
ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE HK JAMES ZH 

 

Dátum: 22. 11. 2019  

Miesto : priestory firmy K – system ul SNP Źiar nad Hronom 

Prítomní: 20 členov (viz. príloha) 

• Otvorenie 

• Voľba zapisovateľa a overovataľa zápisnice – boli navrhnuté a schvalené M.           
Kúšiková a R. Slajferčíková 

 
 
Finančná a revízna správa – P.Nešpor (revízor) 

 
Z dôvodu dlhodobej PN p.Drienkovej tento rok finančnú a revíznu správu predkladal Peter             
Nešpor, ktorý vypracoval presný prehľad a ten rozdal všetkým prítomným, aby si vedeli             
skontrolovať hospodárenie za rok 2019. 
Všetky minuté prostriedky boli jednohlasne odsúhlasené a boli dokladované.  
Bolo jednohlasne odsúhlasené, že ak sa vyskytnú mimoriadne okolnosti môžu o vynaložení            
finančných prostriedkov do výšky 300 € rozhodnúť Monika Kopčová a Miro Kúdela. 
 

• Zhodnotenie sezóny 2019 
 
Všetky naplánované akcie sa uskutočnili .  
Z každej uskutočnenej akcie bola napísaná správa, ktorá je vždy uverejnená na našej             
internetovej stránke www.lezenie.eu 
Na plánované akcie bol schválený rozpočet vo výške 3 640,-€. Prostriedky, ktoré boli             
použité, sú vo výške 2 270,90-€. Všetkých akcií sa zúčastnilo 76 členov nášho oddielu a 26                
priamo registrovaných členov. 

 
• Členské na rok 2019. Jednohlasne bolo schválené, že členské sa platí len poplatok do SHS                

JAMES  a do HKJames ZH sa neprispieva. 
Členské je potrebné uhradiť v termíne od 1.1.2020 do 15.2.2020 na číslo účtu, ktoré bude               
uvedené na www.lezenie.eu. 

 
• Odsúhlasilo sa čestné doživotné členstvo pre Katku Drienkovú a Petra Nešpora spolu s             

jednorazovou odmenou vo výške 150 € pre každého z nich, no odmietli ju 

 
• Detský krúžok zmení od januára 2020 vedenie a na jeho čele bude Radka Šlajferčíková,             

ktorá má na to nielen inštruktorský kurz ale aj vysokoškolské vzdelanie. Od nového             
školského roka 2020/2021 bude detský krúžok viesť v spolupráci s Veronikou         
Matejíčkovou. 
 

• Revízia materiálu. Veronika Matejíčková má za úlohu spísať všetok materiál a spolu s             

http://www.lezenie.eu/
http://www.lezenie.eu/


Peťom Matejíčkom prekontrolovať aj stav materiálu, vyradiť všetky staré laná a material na             
ktorom je už vidieť opotrebenie. 

 
• Mestský športový klub , znovu sa staneme členmi mestského športového klubu , prihlásený             

členovia budú všetky deti a dospelý, ktorý budú mať záujem. 
 

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

 
• Príspevok od HK JAMES. Tento rok sme obdržali aj príspevok od HK JAMES , ktorý bol                

na všetkých registrovaných členov do veku 25 rokov a bol určený na nákup materiálu.  
 

• Príspevok na ubytovanie. Bolo odsúhlasené ponechanie príspevku na ubytovanie na 25€           
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. 
 

• Informovanie o akciách. Bolo schválené povinnosť informovať v predstihu o organizovaní           
všetkých akcií vrátane detských, hromadnými e-mailami. Bolo by vhodné informovať o           
organizovaní spoločných oddielových akcií aj ľudí, ktorý nám prispievajú sponzorsky či by            
nemali záujem sa zúčastniť. 
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 HK JAMES ZH v plnej výške.  
Bolo odsúhlasené, že organizátor si môže vyžiadať zálohu pri prihlasovaní sa na akciu, ktorá              
bude vrátená účastníkom, ktorý sa zúčastnia. Ak sa podujatia bezdôvodne nezúčastný záloha            
sa mu nevráti K tomuto kroku sa pristúpilo z dôvodu väčšieho počtu prihlásených             
účastníkov, ktorý sa opakovane nezúčastnili oddielových akcií. Podmienky prihlasovania si          
každý organizátor uvedie pri informovaní o nadchádzajúcej akcii. 
 

• Plán akcií na rok 2019.  
 
