
Základná škola pre žiakov so 
sluchovým postihnutím
Viliama Gaòu v Kremnici

organizuje:

Zimný športový
tábor
6. roèník



Zimný športový tábor, Kremnica 
08. 02. - 12. 02. 2010

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: JUDr. Marián Sališ, 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 sú zabezpeèené zo 
sponzorského príspevku JUDR. Mariána Sališa

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

PONDELOK  08. 02. 2010
14.00 – 17.00 Príchod, ubytovanie 
17.30 – 18.30 Veèera
20.00 Porada vedúcich a inštruktorov  Mgr. Párièková

UTOROK 09. 02. 2010
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
15.30 Návšteva Banského múzea, Štôlòa Andrej v Kremnici
17.30 Veèera
19.00 Veèerná sánkovaèka na námestí 

STREDA 10. 02. 2010
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
19.00 Beseda s èlenmi Horskej služby Kremnica

ŠTVRTOK 11. 02. 2010
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
15.00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov
17.30 – 18.00 Veèera
19.00 Vo¾ný program

PIATOK 12. 02. 2010
06.45 - 08.00 Raòajky, odchod domov
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Pozývame Vás do banského múzea v štôlni 

Andrej v Kremnici, ktorú nazývajú aj „križovatka 

storoèiami“. 

Poèas 60. minút absolvujete dobrodružnú 

prechádzku èasom- uvidíte exponáty z 20. Až 17. 

storoèia, oboznámite sa s históriou dobývania zlato- 

striebornej rudy, z ktorej sa v 14. a 15. Storoèí vyrobila 

podstatná èas� 

zlata v Európe. 

Štôlòou prejdete 

v  p r i l bách  s  

„èelovkami“ a 

ruènou lampou 

približne 60 m 

pod povrchom.

BANSKÉ MÚZEM  
ŠTOLÒA ANDREJ KREMNICA
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 Banské múzeum v štôlni Andrej dopåòa náuèný 

chodník „Po stopách tisícroènej histórie baníctva v 

Kremnici“, nachádzajúci sa neïaleko štôlne.

Návšteva banského múzea je naplánovaná 

na 9. 2. 2010 o 15.30 hod.
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Dòa 10. februára 2010 sa uskutoèní 

o 19. hodine v priestoroch III. oddelenia

beseda s èlenmi Horskej služby Kremnica
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Medzinárodné združenie Lions klubov vzniklo ako myšlienka 

biznismena Melvina Jonesa z Chicaga. Bol presvedèený, že lokálne 

business kluby by mali rozšíri� svoje aktivity z èisto profesionálneho 

záujmu na širšiu oblas� – zlepšenie komunity v ktorej žijú a postupne 

celého sveta.

Prvý lionský klub bol založený v bývalom Èeskoslovensku v 

roku 1990. 

Lions Club Kremnica bol založený 1. 5. 2004, poèet 

zakladajúcich èlenov bol 22. Dôležitú úlohu pri zakladaní LC 

Kremnica a rozbehnuti jeho èinnosti zohral LIONS CLUB Bratislava 

Pressburg. LIONS CLUB nám pomáha pri organizovaní Zimného 

športového tábora už od prvého roèníka. Finanène nám zabezpeèuje 

dopravu do strediska zimných športov na Skalke. S našou školou 

spolupracuje aj pri iných podujatiach a akciách. Každoroène 

dostávajú deti na Mikuláša balíèky so sladkos�ami. 

Na výstavbu detského ihriska v areáli internátu  nám odovzdali 

finanèný dar.



Dátum Raòajky Desiata Obed Veèera

8.2. sekaná peèienka 
štefánska, zem. 
kaša, uhorka, š�ava
chlieb, rama, str. 
syr

9.2. Granko, 
kaiserka, 
maslo, 
džemík

Škvar. pagáè, 
keks, ovocie, 
èaj, rožok, 
trojuholník

Šošovicová polievka 
so zeleninou, 
bravèové stehno 
bratislavské,  
cestovina, š�ava

Rizoto s mäsom a 

zeleninou, cvik¾a, 

š�ava, chlieb,. 

rama, zel.

10.2. Èaj, chlieb, 

varené 

párky, 

horèica

Bageta, keks, 

ovocie, èaj, 

lúpaèka

Polievka zeleninová 

s mrvenicou, 

bravèové peèené, 

chlieb, uhorka, èaj

Živánska na pekáèi, 

chlieb, šalát, š�ava, 

chlieb, džem. 

nátierka

11.2. Biela káva, 
chlieb, 
vajcová 
nátierka, 
zelenina

Šunková 
taška, keks, 
ovocie, èaj

Slepaèia polievka 
rezancová, kurací 
rezeò v cestíèku, 
zemiakový šalát, š�ava

Mäsové gu¾ky v 
paradajkovej 
omáèke, zemiaky, 
š�ava, chlieb, ryb. 
nátierka

12.2. èaj, chlieb, 
rama, 
saláma

Balíèek na 
cestu - 
paštéta, 
chlieb, keks, 
ovocie, 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 -  
10.02.2010 od 14.00 do 15.00 hod., kde sa fyzicky pripravíte na nároèné 
lyžiarske sú�aže, ktoré vás èakajú na nasledujúci deò – 11.02.2010.

Mgr. Blažena Krížová



10

HLAVNÍ
SPONZORI

JUDr. Marián Sališ
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SPONZORI

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

s.r.o.

Mestský úrad
Kremnica



Čo si treba priniesť?
- dobrú náladu
- plavky

Čo si treba priniesť?
- dobrú náladu
- plavky
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