
Z Á P I S N I C A   č. 3/2017 
 

 

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 2. 6. 2017, Čingov 
 

Prítomí: I. Koller, V. Paulík, L. Gancarčík, T. Greksák, F. Piaček, I. Žila, P. Frankovič, M. Neumann,       

               sekretariát – P. Bukový 
 

Program: 

 
1. Kontrola zápisov  

2. Príprava Horolezeckého týždňa Erasmus vo Vysokých Tatrách 

3. Príprava THT JAMES 

4.   Rôzne - stanovy, Koller                                                                                                                 

- ustanovenie oblastí SHS JAMES 

- financie a daňové priznanie – Koller 

- hrob Nedobrý – Koller, Neumann, Gancarčík 

 

 

  

1.   Kontrola zápisov   
 

4.2.1 VV SHS JAMES schvaľuje príspevok 500.- € rodine tragicky zahynulého nosiča M. Hurajta zo Zbojníckej 

chaty. Financie budú zaslané na účet zbierky rodiny pozostalého. Termín do 15. 4. 2017, zodpovedný I. Koller. 

Úloha splnená. 

 

 

2.    Príprava Horolezeckého týždňa Erasmus vo Vysokých Tatrách  
 

Na príprave pre nás najdôležitejšej akcie v rámci projektu Erasmus+ „Lezenie pre všetkých“, sa už niekoľko 

mesiacov intenzívne pracuje. Užší prípravný výbor tvoria I. Koller, P. Bukový, V. Linek a M. Heuger. Týždeň sa 

uskutoční na Popradskom plese 18. – 24. 6. 2017. Spolupráca s vedením Horského hotela na Popradskom plese 

je výborná, na čom má najväčšiu zásluhu riaditeľ p. Juraj Kalman. Príde 75 zahraničných účastníkov z 5 krajín, 

zhruba 25 osôb sa zúčastní z našej strany ako organizátori, sprievodcovia, členovia pracovných skupín, účastníci 

z radov reprezentácie a z bežnej jamesáckej verejnosti. 

Pre účastníkov je pripravený bohatý program, tričká, mapa Vysokých Tatier, špeciálny výberový sprievodca.  

Veci v riešení: 

- Zabezpečenie vývozov na Popradské pleso v spolupráci s hotelom. L. Gancarčík vybaví parkovisko na 

zastávke električky v areáli vodární. 

- Prednášku o histórii tatranského lezenia a o slovenskom horolezectve pripraví I. Žila v spolupráci s I. 

Kollerom a V. Linekom. 

- Zastúpenie v pracovných skupinách nie je celkom upresnené v skupine „Spolupráca medzi klubmi“, dve 

možnosti Viki Verebová alebo Juraj Kvasnica; „Metodika“ – Andy Kolárik alebo Peter Hašta. Dorieši 

Koller. 

 

 

 

 

 



3.   Príprava THT JAMES  
 

O stave príprav 93. THT informovali M. Neumann, L. Gancarčík a I. Koller. Ohto roku je výnimočný záujem 

klubov a jednotlivcov a kapacita chaty je už prakticky obsadená. Väčšina jamesákov – seniorov príde len          

na program na Popradské pleso, kde je zabezpečený nevyhnutný vývoz a občerstvenie pri posedení v hoteli 

v Slovenskej izbe.  

Plagát – grafiku a tlač zabezpečí Linek, texty dodá Koller. 

Sponzori – podobne ako minulé roky zabezpečia Koller, Linek, Paulík. 

Výroba odznaku – 200 ks, zabezpečí Koller. 

Hostia – ideálne Hámor a spolulezci z Dhaulághirí, Hámorovci majú byť odcestovaní, preverí Frankovič. Ďalší 

potenciálni hostia Vanda Michalková, Robo Luby, Pavel Kratochvíl, zebezpečí Koller. 

Všetci členovia VV spolku potvrdili svoju účasť okrem V. Paulíka, zdarvotné dôvody. 

 

 

4.   Rôzne  
 

Stanovy – informoval Koller. Stanovy stále nie sú dotiahnuté do presného paragrafového znenia. Koller je 

v spojení s odborom Hlavného kontrolóra v športe. Presný konečný termín nie je určený, ale istotne musia byť 

stanovy definitívne dotiahnuté v septembri 2017, kedy sa podávajú žiadosti o financie v rámci príspevku 

uznanému športu na rok 2018. Zodpovedný je Koller. 
 

Oblastné rady SHS JAMES – iniciatívne sa nikto z klubov v tejto veci neangažuje. VV spolku preto vytipoval 

aktívnych členov z klubov, ktorí by mohli fungovať v prípravných výboroch. Títo budú priamo oslovení 

predsedom spolku, aby zvolali zakladajúce valné zhromaždenie. Je potrebné vypracovať informáciu, resp. 

pokyny k vytvoreniu OR. 

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.  
 

Možnosti zlepšenia poistenia členov spolku. Ak by sa v roku 2019 zvyšovalo členské z dôvodu vydávania 

časopisu, malo by to byť v rámci balíka zlepšení a služieb členom spolku. Jednou zo služieb by mohlo byť 

poistenie pre horolezecké podnikanie na celom svete, podobne, ako to má vyriešené ČHS s poiťovňou Uniqa. 

Možnosti preverí Ivan Žila. Zatiaľ sa v tejto veci nepokročilo. Žila požiadal o podklady v tejto veci z ČHS, 

zabezpečí Koller. Ďalšie informácie na najbližšom VV.  
 

Financie. Odložené daňové priznanie za SHS JAMES bolo podané v termíne. Príjmy a výdavky sa pohybujú 

v medziach rozpočtu. Príjem za členské je možný očakávať vyšší, pretože členov pribúda aj v kluboch, aj priamo 

registrovaných. 
 

Hrob G. Nedobrého. Boli sme upozornení na zlý stav hrobu jedného zo zakladateľov Jamesu G. Nedobrého na 

cintoríne v Starom Smokovci. Aj v rámci blížiaceho sa 100. výročia vzniku spolku je potrebné sa týmto veciam 

venovať a pomôcť v jednotlivých prípadoch. Na požiadanie predsedu spolku sa veci ujal M. Šajnoha, zistí stav, 

majiteľov hrobového miesta. Spolu s M. Neumannom navrhnú úpravy. Informácie priebežne. 

3.4.2. Na návrhy oddielov, vedenia spolku schválil VV spolku nasledovné ocenenia a vyznamenania. Väčšina 

z nich bude odovzdaná na jamesáckom týždni. Milan Bališin, 60 rokov; Marian Bilický, 80 rokov; Stano 

Tomovič, 50 rokov; Zlatý odznak Radka Jáňová a Dana Obuchová, 70 rokov; Jozef  Lipták, 80 rokov. Pozdravný 

list JAMES  Ivan Kluvánek a Karol Gurský, 90 rokov; Marka Závodská, 80 rokov.Medail JAMES Rudo Macho 

a Vlado Launer, 70 rokov; Peter Hámor za dlhoročné výborné výkony a skvelú propagáciu nášho horolezectva 

doma i v zahraničí a zavŕšenie Koruny Himalájí. 

 

Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční 24. 11. 2017 vo Vrátnej. 

 

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


