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Zasadnutie sekcie GpV SGF, 7.12.2021, online 

 

Zápis 
 

Prítomní:  Šišková, Káčer, Ondrejková, Kotríková, Žideková, Cingelová,  

Marušiaková, Fialová 

Ospravedlnení:  Ertlová 

Prizvaní:  Andrejkovičová 

 

Zápis k jednotlivým bodom programu: 

 

1. Otvorenie  

Členov sekcie privítala na zasadnutí predsedníčka sekcie Monika Šišková.  

 

2. Vyhodnotenie roku 2021 

 

Sl. Pohár C   

Systém súťaží v podoblastiach pokračoval aj v druhom polroku. Tréneri aj kluby si veľmi 

pochvaľovali, že takto do súťaží mohli zapojiť oveľa viac detí, súťaže boli prístupnejšie aj     

z pohľadu cestovania.   

Uskutočnilo sa veľké množstvo súťaží vo všetkých oblastiach. Prehľad tvorí prílohu zápisu. 

 

Uznesenie: 

Spracovanie vyhodnotenia účasti na súťažiach po kluboch (kat. C, Teamgym, Mini 

teamgym, FPS): 

Z: Marušiaková 

Dodanie výsledkových listín za rok 2021 v Exceli: 

Z: Andrejkovičová 

 

Kotríková: počas súťaží vzniklo veľa nepresností v hodnotení, je potrebné sa vrátiť ku 

vzdelávaniu trénerov v tejto oblasti. 

 

Teamgym   

V Teamgyme a Mini Teamgyme sa uskutočnilo niekoľko súťaží: 

 

Mini teamgym  18.9.2021, Spišská Nová Ves, organizátor RTVŠ MIX SNV 

Mini teamgym 19.9.2021, Pezinok, organizátor Happy Gym Pezinok 

Mini teamgym 25.9.2021, Považská Bystrica, organizátor Považská Jednotka 

Teamgym Cup  26.9.2021, Malinovo, organizátor Sokol Bratislava . 

Teamgym aj Mini teamgym 

Teamgym   21.11.2021, Závažná Poruba – zrušené 

 

Prehľad súťaží a zúčastnených klubov tvorí prílohu zápisu. 
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Pohybové skladby 

Festival pohybových skladieb plánovaný na 11.12.2022 v Trnave bol pre nepriaznivú 

pandemickú situáciu zrušený. 

 

Vzdelávanie 

Seminár GpV sa uskutočnil v jarnej časti 29.5.2021 v Malinove. 

 

Seminár skokov na trampolíne, 13.11.2021 v Košiciach  

V spolupráci s klubom Trampolíny Košice sa uskutočnil seminár pre trénerov skokov na  

trampolíne. Školiteľom bol Miroslav Patrman z Liberca, demonštrátorom Pavel Věchet 

a Tamara Ustohalová. Seminára sa zúčastnilo 18 trénerov z celého Slovenska. 

 

 

Medzinárodná činnosť 

Golden Age Gym Festival, Rethymno, 3.-8. október 2021 

Za Slovensko sa zúčastnila 1 skupina zo Sokolskej únie Slovenska v počte 20 osôb a 2 osoby 

ako vedenie výpravy. Písomná správa koordinátorky výpravy tvorí prílohu zápisu. 

 

Emília Fialová zhodnotila festival ako najvydarenejší v doterajšej histórii. Boli dodržiavané 

pandemické opatrenia, všetci účastníci sa cítili bezpečne. Novinkou bolo odovzdanie 

certifikátov účastníkom. Pozitívne bola prijatá účasť Márie Andrejkovičovej ako 

koordinátorky výpravy.  

 

Mária Andrejkovičová poďakovala za možnosť byť súčasťou slovenskej výpravy. S výpravou 

spolupracovala veľmi dobre, vystúpenia našej skupiny boli na vysokej úrovni. 

 

3. Plán činnosti na rok 2022    

Členovia sekcie dostali v predstihu návrh plánu činnosti s návrhom hlavných cieľov na rok 

2022. 

 

Termínová listina: krajské koordinátorky oslovili usporiadateľov súťaží v roku 2022. Niektoré 

súťaže ešte ostali otvorené. 

 

Uznesenie: 

Prekonzultovať s navrhnutými usporiadateľmi možnosti organizácie súťaží v roku 2022. 

