
Z Á P I S N I C A   č. 4/2017 
 

 

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 24. 11. 2017, Vrátna 
 

Prítomí: I. Koller, V. Paulík, L. Gancarčík, V. Linek, F. Piaček, I. Žila, sekretariát – P. Bukový    

Ospravedlnení: T. Greksák, P. Frankovič 
 

Program: 

 
1. Kontrola zápisov  

2. Príprava VZ, stav zakladania oblastných rád SHS JAMES, termíny zasadania VV spolku 2018 

3. Príprava rozpočtu 2018, priebežné a predpokladané čerpanie rozpočtu 2017 

4. Odsúhlasenie cestovných výdavkov predsedov komisií 

5.   Rôzne  

 

  

1.   Kontrola zápisov   
 

 

3.4.1. Koller vypracuje informáciu a pokyny k vytvoreniu oblastných rád SHS JAMES a rozpošle na všetky 

kluby spolku. Zároveň cez navrhnutých členov prípravných výborov bude sledovať aktivity v tejto oblasti. Podľa 

uznesenia VZ majú byť OR vytvorené do 30. 9. 2017. Zodpovedný: I. Koller. Termín: do 15. 8. 2017.  

Koller informoval o stave zakladania oblastných rád. Všetky oblastné rady boli alebo budú ustanovené do konca 

roku. Oblastná rada Žilinskej oblasti a Oblastná rada Trnavsko-Nitrianskej oblasti budú ustanovené do konca 

februára 2018 s tým, že na ustanovujúcich valných zhromaždeniach rovno zvolia aj delegátov na VZ SHS 

JAMES. Úloha splnená, ďalšia kontrola priebežná. 

 

 

 

2.    Príprava VZ, stav zakladania oblastných rád SHS JAMES, termíny zasadania              

       VV spolku 2018  
 

- Príprava Valného zhromaždenia SHS JAMES v roku 2018. Miesto VZ ostáva nezmenené, Dom techniky 

v Žiline. Problém je s termínom VZ do konca marca 2018. Obidva posledné marcové víkendy sú 

obsadené, 23. – 25. marca je festival Hory a mesto, kde sa odovzdávajú ocenenia za najlepšie výstupy 

roka 2017 (Karabíny), posledný víkend je Veľká noc. Preto sa VV spolku rozhodol posunúť termín VZ 

na prvý víkend v apríli s tým, že v piatok 6. 4. 2018 bude zasadanie VV spolku a v sobotu 7. 4. 2018 bude 

VZ SHS JAMES. 

4.2.1. VV SHS JAMES určuje termín VZ  spolku na 7. 4. 2018. Ukladá sekretariátu spolku zabezpečiť 

miestnosť, občerstvenie, ubytovanie a oznámiť termín a miesto VZ spolku na webovej stránke spolku. 

Zodpovedný: I. Koller. Termín: logistika ihneď, oznámenie termínu VZ do 10. 2. 2018. 

 

- Informácia o stave  zakladania oblastných rád je zachytená v Kontrole zápisov. Predseda spolku 

a sekretariát spolku sú zodpovední za splnenie základných funkcií oblastných rád, hlavne za zvolenie 

delegátov na VZ SHS JAMES. 

- Termíny zasadaní VV spolku v roku 2018: 14. 2. 2018 v Bratislave, 6. 4. 2018 v Žiline, 29. 6. 2018 na 

Čingove, 23. 11. 2018 vo Vrátnej. V prípade potreby sa aktuálne veci budú riešiť aj na THT 16. – 19. 8. 

2018. 

 

 



Termíny dôležitých horolezeckých akcií a akcií spolku: 

 

22. – 24. 3. 2018, BOKAMI Západných Tatier, skialpinistické preteky 

21. – 25. 3. 2018, Filmový festival Hory a mesto v Bratislave 

24. 3. 2018, Majstrovstvá Slovenska v boulderingu mládeže a dospelých, Bratislava 

22. - 25. 3. 2018, Skialpstret 2018, Zelené pleso, 9. stretnutie skialpinistov 

7. 4. 2018, Valné zhromaždenie SHS JAMES v Žiline 

13. – 19. 8. 2018, Tradičný horolezecký týždeň JAMES na Popradskom plese 

10. – 14. 10. 2018, Medzinárodný festival horských filmov v Poprade 

12. – 14. 10. 2018, Psotkov memoriál, Vysoké Tatry 

17. 11. 2018, Majstrovstvá Slovenska obtiažnosť, mládež i dospelí, Žilina 

23. – 25. 11. 2018, Záver horolezeckej sezóny a sústredenie repre. družstiev vo Vrátnej 

December 2018, Majstrovstvá Slovenska v drytoolingu + Stredoeurópsky pohár 

 

 

3.   Príprava rozpočtu 2018, priebežné a predpokladané čerpanie rozpočtu 2017   
 

- O stave priebežného a predpokladaného čerpania rozpočtu za rok 2017 informoval predseda spolku. 

