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Valné zhromaždenie 
Slovenskej skialpinistickej asociácie 

2009 
 
Miesto : Banská Bystrica – stredná zdravotnícka škola 
Dátum : 21 júna 2009 
Pritomní : 31 osôb - podľa prezenčnej listiny 
 
Valné zhromaždenie o 15:15 hod otvorila prezidentka SSA – Katarína Belicová v zmysle 
programu a privítala všetkých prítomných priaznivcov a členov v počte 31 osôb (vrátane 4 
členov správnej rady). Z toho 2 prítomní boli bez zaplateného členského príspevku do dátumu 
VZ.  
Odhlasovalo sa dodatočné zaplatenie členského týchto členov, aby sa mohli zúčastniť a 
hlasovať na VZ. Za Tomáša Petiho hlasovalo 28 za, 1 proti a 1 sa zdržal. Za Jozefa Arvaya 
hlasovalo 29 za, 1 proti, nikto sa nezdržal.  
 
Toto VZ sa čiastočne odlišovalo od predchádzajúcich, nakoľko sa volila aj nová správna rada, 
pretože členovia predchádzajcej majú za sebou už 4 - ročné obdobie a nepodali kandidatúry 
na nové obdobie. 
 
Program VZ bol nasledovný: 
 
1. Oficiálne otvorenie  
2. Správa o činnosti  
   a. Podujatia Slovenského a Stredoeurópskeho pohára v skialpinizme,  
   b. Reprezentácia SR, výsledky,  
   c. Nepretekársky skialpinizmus-hodnotenie podujatí  
   d. Extrémne lyžovanie,  
   e. Metodika, práca s mládežou  
   f. Mediálna práca, web stránka,  
   g. Členská základňa, jej rozširovanie,  
   h. Medzinárodne dianie (ISMF)  
3. Príspevky zaregistrovaných členov  
4. Stav hospodárenia  
5. Voľba novej správnej rady  
6. Návrh činnosti pre jednotlivé oblasti na obdobie 2009/2010 a rozpočet  
7. Riešenie sídla SSA  
8. Diskusia  
9. Záver  
 
Po úvode prezidentka SSA dala priestor pre zhodnotenie a správy o činnosti jednotlivým 
členom správnej rady: 
 
2. Správa o činnosti 
 

a) Podujatia Slovenského a Stredoeurópskeho pohára v skialpinizme zhodnotil Palo 
Čáni. Taktiež doplnil informácie o pretekoch “Fun Day”.  
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b) Výsledky reprezentácie SR hodnotil reprezentačný tréner M. Leitner. Zhodnotil 
problémi so zmluvou a to, že Svätojánsky nepodpísal zmluvu s SSA a z tohto dôvodu 
nedostal licenciu. Zhodnotil nezáujem pretekárov o svetové podujatia.  
Výsledky z pretekov svetového pohára a majstrovstiev európy boli odprezentované v 
nasledujúcej tabuľke:  
 

Podujatie 
SP - Civetta - 

Tal 
SP - Pyramide 

- Fr ME - Tal. 
SP -Pierra 

Menta  
SP - 

Dachstein  

Meno           

Laštík - do 23 rokov 
31/3* neof.do 23 

rok N 
6- vert., 3 - 
Jednotlivci 31 s Pisarčíkom 8 

Hlavčo 28 N N N N 
Danko - do 23 rok. N 14 N mimo súťaž 5 
Jokl - do 23 r. N N N mimo súťaž 6 
Kúcik - junior N 20 N N N 
Žiak N 32 N N N 
Pastoreková - do 23 N nedok. N N 2 
Findurová - do 23 r N nedok. N N 3 
Triznová - junior N 7 N 5 7 
Danková - junior N N N 5 6 

      
Svätojánsky - bez 
licencie N N N N 6 

* N - neštartoval 
 

            Dlugolinský doplnil zhodnotenie pretekárov, kontrétne Laštíka na ME a tiež 
všeobecný nezáujem pretekárov spolupracovať s trénerom. 
 

