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MEDZINÁRODNÝ OLYMPIJSKÝ TÁBOR MLÁDEŽE 

20. – 26.7.2014, HORNÝ SMOKOVEC VYSOKÉ TATRY 

 

Od nedele 20. júla do soboty 26. júla sa vo Vysokých Tatrách, konkrétne v Hornom 

Smokovci, konalo už v poradí štvrté pokračovanie Medzinárodného olympijského 

tábora mládeže. Účastníci prišli do našich veľhôr tentoraz až z piatich krajín – Poľska, 

Maďarska, Českej republiky, Ukrajiny (premiérovo) a Slovenska. Spomedzi slovenských 

škôl boli do tábora vybrané deti z Košíc, Spišskej Novej Vsi, Šiah a Piešťan. Rovnako ako aj 

minulý rok svoj domov našli počas celého pobytu v Grand Hoteli Bellevue. 

 

Tábor organizoval Slovenský olympijský výbor (SOV) v spolupráci so Slovenskou 

olympijskou akadémiou, Klubom fair play SOV (KFP SOV), environmentálnou 

komisiou SOV a s Olympijským klubom Vysoké Tatry. Finančne ho podporili Olympijská 

solidarita MOV, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská 

olympijská marketingová, a.s. 

 

Na zúčastnené deti čakal bohatý program, ktorý pozostával z pohybových, vzdelávacích 

i oddychových aktivít. O jeho realizáciu sa okrem zamestnancov SOV starali aj animátorky, 

pedagógovia z jednotlivých škôl a viacerí členovia komisií SOV a SOA. Svojou aktívnou 

účasťou organizátorom pomáhali: predseda environmentálnej komisie Juraj Bobula, 

predsedníčka Olympijského klubu Vysoké Tatry Mária Jasenčáková, predsedníčka komisie 

výchovy a vzdelávania Viera Bebčáková a národná ambasádorka Rady Európy pre šport, 

toleranciu a fair play Katarína Ráczová. 

 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE A ROZDELENIE PODĽA FARIEB OLYMPIJSKÝCH 

KRUHOV 

V sobotu popoludní bol plánovaný príchod všetkých účastníkov tábora. S výnimkou Poliakov, 

ktorí mali ešte pred jazdou technické problémy, sa všetkým skupinám podarilo prísť na čas, 

tak aby stihli slávnostné otvorenie. Tábor otvorili svojimi krátkymi príhovormi prezident 

SOV František Chmelár, členka Medzinárodného olympijského výboru na Slovensku 

Danka Barteková a primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. 

Slávnostnú príležitosť využila členka výboru KFP SOV Katarína Ráczová na odovzdanie 

diplomu KFP SOV olympionikovi v behu na lyžiach Michalovi Malákovi.  
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PÄŤ DNÍ PLNÝCH ZÁBAVY, ODDYCHU, INŠPIRÁCIÍ A NOVÝCH 

PRIATEĽSTIEV 

 
Splav Dunajca na pltiach. FOTO JURAJ BOBULA 

 

Hneď na druhý deň po zoznamovacích hrách čakal na účastníkov tábora bohatý program. Ten 

sa pod hrozbou zhoršeného počasia mierne zmenil, a tak sa už v pondelok deti vybrali 

splavovať Dunajec na pltiach. Splav rieky na hraniciach s Poľskom bol spojený s výkladom 

miestnych sprievodcov a na jeho konci čakal na účastníkov obed v Pieninskom národnom 

parku. Poobede si jednotlivé tímy vymýšľali a umelecky stvárnili maskotov jednotlivých 

družstiev. 

  

Pôvodne avizovaný výlet 

na Štrbské pleso sa konal 

o deň neskôr. Výlet okolo 

plesa bol spojený 

s prezentáciou Nordic 

walking, teda severskej 

chôdze. Úvodný tréning 

a základnú inštruktáž 

poskytli účastníkom 

prezidentka Slovenskej 

asociácie Nordic walking 

Lucia Okoličányová 

a viceprezident Adrián 

Kasper.  
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Táborový program ďalej pokračoval environmentálnymi aktivitami, ktoré tvorili základ 

celého utorňajšieho scenára. Po návrate si deti vypočuli prednášku Juraja Bobulu a po večeri 

si v jednotlivých družstvách vytvárali výkresy z prírodných materiálov. 

