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SPRÁVA DELEGÁTA 
 

EUROGYM 10. – 15.07.2022, Neuchatel  Švajčiarsko 

 

 

 

 
Eurogym sa organizuje každé 2 roky a je to nesúťažná prehliadka gymnastických skladieb. Tento 13. 

ročník, ktorý sa organizoval v krásnom meste Neuchatal v blízkosti jazera, bol kvôli pandémii COVID -

19 presunutý z roku 2020 z Islandu na rok 2022 do Švajčiarska. Festivalu sa zúčastnilo 21 krajín  a ich 

vystúpenia, ktoré sa konali na dvoch miestach boli famózne.  

Eurogym dáva účastníkom možnosť zlepšiť si svoje schopnosti, objavovať nové športové aktivity a 

vytvárať nové priateľstvá ako aj nabrať motiváciu a nápaditosť ostatných krajín pri vkladaní 

gymnastických prvkov do tónov hudby. 

Festival je otvorený pre účastníkov, ktorý majú od 12 do 18 rokov, registrácia na festival je cez Slovenskú 

Gymnastickú federáciu. Slovenská gymnastická federácia priebežne zverejňuje všetky informácie, ktoré 

nám ohľadne podujatia prichádzajú a na základe týchto informácií sa skupiny, ktoré majú záujem o účasť 

na podujatie prihlasujú. Pani prezidentke Monike Šiškovej, ktorá bola v čase príprav predsedníčkou 

sekcie GpV sa úspešne podarilo zafinancovať účasť na festivale z rozpočtu sekcie GpV. 

 

Celé podujatie sa organizačne zabezpečuje zo SGF.  

Zloženie výpravy: Mária Andrejkovičová vedúci výpravy, SGF 

   Alexandra Ondrejková tréner, KGŠ Slávia Trnava 

   Miroslava Šmičková  tréner, KGŠ Slávia Trnava 

   KGŠ Slávia Trnava  14 dievčat   

 

Doprava: 

Vedúci delegácie vycestoval letecky o deň skôr v skorý ranných hodinách do Genevy a odtiaľ vlakom do 

dejiska diania festival  Neuchatel. Po príchode prebehalo ubytovanie a akreditácia, prevzatie dokumentov, 

obhliadka priestorov školy, miest vystúpení. Členovia tímu vycestovali v ten istý deň v poobedných 

hodinár autobusom a pricestovali v ranných hodinách, kde sa stretli s HoD, prebehlo ubytovanie na škole, 

odovzdanie dokumentov a porada. Späť Hod cestovala vlakom a lietadlom, výprava išla samostatne 

vlakom. 
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Ubytovanie: 

Ubytovanie bolo v škole, ktorá bola situovaná v blízkosti jazera. Ubytovanie bolo v 2 miestnostiach, kde 

si tím priniesol vlastné karimatky a matrace na spanie. Miestnosti boli dostatočné veľké,  žiaľ počasie 

bolo horúce a nebola tam klimatizácia, no všetci sa s tým úspešne vyrovnali. Ako nedostatok možno 

spomenúť umiestnenie spŕch mimo školy cca 10 min pešo, no sprchy sa zatvárali už o 22:00 a pri takom 

počte veľkom počte ľudí to môže spôsobovať komplikácie. Výprava bola ubytovaná na škole spolu 

s časťou  Belgickej výpravy. Škola bola 10 min vzdialená od futbalového štadióna, na ktorom sa konal 

otvárací ceremoniál, mítingy HoD. Škola bola situovaná v blízkosti hokejového štadióna, v  ktorom bolo 

zabezpečené stravovanie. 

 

Stravovanie: 

Stravovanie výpravy prebiehalo v hale hokejového štadióna, kde každá výprava mala určený čas raňajok, 

obedov a  večerí. Strava bola priemerná, keďže 3 krát bolo podávané kari, nie celkom dobrý výber. 

Pozitívum bolo ku každej strave možnosť výberu ovocia a fľaša vody. 

 

Doprava počas podujatia: 

Organizátor pripravil stránku s prepojením na google maps, takže orientácia  bola výborne zvládnutá. 