c) Nepretekársky skialpinizmus hodnotila K. Belicová. Ani tento rok sa nepodarilo 
zvýšiť aktivity v tejto oblasti. Z akcií pre nepretekárov boli uskutočnené ako minulý 
rok Winterway classic a freeride, na ktorých sa zúčastnilo cca 30 skialpinistov. Tieto 
boli hodnotené veľmi pozitívne zo stany zúčastnených. Ďalšie akcie zamerané na 
širšiu členskú základňu, ktorá nepreteká sa nekonali, viazla najmä spolupráca s klubmi 
v tomto smere a taktiež výraznejšia prezentácia tohto športu. Spomenula odstúpenie S. 
Klauča zo správnej rady z funkcie člena za nepretekársky skialpinizmus a ochranu 
prírody a návrh nového člena do tejto funkcie J. Švorca, ktorý ale pre zaneprázdnenosť 
neprijal túto funkciu. Správna rada preto fungovala v počte 4. členov. Zhodnotila 
taktiež problém s uzáverom dolín na konci sezóny pre skialpinistov v spojení s kauzou 
uhynuté kamzíky a obvinenie s neekologického správania skialpinistov. 

 
d) Extrémne lyžovanie a doplnenie správy k nepretekárskemu skialpinizmu zhodnotila 

Ivana Filová. Ako každý rok v nepretekárskom skialpinizme -  horské lyžovanie a 
extrémne lyžovanie prevládali predovšetkým individuálne akcie jednotlivých členov 
príp. klubov. O ich priebehu však jednotliví aktéri nemajú záujem informovať širšiu 
skialpinistickú verejnosť napr. na webstránke SSA. Aj keď sa v minulom VZ do 
návrhu činností na ďalšie obdobie zahrnula aj aktívnejšia práca v nepretekárskom 
skialpinizme a pripravenie programu pre nepretekársky skialpinizmus, nebola táto 
činnosť ďalej výraznejšie rozvinutá. Členská základňa nepretekárskeho skialpinizmu 
je síce dosť široká, avšak na spoluprácu medzi sebou dosť neaktívna. Pokiaľ sa 
jednotlivé kluby a samotní členovia nebudú zapájať aktívne do činnosti a podávať 
návrhy na akcie, informovať a prezentovať svoju činnosť, nemôže jeden či dvaja ľudia 
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zo správnej rady SSA rozvinúť a zastrešiť aktivity v tejto oblasti. Spolupráca a činnosť 
v takejto oblasti nemôže fungovať štýlom “ja som Váš člen, pripravte mi program a 
dajte mi všetko zadarmo…” Jedna z akcií, ktorú SSA zorganizovala pre záujemcov 
bol výjazd “Fun Clubu” do oblasti diania pretekov Pierra Menta 2009 – Areches-
Beaufort, Francúzsko v marci 2009. Najmä v extrémnom lyžovaní a ťažších 
skialpinistických túrach ide o akcie, kde masovejšia forma nie je prakticky možná. 
Preto by bolo vhodné, aby samotní členovia, ktorí sa venujú týmto aktivitám, sa 
aktívne zapájali do prezentácie tohto športového odvetvia napr. cez web stránku a dali 
tak inšpiráciu a informácie ďalším záujemcom. Mnohé z uskutočnených akcií 
jednotlivými členmi dosahujú hodnotnú športovú úroveň, či už slovenského alebo aj 
európskeho významu. Zaostáva však aktivita jednotlivých členov o krátky report či 
článok z takýchto akcií, a tak širšia skialpinistická verejnosť, ako aj my nemá možnosť 
sa dozvedieť viac z tohto diania.  Z tohto dôvodu, aby sa dala motivácia jednotlivým 
členom na takúto činnosť bola vypísaná súťaž o vyhodnotenie najlepších výkonov v 
nepretekárskom skialpinizme. Prihlášky na vyhodnotenie sa prijímali do 1. júna 2009. 
Bohužiaľ do tohto dátumu prišla len jedna prihláška a do 30. 6. ešte dve prihlášky. Čo 
svedčí o dosť veľkom nezáujme širšej verejnosti o zapojenie sa do činnosti.  

 
Na záver v krátkosti spomeniem len pár aktivít z oblasti horského lyžovania a 
extrémneho lyžovania, ktoré sú mi známe za sezónu 2009: 
 
Vysoké Tatry – niekoľko excelentných zjazdov opäť predviedli Miro a Rasťo Peťo 
(Štrbský štít S stena, Malý Ľadový štít, Široká veža…), Roman Greguš (Kačí žľab, 
Krčmarák, Téryho kuloár, Malý Ľadový štít, Rysy, Predné Žeruchové sedlo, Posledná 
štrbina…), Milan Ravas (prvozjazd z Ľadovej priehyby do severu), ďalej Mišo Laho, 
Janko Púpala, Boris Biba a mnoho ďalších, ktorí pôsobili najmä v Tatrách.  
 