  

Nasledujúci deň bol venovaný myšlienkam fair play a vzdelávacím aktivitám SOA. 

Dopoludnia sa účastníci tábora zapojili do projektu Maľovaný rovník, ktorý prišiel 

predstaviť jeho autor Andrej Smolák. Následne si deti zahrali hry pod patronátom Viery 

Bebčákovej a Kataríny Ráczovej a v rámci environmentálnych aktivít zasadili pred hotelom 

päť stromčekov rozmiestnených podľa olympijských kruhov. 

 

 
 

Žiaci z Poľska, s ktorými bol aj člen zlatého družstva moderných päťbojárov na OH 1992 v 

Barcelone a dnes zamestnanec Poľského olympijského výboru Dariusz Gozdziak.  

 

Olympizmu v praxi sa mohli účastníci tábora doslova dotknúť vo štvrtok, keď bol 

naplánovaný tzv. mediálny deň. V rámci prišli medzi deti viacerí olympionici, medzi nimi 

bronzový olympijský medailista v biatlone z Vancoubru 2010 Pavol Hurajt, piaty a šiesty 

zjazdár zo ZOH v Soči Adam Žampa, trojnásobná olympionička v zjazdovom lyžovaní Jana 

Gantnerová, olympionička v bedmintone, mladá ambasádorka OH mládeže v Nankingu 

Monika Fašungová, účastníci ZOH v Soči v sánkovaní Marek Solčanský, Jozef Petrulák 

a účastník ZOH mládeže 2012 v sánkovaní Patrik Tomaško. 
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Deti si v úvode pod vedením lektora Borisa Urbančíka mohli vyskúšať prácu novinárov. 

Lektor im následne popoludní ukázal, aké chyby robia najčastejšie pri komunikácii novinári, 

ale i samotní športovci. Medzitým absolvovali deti výlet do Starého Smokovca, kde si vďaka 

Slovenskému zväzu sánkarov spolu s olympionikmi vyskúšali sánkarský trenažér 

a s Monikou Fašungovou si mali možnosť zahrať bedminton. 

 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, Slovakia, tel.: +421 2 49 256 101, fax: +421 2 49 256 102, e-mail: office@olympic.sk, www.olympic.sk 

 
 

 

Posledný deň v tábore bol venovaný viac oddychu a zábave, čo podčiarkovali viaceré hry 

organizované animátorkami. V rámci športového vyžitia absolvovali všetci aj peší výstup na 

Hrebienok. Záverečné hodnotenie súťaží a celého tábora bolo spojené s večernou diskotékou, 

ktorá len upevnila novo vzniknuté priateľstvá. 

Niet preto divu, že ohlasy po skončení tábora boli zo všetkých strán mimoriadne pozitívne 

a pri raňajšom lúčení nechýbali na tvárach mnohých účastníkov aj slzy. „Bolo mi tu super. 

Na konci som sa rozplakala, lebo sa už neuvidím s mojimi kamarátmi z tábora. Najviac sa 

mi asi páčil sánkarský trenažér, aj keď celý program bol super,“ zhodnotila dianie v tábore 

10-ročná Michaela zo Šiah. Podobné pocity mala aj 14-ročná Veronika z Košíc: „Veľmi sa 

mi tu páčilo. Organizácia bola výborná. Výborné animátorky a skvelí ľudia.“ V podobnom 

duchu sa vyjadril aj 13-ročný Andrej zo Spišskej Novej Vsi, ktorému najviac utkvel v pamäti 

mediálny deň: „Celý tábor bol super. Najviac sa mi páčil deň s olympionikmi. Výborne sme 

si tu aj oddýchli a zrelaxovali sa.“ 

 
 