Príjmy rozpočtu sa plnia podľa plánov. Príjem z členského zhruba o 10 000 € prekročí plánovanú čiastku. 

Príjmy a výdaje v rámci projektu Erasmus+ sú súčasťou rozpočtu spolku, ale len nepriamo ovplyvňujú 

jeho výšku. Stále sa darí udržať financovanie projektu, aby nebolo stratové. V tomto roku dokonca môžu 

byť príjmy vyššie ako výdavky vzhľadom na systém poskytovania záloh. V roku 2018 ale už zálohy 

spolok nedostane, niektoré vydavky bude musieť prefinancovať z vlastných prostriedkov a vyúčtovanie 

sa uskutoční až na začiatku roku 2019. Čerpanie rozpočtu v žiadnej celkovej položke neprekračuje 

plánované čiastky. Celkovo môžeme očakávať na konci roku 2017 zvýšenie  rezervy spolku o 10 000 € až 

15 000 €. 

- Rozpočet na rok 2018 bude musieť byť zhruba v intenciách rozpočtu 2017. Môžeme rátať s ďalším 

rastom členskej základne a miernym navýšením príjmov za členské. Veľmi neistá je ale dotácia od štátu. 

Nový systém stále nie je zabehnutý a dotácia sa môže pohybovať v širokom rozmedzí. Predseda spolku 

pripraví do ďalšieho VV spolku predbežné čerpanie 2017 a návrh rozpočtu 2018 s už známou dotáciou od 

štátu, ktoru je príspevok dvom uznaným športom – Horolezectvo a Športové lezenie (preteky v lezení). 

 

4.3.1. VV schválil preplatenie cestovných výdavkov členom komisií a vedenia spolku  v rámci horolezeckých 

výjazdov a výjazdov reprezentácie do výšky: Vladimír Linek – 0 € - Komisia ochrany prírody (Ušetrených 

1000.- € v rámci projektu Erasmus+); Jozef Sámel a František Piaček po 200 €, práce v Komisii ochrany prírody;                          

Vladimír Paulík – 1000 € - Metodicko – bezpečnostná komisia; A. Michalková – 1000 €, Komisia mládeže 

a preteky mládeže; L. Gancarčík – 1000 €, spravovanie tatranských chát; Martin Heuger – 500 € - Komisia 

alpinizmu;  A. Zvara – 500 €, Komisia pretekov v ľadovom lezení; P. Gajdošík – 750 €, práca v Komisia 

pretekov v lezení; Igor Koller – 0 € - predseda spolku, práca pre komisie všetky športové komisie, Komisiu 

mládeže, Komisie ochrany prírody, vyúčtovania akcií atď. (Ušetrených 1500.- € v rámci projektu Erasmus+). 

 

 

 

4.   Rôzne  
 

Stanovy – informoval Koller. Stanovy sú po druhej novelizácii a kontrole u Hlavnej kontrolórky športu 

zaregistrované na ministerstve vnútra a spĺňajú všetky požiadavky Zákona o športe. Niektoré body týkajúce sa 

delegátov na VZ spolku boli upresnené, ale navýšili pôvodne myslený počet delegátov. Napriek tomu, by 

uznášania schopnosť VZ nemala byť ohrozená. Na požiadanie ministerstva sme museli stanovy schváliť na 

mimoriadnom VZ  SHS JAMES 13. 9. 2017 v Žiline. Vedenie ďakuje zástupcom za nadpriemernú účasť a za ich 

zodpovedný prístup v zložitej situácii pre náš spolok. 
 



Možnosti zlepšenia poistenia členov spolku. Túto úlohu rieši Ivan Žila. Koller zabezpečil všetky možné 

podklady od ČHS. Ďalšie informácie pripraví I. Žila na najbližšie zasadanie VV spolku.  

 

Na požiadanie Komisie skialpinizmu sa VV spolku zaoberal vyhlásením komisie k novému hodnoteniu túr a 

extrémnych zjazdov stupnicou Traynard, ktorá sa používa vo všetkých alpských krajinách. Nakoľko ide 

o odbornú záležitosť plne v právomoci Komisie skialpinizmu, VV spolku sa k týmto odborným veciam 

nevyjadruje a zároveň nemá žiadne námietky k tomuto vyhláseniu. Vyhlásenie bude uverejnené na webovej 

stránke spolku. 

 

Výber sekretára spolku – riešenie dlhodobého problému posilnenia sekretariátu spolku je v záverečnom štádiu. 