Chamonix - Masiv Mont Blancu (Francúzsko), jún 2009 – niekoľko zjazdov 
obtiažnosti TD (Miro a Rasťo Peťo).  
 
Grossglockner – Pallavicini kuloár (Rakúsko), máj 2009 – obtiažnosť V, S6 (Mišo 
Laho, Roman Greguš) – druhé slovenské zlyžovanie 
 
Julské Alpy (Slovinsko), február 2009 – zjazdy obtiažnosti III,S4 – IV+S5 (Iva Filová, 
Miloš Bedi, Boris Biba, Samuel Valis). 

 
e) Metodiku a prácu s mládežou hodnotila  K. Belicová. V dňoch 12-14.12.2008 sa 

uskutočnilo medzinárodne skialpinistické podujatie Youth Camp na Štrbskom Plese 
pre mládež vo veku od 12 do 20 rokov. Zúčastnili sa ho pretekári z 5 krajín - z 
Nemecka, Rakúska, Čiech, Poľska a samozrejme zo Slovenska. Predovšetkým 
nemecká výprava prišla s veľmi kvalitnými pretekármi a jednoznačne dominovali po 
oba dni. 

 
f) Mediálnu prácu a web stránku hodnotila K. Belicová. Ani v tejto oblasti nenastali 

výraznejšie zmeny oproti minulému roku. Na začiatku sezóny bola snaha a návrhy od 
I. Filovej na zmenu web stránky, bohužiaľ finančná situácia v SSA nedovolila 
rozvinúť tieto aktivity a dotiahnuť do konca. Bolo skonštatované, že aj keď sa 
popularita tohto športu zvyšuje, nie je jednoduché propagovať samotné aktivity SSA 
či výsledky z pretekov.  
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g) Členská základňa, jej rozširovanie – hovoril M. Leitner a K. Belicová. Vzhľadom na 
zvýšenie členského od r. 2009 a rozdelenie členstva SSA a OEAV došlo k značnému 
poklesu členov v SSA, kde je evidovaných do 550 členov. Taktiež kluby mali 
možnosť sa registrovať do SSA avšak túto Možnosť využili zatiaľ len 3 kluby. Čo je 
však nedostatočné, pretože Ministerstvo školstva vyžaduje registrovaných minimálne 
10 klubov. V tomto smere treba výrazne zlepšiť situáciu do budúcna. Ďalej Leitner 
zhodnotil problém nevhodného riešenia konfliktu so Svätojánskym, kedy sa na 
webstránke v diskusii prezentovali niektorí členovia a osočovali členov správnej rady 
SSA či inak zhanobovali meno SSA, čo v konečnom dôsledku tiež mohlo mať 
negatívny vplyv na počet nových členov alebo priaznivcov SSA.  

 
h) Medzinárodné dianie ISMF hodnotila K. Belicová., kde slovenská strana vyvinula 

značné aktivity a napr. 20.6. 2009 sa konalo Valné zhromaždenie ISMF v Bratislave, 
ktoré SSA organizovala.   

 
 
 
3. Príspevky zaregistrovaných členov  
 

1. Ako prvý predniesol svoj príspevok Laštík. Obsahom príspevku bolo 
vyjadrenie názoru na účasť Svätojánskeho v reprezentácii, kde sa vyjadril že 
Svätojánsky nemal byť vyčlenený napriek všetkému z reprezentácie, z čoho 
vyplývala jeho reakcia a prejav na diskusii webstránky SSA v predošlom období. Za 
tieto reakcie sa ospravedlnil. Ďalej pokračoval názorom k činnosti reprezentačného 
trénera Leitnera, kde vyjadril názor, že podľa neho slabo motivuje mladých 
pretekárov. Taktiež vyjadril názor, že organizovať preteky by mali len kluby a nie 
správna rada SSA.  

