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Zasadnutie sekcie GpV SGF – online 

12.1.2021 

Zápis 

 

Zasadnutie sekcie GpV SGF sa uskutočnilo online prostredníctvom platformy zoom. 

 

Prítomní: Šišková, Kotríková, Káčer, Fialová, Marušiaková, Žideková, Cingelová, Ertlová 

 

Prizvaná: Andrejkovičová 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Vyhodnotenie roku 2020 

  3. Plán činnosti na rok 2021 

  4. Medzinárodná činnosť 

  5. Rôzne 

 

K bodu č. 1 Otvorenie 

 Zasadnutie otvorila a zúčastneným popriala všetko najlepšie a najmä pevné zdravie  

 a skorý návrat do plnohodnotného života plného športových aktivít predsedníčka  

 sekcie Monika Šišková. 

 

K bodu č. 2 Vyhodnotenie roku 2020 

 M. Šišková stručne zrekapitulovala podujatia, ktoré sa v roku 2020 v prvom štvrťroku  

 uskutočnili: 

Seminár GpV, 10.-12.1.2020, Liptovský Ján  
Seminár bol veľmi vydarený, účasť: 82 účastníkov z 33 klubov a 7 prednášateľov  

 

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

Šamorín  
Seminár bol organizovaný v spolupráci s TC Teamgym UEG  

Účasť 12 trénerov z 8 klubov  

 

Školské M SR AER stredných škôl, Trenčín, 10.2.2020  
Súťaž je organizovaná v spolupráci so SAŠŠ  

 

24. Festival pohybových skladieb, Trnava, 7.3.2020 
Účasť bola vysoká napriek nastupujúcej kritickej situácie v súvislosti s pandémiou  

COVID-19: 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).  

Víťazná skladba: Zrodenie draka, Donaldgym Ludanice  

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

 

Kvôli kritickej epidemiologickej situácii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
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a športu prijalo novelu zákona o športe, na základe ktorej sa zrušila povinnosť 3 súťaží  

pre športovcov do 23 rokov: 

Podľa novely pre rok 2019 – 2020 čiže od 01.10.2019 do 30.09.2020 nemusí byť  

splnená podmienka 3 súťaží. Tri klubové súťaže sa budú počítať až od 01.10.2020 –  

30.09.2021.  

SGF spresnila pravidlá pre súťaže, ktoré sa budú do tejto požiadavky pre ministerstvo  

počítať nasledovne: súťaže klubov musia byť pod hlavičkou SGF uverejnené v  

termínovej listine SGF, rozpis bude zaslaný na sekretariát SGF min. 3 mesiace pred  

konaním súťaže, organizátor zašle výsledky hneď po skončení súťaže na sekretariát  

SGF. Súťaže sa musia zúčastniť min. 3 kluby! 

Nepočítajú sa súťaže, ktoré si klub robí sám pre svojich členov.  

 

V snahe zorganizovať v druhom polroku aspoň najvýznamnejšie podujatia v každej  

sekcii sme sa pri úprave termínovej listiny riadili usmernením prezidenta SGF na  

zachovanie termínov v kalendári pre jednotlivé sekcie a len preorganizovať súťaže  

tak, aby sa v každej sekcii uskutočnili M SR. 

Napriek snahe sa nám žiadna súťaž nepodarila zorganizovať, všetky boli postupne  

zrušené. 

 

Jediným podujatím zorganizovaným v druhom polroku na celozväzovej úrovni bolo  

otvorenia Centra gymnastických športov v Malinove 8.9.2020. Centrum slúži pre  

sekcie MG, ŠA, Teamgym a parkour. Postupne bolo dovybavené náradím  

a technickým zariadením tak, aby slúžilo na nielen na tréningy, ale aj sústredenia  

a súťaže.  

Ponuka na tréningy pre kluby GpV a PK bude spracovaná a rozposlaná na všetky  

kluby. 

 

M. Kotríková informovala o úspešnom projekte online pretekov, ktoré klub ŠG  

v Handlovej zorganizoval koncom roku 2020. Za splnenia všetkých hygienických  

podmienok stanovených v danom období (max. 6 osôb v jednom priestore) boli  

v telocvični v Handlovej počas týždňa zorganizované preteky fyzicky na mieste.  

Hodnotenie zabezpečila 1 rozhodkyňa z Handlovej a 1 rozhodkyňa z Prievidze. Táto  

dvojica rozhodkýň sa po odrozhodovaní pretekárok z Handlovej presunula do  

Prievidze a tam odrozhodovali ďalšie pretekárky. Klub Zákamenné sa k súťaži pridal  

online poslaním videí.   

Podobne boli zorganizované preteky na jeseň v Prievidzi, keď sa ku klubom, ktoré  

súťažili na mieste pridal online KGŠ Slávia Trnava. 

 

Sekcia odporúča po návrate gymnastov a gymnastiek do telocviční organizovať súťaže  

deťom aj týmto spôsobom.  

 

Medzinárodné podujatia: 

Eurogym, Reykjavík, ISL   

27.3.2020 OV oznámil, že podujatie bude posunuté, nový termín prisľúbili oznámiť na 

konci apríla  

29.6. 2020 OV oznámil, že presúva podujatie na rok 2021. 

22.10.2020 oznámil OV že festival ruší 

 

Golden Age, Rethymno, GRE 

6.5. oznámenie o presunutí festivalu na rok 2021. 
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Vzdelávanie: 

Iniciatívu prevzali FIG a UEG a zorganizovali sériu online vzdelávania – webinárov  

z každej disciplíny. Webináre boli zdarma stačilo sa prihlásiť. Všetky mali veľmi 

vysokú odbornú úroveň. Prednášky FIG sú dostupné na FIG you tube kanáli, semináre 

UEG nie sú zverejnené. 

