mám veľmi rád a strávil som pri ňom stovky hodín. Je 

to pre mňa spôsob, cez ktorý prejavujem svoju osobnosť. 

My dvaja sme veľmi dobrí kamaráti a už dlhé roky šachovo spolupracujeme. Na základe týchto našich skúseností sme vybrali 

tie, ktoré považujeme za najdôležitejšie a najprínosnejšie a rozhodli sme sa napísať tento eBook. Rozhodli sme sa Vám tieto 

informácie posunúť krok za krokom tak, že po prečítaní tohto eBooku budete vedieť, čo máte trénovať a ako máte trénovať, 

aby ste to dokázali. Dosiahnite zlepšenie o 100-vky bodov a prekročte prvýkrát v živote rating 2300. 

Držíme Vám palce a tešíme sa z Vášho budúceho šachového rastu!  

 

IM Juraj Druska & FM Vladimír Jacko   

  

 

 

 

 

Pokiaľ pri čítaní narazíte na niečo, čo Vám nebude jasné 

alebo sa budete chcieť na niečo opýtať, neváhajte nám 

napísať . A aj keď otázky mať nebudete, budeme veľmi 

radi, keď nám napíšete, ako Vám eBook pomohol, čo sa 

Vám v ňom páčilo, alebo čo by ste potrebovali objasniť. 

Napíšte nám na email vladimir.jacko@sachovetreningy.sk 
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1 Zamyslite sa nad tým, kde ste teraz  

Ešte predtým, než Vám čokoľvek poradíme, je potrebné, aby ste si odpovedali pravdivo a sebakriticky na niekoľko otázok. Je 

veľmi dôležité, aby ste si uvedomili, na akej úrovni sa práve nachádzate.  

 

Poďme teda na to ... 

1.1 Ste spokojní so svojou momentálnou situáciou? 

Pre tých, ktorí sú so svojou momentálnou šachovou situáciou spokojní, pre tých tento eBook vôbec nie je. Ešte raz!!! Tento 

eBook sme napísali len pre ľudí, ktorí majú tendenciu napredovať a posúvať sa ďalej. Len tak dosiahnete rating až 2300. 

 

1.2 Prečo vlastne trénovať šach? 

Myslíme, že azda každý z nás pozná ľudí, ktorí o sebe tvrdia, „že vraj netrénujú, ale aj napriek tomu sa stále zlepšujú“. Z vlastnej 

praxe Vám vieme povedať, že to nie je možné. Obidvaja sme museli vynaložiť veľa úsilia, než sme získali rating 2300. K šachu 

treba pristupovať zodpovedne.  

 

 

1.2.1 Koľko hodín trénujete denne, týždenne, mesačne? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko hodín sa šachu venujete? Že nie? Nevadí, nie je to nič nezvyčajné a iba málo kto si to 

uvedomuje. Avšak, je to veľmi dobrá spätná väzba. My sme to takisto veľmi dlho nerobili, dokonca sme dosiahli rating 2300 bez 

toho, aby sme to robili. No s odstupom času to vnímame ako negatívum. O tom, ako si správne nastaviť časový tréningový 

systém, sa budeme rozprávať v ďalších kapitolách. 

Naša rada: „Zadarmo to nepríde“. Treba tie stovky hodín skrátka odmakať.  

http://www.sachovetreningy.sk/
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1.2.2 Viete vôbec, či trénujete správne? 

Snáď najväčšou chybou alebo mrhaním času je nesprávny tréning. Obidvaja sme premrhali stovky hodín trénovaním úplných 

nezmyslov. Nie je nič horšie v šachu, ako keď robíte niečo dlhodobo a nesprávne, nakoľko výsledky sa nedosahujú na základe 

odtrénovaných hodín, ale na základe efektívneho tréningu. Ako ale trénovať efektívne? ...dozviete sa v ďalších kapitolách. 

1.2.3 Pripravujete sa na partie? 

Kto môže svedomito povedať, že sa pripravoval na každú svoju partiu? Je jedno, či sa jedná o ligu alebo turnaj. Vždy k príprave 

pristupujte zodpovedne! Pripravujte sa na každú jednu partiu a pôjdete hore rýchlejšie.  

 

 

1.2.4 Analyzujete partie? 

Veľa z nás, keď dohrá partiu, tak ju neanalyzuje alebo si pozrie iba kľúčové okamihy s enginom, a to je asi tak všetko. 

Nezabúdajte, že hlavne prehraté partie treba analyzovať, pretože tým, že prehrávate, sa aj učíte. Veľakrát sa nám stalo, že síce 

raz sme prehrali, ale pri ďalších partiách sme na tom zarobili desiatky ELO bodov. 

 

 

 

 Sami vidíte, že aj hráči cez 2300 robia chyby a musia partie analyzovať. Keď som si 

otvoril databázu, zistil som, že takto prehralo množstvo silných hráčov, a to nielen blitz 

partie. O pár týždňov neskôr som hral ligový zápas s iným veľmajstrom a situácia sa 

mohla zopakovať, no nehrala sa do detailu táto pozícia. Ak by sa ale hrala, ja by som už 

bol pripravený. 

Juraj: Pripravujte sa aj na turnaje v rapid šachu! 

Vladimír: Hral som blitz partiu s veľmajstrom a prehral ju v rekordne krátkom čase: 

1.e4,c5 2.Jf3,g6 3.c3, d5 4.exd5,Dxd5 5.d4, Sg7 6.Se3, cxd4 7.cxd4, Jh6?? 8.Dc1 

(strácame figúru) 1:0 

http://www.sachovetreningy.sk/
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 figúru) 1:0     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.2.5 Máte svoj repertoár? 

 

Repertoár je veľmi špecifická záležitosť. Na úrovni do cca 1600 to nehrá veľkú rolu, hrať môžete takmer čokoľvek. No na vyššej 

úrovni je to už iné, každý sa na Vás pripravuje a chce získať výhodu hneď z otvorenia. Preto sme si aj my od istého času pomaly 

tvorili náš vlastný repertoár. A vrelo to všetkým odporúčame. Ale pozor, vybudovanie kvalitného repertoáru trvá roky. 