 
2. Ďalší príspevok predniesol Miro Leitner, v ktorom spomenul históriu 

pretekania a vývoja organizácie SSA, slabú súdržnosť a spoluprácu medzi 
pretekármi, že sa nepodarilo osloviť viac ľudí a širšiu verejnosť na členstvo v SSA a 
spoluprácu v organizácii. K P. Svätojánskemu sa vyjadril tak, že stále nie je nikomu 
zo správnej rady jasné prečo vlastne zmluvu odmietol podpísať a veľmi rád by sa to 
konečne dozvedel a je škoda , že sa P. Sätojánsky nedostavil, kde by to povedal 
verejne. Vyjadril presvedčenie, že v budúcnosti zmluvy reprezentanti musia mať, 
nakoľko ich k tomu zaväzuje aj Ministerstvo školstva. Vo svojom príspevku taktiež 
vyjadril jednoznačné odmietnutie na ďalšiu kandidatúru do správnej rady SSA a 
taktiež  organizáciu akýchkoľvek pretekových  podujatí v najbližšej zimnej sezóne.  

 
3. K príspevku bol vyzvaný prezidentkou SSA aj člen revíznej komisie Arvay, 

ktorý v krátkosti len zhodnotil svoje aktivity v revíznej komisii a ospravedlnil svoju 
nečinnosť v tejto komisii z osobných dôvodov.  

 
 
4. Stav hospodárenia  
  

Čerpanie financíí  a rozpočet za rok 2008/2009 ako aj návrh na rozpočet na rok 2010 
predniesol Miro Leitner. Rozpočet je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  
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1. NÁKLADY 
 
I. Náklady na reprezentáciu SR: 
 
Pyramide d´Oz – Fr.  – štartovalo 6 pretekárov 
Suma spolu 1779 EUR 
 
Majstrovstvá sveta – štartoval 1 pretekár 
Spolu 826 EUR 
 
Dachstein – štartovali 7 pretekári 
Spolu 1380 EUR 
 
Výstroj reprezentácie 
Vesty 1170 EUR 
Lyžiarky 2257 EUR 
Zníženie za čiastočné poplatky reprezentantov  -300 EUR 
Spolu  3127 EUR 
 
Poplatok do ISMF 247 EUR 
Licencie        *zatiaľ nehradené  –––––– 
Spolu 247 EUR 
 
 
Reprezentácia SR náklady celkom do 21.6.2009  7359 EUR 
    
Pre reprezentáciu neboli zatiaľ neuhradené licencie /500 EUR / , nie sú ešte uhradené náklady 
za štart na Pierra Mente – Danko, Danková, Jokl, Triznová / asi 1000 EUR / . 
 
II. Organizácia súťaží v skialpinistickej sezóne 2009  
 
Dotácia zo strany SSA na podujatie Slovenského pohára a FUN CUP – min. suma 330 EUR – 
vyplácaná len táto min. suma podľa zmluvy vzhľadom na rozpočet. Podmienkou bolo, že 
organizátor musí byť registrovaný v SSA – Sučany podmienku nesplnili – preto výška dotáciij 
má byť/?  - zatiaľ nerozhodnuté /  . Podujatia organizovali tieto kluby:  
Skialp4u    - 4 x - vyplatené 1490 EUR / ale má nevyplatené dotácie 
      z 2008 !!!/ 
Skialp Sučany  - 1 x  - zatiaľ nevyplatené 330 EUR ???  
Skialp Krížna  - 1 x - zatiaľ nevyplatené 330 EUR 
Skialp Kriváň  - 1 x - zatiaľ nevyplatené 330 EUR 
 
Uhradené organizátorom za rok 2009  1490 EUR 
Neuhradené organizátorom za rok 2009  990 EUR ??? 
 
Umiestnenie za Slovenský pohár 500 EUR  – zatial nevyplatene 
Poplatok do SEP    500 EUR – hradil  zatiaľ  klub Skialp4 u   
 
Náklady na organizáciu podujatí 1490 EUR - uhradené 
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Celkové náklady pre rok 2009 3480 EUR 
 
Neuhradené z obdržaných  účelových dotácií na organizáciu podujatia v roku 2008 pre klub 
Skialp4u  sumu 4635 EUR ku dňu 1.1.2009 – v roku 2009 čiastočne uhradené záväzky vo 
výške  2755 EUR. 
 