 

Marketing a propagácia 

Se SGF využil situáciu, keď sa neorganizovali súťaže na prípravu nových projektov: 

- Vytvorenie platformy na web SGF na prenášanie súťaží do online priestoru  

- V druhom polroku nové mediálne projekty: 

 Ladnosť na prvú 

 Začali sme gymnastikou 

 Kampaň k ružovému októbru – proti rakovine prsníka 

- Nový registračný systém SGF 

- Spoločný projekt gymnastika – atletika – plávanie 

 

K bodu č. 3  Plán činnosti na rok 2021 

 Sekcia GpV SGF navrhuje nasledovné hlavné úlohy GpV pre rok 2021: 

1. Účasť na World Gym for Life Challenge, Lisabon, POR 

2. Účasť na Golden Age Gym Festivale v Rethymno, GRE 

3. Zorganizovanie online Festivalu pohybových skladieb 

4. Zavedenie novej súťaže Mini Teamgym 

5. Zvýšenie počtu klubov a členov sekcie GpV 

Plán činnosti – Termínová listina 2021 tvorí prílohu zápisu 

Vzhľadom k tomu, že epidemiologická situácia je stále zložitá boli prijaté nasledovné 

opatrenia: 

- Presun podujatí z prvého štvrťroku na neskôr 

1. FPS sa uskutoční v decembri 

2.   Súťaže kat. C – ostávajú podľa pôvodného plánu 

3.   30.6. online Festival pohybových skladieb – toto je nový projekt sekcie.  

      Podmienky organizácie predsedníčka sekcie prediskutovala s kolegami  

      z Portugalska, ktorí už jeden online festival zrealizovali. E. Fialová navrhla  

      názov festivalu „Sila spojenie“, ktorý korešponduje s názvom hromadnej  

      skladby a festival by takto mohol oficiálne odštartovať kampaň k príprave    

      našej účasti na Svetovej gymnasetráde v Amsterdame 2023.  

4.   Seminár je z februára presunutý na 28.-30.5. v Malinove, ak sa nebude dať  

      zorganizovať, tak v roku 2021 seminár nebude. 

 

- Dokumenty GpV na rok 2021 

Všetky dokumenty sekcie ostávajú v platnosti z roku 2020, len je potrebné upraviť  

ročníky.  

Nové dokumenty sú vypracované k súťaži Mini Teamgym, ktoré členovia sekcie  

pripomienkovali. Po posledných úpravách budú dokumenty k súťaži zverejnené  
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a poslané klubom GpV. Z. Marušiaková dopracuje tabuľky na zápisy pre  

rozhodcov. 

K bodu č. 4 Medzinárodná činnosť 

Golden Age Gym Festival, Rethymno GRE 2021 – akcia sa pripravuje 

7.5. bol prihláseným klubom poslaný list so žiadosťou o vyjadrenie, či sa zúčastnia aj 

preloženého podujatia. Termín prihlášok je 30.1.2021.  

Odpovedal len klub Sokol Vrútky, ostatní neodpovedali. 

Emília Fialová potvrdila účasť 79 osôb za Sokolskú úniu Slovenska, ktorá uhradila 

zálohu za ubytovanie v Rethymno, ktorá im bola prenesená do roku 2021. OV zmenil 

pravidlá a všetci účastníci si musia objednávať ubytovanie cez OV. Požiadala o pomoc 

v riešení problému. 

M. Šišková požiadala o presné informácie k objednávke ubytovania. Na OV bude 

zaslaný zo SGF oficiálny list so žiadosťou o pomoc pri riešení problému. 

 

World Gym for Life Challenge, Lisabon, POR 2021 – akcia sa pripravuje 

Termín prihlášky bol presunutý na 13.2., žiaľ doteraz sa žiaden z klubov SGF 

neprihlásil. 

Projekt pre postihnutých športovcov z projektov EÚ, do ktorého sme boli oslovení sa  

zapojiť nebol na EÚ schválený (Arabeska Nitra). 

 

Svetová gymnaestráda, Amsterdam, NED  2023 

M. Šišková informovala o postupujúcich prípravách hromadnej skladby. Uskutočnila 

sa séria stretnutí zástupcov SGF, Štefan Šušlík s manželkou Danou a Emília Fialová. 

Pracujeme na príprave projektu na získanie finančných prostriedkov z Eurofondov 

Erazmus + Šport. 

Projekt bude odprezentovaný na seminári. 

M. Fialová oboznámila členov sekcie s myšlienkou a autorským zámerom pri tvorbe 

ksladby a požiadala o súčinnosť v hľadaní interpretov a ich zapojenia do tohto 

projektu. 

 

K bodu č. 5 Rôzne 

- Registrácia 2021 – termín je predĺžený do 28.2.2021! 

- Športovci do 23 rokov – zatiaľ nie sú žiadne inštrukcie, či bude potrebné mať 3 

zapísané 3 súťaže – budeme kluby priebežne informovať 

- Eurogym – 10% z účastníckeho poplatku, ktoré neboli klubom vrátené sa bude 

snažiť SGF nahradiť z položky registrácia a angažovanosť klubov za rok 2020 – 

návrh bude prediskutovaný na VV SGF 27.1.2021. 

 

 

15.1.2021 

Zapísala: Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF 

 


