Z Á P I S N I C A č. 1/2018
zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 21. 02. 2018, Bratislava
Prítomí: I. Koller, V. Paulík, L. Gancarčík, V. Linek, F. Piaček, T. Greksák, P. Frankovič, hostia sekretariát – P.
Bukový, A. Pacek
Ospravedlnený: I. Žila

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisov
Príprava VZ
Čerpanie rozpočtu 2017, príprava rozpočtu 2018
Príspevky oddielom 2018
Rôzne

1. Kontrola zápisov
4.2.1. Koller s Pacekom aktivizovali koordinátorov Žilinskej oblastnej rady a Trnavsko-nitrianskej oblastnej
rady. ŽOR už svoje zasadanie mala a delegátov na VZ vybrala, Trnavsko-nitrianska sa bude konať v najbližších
dňoch. Dosledovať voľbu delegátov na VZ vo všetkých oblastných radách. Zodpovedný: A. Pacek. Termín: do
22. 3. 2018.
4.4. Možnosti zlepšenia poistenia členov spolku. Úloha trvá. Zodpovedný: I. Žila. Termín: do 6.4.2018
4.4. Výber sekretára spolku – výberovým konaním z januára 2018 bol za nového sekretára spolku zvolený A.
Pacek s nástupom od 1.2.2018. Nový sekretár preberie povinnosti od P. Bukového a súčasne preberie časť
manažérskych povinností od I. Kollera. Pracuje sa na sprevádzkovaní nového e-mailu sekretar@james.sk, ktorý
by mal byť sfunkčnený od 1.3.2018. Ostatné telefonické kontakty a e-mail clenske@james.sk zostávajú
zachované.
4.4.1. Ustanovujúce Valné zhromaždenie EUMA – člen VV Ladislav Gancarčík informoval o dianí na
ustanovujúcom Valnom zhromaždení EUMA
4.4.1. Podpora špičkových pretekárov z SOV, NŠC a TOP tímu – predseda SHS JAMES informoval
o podpore našich najlepších pretekárov z rôznych inštitúcií.
4.4.1. Spolková expedícia 2018 – V najbližších dňoch sa uskutoční zasadanie Komisie alpinizmu, kde sa upresní
predbežný termín, účastníci i termín expedície s tým, že sa očakáva termín leto 2019 a účasť čo najväčšieho
počtu reprezentantov Slovenska s počtom účastníkov okolo 10.
4.4.1. Nová databáza členov – P. Bukový a A. Pacek informovali o rokovaniach a novinkách o novej databáze
členov. A. Pacek pripraví materiály a tabuľky tak, aby mohol sekretariát rokovať s potenciálnym dodávateľom
novej databázy o konkrétnej cenovej ponuke. Tieto materiály a tabuľky budú pripravené tak, aby zjednocovali
všetky výsledky športových súťaží na Slovensku (preteky dospelých, mládeže i detí, obtiažnosť, bouldering,
rýchlosť, drytooling) a takisto aby boli pripravené pre zápis pre alpinistov pre súťaž o zlatú, striebornú
a broznovú karabínu. Zodpovední: A. Pacek, P. Bukový. Termín: priebežne

