
 
 
 
 

 
Plán práce Sekcie mužov na rok 2021 

 
 
Práca v Sekcii: 
 
Ľuboš Rupčík - predseda rozhodcovskej komisie, do ktorej si zvolil týchto členov - Tibor 
Bohňa a Miroslav Lazorík  
Menovaný bude predkladať nominácie rozhodcov, zodpovedný za aktualizáciu web stránky 
SGF, časti určenej pre sekciu mužov; zodpovedný za dopracovanie a aktualizáciu súťažného 
poriadku mužov 
 
Pavol Šimoňák – metodik sekcie mužov, zodpovedný za prípravu a obsah rozpisov 
jednotlivých pretekov, bude spracovávať podnety od trénerov, navrhovať potrebné zmeny 
v súťažnom programe 
 
Juraj Kremnický – zodpovedný za vyhodnocovanie úspešnosti klubov; za testovanie 
a vyhodnocovanie testov členov reprezentačných výberov mužov, juniorov a žiakov 
 
Eduard Marčák – koordinátor medzi sekciou a klubmi z východu SR. Bude interpretovať 
požiadavky klubov (Prešov, Košice) na Sekciu mužov a opačne 
 
Peter Krištof - reprezentačný tréner, zodpovedný za vedenie sústredení, činnosť výberov RD 
a RGCTM (P. Šimoňák), za prípravu na preteky a výsledky 
 
 
Ciele na rok 2021: 
 

• účasť seniora na ME, MS pre ukončenie športovej činnosti nášho jediného seniora S. 

Michňáka nie je možná 

• pokračovať sústredeniami RD a RGCTM pre vybraných pretekárov za účasti osobných 

trénerov a taktiež s možnosťou účasti trénerov i pretekárov, ktorí sa do výberov na 

rok 2021 nedostali, no majú záujem o spoluprácu a získavanie nových poznatkov 

• v roku 2021 zrealizovať seminár pre trénerov a rozhodcov 

• v roku 2021 zriadenie nového RGCTM (B. Bystrica) 

• zvyšovať počet pretekárov na pretekoch Slov. pohára a na M SR 

• účasť jedného trénera (pretekára) na UEG kempe Tirrenia/ITA  

• zabezpečenie zahraničného trénera na sústredení v SR  



• príprava projektu na novú gym. halu  

• na M SR pozvať aj zahraničných účastníkov (od kategórie St. žiakov po sen) 

 

Hlavné priority, ktoré je potrebné spoločným úsilím napĺňať: 
 

• Podpora súčasných a nových klubov športovej gymnastiky mužov s cieľom zvýšiť 
členskú základňu 

• Pokračovať vo vyhodnocovaní i angažovanosti klubov  

• Zasadzovať sa o zlepšenie technického vybavenia jednotlivých klubov  

• Zvýšiť počet pretekárov na SP, vytvoriť podmienky, aby nedochádzalo k odlivu tých 
pretekárov, ktorí nezvládli nároky súčasného súťažného programu a končia 
s cvičením len preto, že nemajú program, v ktorom by súťažili  

• Aktualizovať video nahrávky povinného programu žiakov a uviesť ho na stránku SGF  

• Usporiadať školenie trénerov, rozhodcov (domáci, zahraniční tréneri, rozhodcovia, 
lektori, ....) 

• Aktualizovať stránku SGF, Sekcia mužov 

• Angažovať zahraničného trénera na 4x 10 - 14 dní (RUS, UKR, ....) 

• Zriadiť nové RGCTM muži  
 
 
Plán zasadnutí na rok 2021 
 

január 
ZOOM App Rozšírené zasadnutie 
sekcie ŠG-M   

február 
ZOOM App Rozšírené zasadnutie 
sekcie ŠG-M   

marec 
ZOOM App Rozšírené zasadnutie 
sekcie ŠG-M   

leto 
Rozšírené zasadnutie sekcie ŠG-M 
popri Seminári trénerov a rozhodcov Trenčín ŠG-M 

jún Zasadnutie sekcie ŠG-M B. Bystrica ŠG-M 

november Rozšírené zasadnutie sekcie ŠG-M Šamorín ŠG-M 

celoročne Online zasadnutia 5-8x  

 
 
Plánované sústredenia a preteky sú uvedené v "Termínovej listine SGF 2021". 
 
 
V Bratislave 18. januára 2021 
 
M. Zvalo 


