
Slovenský horolezecký spolok JAMES 

Junácka 6, 832 80  Bratislava, tel.: 0911 597 705, E-mail: office@james.sk 

 

 

Komisia alpinizmu Slovenského horolezeckého spolku JAMES 

 

 

Bratislava, 25. 10. 2019 

 

P o z v á n k a 
na vyhodnotenie horolezeckej sezóny 2019 a schôdzu Komisie alpinizmu 

 

 

Termín: 23. – 24. 11. 2019 
 

Miesto: Vrátna dolina, Dom Horskej služby (viď dole priložená mapka, podrobnosti na               

www.domhorskejsluzby.sk)   

 

Program:  

 

sobota, 23. 11. 2019, dopoludnia príchod, lezenie v okolí (Vrátna dolina, Obšívanka, Belá...)                 

                                    9.00 – 12.00 schôdza Komisie alpinizmu   

                                   12.00 – 13.00 hod., zraz lezcov v Dome Horskej služby, prezentácia 

                                   13.00 hod., spoločný obed v Dome Horskej služby 

                                   14.00 hod., schôdza členov repr. družstiev a Komisie alpinizmu 

- informácie o vyúčtovaní dotácií 

- informácie o sezóne 2019 (prezentácia výstupov ašpirujúcich 

na ocenenie -  max. 7 min. na jeden výstup – POVINNÁ) 

- diskusia k návrhom na ocenené výstupy 2019 

- vyhodnotenie spolkovej expedície India 2019 Bhagirathi III 

- prehľad splnených a nesplnených plánov komisie za rok 2019 

- spätná väzba a podnety na činnosť komisie za rok 2019 

- plány na sezónu 2020  

      18.00 hod., spoločná večera 

19.00 hod., vyhodnotenie horolezeckej sezóny 2019, repre. družstvá pre 

rok 2020, vyhlásenie ocenených výstupov, vyhlásenie súťaže pre 

mladých lezcov v spolupráci s firmou ADAMSPORT,                         

premietanie z lezeckých akcií sezóny 2019 (max. 20 min. na                         

jeden výstup, resp. na jednu prezentáciu) 

 

nedeľa, 24. 11. 2019, voľný program, lezenie a odchod 

 

Stravovanie: Pre pozvaných zabezpečený obed a večera v sobotu a raňajky v nedeľu                     

v Dome Horskej služby 
 

Ubytovanie: Pre pozvaných zabezpečené v Dome Horskej služby. Ostatní si hradia                       

ubytovanie vo vlastnej réžií. Cena je 15,60 euro na noc. 

                      

Cestovné:     Bude uhradené členom komisie a repr. družstiev podľa platných predpisov. 
 

 

 

http://www.domhorskejsluzby.sk/


 

 

 

 

 

Pozvaní:  Komisia alpinizmu – predseda komisie Martin Heuger, členovia komisie 

Jaroslav Dutka, Peter Hámor, Martin Krasňanský, Igor Kollár, Vladimír Linek, 

Dušan Myslivec, Radoslav Starúch, Oliver Vysloužil, Ivan Žila                                     

                

Ďalší pozvaní: pracovníci sekretariátu SHS JAMES 

                

Reprezentačné družstvo: Štefan Bednár, Ondrej Húserka, Michaela Izakovičová, Vanda 

Michalková, Jakub Kováčik, Jozef Krištoffy 

Reprezentačné družstvo Juniori: Michal Grzyb, Pavel Kratochvíl, Peter Kuric, Róbert Luby, 

Tomáš Plevko, Šimon Zentko, Michal Mikušinec, Tristan Sýkora, Lujza Michalková            

 

Účasť je pre členov reprezentačných družstiev povinná !!!  
Príjem pozvánky a svoju účasť potvrďte na e-mail: mheuger@gmail.com do 31.10.2019 

!!! 

 

Teším sa na spoločné stretnutie        Martin Heuger, predseda Komisie alpinizmu SHS JAMES                                                                                            

 

 

Dom Horskej služby - príjazd: ľubovoľne do Terchovej. Tu odbočiť do Vrátnej doliny. Po cca 

3 km odbočiť doľava smer Štefanová. Po cca 500 m odbočiť doľava smer hotel Boboty. 

Parking pri dome HS. Gps: 49.233898°S 19.053967°V 

 

 

mailto:mheuger@gmail.com

