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Koncept 
FAN + CHILLOUT zóna 
EYOF Banská Bystrica 2022 

 
Šport je významnou súčasťou ľudských dejín už tisícky rokov a mladí ľudia na celom svete 
rozvíjajú svoje osobnosti prostredníctvom športu aj dnes. 
 
EYOF znamenal prvé veľké úspechy aj pre Petru Vlhovú, Dominika Hrbatého, Barboru 
Mokošovú, Jozefa Krnáča, Viktóriu Kužmovú, ako aj mnohých iných. 
 
Nie každý môže súťažiť na EYOF-e. Nie každý môže vyhrať.  
Ale každý sa môže inšpirovať športovými súbojmi a víťazstvami. 
 
48 krajín, ktoré sa na EYOF-e zúčastňujú, predstavuje množstvo rôznych kultúr, ktoré viaže 
a spája spoločná história, hodnoty a šport. 
 
Poznávanie a spájanie mladých ľudí prostredníctvom športu je jedna z najlepších ciest, ako 
im ukázať správnu cestu do budúcnosti. 
 
 

FAN zóna 
 
Chceli by sme dosiahnúť, aby obyvatelia a návštevníci mesta Banská Bystrica i 
širokého okolia navštevovali FAN zónu a sledovali a využivali jej aktivity, aby sa veľké 
podujatie prepojilo so záujmom a účasťou širokej verejnosti rôznych vekových kategórii. 
 
Preto bude veľmi dôležitá úzka koordinácia a spolupráca s mestom a jeho útvarmi, najmä 
pri zabezpečení bezpečnosti a komfortu návštevníkov, propagaciií a informovaní širokej 
verejnosti o možnostiach parkovania, prístupu, aktivitách a programe. 
 
Park pod Pamätníkom SNP je výborné, dobre prístupné miesto, bezprostredne nadväzujúce 
na historické centrum mesta. Jeho výhodou je malá členitosť a otvorenosť, ale zároveň aj 
útulnosť, s dominantou Múzea SNP ako jedného z najlepších diel modernej slovenskej 
architektúry. 
 
Celá zóna bude oplotená. Na plotoch budú banery s grafikami EYOFu.  
Areál bude otvorený 10:00 – 22:00 a v noci strážený. 
V priebehu dňa budú na bezpečnosť dohliadať bezpečnostní asistenti, požiarne hliadky 
a zdravotníci, ktorých počet sa bude odvíjať od počtu divákov resp. typu podujatia. 
 
Vstupy 
Hlavný vstup pre verejnosť bude od hotela Lux cez širokú bránu. Druhý vstup bude od 
parkoviska pri hlavnej ceste, kde bude aj služobný vstup pre produkciu a umelcov.  
Na danom parkovisku budeme potrebovať vyhradiť časť pre potreby FAN zóny. 
 
Vstupy budú vybavené kamerovým systémom počítania návštevníkov.  
Návštevníci, ktorí prídu po schodoch od starého mesta alebo Pamätníka SNP, budú 
navigovaní banermi k oficiálnym vstupom. 
Okrem Otváracieho ceremoniálu bude vstup do FAN zóny bezplatný. 

Martin Mancoš
Príloha č.1



EYOF stage 
Srdcom zóny bude veľké, zastrešené javisko s LED obrazovkami po stranách.  
Odohrá sa tu otvárací a záverečný ceremoniál, koncerty a predstavenia, ale aj iné aktivity. 
 
Javisko bude umiestnené hneď vedľa schodov vedúcich k Pamätníku SNP.  
Získa sa tým efektný výhľad pre divákov aj pre kamery, kde by v jednom pohľade bolo 
javisko, Pamätník SNP, schody s nastupujúcimi športovcami, vlajky na stožiaroch 
a Olympijský oheň. 
Pretože celá stavba javiska je dosť objemná, budeme potrebovať presadiť do veľkých 
kvetináčov 2 menšie stromy, ktoré by clonili výhľad. Po skončení sa môžu zasadiť na 
pôvodné miesto. 
Pri javisku bude „backstage“ zóna pre produkciu a umelcov. 
 
