
Zápis z Valného zhromaždenia Slovenskej skialpinistickej asociácie za rok 2015 
 

Valné zhromaždenie SSA sa uskutočnilo 27.11.2015 v Ružomberku. Zúčastnili sa ho zástupcovia 
klubov Skialp Bobrovec, Skialp4u, Malinô Skialp Team Ružomberok, Skialp klub Krížna a Žiarska 
dolina. Priebeh VZ je zhrnutý v nasledovných bodoch: 
 

1. Zhodnotenie sezóny 2015 
V sezóne 2015 prebehlo 5 kôl slovenského pohára.  Na poslednom preteku vo Vysokých Tatrách  sa 
celkovo vyhodnotili finančnými odmenami seniorské kategórie a vecnými cenami juniorské. Každý 
organizátor dostal dotáciu vo výške 400 eur. Sučany nesplnili podmienku registrácie minimálne 5 
členov v SSA, ak sa chcú uchádzať o dotáciu. Doteraz nám taktiež nedali vedieť termín preteku pre 
nasledujúcu sezónu, nie je teda zaradený do slovenského pohára. Počet členov v asociácii dosiahol 
81. V slovenskom pohári bolo bodovaných 49 pretekárov. 
 

2. Reprezentácia SR v skialpinizme v roku 2015 
Pred začiatkom pretekovej na SR sme vycestovali v decembri na Youth camp do Rakúska. Zúčastnili sa 
ho 3 mladí pretekári, Peter Polovka, Matej a Jakub Šiarnikovci. 
Na základe rozpočtu sme sa rozhodli vycestovať na Majstrovstvá sveta a 3. kolo Svetového pohára. 
Nominačné kritériá do reprezentácie splnil len Jozef Hlavčo (senior). Následne sme doplnili 
nomináciu na šprintoch, kde sa nominoval Jakub Šiarnik (espoir). Títo dvaja pretekári reprezentovali 
SR na Majstrovstvách sveta vo Verbier. Na Svetový pohár Marmotta Trophy Joze Hlavčo odmietol 
reprezentovať, zúčastnili sa ho Jakub Šiarnik (espoir), Peter Polovka (junior) a Zuzka Dudášová 
(senior). 
 

3. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami 
Príjmy SSA v roku 2015 tvorila dotácia športu zo štátneho rozpočtu a členské príspevky. SSA mala 
k dispozícii na rok 2015 zo štátneho rozpočtu 7 200 eur. Dotácia je rok čo rok nižšia. Napriek tomu 
nám umožnila vycestovať na majstrovstvá sveta, 1 kolo svetového pohára, pokryť licencie ISMF, 
vyplatiť klubom dotáciu za organizovanie SP. 
Výška dotácie na ďalší rok bude známa do konca roka 2015.  
Vyúčtovanie roku 2014 je zverejnené na stránke http://www.sportcenter.sk/stranka/vyuctovanie-
dotacii-za-rok-2014. Vyúčtovanie roku 2015 bude zverejnené vo februári. 
 

4. Voľba Správnej rady 
Keďže súčasná Správna rada bola zvolená na 1 ročné obdobie, prebehla znovu voľba Správnej rady. 
Kandidovala pôvodná Správna rada: Andrej Škovrán, Matúš Danko, Michaela Danková, ktorá bola 
zvolená odhlasovaním všetkými členmi SSA a bude pokračovať v činnosti nasledujúce 3 roky. 
Pripomíname, že stále je možné doplniť Správnu radu do počtu 5 členov. 
 
 

5. Kalendár pretekov na zimnú sezónu 2016 
Následne bol schválený kalendár pretekov Slovenského pohára. Túto sezónu bude obnovený 
Stredoeurópsky pohár. Do Slovenského pohára sa započítajú 4 najlepšie výsledky. So zástupcami z ČR 
a PL si spresníme  pravidlá SEPu.  
 
1.kolo:  9.1.2016: Skialp sprint Bílá, CZ  (SP+SEP?) 
2.kolo: 30.1.2016: Rallye Červenec, SVK (SP) 
3.kolo: 13.2.2016: Krížna, SVK (SP) 

http://www.sportcenter.sk/stranka/vyuctovanie-dotacii-za-rok-2014
http://www.sportcenter.sk/stranka/vyuctovanie-dotacii-za-rok-2014


4.kolo: 20.2.2016:  Malinô Brdo, night race SVK (SP) 
5.kolo:  27.2.2016: Pilsko, PL (SP+SEP) 
6.kolo:   9.4. 2016: Vertical Jasná, SVK (SP+SEP) 
Fun Cup 
 9.1.2016: Valčianska dolina, night race 
12.3.2016:  Malá Fatra Open 
 