Je nevyhnutné aj vzhľadom na skutočnosť, že Peter Bukový, ktorý rieši agendu členského, odchádza zo 

sekretariátu na konci marca 2018 z dôvodu zmeny bydliska. Na post sekretára sú dvaja záujemci s veľkými 

skúsenosťami v organizačnej práci v horolezectve. Preto VV spolku rozhodol vybrať vhodného kandidáta 

výberovým konaním. 
 

4.4.1 VV spolku rozhodol o vypísaní výberového konania na sekretára SHS JAMES. Termínovo musí proces 

prebehnúť tak, aby nový sekretár začal pracovať od 1. februára 2018 a P. Bukový mu mohol plne odovzdať 

agendu členského. Výberová komisia bude najmenej trojčlenná zložená z členov VV spolku. Termín: do 20. 1. 

2018, zodpovedný predseda spolku. 

 

Ustanovujúce valné zhromaždenie EUMA. VZ Európskej únie horolezeckých asociácií bude 22. 11. 2017 

v Mníchove. VV spolku poveril L. Gancarčíka zastupovaním nášho spolku a hlasovaním za vstup SHS JAMES 

do EUMA. EUMA spĺňa naše predstavy, na formovaní ktorých sme sa aktívne v začiatočných fázach vzniku 

tejto organizácie podielali – zastupovanie záujmov európskych horolezeckých asociácií, čo najmenej byrokracie 

a aparátu, rozumné poplatky na administratívu a hlavne EUMA má byť serióznym partnerom všetkých orgánov 

EU. 

 

Nová databáza členov – sekretariát a hlavne P. Bukový ako odborník na túto problematiku sa danou vecou 

zaoberajú. Spolok potrebuje modernejšiu databázu, ako doteraz používa a hlavne kompatibilnú s Informačným 

systémom v športe. Zároveň by nová databáza riešila aj ďalšie oblasti činnosti spolku ako napr. preteky v lezení 

a ľadovom lezení, odborníkov v športe atď. Zatiaľ sa skúma ponuka jednej firmy. Keďže ide o dlhodobý projekt 

a finančne náročný, vyžaduje si jeho riešenie dlhší čas. Ďalšie informácie na budúcom zasadaní VV spolku. 

 

Projekt Erasmus+ vstupuje do záverečnej fázy. V roku 2018 budú dve posledné veľké akcie projektu, 

horolezecké týždne v Slovinsku, marec 2018, a v Taliansku, september 2018. Zároveň bude finišovať 

uzatvorenie projektu po všetkých stránkach, aj finančnej, čo je administratívne veľmi náročné. Je nevyhnutné 

okrem I. Kollera a V. Lineka zapojenie ďalších funkcionárov na riešenie týchto záležitostí. 

Predseda spolku vyhodnotil Horolezecký týždeň Erasmus na Popradskom plese, ktorý náš spolok organizoval 

v júni 2018 ako mimoriadne úspešný a poďakoval všetkým, ktorí sa na jeho organizovaní podielali. 

 

Podpora špičkových pretekárov z SOV, NŠC a TOP tímu. Do tejto podpory sa dostali naši dvaja naši mladí 

pretekári Vanda Michalková a Peter Kuric vďaka svojim výborným výsledkom na medzinárodných súťažiach 

v roku 2017. P. Kuric sa nominoval na Olympijské hry mládeže v Buenos Aires 2018. 

 

Spolková expedícia 2018 – bude sa riešiť na zasadaní Komisie alpinizmu v sobotu 25. 11. 2017. Vzhľadom na 

stav jej príprav a na finančnú situáciu spolku, sa pravdepodobne ešte o jeden rok posunie. 

 

4.4.2. VV spolku na návrh Komisie pretekov SHS JAMES menuje za jej nového predsedu Juraja Michalku. 

Členovia Komisie pretekov sa nemenia. 

 

4.4.3. VV spolku odsúhlasuje podporu filmu R. Hatiara „Teória šťastia podľa Rybanského“ štandardnou sumou 

265,00 € za obvyklých podmienok. 



 

 

4.4.4. Na návrhy oddielov, vedenia spolku schválil VV spolku nasledovné ocenenia a vyznamenania. Zlatý 

odznak Jaroslav Flejberk, 70 rokov. 

 

4.4.5. VV SHS JAMES schvaľuje nasledovné pracovné cesty predsedu spolku I. Kollera: 

          -    11. - 1. 10. 2017 – Poprad, filmový festival, Slov. pohár v boulderingu, Psotkov memoriál 

 

 

 

Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční 14. 2. 2018 v Bratislave. 

 

 

Zapísal Igor Koller, predseda SHS JAMES.                        Overil Vladimír Paulík, člen VV SHS JAMES. 

 

  


