
Zasadnutie správnej rady Slovenskej skialpinistickej asociácie 
 
Miesto:   Banská Bystrica 
Dátum:  21.4.2008 
 
Prítomní:   Belicová, Filová, Čáni, Leitner 
 
 
Zasadnutie sa uskutočnilo za účelom prípravy na zhodnotenie skialpinistickej sezóny 2007/2008 
a východísk pre nasledujúce obdobia – leto 2008 a sezóna 2008/2009. 
 
Na zasadnutí sa preberali finančné otázky - dotácie z Ministerstva školstva a orientačný stav rozpočtu. 
Rozoberané reprezentačné výjazdy, domáce podujatia pre pretekárov aj  menej skúsených skialpinistov, 
spolupráca s potencionálnymi aj reálnymi partnermi, východiská a ciele pre nasledujúce obdobia. 
 
Boli prijaté nasledovné úlohy: 
 

1. Pripraviť Valné zhromaždenie Slovenskej skialpinistickej asociácie, ktoré sa uskutoční dňa 7.6.2008 
na Štrbskom Plese v hoteli FIS so začiatkom o 16.00 hod. 
Z: Belicová      T: v texte 
 

2. Pripraviť podklady pre informovanie všetkých členov SSA – mailom a umiestnenie na web stránku 
www.skialp4u.sk o termíne Valného zhromaždenia 
Z: Leitner, Šramko     T: 5.5.2008 

 
3. Pripraviť podklady o uzavretom finančnom roku 2007, priebežnom rozpočte pre rok 2008 a jeho 

aktuálnemu stavu, taktiež rozpočtu pre rok 2009 a zaslať všetkým členom 
Z: Leitner, Ďuricová     T: 5.5.2008 
 

4. Zhodnotiť štatisticky podujatia na Slovensku v rámci Slovenského pohára a aj ostatné v kalendári 
SSA pre sezónu 2007/2008 
Z: Čáni      T: 5.5.2008 
 

5. Pripraviť plán činnosti pre nasledovné obdobie u každých oblastí – pretekové súťaže v zime 
2008/2009, nepretekové akcie, extrémne lyžovanie,  reprezentácia SR, technické a materiálne 
zabezpečenie, metodická časť , spolupráca s inými subjektami a pod. 
Z: členovia správnej rady + Dlugolinský  T: 1.6.2008 
 

6. Požiadať o zaslanie návrhov tém do programu Valnéhom zhromaždenia od jednotlivých členov 
písomnou formou v rámci informácie o konaní VZ do termínu 25.5.2008 
Z: Leitner, Šramko     T: v texte 
 
 

7. Pripraviť a uzatvoriť zmluvy s organizátormi letných podujatí – duatlony a extrémne horské behy, 
nakoľko firma Aminostar sa stala Generálnym partnerom týchto pohárov a názov firmy je v názve 
príslušného pohára. 
Z: Leitner, Belicová     T: 5.5.2008 
 

8. Začiatok letných pohárov je – v Aminostar horskom duatlone 7.6.2008 na Štrbskom Plese 
a v Aminostar extrémnych behoch je to 21.6.2008 – Non Stop beh hrebeňom Nízkych Tatier. 
Pripraviť tlačený kalendár všetkých letných podujatí a umiestniť propozície na web stránku 
Z: Leitner, Šramko     T: 20.5.2008 

 
Na záver prezidentka SSA MUDr. Belicová poďakovala všetkým prítomným za konštruktívne 
návrhy.  
 
Banská Bystrica 22.4.2008    Zapísal: Leitner 

http://www.skialp4u.sk/

