
Golden Age Gym Festival 2022 

2.-8.10.2022, Funchal, POR 

 

Zloženie delegácie: 

Monika Šišková  vedúca delegácie 

Ján Novák  vedúci družstiev 

Sokol Bratislava  28 osôb 

Sokol Skalica  12 osôb 

Sokol Trnava a Trenčín 19 osôb 

Spolu:   61 členov výpravy 

 

8. ročníka Golden Age Gym Festivalu sa zúčastnilo 1800 účastníkov nad 50 rokov z 18 krajín. 

Najpočetnejšou delegáciou bola výprava z Nórska. 

Vekové zloženie slov. delegácie: 1 x nad 80 rokov (83) a 17 x nad 70 rokov.  

Najstarší účastníci festivalu: 97 ročná choreografka z Nórska, dvaja 91 roční cvičenci ( NOR a POR) 

 

Doprava a ubytovanie: 

Dopravu a ubytovanie si skupiny riešili samostatne. 

 

Program: 

 

  



Festival otvoril sprievod mestom, ktorého sa zúčastnili všetky delegácie a všetci účastníci. 

Naše skupiny sa zúčastnili všetkých častí programu podľa rozpisu. Každá skupina mala 32 vystúpenia 

na javiskách  meste. Sokol Bratislava okrem toho vystupoval v Gala programe. 

V doobedňajších hodinách mali skupiny podľa svojich objednávok workshopy, ktoré absolvovali 

v plnom rozsahu.  

 Vedenie delegácie zabezpečovalo akreditáciu, ranné každodenné stretnutia vedúcich 

delegácií, vzdelávacie fórum s odbornými prednáškami na témy týkajúce sa cvičenia seniorov, 

prezentácie ďalšieho Golden Age Gym Festivalu, ktorý sa bude konať v roku 2024 v bulharskom 

Burgase a samozrejme dennú koordináciu skupín SGF. 

 

Finančné zabezpečenie: 

SGF uhradila pre všetkých účastníkov účastnícku kartu vo výške 190,-EUR.  

Účastníci si hradili pobytové náklady a náklady spojené s vystúpením – kostýmy, náčinie, hudba, 

príprava, nácviky a podobne. 

SGF ďalej uhradila 2 členov vedenia výpravy, účastnícku kartu vo výške 140,-EUR a pobytové náklady 

s dopravou. 

 

Záver 

Účasť na festivaloch ako je tento má pre našich členov v seniorskom veku obrovský význam z hľadiska 

ich činnosti. Je úžasné, že seniori v dôchodcovskom veku, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou 

z pohľadu finančného, sú schopní si našetriť a vycestovať do zahraničia, aby reprezentovali našu 

federáciu a Slovensko. Vložené financie každého účastníka tvoria významnú časť ich rodinného 

rozpočtu.   

 

 

 

Monika Šišková, vedúca delegácie  

  

 

 

 


