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1. Organizátor 

 
Hostiteľom 16. Európskeho olympijského festivalu mládeže bola Slovenská Republika 

a dejiskom športových zápolení mesto Banská Bystrica. 

Organizačný tím tvorila okrem kvalifikovaných odborníkov aj veľká skupina dobrovoľníkov, 

ktorí svojou ochotou a obetavosťou prispievali k vytvoreniu nenarušeného priebehu tohto  

športového sviatku. Aj vďaka ním sme mohli byť súčasťou perfektnej a nezabudnuteľnej 

športovej akcie v domácom prostredí. 

 

 

2.    EYOF Banská Bystrica 2022 
 

Termín EYOF 2022: 23.07.-30.07.2022 

Miesto: Banská Bystrica, Slovensko 

EYOF-u 2022  sa zúčastnilo 48 európskych krajín a spolu  súťažilo viac ako 2300 športovcov  

v desiatich športových odvetviach. 

 

 

3. Realizačný tím 

 

Zloženie tímu:   

 

1. Katarína Krekáňová vedúci tréner 

2. Stanislav Kútik  tréner 

3. Martin Zvalo  tréner 

4. Zdenek Ďuriš  fyzioterapeut 

5. Lucia Dobrocká gymnastka / KŠG Detva / 

6. Ema Bažíková  gymnastka / ŠK GK UMB Banská Bystrica / 

7. Sofia Baňovičová gymnastka / Gymnastické centrum Slávia UK Bratislava / 
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4. Nominácia  
 

Na EYOF  v športovej gymnastike žien bolo schválené družstvo pozostávajúce z 3 pretekárok. 

Kritériom bolo odcvičiť 4 – boj a splniť 3 x 45.00 bodový limit na dopredu vybraných domácich 

i zahraničných súťažiach. 

Do úvahy pripadali pretekárky Dobrocká z KŠG Detva, Bažíková a Rosputinská zo ŠK ŠG 

UMB Banská Bystrica a Baňovičová a Švecová z GC Slávia UK Bratislava. 

 

 

Nominačné kritériá  na rok 2022 

 

 

  ➢ Štvorboj jednotlivkyne  

❖ Súčet východzích známok   15,50  

❖ Súčet výsledných známok    45,00  

❖ Na náradí výsledná známka   12,10  

      Na náradí výsledná známka – preskok  13,00  

➢ Družstvo EYOF     89,60 (11,2 x 4 x 2 ) 

 

Nominačné súťaže na EYOF: 

 

02.04.  ASVO CUP       Innsbruck 

                          

09.4.  ZELENA JAMA OPEN    Ľubľana 

  

23.04.  ELLEK MATOLAY MEMORIAL   Budapešť 

     

06.05.  SP JIPAST I.kolo     Nové Zámky 

 

20.5.  SP JIPAST II.kolo     Detva 

 

03.06.  ŠALAMUNOV MEMORIAL   Maribor 

 

02.07.  AUSTRIA TEAM OPEN    Linz 

 

 

5. Príprava 
 

Príprava pretekárok prebiehala striedavo v domácich kluboch s osobnými trénermi  

a v gymnastickom klube KŠG Detva, pod dohľadom reprezentačných trénerov, pani Krekáňovej 

a pána Kútika. 

Záver prípravy bol spoločný a vyvrcholil  Event Testom v Banskej Bystrici. 

 

▪ Pretekárky absolvovali svoju prvú súťaž v apríli, kedy sa zúčastnili  medzinárodného preteku 

ASVO CUP Innsbruck. Tejto súťaži predchádzalo týždenné sústredenie v Maďarskom 

Gyori, na ktorom sme skonštatovali, že bojovať o miesto v družstve budú len 3 pretekárky – 
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Dobrocká, Bažíková a Baňovičová. Ostatné nominované sa prípravy nezúčastnili zo 

zdravotných dôvodov / Rosputinská / a dôvodu ukončenia športovej činnosti / Švecová /. 

Už počas prvej oficiálnej súťaži si niektoré pretekárky zabezpečili splnený bodový limit na 

EYOF, čo bolo z psychického hľadiska veľmi dôležité. 

Nasledovali ďalšie kvalitne obsadené medzinárodné súťaže, na ktorých dievčatá nesklamali 

a splnili si druhý krát limit, ktorý ich posunul o krôčik ďalej smerom k účasti na tohtoročnom 

EYOF-e. Do odchodu nám ostávali ešte ďalšie medzinárodné súťaže v Maďarsku, Slovinsku, 

Rakúsku a samozrejme i doma. 