 

 

 

 

Juraj: Momentálne k tomu pristupujem tak, že si s enginom porovnávam každý 

svoj ťah a snažím sa tak hľadať momenty, kde som mohol zahrať lepší ťah, učiť sa 

teda z vlastných chýb. Samozrejme, niekedy si odpustím, ak vidím, že najlepší ťah 

je až „príliš počítačový“, a že reálne nebolo v mojich silách ho zrátať. Veľa 

ponaučení som si ale zobral z momentov, kde som prehliadol relatívne 

jednoduchý ťah, ktorý by častokrát zmenil výsledok partie. Takto som sa snažil 

analyzovať si svoj výber ťahov kandidátov, hľadať v ňom nedostatky 

a odstraňovať ich.  

Naša rada: Analyzujte všetky svoje partie, a to poctivo! 

Vladimír: Osobne som vyhral desiatky partií proti hráčom nad 2300 do 30. ťahu, 

resp. z prípravy. Podarilo sa mi vyhrať aj proti veľmajstrovi s ratingom nad 2550 za 

22 ťahov. Osobne som veľký zástanca repertoáru. 
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1.3 Máte trénera? 

 

Tréner je jedna z geniálnych vecí, ktorú sme my nikdy nemali. Tréner Vám odporučí, čo robiť, čo nerobiť a ako trénovať. 

Častokrát Vás odhadne lepšie ako Vy sami. Mať dobrého trénera je dnes luxus, nakoľko je na Slovensku a v Česku situácia 

s dobrými trénermi komplikovaná. Je ich málo, všetci sú zväčša vyťažení na 100% a v neposlednom rade to nie je lacná 

záležitosť. Aké sú teda výhody a nevýhody trénovania s dobrým trénerom? Čítajte ďalej, dozviete sa... 

 

1.4 Ako sa staviate k šachu? 

 

Je pre Vás šach naozaj dôležitý? Niekedy musíte aj niečo obetovať, aby ste napredovali. Uvedieme príklad: Študent, ktorý by sa 

zvyčajne v piatok išiel zabávať von s rovesníkmi, musí zostať doma a pripravovať sa na sobotňajší ligový zápas. Iný príklad: 

Človek produktívneho veku namiesto večerného oddychu pol hodinu rieši diagramy. Nehovorte, že si pol hodinu denne 

nenájdete. 

 

Začína Vám svitať? Začínate tušiť,  o čom to je? 

 

 

1.5 ZHRNUTIE kapitoly 

 

 

 

Je dobré, keď viete, čo chcete v šachu dosiahnuť, ale ešte dôležitejšie je uvedomiť 

si, čo ste dosiahli doteraz a ako ste pristupovali k šachu doteraz. Takže veľká rada 

na záver: Uvedomte si, kde ste a čo ste pre Váš šachový rast robili.  
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2 Váš status môže byť, aký chce 

2.1 Rodinný stav 

V šachu je v podstate jedno, či ste slobodný alebo ženatý, muž alebo žena, študent alebo pracujúci človek. Nekladú sa tu žiadne 

medze. Jediné, čo treba mať, je odhodlanie.  Zapamätajte si: Je jedno, kto ste, 2300 môžete dosiahnuť. 

2.2 Vek 

Častokrát sme u šachistov počuli, že ja už som starý, už na to nemám, najlepšie roky už mám za sebou, ja už si to „iba tak hrám“. 

Čo sme spozorovali za niekoľko rokov, počas ktorých hráme šach, je, že sme videli mladý supertalent, ktorému tipovali IM do 

16-tich rokov, no on zrazu prestal hrať šach. Taktiež sme videli 60-ročného šachistu, ktorý hral šach iba niekoľko rokov a už 

dosiahol rating cez 2300.  

Tým celým sa Vám snažíme povedať, že vek nehrá žiadnu rolu, opäť tu ide o odhodlanie spojené so správnymi návykmi. 

2.3 Lokalita 

V dnešnej dobe lokalita už nie je žiadny problém.  

 

 

 

 

Juraj: Hoci pochádzam z dedinky s 3-ciferným počtom obyvateľov, prepracoval som 

sa do TOP 10 na Slovensku. Sami vidíte, že sa to dá.   
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Väčšina ľudí z dedín alebo malých miest si myslí, že keď nemajú trénera, ako je to v meste zvykom, nikdy nemôžu napredovať 

rýchlejšie. Ešte raz, je to omyl! Lokalita je iba prekážka vo vašej hlave. Ak to raz chcete, problém neexistuje. Dnes už aj vy máte 

možnosť trénovať s vlastným trénerom, a to na portáli www.sachovetreningy.sk, ktorý Vám vytvoril koncepciu tréningov, 

nadväzujúcich na seba. Trénovať môžete navyše z pohodlia vášho domova. Zaraďte sa do kategórie k príslušnému trénerovi 

a začnite trénovať už dnes.  

 

2.4 Financie 

Snáď asi najcitlivejšou každodennou témou dneška sú peniaze. Tento eBook sme napísali pre všetkých ľudí, ale zvlášť pre tých, 

ktorí si nemôžu veľa dovoliť. Chceme, aby ste pomocou našich rád efektívne hospodárili s peniazmi vyčlenenými na trénovanie 

šachu. Obidvaja sme samozrejme mali istú podporu od rodičov, no hlavne sme boli experti na možnosti, ktoré boli takmer 

zadarmo. Viac o tom v ďalšej kapitole. 

2.5 Čas 

To je tá veličina, ktorú nikdy nemáme. Každý máme denne toľko povinností, že nevieme, čo skôr. 

 

Kedy teda trénovať šach? 

 

Študenti to v tomto prípade majú najľahšie, pretože sa nemusia starať o „strechu nad hlavou“. Ktokoľvek tento eBook číta a je 

momentálne študent, veľká rada pre Vás: Teraz makajte na 100%. Je to najlepšie obdobie. Vy, ktorí pracujete, ale ešte nemáte 

rodinu, tak sa znova snažte makať čo najviac. Pre Vás, ktorí máte rodinu, deti a veľa povinností v práci: Čítajte ďalej a dozviete 

sa, ako aj tento problém vyriešiť. A pokiaľ ste na dôchodku, vyhradiť si čas na tréning nie je pre Vás pravdepodobne problémom. 

