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XVI. Európsky olympijský festival mládeže, Banská Bystrica, Slovensko, 24. – 30. júla 2022

OHEŇ MIERU PRE EYOF 
BANSKÁ BYSTRICA 2022 
POSLALA NA PÚŤ  
PO SLOVENSKU  
DANKA BARTEKOVÁ
Oheň mieru dorazil 1. júna na Slo-
vensko. Po 14-hodinovej ceste 
z metropoly Talianska a zároveň 
sídla Európskych olympijských  
výborov dorazil v stredu ráno 
do dejiska EYOF v Banskej  
Bystrici.      Celý článok TU

OHEŇ MIERU  
PRE EYOF BANSKÁ BYSTRICA 2022  
SA UŽ ROZHOREL V RÍME

Oheň mieru pre EYOF Banská Bystrica 2022 sa v pondelok 
podvečer rozhorel v Ríme neďaleko oltára Ara Pacis, 
zasvätenému bohyni mieru Pax.  Celý článok TU

Realizované s finančnou podporou  
Ministerstva financií Slovenskej republiky

https://eyof2022.com/news/ohen-mieru-pre-eyof-2022-uz-v-banskej-bystrici-caka-ho-put-vsetkymi-krajmi-slovenska/
https://eyof2022.com/news/ohen-mieru-pre-eyof-banska-bystrica-2022-sa-vydal-na-put/
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NÁZOR ŠÉFOV MISIÍ JE PRE  
ORGANIZÁTOROV EYOF 2022 DÔLEŽITÝ
Zástupcovia národných olympijských výborov z celej Európy, koordinačnej  
komisie EOV a technickí delegáti jednotlivých športov sa stretli od utorka do piatka  
(26. – 29. 4. 2022) v Banskej Bystrici.

Organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu mládeže Banská Bystrica 2022 
všetkým účastníkom počas týchto dní prezentuje aktuálny stav príprav 87 dní pred 
začiatkom najväčšej multišportovej akcie na Slovensku. Celý článok TU

SLOVENSKÉ TÍMY UŽ 
POZNAJÚ SVOJICH 
SÚPEROV NA EYOF 2022 
V BANSKEJ BYSTRICI

V Banskej Bystrici počas stretnutia 
vedúcich výprav vyžrebovali súťaže, ktoré 
budú súčasťou programu Európskeho 
olympijského festivalu mládeže EYOF 
od 24. do 30. júla 2022. Technickí  
delegáti oficiálne schválili žrebovanie 

skupín v basketbale, hádzanej,  volejbale 
a športovej gymnastike. Celkovo sa 
na EYOFe bude súťažiť v desiatich 
športoch.Celý článok TU

DOBROVOĽNÍCKA 
HYMNA 
EURÓPSKEHO 
OLYMPIJSKÉHO 
FESTIVALU 
MLÁDEŽE
Dobrovoľnícka hymna 
vznikla pod taktovkou mladej 
17-ročnej študentky Kristíny 
Leščinskej. 
Dobrovoľnícky tím na čele s riaditeľkou dobrovoľ-
níkov Júliou Jančíkovou ju oslovili  na natáčanie 
motivačného videa. Kristínka  prišla aj s ukulele 
a s rovnou zloženou piesňou. Nakoľko chcela celé 
video poňať tématicky a trochu inak, keďže je 
hudobne nadaná, zložila spevavú a atmosférou 
nabitú pieseň. Hymna sa nahrala v profesio-
nálnom štúdiu a vo finále znela tak lahodne, že 
organizačný tím EYOF Banská Bystrica 2022 sa 
rozhodol práve pre ňu ako dobrovoľnícku hymnu.
Celý článok TU

DOBROVOĽNÍCI – 
ZÁKLADNÝ PILIER EYOF 
BANSKÁ BYSTRICA 2022
Neoddeliteľnou súčasťou veľkých 
športových podujatí sú dobrovoľníci.

Rovnako to bude od 24. do 30. júla 2022 
v Banskej Bystrici na XVI. letnej edícii 
Európskeho olympijského festivalu 
mládeže. V týždni od 12. do 14. mája sa pod 
Urpínom zišlo vyše 700 dobrovoľníkov, 
aby sa dozvedeli konkrétne informácie 
k ich vybranej pozícii a mohli pomôcť 
zvládnuť priebeh mládežníckej olympiády 
s 3600 účastníkmi z piatich desiatok krajín 
starého kontinentu.
Celý článok TU

EYOF VYSÁDZAL STROMY 
NA DEŇ ZEME
Súčasťou Európskeho olympijského 
festivalu mládeže je aj udržateľná časť, 
so snahou o minimalizáciu dopadu 
na životné prostredie.

Jednou z častí „Zeleného EYOFu“ je 
výsadba celkovo 500 stromčekov 
a vytvorenie symbolického olympijského 
lesa v Malachove v blízkosti Banskej 
Bystrice. Práve urbár v Malachove mal 
na to vhodný priestor a vyšiel nám 
v ústrety, kde stromčeky bolo možné pod 
odborným dohľadom vysadiť.
Celý článok TU

https://eyof2022.com/news/nazor-sefov-misii-je-pre-organizatorov-dolezity/
https://eyof2022.com/news/slovenske-timy-uz-poznaju-svojich-superov-na-eyof-2022-v-banskej-bystrici/
https://eyof2022.com/news/dobrovolnicka-hymna-europskeho-olympijskeho-festivalu-mladeze/
https://eyof2022.com/news/dobrovolnici-zakladny-pilier-eyof-banska-bystrica-2022/
https://eyof2022.com/news/eyof-vysadzal-stromy-na-den-zeme/

