
Základná škola pre žiakov so 
sluchovým postihnutých 
Viliama Gaòu v Kremnici

a Slovenský deaflympijský výbor

organizujú:

Zimný športový
tábor
5. roèník



Zimný športový tábor, Kremnica 
09. 02. - 13. 02. 2009

Úèastníci: Žiaci ZŠI pre sluchovo postihnutých na Slovensku. Z každej 
školy sa zúèastní 5 žiakov + 1 dospelý =  pedagogický 
dozor

Usporiadate¾: ZŠ pre žiakov so SP internátna Viliama Gaòu v Kremnici.
ZŠI pre SP Kremnica zabezpeèí priebeh celej akcie, t.j. 
ubytovanie, stravu, program na vo¾ný èas, technické 
vybavenie, priestory na sú�až, odborných inštruktorov 
na bežecké a zjazdové lyžovanie, èlenov Horskej služby a 
technický personál na stavbu a úpravu trate. Dopravu 
do strediska zimných športov na Skalke zabezpeèí Lions 
club Kremnica.

Spoluorganizátori: Slovenský deaflympijského výbor Bratislava a Lions 
Club Kremnica

Riadite¾ka  akcie: Mgr. Jaroslava Párièková

Riadite¾ preteku: Ing. Horváth (HS Skalka)

Miesto sú�aží: Športový areál Skalka pri Kremnici. 

Sú�aže: slalom 2 kolá
bežecké lyžovanie
Sú�ažia zvláš� chlapci a dievèatá, mladší a starší.

Tra�: Príprava trate  pod¾a pravidiel zjazdového lyžovania 
zabezpeèí HS Skalka  p. F. Schmidt.

Cie¾: Vybra� talenty na reprezentáciu v zjazdovom lyžovaní, 
ktoré budú ïalej svoje schopnosti rozvíja� pod 
odborným vedením trénerov. Zvýši� a podpori� záujem u 
sluchovo postihnutých o zjazdové a bežecké lyžovanie.

Pravidlá: Sú�aží sa pod¾a pravidiel FIS pre špeciálne olympiády.

Vyhodnotenie: Ví�azi jednotlivých sú�aží dostanú diplom. 
Všetci úèastníci dostanú úèastnícky list.

Financie: Pod¾a priloženého rozpoètu zabezpeèí Slovenský 
deaflympijský výbor Bratislava a sponzori.

Tlmoèníèka do posunkovej reèi: Lucia Novodomcová
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Program pre úèastníkov zimného 
športového tábora

PONDELOK  09. 02. 2009
14.00 – 17.00 Príchod, ubytovanie 
17.30 – 18.30 Veèera
20.00 Porada vedúcich a inštruktorov  Mgr. Párièková

UTOROK 10. 02. 2009
06.45 Budíèek
07.15 - 07.45 Raòajky (vedúci preberie desiatu + olovrant)
08.15 Odchod autobusu na Skalku
09.00 – 13.45 Výcvik s inštruktormi na Skalke
14.00 Odchod do internátu
14.30 Obed
15.45 Vystúpenie míma Adyna (pán Ohrádka) 

„Cestou-necestou“  
17.30 Veèera
18.00 – 20.00 Karneval + Diskotéka 

STREDA 11. 02. 2009
06.45 Budíèek
07.15 - 07.45 Raòajky (vedúci preberie desiatu + olovrant)
08.15 Odchod autobusu na Skalku
09.00 – 13.45 Výcvik s inštruktormi na Skalke
14.00 – 15.00 Návšteva Relax centra Skalka
15.00 Odchod do Kremnice
17.30 – 18.00 Veèera

ŠTVRTOK 12. 02. 2009
06.45 Budíèek
07.15 - 07.45 Raòajky (vedúci preberie desiatu + olovrant)
08.15 Odchod autobusu na Skalku
09.00 – 13.30 Preteky v slalome 2 kolá

