
ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE HK JAMES ZH 

 

Dátum: 25. 11. 2017  

Prítomní: 24 členov (viz. príloha) 

1. Otvorenie 
 

2. Finančná správa – K. Drienková 
 

3. Zmena adresy sídla občianskeho združenia HK James ZH: 
 
Jednohlasne bola odsúhlasená zmena adresy na: Ul. Dr. Jánskeho 29/24 

            Ostatné ostáva nezmenené. 
 

4. Zhodnotenie sezóny 2017. V roku 2017 sme v HK JAMES ZH zorganizovali 
nasledovné úspešné akcie:  
 

● Druhý horolezecký  ples v retro štýle  
● Metodika na Lehotských skalách  
● Detský tábor Sekaniny 
● Otvorenie sezóny na Záhorí (oblasť Blázon) 
● Memoriál Emila Trubača na Kalamárke 
● Letné  lezenie vo Vysokých Tatrách (Horský Hotel Popradské Pleso) 
● Jesenné lezenie vo Vysokých Tatrách (Téryho chata) 
● Posledný zlaňák (oblasť Hrádok - chata Pod Končitou) 
● Zimná Skalka spojená s výročnou členskou schôdzou 

                  Na mesiac december  je ešte v pláne: 

                    Mikulášsky pretek /december 2017/ 
 

5. Voľba a úlohy  športovej komisie na rok 2018: 
 

            Prítomní členovia sa jednohlasne zhodli na zložení športovej komisie: 
            Ivan Hrmo, Karol Tapfer, Miro Kúdela, Peter Bača, Veronika  Matejíčková 
            Veronika Matejíčková aj naďalej ostáva správkyňou horolezeckého materiálu 
  
         Úlohy športovej komisie: 

● organizovať metodiku 1x ročne pred začatím sezóny (podľa počasia) 
● revízia lezeckého materiálu 
● odsúhlasuje nákup materiálu, ktorý je potrebný doplniť alebo vymeniť 



 
 

6.  Členské na rok 2018. Jednohlasne bolo schválené, že členské sa platí len poplatok do 
SHS JAMES  a do HK James ZH sa neprisieva. 
Členské je potrebné uhradiť v termíne od 1.1.2018 do 15.2.2018 na číslo účtu, ktoré je 
uvedené na www.lezenie.eu. 
 

7. Členstvo v MŠK . V januári 2017 sme vystúpili z MŠK, ktoré bolo odsúhlasené na 
výročnej členskej schôdzi v roku 2016. 

 
8. Preplatenie kurzu inštruktora skalného lezenia Veroniky Matejíčkovej. Veronika 

Matejíčková podpísala čestné prehlásenie,v ktorom sa zaviazala, že svoje služby bude 
výhradne poskytovať pre potreby HK James ZH : tréningy-max 5 detí, metodika, 
zdravoveda,lezenie na skalách a umelej stene/K2,Pavúk/,kompenzačné cvičenia a 
účasť detí na SP v lezení mládeže. 
 

9. Financovanie detského krúžku. Keďže organizácia detských akcií je finančne 
náročná, v nasledujúcom roku budú aj naďalej do financovania zapojení rodičia detí. 

 
10. Dotácia na detský lezecký tábor. Využili sme možnosť požiadať cez SHS JAMES o 

dotáciu na organizovanie detského lezeckého tábora,jednu podmienku sme nesplnili, 
ale aj napriek tomu sme postúpili  do ďaľšieho kola, výsledok ešte nie je známy. 

 
11. Projekt - “Radšej ideme do prírody na skaly ako do obchodného centra” . Zapojili 

sme sa do grantu o získanie finančných prostriedkov z nadácie ČSOB , ktoré by boli 
určené na fungovanie akcií detského krúžku Žiarske kamzíky. 
 

12. Poberanie 2 % z dane. Budúci rok sa opäť pokúsime získať maximum finančných 
prostriedkov formou 2 % z dane, ktoré budú prerozdelené podľa stanov schválených v 
roku 2016. 
 

13. Príspevok na ubytovanie. Jednohlasne bolo odsúhlasené zníženie príspevku na 
ubytovanie z pôvodných 25€ na 20€, max. na 3 noci. Ubytovanie bude preplácané v 
100% výške len do minutia prostriedkov schválených na jednotlivé akcie. Po 
vyčerpaní stanovenej sumy si každý člen uhradí vzniknutý rozdiel. Neminuté 
prostriedky sa presúvajú do najbližšej akcie. 

