
Zápis z online zasadnutia sekcie ŠA 

SGF 31.1.2021 

 

Prítomní:  

Oľga Kyselovičová (OK)  

Petra Tomková (PT)  

Karina Danielová (KD)  

Niki Szabóová (NS)  

Michaela Muchová (MM) - ospravedlnená 

Mária Andrejkovičová (MA), koordinátorka ŠA SGF 

 

Program:  

1. Seminár trénerov 2021 

2. Nominačné kritériá MS,ME 

3. Súťaže 

4. Rôzne 
 

K bodu 1.  

1. Seminár trénerov 2021 

OK navrhla, aby sa Seminár pre trénerov, rozhodcov a pretekárov ŠA vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu uskutočnil v dvoch častiach, a to nasledovne: 

1. Časť – teoreticko -informatívna vo forme online 20.2.2021 17:00-19:00 hod. 

2. Časť – podľa možností už prezenčne aj s praxou – máj / jún 2021. 

Členky sekcie súhlasia s návrhom  

Ukladá sa MA zabezpečiť administratívnu časť (ZOOM). T: 10.2.2021 

Ukladá sa OK zabezpečiť prezentáciu.T:20.2.2021 

 

K bodu 2.  

Nominačné kritériá MS, ME.  

OK informovala, že vzhľadom na pandemickú situáciu a pravdepodobný nedostatok súťaží je 

potrebné čiastočne upraviť nominačné kritérií a upresniť ich plnenie. 

Ukladá sa členkám poslať návrhy do 7.2.2021. 

 

K bodu 3.  

OK a MA informovali, že termínová listina SGF je priebežne aktualizovaná na web stránke 

SGF. 

Predbežne sú naplánované: 



- 2. kolá SP (v druhom polroku), ktoré sa uskutočnia v CGŠ Malinovo. 

Organizačne zabezpečuje Inter aerobic BA – 1.kolo  2.10. a KŠA Nitra – 2.kolo 

30.10. 

- PF- v roku 2021 v pláne len 2 kolá. Organizačne 1.kolo zabezpečuje SGF – 

predbežný záujem prejavil Fanatik Bánov – 12.-13.jún (Nové Zámky / Šurany?) 

2. kolo organizuje ČGF – november (Praha).  

- MM SR – Slovak Aerobic Open – preložené na 20.-22.8.2021. Z poverenia SGF 

organizačne zabezpečuje VŠK FTVŠ UK BA.  

OK upozornila, že všetky náklady na organizáciu jednotlivých súťaží sú v súlade 

s ekonomickými smernicami SGF.  

Ukladá sa MA prveriť halu a hotely pre MM SR. T: čo najskôr  

OK ďalej informovala, že predbežne sú na MS v Baku (máj 2021) prihlásené 2 seniorky IW 

a TRIO. Konanie MS však ešte nebolo potvrdené. Tak isto neboli ešte potvrdené ME juniorov 

a seniorov v Pesare (september). SGF plánuje vyslať 2 seniorky IW, TRIO a 2 juniorky a TRIO 

podľa výkonnosti. 

 

K bodu 4.  

OK upozornila, že Valné zhromaždenie SGF sa pravdepodobne uskutoční prezenčne 10.4.2021 

v Bratislave. Účasť zástupcov klubov ŠA je povinná. O prípadnej zmene budú včas 

informovaní všetci zástupcovia klubov. 

 

Zapísala: N. Szabóová  

Overila a spracovala: O. Kyselovičová 

 


