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Zápisnica 

zo zasadnutia prípravného výboru Zimnej Kalokagatie 2019 
(ďalej len OV) 

 

 

Miesto a dátum: Poprad, 23. októbra 2018 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1. Otvorenie 

   2. Úvodné informácie 

   3. Aktuálne otázky a úlohy 

   4. Rôzne  

 

K bodu 1,2: 

Úvodné zasadnutie organizačného výboru Zimnej Kalokagatie 2019 – olympiády detí 

a mládeže otvoril Michal Malák (BÚ SLA).  Prítomných privítal  a poďakoval im za ich 

účasť.  

Následne odovzdal slovo Andrei Ristovej generálnej sekretárke SAŠŠ, ktorá prítomným 

poďakovala, že prijali opäť prácu v organizačnom výbore. Oboznámila ich so základnými 

informáciami o projekte Zimná Kalokagatia, ale aj o pripravovaných novinkách, ktoré sú 

v štádiu riešenia. 

Projekt ZK sa po prvýkrát pred dvomi rokmi uskutočnil na Štrbskom Plese s veľmi 

pozitívnym ohlasom od účastníkov. Termín konania Zimnej Kalokagatia sa dohodol na 12.-

13. marca 2019, aby bol v súlade s ešte nasledujúci pretekmi. Na termíne sa zhodli všetci 

prítomní členovia OV. 

Základné športové disciplíny zostávajú: bežecké lyžovanie, zjazdové lyžovanie, 

snowboard, biatlon a k nim pribudne ukážkový šport FREESTYLE lyžovanie, ktoré ešte bude 

predmetom rokovania s predsedom úseku akrobatického lyžovania T. Murgáčom (30.10.2019 

v BA).  

 

K bodu 3: 

K aktuálnym otázkam a z toho vyplývajúcim úlohám diskutovali všetci prítomní. Konkrétne 

sa treba v najbližšom období zamerať na : 

- spraviť prieskum ubytovacích a stravovacích možností na Štrbskom Plese príp. v jeho 

blízkom okolí, v prvom rade tých, ktorí už s nami spolupracovali (Stará hospodárska 

budova, Furkotka, Detský raj Tat. Lesná, Medvedica, Anna,....) zabezpečiť už 

objednávkami (P. Chudý, A.Hlôšková), 

- riešenie možnosť obedov na športovisku (A. Hlôšková), zabezpečiť už predbežnými 

objednávkami, 

- spracovanie návrhu športového programu/propozícií Zimnej Kalokagatie s tým, že 

jednotlivé úseky /športy pošlú základné informácie do propozícií A. Ristovej (do 

5.11.2018), 
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- zostavenie postupového kľúča účasti pri jednotlivých športových disciplínach 

(pripravia zodpovední za jednotlivé úseky), 

- definitívne spracovanie a zverejnenie propozícií (športových aj kultúrnych) najneskôr 

do 15.11. 2018, kedy sa otvorí aj možnosť prihlasovania cez školský športový portál 

(A. Ristová a Se SAŠŠ), 

- potrebné upresniť ročníky narodenia pri jednotlivých športoch, bude potrebné doplniť 

aj jednotlivé časové rozpisy (pripravia zodpovední za jednotlivé úseky),). 

- návrh propozícií kultúrno-umeleckých súťaží (A. Ristová, E. Lišková) ako aj preveriť 

možnosť na výstavu a slávnostné vyhodnotenie kultúrnych prác v hoteli PATRIA (E. 

Lišková, Ľ. Iľanovská), 

- osloviť a informovať kompetentných o mieste slávnostného otvorenia na Štrbskom 

Plese (Ľ. Iľanovská), 

- základné informácie podať obci Štrba a dohodnúť stretnutie na 18.12.2019 (P. Chudý) 

a pripraviť list starostovi obce Štrba (A. Ristová), 

- po dohodnutých zmenách v mieste prezentácie -  veľký stan v priestoroch štartu vedľa 

veže + miestnosť 56  -  preveriť a zabezpečiť navrhnuté možnosti (P. Chudý, M. 