2. Príprava VZ
1.2.1. Pre hladkú prípravu Valného zhromaždenia je nutné postupne kontrolovať činnosť oblastných rád a termín
uskutočnenia valných zhromaždení jednotlivých oblastných rád tak, aby k voľbe delegátov došlo bez zbytočného
odkladu. Pre uľahčenie rokovania na jednotlivých oblastných radách pripraví sekretariát vzor zo zápisnice
z voľby delegátov. Zodpovedný: A. Pacek. Termín: do 28.2.2018
1.2.2. Refundácia cestovných nákladov na VZ SHS JAMES a zmena znenia článku 9.b)1) Hospodárskeho
a organizačného poriadku SHS JAMES. Výkonný výbor schválil refundáciu cestovných nákladov delegátov
Valného zhromaždenia, ktorí sú nominovaní oblastnými radami a to podľa interného dokumentu Hospodársky
a organizačný poriadok SHS JAMES, konkrétne podľa článku 9.b)1). Súčasne znenie tohto článku mení
nasledovne: Len vodičovi auta v cene spiatočného cestovného lístka podľa aktuálneho cenníka ŽSSR. Kde
kilometrová vzdialenosť zodpovedá vzdialenosti z miesta trvalého, alebo prechodného bydliska do miesta
konania akcie zistenej pomocou údajov zo serveru www.google.sk/maps
1.2.3. Sekretariát na základe podkladov od predsedov oblastných rád a na základe zápisníc o zvolení delegátov
rozošle pozvánku na Valné zhromaždenie SHS JAMES a to osobne poštou, resp. e-mailom
1.2.4. VV SHS JAMES predostrie na Valnom zhromaždení návrh na zmenu výšky členského príspevku a zmenu
vekových kategórií. Zmena sa týka dôchodcov (seniorov), ktorým navrhuje zvýšiť ročné členské z 5 eur na 10
eur a postupne posúvať vekovú kategóriu dôchodcovského veku (v ponímaní SHS) tak, aby reálne odzrkadovala
odchod do dôchodku vyplývajúci z rozhodnutí štátnych inštitúcií. Pri tomto posúvaní hranice tí členovia, ktorí už
boli doteraz vnímaní ako dôchodcovia, už budú vnímaní takto aj naďalej. Ďalší členovia sa presunú do
dôchodcovskej kategórie až v tom roku, v ktorom sa dožívajú veku odchodu do dôchodku podľa oficiálneho
stanoviska Sociálne poisťovne.
Návrh uznesenia pre VZ SHS JAMES:
Výška členského príspevku na rok 2019 sa mení len v kategórii dôchodcov (seniorov) na 10 €. Zároveň sa
zvyšuje veková hranica v kategórii dôchodcov (seniorov) o jeden rok, ženy 56 rokov a staršie, muži 61 rokov
a starší. Táto hranica sa aj v nasledujúcich rokoch bude zvyšovať o jeden rok až do zosúladenia s oficiálnym
dôchodkovým vekom.

3. Čerpanie rozpočtu 2017 a príprava rozpočtu na rok 2018
1.3.1 O čerpaní rozpočtu informoval predseda spolku
1.3.2 Príprava rozpočtu na rok 2018 – Rozpočet na rok 2018 bol pripravený na základe čerpania rozpočtu 2017
s niektorými úpravami a to konkrétne
1.3.2.a. Bol navýšený bod 2.202 kontrolná komisia SHS JAMES a to z dôvodu výrazného navýšenia nákladov
pri kontrolách a potreby kontroly na rôznych úsekoch.
1.3.2.b. Bol navýšený bod 2.203 Valné zhromaždenie SHS JAMES a to z dôvodu refundácie cestovných
nákladov delegátov Valného zhromaždenia nominovaných oblastnými radami
1.3.2.c. Bol navýšený bod 4.410 z dôvodu navýšenia odmeny pre administrátora webovej stránky spolku
1.3.2.d. Bola prijatá zmena vo fungovaní Pretekárskej komisie a Komisie mládeže a to takto:

1. Na činnosť športových komisií a reprezentáciu bude rozdelených 80 000 eur, z toho celý štátny príspevok
uznanému športu Horolezectvo, 30 699 eur, celý štátny príspevok uznanému športu Športové lezenie
(preteky), 5915 eur, a z rozpočtu spolku 43 386 eur.
2. Percentuálne rozdelenie finančných prostriedkov pridelených jednotlivým komisiám a reprezentácii
upravuje nasledovne:
a. Komisia alpinizmu
51 %
b. Komisia pretekov v športovom lezení
39%
c. Komisia pretekov v ľadovom lezení
10 %
Čo sa týka konkrétnej sumy pre jednotlivé komisie, znamená to rozdelenie v týchto číslach
Komisie/pôvod
financií
Komisia alpinizmu
Komisia pretekov
v športovom lezení
Komisia pretekov
v ľadovom lezení
Spolu

