Výročná správa ku konferencii SAG

Bratislava 26.4.2002

Vážení prítomní, priatelia go. Rok ubehol ako voda a je čas na rekapituláciu.
Posledná konferencia  SAG bola 29.4.2001  počas Majstrovstiev Slovenska na Kojšovskej Holi. Bol na nej zvolený nový Výbor SAG v zložení: Miroslav  Poliak,  Ladislav   Palenčár, Martin  Strelka. Za revízora bol zvolený Juraj Waczulík. Sekretárom bol Ladislav Strelka. Na konferencii sme si odsúhlasili nové Stanovy, Zásady hospodárenia a Volebný poriadok. Iba trojčlenný výbor nemohol objektívne vykonať viac práce a mal za úlohu podľa nových Stanov a Volebného poriadku zabezpečiť chod SAG a pripraviť nové voľby. Od 1.8.2001 sa sekretárom namiesto Ladislava Strelku stal Ivan Oravec.

Stav členskej základne  a stav  klubov sa  za posledný  rok veľmi  nezmenil.  Evidujeme  8  klubov  -   (Go klub Matfyz Bratislava, Go klub Tengen Galanta, Go klub Čerti Nové Zámky, Go klub Moyo Banská Bystrica, Go klub Mides Spišská Belá, Go klub Košice a Go klub Kirin Ki-in Košice, Go klub 007, Tornaľa, tri kluby Lučenec, Lokomotíva a Mladosť sa podľa nových stanov ešte neprihlásili) a 338  členov, z toho 11 hráčov s triedou dan (tak ako vlani) a presne 200 aktívnych s triedou kyu (vrátane 20 kyu). Stav členskej  základne je nízky, ale výbor vytvára predpoklady pre jeho nárast zvýšenou dotáciou klubov, dotáciou mládežníckych kategórií za výkonnostný rast, dotáciou lektorov za vedenie krúžkov. 
Od štátu v  roku 2001 na reprezentáciu sme  dostali 145 000,- Sk,  zo ŠFTK  tiež asi 146 000,- Sk  na zabezpečenie činnosti SAG, na sekretára 100 000.- Sk, zo ŠTFK 50 000.- Sk na TTT, od Športky asi 2 000,- Sk v naturáliách, členské 2 000.- Sk, dary 232 000.- Sk. Na činnosť sme minuli 294 000.- Sk, na reprezentáciu 221 000.- Sk, na sekretára 95 500.- Sk. Máme vyrovnaný rozpočet na 600 000.- Sk na rok 2002, cieľom je vyrovnaný rozpočet okolo milióna. Je to reálny cieľ. Na strane príjmov máme rezervy v sponzorstve, v členskom, hlavne od aktívnych členov, je možnosť vyúčtovávať sústredenia a účasti na domácich a zahraničných turnajoch. Zatiaľ je určitý sklz pri príspevkoch od následovníka bývalého ŠFTK.
Na konferencii bude vyhodnotená odmena hráčom mládežníckych kategórií za zisk výkonnostných tried. Trinásti hráči si uhrali 24 tried. Celkove sa rozdelí 14500.- Sk Reprezentanti juniorských kategórií majú nárok na preplatenie cestovného a ubytovania na turnajoch GPS. Táto položka je čerpaná v nižšej miere ako sa predpokladalo. V júni 2001 sme sa prihlásili za daňových plátcov na Daňový úrad.
V júni sa uskutočnilo Fujitsu Školenie vedúcich klubov a školiteľov go. Pozvaných bolo 17 vedúcich klubov a najaktívnejších hráčov. Prácu s deťmi vidieť v Banskej Bystrici, Košiciach a tiež začali Lisovci v Dolnom Štáli. Ostatné časti sú viacmenej pasívne.
V januári 2002 sme sa úspešne prihlásili za príjemcu 1% zaplatenej dane. Z týchto financií (výšku budeme vedieť asi o mesiac ) prispejeme na cestovné náklady juniorov na týchto MSR, na Letný detský tábor go v júli a tiež na nákup malých detských súprav 9 x 9 na popularizáciu go.
V marci sme podali daňové priznanie za rok 2001.
Knižnica je prístupná pre všetkých hráčov, juniorskí reprezentanti ju môžu využívať zdarma. Výpožičnosť je zatiaľ pomerne malá.
Platíme si svojho trénera mládeže, po MSR vystrieda Petra P. Karailieva Jano Milián. 
Začiatkom tohto roku prebehli voľby do volených orgánov SAG. Žiaľ znovu sa prihlásilo minimálny počet, takže všetci prihlásení sa stali členmi.

