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POHYB JE ZDRAVIE 

Je zriedkavou udalosťou v živote ľudí prežiť z jedného storočia do 
nasledujúceho. Ešte zriedkavejšie je prežiť takýto prechod medzi dvo-
ma tisícročiami. Naše generácie majú to šťastie.  Boli to roky bohaté 
na nezabudnuteľné deje, roky významných udalostí, ktoré vošli do 
histórie národa, štátu, ale aj nedávne, ktoré si ešte aj my pamätáme.  

V tomto roku si pripomíname 50. výročie ZŠK Jasná a 15. výročie 
O RTVŠ pri ZŠK Jasná.  

Máme teda príležitosť spomínať, ale aj hodnotiť, čo sme zažili a aké výsledky sme dosiahli na poli 
rekreačnej telesnej výchovy a športu.  Písomné začiatky oddielu v ZŠK sa datujú od roku 1988, pod názvom 
odbor ZRTV TJ Jasná. Za hodnotiace obdobie sa názov TJ viackrát menil. Od roku 1988 odbor ZRTV TJ Jasná, 
od roku 1990 odbor RTVŠ TJ Jasná, od roku 1993 odbor TRVŠ pri ZŠK Jasná a od roku 1995 to je oddiel RTVŠ 
pri ZŠK Jasná.  

 
 PRVÝ VÝBOR ODBORU ZRTV:  

RNDr. Eva Piatková – predsedkyňa, cvičiteľka II. triedy 
PhDr. Mária Hlavčová – podpredsedkyňa 
Viera Bőhmerová – hospodárka 
Riadiaca a organizátorská práca nášho odboru bola predovšetkým na cvičiteľkách, ktoré vlastne tvorili 

aj funkcionársky aktív.  Schádzali sme sa v telocvični TJ Partizán a  iných telocvičniach v meste. Od roku 
1995 v telocvični na plavárni, stavebnej škole, Pongrácovskej kúrii, Gymnáziu M. M. Hodžu.  

Na začiatku bolo evidovaných 20 členiek, v ďalších rokoch naša členská základňa bola veľmi pohyb-
livá, od 20 do 120 členiek, t. č. Je to 76 členiek.  Lekárske prehliadky boli v tom, že môžu členky odboru 
predvádzať rekreačno-telovýchovnú činnosť. Chodili ženy všetkých vekových kategórii, od 16 – 72 rokov, 

Cvičiteľky RTVŠ pri ZŠK Jasná
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rôzneho zamestnania, ktorých hlavným záujmom bol pravidelný pohyb, cvičenie s hudbou, kombinácia 
pohybovej výchovy a džezgymnastiky, v letných mesiacoch turistika, v zime beh na lyžiach.  

Na konci každej cvičebnej sezóny, boli organizované malé posedenia, výlety do prírody, do okolia 
Liptova, tiež pekné výlety na bicykloch. Niektoré členky sa stali aj členkami turistického klubu. Chodili 
s turistami na plánované túry do prírody a zapájali sa do všetkých turistických akcií.  Výdatne pre náš orga-
nizmus pôsobili vytrvalostné behy okolo Váhu a tak sme zorganizovali aj 1. ročník preteku „Beh je náš liek“, 
ktorý pokračuje stále, len pod rôznymi názvami.  

Brigády – to boli dobrovoľné jarné práce pri upratovaní telocvične, plavárne, pri úprave zjazdoviek 
a pri rôznych plánovaných akciách ZŠK. Bol to opäť pohyb a užitočná práca.  Naše členky sa pravidelne 
zúčastňovali okresných súťaží pódiových skladieb, na celoštátnych festivaloch i vystúpeniach na sláv-
nostných športových akadémiách.  Umiestňovali sa na popredných miestach. Reprezentovali nás aj na 
televíznej súťaži medzi mestami Liptovský Mikuláš a Martin, kde ženy pri hudbe veľmi pekne a úspešne 
cvičili na tomto podujatí aj pre Československú televíziu.  