Slová poďakovania a komentáre: 

Naše príjemne dojmy s olympijského tábora 

Naša škola žije olympijskou výchovou pod vedením p. učiteľky E. Pavlíkovej už niekoľko 

rokov, čo Slovenský olympijský výbor aj dostatočne ocenil. Boli sme pozvaní do 

Medzinárodného olympijského tábora mládeže 2014. Toto pozvanie sme, samozrejme, s 

radosťou prijali a rozhodne sme neľutovali, že sme sa ho mohli zúčastniť. Bol to skvelý tábor, 

kde sme spoznali nielen nových ľudí, ale tiež sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií. 

Vždy sme mali perfektný program, či to už boli hry v mene "fair - play" alebo prechádzka na 

Peknú vyhliadku so zaujímavým komentárom o Tatrách a ich spojení s olympizmom. Počas 
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tohto tábora sme sa stretli s olympionikmi a zistili sme, že aj oni sú obyčajní smrteľní ľudia 

presne tak, ako aj my. Strávili sme s nimi celý deň a mali sme možnosť ich lepšie spoznať, 

zašportovať si s nimi a vyskúšať si rôzne cviky, ktoré sú pre olympionika dennou rutinou. Pre 

nás to však bola riadna "makačka" a viacerí z nás boli po tomto cvičení zničení a zmorení. 

Medzi ďalšie "špeciality" tábora rozhodne patril aj Nordic walking, ktorý sme si tiež 

vyskúšali. Prešli sme sa okolo Štrbského plesa, "vybehli" na Hrebienok, zviezli sa na pltiach 

po Dunajci. Toto všetko a ešte oveľa viac sme zažili v tomto výnimočnom, skvelom tábore. 

Boli sme v tomto tábore prvýkrát a máme z neho samé dobré zážitky a spomienky. Sme veľmi 

radi že sme sa ho zúčastnili a jedno obrovské ďakujem patrí všetkým, ktorí to celé 

zorganizovali a starali sa o nás. Ďakujeme všetkým, Slovenskému olympijskému výboru, 

Ivanke Motolíkovej, animátorkám za to, že sme spolu prežili skvelý týždeň, snáď sa vidíme aj 

o rok. Ďakujeme za všetko :) 

Žiaci so ZŠ Krosnianska 4, Veronika, Jakub, Martin 

 

Ďakujem za pozvanie škoda že som nemal viacej času o rok snáď pôjdem aj na nejakú túru s 

vami :) 

Adam Žampa 
 

Milí organizátori medzinárodného olympijského tábora, 

Srdečne gratulujem k vydarenej akcii vo Vysokých Tatraáh.  Je pre mňa vždy potešením, keď 

môžem byť v takej milej, priíemnej spoločnosti. Vďaka vašej usilovnej a obetavej práci mladí 

účastníci tábora odchádzali domov nielen  s krásnymi spomienkami, získali nových 

kamarátov, ale predovšetkym zahraničné deti sa naučili, že na Slovensku cčkajú na nich 

pohostinní ľudia, skutoční priatelia a sú vždy srdečne vítane. 

Som rada, že som mohla byt súčasťou tohto pekného projektu a teším sa na ďalšiu 

spoluprácu, 

Katarína Ráczová 

 

 

Vážení priatelia, 

dovoľujem si Vám poďakovať za príjemné chvíle strávené s Vami počas Medzinárodného 

olympijského tábora mládeže v Tatrách. Aj keď mám veľa aktivít a málo času, neľutujem čas, 

ktorý som strávil s Vami a s deťmi počas tábora. Aspoň som trošku omladol a mal som viacej 

času porozprávať sa s Vami, čo inokedy obyčajne nie je možné.  

O úspechu campu hovoria zábery účastníkov na fotkách. Prajem Vám pekný zbytok leta a 

teším sa na stretnutie s Vami. 

S pozdravom Váš Juraj Bobula  


