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nehromadím hluché slová, 
nech kto jak chce o nich húta, 
na každom je krv prischnutá, 
srdca môjho krv prischnutá...! 
Áno, áno!“ 

Ivan Krasko 

Vážení šachoví priatelia, 

s pokorou Vám predkladám základné tézy svojho volebného programu pre 
rozvoj šachu na Slovensku, ktoré by som Vám rád v tejto chvíli prezentoval. Na 
tvorbe programu so mnou spolupracovali významné osobnosti šachového 
života a odzrkadľuje základné problémy slovenského šachu. Budem s nadšením 
a odhodlaním stáܙ za svojim programom, ktorý má potenciál posunúܙ slovenský 
šach o poriadny krok vpred. VERÍM, ŽE SPOLOČNE TO DOKÁŽEME! 

Volebný program  
FRANTIŠKA JABLONICKÉHO 
kandidáta na prezidenta SŠZ 2015-2018 



CIELE 
1. Rešpektovaܙ pravidlo, že zväz je tu pre členov 

a pre kluby; 

2. Spoločným úsilím a vzájomnou pomocou zásad-
ne zlepšiܙ postavenie šachu v spoločnosti; 

3. Zásadne zlepšiܙ podmienky financovania šachu 
na Slovensku; 

4. Zvýšiܙ hernú úroveň a podporovaܙ talenty; 

5. Smerovaܙ k profesionalizácii šachu a postupnému 
rozširovaniu okruhu ľudí, ktorí budú zo svojej 
práce pre šachové hnutie zaslúžene profitovaܙ; 

6. Ponúkaܙ riešenia a pomoc pri podpore slo-
venského šachu pre všetky skupiny šachistov 
a šachových nadšencov. 

 

TRI KĽÚČOVÉ OBLASTI 
 OTVORENOSû 

 PROFESIONALITA 

 JEDNOTNÉ PRAVIDLÁ 
 

 
VOLEBNÝ PROGRAM 
 
1. Zásadne zlepšiܙ postavenie šachu 

v spoločnosti 
a) Projekt: Matematické didaktické hry (MDH) ako 

tretí oporný stĺp projektu CIS – Šach na školách; 

b) Intenzívna práca na propagácii šachu vo verejnosti 
a rozvoji mediálnych vzܙahov – seriózne Tlačové 
centrum šachového zväzu. 

2. Zásadne zlepšiܙ podmienky financovania 
šachu na Slovensku 
a) Nový kanál financovania z podnikateľského pro-

stredia; 

b) Nový kanál financovania z prostriedkov EÚ: euro-
fondy, ERASMUS, SR ako líder nadnárodných sie-
 ;ových projektovܙ

c) Predaj firemných turnajov na firemných športo-
vých podujatiach a následná spolupráca s novými 
partnermi – značka Chess Friendly Company; 

d) Stanovovanie a motivačné vyhodnocovanie kvanti-
fikovateľných ukazovateľov – zvýšenie súčasných 
rozpočtových príjmov v šachu v nasledovných 
rokoch o minimálne 15 % v každom roku. 

3. Rozšíriܙ členskú základňu, najmä  
vo väzbe na mládež a projekty typu MDH 
a) Do roku 2018 o 20 %. 

4. Poskytnúܙ pridanú hodnotu  
pre všetky skupiny 
a) Informatizácia (ide najmä o automatizované prepo-

jenie databáz): 
 Riešenia pre zväzových funkcionárov; 
 Riešenia pre klubových funkcionárov; 
 Riešenia pre sekretariát; 
 Riešenia pre rozhodcov a hráčov (budovanie 

databázy sporov, ich riešení, bližšie vysvetlenie 
a interpretácie pravidiel FIDE). 

b) Projekty eLearning (maďarské riešenie na výučbu 
šachu, kde člen môjho tímu pracoval na preklade 
pre prezentáciu na konferencii CIS Šach na ško-
lách 21.3. 2015), riešenie Tréningu (p. Chovanec), 
nové riešenie Taktiky na mobilných platformách  
(p. Búry), riešenie pre škôlky (p. Chabada) pre 
skupiny: 
 Amatéri; 
 „Ľjubiteli“ (šachoví nadšenci); 
 Šach na školách – CIS; 
 Škôlky. 