Nie všetky dievčatá štartovali pravidelne na všetkých pretekoch a nie všetky na všetkých 4 

disciplínach. Jedine pretekárka Dobrocká absolvovala kompletne naplánovanú prípravu a i 

keď sa nevyhla drobným chybám, darilo sa jej potvrdiť limity stabilne na každej súťaži a tým 

aj oprávnenosť zúčastniť sa EYOF-u 2022 v značnom predstihu. 

Po záverečnom sústredení začala forma naberať na kvalite. Pretekárka Sofia Baňovičová 

zápasila počas celej prípravy s bolesťami chrbta a preto mala prispôsobenú prípravu 

individuálne jej aktuálnemu zdravotnému stavu.  

 

 

Vyhodnotenie súťaží pred EYOF: 

 

 

ASVO CUP Innsbruck – 02.04.2022 

        

 5 štátov, 24. pretekárok 

 

Dobrocká Lucia   1. miesto   46.750 b.   splnené kritérium 

Bažíková Ema   3. miesto  45.050 b.  splnené kritérium 

Družstvo EYOF /89,60/    91.800 b.  splnené kritérium 

 

 

ZELENA JAMA OPEN – Ľubľana 09.04.2022 

        

 8 štátov, 70. pretekárok 

 

Dobrocká Lucia  1. miesto  47.150 b.  splnené kritérium 

Bažíková Ema   20. miesto  41.600 b.  nesplnené kritérium 

Družstvo EYOF /89,60/    88.750 b.  nesplnené kritérium 

 

 

ELEK MATOLAY – Budapešť 23.04.2022 

         

8 štátov, 34. pretekárok 

 

Dobrocká Lucia  2. miesto  47.800 b.  splnené kritérium 

Bažíková Ema   7. miesto  44.800 b.  nesplnené kritérium 

Baňovičová Sofia  32. miesto   29.800 b.                  /štart len na 3 disciplínach/ 

Družstvo EYOF /89,60/    92.600 b.  splnené kritérium 
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Slovenský pohár I.kolo – Nové Zámky 06.05.2022 

 

Dobrocká Lucia  1. miesto  49.200 b.  splnené kritérium 

 

 

Slovenský pohár II.kolo – Detva 20.05.2022 

 

Dobrocká Lucia  1. miesto   49.250 b.  splnené kritérium 

     

 

ŠALAMUNOV MEMORIAL – Maribor 03.-04.06.2022 

 

       5 štátov, 40. pretekárok 

 

Dobrocká Lucia  5. miesto  45.700 b.  splnené kritérium 

Baňovičová Sofia     11. miesto   43.700 b.                  /štart len na 3 disciplínach/ 

Družstvo EYOF /89,60/    89,400 b.  nesplnené kritérium 

 

 

AUSTRIA TEAM OPEN – Linz 02.07.2022 

       

       5 štátov, 25. pretekárok 

 

Baňovičová Sofia  13. miesto  42.800 b.  nesplnené kritérium 

Dobrocká Lucia     24. miesto   23.050 b.                  /štart len na 2 disciplínach/ 

 

 

 

 

6. Zhodnotenie 
 

 

 

 EYOF – BANSKÁ BYSTRICA – 2022 

 

Počet zúčastnených federácií : 37 / počet pretekárok : 82 

 

Umiestnenie družstva: 

 

1.miesto  RUMUNSKO 

2.miesto  NEMECKO 

3.miesto  TALIANSKO 

.............. 

9.miesto  SLOVENSKO 

.............. 

24.miesto  ISLAND 
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Umiestnenie vo viacboji:  

 

1.Kevric Helen  GER 51.750 

2.Puflea Amalia  ROU 51.650 

3.Viallat Lilou   FRA 51.650 

9.   Dobrocká Lucia        SVK 49.550 

56. Baňovičová Sofia    SVK 43.600 

57. Bažíková Ema   SVK 43.200 

 

 

Umiestnenie vo finále mix párov: 

 

1. Taliansko 

2. Nemecko 

3. Rumunsko 

7.   Slovensko  Dobrocká, Kasala 

 

 

Prehľad o výsledných známkach : 

 

Dobrocká    49. 550 b. –  preskok 12. 900 b. 

                      bradlá   12. 600 b.         

                      kladina  12. 350 b.                         

prostné  11. 700 b.  