Hľadisko pri Otváracom ceremoniáli bude dimenzované pre 500 VIP hostí (stoličky) a 
4.000 členov výprav (lavice). Za nimi bude mať miesto na státie verejnosť, ktorá si bude 
môcť zakúpiť vstupenky za symbolicku cenu (aby sme neprekročili kapacitu areálu). 
 
Športoviská jednotlivých zväzov sa budeme snažiť umiestniť v blízkosti veľkých stromov, 
aby sa využilo ich tienenie. 
 
Kompletné gastro, bufety, nápoje,  jedlá a občerstvenie budú sústredené do jedného 
priestoru v stanoch, pozdĺž chodníka vedúceho od hlavného vstupu, ktorý tak bude 
vytvárať prirodzenú pevnú plochu bezprostredne pred bufetmi. 
Zásobovanie a prevádzka gastro zóny bude môcť byť zabezpečená z ulice Čs.armády. Tu by 
sme potrebovali vyhradiť cca. 15 parkovacích boxov na jej potreby. 
 
Hneď za bufetmi bude sanitárna zóna s WC a umývadlami a oproti sedenie so slnečníkmi 
na konzumáciu a oddych.  
V náväznosti na gastro zónu umiestnime VIP stan, ktorý sa bude môcť využiť na rôzne 
účely. 
 
Štúdio FUN rádia a RTVS umiestnime s výhľadom na javisko a celú zónu, aby mali pri 
vysielaní možnosť využiť aktuálny život vo FAN zóne. 
 
Stánky a prezentáciu partnerov budeme umiestňovať podľa požiadaviek a možností. 
 
 
 

CHILLOUT zóna 
 
Oddychovo-relaxačná zóna pre športovcov a ich tímy v priestoroch plážového kúpaliska 
bezprostredne nadväzuje na najväčšie športoviská a štadióny. Bude tak ľahko dostupná 
a môže tvoriť príjemné miesto na stretávanie sa a spoznávanie. 
 
Jej súčasťou bude stan a malé pódium s prijemnou relaxačnou hudbu rôznych žánrov 
a kultúr. Možu sa tu tiež spontánne predstaviť hudobne a spevácky talentovaní účastníci, 
alebo využiť na rôzne oddychové aktity. 
Celý priestor budú dopĺňať tuli vaky, slnečníky a jednoduché relaxačné aktivity (stolný 
futbal, šípky, petang, bedminton ...). 
 



Časový rámec FAN a CHILLOUT zóny EYOF BB 2022 
 

Priebežne: komunikácia so zadávateľom, mestom, mestskou políciou, správcami sietí, 
upresňovanie finálnych riešení a umiestnení, objednávanie techniky, 
zariadenia a inventáru, umelcov, personálu. 

18. – 22.7. príprava a výstavba zón, skúšky, testovanie 
23.7.  inštalácia TV techniky, skúšky, generálky, kamerovky ... 
24. – 30.7. EYOF 
31.7. – 1.8. demontáž, upratovanie 
 
Hlavnou a celodennou programovou náplňou FAN zóny bude šport so zameraním na deti a 
mládež, pohybové a umelecké aktivity, koncerty a predstavenia. 
 
Koncerty 
Okrem hlavných podujatí bude veľké javisko hostiť atraktívne koncerty a programy a celá 
FAN zóna tak výrazne prispie ku kultúrnemu životu mesta. 
 
 

Otvárací ceremoniál EYOF 2022 Banská Bystrica  
nedeľa 24.7.2022 FAN zóna 

 
Otvárací ceremoniál je asi najsledovanejšou udalosťou celého podujatia.  
Jeho význam podčiarkuje účasť a predstavenie všetkých zúčastnených výprav, oficiálnych 
hostí, ako aj TV prenos. 
 
Samotný protokol EYOF pre otvárací ceremoniál presne definuje všetky povinné položky. 
Program bude mať profesionálneho javiskového aj TV režiséra, produkciu a prípravu. 
 
Areál FAN zóny by mal byť v deň otváracieho ceremoniálu otvorený od 18:00,  
V priamom výhľade kamier i divákov bude javisko, vlajky všetkých zúčastnených krajín, 
Olympijský oheň aj prichádzajúce výpravy športovcov. 
 
