MARIANNA NÉMETHOVÁ – KRAJČÍROVÁ
kandidátka na prezidenta SGF na obdobie 2013 - 2016

ŠPORTOVÝ PROFIL
najúspešnejšia športová gymnastka v doterajšej histórii Slovenska
účastníčka 3 olympijských hier:
OH Tokio 1964: strieborná medaila v súťaži družstiev
OH Mexiko 1968: strieborná medaila v súťaži družstiev, 4 miesto v preskoku
OH Mníchov 1972
MS 1966 Dortmund: zlatá medaila v súťaži družstiev,
ME 1967 Amsterdam: bronzová medaila vo viacboji, 3. miesto na bradlách, 4.
miesto na preskoku
ME 197O Ľubľana: bronzová medaila, viacboj
1970 – absolútna majsterka Československa
PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS
narodená 1.6.1948 v Košiciach
Absolventka vysokoškolského štúdia na FTVŠ UK v Bratislave
Trénerka športovej gymnastiky:
1973 – 1976: Gymnastické stredisko Bratislava
1977 – 1981: Stredisko vrcholového športu Bratislava
1982 – 1985: BSP Vinohrady Bratislava
1986 – 1989: Športové gymnázium Bratislava
1990 – 1991: BSP Vinohrady Bratislava
1992 – 2012: Taliansko - Calvisiane a Pavone Mella
2012 – Gymnastické centrum Bratislava
Ocenenia:
Zaslúžilý Majster športu
Čestné vyznamenanie II. stupňa za rozvoj telesnej kultúry a športu
Strieborné kruhy SOV
Čestná členka SGF a SOV
„Najúspešnejšia športová gymnastka 20. storočia“
Budem príkladom pre slušnú komunikáciu, chcem zlepšovať medziľudské
vzťahy a budem si vážiť všetkých spolupracovníkov, aj s odlišným názorom.

PROGRAM

1. Organizačné a právne zabezpečenie práce SGF a jej členskej základne
Schváliť voľbu prezidenta SGF maximálne na 2 funkčné obdobia (max. 8 rokov).
Dopracovať a zosúladiť dokumenty pre riadiacu činnosť v zmysle platných
právnych noriem.
Hľadať možnosti rozšírenia počtu trénerov z povolania pre ŠG ženy, muži a
športový aerobik.
Do VV, ktorý riadi SGF doplniť nového člena: zástupcu športovcov.
2. Finančné a materiálno-technické zabezpečenie podmienok športovej
prípravy na rôznych stupňoch
Získať generálneho sponzora pre všetky druhy gymnastických športov a získavať
finančné zdroje cez projekty.
Optimalizovať náklady na sekretariát v prospech aktívnych športových činností.
Obmedziť náklady na zahraničnú diplomaciu v prospech fungujúceho systému
doma.
Vyvinúť maximálne úsilie, aby zničené gymnastické haly boli obnovené.
Zlepšiť podmienky - vybavenie náradím v existujúcich halách.
Vytvoriť "KONTO SOLIDARITY", aby bola poskytnutá každoročne dotácia pre
jeden kraj (okrem BA, začne sa podľa abecedy).
3. Personálne zabezpečenie riadiacich a riadených štruktúr SGF
Funkcia prezidenta SGF nebude platená!
Optimalizovať počet osôb a počet kancelárií pre sekretariát SGF.
Zabezpečiť a finančne motivovať dobrovoľných trénerov pre prácu s deťmi a
mládežou.
Zabezpečiť väčší počet trénerov pre výchovu budúcej reprezentácie vo všetkých
gymnastických športoch, vo všetkých krajoch, ktoré prejavia záujem o výchovu
reprezentácie.
Podporovať vzdelávanie trénerov a rozhodcov, ktorí prejavia záujem
dať všetkým Sekciám SGF možnosť rozhodovať o finančných prostriedkoch,
organizovaní, riadení, nomináciách atď. Týmto krokom dôjde k decentralizácii
moci, aby celé riadenie SGF nebolo o rozhodnutí jedného človeka.
4. Zmeniť ponímanie gymnastiky a zlepšenie výkonnosti športovcov
Dostať slovenskú gymnastiku do povedomia rozširovaním členskej základne
vhodnou propagáciou v masmédiách, na školách, v kluboch.
Sústavne zlepšovať materiálne, personálne, študijné i ľudské podmienky pre
vrcholových športovcov pre všetky gymnastické športy.
Motivovať a odmeňovať kluby, ktoré zabezpečujú činnosť SGF (vo všetkých
športoch a všetkých kategóriách).
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