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Vážení priatelia a priateľky šachovej hry,
Dnes sa spolu zamyslíme nad súčasnou situáciou
v slovenskom šachu a jeho možným ďalším smerovaním. Čo
sa týka hodnotenia Výkonného výboru Slovenského
šachového zväzu na čele s pánom Karolom Pekárom, je
potrebné skonštatovať, že všetci jeho členovia odviedli
veľmi dobrú prácu a navyše prakticky zadarmo, čo je
v dnešnej dobe vlády peňazí a konzumu obdivuhodné.
Celému vedeniu slovenského šachu patrí naše ďakujeme!
Spolu s niekoľkými šachovými priateľmi sme nedávno v Bratislave spravili SWOT
analýzu súčasného slovenského šachu. Tu sú najdôležitejšie výstupy:
SWOT ANALÝZA SLOVENSKÉHO ŠACHU

Z predchádzajúcej analýzy nám logicky vyplynuli ciele slovenského šachu na nasledujúce obdobie:
STRATEGICKÉ CIELE
1. Slovenský šach prežije krízu - Zabezpečiť fungovanie slovenského šachu
2. Nové prístupy prinesú úspechy - Využiť moderné manažérske techniky
3. Šach je hra, ktorá pripravuje na život - Informovať nešachovú verejnosť o užitočnosti
našej hry
4. Zaslúžime si podporu verejnosti - Zvýšiť prílev peňazí do slovenského šachu
5. Viac prostriedkov krajom - Pripraviť sa na väčšiu decentralizáciu
TAKTICKÉ CIELE
1. Sprehľadniť a zefektívniť súčasné finančné toky. Zabezpečiť minimálne fungovanie
systému (ligy, práca s mládežou na Slovensku) v prípade výpadkov štátnej finančnej
podpory. Riešiť okamžite a priebežne vyhodnocovať.
2. Navrhnúť a zaviesť do praxe zatraktívnenia šachových produktov. Navrhnúť a zaviesť
do praxe vzdelávací systém v SŠZ, týkajúci sa manažérov, rozhodcov, trénerov.
Realizovať od budúcej sezóny a priebežne vyhodnocovať..
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3. Navrhnúť a zaviesť systém komunikácie s médiami. Osobne sa stretnúť s čo najväčším
počtom vplyvných ľudí a možných sponzorov. Organizovať divácky príťažlivé
podujatia. Realizovať okamžite a priebežne vyhodnocovať.
4. Nájsť nových sponzorov na šachové produkty (mládež, ligy, turnaje, reprezentanti),
žiadať o finančné prostriedky z rôznych fondov. Začať realizovať okamžite a priebežne
vyhodnocovať.
5. Komunikovať s krajskými štruktúrami, v prípade potreby im pomáhať a navrhnúť
nový a pre kraje zaujímavejší model prerozdeľovania financií. Pripraviť návrh pre
nasledujúcu Konferenciu.
So šachovým pozdravom,
Martin Huba (šéfredaktor)

kontakt:
huba@sachprievidza.sk
mobil: 0903 509 115
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