
Zasadnutie sekcie GpV SGF, 23.8.2021, online 

 

Zápis 
 

Prítomní:  Šišková, Káčer, Ondrejková, Kotríková, Ertlová, Marušiaková 

 

Ospravedlnení:  Žideková, Cingelová 

 

Program 

1. Otvorenie  

Členov sekcie privítala na zasadnutí predsedníčka sekcie Monika Šišková.  

 

2. Plán činnosti na druhý polrok 2021 

Termínová listina na 2. polrok 2021 

 

Sl. Pohár C   

Systém podoblstí, ktorý sme v prvom polroku realizovali sa veľmi osvedčil a klubmi aj 

rodičmi bol veľmi kladne zhodnotený.  

Týmto systémom sa do súťaží zapojilo  

V druhom polroku budú súťaže prebiehať v podoblastiach, podľa dohody klubov tak, aby 

súťažili minimálne 3 kluby. Organizácia súťaží bude závisieť od aktuálneho COVID 

automatu, to znamená prezenčne pri priaznivej epidemiologickej situácii a online pri jej 

zhoršení Možná je aj kombinácia obidvoch spôsobov. Súťaže nebudú postupové, v druhom 

polroku nebudú organizované celoslovenské kolá ani M SR. 

Termín nahlásenia súťaží na Se SGF je do:  10.9.2021 

Uverejnenie rozpisov na web SGF je do:  23.9.2021 

Komunikácia: andrejkovičová@sgf.sk 

 

Vekové kategórie: ostávajú podľa dokumentov sekcie GpV SGF na rok 2021 

Obsah súťaží:  ostáva podľa dokumentov sekcie GpV SGF, prípadne môže byť  

upravený na základe dohody medzi klubmi v konkrétnej oblasti  

na 3, prípadne 2 náradia. Odporúčanie: 2 náradia: preskok a  

prostné. 

Názov súťaže:  Oblastné kolo Slovenského pohára JIPAST, kategória C,podoblasť  

Trnava  (príklad: účasť klubov: Trnava, Dunajská Streda, Pezinok,  

Šamorín) 

Termíny:  1. kolo: 23.10.2021  Prihlášky do 9.10.2021 

   2. kolo: 6.11.2021  Prihlášky do 24.10.2021 

   3. kolo: 27.11.2021  Prihlášky do 13.11.2021 

Rozpis:  musí byť zverejnený pred súťažou na web stránke SGF – všetky  

rozpisy na druhý polrok do 23.9.2021. 

Výsledková listina: musí byť so všetkými náležitosťami zverejnené po súťaži na web  

SGF. Pretekári musia byť vložení do súpisiek k súťaži  

v informačnom systéme SGF ihneď po súťaži. 
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   V prípade online súťaže musia byť videá zachované. 

Rozhodovanie: Každá oblasť si nominuje hlavnú rozhodkyňu súťaže (rozhodkyňa s  

najvyššou kvalifikáciou) a 2 rozhodkyne na každé náradie. Všetky  

nominované rozhodkyne budú odmenené podľa ekonomických  

smerníc SGF po predložení dokladov a cestovného príkazu do 14  

dní od skončenia súťaže. Za predloženie podkladov k vyúčtovaniu  

za stratu času je zodpovedná hlavná rozhodkyňa súťaže  

(zúčastnené rozhodkyne, ich pozícia, kvalifikácia, počet  

odrozhodovaných hodín) – ihneď po súťaži. 

Ceny:   Diplomy na požiadanie zabezpečí SGF, klub zabezpečí ceny podľa  

vlastných možností.  

 

Teamgym   

Organizácia súťaží Teamgym a Mini Teamgym bude prebiehať nasledovne: 

 

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

Teamgym Cup  25.9.2021, Malinovo, organizátor Sokol Bratislava . 

Súčasťou súťaže bude aj Mini teamgym 

Teamgym   21.11.2021, Závažná Poruba 

 

Pohybové skladby 

Festival pohybových skladieb 11.12.2021, Trnava – prezenčne (v prípade nepriaznivej  

epidemiologickej situácie bude Festival presunutý na jar 2022) 

 

3. Medzinárodná činnosť    

V tomto roku sa uskutoční Golden Age Festival v Rethymno, GRE, Kde je prirpavená 

skupina Sokolskej únie Slovenska. 

 

Pripravujú sa podujatia na rok 2022: 

Eurogym, Neuchatel SUI 2022 

Golden Age Funchal POR (info meeting 28.-31.10.2021) 

 

Už sa začali prípravy na rok 2023, kedy sa uskutoční Svetová gymnaestráda. Bol 

pripravený a v termíne odoslaný projekt na EÚ Erazmus + Sport vo výške 400 000,-EUR.  

 

4. Termínová listina na rok 2022 

Na termínovej listine sekcie GpV začneme pracovať v najbližšom čase. 

 

5. Rôzne 

G4 na ZŠ  

Predsedníčka sekcie informovala o aktuálnej situácii so súťažou na ZŠ gymnastický  

štvorboj, ktorý bol ministerstvom vyradený z programu. V spolupráci so SAŠŠ sa  

budeme snažiť o to, aby súťaž bola realizovaná aj v šk. roku 2021/22.  

 



Projekt moduly na ministerstve školstva 

Z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bol vyhlásený projekt moduly na ZŠ.  

Projekt bol vypracovaný a v termíne odoslaný na ministerstvo. Výsledok ešte nemáme.  

Jedná sa o vyučovanie gymnastiky na ZŠ formou modulov, ktoré bude zastrešovať  

národný športový zväz a tréneri.  

 

Školenia rozhodcov ŠG a TG 

Z ČGF bola na SGF doručená pozvánka na škoelnie trénerov Teamgym. Pozvánka bola  

zaslaná na všetky kluby GpV a zverejnená na webe SGF. Zatiaľ sme nedostali žiadne  

oficiálne prihlášky na školenie. 

 

Rozvoj trampolín v SGF 

V spolupráci s klubom Trampolíny Košice pripravujeme seminár pre trénerov skokov na  

trampolíne. Školiteľom bude Miroslav Patrman z Liberca. Pozvánka bude zaslaná na  

všetky kluby SGF a zverejnená na web SGF. Plánovaný termín: 13.11.2021 

 

Vkladanie pretekárov do informačného systému SGF  

Je potrebné, aby kluby ukončili vkladanie pretekárov do súpisiek čo najskôr, aby boli  

dáta pripravené pre ministerstvo k 30. septembru 2021. 

 

 

 

Zapísala: Šišková Monika 

24.8.2021 