Z: krajské koordinátorky 

 

Sl. Pohár C: počas roku ponechať možnosť organizovať súťaže podoblastí. Podľa termínu to 

môžu kuby využiť ako svoju nominačnú súťaž na oblastné kolá, ale aj ako doplnkovú súťaž k 

systému súťaží kat. C. Ak sa súťaže zúčastnia 3 kluby a súťaž bude včas nahlásená na SGF, 

bude zarátaná medzi oficiálne súťaže SGF. 

 

 



3 

 

Teamgym, Mini teamgym 

Uznesenie: 

Pri organizácii prvých súťaží v Mini teamgyme sa ukázali niektoré časti pravidiel ako 

nevhodné. Je potrebná úprava. 

Z: Marušiaková, Šišková 

 

Pohybové skladby: Festival pohybových skladieb je plánovaný na 26.3.2021 v Trnave. 

Požiadavka členov sekcie je presunúť ho na jún. 

 

Uznesenie:  

Preveriť možnosti usporiadanie FPS v Trnave v mesiaci jún. 

Z: Andrejkovičová 

 

Vzdelávanie: seminár GpV je plánovaný na 11.-13.3.2021 v Malinove. Bolo by veľmi 

potrebné, aby sa seminár, aj keď v obmedzenej forme uskutočnil. Počas súťaží vzniklo veľa 

otázok a nepresností v kat. C, ktoré je potrebné opäť s trénermi riešiť.  

 

Vladimír Káčer prejavil záujem o organizáciu metodického dňa v Ludaniciach. Tento bol 

plánovaný už v roku 2021, žiaľ pre nepriaznivú pandemickú situáciu sa neuskutočnil. 

 

4. Medzinárodná činnosť v roku 2022 a 2023 

 

Eurogym, Neuchatel SUI, 7.-15.7.2022  

Prihlásila sa iba jedna skupina, a to KGŠ Slávia Trnava v počte 16 cvičeniek + 2 osoby 

vedenie výpravy. Bola odoslaná predbežná prihláška na OV a sekcia GpV SGF uhradila za 

účastníkov 10% účastníckej karty. 

 

Golden Age Funchal POR , 2.-7.10.2022 

Ku Golden Age Festivalu sa uskutočnilo informačné stretnutie v dňoch 29.9.-3.10.2021, ktoré 

sa zúčastnila Monika Šišková. Všetky podklady k podujatiu boli spracované písomne zaslané 

klubom GpV a zverejnené na web SGF. 

 

Na Golden Age 2022 sa prihlásili 3 skupiny zo Sokolskej únie Slovenska v počte 69 

účastníčok a 2 osoby vedenie výpravy. Za všetkých členov bol uhradený poplatok 10% 

z účastníckej karty zo sekcie GpV SGF. 

 

Svetová gymnaestráda, Amsterdam/ NED,  30.7.-5.8.2023 

Výsledky projektu EÚ Erazmus + Sport ešte nie sú zverejnené. Posledná informácia je, že by 

to malo byť 17.decembra 2021.   

V dňoch 28.11. – 5.12.2021 sa skutočnilo spoločné zasadnutie organizačného výboru 

Svetovej gymnaestrády a komisie GpV FIG, ktorého sa zúčastnila členka komisie FIG 

Monika Šišková. Všetky informácie budú spracované a poslané na kluby SGF a zverejnené na 

web SGF. 
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5. Rôzne 

 

Registrácia 2022 

Všetci členovia SGF budú k 31.12.2021 deaktivovaní a od januára 2022 začne nová 

registrácia členov. Predsedníčka sekcie upozornila, aby kluby registrovali len aktívnych 

členov, od ktorých majú na to súhlas (prípadne súhlas zákonného zástupcu). Je taktiež 

potrebné, aby sa pretekári pravidelne počas celého roku zúčastňovali súťaží, aby bola vidieť 

ich aktivita. 

 

Projekt moduly na ministerstve školstva 

Projekt sa veľmi dobre rozbieha. Prihlásilo sa 26 učiteľov a trénerov a takmer 50 ZŠ. Záujem 

je obrovský, školy sa nám stále prihlasujú. K modulom bola vytvorená mikro-stránka na web 

SGF – bude čoskoro spustená, pre zapojených učiteľov boli zakúpené tričká z novej kolekcie, 

bola odučená prvá skúšobná hodina. 

Pandemická situácia nám nedovoľuje „rozbehnúť“ sa do škôl, ale veríme, že od januára sa 

projekt spustí naplno. 

 

V závere zasadnutia predsedníčka sekcie popriala členom spokojné Vianoce a najmä pevné 

zdravie a spokojnosť do Nového roku 2022. 

 

 

 

Zapísala: Šišková Monika 

8.12.2021 


