
 
 

Vyúčtovanie účelovej dotácie podľa  
Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica 

č. EO 24/2019 zo dňa 20. 03. 2019. 
 

Prijímateľ dotácie: Názov organizácie 
Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica, o.z., 

Meno štatutára      Slavomír Hrúza,  predseda TJ, 

Sídlo                     ul. Pavla Križku 391/6,   967 01 Kremnica 
Účel dotácie podľa zmluvy: 
 
Termín realizácie  
30. 03. 2019 - 31. 03. 2019 

 

Preteky v behu na lyžiach Slovenského pohára žiactva, dorastu, 

juniorov a dospelých 

Cieľ projektu: Organizovať športové podujatia - „vytrvalostné večerné 

preteky v behu na lyžiach pri umelom osvetlení“  

a  „preteky lyžiarskej obratnosti Cross-Country Cross“ 

Výška poskytnutej účelovej 
dotácie prijatá  

Dňa : 27. 03. 2019 

Uviesť výšku poskytnutej dotácie    2150 € 

Doklady potrebné k 
preukázateľnému vyúčt. 
poskytnutej dotácie: 

Kópia faktúr a k tomu spôsob platby za faktúru – výpis z účtu alebo 
výdavkový pokladničný doklad 

Doklady tvoriace prílohu vyúčtovania sú uvedené v zozname 

P.č. Učel Dodávate ľ 
č.dokladu  Hodnota 

Spôsob 
platby  

1 medaily MAAD 52 55,20 faktúra 

2 strava Minciar horsky hotel Minciar 89 311,20 pokl.blok 

3 odmeny pretekárom  Metro 38 78,65 faktúra 

4 odmeny pretekárom  COOP Jednota  81 24,00 pokl.blok 

5 úprava tratí ratrakom BS Kremnica. vykaz  632,50 vykaz BS 

6 prenájom haly Relax 24hx7 KIC Kremnica 39 168,00 faktúra 

7 zdravotné zabezpečenie HS Kremnické vrchy 54 160,00 faktúra 

8 tech. zabezpeč.tepl.voda kanvica Lidl 79 19,99 pokl.blok 

9 box hlinikový merania OBI 88 35,99 pokl.blok 

10 set stoly a lavice Metro 40 623,88 faktúra 

11 tech. zabezpeč. stopky Decaton kartou 18,99 pokl.blok 

12 občerstvenie technici COOP Jednota  86 4,20 pokl.blok 

13 občerstvenie technici  Krempex 85 3,40 pokl.blok 

14 benzín 20l  skúter Stavi trans s.r.o. 82 28,00 pokl.blok 

15 benzín 33l  polaris Stavi trans s.r.o. 90 45,00 pokl.blok 

      

      Celkom  2209,00   
 
V Kremnici, dňa: 14. 4. 2019 
 
 
 Slavomír Hrúza 
 
Štatutárny zástupca: meno, priezvisko, pečiatka a podpis 
 
 



 
 

 
      
 Mesto Kremnica 
                                                                               Štefánikovo nám. 1/1 
                                                                              967 01 Kremnica 
 
 
Komentár k čerpaniu dotácie 

   
1) Posledný marcový víkend uzavreli Slovenský pohár v behu na lyžiach preteky na 

štadióne R. Čillíka na Skalke. Počasie  doprialo organizátorom a pretekárom jarné 
teploty, jasnú oblohu a ťažký mokrý sneh, ktorý nezabránil pretekárom užiť si 
záver zimnej sezóny naplno. BS prezentovala mesto Kremnica ako partnera v 
propozíciach na podujatiach: 

 
30. 3. 2019 – 14. a 15. kolo  žiakov, dorastu, juniorov a dospelých „Nočné preteky 