Go aktivity:
Majstrom  Slovenska na  rok  2001  sa stal  Miroslav Poliak.
Ďalší z našich v  poradí  skončili Peter Petkov Karailiev a Marián Hrdina.
Majstrom Slovenska  juniorov sa stal Michal Hoľa, Majstrom Slovenska  žiakov sa stal Paľko Lisý, juniorky vyhrala Lucia Laššáková. Majsterkou Slovenska žien sa stala Ľubica Hrdinová. Majstrami Slovenska párov sa stali Lucia Laššáková a Ivo Švec. Majstrom  Slovenska  na 9x9  sa   stal Marián Hrdina a na 13x13 Miroslav Poliak.
Víťazom  GPS 2001 1. ligy sa  stal  Peter Petkov 37b pred synom Borisom a Ivom Švecom po 34b, 2. ligu vyhrala Barborka Karailieva 35b pred Beckovcami Patrikom 30b a Tiborom 28b.
Turnaj Toyota Tour 2002 v Bratislave, 5.-7.10.2001 za účasti 59 hráčov zo 7 krajín  uskutočnil sa v reprezentačných priestoroch Casína Reduta Bratislava. O víťazstvo sa podelili Daněk spolu s Méröom. 
Súťaž tímov vyhrali Budúce dany mladé nádeje Moyo BB 51b.
Na MS v Japonsku nás reprezentoval Miro Kostolanský (41).
Zúčastnili sme sa MED v Moskve a obsadili sme 7. miesto. Reprezentovali nás Milan Jadroň, Marián Hrdina, Peter Petkov Karailiev a Ivan Oravec. ME boli  v Írsku v Dubline  a reprezentovali nás len Peter Petkov (97) a Ivo Švec (159).
Na MS párov nás reprezentovali Hrdinovci, skončili 23./32.
Na Oza ME v Amsterdame nás reprezentoval Peter Petkov Karailiev (71).
Ma ME párov v Cannes nás reprezentovali majstri Lucia Laššáková a Ivo Švec  a obsadili 9 miesto. 
Trinásť hráčov sa zúčastnilo ME 2002 v Prahe. Lucia Laššáková skončila 22./109, Paľko Lisý 27/88 a Michal Hoľa na 28 mieste, Boris Karailiev na 29. 
Na rok 2002 sme vyhlásili GPS s už 12 turnajmi a 4 Ingove turnaje. 
V dvoch mestách každý mesiac sa koná turnaj: Matfyz organizuje GPB 9x9 a v Košiciach pokračuje GP Košíc.
Stratégia:
Ako ďalej by mala určiť táto konferencia, navrhujem diskusiu o týchto bodoch:
1.	Zvýšenie stavu členskej základne a počtu klubov, hlavne v ZA a TN. 
2.	Vytlačenie príručiek (500 ks), malých súprav 9x9 (100 ks) a veľkých prezentačných násteniek (5 ks), nových nálepiek na ružové letáky.
3.	Pokračovanie vo vyhodnocovaní odmeny hráčom mládežníckych kategórií za zisk výkonnostných tried.
4.	. Reprezentantom (hlavne juniorským) preplácať účasť na turnajoch GPS, zorganizovať školenia a sústredenia. 
5.	Zvýšenie podielu členského na celkových príjmoch. 
6.	Financovanie účasti na turnajoch hlavne zo sponzorských a darcovských peňazí. 
7.	Podpora finančne a materiálne vedúcich školiteľov a lektorov, odmeny za získané sponzorstvo a zabezpečenie propagácie go v masmédiách.

Na záver mi dovoľte poďakovať sa tým, ktorí prispeli a pomohli v uplynulom období: Ľubici Hrdinovej za odvedenú účtovnú uzávierku, bývalému sekretárovi Ladislavovi Strelkovi, ostatným členom výboru Martinovi Strelkovi a Lacovi Palenčárovi za odvedenú prácu, Ivanovi Oravcovi za dobrú prácu hospodára a sekretára. Členom Rozhodcovskej a Klasifikačnej komisie za odvedenú prácu, webmasterom za internetovú propagáciu go, všetkých aktívnym hráčom za pomoc pri rozvoji go. 
Želám novému prezidentovi veľa tvorvých síl pri realizáciu rozvoja go na Slovensku, výsledky v práci s mládežou doma i na medzinárodnom poli.

Miro Poliak

