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Zasadnutie správnej rady  

Slovenskej skialpinistickej asociácie 
Moštenica – Chata Slovenka 

21.10.2006 
 
 
Zúčastnení :  
Katarína Belicová, Ivana Filová, Pavel Čáni, Drahomír Sliačan, Miroslav 
Leitner  
 
Nezúčastnení : 
Stano Klaučo, Zuzana Rychliková – pracovná zaneprázdnenosť 
 
Zasadnutie sa konalo 21.10.2006 od 9.00 hod v Chate Slovenka pri 
Moštenici. Program zasadnutia bol nasledovný: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uplynulých úloh 
3. Činnosť od Valného zhromaždenia 
4. Stav účtovania 
5. Plán činnosti 
6. Diskusia 
7. Záver 

 
Zasadnutie otvorila Prezidentka Slovenskej skialpinistickej asociácie Katarína 
Belicová.  Prebrali sa všetky plánované body programu a prijali sa 
nasledovné body plnenia: 
 

1. Dopracovať mediálny plán a do 30.11.2006 oznámiť plnenie 
jednotlivých prijatých konkrétnych úloh. Zodpovednosti a presné 
určenie kde jednotlivci pôsobia sú zahrnuté v mediálnom pláne a sú 
jeho súčasťou tak aby nedochádzalo k duplovaniu rovnakým smerom. 
T: v texte      Z: Belicová, Rychliková 

 
2. Prejednaný stav prijatia Slovenskej skialpinistickej asociácie do 

medzinárodných štruktúr – ISMC a UIAA.  
 

3. Pripraviť oficiálny list pre James s ohľadom možnosti obdržania licencií 
pre pretekárov, ktorí o ne majú záujem a Slovenská skialpinistická 
asociácia ich doporučí.  
T: 30.10.2006     Z: Leitner 
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4. Aktívne pracovať na povoleniach pre športové podujatia, získať súhlasy 
vlastníkov a zaslať žiadosti na KUŽP. 
T: 15.11.2006     Z: Čáni, Leitner 
 

5. Pripraviť podklady pre tlač materiálov o skialpinistickej sezóne 2006 –
2007 s tým, že vytlačenie prvých oficiálnych materiálov bude do 
05.12.2006 
T: 20.11.2006     Z: Čáni, Leitner 

 
 

6. Doplniť súťažný poriadok o nové skutočnosti resp. revidovať podľa 
nových poznatkov. Doplniť potrebné údaje pre rok 2007 
T: 30.10.2006     Z: Rychliková 

 
 

7. Pripraviť rozpis rozhodcov na prvé tri podujatia roku 2006 – 2007 a 
dokončiť školenie u tých, ktorým chýba nejaká časť do 15.1.2007. 
T: 30.10.2006     Z: Leitner 

 
8. Revidovať poplatky za štartovné na všetkých podujatiach pre sezónu 

2006 – 2007 / napr. do 18 rokov bez poplatku a pod. / a pripraviť  
taktiež návrh poplatkov do Slovenskej skialpinistickej asociácii pre rok 
2008, ktorý bude pripravený na pripomienkovanie / schvaľovanie až na 
VZ 2007 /.  
T: 10.11.2006     Z: Leitner 

 
9. Zaviezť pravidelné / 1 x mesačne / tlačené vydávanie metodického 

okienka a pripraviť spôsob distribúcie tlačených materiálov na 
požadované miesta / obchody, chaty, kluby,…/ 
T: 05.12.2006     Z: Leitner, Rychliková 

 
 

10. Pripraviť grafické návrhy na materiály ako sú novoročné pozdravy, 
diplomy, ďakovné listy a pod. 
T: 10.11.2006     Z: Belicová 

 
 

11. Aktívne hľadať ochotných ľudí na pomoc pri organizovaní podujatí pre 
sezónu 2006 -2007 
T: trvale      Z: členovia správnej rady 
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12. Doplniť na webovú stránku informácie o prvých podujatiach 
/propozície/ , opätovne zaslať prístupy pre všetkých členov správnej 
rady. 
T: 30.10.2006     Z: Leitner, Šramko 

 
13. Oboznámili sa všetci o rozsahu a forme spolupráce s pretekármi v 

rámci prípravy na sezónu / sústredenia, iné, .. /. Taktiež sa prebrala 
forma spolupráce pre najbližšiu pretekovú sezónu 

 
14. Výrazným spôsobom začať propagáciu extrémneho lyžovania.  Na 

pretekové prípadne nepretekové podujatia v skialpinizme pripraviť 
tlačené materiály – fotografie, články a taktiež filmy či predášky ak je 
to priestorovo možné. 
T: 20.12.2006     Z: Filová, Leitner 
 

15. Pripraviť návrh kempu pre extrémnych lyžiarov resp. freereidistov, 
osloviť  potencionálnych inštruktorov, vytypovať miesto a určiť finančné 
náklady tak aby sa akcia mohla propagovať 
T: 15.11.2006     Z: Filová 
 

16. Zvážiť a pripraviť priblíženie extrémneho lyžovania aj v slovenských 
podmienkach záujemcom, resp. popri podujatiach v rámci kalendára 
pre rok 2006 - 2007 
T: 30.11.2006     Z: Filová 
 
 

17. Priradiť k určeným termínom na prechody aj konkrétne miesta a 
lokality  
T: 10.11.2006     Z: Klaučo, Čáni, Leitner 
 

18. Nájsť formu spolupráce pri vydaní novej knižky o skialpinistických 
túrach vo Vysokých Tatrách  
T: 10.11.2006     Z: Klaučo, Belicová 

 
19. Pripraviť podklady pre podanie žiadosti na Ministerstvo školstva pre 

finančné zabezpečenie činnosti organizácie – zastreší Leitner 
T: 15.11.2006     Z: členovia správnej rady 
 

20. Priradiť k určeným termínom na prechody aj konkrétne miesta a 
lokality  
T: 10.11.2006     Z: Klaučo, Čáni, Leitner 
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21. Zabezpečiť  všetky informácie a pripraviť cestu do Rakúska v rámci 
programu  Future European Program – pre deti do 18 rokov / max. 
1988/ - počas 2 decembrového víkendu 2006 
T: 15.11.2006 Z: Belicová, Rychliková, 

 Leitner 
 

22. Aktívnejšie pracovať na web stránkach www.skialp4u.sk a doplňať 
materiál  zo všetkých oblastí horského lyžovania 
T: trvale Z: členovia správnej rady 
 

 
23. Záver - Prezidentka SSA Katarína Belicová ďakuje všetkým za aktívnu 

účasť. Poďakovanie patrí aj majiteľom Chaty Slovenka pri Moštenici za 
poskytnutie priestoru.   

 
 
 
 
 
 
 Zapísal : 
 Miroslav Leitner 
 23.10.2006  
 
 