c) Mládežnícka reprezentácia: 
 Vytvoriܙ postupne taký viacstupňový systém 

výchovy mladých talentov, aby im nič nebránilo 
v raste výkonnosti; 

 Sociálny fond pre mladé talenty – aby sa 
nestratil žiadny talent – objektívne merateľné 
kritériá. 

d) Reprezentácia: 
 Zlepšiܙ financovanie medzinárodných akcií na 

základe nových kanálov financovania; 
 Nastaviܙ objektívne, verejne známe postupové 

kritériá a dodržiavaܙ ich; 
 Sieň slávy – monitoring a archivácia úspechov 

reprezentácie na jednom verejne prístupnom 
mieste, rovnako ako výsledkov domácich naj-
vyšších podujatí. 

5. Zvýšiܙ hernú úroveň,  
dosahovaܙ medzinárodné úspechy 
a) Inšpirácia z iných športových odvetví: 
 Dôraz na uznanie a ocenenie trénerskej činnosti 

na viacerých úrovniach odovzdávania skúse-
ností a znalostí. 
 
 



6. Turnaje 
a) Zoznam verejne známych, pravidelne povinne 

organizovaných podujatí ako Majstrovstiev 
Slovenska, ak sa nenájde vhodný organizátor – 
povinnosܙ zväzu zorganizovaܙ turnaj; 

b) Vytvoriܙ seriál kvalitných turnajov SLOVAKIA TOUR 

 Minimálne jeden uzavretý IM turnaj a FIDE 
OPEN; 

c) Evolúcia – existujúce dohody i nová regionálna 
spolupráca (ČR, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, 
Ukrajina). 

7. Otvorenosܙ, transparentnosܙ,  
odstránenie byrokratických obmedzení, 
motivovaܙ – nie postihovaܙ 
a) Zrušiܙ povinnú ženskú a juniorskú šachovnicu ako 

jeden z prvých krokov; 

b) Všetky zmluvy na jednom mieste, verejne ľahko 
prístupné; 

c) Zápisnice zo zasadnutí orgánov zväzu zverejnené 
do 5 pracovných dní; 

d) Štátnický prístup ku kontinuite riadenia zväzu 
a väčšej kontroly – Transparentný podrobnejší roz-
počet a hospodárenie ako samozrejmosܙ a aktuál-
nosܙ; 

e) Priebežné zverejňovanie hospodárenia na inter-
nete; 

f) Priamejšia komunikácia závažných rozhodnutí vo 
zväze s členmi zväzu + zavedenie inštitútu Petície 
členov zväzu; 

g) Komunikačný mailing list a uskutočňovanie pries-
kumov o dôležitých otázkach zväzu (napríklad 
otázka voľby prezidenta FIDE); 

h) Preplatenie dotácii až po splnení podmienok ude-
lenia dotácie na základe jej vyúčtovania; 

i) Postupná centralizácia výkladu pravidiel a význam-
ných rozhodnutí ŠTK pre predchádzanie sporovým 
situáciám – dostupný na jednom mieste pre 
hráčov a rozhodcov. 

8. Zodpovedné riadenie financií,  
postupné odstránenie súčasného 
krízového finančného riadenia 
a) Nové kanály financovania; 

b) Úspory, začnem od seba – prezident bez príjmu; 

c) Hlavná úloha prezidenta – nové zdroje odstránia 
krízový stav vo financiách a zabezpečia financo-
vanie nových rozvojových projektov; 

d) Nové projekty budú financované aj z mimorozpoč-
tových zdrojov; 

e) Adresnejšie členské príspevky a súčasné zníženie 
členského pre deti a mládež do 18 rokov na 8 €; 

f) Úspora na telekomunikačných a ďalších nákladoch 
sekretariátu minimálne 2 200 – 3 000 € za tri roky. 

9. Komunikácia s FIDE 
a) Prostredníctvom zástupcu v ECU koordinovane 

postupovaܙ v prospech slovenského šachu; 

b) Spolupráca s FIDE na pozitívnych a prospešných 
programoch; 

c) Voľba prezidenta FIDE – formou diskusie a pries-
kumu názorov členov zväzu. 

