
Kritériá pre vyhodnocovanie  úspešnosti a angažovanosti klubov SGF 

 

Súčasná situácia:                                                                                                                                     

          SGF sa dlhodobo snaží v rámci svojich finančných možností oceniť prácu 

najúspešnejších klubov a jednotlivcov. Na základe bodového hodnotenia domácich 

a medzinárodných súťaží dostávame približný obraz o úrovni práce klubov. Podstatne 

zvýhodnené sú kluby, ktoré disponujú pretekármi v juniorskom a seniorskom veku na 

medzinárodnej úrovni, kde za výsledky predovšetkým v európskych a svetových súťažiach 

majú pridelený veľký počet bodov. Iste je to správne, pretože vychovať reprezentanta 

v seniorskej kategórii stojí od počiatku prípravy veľa námahy, pri veľkej finančnej náročnosti. 

          Naopak sú  kluby, ktoré nemajú reprezentantov (príp. nemajú k tejto práci ani 

podmienky), ale vynikajúco pracujú s mládežou, dosahujú výborné výsledky v súťažiach, ale 

v celkovom súčte aj napr. desať výborných športovcov v žiackej kategórii získa menej bodov 

pre svoj klub ako jeden priemerný junior. 

          Ďalším faktom je to, že porovnávame a oceňujeme prácu profesionálnych trénerov, 

honorovaných zo štátnych prostriedkov s prácou dobrovoľných trénerov. 

Cieľ návrhu: 

          Podľa možností čo najobjektívnejšie posúdiť prácu všetkých klubov združených v SGF. 

Keď si položíme otázku, ktorý klub je pre SGF najväčším prínosom, tak určite treba posúdiť 

činnosť klubov komplexne. Výsledky, počet členstva, ale i angažovanosť v práci SGF – 

organizovanie akcií, účasť na akciách a pod.  

 

        

Finančné prostriedky za registráciu v r. 2016                                            81.960,-EUR:                                                                       

1.  Registrácia do 23 rokov v zmysle  MŠVVaŠ SR – 15% z rozpočtu SGF: 81.960,-EUR  

 Počet členov = počet bodov.                                                                                                        

Celková suma v € bude  rozdelená medzi kluby nad 50 členov               

 

Finančné prostriedky schválené VV SGF zo dňa 6.9.2017 pre rok 2017 za ostatné 

aktivity klubov v roku2016:                                                                        10 000,- EUR                                            

 

2. Úspešnosť v súťažiach SR, medzinárodné súťaže                                       4 500,- EUR 

Ponechať súčasný systém bodovania. Určenú sumu vo výške 4 500,-EUR rozdeliť medzi 5 

sekcií á 900,- EUR v čiastkách: 400/300/200                                                                                                                     

        3 kluby ŠG- M                                                                                                             

        3 kluby ŠG – Ž 



        3 kluby MG                                                                               

 3 kluby ŠA                                                                                 

 3 kluby GpV   

                                                                                                  

3. Súťaže:                                                                                                                 4 000,- EUR 

        Medzinárodné súťaže v SR za účasti 3 a viac štátov                                                 50 b. 

        Medzinárodné súťaže v SR za účasti 2 štátov a Pohár federácií ŠA                       30 b. 

 M SR  a Sl. pohár všetky kategórie                                                                              20 b. 

Sl. P oblastné kolá – všetky kategórie                                                                          20 b. 

 M SR a Sl. pohár  časť kategórií                                                                                    10 b. 

 

4. Organizácia  sústredení, školení, seminárov                                                   500,- EUR 

Viac ako 4 dni                                                                                                                   50 b. 

2-3 dni                                                                                                                                30 b.                                                                                                                                                                                                            

1 deň                                                                                                                                   10 b. 

 

5. Účasť na podujatiach GpV doma a v zahraničí                                              1 000,- EUR                                             

GYM for Life  World Challenge ,  ME Teamgym,                                         .               50  b. 

Svetová Gymnaestráda – veľká skupina ( 21 a viac cvičencov)                                 50 b. 

Svetová Gymnaestráda – malá skupina (11 – 20 cvičencov)                                     40 b. 

EUROGYM, Golden Age   -  21 a viac cvičencov                                                           40 b. 

EUROGYM, Golden Age – 11 – 20 cvičencov                                                                30 b. 

EUROGYM, Golden Age do 10 cvičencov                                                                      20 b. 

Slovenská Gymnaestráda  (1 skupina)                                                                           10 b. 

 

Celkovú sumu, určenú na dotácie klubov za predchádzajúci rok a registráciu v danom 

roku schvaľuje VV SGF (ak túto čiastku neurčí MŠVVaŠ SR. 

 

              Mínusové body :        neúčasť zástupcu klubu na Rade SGF, VZ :      – 50% z vypočítanej dotácie 

                               Finančná podlžnosť voči SGF:                               bez dotácie    

 

 

 

 Schválené na VV SGF dňa 6.9.2017            

 

 Bratislava, 6.9.2017                       

 

 

 

 

 

              

 

                                 