My sme boli obidvaja ešte študenti na strednej, keď sme dosiahli 2300, ale takisto sme si čas museli manažovať. Využívajte čas 

naplno!!! 

 

 

http://www.sachovetreningy.sk/
http://sachovetreningy.sk/treneri/
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2.6 ZHRNUTIE kapitoly 

 

 

 

 

3 Šikovné rady, ako trénovať takmer sám a takmer zadarmo 

3.1 Knihy 

Ako prvé si veľa ľudí predstaví knihu vo fyzickej podobe. Cena šachových kníh je niekedy vysoká, a preto sme my vždy volili 

lacnejšiu alternatívu. Samozrejme, raz za čas si urobte radosť a zakúpte si dobrú šachovú knihu. Aj teraz čítate knihu a 

nezaplatili ste za to nič. Vo všeobecnosti existuje veľmi veľa elektronických kníh v PDF, ku ktorým sa viete pomerne ľahko 

dostať. Len skúste napísať do šachových skupín na FB (zoznam FB fan page-ov nájdete nižšie), alebo napíšte všetkým Vašim 

priateľom a spýtajte sa, či Vám nejakú nepošlú emailom alebo nepožičajú. Budete prekvapení, koľko kníh sa zrazu u Vás objaví, 

a to zadarmo!!! 

 

3.2 Časopisy 

V Čechách vychádza už niekoľko desaťročí jediný šachový časopis -  Československý šach. Vydáva ho Medzinárodný majster 

Ivan Hausner a jeho cena je aktuálne 23 € na rok, čo znamená, že mesačne Vás to bude stáť takmer 2€. Myslíme si, že každý 

Vladimír: Pamätám si, ako keby to bolo teraz, keď som na gymnáziu na hodine 

slovenčiny riešil diagramy, takže prepáčte, ak niekde nájdete gramatické chyby, 

bolo to na úkor toho    

Takto vidíte sami, že zrazu vlastne problém neexistuje. Častokrát nás brzdí buď 

niečo v hlave, alebo tlak okolia, ako keď Vám Váš kamarát povedal, že už to nemá 

cenu a Vy ste ho počúvli. Vždy to ide, len sa musíte niečoho vzdať a trochu 

zamakať. 

http://www.sachovetreningy.sk/
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z nás si môže dovoliť utratiť takú sumu. Tým si zagarantujete, že raz za mesiac k Vám príde materiál, v ktorom získate prehľad 

o domácich aj zahraničných turnajoch, nájdete tam diagramy, teoretické novinky a mnoho viac. Každopádne to vrelo 

odporúčame. Viac info na http://www.sach.cz/  

3.3 Filmy 

 

Všetci máme radi filmy, my osobne ich milujeme. Keď má človek trochu času na oddych, často si vyberie tento spôsob 

odreagovania. Napadlo Vás niekedy, že existujú aj šachové filmy? Čo keby ste niekedy urobili výnimku a namiesto komédie, 

hororu alebo nejakého romantického filmu by ste si pozreli šachový film? Skúste si trošku „zagúgliť“, budete milo prekvapení, 

koľko ich nájdete. Ako príklad jedného z nich Vám uvádzame životopisný film o Bobbym Fischerovi a jeho živote: 

http://www.csfd.cz/film/275336-tah-pescem/videa/?video=157707882  

3.4 Internet – www,FB,Y, 

Internet - to je ten fenomén, čo nám všetkým umožňuje trénovať niekoľkonásobne efektívnejšie. Internet je naozaj široký 

pojem, preto by sme ho radi rozdelili na tri podkategórie.  

 

 

3.4.1 www 

World Wide Web vyvinuli v rokoch 1989 – 1990 Timothy Berners-Lee a Robert Cailliau v Ženeve v Európskom laboratóriu pre 

časticovú fyziku. Dnes trávime na webe enormne veľa času. Vždy, keď máme trochu času, hneď sme na webe. 

 

 

Na ďalšej stránke Vám prinášame nami odporúčaný zoznam niekoľkých dobrých webových stránok zo Slovenska, z Česka i zo 

sveta: 

 

http://www.sachovetreningy.sk/
http://www.sach.cz/
http://www.csfd.cz/film/275336-tah-pescem/videa/?video=157707882
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 Slovenské stránky 

http://www.sachovetreningy.sk/ 

http://chess.sk/ 

http://sachovespravy.eu/  

http://sachovaakademia.sk/ 

http://www.chess-training.eu/start.swf  

http://www.c7c5.com/  

http://www.chessfriends.com/ 

 

 České stránky 

http://www.nss.cz/ 

http://www.chess.cz/www/ 

http://www.czechtour.net/cz/  

http://odkazy.seznam.cz/Sport/Sachy/Sachove-kluby-a-oddily/  

 

 Svetové stránky 

http://chesstempo.com/ 

 https://database.chessbase.com/ 

http://www.chess-results.com/ 

https://www.chessbomb.com/arena/ 

https://chess24.com/en 

http://www.fide.com/ 

http://en.playchess.com/ 

https://www.chess.com/ 

http://chess-db.com/public/index.jsp 

http://www.sachovetreningy.sk/
http://www.sachovetreningy.sk/
http://chess.sk/
http://sachovespravy.eu/
http://sachovaakademia.sk/
http://www.chess-training.eu/start.swf
http://www.c7c5.com/
http://www.nss.cz/
http://www.chess.cz/www/
http://www.czechtour.net/cz/
http://odkazy.seznam.cz/Sport/Sachy/Sachove-kluby-a-oddily/
https://database.chessbase.com/
http://www.chess-results.com/
https://www.chessbomb.com/arena/
https://chess24.com/en
http://www.fide.com/
http://en.playchess.com/
https://www.chess.com/
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3.4.2 FACEBOOK 

 

