Zápis z valného zhromaždenia SSA
Konané dňa : 6.11.2016
Miesto konania : penzión "U ŠULOV"v Ružomberku
Program
Prezentácia členov
Činnosť SSA v roku 2016
Zhodnotenie Slovenského pohára 2016
Reprezentácia SR v skialpinizme 2016
Preh ad hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2016
Plán činnosti na rok 2017 - kalendár slovenského pohára, SEP, reprezentácia,
rozpočetĽ internetová stránkaĽ členské...
o DiskusiaĽ návrhy na činnosť
o Odhlasovanie všetkých prijatých bodov
o Ukončenie Valného zhromaždenia

o
o
o
o
o
o

Prezident SSA Andrej Škovrán otvoril Valné zhromaždenie a zhodnotil činnosť SSA v roku
2016.
Prítomní : 13 členov SSA+2 nečlenoviaĽ zástupcovia klubov Skialp BobrovecĽ Skialp4uĽ
MalinôSkialp Team RužomberokĽ Skialp klub KrížnaĽ Žiarska dolinaĽ skialpinizmus.sk
a Skialp Sučany.
1.Činnosť SSA v roku 2016
V sezóne 2016 prebehli 4 kolá Slovenského pohára a 3 kolá Stredoeurópskeho a zároveň
Slovenského pohára. Obnovenie SEPu a spolupráca s po skou stranou bola hodnotená
pozitívne. Účasť českých pretekárov na SEPe bola slabá. Dotácia na jednotlivý pretek bola
400 €. Správna rada akuje organizátorom za bezproblémové usporiadanie pretekov.
Pripravuje sa nová web stránka (predpokladaný dátum - koniec novembra). SSA sa zúčastnila
diskusie na ve trhu INTERLAVEXĽ kde sa riešila problematika skialpinizmuna zjazdovkách,
došlo k medializovanémunávrhuriešenia zo strany TMR.
2. Reprezentácia SR v skialpinizme 2016
Matúš Danko zhodnotil reprezentáciu SR v uplynulej sezóne. Pred začiatkom pretekovej
sezóny na SR sa vycestovalo v decembri na Youth camp, Medzinárodné sústredenie mladých
do Nemecka. Zúčastnili sa ho 3 mladí pretekáriĽ Matej ŠiarnikĽ Kristián Jánošík a Miloš
Prokop.
Na základe rozpočtu sa SSA rozhodla absolvovať Majstrovstvá Európy v Les Marecottes,
s reprezentantmi : Jakub ŠiarnikĽ Zuzka DudášováĽ Marco Marcinek a Kristián Jánošik
a Svetový pohár TranscavalloĽ ktorý bude dejiskom tohtoročných Majstrovstiev sveta,

s reprezentantmi Jakubom a Matejom Šiarnikovcami. Vyzdvihnutá bola najmä spokojnosť
s výsledkami mladých pretekárov.
3. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2016
Michaela Danková priblížila vyúčtovanie roku 2016Ľ ktoré je zverejnené v prílohe. Zo
zvyšných financií je ešte potrebné tento rok uhradiť novú internetovú stránkuĽ faktúru za
používanie webu skialp4u. Zvyšné prostriedky budú použité na Youth camp v Rakúsku,
prípadne sústredenie na Slovensku.
SSA bola uznaná za Národný športový zväz. Dotácia pre rok 2017 by mala byť zverejnená
v najbližších dňoch. Správna rada informovala o povinnostiach vyplývajúcich z nového
zákona o športe č. 440/2015 Z. z.Ľ s ním súvisí aj úprava stanov národného športového zväzu.
4. Plán činnosti na rok 2017
Kalendár Slovenského pohára:
VZ sa zhodlo na nasledovnom kalendári slovenského pohára:
1.kolo: 14.1.2017: Rallye Červenec
2.kolo: 11.2.2017: Krížna
3.kolo: 25.2.2017: Malinô Brdo
4.kolo: 4.3.2017: Sučany
5.kolo: 15.4. 2017: Maratón Nízke Tatry
1.kolo SP v Červenci bude pravdepodobne SEPomĽ ešte nie je potvrdené usporiadanie SEPu
z českej strany. Poliaci chcú zorganizovať SEP. Je možné rozšírenie 3.kola SP na Malinom
Brde o dvojdňový pretekĽ ku klasickému večernému preteku by pribudli v nede u šprinty.
Kalendár bude preto aktualizovaný pred začatím sezóny.
Reprezentácia
Začiatkom januára sa uskutočnia 2 nominačné pretekyĽ jedným z nich bude Rallye Červenec.
Výjazdy reprezentácie budú naplánované po zverejnení dotácie na budúci rok, od ktorej sa
rozvíja rozpočet SSA. Nominačné kritériá budú doplnené.
V decembri 8.-11.12. sa ešte vycestuje na sústredenie mladých (12-19 rokov) Youth camp
do Rakúska alebo sa spraví sústredenie pre širších záujemcov o reprezentáciu na snehu
v Tatrách.
Pravdilá SP a SEP
Pravidlá SP a SEP budú aktualizované. Je potrebné zosúladiť pravidlá ISMF a SSA.
-