 
III. Iné náklady – hradené hotovostne 
Poštovné    - 675 EUR 
Tlač, kopírovanie,pohare,  ine  - 735 EUR 
Spolu     - 1410 EUR 
 
IV. Iné náklady – hradené prevodom, započet 
Internet, web, grafika / zápoč./ - 1400 EUR 
SOZA     - 148 EUR 
Propagácia    - 119 EUR   
Bankové poplatky   - 35 EUR 
Spolu     -          1702 EUR  
 
 
Náklady celkom do 21.6.2009  
I. Reprezentácia SR náklady celkom do 21.6.2009  7359 EUR 
II. Náklady na organizáciu podujatí 1490 EUR 
III. Iné náklady – hradené hotovostne 1410 EUR 
IV. Iné náklady – hradené prevodom 1702 EUR 
V. Účelové dotácie, sponzori, dary  na podujatia* 2500 EUR 
VI. Vyplatene účelové dotácie z roku 2008 2755 EUR 
NÁKLADY SPOLU: 17216 EUR 
 
 
VII. Iné podujatia – mimo zahrnutých príjmov a výdavkov – len cez účtovanie SSA 
Winterway  - 3400 EUR náklady – 3400 EUR príjmy  
 
2. PRÍJMY 
 
I. Dotácia na činnosť zo strany Ministerstva školstva  - 10000 EUR 
 
II. Účelové dotácie, sponzori, dary  - určené výlučne na zimné podujatia v sezóne 
2009 
Ministerstvo školstva, Mesto Vysoké Tatry 
Celková suma bodu II.      –  2500 EUR 
 
PRÍJMY SPOLU: 12500 EUR 
 
 
 
III. Členské poplatky po 1.1.2009*    - 5 520 EUR* 
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Stav na účte: 
 
Stav na účte k 21.6.2009 – je 18 EUR. 
 
Rozpočet do konca roka 2009  pripraví nová správna rada podľa 

odporúčaní záverov z VZ 
 
*Pozn. Aminostar Mountain CUP –podpora firma Aminostar – rozdelí sa celý balík finančnej 
dotácie na organizátorov. Nie je preto zaradená do príjmov alebo nákladov do konca roku 
2009.  
 
 

Hrubý predpoklad rozpočtu na rok  2010  
 
Náklady: 
 
Licencie ISMF + členské ISMF/reprezentácia /  - 2000 EUR 
Reprezentácia - 60% z dotácie  min. školstva   - 4000 EUR 
Dotácia  na domáce podujatia /30% z min.šk./  - 3000 EUR 
Propagácia roku 2010      - 200 EUR 
Poštovné a iné       - 500 EUR 
KŠZ - členské      - 250 EUR 
Web, databázy,...      - ? 
Rezerva       -  ? 
Odmeny za prácu      - ? 
 
Spolu predpokladané náklady:     9950 EUR? 
 
  
 
Príjmy: 
 
2% dane       - 1000 EUR 
Členské        - 3500 EUR 
Dotácia z MŠ        - 10000 EUR 
Sponzory, iné       -   ? 
 
Spolu predpokladané príjmy     - 14500 EUR? 
 

 
 
Veľkým problémom je, že sa dopredu nevie aká veľká bude dotácia z MŠ pre budúci 
rok, preto je v rozpočte táto cena uvedená len ako orientačná a delená na časti 
percentuálne. Situáciu zhoršuje aj fakt, že táto dotácia prichádza časovo dosť neskoro 
a to prevažne v závere zimnej sezóny. Ani v tomto roku nebolo ani do konca zimnej 
sezóny známe aká vysoká bude táto dotácia.  
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5.  Voľba novej správnej rady 
 

Voľba novej správnej rady bola kľúčovým bodom Valného zhromaždenia a ako sa 
ukázalo aj najkritickejším. Oficiálne boli pred začatím Valného zhromaždenia podané 
len dve kandidatúry na nových členov správnej rady. Prvá kandidatúra prišla mailom 
16. 6. 2009, v ktorom klub Skialpinizmus.sk navrhol Erika Dianiša. Ďalšiu 
kandidatúru podal zástupca klubu Skialpkrižná Tomáš Peti. Zo starej správnej rady 
nekandidoval nikto. Z týchto kandidátov sa Dianiš osobne nedostavil na Valné 
zhromaždenie a tak nemohol byť volený. Takže jediným reálnym novým kandidátom 
na člena správnej rady bol len Tomáš Peti.  
Následne prebehlo predstavenie kandidáta – Tomáša Petiho, ktorý predstúpil pred 
členov a predstavil svoju doterajšiu činnosť.  
 
