
Seminá r 

Gymnástiky pre vs etky ch 

 Význam osobných stretnutí a možnosti prediskutovať témy, ktoré sa našej činnosti 

dotýkajú nadobúda v ťažko skúšaných časoch pandémie na dôležitosti. Seminár je už druhý 

rok jedinou príležitosťou pre členov gymnastiky pre všetkých na takéto stretnutie. Sekcia GpV 

sa rozhodla zorganizovať každoročný seminár v obmedzenej podobe, ale predsa zorganizovať. 

Pandémia nás donútila meniť zabehnutý systém súťaženia, reagovať na neustále sa meniace 

podmienky na tréningy aj súťaže. Všetci veríme, že na konci tohto dlhého tunela je svetlo 

svietiace pre nás všetkých.   

Srdečne Vás všetkých pozývame na stretnutie trénerov, rozhodcov a ostatných 

fanúšikov gymnastiky pre všetkých na tradičný seminár. Seminár bude organizovaný v súlade 

s aktuálnymi opatreniami proti COVID-19. 

 

Dátum: 19. február 2022 

 

Miesto: Centrum gymnastických športov Malinovo 

  Družstevná 575, Malinovo 

 

Ubytovanie: bez ubytovania 

  Výnimočne pre kluby z najvzdialenejších miest je možné využiť športové izby  

7/6/3 posteľové. Na vyžiadanie pošleme cenovú ponuku. 

 

Stravovanie: Obedové menu – donáška (polievka a hlavné jedlo)  6,-EUR 

  Stravovanie je potrebné objednať v prihláške. 

 

Kávové prestávky – k dispozícii bude bufet, kde si môžu kávu účastníci zakúpiť. 

 
Účastnícky poplatok:   členovia SGF  15,-EUR  
    nečlenovia SGF: 20,-EUR  
Prihláseným účastníkom bude vystavená faktúra na klub, prípadne na adresu uvedenú 
v prihláške.  
 
Termín prihlášky: 10. február 2022 
 
Doprava:  individuálne  

 

Program:  19.2.2022, sobota    
 9:00 –   10:30  Informácie zo SGF a sekcie GpV 
   Ján Novák, prezident SGF 



Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF  
Plán činnosti sekcie GpV na rok 2022 
- Medzinárodné podujatia (Eurogym 2022, Golden Age 2022, 

Svetová gymnaestráda 2023) 
10:30 – 11:00  Prestávka 
11:00 – 12:00  Obsah súťaží a hodnotenie kat. C 

Mini teamgym – úprava pravidiel  
   Monika Šišková, Mária Kotríková, Zuzana Marušiaková 
12:00 – 13:30  Obed  
13:30 – 15:00  Základná technická a kondičná príprava pre našich najmenších 
   Katarína Krekáňová              
15:00 – 15:30  Prestávka 
15:30 – 17:00  Základná pohybová a baletná príprava pre našich najmenších   
   Uljana Volkova 
    
    
 
Vedúca seminára: Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF 
   gymnastics@sgf.sk, 0905 811 053 
    
Administrácia seminára: Mária Andrejkovičová, koordinátorka sekcie GpV SGF 

andrejkovicova@sgf.sk, 0905662767 
 
Poznámka: Seminárom si tréneri môžu predĺžiť platnosť svojej trénerskej licencie. 

Na predĺženie licencie je potrebné absolvovať seminár v plnom 
rozsahu. 

    
 
 

Prineste si so sebou trénerské knižky. 
 
    
  
 
V Bratislave, 26.1.2022 
 
 
 
 
 
 
 
    PaedDr. Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF 

mailto:gymnastics@sgf.sk
mailto:andrejkovicova@sgf.sk

