Zasadnutie sekcie GpV SGF, 20.1.2017, Ludanice
Zápis
Pozvaní:
Prítomní:

členovia sekcie GpV SGF, oblastné koordinátorky
členovia sekcie: Šišková, Káčer, Ondrejková, Fialová, Marušiaková, Kotríková
Oblastné koordinátorky: Cingelová
Ospravedlnení: Žideková
Program:

1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie roku 2016
3. Plán činnosti na rok 2017
4. Spravodaj 1/2017
5. Medzinárodná činnosť: Gym for Life Challenge, NOR
Medzinárodné festivaly
6. Registrácia 2017
7. Rôzne

1. Otvorenie – prítomných privítala predsedníčka sekcie M. Šišková
Členom sekcie a oblastným koordinátorkám poďakovala za odvedenú prácu v minulom roku
a zaželala všetko najlepšie v roku 2017.
2. Vyhodnotenie roku 2016 – domáce podujatia
Prvý polrok sekcia vyhodnotila na zasadnutí sekcie v septembri v Trnave
Na jeseň sa uskutočnili 3 oblastné kolá ( BA, Ha a PP ) a 1 slovenský pohár v Prievidzi, M SR C
v Košiciach. Všetky podujatia mali vysokú úroveň po športovej aj organizačnej stránke.
Nespokojnosť je stále s úrovňou rozhodovania. V septembri bolo zvolané zasadnutie oblastných
koordinátoriek, z ktorého výstup bol poslaný na všetky kluby. Časť z nich bude prediskutovaná
na seminári počas víkendu.
Spolupráca so SAŠŠ
27.9. 2016 sa uskutočnilo stretnutie s generálnou sekretárkou SAŠŠ Andrejkou Ristovou
v Bratislave. Prejednané boli otázky organizácie súťaží ( G4 a aerobik na SŠ), vzdelávanie –
rozhodcov a učiteľov.
Výsledkom bolo kontinuálne vzdelávanie učiteľov v decembri v Trnave 7.-8.12., 13.-14.12.,
vyškolených bolo 20 učiteľov, už teraz máme prihlášky na ďalšie, ktoré by sa malo konať vo
februári opäť v Trnave. Firma JIPAST nám zapožičala molitanové náradie. Školitelia: Šišková,
Lasicová, Šumská – MG.
- GYM F!T – žiaľ na túto časť našej práce nebolo dostatok času. Školy organizovali Gymnastické
dni aj testovanie detí, ale chýbala väčšia koordinácia zo strany sekcie.
Je potrebné spracovať vyhodnotenie celej činnosti v roku 2016.
- Spravodaj 2/2016 – materiály boli uverejňované postupne na web stránke. Spravodaj ako
celok nebol uverejnený.
Medzinárodná činnosť

Golden Age, 2.-8.10.2016, Portorož – podujatie podrobne zhodnotila účastníčka podujatia E.
Fialová.
Podujatia sa zúčastnilo 68 účastníkov zo Sokolskej únie Slovenska a Diamantu Košice.
Organizácia podujatia bola na vysokej úrovni. Tak isto aj prezentácia našich skupín. Krásne
prostredie a slnečné počasie len dotvárali vynikajúcu atmosféru.
3. Plán činnosti na rok 2017
Plán na rok 2017 bol predbežne spracovaný a poslaný na kluby, definitívny materiál bude
spracovaný po jeho odsúhlasení počas víkendu na seminári.
4. Spravodaj 1/2017, - je potrebné,a by Spravodaj bol vydaný ako kompletný materiál. Samozrejme
okrem toho budú všetky informácie postupne uverejňované na web stránke SGF a FB GpV
5. Medzinárodná činnosť 2017
- Gym for Life Challenge – prihlásila sa iba jedna skupina, a to Diamant Košice. Prihlášky
a organizácia výpravy je postupne spracovávaná.
Svetová gymnaestráda Dornbirn 2019 – prvé materiály boli poslané z OV na federácie, budú
spracované a poslané na kluby.
Medzinárodné festivaly – všetky ponuky ktoré na federáciu chodia sú postupne uverejňované
a zasielané na kluby.
6. Registrácia 2017 a informačný systém ministerstva školstva
Prechádzame na nový systém registrácie členov SGF, ktorý bude automaticky preposielaný do
informačného systému ministerstva školstva.
K postupu ako urobiť registráciu bola uverejnená videokonferencia na you tube, bol
prepracovaný Registračný a prestupový poriadok SGF.
7. Rôzne
- Emília Fialová informovala o 1. Slete Sokolskej únie Slovenska, ktorý sa uskutoční
2.7.2017 v Gajaroch. Plánovaná účasť je 240 žien s hromadnou skladbou, ktorá je
pripravovaná k 100 výročiu založenia ČSR.
Zapísala: Monika Šišková
Predsedníčka sekcie GpV SGF