Ten, kto nemá v dnešnej dobe Facebook, by si ho mal založiť, a to minimálne pre šach. Myslím, že asi 90% šachistov Facebook 

má, ale tí, ktorí ho nemáte, neváhajte a založte si ho hneď teraz. Je to fantastická možnosť, ktorá prinesie informácie priamo 

k Vám bez vašej námahy ich vyhľadávať! Pozor, ešte raz, informácie prídu za Vami = EFEKTIVITA. Prinášame Vám zoznam 

niektorých fan page, ktoré by ste si mali určite Like–núť: 

 

1. https://www.facebook.com/sachovetreningy/?fref=ts   

2. https://www.facebook.com/c7c5com-293061230235/?fref=ts  

3. https://www.facebook.com/slovensky.sachovy.zvaz.2016/?fref=ts 

4. https://www.facebook.com/chess.cz/?fref=ts 

5. https://www.facebook.com/NSSCZ-114238080254/?fref=ts  

6. https://www.facebook.com/sachova.akademia/?fref=ts  

7. https://www.facebook.com/PriateliaSachu/?fref=ts  

8. https://www.facebook.com/SachoveSpravy/?fref=ts  

9. https://www.facebook.com/czechtourcz/  

10. https://www.facebook.com/CCSCSL/?fref=ts 

11. https://www.facebook.com/chess/?fref=ts 

12. https://www.facebook.com/ChessClubLive/?fref=ts  

13. https://www.facebook.com/c24live/?fref=ts   

14. https://www.facebook.com/USChessSchool/?fref=ts   

 

http://www.sachovetreningy.sk/
https://www.facebook.com/sachovetreningy/?fref=ts
https://www.facebook.com/c7c5com-293061230235/?fref=ts
https://www.facebook.com/slovensky.sachovy.zvaz.2016/?fref=ts
https://www.facebook.com/chess.cz/?fref=ts
https://www.facebook.com/NSSCZ-114238080254/?fref=ts
https://www.facebook.com/sachova.akademia/?fref=ts
https://www.facebook.com/PriateliaSachu/?fref=ts
https://www.facebook.com/SachoveSpravy/?fref=ts
https://www.facebook.com/czechtourcz/
https://www.facebook.com/CCSCSL/?fref=ts
https://www.facebook.com/chess/?fref=ts
https://www.facebook.com/ChessClubLive/?fref=ts
https://www.facebook.com/c24live/?fref=ts
https://www.facebook.com/USChessSchool/?fref=ts
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3.4.3 Youtube 

 

Youtube je ďalší novodobý fenomén, ktorý je nesmierne nápomocný pri šachovom tréningu. Dokonca to osobne považujeme 

za jednu z najlepších možností, ako sa o istých problematikách dozvedieť od trénerov (opäť zadarmo).  

 

Portál www.sachovetreningy.sk taktiež zverejnil na youtube kanáli 16 tréningových lekcií, ktoré si môžete pozrieť úplne zdarma!  

https://www.youtube.com/channel/UCVbtKh4iDILqGHwBixyCcvQ/about. V prípade, že by sa Vám lekcie zapáčili, tak si už len 

zvoľte príslušného trénera a pozrite si prichystané pokračovanie. 

 

 Znova Vám odporúčame subscribe–núť tieto youtube kanály:   

 

https://www.youtube.com/channel/UCVbtKh4iDILqGHwBixyCcvQ/feed 

https://www.youtube.com/user/sachovaakademia/featured 

https://www.youtube.com/user/ChessFriendsDotCom 

https://www.youtube.com/user/chess24media 

https://www.youtube.com/channel/UCM-ONC2bCHytG2mYtKDmIeA 

https://www.youtube.com/user/wwwChesscom 

https://www.youtube.com/user/ICCInternetChessClub 

 

 

 

 

 

Vladimír: Ak by nevznikol youtube, tak by ste nečítali ani tento eBook a nevznikol 

by ani nápad vytvoriť portál www.sachovetreningy.sk. O tom, ako to celé vzniklo, sa 

dozviete sa TU>>.  Často som pozerával na youtube rôzne lekcie, no vadilo mi, že 

„free“ tréningové videá nemali koncepciu a nenadväzovali na seba, nemal som 

teda plán tréningu. A tak som len pozeral radom videá a vrelo to vo mne viac 

a viac.  

http://www.sachovetreningy.sk/
http://www.sachovetreningy.sk/
https://www.youtube.com/channel/UCVbtKh4iDILqGHwBixyCcvQ/about
http://sachovetreningy.sk/treneri/
https://www.youtube.com/user/sachovaakademia/featured
https://www.youtube.com/user/ChessFriendsDotCom
https://www.youtube.com/user/chess24media
https://www.youtube.com/channel/UCM-ONC2bCHytG2mYtKDmIeA
https://www.youtube.com/user/wwwChesscom
http://www.sachovetreningy.sk/
http://sachovetreningy.sk/nas-pribeh/
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Dalo by sa povedať, že v súčasnosti je  situácia na Slovensku a v Česku taká, že šachisti môžu byť vďační za každé jedno video 

od profíkov. Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ale hlavne Bratislavskej šachovej akadémii, za to, že poskytujú 

šachistom úplne zadarmo veľmi hodnotné lekcie od veľmajstrov. Link je vyššie. Vážte si to !!!  

Mne vyššie spomínaný systém postupne liezol na nervy a tak raz, keď som cestou vlakom pozeral jednu z youtube lekcií od 

Varuzhana Akobiana, ktorého mám veľmi rád, tak mi napadla táto myšlienka. Položil som si nasledujúce otázky: Len ja mám 

podobné problémy s trénovaním? Koľko ľudí na Slovensku a v Česku nemá trénera? Koľko ľudí nevie, ako a čo trénovať? 

Koľkým ľuďom prekážajú rovnaké veci ako mne?     

Povedal som si, že čo keby som vytvoril portál na trénovanie šachu pomocou tréningových videí s vopred stanovenou 

koncepciou a plánom tréningu, aktívnym zapájaním trénujúcich do tréningu, ktorí po každej lekcii obdržia tréningový materiál 

na zopakovanie ako bonus, a čo je hlavné, trénovať môžu z pohodlia svojho domova a hlavne kedykoľvek!!! 