Preteky v behu vo¾nou technikou
13.30 Odchod do internátu
14.00 Obed
14.15 Slávnostné vyhlásenie výsledkov
15.00 Návšteva Mincovne Kremnica
17.30 – 18.00 Veèera

PIATOK 13. 02. 2009
06.45 - 08.00 Raòajky, odchod domov
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Kedy: utorok, 10.februára
o ko¾kej: o 18.00
kde: v jedálni internátu

Karneval
aj diskotéka
všetkých masiek zábava
pripravený super program
rados� všetkým dodáva

K n l
aj diskotéka

ar eva
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Dòa 10. februára vystúpi 
 o 15.45 hod.

v priestoroch jedálne internátu 
ZŠI pre SP V. Gaòu

so svojim predstavením 

klaun Adyno

Cestou-necestou 
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Kremnická mincovòa je jedným z najstarších nepretržite 
vyrábajúcich podnikov na svete. Jej príbeh sa zaèal odvíja� 17. 
novembra 1328, kedy uhorský krá¾ Karol Róbert z Anjou povýšil 
Kremnicu z osady, ktorá vyrástla okolo bohatých nálezísk zlata, na 
slobodné krá¾ovské mesto, zároveò jej pridelil privilégium na 
prevádzkovanie mincovne. Mince, ktoré sa tu zaèali razi� zo zlata 
rýdzosti 23 karátov a 9 grénov, vznikli pod¾a vzoru mincí z Florencie a 
spoèiatku sa im hovorilo florény. Keïže sa latinský nápis na obdobnej 
zlatej minci mesta Benátky konèil slovami "ista ducatus", ¾udia 
tomuto druhu mincí zaèali hovori� dukáty. Pod týmto názvom vošli do 
histórie.

Jednou z prvých úloh Národnej banky Slovenska pri príprave na 
zavedenie eura bolo vybra� motívy na slovenské strany eurových mincí, 
ktoré by boli zrozumite¾né nielen pre obyvate¾ov Slovenska, ale aj pre 
obyvate¾ov ostatných krajín Európskej únie, v ktorých budú eurové 
mince so slovenskou stranou obieha� ako zákonné platidlo.
Národná banka Slovenska už v júli 2004 vyhlásila verejnú anonymnú 
sú�až na výtvarné návrhyslovenských strán eurových mincí.



Do ankety, ktorá sa konala od 12. do 20. novembra 2005, prišlo 
140 653 hlasov. Na prvom mieste sa umiestnil výtvarný návrh 
zobrazujúci dvojkríž na trojvrší (33 068 hlasov), na druhom mieste návrh 
s motívom vrchu Kriváò (24 589 hlasov) a na tre�om mieste návrh s 
vyobrazením Bratislavského hradu (21 792 hlasov). 
Komplexným zabezpeèením všetkých prípravných prác bola poverená 
Mincovòa Kremnica, š.p.

Razba eura si vyžiadala investície. Do konca roka 2008 
Mincovòa Kremnica investovala 150 až 200 miliónov korún. 

No väèšie výdavky si vyžiadala rekonštrukcia budovy starej 
mincovne. Do nej sa má presunú� razba všetkých obehových mincí. 
Pres�ahuje sa tam z dvadsa�pä�roènej budovy na druhom konci mesta, 
ktorá bude slúži� najmä na likvidáciu starých mincí. 

Stará budova mincovne v strede mesta je historická pamiatka, 
razi� sa v nej zaèalo už v štrnástom storoèí. Projekt euro minciari  
využili, aby sa zrekonštruovala po stavebnej aj technologickej stránke. 
„Väèšina mincovní využila projekt euro, aby sa zrekonštruovali a 
zmodernizovali. 

Aj úèastníci Zimného športového tábora
navštívia priestory Mincovne aby videli, ako sa razia
naše euromince. 
Návšteva je naplánovaná na 12.02. o 15.00 hod. 