10. Seriózne Tlačové centrum  
šachového zväzu 
a) Nepretržitá propagácia šachu, šachových podu-

jatí, rozvíjanie a utužovanie vzܙahov s médiami; 

b) Zvýšenie kvality a kvantity interného komunikač-
ného servisu; 

c) Komunikačný mailing list; 

d) Poskytovanie servisu zo strany zväzu pre kluby 
a pomoc pri šírení ich propagačných záležitostí; 

e) Vzory propagačných materiálov určených spon-
zorom pre kluby; 

f) Vytvorenie solídneho základu pre získavanie no-
vých partnerov šachového hnutia, vrátane inten-
zívnejšieho vnímania našej činnosti štátnymi 
a komunálnymi orgánmi. 

11. Administratívno-právny a účtovný 
servis pre kluby 
a) Vedenie účtovníctva (vystavovanie faktúr pre 

kluby v súlade so zákonom) v ekonomickom 
programe; 

b) Vzorové právne dokumenty; 

c) Základný právny obzor o možnostiach využitia 
štátnych príspevkov, aktivačných opatrení na 
trhu práce aplikovateľných v športe a monitoring 
ďalších administratívnych možností v prospech 
rozvoja klubov. 



František Jablonický  
 
 
 
 

ozhodol som sa využiܙ svoje mnohoročné kariérne skúsenosti 
v prospech šachu na Slovensku. Mám široké skúsenosti s vede-
ním tímov a orientáciou organizácií na výsledky. Získal som 

v mladosti viaceré hráčske úspechy, či už ako dorastenecký majster 
SR, majster Bratislavy alebo reprezentant ČSSR U23. Som dlhoročný 
klubový funkcionár a organizátor jedného z najprestížnejších tradičných 
podujatí v bývalom Československu – medzinárodného šachového tur-
naja TIRNAVIA. 

Vyštudoval som informatiku na Fakulte riadenia na Vysokej škole 
ekonomickej v Bratislave. Vďaka dlhoročnej kariérnej praxi som na 
ceste životom stretol, spolupracoval a naďalej spolupracujem s množ-
stvom významných osobností nášho verejného života ako aj s výz-
namnými podnikateľmi. S aktívnym podnikaním sme začínali vtedy ešte 
v auguste roku 1989 a od tých čias sme si spoločne prešli veľkou 
školou realizácií a riadenia projektov a uplatňovania vlastných výsled-
kov. Odzrkadlením týchto spoluprác bolo aj nedávne získanie podpory 
zo strany významného partnera – nadácie ESET, ktorá priniesla pre SŠZ 
prostriedky vo výške 3 500 €. Naďalej však rozvíjam aktivity s ďalšími 
potenciálnymi partnermi. Okrem toho aktívne presadzujem a dosahu-
jem prvé výsledky (aj v zahraničí) s pred pilotným projektom Matema-
ticko-didaktických hier, ktorý pomôže ukotveniu šachu v našej spoloč-
nosti. 

Všetky výhody týchto dlhodobo budovaných vzܙahov a nadobudnu-
tých poznaní chcem dnes odovzdaܙ ďalej slovenskému šachu. Som 
v zrelom veku, mnohé životné cesty mám už za sebou. Nie som zaܙa-
žený pracovnými ani rodinnými povinnosܙami, ktoré sprevádzajú mladší 
vek. Teraz, na aktívnom dôchodku, chcem veľa času a energie venovaܙ 
posunu nášho šachového hnutia vpred. Ovládam plynule anglický 
a ruský jazyk. Budem plnohodnotne zastupovaܙ záujmy nášho zväzu 
nielen doma, ale aj na medzinárodnom poli. 

Budem veľmi vďačný za Vami prejavenú dôveru a verím, že 
spoločne dokážeme potiahnuܙ šach na Slovensku správnym smerom – 
smerom k väčšej radosti z hry, vyššiemu uznaniu v spoločnosti 
a širším možnostiam realizácie. 

Spoločne to dokážeme! 
 

Ak si želáte vyjadriܙ podporu môjmu volebnému programu,  
urobte tak prosím na stránke:  

https://docs.google.com/forms/d/1P15p5nDVtD-
CnhLiJhO8LOI6b7VVf0GG9N9IHIk2sKA/viewform 

R 


