
Zápis z Valného zhromaždenia Slovenskej skialpinistickej asociácie pre rok 2013

Ružomberok 22.11.2013

V piatok 22.11.2013 o 18.00 hod sa v Ružomberku uskutočnilo Valné zhromaždenie SSA pre rok 
2013. Prítomných bolo 22 členov SSA. Zo správnej rady  boli prítomní 3 členovia, ďalší dvaja sa 
ospravedlnili.

Jednotlivé body programu prebehli v zmysle schváleného programu:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Zhodnotenie činnosti SSA za rok 2013 – správu o činnosti podal prezident SSA - Leitner
3. Aktuálna situácia v európskom a svetovom pretekovom skialpinizme a snahy reprezentácie 

a výsledky v širších súvislostiach:
- zanikla disciplína „dvojice“ na podujatiach SP a šampionátoch
- vznikli nové disciplíny ako napríklad šprint, ktoré sú spolu s vertikalom v rovnakom počte ako 
preteky jednotlivcov a aj s rovnakými bodmi do SP – hľadanie vhodných typov pretekárov aj na 
tieto nové disciplíny
- naše dosiahnuté výsledky na svetových podujatiach - zhodnotenie ( Litvaj, Danko, Kubáň, 
Kalinová)

4. Zhodnotenie Slovenského pohára v skialpinizme – správu podal člen správnej rady – T. Peti 
- znižuje sa počet účastníkov na podujatiach Slovenského pohára
- možnosti zvýšenia počtu účastníkov (finančná podpora klubov pre prácu s mládežou a novými 
členmi )

5. Financie
- oproti roku 2012 dostala SSA zo štátneho rozpočtu o cca 4000 € menej, teda iba 12300 €
- podľa informácii z ministerstva nemal zväz dostať menej ako o 10%, čo sa u nás nestalo, reálne 
tiež nebolo jasné s akým rozpočtom počítať, lebo informácia o výške dotácie prišla len koncom 
augusta a aj to nebolo zrejmé či je konečná alebo nie
- potreba riešenia vzniknutej situácie s výškou rozpočtu, nakoľko klubom sa nevyplatili dotácie za 
usporiadanie pretekov Slov. pohára a konečné umiestnenie v SP za rok 2013
- pravidelné znižovanie dotácií zo strany ministerstva je možné zastaviť len výraznejšími 
výsledkami na svetových podujatiach a zvyšovaním členskej základne SSA
 
Z dôvodu každoročného znižovania príspevku zo štátneho rozpočtu budú pre ďalšie obdobia 
finančne najskôr podporované kluby za organizáciu pretekov a až následne reprezentácia na 
podujatia svetového pohára alebo šampionáty aj napriek tomu, že svetové poháre sa začínajú skôr 
ako domáce podujatia
- je potrebné zmeniť pomer rozdeľovaného objemu financií pre reprezentačné účely a organizátorov
podujatí Slovenského pohára
Organizátor je povinný min. s mesačným predstihom uverejniť propozície podujatia, v materiáloch 
uverejňovať logo ministerstva školstva a SSA, umiestniť baner SSA na podujatí, výsledky zaslať 
webmasterovi SSA ešte v deň podujatia a zaslať niekoľko foto z podujatia s krátkym hodnotením do
48 hodín
- výška členského poplatku v ISMF je ročne 800 € / pri počte pretekových licencíí od 0 do 5 /, a 
cena licencie pre jedného pretekára je 60 € - dosť vysoká položka , s ktorou je nutné počítať ak SSA
má byť členom medzinárodnej organizácie a a aj dostávať podporu zo strany min. školstva

6. Kalendár slovenského pohára pre rok 2014
- 25.1. Bobrovec 
- 15.2. Krížna
- 22.2. Malino Brdo 



- 01.3. Sučany
- 05.4. Jasná - Chopok  - vertikal

7. Diskusia
- SSA prispeje aj na podporu verejných mimo pohárových podujatí , podmienkou je propagácia 
SSA a podujatí SSA na týchto podujatiach a v prezentačných materiáloch

8. Ustanovenia
- členské v SSA pre rok 2014 je 10€
- zľava 2€ na štartovnom pre člena SSA na podujatiach SP
- v Slovenskom pohári budú hodnotení len pretekári s členstvom v SSA
- kadeti majú štartovné zdarma
- pre reprezentáciu návrat k modelu „A,B,C“, nutné vypracovanie kritérii
- rozdelenie financií pre rok 2014 z rozpočtu na úrovni 10000 Eur: 
7000€ pre organizátorov Slovenského pohára a za celkové umiestnenie: prioritné je vyplatenie dlhu 
za minulý rok
2000€  reprezentácia SR
1000€ ISMF

Súčasná Správna rada SSA končí v roku 2014 štvorročné obdobie. Do septembra 2014 sa uskutoční
Valné zhromaždenie, ktoré zvolá ešte súčasné vedenie SSA . Súčasťou VZ  bude voľba nových
členov rady SSA.  Kluby a jednotlivci nech si pripravujú kandidátky na členstvo v správnej rade už
s predstihom. Zo súčasnej správnej rady väčšina členov nebude opäť kandidovať a preto je potrebné
počítať s novými menami..

   Zapísal: člen správnej rady SSA – Peti  a prezident SSA - Leitner

 


