
 
SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA 

Tr. SNP 40, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA 
 

Tel.: +421-905-283 650, +421-908-753-923 
email : office@skialp4u.sk 

www.skialp4u.sk

 
Banská Bystrica 7.5.2007 

 

 

 

Vážení športoví priatelia, 

organizátori skialpinistických podujatí 

 

 

Zimná preteková skialpinistická sezóna 2007 je za nami a je tak čas  
aj na jej bilanciu.  

Pripravili sme v prílohe stručný prehľad podujatí v uplynulej sezóne, 
kde sú uvedené základné údaje a taktiež počty pretekárov, ktorí sa na 
jednotlivých podujatiach zúčastnili. Celkovo sa uskutočnilo 11 pretekových 
podujatí, z ktorých 8 bolo pod hlavičkou Slovenskej skialpinistickej asociácie 
/ SSA ešte spolupracovala a podieľala sa na 2 podujatiach v zahraničí, tie 
však nie sú zaratávané / a 3 podujatia boli pod  hlavičkou Jamesu. V dvoch 
prípadoch sa v jeden deň uskutočnili dve podujatia. Celkove bola sezóna 
dosť náročná a komplikovaná, nakoľko začiatkom zimy boli nevhodné 
snehové podmienky na preteky a muselo dôjsť presunom prvých dvoch kôl 
Stredoeurópskeho pohára. Kalendár bol potom dosť nahustený ak počítame 
všetky podujatia na Slovensku či do SP. Pre úplnosť je ešte potrebné dodať, 
že prebehli ešte ďalšie podujatia na Slovenských horách – jedno verejné 
podujatie zorganizovali organizátori z klubu Skialp Kriváň v Malej Fatre 
a potom ešte niekoľko podujatí pre členov Horskej služby / min. 3 
podujatia/. 

Slovenská skialpinistická asociácia svoj kalendár postavila už v lete 
roku 2006 tak aby to bolo vhodné aj ako príprava pre najlepších pretekárov 
- reprezentantov pred Majstrovstvami Európy. Vložením pretekov pod 
hlavičkou Jamesu niekedy v novembri 2006, presunom pretekov do SEP pre 
nevhodné snehové podmienky došlo k mimoriadnemu nahusteniu pretekov, 
čo sa do istej miery odrazilo aj na forme reprezentantov. Taktiež koniec 
sezóny priniesol vynikajúce snehové podmienky a počasie, avšak záujem 
o skialpinistické aktivity výrazne poklesol, pričom jeden z výrazných 
faktorov je aj únava z náročnej sezóny. 

Pred nami ako organizátormi je náročná úloha pre každú sezónu.  A to 
je  pripraviť taký kalendár podujatí, ktorý bude motivovať priaznivcov 
k účasti, aby počty pretekárov boli naozaj výraznejšie a pohybovali sa 
bližšie k stovke a pri najväčších a najzaujímavejších podujatiach 
k dvestovke. Samozrejmosťou je spolupracovať s okolitými krajinami, dbať 
o prípravu reprezentácie na najvyššie svetové podujatia čo rozvoj 
pretekovej základne. 
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Z tohto pohľadu je zimná sezóna dosť krátka aby sa všetko dalo 