Našou úlohou bolo: 
   -  zabezpečiť pre cvičiteľky odboru ZRTV doplňovanie kvalifikácie všetkými prístupnými formami do-

škoľovania, ako i zabezpečenie rozšírenia radov našich cvičiteliek. Mali sme vyškolené cvičiteľky, ktoré 
mali kvalifikáciu od 1. triedy až po 4. triedu 

   -  udržiavanie členskej základne a získavanie nových členiek 
   -  zaisťovanie prednášok pre cvičenky, najmä zo zdravotníckou tematikou, propagovanie našej činnosti 

vo zväzovom časopise ZRTV a v časopise Liptov.  
Spomedzi funkcionáriek a cvičiteliek, ktoré sa tiež zaslúžili o dobré meno odboru, treba spomenúť 

najmä Julku Geročovú, Evu Pavlíkovú, Evu Krevovú, Ľubicu Žuffovú, Darinu Měrkovú, Milotu Bačovú, Darinu 
Majzlíkovú a Janu Volkovú.  V hodnotenom období sa v odbore vyškolili: 1 cvičiteľka I. triedy, 2 cvičiteľky 
II. triedy, 4 cvičiteľky III. triedy a 8 cvičiteliek IV. triedy, 2 cvičiteľky tréner III. triedy rytmickej gymnastiky 
a aerobiku, 2 cvičiteľky tréner rekreačného športu III. triedy.  

Odbor ZRTV mal úradné a schôdzové miestnosti na rôznych miestach v meste. Od roku 1994 využíval 
na schôdzovú činnosť miestnosti v budove sekretariátu ZŠK.  Odbor ZRTV pracoval úspešne od jeho založe-
nia. Boli však i obdobia prechodnej stagnácie. Vždy sa našli ľudia, ktorí vyvinuli maximálne úsilie o zacho-
vanie odboru. V tomto období jednou z nich bola aj cvičiteľka RNDr. Eva Piatková, ktorá viedla odbor 3 roky.  
Po odchode RNDr. Evy Piatkovej (Webbinkovej), cvičiteľkou bola Zděna Marková, ktorá mala veľkú zásluhu 
na tom aj s Vierou Bőhmerovou, že sa odbor nerozpadol.  

Prišla jeseň roku 1989, politické udalosti nabrali nový smer. Nová doba rozdelila našu Československú 
republiku. Zanikli bývalé telovýchovné organizácie. Vznikli nové. Aj ženy z rôznych TJ, ako je kanoe, TJ ŠK, 
M klub, Tatra klub, členky odboru RTVŠ – staršie ženy, chceli ďalej športovať a preto požiadali o prijatie do 
odboru RTVŽ pri ZŠK Jasná. Výbor ZŠK žiadosti vyhovel a svojím uznesením ich prijal od 1. I. 1994 do od-
boru, čím sa zvýšila členská základňa o 42 členiek. Cvičilo sa vo viacerých skupinách, na rôznych miestach, 
výborom ZŠK bolo navrhnuté, aby sa zlúčili do oddielu RTVŠ pri ZŠK Jasná. Zlučovacia schôdza sa konala 
18. V. 1995, kde boli navrhnuté a schválené Stanovy oddielu RTVŠ a činnosť. Jeho činnosť bola riadená 6 
členným výborom, ktorý sa pravidelne schádzal a bol kontrolovaný V ZŠK.  

Výbor: 
Eva Vršatová – predsedkyňa     
Viera Bőhmerová – podpredsedkyňa     
Zděna Marková – členka výboru – cvičiteľka
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Anna Mydliarová – členka výboru – cvičiteľka
Katarína Kubašková – členka výboru – cvičiteľka     
Eva Szabová – členka RK
S  pekným starým slovenský pozdravením „Dobré zdravie“ začínali sme našu činnosť. Spočívala na 

dobrovoľnosti v  cvičení v  jednotlivých skupinách, kde cvičenky pri hudbe cvičili kondičnú gymnastiku, 
rytmickú gymnastiku, strečing, aerobic. Gymnastiku sme považovali za základ akejkoľvek telovýchovnej 
činnosti. Usilovali sme sa o optimálnu pohyblivosť kĺbov, chrbtice, o harmonickú stavbu tela. Čiže o svoje 
zdravie, pracovnú schopnosť a životnú pohodu.  

Pravidelné cvičenia prebiehali po celý rok, mimo školských prázdnin, 2 – 3 krát do týždňa.  

