
34. Gym Festival Trnava 2021 

Správa delegáta  
 

Názov súťaže:   34. Gym Festival Trnava 2021 

Dátum:    11.-12.9.2021     

Usporiadateľ:    KGŠ Slávia Trnava  

Miesto:    Mestská športová hala Trnava 

Riaditeľ pretekov:   Mgr. Ján Novák 

Hlavná rozhodkyňa:   Zuzana Purdeková 

Delegátka SGF:   Monika Šišková 

 

Účasť: 

Štáty:     CZE, HUN, POL, SVK 

Kluby SR:    Slávia GC Bratislava, KŠG Detva, GK UMB B. Bystrica,  

    KGŠ Slávia Trnava 

Žiačky:   5 družstiev, 13 pretekárok 

Juniorky:   11 pretekárok 

Seniorky:   10 pretekárok 

 

Počet zúčastnených divákov: cca 150 

 

Zhodnotenie súťaže: 

 

Organizácia súťaže: 

Rok 2020 bol poznačený pandémiou Covid-19 a z tohto dôvodu nebola súťaž zorganizovaná 

(najskôr bola z júna preložená na september, v závere zrušená). 

Pre rok 2021 bola súťaž naplánovaná najskôr v tradičnom termíne v júni, neskôr opäť 

preložená na september. Našťastie, septembrový termín sa podarilo dodržať a Klub 

gymnastických športov Slávia Trnava z poverenia Slovenskej gymnastickej federácie 

usporiadal tradičný 34. Gym Festival v Trnave. Súťaž bola organizovaná v súlade so všetkými 

proti-pandemickými opatreniami, účastníci boli kontrolovaní pri vstupe do haly (očkovanie, 

testovanie), boli označení páskou na ruke. Diváci v hale taktiež podliehali OTP režimu 

(očkovaný, testovaný, prekonaný). 

K podujatiu bol vypracovaný bezpečnostný projekt so všetkými nahláseniami na požadované 

úrady. 

 

V rámci Gym Festivalu sa uskutočnili všetky súťaže, ktoré sú dlhoročne jeho súčasťou:  

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska junioriek a senioriek 

53. ročník Pohára starobylej Trnavy 

Memoriál Jána a Heleny Novákových 

Memoriál Vojtecha Schöna 

 

Organizácia súťaží bola rovnaká ako v posledných rokoch, v sobotu doobeda súťaže 

junioriek, poobede súťaže senioriek a večer súťaže žiačok. K dispozícii boli dve sady náradia 

Spieth, v súťažnej hale sada zapožičaná z Českej gymnastickej federácie a sada náradia 

v telocvični Viery Čáslavskej, ktorá umožnila pretekárkam všeobecné rozcvičenie. K náradiu 

sme nezaznamenali žiadne sťažnosti alebo pripomienky od trénerov. 

 



Vizuálne bola celá hala vyzdobená v tradičnom duchu ako v posledných rokoch: veľký baner 

na pozdĺžnej strane, grafika diplomov, plagátov, na sociálne siete a loga bola jednotná 

a pôsobila kompaktne. Grafika bola spracovaná v súlade s novou grafickou identitou SGF.  

Novinkou bolo vytvorenie mikro - web stránky na stránke SGF (www.sgf.sk) so všetkými 

informáciami potrebnými k súťaži prehľadne na jednom mieste.   

 

Obidva súťažné dni hlásateľsky zabezpečoval hlásateľ Jozef Hajtman, ktorý hlásil všetky 

informácie v slovenčine aj angličtine.  

 

Novinkou tohto ročníka bolo streamovanie podujatia, ktoré zabezpečovala firma AltTag 

Media. Prenos bol vysielaný cez web rozhranie SGF. Sledovaniu prenosu predchádzala 

registrácia diváka, čo nám umožňuje ďalej pracovať s registrovanými počtami divákov, ich 

skladbou a podobne. Streamovanie zabezpečovali 4 kamery – 3 statické a 1 dynamická a 6 

členov obsluhy. Výstupy boli veľmi kvalitné, približujúce sa kvalite TV prenosov. Záznam 

bude uložený v archíve a bude kedykoľvek k dispozícii. 