Bokami Západných Tatier: 18.-20.3.2016 
 

6. Diskusia a návrhy  
 

Členský príspevok 
 
Členský príspevok na rok 2016 zostáva 10€. Členské je podmienkou vyhodnotenia v Slov.pohári. 
Zvýhodnenie štartovného na preteku pre členov SSA: 3€. Minimálne štartovné na pretek: 16€. Pre 
potrebu vedenia databázy kadeti a seniori nad 60 rokov uhradia za členské poplatok vo výške 1€.  
Dotácia na pretek Slovenského pohára 
Znovu platí, že klub ako organizátor preteku musí mať zaregistrovaných minimálne 5 členov v SSA, 
aby sa mohol uchádzať o dotáciu. Dotácia bude vyplatená vo výške 250-500€, v závislosti od výšky 
dotácie zo štátneho rozpočtu. 
 
Nominačné kritériá do reprezentácie 
 
Nominačné kritériá budú zverejnené do konca roka 2015. Valné zhromaždenie vyjadrilo podporu, ako 
sme postupovali v prípade Jakuba Šiarnika na Majstrovstvách sveta, ktorý sa nominoval v disciplíne 
šprinty, ale štartoval aj na preteku individuál a vertical. Nominačné kritériá by mali byť nastavené tak, 
aby sa pretekár nominoval do reprezentácie, nie na 1 disciplínu. 
Plnenie: Správna rada,  do 1.1.2016 
 
Pravidlá SP, stop časy 
 
Skialp4u vyjadrilo návrh zapracovať časové limity do pravidiel slovenského pohára. Za akých 
podmienok môže organizátor zastaviť pretekára: poveternostné podmienky, zranenie na trati, 
rozostupy od prvého muža a pod. 
 

- Pretekára môže zastaviť len organizátor preteku. 
- Pri náhlej zmene počasia a zranenia na trati môže organizátor rozhodnúť o stop čase počas 

preteku, v inom prípade musí byť časový limit presne zadefinovaný pri výklade trate. 
- Počas podujatia situáciu prerokuje organizátor so zástupcom SSA, následne to oznámi na 

trati a zastaví pretekárov na jednom mieste. Odôvodnenie sa uvedie v zápisnici, resp. 
výsledkovej listine podujatia.  

Plnenie: Správna rada zapracuje návrh do pravidiel SP, 1.1.2016 
 

Kategória veteránky 
 
Na podnet skialp4u bolo prerokované a následne schválené vytvorenie kategórie veteránky (ženy nad 
40 rokov) na pretekoch slovenského pohára. Kategória bude vyhodnotená, ak sa preteku zúčastnia 
viac ako 3 pretekárky.  



Návrh bol schválený v hlasovaní jednomyseľne.  
Plnenie: Správna rada zapracuje kategóriu do súťažného poriadku do 1.1.2016. 
 
Internetová stránka 
 
Webová stránka skimountaineering.sk, ktorú používa SSA je zastaralá, je nevyhnutná jej obnova, 
prípadne vytvorenie novej stránky. Počas nasledujúcej sezóny ju bude SSA naďalej využívať. Bolo 
prerokované a schválené vytvorenie facebookovej stránky SSA.  
Plnenie: Správna rada, do týždňa od uskutočnenia VZ. 
 
Vyúčtovanie 
 
Skialp4u pripomienkoval vyúčtovanie reprezentačného výjazdu vo Švajčiarsku, ktorý má byť 
rozčlenený na jednotlivé položky (strava, štartovné..), vrátane menovitého uvedenia účasti 
realizačného tímu. 
Plnenie: upraví M.Danková, 2 týždne po VZ 
 
Správa z VZ ISMF 
 
Valné zhromaždenie ISMF sa konalo 19.-20.6.2015 v Bratislave. VZ bolo iniciované a organizované 
Zuzanou Rýchlikovou a Katarínou Belicovou. Za SSA sa ho zúčastnil Andrej Škovrán. Medzi Andrejom 
a Zuzanou ale zlyhala komunikácia, preto sme o priebehu VZ sme na stránke SSA neinformovali. 
Úloha: Doplniť informácie o VZ, zlepšiť spoluprácu s medzinárodnou rozhodkyňou Z. Rýchlikovou. 
 
 
Jednotlivé body diskusie boli jednomyseľne odsúhlasené. Valné zhromaždenie vyjadrilo podporu 
vedeniu Správnej rady na ďalšie tri roky. Správna rada sa poďakovala za účasť a podnetné názory. 
 
Zapísal: Michaela Danková 
30.11.2015 v Jalovci 
 
Prepracované na podnet Skialp4u: 10.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