 CVIČILO SA V TROCH SKUPINÁCH: 
1.  skupinu viedla a stále vedie cvičiteľka III. triedy Zděnka Marková 
2.  skupinu viedla a stále vedie cvičiteľka III. triedy Anna Mydliarová  st. a Anna Mydliarová  ml.  
3.  skupinu viedla do roku 1998 cvičiteľka II. triedy Katarína Kubašková, ktorej cvičenie bolo zamerané na 

pódiové skladby a aerobic.  
Cez letné prázdniny členky využívali individuálne rôzne športové aktivity. Spestrením pohybovej 

aktivity členiek bolo využitie posilňovne a plavárne.  Vykonávali sme verejné cvičebné hodiny, s názvom 
„Zacvičte si s nami“, kde sa prišli pozrieť, ale aj si za-
cvičiť rodinní príslušníci, deti, manželia, staré mamy 
a  známi priatelia.  Spokojnosť bola obojstranná. 
Verejné cvičebné hodiny boli aj o tom, že sme pozý-
vali všetky oddiely RTVŠ okresu. Vzájomná výmena 
skúseností bola prospešná pre všetkých.  

Volejbalový oddiel bol v  roku 1995 prihlásený 
do OZ RTVŠ, do skupiny B. Športovo rekreačná 
činnosť volejbalistiek spočívala každý rok aj 
v  priateľských turnajoch, organizovaním a  účas-
ťou na súťažiach volejbalových oddielov okresu, 
so striedavými úspechmi. Od roku 1995 viedli 
volejbalový oddiel Viera Kořínková a  Jana Líšková.  
Heslo „Viac pohybu dnes, hravo prekonám stres“, 
boli výzvou pre všetkých na zvýšenie pohybovej 
činnosti, aby sme si každoročne v „Mesiaci športu“, 
otestovali našu výkonnosť pri rôznych akciách. Ako 
je „Plavecká štafeta mesta“, „Maratón aerobicu“, 
„Deň chôdze“, „Cvičenie na čas“, „Cvičí celá rodina“, 
„Testy zdatnosti“. Účasť členiek na každej akcii sa 
pohybovala od 10 – 20 členiek.  

Okrem účasti na akciách poriadaných ZŠK, sme 
sa aktívne podieľali na akciách spoločenského významu na území mesta. Plnili si spoločenské povinnosti 
a tak prispeli k propagácii ZŠK.

Cvičebné skupiny

Cvičebné skupiny
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Cvičiteľky odoberali časopis Spravodaj – kalendár podujatí, vydávaný SZ RTVŠ.  
Obohatenie našej cvičiteľskej činnosti pomohlo aj to, že cvičiteľky absolvovali odborné semináre, 

ako napr. : nová metodika aerobicu, netradičné 
športy a  náčinie v  športe pre všetkých, cesta 
k zdraviu a pod., kde získali informácie o nových 
smeroch športu a  nové námety na cvičenie, 
ktoré sa zaviedli do praxe.  

Nezabúdali sme ani na okrúhle výročie na-
šich členiek, gratulácie a kytička kvetov potešili 
každú oslávenkyňu.  Povinnosťou bolo vyrovná-
vať si členské príspevky, ktoré sa plnili na 100%. 
Členky, ktoré nedodržali stanovy oddielu RTVŠ, 
boli z oddielu vylúčené.  Starostlivosť o zverený 
majetok a  inventarizácia majetku bolo neustá-
lou povinnosťou oddielu.  

Od roku 1988 sa naša finančná situácia 
vylepšila. Dotácie, ktoré sme dostávali od ZŠK, 
boli vždy účelne využité.  15 rokov účinkovania 
oddielu v rámci ZŠK preukazuje jeho konsolidácia 
a možnosť výhod ktoré predtým členovia nemali, 
ale konštatujeme, že rôznorodosť športového 
zamerania nášho oddielu zase obohatila aj ZŠK 
Jasná.  

Je to len veľmi skromný výpočet činnosti 
oddielu RTVŠ za 15 rokov jeho trvania v ZŠK.  

Oddiel RTVŠ viedli: 
1988 – 1990 RNDr. Eva Piatková 
1991 – 1993 Júlia Geročová 
1994 – 2000 Eva Vršatová 
2001 -   Marta Hybenová 

Funkcie vo vyšších orgánoch: 
Júlia Geročová – predsedkyňa O RTVŠ Región Liptova 
Eva Krevová  – predsedkyňa KZ RTVŠ.   

Uplatňujeme Tyršov ideál, aby hodnotám minulosti vždy zodpovedali hodnoty našej prítomnosti 
a budúcnosti.  Ďakujeme všetkým funkcionárkam, cvičiteľkám a ostatným členkám oddielu, ktoré majú 
srdečný vzťah k  športu, za vykonanú funkcionársku a  cvičiteľskú obetavú prácu v  rekreačnej telesnej 
činnosti a v športe.    

 

Cvičenie v telocvični

…po cvičení 