“ preteky bežeckého lyžovania klasickou technikou s intervalovým štartom 
 
31. 3. 2019 – 15. a 16 kolo SP žiakov, dorastu, juniorov a dospelých „Cross-

Country Cross“- preteky lyžiarskej obratnosti úsek bežeckého lyžovania SLA 
 
2)  Mesto Kremnica bolo v rámci oboch podujatí prezentované v súlade s bodom 3.4 

zmluvy a síce: 
a) na webovych stránkach TJ BS bolo mesto Kremnica uvedené ako partner 

podujatia  
b) v štartovných a oficiálnych výsledkových listinách 
c) na plagátoch k podujatiam a  v zverejnených propozíciach 
d) podpora mesta bola vyhlásená pri slávnostnom dekorovaní víťazov 
e) zmienka o podpore podujatí v médiach - Kremnické noviny 

 
3) Vyhodnotenie podujatia 
Na sobotných Večerných pretekoch pri umelom osvetlení s intervalovým štartom o 19-

tej hodine 232 žiakov, dorastencov, juniorov a dospelých. Na trati dlhej 1,6km 
bežali pretekári klasickou technikou 1 až 5 kôl, podľa svojej kategórie. V noci  hala 
Relax centra poskytla pretekárom priestor na vyhlásenia výsledkov, hry vedené 
pracovníkmi CVČ Kca ale aj spanie na karimatkách.   

V nedeľu otestoval  Cross-country cross lyžiarsku obratnosť 219 štartujúcich 
pretekárov. Na štadióne boli na tratiach pripravené prekážky atraktívne rovnako 
pre pretekárov ako aj pre divákov. Žiaci bežali na skrátenej 1,3km trati a 
dorastenci, juniori a dospelí na trati dlhej 1,8km.  

Na oboch pretekoch dominoval medzi mužmi Koristek, medzi ženami vyhrala v 
sobotný Alena Procházková a v nedeľu ju prekonala Barborka Klementová. 
Oficiálne výsledky sú dostupné na stránkach SLA a bielastopa .  

Účasť štyroch klubov z Čiech  hovorí o atraktívnosti pretekov, ktorých cieľom je okrem 
preverenia športovej zdatnosti aj poskytnúť priestoru na zblíženie rivalov z 
bežeckých ale aj biatlonových stôp.  

5. ročník pretekov zaznamenal narastajúci počet pretekárov (viď. tabuľka dole) čo 
svedčí o kvalite zorganizovaného podujatia ale aj jeho rastúcej popularite 



 
 Nočné preteky - NR Cross coutry cross - XCX celkom  

 ziaci dorast 
jun 

dospel NR veterani ziaci dorast jun+dospel XCX  v cieli 
2015 69 27 15 111 11 67 39 16 122 233 
2016 127 42 17 186   100 40 18 158 344 
2017 125 42 10 177   120 52 18 190 367 
2018 124 38 27 189 42 127 56 28 211 400 
2019 152 53 25 230 0 140 52 26 218 678 

 
4) Záver: v prvom rade patrí poďakovanie všetkým 44 dobrovoľníkom, ktorí nezištne 

zabezpečili priebeh pretekov 260 odpracovanými hodinami, pracovníkom Relax 
centra, že s úsmevom zvládli nájazd 150 detí, pracovníkom KIC za spoluprácu pri 
ozvučení pretekov, pracovníkom CVČ Kremnica, ktorí vo svojom voľne urobili 
zaujímavé súťaže pre deti a v druhom rade ďakujeme predstaviteľom mesta za 
finančnú podporu, ktorú sme ako nezisková organizácia použili v súlade 
s podmienkami zakotvenými v zmluve. Veríme, že aj naďalej budeme mať Vašu 
dôveru a finančne pomôžete TJ BS Kremnica, o.z. pri organizovaní podujatí aj v 
budúcnosti. 

 
 
 
 
 
                                                           Slavomír Hrúza 
                                                                                       predseda TJ BIELA STOPA 
  Kremnica  14. 4. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Večerné preteky pri umelom osvetlení 
 
 
 
 
 
 



Cross-country cross  preteky lyžiarskej obratnosti 