Vytvorím portál, ktorý pomôže šachistom na Slovensku a v Česku trénovať s profíkmi  a budú sa posúvať vpred. To bola 

každopádne prvá zmienka o tomto portáli, ktorý je dnes realitou. Celý tím portálu www.sachovetreningy.sk sa dohodol, že 

cenu nastavíme tak, aby si to mohol dovoliť každý!!! 

Urobili sme to pre Vás  

3.5 Tréner 

Tak, ako sme spomínali skôr, mať dobrého trénera v Česku či na Slovensku je dnes luxus. Väčšina z nich je spravidla navyše 

vyťažených na 100%. Prečo je tréner jedna z fantastických vecí? Tréner Vás pozná, vidí, kde máte slabiny, kde zas silné stránky. 

Nastaví Vám strategický tréning. Začne Vám rozvíjať hlavne slabé stránky a posilňovať silné. Snaží sa z Vás spraviť komplexného 

hráča. Podrží Vás, keď sa Vám nedarí. Je to niekto ako šachový otec. Nám to osobne chýbalo. Pravdepodobne by sme 2300 

uhrali s trénerom skôr. Aké sú teda výhody a nevýhody trénera? 

 

 

 

http://www.sachovetreningy.sk/
http://www.sachovetreningy.sk/
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Výhody:  

- samotný fakt, že máte trénera, je výhodou, 

- ste vedení niekým skúsenejším,  

- nemusíte riešiť, čo trénovať, tréner Vám to povie, navedie Vás.          

Nevýhody: 

- musíte sa časovo zosúladiť – nemôžete trénovať, kedy chcete, ale sa zväčša musíte prispôsobiť, 

- čas a spôsob stretnutia - pokiaľ  nemáte skype tréning, tak k trénerovi musíte dochádzať, 

- cena – nehovoríme, že sú to závratné čiastky, ktoré by sa nedali zvládnuť, ale predsa to nie je lacná záležitosť.  

Portál www.sachovetreningy.sk je akýsi kompromis medzi týmito výhodami a nevýhodami. Môžete si vybrať z troch 

tréningových skupín, a to 1000 – 1600 ELO, 1601 – 1950 ELO  a 1951 – 2300 ELO. Tréningy vedú profíci, ktorých si  detailnejšie 

pozriete tu. 

3.6 Priatelia 

Ak by neexistovali šachové priateľstvá, tak nielen, že by ste tento eBook nikdy ani nečítali, ale každopádne by sme ani my dvaja 

neuhrali 2300. Priatelia Vám pomáhajú v dobrých aj zlých časoch. Naša rada je, aby ste si vyberali šachových priateľov 

s ambíciami, pretože tak sa budete ťahať hore navzájom.  

 

 

 

 

 

 

 

Juraj: V časoch, keď sme sa spoznali, bol Jacky výrazne lepší teoretik, po tejto stránke 

som sa vďaka nemu neskutočne posunul. Taktiež mi vyrážal dych jeho cit v ostrých 

pozíciách. Ja som mal naopak navrch v technike v „suchších“ pozíciách a koncovkách. 

Spoločnými analýzami našich partií sme sa akoby trénovali navzájom a obaja sme sa 

teda posúvali nahor. 

Vladimír: Mňa vždy štvalo, že Ďuri má vyšší rating ako ja, tak som sa ho celé roky 

snažil dobehnúť. Motivovalo ma to! 

http://www.sachovetreningy.sk/
http://www.sachovetreningy.sk/
http://sachovetreningy.sk/treneri/
http://sachovetreningy.sk/treneri/
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3.7 Turnaje / Ligy 

Práve turnaje Vám zabezpečujú najlepšiu prax, akú môžete získať. Hlavný rozdiel medzi turnajom a ligovými zápasmi je, že 

turnaj zväčša prebieha týždeň v kuse a liga 1 alebo 2 dni. Tým, že hráte, nepriamo takisto trénujete. Častokrát sa Vám niečo 

udeje vo Vašej partii (prehráte na nejaký motív) a Vy to dokážete použiť v ďalšej partii. Obidve formy hry majú svoje špecifiká, 

no turnaj je namáhavejší po fyzickej stránke. Nielen, že potrebujete byť fyzicky zdatní, ale takisto potrebujete dodržiavať istý 

režim. Je to skutočne veľmi namáhavé, ak to beriete zodpovedne. My to robíme na turnajoch takto: 

 pripravujeme sa na každú partiu, niekedy dokonca, ak stihneme, tak aj pred prvým kolom,  

 cez partiu odporúčame dodržiavať pitný režim, 

 po ľubovoľnom výsledku partiu analyzujeme najprv so súperom (odporúčame hlavne, keď máte silnejšieho súpera), 

http://www.sachovetreningy.sk/
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 po príchode na izbu si partiu automaticky nahodíme do Chessbase a okamžite si poznačíme idey z analýzy, ktoré nám 

povedal silnejší súper (o tom, prečo je to nutná vec, vám povieme v ďalšej kapitole), 

 radi by sme ešte podotkli, že analýzu partií na turnaji netreba preháňať... šetrite si sily na ďalšie partie! 

 

Posledná rada na záver: Ak sa na turnaji nedarí, čo sme samozrejme zažili veľakrát, stále sa snažte dodržiavať postup uvedený 

vyššie!!! Stanete sa postupom času odolní voči prehrám a rýchlejšie si osvojíte správne návyky.  

 

Ak tento eBook číta nejaký rodič, odporúčanie pre Vás: Snažte sa svojim deťom postupne odmala vštepovať tieto návyky 

a pomáhajte im s nimi stále, aj keď sú ešte len na začiatku. Chcete predsa, aby raz dosiahli rating 2300, či azda nie? 

3.8 Sústredenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týchto ľudí by ste mali vidieť. Je to fantázia. Špeciálne by som vyzdvihol lotyšského veľmajstra Zigurdsa Lanku. Ten na mňa 

osobne spravil asi najväčší dojem, hlavne tým, ako dokáže o variantoch rozprávať nonstop. Pamätám si, že raz som s ním 

raňajkoval, a to Vám poviem, bol to zážitok.  

