
 
 

Zápisnica 

zo zasadnutia prípravného výboru Zimnej Kalokagatie 2017 
(ďalej len OV) 

 

 

Miesto a dátum: Poprad, 14. októbra 2016 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1. Otvorenie 

   2. Úvodné informácie 

   3. Aktuálne otázky a úlohy 

   4. Zostavenie OV 

  

 

 

K bodu 1,2: 

Úvodné zasadnutie prípravného výboru Zimnej Kalokagatie 2017 – 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 prítomných 

oboznámila so základnými informáciami o projekte Zimná Kalokagatia, ale aj o rozvoji 

zimných športov na Slovensku, hlavne v oblasti školského športu.  

Projekt ZK mal svoj „domov“ na Spiši, kde však t.č. nie sú vhodné podmienku pre jeho 

realizáciu. Tak ako sa pripravuje letná časť Kalokagatie, pripravuje sa každý druhý rok aj jej 

zimná časť, ktorá by sa v roku 2017 mala uskutočniť na Štrbskom Plese. Či toto miesto bude 

vhodné, bolo hlavným predmetom stretnutia. 

Návrh termínu konania Zimnej Kalokagatia padol na 14.-15.marec 2017, hlavne z dôvodu 

väčšej pravdepodobnosti voľných ubytovacích kapacít. Výber športových disciplín sa stanovil 

na : bežecké lyžovanie, zjazdové lyžovanie, snowboard a biatlon.  

 

K bodu 3: 

K aktuálnym otázkam a s 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, 

- riešenie možnosť obedov na športovisku, 

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

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

5.11.2016), 

- zostavenie postupového kľúča účasti pri jednotlivých športových disciplínach 

(pripravia zodpovední za jednotlivé úseky), 

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

do 1.12.2016, kedy sa otvorí aj možnosť prihlasovania cez školský športový portál. 



- návrh propozícií kultúrno-umeleckých súťaží ako aj miesto slávnostného 

vyhodnotenia,  

- možnosti slávnostného otvorenia na Štrbskom Plese, 

- možnosti parkovania, 

- miesto prezentácie, 

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

 

 

K bodu 4: 

 

Návrh  na zloženie „OV“ predniesol M. Malák spoločne s A. Ristovou, ktorá aj rámcovo 

naznačila náplne činností jednotlivých úsekov. Zloženie OV ešte nie je definitívne a bude 

potrebné niektoré pozície ešte postupne.  „OV“ predstavuje jeden tím. A to by sa malo  

odraziť vo všetkých oblastiach pôsobenia „OV“.  

 

Návrh „OV“: 

 

SAŠŠ     Andrea Ristová 

 

SLA     Radovan Cagala 

 

Mesto Poprad Jozef Pavlík 

 

ŠTK    Michal Malák 

 

Bežecké lyžovanie – Michal Šerfel, Matúš Jančík 

Zjazdové lyžovanie – doplní SLA 

Snowboard – doplní SLA 

Biatlon – Ondrej Kosztolányi  

 

Ubytovanie a stravovanie: Peter Chudý 

 

Slávnostné otvorenie: Ľubomíra Iľanovská, ZŠ Štrba 

s 

Kultúrne súťaže:  doplní ZŠ Štrba 

 

 

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční v novembri 2016 v Poprade.  

Upresnenie podľa pozvánky. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Andrea Ristová, generálny sekretár SAŠŠ 