   

Baňovičová        43. 600 b. -  preskok 11. 700 b. 

                      bradlá   09. 500 b.         

                      kladina  11. 100 b.                         

prostné  11. 300 b.  

 

Bažíková            43. 200 b. -  preskok 12. 500 b. 

                      bradlá   09. 200 b.         

                      kladina  12. 100 b.                         

prostné  09. 400 b.  

   

 

 

Najlepšie umiestnenie pretekárok SR : 

 

Preskok: 80 pretekárok 

 

Dobrocká   13.miesto 

Bažíková  26.miesto 
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Bradlá: 80 pretekárok 

 

Dobrocká  9.miesto 

 

Kladina: 81 pretekárok 

 

Dobrocká  11.miesto 

Bažíková  16.miesto 

 

         Na každom náradí súťažilo od 80 do 82 pretekárok. Hodnotilo sa veľmi prísne. 

Poradie na jednotlivých disciplínach záležalo v rovnakej miere od technického prevedenia / hlavne 

gymnastické pasáže / ako i východzej známky. Každé drobné zaváhanie bolo okamžite premietnuté 

do výslednej známky a pád posúval družstvo razantne nižšie.  Všetky pretekárky, ktoré sa umiestnili 

na popredných miestach odcvičili na vysokej choreografickej úrovni, bez väčších chýb, ale čo je 

dôležité s východzími známkami od 19,00 b. až po 21,00 b. Z tímu Slovenska mala najvyššie VCHZ 

Lucia Dobrocká / 17,60 b. /, čomu zodpovedá výborné 9.miesto. 

Naše dievčatá začínali na bradlách (v príprave sa tento fakt bral na vedomie a každú jednu TJ sme 

začínali práve bradlami ). Bradlá rovnako ako kladina je náradie, ktoré v značnej miere rozhoduje 

o konečnom poradí. Bohužiaľ, naše dievčatá okrem toho, že zaostávajú vo VCHZ, nezvládli túto 

náročnú disciplínu a vstupovali do hodnotenia so značným deficitom. Družstvo podržala svojím 

výkonom Lucka, ktorá nebyť neuznanej väzby, predvedie svoju zostavu i vo finále. Takto to stačilo 

na nepostupové 9. miesto, 1. náhradníčku.  Naopak, kladinu, psychicky veľmi náročnú disciplínu 

zvládli excelentne a vytvorili si pohodu a upokojenie na prostné. Tu dievčatám chýbali čistejšie 

doskoky, ktoré ich stáli cenné body. Taktiež obtiažnosť akrobatických rád nespĺňala úroveň tých 

najlepších, čo sme pocítili vo východzích známkach. Napriek tomu bolo hodnotenie pre tím dobré. 

Preskok odskákali štandardne.  

S konečným výsledkom – 13. miestom v tak silnej konkurencii aká na EYOF-e 2022 bola sme 

nepočítali a obrovská spokojnosť bola oprávnená.  

 

Celkové vystúpenie našich reprezentantiek bolo poznačené trémou, ktorá si vyžiadala nováčikovskú 

daň. Všetky tri pretekárky súťažili prvý krát na podujatí takéhoto vrcholného charakteru. 

Účasť na EYOF-e  bola pre dievčatá dobrým odrazovým mostíkom pred MEJ  a skvelou motiváciou 

v bojoch o miestenku na OH 2024. 

 

Vrcholovému športu a športu ako takému sa venuje na Slovensku čoraz menej detí a preto je nutné 

pre športovcov s perspektívou do budúcnosti ( dievčatá sú momentálne najlepšie vo svojej kategórii ) 

vytvárať také podmienky / kvalitné trénerské zázemie, regenerácia, súťaže, materiálne vybavenie, 

určitý druh stimulu /, aby sa mohli technicky zdokonaľovať na rovnakej úrovni ako ich rovesníci 

v iných štátoch, zúčastňovať sa vrcholných podujatí a nekončiť kariéru ešte pred dovŕšením 

seniorského veku. To isté platí pre trénerov, ktorých je na Slovensku ako šafranu. Pokiaľ si ich 

nebudeme vážiť a vytvárať im podmienky rovné okolitým krajinám, budeme ich strácať.  
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7. Záver – hodnotenie a poďakovanie 

        

Hodnotenie športovísk, organizácia súťaží, ich formát 

 

Súťaže športovej gymnastiky sa konali v priestoroch renovovaného zimného štadióna. 

Zorganizované boli na vysokej úrovni. Hala svojím vzhľadom pripomínala podujatie ME až MS. 