Vladimír: Absolvoval som doteraz asi 15 - 20 sústredení a môžem Vám povedať, že 

je to tá najúžasnejšia vec, ktorú som mal možnosť v šachu zažiť a hneď, ako 

dopíšeme tento eBook a budem mať čas, určite pôjdem na ďalšie sústredenie. Mal 

som možnosť spoznať sa s profíkmi ako Viacheslav Dydyško, Ján Markoš, Ognjen 

Cvitan, Tomáš Petrík, Zigurds Lanka, Róbert Cvek, Igors Rausis, Gennadij 

Timoščenko a Sergej Berezjuk. 

Juraj: Sústredení som neabsolvoval veľa, preto bude lepšie, ak sa k tomu vyjadrí 

Vlado. 

http://www.sachovetreningy.sk/
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Ten človek dokáže jesť a celý čas rozprávať o šachu, o svojich zverencoch, novinkách, príhodách, a to nás ešte čakal 8-hodinový 

tréning. Po tých raňajkách som bol tak nabudený, že tých 8 hodín mi ubehlo ako 10 minút. Keď nad tým tak teraz rozmýšľam, 

tak myslím, že Zigurds mi ukázal tú pravú lásku k šachu. Myslím, že vďaka nemu som začal šach mať rád viac a viac. Vrelo Vám 

všetkým odporúčam nájsť si podobného človeka. 

Okrem toho, že títo ľudia sú fanatici a šachový entuziazmus, ktorý z nich ide, je úžasný, dokážu Vám o šachu hovoriť aj celý deň 

bez prestávky. Hlavným dôvodom je to, že to nerobia iba pre peniaze, ale z radosti. Zasypú vás hodnotnými informáciami, 

z ktorých sa Vám bude až hlava točiť. Títo ľudia Vám taktiež ochotne vo voľnom čase odpovedajú na Vaše otázky.  

 

 

 

3.9 Pomoc skúsených hráčov 

Každý z nás sa stretáva s lepšími šachistami, ako je on sám. Či už je to v klube, pri hraní ligových partií alebo na turnajoch. 

V princípe je to jedno, ide o to, že keď vidíte lepšieho hráča, máte tendenciu k nemu vzhliadať. My sme to robili tak, že sme sa 

pýtali hráčov, ako trénovať, aby sme sa dostali na ich úroveň. Uvedieme príklad: Hráč s ratingom zhruba 1600 uvidí na turnaji 

hráča s ELO-m 2000. Je prirodzené, že tento hráč by chcel mať 2000.  

Preto naša rada je, choďte za ním a spýtajte sa, čo tento hráč robil a ako sa dostal na túto hranicu. My sme už od skorého veku 

prichádzali do kontaktu s veľmajstrami, no a tak sme sa snažili žmýkať z nich informácie. Pamätajte, že doma si môžete pripraviť 

otázky, no a keď sa s nimi stretnete, tak ich jednoducho položte. Títo ľudia Vám ich s radosťou a zadarmo zodpovedajú. 

3.10  ZHRNUTIE kapitoly 

 Sami vidíte, že spôsobov, ako trénovať, je mnoho, a tak je už len na Vás, ktorý si 

vyberiete. Ideálne je vyskúšať si všetky, kombinovať ich a zostať pri tých pre Vás 

najefektívnejších. 

Preto veľká rada: Pripravte si zopár hlavných otázok (problémov) ešte predtým, 

než pôjdete na nejaké sústredenie. 

http://www.sachovetreningy.sk/


 
 

www.sachovetreningy.sk   24 
 

IM Juraj Druska & FM Vladimír Jacko – Dosiahnite z ratingu 1000 rating až 2300 ELO bodov

4 Ako začať strategicky trénovať sám? 

Na začiatku tohto eBooku sme Vám položili niekoľko jednoduchých otázok ohľadom Vášho 

tréningu. Nebolo to iba zo srandy. V podstate nám išlo o to, aby sme Vám ukázali, kde sa 

nachádzate, aby ste si uvedomili, čo ste robili pre šach doteraz. Teraz, keď to už viete, tak 

Vám ukážeme, ako sa dostanete k Vašim cieľom. 

4.1 Stanovte si cieľ ( Stále na očiach) 

Hneď teraz prestaňte čítať tento eBook a choďte si zobrať čistú A4. Nie, ale vážne!!!! 

Zobrali ste si ju? Teraz sa na 10 minút zamyslite a porozmýšľajte, čo by ste  chceli dosiahnuť. 

Pomôžeme Vám nasledujúcimi otázkami: 

 Chcete mať vyšší rating? – Aký presne? 1300? 1550? 2000? 2300? Buďte špecifickí! 

 Chcete sa stať juniorským/seniorským majstrom Česka alebo Slovenska? 

 Chcete byť najlepší v klube? 

 Chcete dosiahnuť 2300 a získať tak medzinárodný titul FM? 

 Chcete vyhrať nejaký turnaj? – Ktorý? 

 Chcete pomôcť svojmu synovi/dcére niečo dosiahnuť? Čo presne? 

 Chcete ... ??? 

 Zamyslite sa nad tým, čo vlastne chcete!!! 

Keď ste si už zodpovedali otázku, čo chcete, tak teraz si určte presný dátum, kedy to 

dosiahnete. Malo by vyzerať asi takto: 

Ak už máte stanovený cieľ a takisto aj presný dátum, kedy ho dosiahnuť, tak si tento papier 

dajte na viditeľné miesto, skrátka na miesto, kde ho vidíte každý deň, aj keď sa zobudíte, aj 

keď idete spať. Ak ho stále budete vidieť, budete myslieť na svoj cieľ a to Vás bude poháňať 

pri tréningu.   

