
Vyhodnotenie činnosti za sezónu 2005/2006 
Ochranárska komisia SSA 

 
Počet členov:  4 (TANAP, NAPANT, NP Veľká Fatra, NP Malá Fatra) 

chýba ešte CHKO Horná Orava  
 

Úlohy na sezónu 2005/2006:  
1. vytvoriť info materiál o skialpinizme v chránenom území (podmienky 

a možnosti v súlade s Návštevným poriadkom a zákonom č. NR SR 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, rozloha skialp-areálu, počet 
skialp trás, atď.) - splnené 

2. podieľať sa na zorganizovaní náučno-exkurznej skialpinistickej túre 
chránenom území + prednáška – rozpracované, prenos do sezóny 
2006/2007 

3. vzdelávanie členskej základne SSA, vzhľadom na pohyb v chránených 
územiach  - problematika ochrany prírody a krajiny – splnené 

4. vytvorenie ,,zásad - pravidiel“ správania sa skialpinistu v chránenom 
území - splnené 

 
Ďalšie operatívne úlohy: 
 
1. Právna pomoc:  
a) Vypracovanie podkladov a stanovísk k rozhodnutiu orgánov ochrany 

prírody a krajiny – Slovenský pohár v skialpinizme, viď prílohy 
b) Pomoc pri zisťovaní vlastníckych vzťahov na území Národných parkov 
c) Odporúčania na koho sa obrátiť pri podávaní žiadostí na orgány 

ochrany prírody a krajiny 
 
2. Environmentálna výchova:  
a) Informovanosť pretekárov v rámci Slovenského pohára v skialpinizme 

 
 
3. Informovanosť a propagácia:  
a) web stránka SSA: vytvorenie sekcie ochrana prírody, kde sa 

nachádzajú základné informácie o možnostiach skialpinizmu 
v chránenom území, t.j. Návštevný poriadok a mapové podklady, 
odkaz na web stránku príslušného chráneného územia 

b) vytvorenie prístupovej cesty na server SSA, ktorá umožňuje zadávanie 
noviniek a aktualít na web SSA (Iba NAPANT: 3 x) 

c) Vytvorenie zásad a pravidiel Skialpinistu v chránenom území 
d) Vytvorenie dokumentu: Vplyvy neregulovaného a "masového" 

skialpinizmu na vysokohorské prírodné prostredie  
e) Vytvorenie diskusného fóra ako odozva na hore spomenutý dokument 
 
 
Poznámky: (treba doriešiť) 
 
- Slabá komunikácia na vnútornej úrovni v rámci SSA a ochranárskou 
komisiou 
- ,,Rozkol“ medzi JAMES a SSA v zastrešovaní pretekárskeho, 
nepretekárskeho a rekreačného skialpinizmu na území Slovenskej 
republiky = ďalšie jednania na vyšších úrovniach (Ústredie ŠOP SR) 
 
 



Príloha č. 1. TANAP (Ing. Juraj Švajda) 
a) odborné stanoviská k pretekom, súčasťou podmienok v rozhodnutí je obvykle 

stavba trati v sprievode strážcu, dozor počas preteku a po ukončení pretekov 
vrátané, nasej propagácie ako garanta preteku (logo na letákoch čo prispieva 
k budovaniu lepšieho imidzu národného parku ako priestoru pre ľudí) 

30.12.2005 Štrbské pleso 1. kolo slovenského pohára v skialpe (SSA) 
18.2.2006 Rallye Červenec (JAMES) slovensky pohár v skialpe 
17.-19.3.2006 Skialpfest Žiarska dolina (JAMES) slovensky pohár v skialpe 
15.4.2006 Skalnaté pleso - Tatranská Lomnica - finále slovenského pohára v 
skialpe (SSA) 
8.4.2006 Studenej doliny - majstrovstva Slovenska v skialpinizme (THS-DZ) 
 
b) pracovne stretnutia zástupcov OP a skialpinistickej verejnosti + propagácia, 

vzdelávanie a informovanosť 
27.1.2006 Zbojnícka chata (SSA, JAMES, STK, SAFL, NAHV SR, Sprava TANAPu) - 
prerokovanie doterajších návrhov 
10.-12.3.2006 Veľká Studená dolina - 1. skialpinisticky zraz (SSA) - terénna časť 
pod vedením strážcu + prezentácie SK a PL prístup, úrazovosť atd.  
26.4.2006 rádio Regina SRo Košice - program večerná galaxia diskusia (Klaučo, 
Melek, Šturcel, Švajda) 
  
O týchto podujatiach sme sa snažili čo najviac informovať aj verejnosť či už v 
lokálnych médiách (najmä tlač, rozhlas) a na našej web stranke + vysvetľovať 
verejnosti odborné argumenty zo strany OP (napr. prezentácia posteru Využitie 
GIS ako nástroja pri riešení problematiky skialpinizmu v TANAPe na konferencii o 
GIS v narodnych parkoch v Zakopanom 18.5.2006), ukončenie skialpinistickej 
sezóny a pod. 
 
Príloha č. 2 NAPANT (RNDr. Peter Bačkor) 
a) odborné stanoviská k pretekom, súčasťou podmienok v rozhodnutí je obvykle 

stavba trati v sprievode strážcu, dozor počas preteku a po ukončení pretekov 
12.3 2006 Kráľova Hoľa, slovenský pohár v skialpe 
8.4 2006  Chopok – Vertical 
 
b) Pomoc pri zisťovaní vlastníkov a správcov dotknutých území pri organizovaní 

Slovenského pohára v Skialpinizme 
c) Aktívna účasť pri tvorbe webu SSA v sekcii ochrana prírody 
 
 
Príloha č. 3 NP Veľká Fatra (Ing. Viktória Chilová) 
a) odborné stanoviská k pretekom, súčasťou podmienok v rozhodnutí je obvykle 

stavba trati v sprievode strážcu, dozor počas preteku a po ukončení pretekov 
21.1 2006 Winterfresh Krížna  
 
Príloha č. 4 NP Malá Fatra (Ing. Gabika Zvarová) 
 
 
V Štrbskom Plese dňa 3. júna 2006  za ochranársku komisiu 
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