 

 

 

7



Dátum Raòajky Desiata Obed Olovrant Veèera

9.2. mlieko 
maslo 
rama, 
chlieb, 
zelenina

škoricový 
slimák,
ovocie

pol. šošovicová 
kyslá, chlieb
zaprávaný karfiol, 
cestovina, èaj

nátierka 
zo 
zeleného 
hrášku, 
èaj, chlieb

kotlíkový guláš, 
chlieb,
croasant, èaj

10.2. chlieb, 
maslo, 
vajce, 
orieškové 
mlieko

syrovo 
šunková 
taška

polievka  zo zel. 

hrášku s krúpami, 

kuracie prsia so 

zel., zem. kaša, 

š�ava

chlieb s 

paštikou a 

zeleninou,

èaj

Ryžový nákyp s 

ovocím,

èaj, chlieb s 

maslom a

strúhaným syrom

11.2. chlieb, 

šunka, 

maslo, 

èaj

rožok, syr

karièka

pol. zeleninová s 

cestovinou, br. 

peèené, dus. 

kapusta, knedle, 

èaj s citrónom

jogurt špagety s 

bolonskou 

omáèkou a syrom, 

èaj, chlieb s 

maslom a karfiol. 

pom.

12.2. kakao 
granko, 
tvaroho-
vá 
lúpaèka

grahamo-
vý rožok,
ovocie

pol. kalerábová s 

ovsenými vloèkami, 

br, pražská peè. ryža, 

šalát, š�ava

lístkový 

koláè

èaj

zapekané 
zemiaky so 
syrom a šunkou, 
uhorka,
èaj, ovocie

13.2. jahodové 
mlieko, 
žem¾a, 
maslo,

džem 

pletenka pol. zemiaková so 
šampiòónmi, 
koložvárska 
kapusta, zemiaky, 
š�ava

keks, 

ovocie

ryby oleji, 

chlieb, džús,
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JEDÁLNY LÍSTOK
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Skalka patrí medzi známe zimné lyžiarske a turistické stredisko, ktoré sa 
nachádza v rozmedzí pohoria Ve¾ká Fatra a Kremnických vrchov. V zime sa 
stáva rajom bežeckých lyžiarov a v lete turistov a cykloturistov. V roku 2007 
mesto Kremnica za pomoci fondov EÚ postavilo multifunkènú halu s 
pri¾ahlými ihriskami a in-line dráhou na kolieskové korèule a kolieskové lyže.

V Relax centre sa nachádza vodný svet so suchými a vlhkými saunami, s 
bazénom s protiprúdom, dve bowlingové dráhy , squashový dvorec, 
fitness, ve¾ká viacúèelová hala na viac druhov športu: volejbal, futbal, 
hádzanú, basketbal, aerobik, bedminton.

V lete ved¾a haly je možné hra� na antukovom dvorci tenis, sú tam dve 
asfaltové ihriská na tenis, nohejbal a tiež basketbalové ihrisko s asfaltovým 
povrchom. Zaujímavos�ou je, že v tomto horskom prostredí je možné si 
zahra� plážový volejbal.

Na bežeckom štadióne nacvièujú lyžiari svoju techniku. V lete ve¾kú 
plochu využívajú aj lukostrelci. Výnimoènos�ou je aj asfaltová in-line dráha 
na letnú prípravu bežeckých lyžiarov.

Po celodennom lyžovaní môžete výhody Relax centra využi� aj vy -  
11.02.2009 od 14.00 do 15.00 hod., kde sa fyzicky pripravíte na nároèné 
lyžiarske sú�aže, ktoré vás èakajú na nasledujúci deò – 12.02.2009.

Mgr. Blažena Krížová
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HLAVNÍ
SPONZORI



11

SPONZORI

KREMKO
Obèianske združenie 
detí a mládeže 
so sluchovým postihnutím
ÈSA 183/1, 967 32 Kremnica

®

s.r.o.

Mestský úrad
Kremnica



Èo si treba prinies�?
- dobrú náladu
- plavky
- masky

Èo si treba prinies�?
- dobrú náladu
- plavky
- masky


