
Seminá r 

Zá klády skokov ná trámpolí ne 

Skoky na trampolíne sú jedným z gymnastických športov, ktoré zastrešuje 

Medzinárodná gymnastická federácia aj SGF. Po úspešnom období, kedy sa naša 

reprezentantka Katarína Prokešová umiestnila na 10. mieste na OH 2004 v Aténach a v rokoch 

1994 – 2003 sa spoločne s Andreou Martonovou zúčastňovali vrcholných svetových podujatí 

s vynikajúcimi výsledkami nastal útlm v tomto odvetví. O opätovné vzkriesenie skokov na 

trampolíne sa postaral svojimi aktivitami v súčasnosti košický klub Trampolíny Košice pod 

vedením trénera Miroslava Parnaia.  

 

SGF vyvíja maximálne úsilie na rozvoji skokov na trampolíne na Slovensku. Jedným 

z krokov je aj seminár s kvalifikovaným trénerom a bývalým vynikajúcim skokanom 

Miroslavom Patrmanom z Českej republiky. Obsah seminára je zameraný na úplné základy – 

od základných skokov po saltové rotácie.  

 

 

Dátum: 13. novembra 2021 

 

Miesto: Základná škola Mateja Lechkého 

  Ulica, Ján.a Pavla II. 1, 040 23 Košice 

 

Ubytovanie: bez ubytovania 

 

Stravovanie: idividuálne 

 

Doprava: individuálne  

 

Účastnícky poplatok:   členovia SGF  10,-EUR  
    nečlenovia SGF: 15,-EUR  
 
Prihláseným účastníkom bude vystavená faktúra na klub, prípadne na adresu uvedenú 
v prihláške.  
 
Termín prihlášky: 31.10. 2021 
 
 
 
 
 



Lektor:  Miroslav Patrman 
Téma: skoky na trampolíne - pravidlá, technika,  základy a zásady, praktické ukážky 
 
 
Program:  13.11.2021, sobota 
 

Blok I.  09:00 –12:30 hod. 
Blok II. 14:00 – 18:00 hod. 

 
1) Skoky na trampolíne - šport, rozvoj športovca, zábava 
2) Druhy súťaží OH, MS,…, národné rozvojové. Kategórie 
3) Pravidla 
4) Zostavy 
5) Piliere techniky 
6) Metodické zásady a metodická rada 
7) Záchrana a dopomoc 
8) Dopadové polohy 
9) Polohy tela vo vzduchu 
10) Praktická časť 

- nesaltové prvky 
- rotácie vpred 
- rotácie vzad 
- vrutová rotácia 
- kombinácie saltové a vrutové rotacie 
- rozvoj koordinácie, rozvoj kondície, hry 

11) Záverečné zhrnutie, diskusia, spätná väzba 
 
   
Vedúci seminára: Miroslav Parnai 
   0915 949 557 
   miroparnai@gmail.com 
    
Administrácia seminára: Mária Andrejkovičová, koordinátorka sekcie GpV SGF 

     andrejkovicova@sgf.sk, 0905662767 
 
V Bratislave, 05.10.2021 
 
 
 
 
                                                                     PaedDr. Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF 

mailto:andrejkovicova@sgf.sk

