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Príprava reprezentačného celku v atletike na EYOF 2021 

v Banskej Bystrici 

 

 

 

Sústredenie v Tatrách pre majstrov Slovenska starších žiakov a žiačok, HNO 
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 EYOF a význam podujatia pre Slovensko 

 

Po tom, ako sa Košice vzdali organizácie Európskeho olympijského festivalu mládeže 

v roku 2021, záujem o túto úlohu prejavilo niekoľko slovenských miest. Okrem Banskej 

Bystrice patrili k favoritom aj mestá Žilina a Šamorín.  Konečné rozhodnutie padlo počas 

stretnutia najvyšších predstaviteľov Slovenského olympijského a športového výboru so 

zástupcami slovenských zväzov desiatich športov, ktoré sú v programe letného EYOF 2021. 

Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017 v spolupráci s regiónom tak o dva roky privíta 

viac ako 5 000 ľudí zo všetkých európskych krajín . 

Európsky olympijský festival mládeže bude zameraný na atletiku, plávanie, športovú 

gymnastiku, tenis, cestnú cyklistiku, džudo, basketbal, volejbal, hádzanú a triatlon. Z troch 

možností bolo mesto pod Urpínom vybraté ako najlepšie riešenie. 

„V prospech Banskej Bystrice zahrali predovšetkým najlepšie možnosti ubytovania približne 

štyritisíc účastníkov multišportového podujatia, ako aj ďalších približne tisíc rozhodcov, 

technických delegátov, oficiálnych hostí a dobrovoľníkov v meste a regióne,“ hovorí  

prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel. 

„Som veľmi rád, že Európsky olympijský festival mládeže EYOF sa uskutoční práve v 

Banskej Bystrici. Je to pre nás česť a ako Európske mesto športu 2017 sa zhostíme neľahkej 

úlohy, ktorá nie je len výzvou, ale aj veľkým záväzkom. Do Banskej Bystrice príde viac ako 5 

000 návštevníkov, čo je pre mesto ekonomický benefit a teší ma, že vďaka našej spolupráci s 

vysokými školami a univerzitou dokážeme zabezpečiť ubytovanie pre toľko ľudí. Dva roky sú 

krátka doba, čo celkovo kladie vysoké nároky na prípravu, napríklad na dobudovanie 

infraštruktúry. Do práce sa pustíme čo najskôr a verím, že pripravíme dôstojné podujatie,“ 

hovorí primátor mesta Ján Nosko. 
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Je pravdepodobné, že mesto Banská Bystrica využije aj niektoré športoviská v neďalekom 

Zvolene, pretože ani v prípade výstavby plánovanej multišportovej haly nebude disponovať 

všetkými potrebnými športoviskami na podujatie rozmeru EYOF. 

Slovenský olympijský a športový výbor čoskoro pre zástupcov dotknutých zväzov 

zorganizuje návštevu usporiadateľa, na ktorej bude potrebné identifikovať potrebné investície 

do športových aj ubytovacích zariadení. Na tohtoročnom júlovom EYOF v azerbajdžanskom 

Baku sa zo Slovenska zúčastní skupina pozorovateľov, zastupujúcich SOŠV, príslušné 

športové zväzy, aj mesto Banská Bystrica, aby získali skúsenosti z organizácie tohto veľkého 

podujatia. 

Počas XV. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v 

azerbajdžanskom Baku sa dosť hovorilo aj o Banskej Bystrici. Mesto pod Urpínom totiž bude 

hostiť najbližšiu edíciu tohto multišportového podujatia pre mládež zo všetkých krajín Európy 

vo veku 14 – 18 rokov. Práve v Baku podpísali slovenskí zástupcovia kontrakt na 

usporiadanie letného EYOF 2021 v Banskej Bystrici s Európskymi olympijskými výbormi 

(EOV), ktoré vlastnia práva na EYOF. 

Logo podujatia symbolizuje víťazstvo 

Organizátori zároveň odhalili logo letného EYOF 2021, ktorého autor je mladý 

banskobystrický grafik a animátor Marián Dieneš. Logo symbolizuje víťazstvo. Autor sa na 

prezentácii nemohol zúčastniť, ale v tlačovej správe citovali jeho slová: „Chcel som vizuálne 

nadviazať na jeho úspešného predchodcu, logo Európskeho mesta športu, s ktorým mali  

obyvatelia nášho mesta možnosť stretávať sa po uplynulé roky. Pri logu EMŠ bola hlavná 

symbolika v tvare uzla, prezentujúceho silu spojenia športov, nové logo pre letný EYOF 2021 

zase symbolizuje víťazstvo.“ 

Symbol víťazstva autor loga zachytil prostredníctvom viacerých motívov, napr. 

bežkyne pretínajúcej cieľovú pásku či olympijského ohňa. Symboliku loga podčiarkol 

príchodom olympijských farieb do mesta Banská Bystrica, ktoré sa transformujú do erbu 

mesta v tvare medaily. 


