
 
 

Zápisnica 

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

 

 

Miesto a dátum: Poprad, 25. novembra 2016 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1. Otvorenie 

   2. Aktuálne informácie, otázky a úlohy na ďalšie obdobie 

   3. Rôzne 

  

K bodu 1: 

Zasadnutie organizačného výboru Zimnej Kalokagatie 2017 – olympiády detí a mládeže 

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

Stručne zhrnul zabezpečené úlohy z uplynulého obdobia. Odovzdal slovo Andrei Ristovej 

generálnej sekretárke SAŠŠ, ktorá prítomných oboznámila s prvou verziou spracovaných 

propozícií Zimnej Kalokagatie a o nutnosti ich dopracovania.   

 

K bodu 2: 

K aktuálnym otázkam a s toho vyplývajúcim úlohám diskutovali všetci prítomní.  

Dohodli sa definitívne miesta športových disciplín, ktoré sa všetky uskutočnia na 

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

Furkotka  a snowboard – Interski.  Upresnili sa ročníky narodenia pri jednotlivých športoch, 

bude potrebné doplniť aj jednotlivé časové rozpisy. Treba dotiahnuť technické náležitosti ešte 

pre snowboard.  

Posledné úpravy v prihláškach bude možné robiť 13.3. do 13.00 h čo je nutné uviesť aj do 

propozícií, ako aj možnosť limitovať počet zapojených účastníkov. 

O ubytovaní a stravovaní informoval P. Chudý. Zoznam zabezpečených zariadení je 

už v počte potrebných kapacít. Niektoré však treba ešte definitívne upresniť a potvrdiť 

objednávkami zo sekretariátu SAŠŠ (kontaktná osoba bude Alena Hlôšková). V propozíciách 

treba uviesť pre koho presne sa ubytovanie bude zabezpečovať ako aj doplniť do prihlášky 

spôsob dopravy.  

O kultúrnej časti Zimnej Kalokagatie informovala Ľ. Iľanovská. Navrhla upraviť 

tému výtvarnej súťaže na "Mám rád zimné športy“. Vyhodnotenie navrhla uskutočniť 

v amfiteátri na Štrbskom Plese, ktorý je s časti otvorené. Priebežne by sa vyhodnotenie 

zosúladilo s vyhodnotením aj športových súťaží. Bude potrebné však zabezpečiť aj priestor na 

občerstvenie. 

Rámcový harmonogram sa upresnil podľa diskusie. Slávnostné otvorenie sa posunulo 

na 16.00 h. 

 

 

 



Konkrétne úlohy na ďalšie obdobie : 

- Dotiahnuť aj formou objednávok ubytovanie a stravovanie čo najbližšie k miestu 

konania podujatia – P. Chudý, A. Hlôšková.   

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

do 1.12.2016, kedy sa otvorí aj možnosť prihlasovania cez školský športový portá – A. 

Ristová. 

- Časové rozpisy športových disciplín - pripravia zodpovední za jednotlivé úseky. 

- Pripraviť scenár slávnostného otvorenia na Štrbskom Plese – Ľ. Iľanovská. 

- Pripraviť finančné podklady jednotlivých úsekov (športoviská) – financovanie 

technického zabezpečenia (rozhodcovia, časomiera) prenechané na zväzy, 

s možnosťou prefinancovania časomier ak bude na to dostatočná finančná dotácia. Je 

však potrebná spolupráca a spolufinancovanie v tejto oblasti.  

- Zabezpečiť (aj objednávkami) jednotlivé športoviská – A. Ristová v spolupráci 

s jednotlivými úsekmi. 

- Popremýšľať o zozname hostí, športovcov k slávnostnému otvoreniu – jednotlivé 

zväzy. 

- Riešiť poistenie podujatia cez SLA – R. Cagala. 

- Nahlásiť počty rozhodcov, pomocníkov za jednotlivé úseky. 

- Riešiť zdravotnícke zabezpečenie – M. Malák 

- Objednať medaily a diplomy k podujatiu ako aj plagát na podujatie – A. Ristová. 

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

 

 

K bodu 3: 

 

„OV“ riešil aktuálne otázky a zadal si úlohy na ďalšie obdobie. R. Cagala doplnil informáciu 

o nutnosti poistenia podujatia, čo sa bude riešiť cez SLA. Jozef Pavlík predstavil „OV“ 

svojho nástupcu na meste. 

„OV“ pracoval ako jeden tím, ktorí má za cieľ pripraviť veľké podujatie pre školskú 

mládež na Slovensku.  

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 9. januára 2017 o 13.00 h na Štrbskom Plese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Andrea Ristová, generálny sekretár SAŠŠ 