Zostatky komisií
z roku 2017
7 780
1 800

Rozdelených 80 000
eur na rok 2018
40 800
31 200

48 580
33 000

980

8 000

8 980

10 560

80 000

90 560

Spolu

3. Činnosť pôvodnej Komisie mládeže bude upravená tak, že
a. Jej pretekárska časť bude pričlenená do Komisie pretekov v športovom lezení a bude jej plnou
súčasťou. To znamená, že všetky preteky organizované v detských, mládežníckych i dospelých
kategóriách budú rozpočtované a organizované touto komisiou
b. Komisia mládeže bude upravená tak, že jej náplňou do budúcna bude
i. Organizovanie táborov detí a mládeže s celoslovenským dosahom
ii. Organizovanie táborov detí a mládeže v spolupráci s Oblastnými radami SHS JAMES
a klubmi a ich prípadná koordinácia
iii. Metodická práca týkajúca sa rozvoja znalostí detí a mládeže (v spolupráci s Metodickou
komisiou SHS JAMES)
iv. Ďalšia práca s mládežou
c. Rozpočet Komisie mládeže pre rok 2018 je priamo určený sumou 5 000 eur
Ďalej Výkonný výber informuje ohľadne personálneho zloženia komisií:
4. Personálne zloženie Komisie pretekov v športovom lezení
a. predseda Juraj Michalka
b. členovia – VV SHS JAMES doporučuje predsedovi rokovať o členstve v komisii s nasledovnými
osobami - Igor Kollár, Tomáš Greksák, Miloš Němý, Anna Michalková, Jakub Švub, Róbert
Luby, Andrej Sýkora, prípadne inými; predseda komisie predloží písomne návrh na nových
členov komisie do 26. 3. 2018, aby ho VV spolku mohol schváliť na svojom zasadaní 6. 4. 2018.
c. VV SHS JAMES doporučuje vytvoriť zloženie komisie vyvážené s ohľadom na
i. Názorové rozdiely
ii. Zameranie na deti, mladež a dospelých
iii. Teritoriálne zastúpenie
d. VV SHS JAMES žiada predsedu komisie, aby na zasadania komisie prizýval a do celkovej
komunikácie plne zapojil sekretára spolku Antona Paceka
e. Komisia pretekov v športovom lezení pripraví návrh rozpočtu komisie na rok 2018 na sumu
33 000 eur do 26. 3. 2018 (rovnako ako všetky ostatné komisie SHS JAMES). VV spolku žiada

komisiu, aby návrh rozpočtu komisie zohladňoval všetky vekové kategórie a zabezpečoval
celkový rozvoj tohto športu na Slovensku, nielen vrcholového športu.
5. Personálne zloženie Komisie mládeže
a. VV SHS JAMES berie na vedomie odstúpenie Anny Michalkovej z pozície predsedu Komisie
mládeže
b. Súčasne poveruje Janu Oravcovú zostavením novej komisie s tým, aby návrh na predsedu
a zloženie komisie predložila do 26. 3. 2018, aby ho VV spolku mohol schváliť na svojom
zasadaní 6. 4. 2018.
1.3.2.e. Bol prijatý pokyn, aby sekretariát SHS JAMES pripravil podklady pre rozdelenie 15% zo štátnej dotácie
obidvoch uznaných športov pre kluby podľa skutočností evidovaných v databáze a to tak, aby kluby mohli do
31.5.2018 nahlásiť všetky potrebné údaje. Podľa údajov nahlásených k tomuto dátumu bude táto časť rozpočtu
pridelená.
1.3.2.f. Bola navýšená suma v položke 1.115 sekretár, keďže nový sekretár nastúpil na pozíciu dňa 1.2.2018
a pracovník sekretariátu Peter Bukový odchádza až 31.3.2018 a to o sumu 2 250 eur
1.3.2.g Bola vypustená položka 4.411 vo výške 670 eur, keďže VV rozhodol ročenku spolku na nosiči CD
nevydať. Naopak, VV rozhodol o vydávaní ročenky (resp. starších vydaní časopisu Horolezec) vždy
s dvojročným oneskorením a vždy do 30.6. Zodpovedný: V. Linek. Termín: priebežne
Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční 6. 4. 2018 v Žiline.
Zapísal Anton Pacek, sekretár SHS JAMES

Overil Vladimír Paulík, člen VV SHS JAMES