Organizácia podujatia by zniesla i to najprísnejšie kritérium. Mnoho špičkových trénerov, 

funkcionárov či rozhodcov sa vyjadrovalo v superlatívoch. 

Formát športovej gymnastike po dlhých rokoch zmenili z finále 24 na finále mix párov. Z môjho 

pohľadu táto zmena divákovi nepriniesla náboj, ktorý by si finále zaslúžilo. Na druhej strane dalo 

možnosť viacerým krajinám zúčastniť sa ho. Ak by sa v budúcnosti urobilo niekoľko úprav, mohlo 

by sa presadiť a stať atraktívnejším pre všetkých zúčastnených.  

 

 

Materiálno - organizačné zabezpečenie  

 

Slovenská výprava bola ubytovaná v zrekonštruovanom internáte na Tajovského.  

Ubytovanie, čo sa týka zariadenia izieb bolo na slušnej úrovni, jediná výtka sú spoločné sociálne 

zariadenia. I keď boli po zásadnej rekonštrukcii, udržiavané, čisté, premiestňovať sa po poschodiach 

v letných mesiacoch na sprchovanie by sa nemalo do budúcna opakovať. 

Strava bola na vysokej úrovni, chutná s veľkým množstvom zeleniny a ovocia. Jediná smutná 

stránka bolo nadmerné plytvanie jedlom a to v zmysle nedojedených obrovských porcií, ktoré 

končili v bio odpade. V dobe, keď polovica sveta trpí nedostatkom jedla je to na zamyslenie a do 

budúcna tento problém radikálne riešiť.  

Doprava fungovala bez problémov, v dostatočných časových intervaloch. 

Oblečenie výpravy bolo vyhovujúce a pozitívom bolo, že sa počítalo i s nepriaznivým počasím. 

Snáď len malá poznámka k tričkám. Bolo ich na týždeň s vysokými teplotami málo a stačilo by, 

keby sa pridali 2 obyčajné bavlnené tričká. 

Organizačné, administratívne a technické zaistenie výpravy zo strany SOV ako i SGF prebiehalo 

bez problémov, na výbornej úrovni, tak ako po stránke personálnej ( vzťahové ), tak i technickej.  

 

 

Lekárske zabezpečenie 

 

Lekárske zabezpečenie a regenerácie nám zabezpečoval Zdenko Ďuriš, bez ktorého by veľa 

naplánovaných vecí v príprave nebolo možné zrealizovať. 

 

Návrhy na zlepšenie  

 

 

Vážime si finančnú pomoc pre jednotlivých pretekárov nominovaných na podujatie EYOF, ale do 

budúcna dávam podnet na nasledovné zváženie.  

Finančnú pomoc riešiť skôr ako mesiac pred súťažou a to formou väčšej spolupráce s jednotlivými 

športovými zväzmi, ktorých sa EYOF týka. Vytipovať konkrétnych športovcov na konkrétny EYOF 

a spolupodieľať sa na výkonnostnom raste jednotlivých športovcov ( forma pomoci môže byť rôzna, 

nielen finančná !!!), ktorí môžu byť prínosom pre slovenský šport, nielen v juniorských kategóriách, 

ale neskôr i v seniorských. Veľa športových talentov s finálovými i medailovými umiesteniami 
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z juniorských súťaží sa medzi dospelými stráca, alebo sa nepresadí a jeden z dôvodov môže byť 

práve slabá motivácia, podpora a spolupráca na najvyššej úrovni. 

Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave EYOF 2022, SOV  

i sekretariátu SGF za starostlivosť a komunikáciu.  

Osobite sa chcem poďakovať trénerom Stankovi Kútikovi a Martinovi Zvalovi za prípravu 

pretekárok, vedúcemu výpravy, pánovi Borisovi Demeterovi, ktorí promptne a ochotne riešil každý 

problém, Zdenkovi Ďurišovi za celoročnú starostlivosť a samozrejme všetkým pretekárkam za 

vzornú reprezentáciu SR.  

Taktiež mi je cťou, že som mohla byť súčasťou najúspešnejšej výpravy v rámci všetkých doterajších 

európskych olympijských festivaloch mládeže v emóciami nabitom domácom prostredí a ešte raz 

všetkým športovcom srdečne gratulujem. 

 

 

V Detve 25.09.2022                                                                     Mgr. Katarína Krekáňová                                                                                        

                Trénerka ŠG žien 

 

 

 

 