Príklad stanoveného cieľa 

hráča s ratingom 2100 

Príklad stanoveného cieľa 

hráča s ratingom 1500 

http://www.sachovetreningy.sk/
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4.2 Stanovte si plán/stratégiu 

Plán potrebujete vždy, či už v živote alebo v šachu. Preto si stanovte plán, ako chcete dosiahnuť svoj cieľ, ktorý ste si stanovili 

vyššie. Povedali sme Vám toho skutočne dosť. Je na Vás, aký spôsob tréningu si vyberiete. Môžete skúšať a kombinovať, no isté 

zásady musíte dodržať.  

4.3 Zodpovednosť, pravidelnosť 

Keď sme išli smerom hore, ani sme si neuvedomovali, že niečo robíme pravidelne. Až prišiel moment keď sme to flákali 

a výsledky sa nedostavovali. Prehodnotili sme situáciu a pustili sme sa opäť do tréningu. Veľmi dôležitá vlastnosť - 

zodpovednosť. Musíte byť zodpovední. Ak chcete získať vyšší rating a raz dosiahnuť 2300 – pravidelnosť je jediná cesta. 

Zodpovednosť a pravidelnosť dosiahnete manažovaním si svojho času, preto ako príklad prikladáme nižšie uvedenú tabuľku, 

ktorá Vám môže poslúžiť ako inšpirácia. Stanovte si už dopredu, kedy sa šachu budete venovať, naplánujte si to. Venujte 

tréningu šachu denne aspoň pol hodiny. 

4.4 Chessbase „Najlepší šachový priateľ“ 

Čo je to vlastne chessbase? Myslíme, že 90% z Vás tento program asi používa, ten kto nie, tak urýchlene zaobstarať!!! Pre tých, 

ktorí nevedia (Google). Pri tomto programe sme strávili veľmi veľa času. Dodnes ho používame a nevieme si šachový posun 

vpred bez neho predstaviť. Tu je zopár rád, čo robiť s Chessbase: 

1. Vytvorte si vlastnú databázu partií – každú jednu partiu si uložte do tejto databázy.   

2. Každý rok si aktualizujte najnovšiu databázu všetkých partií na svete  - Mega Database. 

 Pomocou nej sa pravidelne pripravujeme na každú partiu – opäť pravidelnosť.  

3. Vybudujte si postupne vlastný repertoár, ktorý si v chessbase uložte. 

 Vlastný repertoár nie je týždňová záležitosť. Trvalo nám roky, kým sme si svoj repertoár vybudovali.  

http://www.sachovetreningy.sk/
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4.5 Domáca príprava 

Každý z nás pozná tie blbé profesorské frázy ako „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“, alebo „Bez práce nie sú koláče“.  

 

 

 

4.6 Fyzická kondícia 

No povieme Vám, že keď sme boli „mladí“ , tak sme to nepociťovali, ale teraz je to iné. Dobré na školských časoch je to, že sa 

nemusíte starať o fyzičku, zabezpečí to za Vás telesná výchova, neskôr už si musíte vytvárať fyzické aktivity sami. Vrelo 

odporúčame  ísť  si zabehať, zaplávať, skrátka čokoľvek, čo Vám pomôže.  

Prečo je vlastne fyzická kondícia pri šachu dôležitá? No, uvedieme Vám príklad: Predstavte si, že sa na istú činnosť sústredíte 

vkuse asi 5-6 hodín. Aký podávate výkon počas tohto času? Necítite sa unavení? Niekedy, keď sme odohrali 6-hodinovú partiu, 

boli sme fyzicky vyžmýkaní tak, že sme po príchode na izbu okamžite zaspali. Už chápete, prečo je to dôležité? 

 

 

 

4.7 ZHRNUTIE kapitoly 

 

                                      

Vladimír: Neviem ako Vy, ale ja som mal z toho iba nervy. Proste zabudnite na 

všetky frázy. Majte jasno, čo chcete  a makajte, makajte, makajte. 

Pokojne si vymyslite vlastné spôsoby, ako sa budete motivovať. Trebárs si 

nastavte ako pozadie pracovnej plochy na počítači Váš cieľ alebo vymyslite niečo 

vlastné, no majte svoj cieľ stále na očiach. 

Juraj: Zapamätajte si, že stačí JEDNA chyba a môžete stratiť to, čo ste budovali celú 

partiu. Najmä na konci partií sa zvykne lámať chlieb a ten, kto vydrží, má zvyčajne 

navrch. 

http://www.sachovetreningy.sk/
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5 Rady na nezaplatenie, vďaka ktorým ušetríte roky a 100-vky ELO bodov 

5.1 „Niekedy to proste nejde“ 

Asi každý z nás pozná situáciu, keď o niečo usilujeme a aj tak sa nedarí, nič nám nevychádza. Najradšej by sme všetko zahodili 

a na všetko sa vykašľali. Veľmi podobné je to aj pri šachu. Častokrát sa nám stávalo, že keď sme trénovali „ako blázni“, boli sme 

nesmierne odhodlaní a nabudení, no naše výsledky boli ešte horšie, ako keď sme nerobili nič. Pozor na túto situáciu. Treba iba 

vydržať!!! Z vlastnej praxe Vám hovoríme: Vydržte a trénujte ďalej, pretože ak sa budete šachu svedomito venovať, výsledky 

sa raz dostaviť musia. Pamätajte na to vždy, keď sa Vám nebude dariť. 

5.2 Pozor na situáciu, keď robíte pokroky  

Veľmi nebezpečnou situáciou je možno prekvapivo obdobie, keď sa Vám darí, keď skoro všetko ide samo, keď vyhrávate jednu 

partiu za druhou, keď Váš rating ide veľkou rýchlosťou hore. V tomto období má veľa z nás tendenciu prestať trénovať, 

prestaneme robiť naučené veci, ktoré sme ešte donedávna nazývali rutinou. 

Vieme, o čom hovoríme, pretože v období, keď sme sa stali juniorskými MSR alebo sme poskočili ratingovo o 200 ELO bodov, 

sme prestali trénovať. Za ďalšie 2 roky sme skoro stagnovali. Preto naša rada: Či sa Vám darí, alebo nie, stále dookola robte to 

isté. Zachovajte si svoje tréningové návyky a budete stále napredovať.  