špecifikovaná manipulácia s paličkami a pásmi
3-anténový pieps a prilba spĺňajúca kritériá budú zaradene v pravidlách informatívne

Členské
Výška členského príspevku ostane nezmenená – 10 €. Preukazy sa budú zasielať. Výhody pre
členov budú špecifikované. Platí zvýhodnené štartovné na pretekoch SP pre členov. Každý
pretekár v kategórii A musí byť členom SSAĽ aj z dôvodu zvyšovania členskej základne
a nevyhnutnosti evidencie aktívnych pretekárov ako členovĽ ke že SSA je Národným
športovým zväzom. Členský príspevok môže byť uhradený do posledného preteku
v Slovenskom pohári. Záujemcovia o členstvo sa budú musieť registrovať na novej web
stránkeĽ následne obdržia registračný email.

5. Voľba kandidátov do správnej rady
O činnosť v správnej rade prejavili záujem dvaja kandidátiĽ Jakub Šiarnik a ubica a ová,
ktorí sa predstavili a boli jednohlasne zvolení. Správna rada sa doplnila do plného počtu- 5
členov.
6. Diskusia, návrhy na činnosť
V diskusii sa spomenula problematika svetového rankingu a olympijského procesu. Padol
návrh o rokovaní so Slovenským olympijským výboromĽ ke že skialpinizmus bude zaradený
na Olympiáde mladých v roku 2020 v Lausanne a taktiež bude mať premiéru na Vojenských
svetových hrách v Sochi v 2017. SSA osloví ISMF oh adne výnimky pre účasť viac ako 5
reprezentantovna Majstrovstvách svetaĽ pri nezmenenej výške národnej
licencie.K problematike skialpinistov na zjazdovkách bude potrebné sa viac zaangažovať.
Návrh padol naväčšiu osvetu o pohybe na zjazdovkách za cie om propagácie SSA (tlačová
správa pred sezónou a pod.) Bolo navrhnuté hodnotenie SEP 2 z 3 pretekov, o čom sa
rozhodne komunikáciou s PL a ČR. Ak sa SEP usporiada, budú aktualizované aj pravidlá.
Všetky prijaté body boli jednohlasne odhlasované.
Správna rada sa po akovala všetkým za účasť na Valnom zhromaždení.

RužomberokĽ 6.11.2016
Zapísal : Jakub Šiarnik,
Overovate ka zápisnice : Ing. Michaela Danková
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Skialp4u
Lichardova 60
97701 Brezno

Poverenie na hlasovanie na Valnom zhromal.deni SSA
2016

\mto

nazitklade rozhodnutia Valn6ho zhromaZdenia Skialp4u poveruje svojho z6stupcu,
prezidenta zdruLenia Skialp4u - Miroslava Leitnera hlasovat'za dlenov Skialp4u naYZ SSA dia
6.11.2016.

Podet dlenov - 10 I 6dospelfch a 4 d6chodcovia /
Uhrada dlenskdho poplatku vo vy5ke 64 eur preveden6 28.1.2016

Zoznam dlenov Skialp4u v SSA pre rok 2016:
Miroslav Leitner
Benjamin Leitner
Nat6lia Leitnerov6
Katarina Belicov6
Kristina Krist6lyovii
lv{artin Krist6ly
Benjamin Leitner st.
BlaLena Leitnerov6
Marta Belicov6
Darina Palu5ov6
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Vyúčtovanie roku 2016 (1.1.2016- 3.11.2016)

PRÍJMY
dotácia MŠ
- štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví
- športovo talentovaná mládež
členské príspevky
2% z dane
Príjmy spolu

+8 600€
6 100€
2 500€
73
+573€ členov
+78€
+9 251€

VÝDAVKY
Majstrovstvá Európy: Les Marecottes, Švajčiarsko (3.-8.2.2016)
- zučastnení: 4+1 Šiarnik, Dudášová, Marcinek, Jánošík,
sprievod: Škovrán
- cestovné
- štartovné
- ubytovanie s polpenziou
Spolu

825€
330€
1 750€
-2 905€

Svetový pohár: Transcavallo, Taliansko (17.-21.2.2016)
- zučastnení: 2+1 Šiarnik J., Šiarnik M., sprievod: Danko
- cestovné
- štartovné
- ubytovanie s polpenziou
Spolu

-1 350€

Slovenský pohár: finančné odmeny
SEP: finančné odmeny
Dotácia klubom za organizáciu pretekov (4x400)
Licencia ISMF
Licencie ISMF pretekári (5)
Bankové poplatky
Výdavky spolu

-500€
-300€
-1 600€
-800€
-305€
-82€
-7 842€

Zostatok na účte k 3.11.2016

+1 409€

610€
140€
600€

