Zápis z online zasadnutia sekcie ŠA
SGF 31.01.2022
Prítomní:
Oľga Kyselovičová (OK)
Petra Tomková (PT)
Karina Danielová (KD)
Niki Szabóová (NS)
Mária Andrejkovičová (MA), koordinátorka ŠA SGF
Neprítomný: Michaela Muchová (MM) – ospravedlnená
Program:
1.
2.
3.
4.

Ukončenie pozície trénera mládeže a trénerky RGCTM Mgr.Karin Danielovej
Sústredenie AG - február
Školenie rozhodcov
Rôzne

K bodu 1.
OK privítala prítomných. V úvode informovala ostatné členky s rozhodnutím KD ukončiť prácu v pozícii
trénerky žiačok a trénerky RGCTM v športovom aerobiku. Toto rozhodnutie bolo tiež komunikované aj
s prezidentom SGF, p. Novákom.
OK berie na vedomie a rešpektujte rozhodnutie KD. Zároveň požiadala KD, aby v zmysle zmluvy boli
uskutočnené ešte plánované sústredenia AG vo februári a marci.
KD sa vyjadrila, že už dlhšie uvažovala o tejto situácii a nie je to pre ňu jednoduché. Ukončenie
pracovného pomeru je predovšetkým z rodinných dôvodov.
OK oznámila o vypísaní výberového konania na pozíciu reprezentačného trénera mládeže.
Členky sekcie podporili návrh na vypísanie výberového konania a zhodli sa na potrebe trénera v tejto
funkcii.
K bodu 2.
OK informovala o zrušení sústredenia AG začiatkom februára (z dôvodu náhleho ukončenia PP) a zároveň
informovala o sústredení koncom februára 25. – 27.02.2022, na ktorom prebehne aj testovanie dievčat.
Marcové sústredenia pre AG ostanú tak, ako sú naplánované.
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MA informovala o požiadavke testovania Ag testom pred vstupom na sústredenie.
OK požiadala MA, aby bola na stránke SGF zverejnená aktualizovaná „Testová batéria“.
OK zároveň informovala, že v juniorskej a seniorskej kategórii sa v momentálnej situácii nevyžadujú
veľké zmeny. Testovanie úseku prebehne, keď to bude časovo možné. Sústredenie v januári prebehlo
v poriadku, bez komplikácii. Pozvané pretekárky pristupovali k tréningom zodpovedne a svedomito.
K bodu 3.
OK informovala o Školení rozhodcov spolu s ČGF v dňoch 18. – 20.02.2022 na Fakulte telesnej výchovy
a športu v Bratislave.
V piatok 18.02. bude školenie v režime online. V sobotu a nedeľu sa školenie uskutoční prezenčne.
OK požiadala PT, aby sa zapojila do prezentácií a dohodla sa na konkrétnych častiach školenia spolu
s Katarínou Šankovou.
Skúšky si bude riadiť SGF aj ČGF samostatne, musia byť pred Slovak Aerobic Open 2022.
MA informoval o platbe za seminár: slovenské kluby na faktúru, české kluby hotovosť.

K bodu 4.
OK informovala o webinári Európskej gymnastiky pre rozhodcov a trénerov v športovom aerobiku, ktorý
bude zároveň ako predpríprava na medzinárodné skúšky rozhodcov.
OK ukladá MA poslať opätovne informáciu na kluby o individuálnej registrácii do 03.02.2022.
MA poprosila o zaslaní výstupu z webinára – zodpovedná PT a NS.
MA informovala o prihlásení na medzinárodné školenie rozhodcov FIG (Kyselovičová, Šanková, Tomková,
Szabóová, Brestovská Martina, Brestovská Marcela). Skúšky sa uskutočnia online 10.3. (testovacia verzia)
a 17.3. (oficiálne skúšky).
NS poprosila MA o prihlasovacie údaje.
K bodu 5.
KD : Budú lekárske prehliadky pre reprezentáciu seniorky a juniorky hradené?
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OK informovala o preplatení športového lekára pre reprezentáciu, tak ako minulý rok.
NS informovala ohľadne spôsobilosti od lekára.
OK informovala o stave príprav na Majstrovstvá Slovenska a žiadala sekciu o pomoc pri organizácii.

Zapísala: M. Andrejkovičová
Overila a spracovala: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
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