
Zasadnutie správnej rady Slovenskej skialpinistickej asociácie 
 

 

Miesto: Banská Bystrica 14.10.2010 

Začiatok zasadnutia 17.30 hod – reštaurácia Silver 

Prítomní členovia: Belicová Katarína, Ţiak Igor, Peti Tomáš, Leitner Miroslav 

Neprítomní: Rychliková Zuzana – ospravedlnená – pobyt v zahraničí  

 

 

Zasadnutie sa riadilo nasledovným plánovaným programom:  

 

1 - voľba prezidenta a viceprezidenta SSA 

2 - rozdelenie úloh jednotlivých členov správnej rady - zodpovednosti za dané úseky 

3 - uzavretie minulého obdobia -  

a - vyúčtovanie za SEP – zodp.  T.Peti  

b - dohoda o vyplatení či nevyplatení za SP 2010 

c - uzavretie spolupráce s organizátormi podujatí v 2010 

d - ekonomické vyúčtovanie akcií v roku 2010 / predchádzajúci  členovia SR / 

e - iné 

4 - úlohy do ďalších období  

a - príprava kalendára podujatí, odmeny za organizáciu, systém spolupráce s organizátormi  + 

propagácia SSA pri podujatiach 

b - rozpočet pre rok 2011 - výhľady, moţnosti , varianty 1,2,3 aţ katastrofa 

c - reprezentácia / zmluvy / , sústredenia, repre tréner, finančné zabezpečenie a úvahy o účasti 

na Svetových podujatiach 

d - prezentácia SSA  

e - motivačné akcie pre zvýšenie počtu členov SSA 

f - nepretekový skialp - ako ďalej / základňa, moţní sponzori a pod. / 

g - členstvo v organizáciách 

5 - sídlo SSA, disponibilita s účtom SSA 

6- iné - všetko ďalej čo niekoho napadne 

 

1 - voľba prezidenta a viceprezidenta SSA – nomináciu na tento post prijal Miroslav 

Leitner, ktorý bol aj všetkými členmi zvolený. Na viceprezidenta bola nominovaná Katarína 

Belicová, ktorá bola taktieţ všetkými členmi zvolená. 

Prezident SSA zároveň zastáva funkciu sekretára SSA.  

 

2 - rozdelenie úloh jednotlivých členov správnej rady - zodpovednosti za dané úseky  

- Miroslav Leitner – prezident SSA, sekretár 

- Katarína Belicová – viceprezident,  

- Zuzana Rychliková – medzinárodné  zastúpenie 

- Tomáš Peti – príprava a organizácia Slovenského pohára a koordinácia kalendára podujatí 

- Igor Ţiak -  manaţér reprezentácie 

 

3 - uzavretie minulého obdobia  

a - vyúčtovanie za SEP – zodp.  T. Peti – dňom 18.10.2010 sa začnú kontaktovať  pretekári 

s hodnoteným umiestnením a do konca 10/2010 dôjde k finančnému vyrovnaniu, zároveň sa 

vloţí 500 EUR za Slovensko na vyplatenie finančných odmien pretekárom 

b - dohoda o vyplatení či nevyplatení za SP 2010 – odsúhlasená bola dotácia pre organizátora 

SEPu vo Vysokých Tatrách – vo výške 400 EUR    



c - uzavretie spolupráce s organizátormi podujatí v 2010 – daná úloha bola prediskutovaná 

a povaţujeme sezónu 2010 za uzavretú 

d - ekonomické vyúčtovanie akcií v roku 2010 / prevedú predchádzajúci  členovia SR / - 

najneskôr do konca novembra 2010 budú tieto vyúčtovania ukončené – výjazd do Andorry, 

nákup materiálu / zároveň zaevidovať ho na materiálne karty členov /, nákup pohárov na 

ceny, poštovné, náklady pri práci vo vedení SSA členmi  a pod. , uhradiť poplatky za licencie 

ISMF 

e – iné – zaslať na KŠZ list s poţiadavkou na vystúpenie z tejto organizácie, nakoľko SSA 

z členstva doteraz nezískala ţiadnu výhodu a ani pre budúcnosť sa výhodnosť neukazuje 

 

4 - úlohy do ďalších období 

a - príprava kalendára podujatí, odmeny za organizáciu, systém spolupráce s organizátormi  + 

propagácia SSA pri podujatiach – SSA iniciuje stretnutie s organizátormi čo najskôr ,  podľa 

moţnosti do konca októbra / predbeţne navrhované miesto - Ruţomberok /  . 

Pre rok 2011 sa navrhla priama finančná dotácia pre organizátora SP na základe uzavretej 

zmluvy a registrácie klubu v SSA v sume 250 EUR na podujatie a ďalších 50 EUR za 

bonusové hodnotenie podľa tabuľky, Tabuľku o podujatí vyplnia traja členovia SSA- za 

pretekárov ,za ostatných organizátorov a za Správnu radu, zostatok hlasov bude daný do 

pomerného koeficientu na e hlasovaní a dvomi dobrovoľnými účastníkmi podujatia. 