AKCIE PRE DOSPELÝCH (ubytovanie je na 100 % preplatené oddielom – max. 3 noci,              
cena ubytovania max. 25 € / noc) okrem schválenej zahraničnej akcii , ktorá sa uskutoční pri                
príležitosti 25 výročia založenia oddielu. V tomto prípade sa odsúhlasilo preplatenie 4-5            
nocí, cena ubytovania max. 90 € / noc.  

 

NÁZOV AKCIE DÁTUM P.NOCÍ ROZPOČET ZODPOVEDNÉ OSOBY 

Lezenie ľadov (Slovenský raj, Tatry) január-marec 2 600,00 € R.Dobias, .T.Heriban 

Skialpová akcia – podľa    
podmienok 

Január- apríl 2 400,00 € B.Majer, 
M.Zábavík,P.Španko 

Metodika na skalách Apríl- máj 0 0 € V.Matejíčková, P.Matejíček 



Lezenie na skalách – Hrádok     
,Sekaniny, Počúvadlo 

Máj-jún 2 500,00 € R.Šlajferčíková, L.Firáková 

Chorvátsko – Paklenica  Máj –jún 5 2 000,00€ L. Beňová,M.Kúšiková 

Piesky Jún – Júl 3 300,00 € M.Kúdela st., M.Kúdela ml. 

Lezenie v Rakúsku + ferraty  Júl – August 2 300,00 € P.Vincenc 

Letné Tatry – Popradské pleso Júl 3 1 200,00 € M.Kúšiková ,P.Nešpor 

Jesenné Tatry – Zelené pleso September 3 1 000,00 € V.Rapčanová, M.Bíreš 

Posledný zlaňák Október 2 400,00 € V.Matejíčková, P.Matejíček 

Zimná Skalka December 1 240,00 € J.Ziman, P.Kúšik 

  
Plánované podujatie bude finačne podporené, ak sa podujatia zúčastnia minimálne 6 účastníci / naši              
členovia / neplatí pre skialpovú akciu 
 
 
DETSKÉ AKCIE / inštruktori - R.Šlajferčíková,V. Matejíčková/ 
 
NÁZOV AKCIE ZODPOVEDNÁ OSOBA 

Detský pretek (jún, Kalamárka) Inštruktori 

Mikulášske lezenie Inštruktori 

 

 

 
• Rušenie starej bouldrovky prebehlo ešte skôr a to začiatkom mesiaca február 2019. Práce             

prebehli veľmi rýchlo. Za čo patrí veľká vďaka všetkým ktorí pomohli.  
 

• Boli odsúhlasené aj náklady na dobudovanie bouldrovky vo výške 350 €. 
  

• Zmena miesta bouldrovky. Vďaka veľmi aktívnemu hľadaniu nového miesta sa podarilo v            
pomerne krátkom čase nájsť nové miesto a to v priestoroch I.ZŠ . Na výstavbu novej               
bouldrovky sa vynaložili prostriedky vo výške 6 505,42 €. Tieto prostriedky boli použité či             
už z našich prostriedkov ale aj z prostriedkov našich sponzorov- Zaslaním a napísaním             
poďakovania sponzorom bola poverená rodina Fialekovcov.  

 
• Fungovanie detského krúžku. Bolo odsúhlasené, že náklady spojené s fungovaním          

detského krúžku v školskom roku 2020/2021 budú plne v réžií rodičov detí, ktoré sú členmi               
detského krúžku. Na najbližšie akcie bol schválený rozpočet z našich zdrojov 200€ na             
memorial Emila Trubača, Na mikulášsky pretek 60 €, réžijné náklady 30 € a odmena pre               
inštruktorov 400 €. / Maximalne 200€ / inštruktor / .V prípade získania finančných             
prostriedkov na činnosť detského krúžku, z iných zdrojov - nadácie, sponzorstvo a pod sa              
tieto použijú na financovanie činnosti detského krúžku a plávovaný rozpočet sa už            



nenavyšuje o túto čiastku 
 

• Noví členovia – žiadatelia o členské. Tento rok nemáme žiadnu novú žiadosť o členské. 
 
 

• Diskusia a iné. Bolo odsúhlasené, že za každú akciu na ktorú sa finančne prispieva z              
prostiedkov klubu sú zodpovedné 2 osoby. Správa z akcie spolu s originálnymi dokladmi             
musí byť doručená p. Drienkovej a kópie p.Kopčovej a p. Nešporovi 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. Bol odsúhlasený              
príspevok na paušálne výdavky pre p. Kopčovú vo výške  200€. 
 

Zapísala: Mária Kúšiková 

Zápisnicu overila : Radka Šlajferčíková 

V Žiari nad Hronom, 10.12.2019 

 

 

 


