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FIG AKADÉMIA V PARKÚRE NA SLOVENSKU 
 
Dátum:  26.-30.9.2022 
Miesto:  X-bionic Sphere Šamorín 
 

Takmer 2 roky trvali prípravy na zorganizovanie Akadémie FIG, ktorú sme plánovali 
najskôr v roku 2021, potom bol termín niekoľkokrát posunutý „vďaka“ Covidu a momentálne sa 
zdá, že všetko je pripravené a kurz pre trénerov sa uskutoční. 

Parkúr, ako najmladšia disciplína v FIG, sa dynamicky rozbieha a nevyhnutným 
predpokladom na napredovanie aj na Slovensku je jednoznačne vzdelávanie trénerov. Keďže 
na Slovensku neexistuje vzdelávací systém pre parkúr, od začiatku sme videli ako jedinú 
príležitosť vyškoliť našich trénerov prostredníctvom tohto medzinárodného školenia a absolventi 
budú naďalej vzdelávať ďalších trénerov na slovenskej úrovni. 

 
Vzdelávanie trénerov vo všetkých gymnastických športoch je realizované 

prostredníctvom programu FIG Akadémie, ktorá má 3 stupne. Vzdelávací program je zostavený 
z teoretických a praktických prednášok. Teoretickú časť musí každý prihlásený účastník 
absolvovať ešte pred začiatkom kurzu (prednášky aj skúšky) na vzdelávacej platforme 
FIG v termíne 17.8. - 28.8.2022. Úspešní absolventi sa môžu zúčastniť praktickej časti, kde 
v závere taktiež absolvujú skúšky. Každý účastník musí absolvovať kurz v plnom rozsahu podľa 
zverejneného programu. 

 
Kurz je vedený expertami FIG v anglickom jazyku. Členská federácia FIG sa môže 

kurzu zúčastniť s 2 trénermi, Slovensko ako usporiadateľská krajina s 5 trénermi. V prípade 
nenaplnenia kapacít, je možné povoliť vyšší počet účastníkov z jednotlivých krajín. Maximálny 
počet účastníkov je 30, minimálny 15. Pri nenaplnení počtu 15 prihlásených trénerov bude 
akadémia zrušená. 
Na kurz sa môžu záujemci prihlásiť len prostredníctvom národnej gymnastickej federácie za 
nasledovných podmienok: 
 

1. Členstvo v SGF, zapájanie sa do aktivít v sekcii parkúr. 
2. Zaplatený členský poplatok na FIG Akadémiu vo výške 250,-EUR 
3. Aktívna znalosť anglického jazyka 
4. Aktívna spolupráca so SGF po ukončení kurzu na organizácii a vedení kurzov 

pre slovenských trénerov. 

V prípade, že sa nenahlási dostatočný počet trénerov z radov členov SGF, bude školenie 
sprístupnené aj pre nečlenov SGF s poplatkom 350,-EUR. Výber účastníkov je v plnej 
kompetencii SGF. 
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Po absolvovaní kurzu dostane SGF výsledky skúšok účastníkov zo Slovenska a na základe 
toho pridelí účastníkom prislúchajúci I. trénerský stupeň v parkúre. Z medzinárodnej 
gymnastickej federácie dostanú účastníci osvedčenie o absolvovaní kurzu. 
 
V cene je zahrnuté: 

- účastnícky poplatok 
- 4 x obed 
- 2 x denne kávová prestávka 

 
Program: 
26.9.  príchod a otvorenie (večer) 
27. - 30.9. kurz 
1.10.  odchod (môže byť aj 30.9. po ukončení večer) 
 
 
Veríme, že naši tréneri a členovia využijú túto jedinečnú príležitosť získať trénerské vzdelanie, 
ktoré bolo vytvorené svetovými odborníkmi v parkúre. 
 
 
Termín prihlášok na SGF:  31.7.2022 
 
 
V Bratislave, 16.7.2022 
 

 
 

                    PaedDr. Monika Šišková  
                        prezidentka SGF  

 