 
14. Plán akcií na rok 2018.  

 
AKCIE PRE DOSPELÝCH  

 

http://www.lezenie.eu/


NÁZOV AKCIE ZODPOVEDNÉ 
OSOBY 

FINANČNÝ 
ROZPOČET 

3.horolezecký ples   (január) Kopčová, Konôpková 0 € 

Ľady- Slovenský Raj - Podlesok (január - 
marec) 

Dobias, Heriban 400 € 

Skialpová túra - Západné Tatry ( január- 
apríl) 

Dobias,Majer 400€ 

Metodika ( apríl - máj) Bača, Matejíčková 0€ 

Prvé spoločné lezenie - Kaľamárka (máj - 
jún) 

Nešpor, Kopčová 0€ 

Letné Tatry - Horský hotel Popradské pleso 
(júl) 

Nešpor, Kúšiková 900€ 

Jesenné Tatry - Zbojnícka chata (Chata pri 
zelenom plese) - september 

Vincenc, Bíreš 500€ 

Posledný zlaňák - Chata Pod Končitou 
(október) 

Kopčová, Beňová 400€ 

Zimná Skalka - výročná schôdza - 
(november) 

Ziman, Kopčová 350€ 

 

 

DETSKÉ AKCIE 

na ich organizácii spolupracujú všetci inštruktori a finančný rozpočet je schválený 
-700€. 

NÁZOV AKCIE ZODPOVEDNÁ OSOBA 

Detské lezecké preteky Peter Bača, Matúš Bíreš 

Detský tábor Peter Bača, Matúš Bíreš 

Mikulášske lezenie Peter Bača 

 

15. Nákup materiálu.Návrh na nákup nového lana 70 - 80m bol zamietnutý. 
 

16. Permanentky na bouldrovku. Ceny ostávajú rovnaké ako minulý rok: členovia 
JAMES Slovensko – 30 €, nečlenovia JAMES – 40 €, členovia HK JAMES ZH – 



vstup zdarma. Nakoľko lezenie je len na vlastné riziko sprístupnenie bouldrovky pre 
verejnosť nebolo odsúhlasené. 

 
17. Upratovanie bouldrovky. Ešte v decembri sa uskutoční veľké upratovanie 

bouldrovky na ktorú sa prihlásilo cca 10 členov. Od januára budú zase zavedené 
služby na upratovanie v dvojtýždňových intervaloch. Služby sa určia na celý rok 
dopredu a to z členov, ktorí navštevujú bouldrovku.  
 

18. Noví členovia – žiadatelia o členské. Stále ostáva v platnosti, že noví členovia sú 
prijímaný do oddielu len na výročnej členskej schôdzi. Tento rok sa schválilo prijatie 6 
nových členov: Tomáš Heriban, Matúš Bíreš, Tomáš Hulín, Beáta Bosáková, 
Hana Konôpková, Lukáš Sekereš  
 

19. Diskusia a iné. V rámci organizovania spoločných akcií bolo schválené, že za každú 
akciu, na ktorú sa finančne prispieva z prostriedkov klubu sú zodpovedné 2 osoby. 
Správa  z akcie   musí byť doručená p.Kopčovej a p. Drienkovej  doklady týkajúce sa 
peňažných transakcií najneskôr do 14 dní od skončenia akcie.  
Upravené bolo aj požičiavanie materiálu max. na dobu 1 mesiaca. V prípade požičania 
na dlhšiu dobu, treba to nahlásiť hneď aj s dôvodom.  

            Schválil sa aj príspevok na paušálne výdavky pre p. Kopčovú vo výške 200€. 
Na jednotlivé akcie sa každý účastník prihlasuje záväzne a v prípade neúčasti je 
potrebné nájsť za seba náhradu, v opačnom prípade je povinný uhradiť náklady 
vzniknuté svojou neúčasťou v prospech HK JAMES ZH v plnej výške. Ak si 
vzniknuté náklady neuhradí, v nasledujúcom roku nebude mať preplácané ubytovanie 
na spoločných akciách nášho oddielu.  
Kedže aj naša bouldrovka potrebuje niečo opraviť a upratať, tak bolo pridelené na jej 
údržbu 150€. 
 

Zapísala: Mária Kúšiková -  

Schválil: Monika Kopčová - 

V Žiari nad Hronom 04.12.2017 

 

 

 


