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Správa zo zakladajúcej členskej schôdze  

Slovenskej skialpinistickej asociácie  
 
 
 

Zakladajúca členská schôdza / ustanovujúce Valné zhromaždenie / Slovenskej 
skialpinistickej asociácie / ďalej len SSA / sa uskutočnilo dňa 3.9.2005 v hoteli FIS na 
Štrbskom Plese. 

 
 

Zakladajúcej členskej schôdze  sa zúčastnilo 28 privržencov SSA. Všetky body boli 
schválené jednohlasne. Pri hlasovaní o zložení správnej rady bolo 27 hlasov za a jeden 
hlas sa zdržal.  
 
Program Valného zhromaždenia prebehol v nasledovných bodoch:  
 
1. Oficiálne otvorenie  
2. Dôvody vzniku Slovenskej skialpinistickej asociácie 
3. Koncepcia činnosti  
   a., Podujatia Slovenského a Stredoeurópskeho pohára v skialpinizme  
   b., Reprezentácia SR a medzinárodná spolupráca  
   c., Nepretekársky skialpinizmus 
   d., Extrémne lyžovanie  
   e., Metodika 
   f.,  Mediálna práca, web stránka 
   g., Členská základňa, jej rozširovanie, práca s mládežou 
   h., Medzinárodná spolupráca, UIAA a ISMC  
4. Návrh a voľba členov správnej rady  
5. Návrh rozpočtu  
6. Diskusia 
7. Záver  
 
Ustanovujúcu členskú schôdzu otvorila MUDr. Katarína Belicová, členka prípravného 
výboru.  Srdečne privítala všetkých prítomných hostí a členov SSA. Po úvodných slovách 
nasledovalo vysvetlenie krokov, ktoré viedli  k vzniku SSA. Dotkla sa práce v posledných 
rokoch pri SHS James ako oficiálneho zastrešovateľa skialpinizmu v SR, medzinárodného 
postavenia skialpinizmu, názorov aktívnych členov a pod.  
V ďalšej časti predniesla koncepciu činnosti SSA pre nasledujúce obdobie, v ktorom boli 
zahrnuté všetky avizované body činnosti. 
  
Predstavy o nepretekárskej časťi a spolupráce s národnými parkami predniesol Stanislav 
Klaučo. Mal vypracované už projekty a podklady pre rokovania s TANAPom  pre 
pripravovaný návštevný poriadok, kde by sa vyjasnili a zlepšili možnosti pre horské 
lyžovanie v každej jeho forme / aj extrémne lyžovanie. 
 
Predstavy o pretekovej časti predniesol Miroslav Leitner, dlhoročný reprezentant SR v 
skialpinizme. Je veľká vôľa pracovať na príprave reprezentácie, čo však závisí aj od 
správania sa členov reprezentácie ako celku a či v plnej miere podporí SSA a prechod 
kompetencií, tak aby mohla byť SSA uznaná v ISMC a taktiež pri dotáciách na 
ministerstve školstva. V tejto oblasti sú pripravované viaceré stretnutia v najbližších 
dňoch.  
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V oblasti mediálnej práce – je pripravená a už napĺňaná web stránka, ktorá je plne k 
dispozícii všetkým členom SSA. Z hlavných bodov do ďalšieho obdobia je naplnenie 
databázy o pretekároch ale hlavne pripraviť informácie o možných skialpinistických 
túrach vo všetkých pohoriach na Slovensku. K tomu pridať aj zahraničné možnosti a 
taktiež metodické okienko s radami pred sezónou. 
 
Členská základňa – v čase konania sa zakladajúcej členskej schôdze je počet členov 50, 
ale je predpoklad rýchle zvyšovanie tohoto počtu, nakoľko sa blíži zimná sezóna a 
vyjasnia sa predstavy o fungovaní a aktivitách SSA.  
 
Boli prednesené stanovy SSA , ktoré boli schválené všetkými prítomnými členmi. Drobné 
pripomienky budú zapracované v čase , keď bude nutné zmeniť resp. doplniť stanovy 
oficiálnou zmenou na ministerstve vnútra z iných významných dôvodov. 
 
- Návrh na členov do správnej rady.  
Katarína Belicová navrhla do hlasovania 7 mien do správnej rady. Podľa stanov pozostáva 
správna rada z 5 členov plus z prezidenta a viceprezidenta. Prezidenta a viceprezidenta si 
volí správna rada z členov správnej rady.  
Navrhnutí boli títo členovia do správnej rady : Belicová, Rychliková, Paliderová, Leitner, 
Čabo, Štofan a Klaučo.   
Pri hlasovaní o zložení správnej rady bolo 27 hlasov za a jeden hlas sa zdržal.  
 
- Voľba prezidenta a viceprezidenta SSA. 
Nasledovala krátka prestávka počas ktorej prebehla vo zvolenej správnej rade voľba 
prezidenta a viceprezidenta SSA. 
Prvým prezidentom  SSA a zároveň aj štatutárnym zástupcom sa tak stala MUDr. 
Belicová Katarína. Viceprezidentkou sa stala Rychliková Zuzana.  
 
Výsledok hlasovania bol oznámený členom SSA na členskej schôdzi.  
 
Rozpočet  
 
Návrh na rozpočet predniesol Miroslav Leitner. Rozpočet vychádzal len z odhadov 
vzhľadom na len rozbiehajúcu sa činnosť. Predpokladané príjmy sú z členského s zo 
strany sponzorov. Presnejší rozpočet bude možné pripravovať  až po dlhšom časovom 
úseku.  
 
 
Diskusia:  
 
Diskusia sa viedla predovšetkým okolo dôvodov samotného vzniku SSA. Vysvetľovali sa 
jednotlivé postoje a rozhodnutia , ktoré nasledovali po rozpustení komisie skialpinizmu 
pri SHS James, v ktorej časť  členov správnej rady  pôsobila. Názory o budúcnosti boli 
rozdielne predovšetkým v oblasti spolupráce s SHS James. Taktiež sa riešilo a 
vyjasňovalo postavenie pretekárov – reprezentantov.   Otázky vyplývali predovšetkým z 
doterajšieho zabehaného systému podpory skialpinizmu. Nabúranie a zmeny celého 
systému či zastrešenia je vždy krok , čo vyvoláva aj množstvo otázok.  Na druhej strane 
vzniká množstvo výziev na ktorých je možné pracovať a práve do tejto oblasti sa pustila 
SSA. 
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Závery prijaté ustanovujúcov členskou schôdzou / valným zhromaždením / :  
 
 
Členská schôdza odsúhlasila oficiálne stanovy SSA 
 
Členská schôdza zvolila správnu radu SSA. Správna rada následne zvolila MUDr. Belicovú 
Katarínu za prezidentku SSA a tým aj za štatutárneho zástupcu SSA. 
 
Členská schôdza odsúhlasila koncepciu činnosti a návrh rozpočtu pre nasledujúce 
obdobiie.  
 
Členská schôdza ukladá členom správnej rady aktívne rozpracovať a plniť prednesené 
zámery činnosti SSA na ďalšie obdobie.  
 
 
Na záver sa prezidentka SSA MUDr. Katarína Belicová poďakovala všetkým prítomným, 
hosťom a členom SSA za účasť a zaželala veľa úspechov v živote a tiež na športovom 
poli. 
 
 
 
        Zapísala : 
        Zuzana RYCHLIKOVA 
        3.9.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overil : 
Leitner Miroslav 
3.9.2005 