5.3 Nepočúvajte vždy ostatných, majte aj vlastný názor!   

Keď začnete trénovať a začnete byť lepší ako Vaši známi, tak nastane situácia, keď Vám budú hovoriť, že máte šťastie 

v pozíciách, že nechápu, ako môžete mať taký rating, že šachu nerozumiete. Nepočúvajte ich! Verte si a trénujte ďalej... Šťastie 

sme mali aj my, ale najprv sme museli hodiny a hodiny trénovať.  

5.4 Anglický jazyk 

 

 

 

Juraj: S angličtinou som nikdy nemal problém. Vzhľadom na množstvo analyzovaných 

partií, knižiek či prednášok v tomto jazyku, s ktorými som pracoval a pomáhali mi 

dosiahnuť hranicu 2400+, si neviem predstaviť, že by som tento jazyk neovládal. 

Ktokoľvek číta tento eBook a má problém s angličtinou, tak by som mu výrazne 

odporučil na nej pracovať. V budúcnosti to určite oceníte. 

http://www.sachovetreningy.sk/
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Pamätajte na to, pretože ja som bol veľký odporca anglického jazyka a celé šachové roky som na to trpel. Pamätám si na 

majstrovstvá sveta, kde sa každý s každým bez problémov rozprával a ja som len ticho pozeral. Nebolo to veľmi príjemné. Ak 

budete hrať so silným zahraničným hráčom na turnaji, ako myslíte, že po partii budete analyzovať? Šachový jazyk č. 1 je 

angličtina.     

 

5.5 ZHRNUTIE kapitoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír: Po anglicky som nevedel takmer vôbec. Aj tak som dosiahol rating 2300, 

ale chcem Vám povedať, že nesmierne veľa free materiálov je v anglickom jazyku 

a tak rada odo mňa: Učte sa po anglicky minimálne kvôli šachu. Budete môcť totižto 

študovať z anglických zdrojov. Zoberte si už iba livestreamy, komentované partie od 

TOP GM a množstvo ďalších vecí.  

Nikdy nepoľavujte, ale vydržte, ono to príde! 

http://www.sachovetreningy.sk/
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Na záver by sme Vám chceli povedať zopár vecí 

 

Gratulujeme Vám! Pokiaľ ste sa dočítali až na koniec, ste skvelí. V eBooku sme Vám toho napísali skutočne veľa a veríme, že 

teraz máte nad čím premýšľať, ako všetky tieto znalosti uplatnite vo svojom tréningu.  Než sa ale pustíte do samotného tréningu, 

chceli by sme Vám povedať zopár vecí. 

 

1. Uvedomte si, čo ste pre šach robili doteraz 

Sami musíte vedieť, čo ste pre šach robili doteraz, koľko ste sa šachu venovali, aké výsledky ste na základe toho dosahovali 

a či to bolo efektívne.  

 

2. Rozhodnite sa hneď teraz!  

Nečakajte, že začnete trénovať zajtra, pozajtra alebo o týždeň. Rozhodnite sa hneď teraz – buď sa chcem zlepšiť alebo 

nechcem. Ostatné sú iba výhovorky. 

 

3.  Stanovte si cieľ a stratégiu 

Napíšte si na papier čo, ako a kedy to chcete dosiahnuť. Nezabúdajte že pravidelný a efektívny tréning Vám zaručí, že sa     

k Vášmu cieľu dostanete. Vrelo odporúčame nájsť si osobného trénera. Ak takú možnosť ale nemáte, tak sa môžete zlepšovať 

s profesionálnymi trénermi portálu www.sachovetreningy.sk  

     

Cieľ 

Plán 

Vytrvalosť  

Pravidelnosť 

Po dosiahnutí cieľa si treba stanoviť vyšší cieľ 

http://www.sachovetreningy.sk/
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Všetko je to o správnych návykoch 

 

Prajeme Vám úspech na Vašej ceste zdokonaľovania sa. V šachu platí zásada, že ten, kto vydrží poctivo trénovať, tak ten 

dosiahne aj výsledky a tak si vždy na tieto slová spomeňte, keď sa Vám nebude chcieť. Vy to dokážete!!! 

IM Juraj Druska & FM Vladimír Jacko 

 
Ďakujeme Vám ! 

Skutočne dúfame, že sme Vám týmto eBookom pomohli 

a posunuli potrebné informácie na to, aby ste dosiahli 

najvýraznejšie a najefektívnejšie zlepšenie v šachu vo 

svojom živote. Teraz je rad na Vás, pustite sa do tréningu, 

nasledujte jednotlivé rady, a výsledky sa čoskoro dostavia. 

Prajeme Vám úspech a nezabudnite – trénujte pravidelne 

a efektívne ...2300 už na Vás čaká. 

Napíšte nám email na       

vladimir.jacko@sachovetreningy.sk 

http://www.sachovetreningy.sk/
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Veľmajstri, ktorí podporujú portál www.sachovetreningy.sk 

(pozrite si videá>>) 
 

 

GM David Navara  

„Jmenuji se David Navara a přeji portálu www.sachovetreningy.sk hodně úspěchu v jeho činnosti.“ 

 

GM Sergei Movsesian  

„Volám sa Sergei Movsesian a podporujem projekt www.sachovetreningy.sk. “ 

 

GM Ján Markoš  

„Ak chcete trénovať so skutočnými šachovými fanatikmi, prihláste sa na www.sachovetreningy.sk. “ 

 

GM Róbert Cvek  

„Muzu jenom vřele doporučit se prostě podívat, ale ne jenom samozřejmě podívat na www.sachovetreningy.sk, ale hlavně 

je absolvovat.“ 

 

GM Igor Stohl  

„Na Slovensku vznikol svojím spôsobom unikátny projekt www.sachovetreningy.sk. “ 

 

GM Ján Plachetka  

„Každopádne netreba zabúdať, že keď sa chce niekto zlepšovať v šachu a chce si svoju výkonnosť zvýšiť, vyžaduje to 

pravidelný styk so šachom. Toto práve umožňujú tieto tréningy, ktoré na seba nadväzujú.“ 
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