Všetky vystúpenie, workshopy ako aj strava, sprchy boli až na jeden workshop paddle board dostupné 

pešo max. do 20 min chôdze popri jazere. Cez stránku sa dal pozrieť cestovný poriadok Shuttle busov, 

ktoré boli zdarma ak mala osoba pri sebe akreditačnú kartičku. 
 

Program: 
 

Otvárací ceremoniál  - 10.07.2022 

Otvárací ceremoniál sa konal na štadióne Maladriére Stadium. Pre účastníkov boli presne vymedzené 

miesta na sedenie, na ktoré boli delegácie usadené a tak si mohli vychutnať atmosféru otváracieho 

ceremoniálu. Otvárací ceremoniál mal krásnu poobednú atmosféru a na konci si účastníci zatancovali 

Flash mob.  

 

Vystúpenia v meste: 11. – 13.07.2022 

Naša skupina vystupovala podľa harmonogramu na javisku pripravenom usporiadateľmi. Skupina mala 2 

vystúpenia v meste, dňa 11.07.2022 sa vystúpenie konalo na mieste Quai a 13.07.2022 sa vystúpenie 

konalo na mieste  Port, obe miesta mali úžasnú atmosféru. Dievčatá vystupovali so svojou skladbou  na 

motívy piesne Eugena Suchoňa - Páslo dievča pávy, pod vedením trénerky Alexandry Ondrejkovej 

a asistentky trénerky Miroslavy Šmičkovej. 
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Vystúpenia skupiny sa páčili a dievčatá zožali veľký aplauz. Javiská boli dostatočne veľké, dobre 

ozvučené a vždy bol prítomný jeden zodpovedný organizátor, ktorý aj hlásil a informoval, kto ide cvičiť 

a podobne. Dievčatá sa navzájom povzbudzovali s českou výpravou a sledovali aj vystúpenia ostatných 

federácií, ktoré boli veľmi náučné a motivačné.  

 

Workshopy: 

Workshopy si účastníci vyberali už v predstihu. Miesta workshopov boli situované na rôznych miestach 

v blízkosti jazera. Miesta konania workshopov sa až na pár výnimiek dali  nájsť s prehľadom a boli 

situované blízko ubytovania. Workshop Paddle board bol však veľmi vzdialený a výprava sa na neho 

presunula autobusom, no veľmi si ho dievčatá užili. Z workshopov si vyskúšali ešte Aerial silk, Beach 

Volley a Judo and wrestling games. Výkonnostne boli workshopy na veľkej úrovni ako kreatívne tak aj 

silovo, niekedy boli aj  fyzicky dosť náročné. Skupinu veľmi zaujal aj workshop Aerial Silk, kde sa do 

cvičenia zapojili aj trénerky a vyskúšali si svoje schopnosti. 

 

Silent party: 

Skupina sa zúčastnila aj zaujímavej Silent party 13.07.2022. Išlo o párty kde skupina dostala bezdrôtové 

slúchadlá a všade bolo ticho, ak si nasadili slúchadla hrala hudba, mali možnosť si prepínať z výberu 3 

DJ. 

 

 

Záverečný ceremoniál 14.07.2022 

Hokejový štadión sa stal miestom konania záverečného ceremoniálu. Všetky delegácie mali rozdelenie 

sedenia v sektoroch, čo žiaľ organizátor nezvládol, pri usádzaní nastala komplikovaná situácia a nakoniec 

výprava sedela inde ako mala. Gala predstavenia boli výnimočné a veľmi tento večer výprava užila. 

Na záver prebehlo odovzdanie vlajky Nórskemu organizátorovi Eurogymu a EGFL, organizátor pozval 

všetkých do nórskeho mesta Bodo. 

 

 

Na záver: 

Veľké poďakovanie patrí trénerke Alexandre Ondrejkovej a  asistentke trénerky Miroslave Špičkovej za 

pripravenosť dievča z klubu KGŠ Slávia Trnava, ktorý ako jediný klub sa na tomto podujatí zúčastnil.  

V skupine panovala dobrá a pozitívna nálada, účastníci absolvovali aj výlet loďou po jazere, navštívili 

pamiatky. Počasie bolo priaznivé a účastníci si mohli dopriať aj slnenie na slnku spojeného s plávaním v 

jazere. 
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