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Zasadnutie sekcie GpV SGF 

22.6.2020, Bratislava 

Zápis 

 

Prítomní: Monika Šišková, Alexandra Ondrejkoá, Emília Fialová, Elena Cingelová,  

  Vladimír Káčer 

Ospravedlnení: Mária Kotríková, Zuzana Marušiaková, Edita Ertlová, Andrea Žideková 

Prizvaná: Mária Andrejkovičová 

 

Zasadnutie sa riadilo nasledovným programom: 

1. Otvorenie  

2. Vyhodnotenie prvého polroku 2020 

3. Plán činnosti na druhý polrok 2020 

4. Medzinárodná činnosť   

Eurogym Reykjavík ISL 2021 

Golden Age Gym Festival, Rethymno GRE 2021 

World Gym for Life Challenge, Lisabon POR 2021 

Setová gymnaestráda, Amsterdam NED 2023  

5. Rôzne 

Novelizácia zákona o športe 

VZ SGF 

Termínová listina na rok 2021 

Iné 

 

1. Otvorenie 

- Zasadnutie otvorila predsedníčka sekcie GpV SGF Monika Šišková 

 

2. Vyhodnotenie prvého polroku 2020 

Seminár GpV, 10.-12.1.2020, Liptovský Ján 

- Seminár bol veľmi vydarený, účasť: 82 účastníkov z 33 klubov a 7 prednášateľov 

- Pestrá ponuka prednášok – teoretických aj praktických 

- Prednášatelia: Ján Novák, prezident 

Alexander Kulikov – spojenie pohybu s hudbou 

Miroslav Zítko – motoricko-funkčná a akrobatická príprava 

Zdeněk Ďuriš – ako predchádzať preťaženiu v športe 

Emília Fialová – hromadné pohybové skladby 

Monika Šišková – organizačná a obsahová práca v sekcii GpV 

Anton Hamran – školenie organizátorov športových podujatí 
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- Vladimír Káčer požiadal, aby sa robil videozáznam zo seminárov 

 

Seminár pre trénerov Teamgym so zahraničnými lektormi (UEG), 8.2.2020, 

Šamorín 

- Seminár bol organizovaný v spolupráci s TC Teamgym UEG 

- Semináru predchádzalo zasadnutie technickej komisie 

- Účasť 12 trénerov z 8 klubov 

- Prednášatelia: členovia TC: Per Sjosrand, Heli Lemmetty, Bianca Franzoi, reprezentačný 

tréner Teamgymu vo Švédsku Gunnar Jansson 

 

Školské M SR AER stredných škôl, Trenčín, 10.2.2020 

- Delegátka bola Mária Kotríková 

- Súťaž je organizovaná v spolupráci so SAŠŠ 

- Celá súťaž prebehla bez problémov 

 

24. Festival pohybových skladieb, Trnava, 7.3.2020 

- Festival sa konal v Mestskej športovej hale mal vynikajúcu športovú, spoločenskú aj 

organizačnú úroveň! Účasť bola ovplyvnená situáciou s pandémiou COVID-19, keď prvý 

prípad na Slovensku bol ohlásený v piatok pred festivalom. Situácia bola kritická už 

posledné 2 týždne pred podujatím, keď sa odhlásili 2 české kluby, 1 klub z Maďarska a 2 

slovenské kluby. Napriek tomu bola účasť vysoká: 26 klubov a takmer 600 vstupujúcich 

plus tréneri. Zahraniční účastníci: 1 klub z HUN a Lotyšska. Predstavilo sa 48 skladieb v 

5 vekových kategóriách a 6 kategórií celkovo (jednu kat. sme museli rozdeliť na malé 

a veľké skladby).  

- Online hodnotenie bolo bezproblémové. 

- Víťazná skladba: Zrodenie draka, Donaldgym Ludanice 

- Emília Fialová ako hlavná rozhodkyňa skonštatovala neustále sa zvyšujúcu kvalitu 

skladieb. 

 

Všetky ostatné podujatia sekcie boli pre Corona vírus v prvom polroku zrušené. 

 

3. Plán činnosti na druhý polrok 2020 

Na základe usmernení prezidenta SGF pri tvorbe termínovej listiny na druhý polrok sme 

zachovali zásadu, že v každom športe sa musia uskutočniť M SR a ak sa dá jeden 

Slovenský pohár. Termíny, ktoré boli obsadené jednotlivými sekciami ostali v platnosti. 

Nová termínová listina na druhý polrok 2020: 

1. Kolo Sl. pohára C – oblasti  10.10. (GA-BA BA, TO, PP) 

Slovenský pohár C, Handlová  24.10. 

M SR C, Prievidza    14.11. 

 

M SR Teamgym, GA-BA Bratislava  21.11. 

 

Všetky ostatné súťaže sú zrušené. 
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Klubové preteky – kluby, ktoré si chcú na jeseň nahradiť zrušené jarné súťaže budú 

oslovené, aby si stanovili nový termín. 

 

 Celá termínová listina bude spracovaná za sekciu GpV a rozposlaná na kluby  

 a uverejnená na web SGF. 