 

Z oslovených médií sa podujatia zúčastnila len regionálna TV, ktorej reportáž bola uverejnená 

aj na FB SGF. 

 

Všetky zúčastnené delegácie a kluby dostávali priebežne informácie do whatsapp skupiny a 

do mailov, čím sme sa vyhli tlačeniu dokumentov. Tento spôsob bol veľmi rýchly a všetci 

účastníci ho ocenili. Komunikáciu s klubmi, propagáciu a komunikáciu s médiami 

zabezpečovala pracovníčka SGF zodpovedná za danú oblasť.  

 

Celú prípravu podujatia zabezpečoval Se SGF v úzkej spolupráci s organizátorom, počet 

organizátorov počas podujatia v hale bol dostatočný. 

 

Počítačové spracovanie výsledkov a ich zverejňovanie: 

Spracovanie výsledkov zabezpečil český kolega Michal Šotola. Zmena bola vynútená 

zdravotnými problémami Milana Lehotu, ktorý zabezpečoval spracovanie výsledkov v Trnave 

dlhé roky.  

LED obrazovky na jednotlivých náradiach informovali o výslednej známke.  

 

Informačný servis pre divákov zabezpečovala svetelná tabuľa so zobrazovaním výsledných 

známok a poradia pretekárok. Do budúcnosti je potrebné porozmýšľať na postavením 

svetelnej tabule na vyvýšenú podložku pre lepšiu viditeľnosť. 

 

Športová úroveň a výsledky: 

Napriek nižšiemu počtu pretekárok sme mali možnosť vidieť kvalitné výkony vo všetkých 

súťažiach. Vo všetkých 3 vekových kategóriách sa súťažilo súčasne na 2 náradiach. Týmto 

systémom sme vedeli zabezpečiť dostatočný počet medzinárodných rozhodkýň na každom 

náradí aj plynulý priebeh súťaže.  

V seniorskej kategórii nás svojou účasťou a výkonom potešila naša jednotka a účastníčka OH 

v Tokiu Barbora Mokošová, ktorá však štartovala iba na 2 náradiach – bradlá a kladina, 

z dôvodu zápalu šľachy na nohe. Víťazkou sa stala Nikolett Szilagyi z Maďarska so ziskom 

bodov 50,45b. Našou najúspešnejšou pretekárkou bola Radoslava Kalamárová z KŠG Detva – 

44,00b. 

 

V juniorskej kategórii nás kvalitným výkonom potešila a zvíťazila Lucia Dobrocká z KŠG 

Detva so ziskom bodov 46,55b. 

http://www.sgf.sk/


 

V žiačkach zvíťazilo družstvo z Maďarska v zložení Ruszak Viviana a Hurkecz Mira so 

ziskom bodov 88,90 pred pretekárkami z KŠG Detva Lucia Piliarová a Nela Ostrihoňová, 

ktoré získali 87,80 b.  

 

Memoriál Heleny Novákovej:  Kaja Skalska (Poľsko) 

najlepší výkon v súťaži na kladine ( seniorky aj juniorky  

     spoločne)  

Memoriál Jána Nováka:   Barbora Mokošová  

najlepší výkon v súťaži senioriek:  

Memoriál Vojtecha Schöna:   Patrície Makovičková (Česko) 

     Najlepší výkon v súťaži junioriek 

 

Z kvalifikácie boli vyhlásené M SR v kategórii junioriek, senioriek a kadetiek ako ja 

umiestnenia na jednotlivých náradiach. 

  

Ako každý rok, organizátor venoval okrem vecných cien víťazkám v seniorskej a juniorskej 

kategórii aj finančné odmeny v celkovej výške 5 000,-EUR. 

Medaily a diplomy zabezpečila SGF, poháre na memoriály organizujúci klub. 

 

 

V závere môžeme skonštatovať, že napriek veľmi náročným podmienkam na organizáciu 

a neustálej neistote, či súťaž vôbec bude možné  zorganizovať alebo nie, že 34. Gym Festival 

v Trnave bol úspešný po športovej, organizačnej aj spoločenskej stránke. Poďakovanie patrí 

organizujúcemu klubu za prípravu a organizáciu podujatia. 

 

 

 

 

19.9.2021 

Monika Šišková  

 

 

 

 

 

 


