
Mimoriadne online zasadnutie sekcie GpV SGF 

5.10.2020 

 

Prítomní:   Šišková, Marušiaková, Ertlová, Ondrejková, Káčer 

Ospravedlnení:   Cingelová, Žideková, Kotríková 

 

Program:  1. Privítanie 

   2. Aktuálna situácia s organizáciou súťaží kategórie C 

 

1. Zasadnutie otvorila a pripojených účastníkov privítala predsedníčka sekcie GpV SGF Monika 

Šišková 

2. Predsedníčka sekcie informovala členov sekcie s aktuálnou situáciou COVID-19 a problémami 

s organizovaním prvého oblastného kola v jednotlivých oblastiach: 

Oblasť sever a východ  

Preteky sa mali konať v Poprade, ale napriek vynaloženému úsiliu organizujúceho klubu sa im 

nepodarilo zohnať náhradnú telocvičňu, pretože do telocvične na ZŠ Dostojevského majú 

zákaz vstupu kvôli Corone.  

Oblasť stred  

Do dnešného dňa sa odhlásili 3 kluby (karanténa pre deti alebo rodičia nedovolili deťom 

cestovať na preteky) a zo 7 prihlásených rozhodkýň ostala k dispozícii na preteky 1! 

Oblasť západ  

Zatiaľ máme vedomosť len o odhlásení jedného klubu kvôli Covidu a chorobe. Ďalšie kluby 

však vyjadrujú pochybnosti, či rodičia detí povolia na preteky cestovať. 

  

Situácia je veľmi vážna a ak nezorganizujeme oblastné kolá, nemáme ako naplniť postupový 

kľúč na Slovenský pohár. To by bol ale menší problém. Ten väčší problém je, že ZŠ 

v Handlovej nepovolí vstup pretekárom do telocvične, čiže nemáme na Slovenský pohár 

organizátora. Epidemiológovia uvádzajú kritické najbližšie týždne v šírení pandémie a preto je 

namieste, aby sme zvážili všetky riziká organizovania súťaží. 

 

Veľa klubov sa tiež ozvalo, že nemajú povolený prístup do telocviční a teda sa na preteky 

nepripravujú. 

 

SGF vydalo inštrukcie k organizovaniu súťaží a sústredení v SR a taktiež rozposlalo na kluby 

formulár čestné prehlásenie na vstup do telocviční a pri registrácii na súťaž - pri príchode. 

Rozposlali sme tiež na kluby vzor upraveného rozpisu, kde sú aktuálne zapracované všetky 

požiadavky na dodržiavanie hygienických nariadení štátnych orgánov SR. 

 

Členovia sekcie sa postupne vyjadrili k aktuálnej situácii a zhodli sa na stanovisku: 

Sekcia GpV SGF oficiálne ruší oblastné kolá, Slovenský pohár a M SR v kategórii C pre rok 2020. 



ODPORÚČANIE: 

Sekcii záleží na tom, aby deti pokračovali v tréningu, aby v rámci možností súťažili a aktívne sme 

prečkali tieto ťažké časy. 

Odporúčame, aby sa súťaže, ktoré sú pripravené uskutočnili. Súťaž nebude Slovenský pohár, teda 

oficiálne preteky SGF, ale  súťaže sa posúvajú na úroveň klubov. Ak sa súťaže zúčastnia 3 kluby, bude 

to súťaž, ktorá bude započítaná do 3 súťaží pre ministerstvo školstva pri splnení podmienky, že 

organizátor pošle rozpis a výsledkové listiny a vloží deti do súpisiek v Membery) .  

Sekcia GpV taktiež vyzýva kluby na hľadanie ďalších formátov (online, prípadne kombinovaných ) na 

organizovanie súťaží.  

 

Zapísala: Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF 

V Bratislave, 12.10.2020 

 

 

 

 

 