 

- Je potrebné urýchlené spracovanie a vydanie rozpisov na súťaže 

- Nominácia delegátov a hl. rozhodcov bude predložená na schválenie na VV SGF v júni 

- Je potrebné, aby kluby spracovali aj plagáty, ktoré uverejníme na webe a FB SGF 

- Požiadavka na zaslanie pohárov a medailí od firmy JIPAST na Sl. pohár bude poslaná zo 

Se SGF 

- Na M SR zabezpečí poháre a medaily Se SGF. 

 

4. Medzinárodná činnosť    

Eurogym Reykjavík ISL 

- Podujatie je preložené na nový termín Európsky Gym for Life Challenge 3.7. a Eurogym 

4.-8.7.2021. 

- Uhradená prvá záloha ostáva na OV ako kredit, letenky boli zrušené, všetky ostatné 

termíny  prihlášok a platieb sú posunuté a registráciu bude treba robiť opäť. 

 

Golden Age Gym Festival, Rethymno GRE 

- Aj toto podujatie bolo presunuté na rok 2021, nový termín je 3.-8.10.2021. 

- Uhradená prvá záloha ostáva na OV ako kredit, platby za hotel boli vrátené. 

- Opäť bude potrebné urobiť všetky registrácie aj platby podľa inštrukcií OV. 

- Do programu Golden Age Gala bola nominovaná skupina účastníkov zo Sokolskej únie 

Slovenska.  

 

World Gym for Life Challenge, 13.-17.7.2021, Lisabon POR 

- SGF bola oslovená na spoluprácu v projekte EU – integrácia postihnutých športovcov na 

tomto podujatí. V spolupráci s klubom Arabeska Nitra sme spracovali všetky podklady 

a čakáme, či bude projekt podporený.  

- Okrem tohto sme nedostali žiadnu registráciu z klubov, podujatie ešte budeme 

propagovať, bolo by výborné, ak by sme našli záujemcov o účasť. 

 

Svetová gymnaestráda 2023, Amsterdam NED 

- Predsedníčka sekcie informovala o prvých informáciách o Svetovej gymnaestráde 2023. 

- SGF má záujem sa zúčastniť s hromadnou skladbou, na choreografii ktorej začala Emília 

Fialová už pracovať.  

- Emília Fialová informovala o príprave choreografie na hromadnú skladbu: je pre 324 žien 

( 36 x 9) 

Informovala tiež o kontakte s Štefanom Šušlíkom, ktorý má záujem zapojiť sa do 

prípravy tejto skladby vo funkcii produkčného.  
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Na seminári GpV v Liptovskom Jáne sa do spolupráce prihlásili aj gymnastické kluby, 

opäť ich oslovíme na spoluprácu s zorganizujeme spoločné stretnutie (september). 

Pred stretnutím s klubmi sa musí uskutočniť stretnutie SGF – všetkých zainteresovaných 

na príprave skladby. 

Emília Fialová pripomenula, že skladba by po Svetovej gymnaestráde bola 

odprezentovaná aj na Slete Sokolskej únie Slovenska v roku 2023 a na Sokolskom slete, 

ktorý sa bude konať v Prahe 2024. 

 

5. Rôzne 

- Predsedníčka sekcie informovala o novelizácii zákona o športe: z novelizácie vyplýva, že 

pre rok 2020 nemusia kluby plniť podmienku 3 súťaží. Do vzorca na výpočet príspevku 

z ministerstva sa na rok 2021 budú vkladať údaje z roku 2019. Pre pandémiu Korona 

vírusu nemali zväzy a kluby možnosť plniť kritériá. 3 súťaže sa budú počítať od 

1.10.2020 do 30.9.2021 pre ďalší rok. 

- SGF už nebude súťaž 5 olympijských kruhov počítať do podmienky 3 súťaží. Pri tejto 

súťaži nebude možné plniť podmienku min. účasti 3 klubov na súťaži, ktorá bude platiť 

pre rok 2021.  

- Sekcia GpV vypracuje nový obsah súťaží, čím rozšírime možnosti plnenia 3 súťaží pre 

kluby. Súťaž bude založená na obsahu súťaží pre Teamgym. Nový názov Mini 

Teamgym. 

- Predsedníčka sekcie upozornila na konanie Valného zhromaždenia SGF formou per 

rollam  a požiadala kluby o hlasovanie. 

- Je potrebné začať pracovať na termínovej listine na rok 2021. Ako prvý bude seminár 

a tiež sme podali na FIG žiadosť na organizovanie Akadémie FIG v parkoure – ponúkli 

sme 2 termíny 31.1.-7.2.2021 a 7.-14.2.2021 v Šamoríne. 

Seminár GpV: 

návrh miesta – Hotel Tenis Zvolen 

návrh prednášok – Noro Grofčík – tanečník z Nitry, Uljana Volkova – pohybová príprava 

začínajúcich gymnastiek, nová súťaž MINI Teamgym + praktická hodina náskoková 

trampolína a tumbling.    

V septembri bude na kluby zaslaný dotazník na organizátorov súťaží a podujatí sekcie 

GpV v roku 2021. 

 

 

V Bratislave 9.7.2020 

Zapísala: Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF   

 

 

 

 

   


