
35. Gym Festival Trnava 2022 

Správa delegáta  
 

Názov súťaže:   35. Gym Festival Trnava 2022 

Dátum:    17.-18.9.2022     

Usporiadateľ:    KGŠ Slávia Trnava  

Miesto:    Mestská športová hala Trnava 

Riaditeľ pretekov:   Mgr. Ján Novák 

Hlavná rozhodkyňa:   Zuzana Purdeková 

Delegátka SGF:   Monika Šišková 

 

Účasť: 

Štáty:     AUT, CZE, POL, SLO, SVK, UKR 

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

    KGŠ Slávia Trnava, XBS Šamorín 

Žiačky:   8 družstiev, 18 pretekárok 

Juniorky:                                11 pretekárok FIG, 3 pretekárky bez licencie FIG 

Seniorky:   20 pretekárok FIG, 5 pretekárok bez licenice FIG 

 

Počet zúčastnených divákov: cca 150 

Zhodnotenie súťaže: 

 

Organizácia súťaže: 

Po dobrej skúsenosti z roku 2021, kedy bola súťaž zorganizovaná v netradičnom termíne 

v septembri, ktorý dovoľoval organizovanie akcií vzhľadom k vývoju pandémie Covidu bola 

súťaž naplánovaná opäť na septembrová termín. V prospech tohto termínu bol aj predpoklad 

účasti pretekárok na MS a súťaž mala slúžiť ako príprava. 

Prísľub niektorých krajín na účasť sa žiaľ nenaplnil z rôznych dôvodov: JPN kvôli finančnej 

náročnosti, HUN a TUR kvôli účasti na Balkánskych hrách. 

 

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 

54. 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 bola sada náradia 

Spieth, ktorá bola zakúpená k súťažiam EYOF a ktorá bola do v súťažnej haly prevezená zo 

skladov v Senci. Tréningová telocvičňa Viery Čáslavskej sa nevyužívala. 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.  

K súťaži bola vytvorená mikro - web stránka na stránke SGF (www.sgf.sk) so všetkými 

informáciami potrebnými k súťaži prehľadne na jednom mieste.   

http://www.sgf.sk/


 

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

informácie v slovenčine aj angličtine.  

 

Aj v tomto roku bolo zabezpečené streamovanie podujatia, ktoré zastrešovala 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 v sobotu 4 kamery a 6 technikov, v nedeľu  

8 kamier a 9 technikov. Výstup do streamu spracovávala réžia, ktorá robila strih, replay aj 

spomalené zábery. Výstupy boli veľmi kvalitné, v nedeľu boli obohatené kamerou na 

zdvižnom ramene. Záznam bude uložený v archíve a bude kedykoľvek k dispozícii. 

Z nedeľňajšieho finále bude spracovaný záznam, ktorý bude odvysielaný v TV JOJ Šport. 

 

K podujatiu bola rozposlaná tlačová správa pred podujatím aj po podujatí, boli pozvané 

všetky médiá. Žiaľ prišla len RTVS v nedeľu.  

 

Výsledky boli priebežne uverejňované na mikro- stránke ku Gym Festivalu.  

 

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 zabezpečovali české kolegyne Lenka Šotolová s kolegyňou.  

LED obrazovky na jednotlivých náradiach informovali o výslednej známke.  

 

Informačný servis pre divákov zabezpečovala svetelná tabuľa so zobrazovaním výsledných 

známok a poradia pretekárok. Na tabuli boli priebežne premietané aj zábery z cvičenia 

pretekárok. 

 

Športová úroveň a výsledky: 

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

súťažiach. V kategórii junioriek a žiačok sa súťažilo na 2 náradia, seniorky súťažili na 

všetkých 4 náradiach.  

V seniorskej kategórii nás potešila účasť kompletného družstva z ME v Mníchove vrátane  

našej jednotky Barbory Mokošovej z CGŠ Slávia UK Bratislava, ktorá však kvôli zraneniu 

štartovala len na 2 náradiach.  Veľmi potešil výkon Sáry Surmanovej z KGŠ Slávia Trnava, 

ktorá ziskom 48,70 jednoznačne patrila k ozdobám súťaže a vyrovnane súperila s českou 

reprezentantkou a víťazkou Anetou Holasovou, ktorá získala 48,95b.  

 

V juniorskej kategórii nás kvalitným výkonom potešila Lucia Dobrocká z KŠG Detva so 

ziskom bodov 49,20b, ktorá okrem viacboja zvíťazila aj vo všetkých finálových súťažiach. 

 

V žiačkach zvíťazilo družstvo z KŠG Detva Lucia Piliarová a Nela Ostrihoňová, ktoré získali 

90,80 b.  

 

Memoriál Heleny Novákovej:  Lucia Dobrocká 

najlepší výkon v súťaži na kladine ( seniorky aj juniorky  

     spoločne)  

Memoriál Jána Nováka:   Aneta Holasová  

najlepší výkon v súťaži senioriek:  



Memoriál Vojtecha Schöna:   Lucia Dobrocká 

     Najlepší výkon v súťaži junioriek 

Z kvalifikácie boli vyhlásené M SR v kategórii junioriek a senioriek 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 35. Gym Festival v Trnave bol úspešný po športovej, 

organizačnej aj spoločenskej stránke. Poďakovanie patrí domácemu klubu za prípravu 

a organizáciu podujatia. 

 

 

 

 

22.9.2022 

Monika Šišková  

 

 

 

 

 

 


