
Zápis z Valného zhromaždenia Slovenskej skialpinistickej asociácie za rok 2014

Valné zhromaždenie SSA sa konalo v Ružomberku 19.10.2014 o 17:00. Zúčastnili sa ho 

zástupcovia klubov Malinô Skialp Team Ružomberok, Skialp Bobrovec, Krížna a Skialp4u, ako 

aj individuálni členovia. Jednanie prebehlo podľa programu.

1. Zhodnotenie sezóny 2013/14 

Prvým bodom programu bola správa za rok 2013/2014. Prezident asociácie zhrnul predošlú 

sezónu z hľadiska reprezentácie a slovenského pohára. SEP zanikol pre nezáujem českých 

skialpinistov. Množstvo členov v asociácii je približne rovnaké, nepribudli nové kluby. 

Opakovane sa stretnutia nezúčastnili zástupcovia klubu zo Sučian. 

2. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami

Ďalším bodom programu bolo financovanie zväzu a rozpočet na budúce sezóny. Predpokladáme, 

že je možný pokles dotácie na minimálnu, čo by bolo likvidačné a síce 5000 Eur.

V budúcom roku čaká SSA organizácia Valného zhromaždenia ISMF v Bratislave 20.6.2015. 

Organizáciou bude poverená Z.Rýchliková a K.Belicová.

3. Voľba novej Správnej rady

Pôvodní členovia Správnej rady avízovali ukončenie pôsobenia na Valnom zhromaždení v roku 

2013. Keďže nebol záujem o túto činnosť z iných klubov, členovia klubu Skialp Bobrovec v 

zložení Matúš Danko, Michaela Danková a Andrej Škovrán sa rozhodli kandidovať do Správnej 

rady na obdobie 1 rok. Následne boli zvolení odhlasovaním všetkými členmi SSA.

Novozvolená Správna rada sa pokúsi doplniť členov do počtu 5, prípadne kluby môžu navrhnúť 

svojho zástupcu do Správnej rady.

Zmena štatutárnych záležitostí:

prezident SSA: Andrej Škovrán

viceprezident:   Matúš Danko

sídlo: Bobrovec 550, 3221 Bobrovec

4. Kalendár pretekov na zimnú sezónu 2015

Následne bol schválený kalendár pretekov na nasledujúcu sezónu. 



Preteky slovenského pohára:

● 31.1. Bobrovec
● 14.2. Krížna
● 21.2. Malinô Brdo
●   7.3. Sučany
● 28.3. Maratón Vysoké Tatry

5. Diskusia, návrhy a ustanovenia
- dotácia na slovenský pohár

 Rozpočet v budúcom roku bude pravdepodobne skrátený, preto sa schválil nasledovný postup:

Každý organizátor dostane na podujatie dotáciu v min. výške 250 eur. K navýšeniu dotácie dôjde

na VZ v nasledujúcom roku podľa výšky rozpočtu, maximálne do celkovej sumy dotácie 500 eur.

Navýšenie sa vyplatí v hotovosti, spísaním zápisnice. Kluby, ktoré budú žiadať o dotáciu, musia 

mať zaregistrovaných minimálne piatich členov v SSA.

- neuhradené záväzky z minulých rokov

Nevyplatená suma vo výške 1400 eur za výjazd na SP do Švajčiarska 2014- skialp4u sa so 

Správnou radou dohodli na 4- ročnom splátkovom kalendári. K dotácii na organizáciu preteku sa 

klubu každý rok navýši suma o 350 eur, ak na to budú prostriedky navyše.

- reprezentácia

Nominačné kritéria a súťažný poriadok budú zverejnené do konca novembra.

- členský príspevok, výška štartovného

Členský príspevok na rok 2015 bude 10 Eur. V slovenskom pohári budú vyhodnotení len 

pretekári so zaplateným členským. Zvýši sa zvýhodnenie štartovného pre členov SSA na 3€. 

Minimálne štartovné na preteku bude 16€, 13€ pre členov. Kadeti majú štartovné zdarma.

Odchádzajúca Správna rada sa poďakovala všetkým členom za spoluprácu. 

Zapísali: Katarína Belicová, Michaela Danková