v takom relatívne pohodovom tempe stihnúť. Preto pre ďalší rok 2008 je 
potrebné pripraviť zodpovedný kalendár, tak aby sa podarilo v maximálnej 
miere skĺbiť všetky požiadavky. Potenciál na Slovensku je na organizovanie 
okolo 12 pretekových podujatí a každému je jasné, že všetky preteky sa 
jednotlivcom nedajú stihnúť a ani nie je žiadúce aby sa každý týždeň  konali 
náročné a dlhé podujatia. Počasie do toho veľa hovorí, čo však sa naozaj už 
nedá odhadnúť. Realitou je, že začiatok zimy je z tohto pohľadu horší na 
vyššie pohoria s možnosťou lavín, nižších teplôt a vetra, naopak zase v 
závere zimy nie je už sneh v nižších polohách. Pri stavbe Slovenského 
pohára je predovšetkým do Majstrovstiev sveta potrebné vytvoriť 
podmienky pre možnosť nominácie každého vynikajúceho pretekára a nielen 
z radov doterajších reprezentantov. Taktiež tak aby mohla forma 
reprezentantov gradovať a aby výsledky boli pre Slovensko povzbudivé 
či výrazne lepšie ako v minulej sezóne 2007, ktorá bola asi najhoršia 
v histórii Slovenska na ME či MS. Preto je potrebné aby sa organizátori 
spojili a dohodli sa na dátumoch podujatí, forme preteku /rôzne systémy 
preteku napr. štart – cieľ, rally, vertikal, štafety a pod. / no a tiež aj na 
tom, aby bolo jasné , ktoré podujatie bude v Slovenskom,  
Stredoeurópskom pohári, Tatranskom či inom pohári. Predpokladáme, že 
všetkým je zrejmá potreba hľadania modelu ako motivovať každého 
organizátora, pretekára či nepretekára. Popri tom ako bolo už spomenuté, 
nie je vhodné aby každé podujatie bolo maximálne dôležité, ale do istej 
miery napr. odstupňovať viac či menej navštevované podujatia, kvalitnejšie 
usporiadané či tie s náročnejšími traťami, taktiež akým spôsobom sa budú 
dané preteky započitávať alebo sa niektoré úplne vynechajú z bodovania. 
Nie je účelom niektorých organizátorov odradiť ale napr. dať šancu byť 
v Slovenskom pohári len každý druhý rok a podnietiť tak ich schopnosti 
ukázať sa výraznejšie, či ich aj takto motivovať. Môže sa stať, že pribudnú 
ďalší organizátori a tak sa dohodnuté pravidlá prejavia ešte výraznejšie. 

 

Pre prípravu kalendára podujatí na rok 2008 pozývame týmto 
všetkých organizátorov, záujemcov o organizovanie do Liptovského 
Mikuláša dňa 15.6.2007 na 18.00 hod. Miesto stretnutia určíme dodatočne. 
Poraďte sa so svojimi kolegami a priateľmi v klube a je potrebné od 
každého prezentovať aké podujatie chcete usporiadať, odhadovaný termín či 
termíny, deň / sobota alebo nedeľa /, spôsob preteku / štart – cieľ, rally, 
vertical, štafety, družstvá, jednotlivci..../ záujem o zaradenie do 
Slovenského či iného pohára, schopnosti mediálnej prezentácie a pod. 
Prosíme potvrdiť Vašu účasť mailom na office@skialp4u.sk alebo na tel. čísla : 
Leitner 0905644976, 0903445791 resp. Pavel Čáni 0905012594. Ak máte 
aj nejakú konkrétnu predstavu na dané otázky, prosíme Vás o ich zaslanie v 
predstihu, môže to urýchliť hľadanie vhodného pretekového kalendára. 

mailto:office@skialp4u.sk
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Ak sa niektorí organizátori pýtajú prečo už tak skoro sa pripravuje 
kalendár podujatí, ked ešte nie je zrejmé akým spôsobom sa skončí 
kompetenčná záležitosť medzi SSA a Jamesom po 30.9.2007 / podľa záveru 
z VZ Jamesu /, tak odpoveďou je snaha pripraviť už kalendár podujatí na 
najbližšiu a aj následnú sezónu s predstihom tak aby pri konci zimy už bolo 
vždy jasné ako to bude v tej nasledujúcej vyzerať, podobne ako je to už pri 
Svetovom pohári. Slovenská skialpinistická asociácia nie je reálne odkázaná 
na štátne dotácie k tomu aby vedela usporiadať  Slovenský či iný pohár, čo 
je zrejmé aj z uplynulých dvoch sezón. Je však potrebné pracovať 
a komunikovať s potencionálnymi partnermi a podporovateľmi, na čo je 
však potrebný aj dlhší časový priestor.  Kompetencie a zastupovanie 
Slovenska na medzinárodnom poli so Slovenským pohárom až tak nesúvisia 
/ okrem správneho časovania termínov pre rozvoj formy a možnosti 
kvalifikácie pretekárov/ preto tieto dve veci nechceme dnes spájať, len 
vytvoriť predpoklady na vhodný kalendár pre všetkých s poukázaním na to, 
že súčastný stav nie je vyhovujúci.  

 

Tešíme sa na stretnutie a najbližšiu spoluprácu 

 

 

 

Leitner Miroslav 

Člen správnej rady SSA 

 

 

 

 

Pavel Čáni 

Člen správnej rady SSA 

 

 

 
Príloha: 

Štatistika podujatí na Slovensku v sezóne 2007 

Kalendár medzinárodných podujatí 2008 / môžu byť mierne korekcie!/ 


