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SKIALPINIZMUS 

 
 
Už od dávna ľudia zápasia s nástrahami prírodných živlov. V 17. a 18. storočí lovci v 

severských krajinách začali na prekonávanie vzdialeností v snehom pokrytej krajine používať 
lyže. Až do 19 storočia ostali lyže skôr prostriedkom rýchlejšieho  presunu v zasneženej 
krajine, ako športovým náradím. V 19. storočí v Alpách začali lyže, na ktorých sklznici boli 
pripevnené pásy z  tulenej kože, používať na približovanie sa ku nástupu do stien a na 
rýchlejší návrat do dolín po náročných zimných výstupoch. Neskôr sa samotný pôžitok  z túry 
na lyžiach a zjazdov v panenskom snehu dostal do popredia vyznavačov zimných športov. 
Zrodil sa SKIALPINIZMUS…   
 

Po desaťročiach vývoja, tak ako je to v ľudskej povahe, súťaživosť sa presadila aj v 
tomto krásnom a náročnom športovom odvetví. Je potešiteľné, že všetko prebiehalo v súlade 
s hodnotami, ktoré si ľudia prichádzajúci alebo žijúci na horách tak vážia a uctievajú.  Vzťah 
k prírode, spolupatričnosť, hľadanie neznámeho, relax či hranice ľudských možností, to 
všetko pohánalo a poháňa vpred aj priaznivcov skialpinizmu.  

 
Míľniky pretekového skialpinizmu z pohľadu Slovenska : 

 
1924  Skialpinisti – horské hliadky zaradené do programu OH - Chamonix 
 
1928, 1936, 1948 – Skialpinisti – horské hliadky  v programe OH 
 
1933 Štart najstarších pretekov v skialpinizme – Trofeo Mezzalama - Taliansko 
 
1972 Prvá známa účasť Slovákov v zahraničí  - Lecco - Taliansko 
 
1977 I. Majstrovstvá Slovenska na Ďumbieri 
   
1993 Vznik Európskeho Pohára  
 
1993 Preteky Európskeho Pohára na Slovensku – Vysoké a Západné Tatry 
 
1995 I. Majstrovstvá Európy – Pierra Menta - Francúzsko 
 
2002 I. Majstrovstvá sveta – Serre Chevalier - Francúzsko 
 
2003 5.Majstrovstvá Európy – Vysoké Tatry - Slovensko 
 
2004 Vznik Svetového Pohára – I. ročník 
 
2005 Preteky Svetového Pohára na Slovensku – Nízke Tatry 
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Medailové umiestnenia skialpinistov Slovenska   

 
Majstrovstvá sveta 
 
1 x 2. miesto  Dobošová Z. /2004/ 
2 x 3. miesto  Leitner – Svätojánsky /2002/, Dobošová M. /2006/  
 
Majstrovstvá Európy 
 
2 x 1. miesto Heczková – Mošková /1995/, Dobošová M./2005/ 
4 x 2. miesto Jurinová – Saloňová, Madaj – Trizna /1995/, 

Dobošová Z./2005/, Dobošová M./2005/ 
5 x 3. miesto Leitner – Svätojánsky/2001/, Heczková – Mošková 

/1997/, Dobošová Z./2005/, Jurinová 
 
Celkové hodnotenie Európskeho pohára: 
 
3 x 1. miesto Leitner + Trizna /1993/, Dobošová Z. /2004/  
   Dobošová M. /2005, 2006/, Findurová /2006/ 
9 x 2. miesto Madaj + Trizna /1994,1995,1999/ 
   Heczková – Mošková /1995,1996/ 

Leitner + Matoš /1996,1997/, Leitner /2003/, 
Dobošová Z. /2005/, Pastoreková /2006/, Jokl /2006/  

4 x 3. miesto Madaj + Trizna /1998/, Jurinová /2001/  
   Leitner + Matoš /1995/ 

Leitner + Svätojánsky /2000/ 
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Slovenská Skialpinistická Asociácia 

 
Skialpinizmus v pretekovej aj nepretekovej forme riadi Slovenská Skialpinistická 

asociácia a zaoberá nasledovnými oblastami: 
 

• Organizuje pretekové podujatia v rámci Slovenského pohára v skialpinizme, vytvára 
podmienky a pravidlá pre jeho zdarný priebeh 

• Podieľa sa na organizácii pretekov na medzinárodnej úrovni – Stredoeurópsky pohár 
a pod. 

• Organizuje spoločné podujatia aj pre iné záujmové skupiny napr. vysokoškolákov, 
členov OSSR, lekárov, členov HZS a pod. 

• Podieľa sa na organizácii podujatí nepretekárskeho charakteru 
• Podpora iných foriem horského lyžovania – extrémne lyžovnie, freeride, telemark. 
• Príprava reprezentácie Slovenska v skialpinizme od mládežníckych kategóriií až  po 

dospelých 
• Príprava reprezentácie v extrémnom lyžovaní 
• Reprezentácia Slovenska na najvýznamnejších podujatiach 
• Finančné zabezpečenie činnosti 
• Mediálna práca – tlačené médiá, rozhlas, televízia, web 
• Medzinárodná spolupráca  
• Obdorná príprava pre riadiacu a trénerskú činnosť, metodika 
• Rozširovanie členskej základne 
• Zvyšovanie ekologického povedomia členov, spolupráca s národnými parkami 

 
Slovenskú Skialpinistickú Asociáciu riadi jej prezident v spolupráci s členmi správnej rady. 

V správnej rade sú zároveň zastúpené jednotlivé formy horského lyžovania v pretekovej aj 
nepretekovej forme  
 
Kontakty: 
Prezident SSA:    MUDr. Belicová Katarína,  

mail: belicova.katarina@skimountaineering.sk 
 
Sídlo Slovenskej Skialpinistickej Asociácie: Tr. SNP 40, 974 01 Banská Bystrica 

Tel: 0905 283 650, 0903 446 319 
mail: office@skimountaineering.sk  

 
Členovia správnej rady:    mail: srada@skimountaineering.sk  
 
Aktuálne dianie okolo slovenského skialpinizmu sa nachádzajú na web stránke: 
www.skimountaineering.sk resp. www.skialp4u.sk . 

 
 