Malák), 

- pripraviť časový rozpis prezentácie a posilniť personálne zabezpečenie prezentácie (A. 

Ristová), 

- pripraviť prihlasovací formulár (elektronický), ktorý by uľahčiť prácu všetkým 

komisiám ( M. Jančík),  

- komunikovať o možnej spolupráci s mestom Poprad a jeho podpore podujatiu (J. 

Pavlík), osloviť zástupcu do OV, 

- osloviť zahraničných účastníkov (A. Ristová, M. Malák), 

- pripraviť finančné podklady jednotlivých úsekov (športoviská) – financovanie 

technického zabezpečenia (rozhodcovia, časomiera) prenechané na jednotlivé 

úseky ako v minulom ročníku, s možnosťou prefinancovania časomier ak bude na to 

schválená finančná dotácia. Je však potrebná spolupráca a spolufinancovanie v tejto 

oblasti, nakoľko aj MŠVVaŠ SR vyžaduje spoluúčasť,  

- komunikovať ohľadom spoločných pretekov bežecké lyžovanie a biatlon (M. Malák, 

O. Kosztolányi), 

- osloviť k spolupráci pri zjazdovom lyžovaní vybraný klub (J. Garaj),  

- spoluprácu s možnými partnermi, ktorí by pomohli pre realizácii projektu (všetci 

členovia OV). 

 

 

K bodu 4: 

Na žiadosť Ľ. Iľanovskej (zvýšené pracovné povinnosti v prípravnom období Zimnej 

Kalokagatie) sa zodpovednosť za KULTÚRNE SÚŤAŽE presúva na E. Liškovú. Tá 

súhlasila, že túto oblasť v plnom rozsahu zastreší.  

 

A. Ristová prezentovala návrh zo strany pedagógov, zaradiť do športových disciplín aj 

kategóriu pre učiteľov a trénerov. Po diskusii sa OV zhodol, že pre priebeh podujatia toto nie 

je vhodné. Vyplynulo to aj z mnohých skúseností z praxe., kde sa zaradenie kategórie 

pedagógov neosvedčilo a naopak spôsobilo veľa nepríjemností. Táto kategória by musela 

prebehnúť ako úplne samostatné podujatie.  

 

Predbežne sa dohodli miesta športových disciplín, ktoré sa všetky uskutočnia na Štrbskom 

Plese: bežecké lyžovanie a biatlon – bežecký areál, zjazdové lyžovanie – Interski / Furkotka  

a snowboard – Interski a Park Snow.   
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Predbežný program podujatia: 

 

11. marca 2019 

14.00 – 16.00 h  prezentácia ubytovaných účastníkov a  

škôl z okresov Poprad, Ružomberok, Liptovský Mikuláš 

 

12. marca 2019 

7.30 – 9.30 h   prezentácia 

10.00 h    slávnostné otvorenie 

11.30 h   športové súťaže 

 

    obedy priebežne  

 

cca 16.00 h   vyhlásenie výsledkov 1.dňa 

18.00 h   súťaž pri umelom osvetlení  

 

    

13. marca 2019 

od 9.00 h   preberanie štartových čísiel na súťaž 

10.00 h    športové súťaže 

cca 13.30 h    vyhlásenie výsledkov 2.dňa 

 

    obedy priebežne 

 

 

 

 

Prihlášky zasielajú školy do 28. februára 2019, posledné úpravy v prihláškach bude možné 

robiť 8. marca 2019 do 13.00 h,  čo bude uvedené aj v propozíciách. Ak sa budú školy 

prihlasovať po stanovenom termíne, uplatní sa sankcia dvojnásobného štartovného.  

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční v 18. decembra 2018 v Poprade, zasadačka SLA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Marian MAJZLÍK, PhD. 

predseda SAŠŠ 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Andrea Ristová, generálny sekretár SAŠŠ 


