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Zápisnica 

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

 

 

Miesto a dátum: Štrbské Pleso, 09. januára 2017 

 

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 za ich aktívnu účasť. 

Osobitne privítal predsedu SAŠŠ Marian Majzlík a odovzdal mu slovo. Ten prítomným 

poďakoval za ich prácu, pri príprave podujatia Zimná Kalokagatia a zaželal im všetko dobré 

pri ďalšej práci na tomto projekte.  

Medzi prítomnými boli aj zástupcovia TMR – P. Tomko, M. Chalupka a zástupca 

Športového strediska detí a mládeže Poprad – L. Kundis. 

 

K bodu 2: 

Aktuálne informácie stručne predniesla Andrea Ristová. Informovala o : 

- zabezpečení ubytovania a stravovania objednávkami a niektoré už aj zálohovými 

platbami.  

- zabezpečenie objednávkami športoviská (aj ich úprava) pre bežecké lyžovanie 

a biatlon, ako aj priestory pre slávnostné otvorenie, odovzdávanie ocenení  

- zverejnenie propozícií (športových aj kultúrnych) a otvorenie prihlasovania cez 

školský športový portál 

- objednané medaily, plakety a diplomy k podujatiu ako aj pripravený plagát na 

podujatie, kde treba dotiahnuť už len logá partnerov 

 

Centrálna prezentácia prebehne v budove komentátorov pre skoky. Miestnosti 

zodpovedajú požiadavkám (návšteva priestorov pred zasadnutím). Tu bude aj sídlo 

organizačného výboru počas podujatia. Jednotlivé úseky si zvolia svoje sídla k vybaveniu 

technických náležitostí. 

 

O ubytovaní a stravovaní informoval P. Chudý. V spolupráci s A. Hlôškovou sa 

zabezpečené zariadenia definitívne upresnili a potvrdili objednávkami zo sekretariátu SAŠŠ. 

Treba dotiahnuť ešte možnosť využiť detské zariadenie, ktorá patrí PSK, ktoré ide do 

rekonštrukcie.  Obedy budú riešená na troch miestach – Plesnivec, Furkotka a Toliar. Je 

potrebné nahlásiť počty štábov jednotlivých úsekov (rozhodcovia, časomiera). 
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Kultúrnu časť treba riešiť dokončením scenára a finančného rozpočtu (návrh). Treba 

vychádzať z možností regiónu. Za ospravedlnenú  Ľ. Iľanovskú otázky predniesla Ľ. 

Otčenášová. Žiadosť na zoznam hostí bude realizovaní až pred samotným podujatím, 

nakoľko skôr toto nebude možné. 

Vyhodnotenie kultúrnej časti sa presunie do hotela Patria (Lovecký salónik) nakoľko  

v amfiteátri na Štrbskom Plese by jeho realizácia bola náročná. V amfiteátri prebehne len  

slávnostné otvorenie a vyhlasovanie výsledkov.  

  

 Športové súťaže a ich samotné zabezpečenie sa rieši priebežne. Problém avizoval J. 

Garaj (alpské disciplíny) a to so zabezpečením spolufinancovania (rozhodcovia, časomiera), 

ktoré bolo dohodnuté pred samotnou prípravou podujatia. Je však potrebná spolupráca a 

spolufinancovanie v tejto oblasti a vzniknutú situáciu treba riešiť. Bude potrebné osloviť aj 

predsedu úseku alpských disciplín p. Rajčana. 

Ostatné úseky nevyjadrili takéto problémy a  sú ochotné svoju spoluúčasť zabezpečiť. Všetci 

však vyjadrili podporu a vynaloženie maximálneho úsilia aby podujatie prebehlo a dopadlo čo 

najlepšie.  

Informáciu o problémoch financovania športových organizácií pociťuje viacero subjektov na 

Slovensku, treba však rozbehnuté projekty riešiť, hlavne preto, že ich cieľová skupina sú deti 

a mládež – na tom sa zhodli všetci prítomní. 

A.Ristová informovala, že aj zo strany SAŠŠ je potrebné osloviť partnerov k pomoci pri 

realizácii podujatia. Osloví sa  PSK, SOV, obec Štrba ako aj ďalšie subjekty. Treba hľadať 

finančné prostriedky nakoľko nie sú schválené finančné rozpočty zo štátu. 

 

Zmena by mala nastať v súťaží zjazdové lyžovanie a snowboard, kde je navrhnuté využiť len 

jeden svah (Interski) pre obe disciplíny. K návrhu je potrebné sa vyjadriť na najbližšom 

zasadnutí, kedy bude prítomný aj zástupca snowboardu (delegovaná bola L. Naciková).  

 

Výsledky budú zverejňované aj LIVE, informoval o tom prítomných F. Toman, ktorý bude 

zabezpečovať časomieru zjadovému lyžovaniu (príp. aj snowboardu). 

 

Je potrebné zabezpečiť športoviská k zjazdovému lyžovaniu a snowboardu objednávkami. 

K tomu sa prizval a následne aj vyjadril P. Tomko, ktorý si vyžiadal potrebné informácie 

a pripraví požadovaný finančný návrh (vleky, úprava svahu.....). Zároveň upozornil na 

riešenie dopravy v stredisku, aby nevznikol chaos pri príchode účastníkov, nakoľko to 

predstavuje veľké množstvo áut. Daná situácia sa bude riešiť podľa predložených požiadaviek 

a návrhov, s využitím SKI BUSU z centrálneho parkoviska do strediska (kyvadlová doprava) 

a označením áut účastníkov. 

 

Predložené usmernenia sa zapracujú do organizačných pokynov k podujatiu.  

 

 

 

Konkrétne úlohy do najbližšej porady : 

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

- Nahlásiť počty rozhodcov, časomiera a pomocníkov za jednotlivé úseky. 

- Pripraviť scenár slávnostného otvorenia na Štrbskom Plese a návr rozpočtu – Ľ. 

Iľanovská. 

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

jednotlivé úseky. 

- Pripraviť žiadosti -  zdravotnícke zabezpečenie, propagačné materiály z mesta Poprad, 

Prešovskému samosprávnemu kraju – A. Ristová 
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- Osloviť k spolupráci SOV – M. Majzlík 

- Stretnutie s predsedom úseku alpských disciplín p. Rajčanom – M. Majzlík 

- Navštíviť starostu obce Štrba p. Sýkoru – M. Majzlík, A. Ristová 

- Dotiahnuť požiadavku na PSK ubytovanie – P. Chudý 

- Osloviť partnerov k pomoci pri realizácii podujatia. Osloví sa  PSK, SOV, obec Štrba 

ako aj ďalšie subjekty - M. Majzlík, A. Ristová 

- Zabezpečiť športoviská k zjazdovému lyžovaniu a snowboardu objednávkami po 

obdržaní podkladov od P. Tomka 

- Pripravovať postupne už aj organizačné pokyny k podujatiu 

- Rozbehnúť spoluprácu s možnými sponzormi a partnermi, ktorí by pomohli finančne 

i materiálne pri realizácii projektu. 

 

 

K bodu 3: 

 

  

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 6. februára 2017 o 13.00 h v Poprade / SLA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Andrea Ristová, generálny sekretár SAŠŠ 


