
Organizačné pokyny pre  medzištátne  stretnutie žiakov a žiačok  

v atletike  Česko - Maďarsko – Slovensko – Slovinsko- Chorvátsko 

konané  23. - 24. septembra 2022 v meste Znojmo/Česko/ 
 

Miesto zrazu : 23.9.2022 piatok 

1. skupina -   autobus /zodpovedný p. Tabak,   tel : +421 903682256/ 

Odchod autobusu  z Banskej  Bystrice/štadión na Štiavničkách/ je v piatok o 23.9.2022  

o 8,15 hod s plánovanými zastávkami: 

1. Banská Bystrica – atletický štadión /Dukla B. Bystrica odchod účastníkov je o 8,15 hod 

p. Tabak 

2. Žiar nad Hronom, /  Mestský futbalový štadión  / Adam Pajunk 0917188772/ odchod 

9,00-9,15 hod 

- skontroluje nástup vedúci autobusu p. Tabak 

3. Nitra, /Atletický štadión, parkovisko/, p. Seková 0904191519 - žrde, odchod účastníkov 

je  o 10,00-10,15 hod skontroluje nástup vedúci autobusu p. Tabak  

3. Trnava, atletický štadión, parkovisko pri kúpalisku 11,00 -11,15 zodpovedný p. Kotala 

0915783836 

- skontroluje nástup vedúci autobusu p. Tabak  

4.  Bratislava,  odchod o 12,00 hod. /Junácka 6, Bratislava SAZ, parkovisko Inter / - p. 

Putalová/ nakladá oblečenie SAZ 0908150369 

5.  Malacky, 13,00 -13,15 hod./ Autohof Malacky/ 

/ zodpovedný p. Filip  tel : 0908745912/ 

Predpokladaný návrat  späť je po ukončení pretekov v Znojme a na nástupné miesta pri 

ceste tam. 

2. skupina – autobus/ zodpovedný za nástup  p. Lučka tel. : 0902890378/p. Kolarovič  tel. : 

0903514257  

23.9.2022 /piatok/ v Michalovciach. 

 Odchod autobusu  z  Michaloviec /autobusová stanica v Michalovciach/ v piatok o 23.9.2022  

o hod s plánovanými zastávkami: 

1. Michalovce,  odchod o hod 5,20 /autobusová zástavka / zabezpečí nástup: p. Semko, tel. : 

0903189312 



2. Košice, odchod o 6,15 hod / Watsonová 6, atletický štadión, parkovisko v zadu pri kladive / 

zabezpečí: p. Rusnáková 0908982308 

3. Prešov- odchod 7,10 autobusová zástavka na železničnej stanici/ p. Falat Leutterová 

0948077333, p. Maľcovský, p. Kolarovič/ 

4. Liptovský Mikuláš, odchod o 9,00 hod od Tesca /zodpovední tréneri/ 

5. Ružomberok, odchod o 9,30 železničná stanica /zodpovední tréneri, rodič Lešňovský/ 

6. Martin,  odchod o 10,10 hod Motorest San Martin/zodpovedný p. Kľučiarovský 

0908199572 

7. Považská Bystrica , odchod o 11,10 hod spred čerpacej stanice Shel, viadukt/ zodpovedný 

p. Laurenčík 0917536928 

8. Trenčín, odchod o 11,50 hod spred /železničná stanica Zlatovce/, /zodpovední tréneri 

9. Jablonica, odchod spred Coop Jednota o 13,00 hod. /zodpovední tréneri Kubica, Zavadil/ 

Znojmo cca 15,30 – 16,00 hod 

Predpokladaný návrat  späť je po ukončení pretekov v Znojme a na nástupné miesta pri 

ceste tam. 

Nástupné miesta budú dohodnuté s konkrétnymi zodpovednými  osobami, tieto 

prosím, spresnite  s vedúcimi skupín. Pri nástupe do autobusu je potrebné odovzdať 

podpísaný informovaný súhlas rodičov. Je na konci organizačných pokynov. 

Ubytovanie je zabezpečené organizátorom hotelového typu. Stravovanie sa začína   

večerou 23.9.2022, končí obedom 24.9.2022. Reprezentačnú výstroj dostanú účastníci pri 

technickej porade v Česku.  

Nezabudnite si so sebou zobrať občiansky preukaz alebo pas a kartu poistenca  a vlastnú 

pretekársku obuv. Pretekári a tréneri budú poistený na celý pobyt. 

Všetkým nominovaným pretekárom bude preplatené cestovné do miesta zrazu podľa 

platných smerníc SAZ- u. Cestovné lístky autobusom, vlakom. V prípade použitia osobného 

auta treba predložiť kópiu veľkého technického preukazu, číslo poistky, doklad o zakúpení 

pohonných hmôt. Podmienkou je vyťaženie auta pretekármi z jedného mesta, resp. 

atletického oddielu. Poistenie pre nominovaných účastníkov zabezpečí SAZ. V prípade 

náhleho ochorenia  resp. zranenia  kontaktujte mob. 0902 890 378, mail: 

mareklucka@centrum.sk.  Veríme, že si svoje povinnosti   zariadite tak, aby ste  mohli 

reprezentovať  Slovenskú  republiku a Slovenský atletický zväz.                   

  V Humennom  19.9.2022                     Mgr. Marek Lučka- reprezentačný tréner U16 

mailto:mareklucka@centrum.sk


 

Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) Znojmo 23.-24.9.2022 

Meno a priezvisko pretekára.................................................................................... 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní hore uvedenej  akcie 

a  poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. 

S tým, aby sa medzištátneho stretnutia žiakov konaného v dňoch 23.-24.9.2022 v meste 

Znojmo ( Česko)  /zúčastnil/a môj syn/moja dcéra  

súhlasím – nesúhlasím* 

Dňa............................................................. 

Meno a priezvisko rodiča................................. 

Podpis rodiča.................................................. 

* nehodiace sa prečiarknite 

V prípade  nutnosti užívania liekov vášho dieťaťa, informujte prosím o tejto skutočnosti  

vedenie výpravy. Ďakujeme 