V následnom roku sú bonusové body predpokladané v hodnote 100 eur.  

Organizátor SEP získa finančnú dotáciu v sume 500 EUR.  

Organizátori iných podujatí ako zaradených do SP – je moţná priama finančná dotácia na 

základe zmluvných podmienok a registrácie klubu v SSA v sume 100 EUR. Bez odsúhlasenej 

zmluvy nie je moţné  zaslanie dotácie. V zmluve budú zahrnuté aj ďalšie nemateriálne 

podpory organizátorom, ale aj povinnosti organizátora pre propagáciu SSA.  

Licencie pre pretekárov ostávajú v princípe nezmenené, pri lekárskych prehliadkach budú 

zverejnené ktoré úkony pri prehliadke musia byť vykonané.  

Pre rýchle zverejňovanie priebeţného poradia a tieţ konečného poradia v pohárových 

súťaţiach vypracuje do konca roku 2010 Pavel Čáni tabuľku, ktorú budú plniť organizátori 

a urýchlia tým celý proces výsledkov.  

b - rozpočet pre rok 2011 - výhľady, moţnosti , varianty 1,2,3 aţ katastrofa – rozpočty 

pripraví prezident SSA do konca roku 2010 s tým, ţe výhľadovo je najskôr  potrebné rokovať 

s ministerstvom na moţnosti dotácii pre rok 2011. Do rozpočtu sa zapracuje aj 0,2 úväzku pre 

sekretára SSA a iné finančné náklady celej správnej rady súvisiacich s organizáciou SSA. 

 

Členské poplatky do SSA – tejto téme sa venovalo dosť priestoru. Záverom bola prijatá 

nasledovná varianta: 

Rok 2011 

Platba do 31.12.2010 – SSA 9 EUR a preteková licencia 4 EUR 

Platba po 01.01.2011 – SSA 9,90 EUR a preteková licencia 5 EUR 

 

Rok 2012 

Platba do 31.12.2011 – SSA 10,90 EUR a licencia 6 EUR + upomienkový predmet 

Platba po 01.01.2012 – SSA 12 EUR a licencia 7 EUR + upomienkový predmet 

 

Rok 2013 

Platba do 31.12.2012 – SSA 13,90 EUR a licencia 9 EUR + upomienkový predmet 

Platba po 01.01.2013 – SSA 15 EUR a licencia 10 EUR + upomienkový predmet 

 

Poplatky na roky 2012 a ďalšie môţe zmeniť Valné zhromaţdenie SSA. 



 

c - reprezentácia / zmluvy / , sústredenia, repre tréner, finančné zabezpečenie a úvahy o účasti 

na Svetových podujatiach – zmluvy s reprezentantmi budú vypracované do 10.11.2010 a za 

prípravu zodpovedá Igor Ţiak . Po schválení návrhu správnou radou bude zmluva zverejnená 

pretekárom na pripomienkovanie. Po definitívnej schválenej verzii správnou radou  bude 

predkladaná kaţdému reprezentantovi SR pri zaraďovaní do reprezentačného druţstva.  

V čase do 3 týţdňov budú uskutočnené kondičné testy adeptov reprezentácie na Štrbskom 

Plese. - zodp. Leitner, Ţiak 

 

d - prezentácia SSA  

e - motivačné akcie pre zvýšenie počtu členov SSA 

f - nepretekový skialp - ako ďalej / základňa, moţní sponzori a pod. / 

 

body d,e,f  – program vypracuje správna rada do 15.11.– zodp. – prezident SSA 

 

g - členstvo v organizáciach – pre rok 2011 sa uvaţuje len s členstvom v ISMF. Nakoľko 

poplatok do ISMF sa odlišuje aj na základe počtu licencií / pri počte licencií ISMF do 5 je 

ročný poplatok do ISMF cca 800 EUR a od 6 licencií a viac suma cca 1800 EUR. Členstvo 

v KŠZ uţ bolo spomínané – navrhujeme vystúpiť. 

 

5 - sídlo SSA, disponibilta s účtom SSA – adresa zostane zatiaľ tak ako je evidovaná na 

ministerstve školstva – TR. SNP40, 974 01 Banská Bystrica. Prístupy na účet rozšíriť aj na 

ďalšiu osobu. 

 

6- iné - všetko ďalej čo niekoho napadne  

– správna rada sa zaoberala aj podnetmi členov SSA – čiastočne boli námety zodpovedané 

v nových úlohách resp. sa to prenesie do nasledujúcich riešení. Správna rada má záujem 

predovšetkým o zapojenie čo najširšieho okruhu členov do rôznych aktivít a zároveň ich 

iniciatívu pri riešení úloh. Preto si podnety zaslané od členov správna rada nesmierne váţi.  

 

Zasadnutie správnej rady skončilo cca 20.15 hod s uvedenými úlohami a cieľmi 

 

 

Najbliţšie zasadnutie správnej rady sa uskutoční tesne pred začiatkom pretekovej sezóny. 

 

 

 

Zapísal:  Miroslav Leitner 

 

 

 

Overil:  Katarína Belicová 

 