18:00 otvorenie areálu pre verejnosť (vyhradené miesta pre 500 hostí  

a 4.000 členov výprav) 
 
19:00 – 20:00 príchod výprav všetkých zúčastnených krajín na parkovisko za 

Pamätnikom SNP, zoradenie podľa poradia nástupu 
 
20:30 začiatok Otváracieho ceremoniálu + TV prenos 
 štátna hymna a vlajka SR, oficiálne vystúpenia podľa protokolu, 

nástup športovcov (od Pamätníka SNP dole po schodoch, prechádzajú 
pódiom a sadajú si na miesta v hľadisku), príhovory, zapálenie 
Olympijského ohňa, olympijská hymna, vztyčovanie olympijskej vlajky 

 
21:30 umelecký program 
22:00 záver 
22:00 – 23:00 - vyprázdňovanie areálu, demontáž a balenie TV techniky 
 
 
 



Umelecký program 
 
Uvedenie programu, privítanie hostí, všetky potrebné informácie, predstavenie rečníkov 
a účastníkov, bude mať na starosti profesionálna dvojica moderátorov“ s dostatočnými 
skúsenosťami z veľkých podujatí a TV prenosov: Vera Wisterová a Matej Cifra Sajfa 
 
Scenár: 
 
1. Trombity (Svetozár Stračina) 
https://www.youtube.com/watch?v=ftDXArQyvA0&list=PLuITCDNHYVr2U6U2cTMXCBBR
zadnbF43J&index=1 
Veľkolepá, pompézna skladba, ktorá strhujúcim spôsobom charakterizuje kultúru 
Slovenska. 
Počas nej sa na obrazovkách striedajú obrazy krajiny a prírody mesta a okolia Banská 
Bystrica, jeho baníckej minulosti a modernej prítomnosti, možnosti cestovného ruchu a 
športu. 
 
2. Nessun Dorma (Giacomo Puccini: ária z opery Turandot) 
Tenor + Orchester Slovenskí Symfonici  
https://www.youtube.com/watch?v=cWc7vYjgnTs 
Jedna z najobľúbenejších a naslávnejších operných árií, ktorú majú v repertoári všetci veľkí 
tenori vrátane Pavarottiho, Dominga, Carrerasa či Kaufmana. 
Kráľ Nessun Dorma v nej spieva:  
„... Rozplyň sa noc, hviezdy. Príde ráno a ja zvíťazím!“ = Vincero! Vincero! 
 
3. Cigáni idú do neba 
- ukážka z novej strhujúcej hudobno-tanečnej feérie Jána Ďurovčíka.  
Účinkujú Cigánski diabli a Slovenské divadlo tanca 
https://www.youtube.com/watch?v=p_UdudeqMWc 
 
4. Show of hands 
- úspešná a slávna choreografia River Dance School v podaní mladých tanečníc 
 
5. Podpoľanie / Horehron FS Urpín  
- ukážka jedinečného slovenského folklóru v podaní víťaza show Zem spieva 
https://www.youtube.com/watch?v=hssGZld1oMo 
 
5. Milon dreams 
Slávna téma zo slávneho filmu „Greatest showman“ bude doplnená zábermi športovania 
detí, mládeže i olympijských víťazov.  
„Milon dreamf for the world we‘re gonna make - Máme milón snov pre svet, ktorý 
vytvoríme“  
Detskí sólisti + Orchester Slovenskí Symfonici  
https://www.youtube.com/watch?v=v49-3Xp5fPg 
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Záverečný ceremoniál EYOF 2022 Banská Bystrica  
sobota 30.7.2022 FAN zóna 

 
 
 
 
18:00   otvorenie areálu pre verejnosť (musia sa vyhradiť miesta pre  
   oficiálnych hostí a delegácie športovcov) 
 
19:30 – 20:15 príchod oficiálnych hostí a účastníkov EYOF-u 
 
20:30 začiatok Záverečného ceremoniálu: 
 štátna hymna a vlajka SR, sprievod vlajkonosišov, oficiálne vystúpenia 

podľa protokolu, olympijská hymna, spustenie olympijskej vlajky, 
organizátor nasledujúceho EYOF-u 2023, zhasnutie Olympijského 
ohňa 

 
21:00 D.J. 
 
21:55 záver 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 