Nakoľko sa nepodarilo zvoliť novú správnu radu nemohlo sa pokračovať v programe 
Valného zhromaždenia v bodoch  
6. Návrh činnosti pre jednotlivé oblasti na obdobie 2009/2010 a rozpočet   
a 7. Riešenie sídla SSA . 
 

8.  Diskusia 
 

1. Po predstavení jediného kandidáta, prebehla hneď diskusia ako zostaviť novú 
správnu radu a kto ďalší by bol ochotný zastávať funkciu člena správnej rady. 
Po tejto diskusii súhlasila s kandidatúrou do ďalšieho obdobia ešte Ivana 
Filová.  
Prebehlo hlasovanie za týchto dvoch kandidátov a obaja boli Valným 
zhromaždením schválený. Za Tomáša Petiho (ktorý nehlasoval) hlasovalo 30 
za, 0 proti a 0 sa zdržal. Za Ivanu Filovú (ktorá nehlasovala) hlasovalo 29 za, 0 
proti, 1 sa zdržal. 

2. Nakoľko fungovanie správnej rady s 2 členmi je nedostatočné a v rozpore so 
stanovami navrhlo sa mimoriadne VZ na 16. 8. 2009 o 15 hod, do kedy by sa 
mali vyriešiť ďalšie kandidatúry na nových členov správnej rady.  
Prebehlo hlasovanie za mimoriadne VZ, ktoré bolo schválené plným počtom 
hlasov na VZ.  

3. Do dátumu konania mimoriadneho VZ bol navrhnutý krízový štáb v zložení 2 
schválených členov novej správnej rady a jedného člena revíznej komisie 
Milana Greša. Menovaní za pomoci starých členov správnej rady, čiastočne 
preberú kompetencie starej správnej rady a  pripravia čo najskôr aspoň návrh 
na kalendár zimných podujatí a všetko potrebné pre organizáciu mimoriadneho 
VZ. 
Prebehlo hlasovanie za poverenie K. Belicovej na preberanie pošty a realizáciu 
bankových prevodov do konania mimoriadneho VZ, ktoré bolo odsúhlasené 
VZ. Hlasovalo 30 za, 0 proti, 0 sa zdržal, Belicová nehlasovala. 
Prebehlo hlasovanie za presmerovanie kompetencií starej správnej rady na 
krízový štáb do konania mimoriadného VZ, ktoré boli odsúhlasené VZ. 
Hlasovalo za 28, 0 proti, 3 sa zdržali. 
Prebehlo hlasovanie za odovzdanie skladu SSA do konania mimoriadneho VZ 
Igorovi Žiakovi. Hlasovalo 31 za, 0 proti, 0 sa zdržal.  
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9.  Záver 
 

Jeden z najdôležitejších záverov riadneho Valného zhromaždenia SSA je skutočnosť, 
že pre nedostatok kandidátov na členstvo v správnej rade bude dňa 16.8.2009 zvolané 
mimoriadne Valné zhromaždenie SSA. Ako sa priamo ukázalo, reálnym novým 
kandidátom na člena správnej rady bol len 1 člen - zástupca klubu Skialpkrížna - 
Tomáš Peti. Zo starej správnej rady nekandidoval nikto avšak po diskusii súhlasila s 
kandidatúrov do ďalšieho obdobia Ivana Filová. Obaja boli aj Valným zhromaždením 
schválený. Nakoľko takýto počet členov je nedostatočný pre fungovanie a v rozpore 
so stanovami, prijala sa prechodná varianta do mimoriadneho VZ, kedy ku 
schváleným 2 členom sa pridruží ešte člen revíznej komisie Grešo Milan. Menovaní za 
pomoci starých členov správnej rady pripravia čo najskôr aspoň návrh na kalendár 
zimných podujatí a všetko potrebné pre organizáciu mimoriadneho VZ / opäť v 
Banskej Bystrici o 15.00 hod na rovnakom mieste/. Do vyriešenia kompletnej správnej 
rady sa nebudú vydávať preukazy SSA. Ďalšie mnohé dôležité otázky čo boli pred VZ 
sa nestačili takto riešiť a odložili sa na neskôr.  
Veríme, že kluby sa zaktivizujú a na mimoriadne Valné zhromaždenie prídu s novými 
návrhmi na členov správnej rady a taktiež aj s návrhmi na ďalšie smerovanie SSA. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ivana Filová – členka správnej rady SSA 
 
 
 
 
 
 
 
 


