
DÔLEŽITÉ BUDÚCOROČNÉ DÁTUMY
Aj keď nepriaznivá pandemická situácia neustále pretrváva,

veríme, že budúci rok sa jednotlivé preteky uskutočnia podľa

plánu. Všetkým zaregistrovaným klubom postupne rozdávame

nástenné kalendáre a z diárov 2022 sa tešia členovia

Výkonného výboru SGF, reprezentační tréneri a ich asistenti,

medzinárodní rozhodcovia a naši Čestní členovia.

MONIKA ŠIŠKOVÁ SA STALA 
1. VICEPREZIDENTKOU KOMISIE GPV FIG
Generálna sekretárka SGF bola zvolená na 83. kongrese

Medzinárodnej gymnastickej federácie v Turecku. Túto 

pozíciu si obhájila, keďže ju zastávala aj v tomto končiacom

olympijskom cykle. Monika Šišková pôsobí v Medzinárodnej

gymnastickej federácii v sekcii GpV od roku 2004.

LADNOSŤ NA PRVÚ
Novinky Slovenskej gymnastickej federácie

november 2021

PROJEKT „MODULY" - INOVATÍVNE
FORMY VZDELÁVANIA 
NA HODINÁCH TV
SGF pokračuje v prípravách na spustenie projektu Moduly, 

ktorý zastrešuje MŠVVaŠ SR. Doteraz sa do projektu prihlásilo

26 učiteľov a trénerov, okolo 50 ZŠ a spolu 91 tried má záujem 

o realizáciu projektu.

OLIVER KASALA ÚSPEŠNE NA SÚŤAŽI
OH NÁDEJÍ
Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa konali

medzinárodné preteky "Olympic Hopes Cup". V Brne sa zišla

silná konkurencia juniorských nádejí zo 6 krajín. Zo Slovákov

sa presadil najmä Oliver Kasala, ktorý si vo viacboji zlepšil

osobný súčet na 75,100 bodov  a umiestnil sa na 3. mieste.

ČESTNÝ ČLEN SGF - PAVEL GAJDOŠ
Pavel Gajdoš súťažil na dvoch olympiádach. V roku 1960 

bol v Ríme členom tímu, ktorý obsadil 4. miesto. O štyri 

roky neskôr v Tokiu skončil s družstvom na 6. mieste. 

Gajdošovi sa darilo aj na majstrovstvách sveta. V Moskve roku

1958 získal s družstvom bronz, z ktorého sa radoval aj v roku 

1962 v Prahe. 

KONIEC ÚSPEŠNEJ KARIÉRY 
Naša najúspešnejšia reprezentantka v športovom 

aerobiku Anita Lamošová ukončila začiatkom októbra 2021 

svoju športovú kariéru. V rozsiahlom rozhovore nám 

prezradila aké boli jej gymnastické začiatky, najväčšie 

úspechy a aké má plány do budúcna.

1 adventná
nedeľapretekyhodín 

sústredení108 4

SKOKY NA TRAMPOLÍNE OPÄŤ 
V KURZE
V Košiciach sa uskutočnil v spolupráci s klubom 

Trampolíny Košice seminár zameraný na techniku 

a metodiku nácviku základných skokov až po saltové rotácie.

Prednášateľom bol renomovaný tréner z Liberca Miroslav

Patrman.

https://www.sgf.sk/sk/article/monika-siskova-sa-stala-1-viceprezidentkou-fig-sekcie-gymnastiky-pre-vsetkych
https://www.sgf.sk/sk/article/projekt-%E2%80%9Emoduly-inovativne-formy-vzdelavania-na-hodinach-tv
https://www.sgf.sk/sk/article/skoky-na-trampoline-opat-v-kurze
https://www.sgf.sk/sk/article/koniec-uspesnej-kariery
https://www.sgf.sk/sk/article/kasala-uspesne-na-olympic-hopes-cup
https://www.sgf.sk/sk/article/cestni-clenovia-sgf-pavel-gajdos

