
Seminá r 

Gymnástiky pre vs etky ch 

Stretnutie trénerov, rozhodcov a všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na činnosti 

Slovenskej gymnastickej federácie, sekcie gymnastiky pre všetkých je v dnešných časoch veľmi 

dôležité a čím ďalej tým viac si uvedomujeme jeho potrebu. Po dlhej odmlke, počas ktorej bolo 

zakázané organizovať hromadné podujatia, sa celková pandemická situácia zlepšila a my opäť 

môžeme pomýšľať na to, ako zabezpečiť našu činnosť prezenčne, prípadne v kombinácii so 

stretnutiami v online priestore. Práve online stretnutie komunity gymnastiky pre všetkých 

predchádzalo rozhodnutiu zorganizovať jednodňový seminár. Záujem klubov nás veľmi teší 

a ďakujeme všetkým za podporu.    

 

Dátum: 29. máj 2021 

 

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 

Cena 18,-EUR bez raňajok 

 

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: 23. máj 2021 
 
Doprava: individuálne  

 

Program:  29.5.2021, sobota    
 9:00 –   10:30  Informácie zo SGF a sekcie GpV 

Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF –Plán činnosti sekcie  
GpV na rok 2021 



- Nový informačný systém SGF a web stránka 
- Online Festival pohybových skladieb a live streaming podujatí SGF 
- Olympijský festival Šamorín  
- Medzinárodné podujatia (Eurogym 2022, Golden Age 2022, 

Svetová gymnaestráda 2023) 
10:30 – 11:00  Prestávka 
11:00 – 12:30  Mini teamgym – predstavenie novej súťaže a praktické ukážky 
   Monika Šišková, Zuzana Marušiaková 
12:30 – 13:30  Obed  
13:30 – 14:30  Svetová gymnaestráda 2023 a príprava Slovenska na účasť  

Štefan a Dana Šušlíkoví, Emília Fialová               
14:30 – 15:00  Prestávka 
15:00 – 17:00  Z gymnastickej telocvične na svetové pódiá   
   Kreatívny pohybový workshop na individuálne a spoločné choreografie 
   Martin Sák a spol. 
    

 
 
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, 17.5.2021 
 
 
 
 
 
 
 
    PaedDr. Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF 
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