Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín
Pisosport, Gäceľská cesta, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17 065 691

Návrh programu valného zhromaždenia HK JAMES Dolný Kubín
a. Schválenie programu.
b. Prezentácia.
c. Vyhodnotenie činnosti klubu za rok 2013:
1.financie,
2.umelá stena,
3.podpora akcií klubom,
4.aktivity a činnosť členov,
5.majetok,
6.vyhodnotenie najlepších výstupov a výkonov roka 2013,
7.a iné.
d. Návrh rozpočtu a programu klubu /plán činnosti pre rok 2014/.
e. Každý manažér pre jednotlivé športové aktivity si pripraví správu o športovej aktivite za rok
2013 / skialpinizmus, horský beh ,lezenie - športové, stredné hory a veľhory/.
f. Diskusia.
g. Prezentácia, premietanie , voľná debata, kapustnica, voľná zábava

Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín
správa o činnosti za rok 2013

1. Vyhodnotenie činnosti za rok 2013.

HK JAMES DK zastrešuje športy, horolezectvo, skialpinizmus,behy do vrchu
Počet členov k 1.1.2013....................84 členov
Hlásia sa k nám noví členovia........cca 7/upresní sa po schôdzi/
Správna rada:
Predseda: Miki Gebura, /zároveň metodik klubu a managér pre lezenie v horách/
Podpredseda:Radoslav Mikuláš/ managér pre lezenie v horách/
Členovia správnej rady:
Martin Matúška/ managér pre športové lezenie na skalkách/
Peter Gebura/managér pre skialpinizmus a horské behy/
Juraj Laštík/managér pre skialpinizmus a ľadové lezenie/
Dozorná rada:
Vlastimil Petrovič/managér skialpinizmus a horské behy/
Mirka Modelská/managér pre športové lezenie na skalkách/
Evka Nosálová
Hospodárka klubu:Lenka Bruncková
Tomáš Toček/managér pre veľhory/

Činosť správnej rady:
Za uplynulý rok sa členovia správnej rady stretli spolu 7x na riadnom zasadaní.
Všetky zápisy z jednaní správnej rady boli priebežne zavesené na stránke klubu, kde
ste sa mohli zoznámiť s obsahom jednaní.
Ďakujem členom správnej rady za aktívnu účasť pri riešení úloh spojených s vedením
a organizovaním činnosti klubu.
Ďakujem najmä hospodárke Lenke, ale aj ostaným členom správnej rady za odvedenú
prácu. /Hurá/
Činnosť klubu
Lezenie na skalkách-dobrá správa záujem rastie!
Lezienu na skalkách sa venuje skupina aktívnych skalkárov – najaktívnejší sú
Martin Matuška, Jano Dudáš, Peter Machaj, Martin Nosáľ a ďalší. Viď tabuľka
výstupov na
stránke klubu /členovia klubu ho v roku 2014 nepoužívali čo je škoda - o tom čo kto
poliezol vie iba úzka skupina lezcov stretávajúcich sa pri lezení/
http://www.jamesdk.sk/body/

http://www.climb.sk/ascent.php?action=ranking&rok=2013&typ=1&sex=1&ok=Zobr
az
Najlepšie hodnotený lezec za HK James Dolný Kubín Tuška, je v celoslovenskom
rebríčku za rok 2013 na 9.mieste, zároveň drží klubové prvenstvo najťažšej prelezenej
cesty 10/10+ za výstup v Demänovskej doline./Hurá,hurá,hurá/Ocenenie – Skalky
výkon roka 2013!
Liezlo sa nielen na Tupej Skalke, ale aj v ostatných známych lezeckých oblastiach
u nás, ale aj v zahraničí. Viac Vám povie zodpovedný managér „Tuška“
Najlepšie klubové skalkárske akcie – Deň na špagáte, Duatlon/D.Kubín-Zuberec/
Lezenie - Skalky v číslach:
Tuška: 1x X/X+
2x X
1x X-/X
4x XMartin Dudáš:
1x IX
1x IX-/X
2x IXJano Dudáš:
1x IXNoso:
1x IXPreteky: výrazný úspech Jano Smoleň, Majstrovstvá Slovenska v boulderingu 14.4., 4. miesto

Lezenie stredné hory
Lezeniu vo V.Tatrách sa venoval Rado Mikuláš so spolulezcami.
/Lenka,Milan,Tomáš,/ vyslovujem poďakovanie za jeho aktívny prístup a burcovanie
ľudí do lezenia v Tatrách. Najťažšia vylezená cesta – Hokejka v západnej stene
Lomnice - Rado Mikuláš, Juro Laštík ,Tomáš Toček /
Výkonostne však v stredných horách treba pridať aby sme mohli povedať že lezieme
aspoň priemerne ťažké cesty!
Skialpinizmus pretekársky:
Klub organizoval skialpinistické preteky:
Skialpmaratón na K.Holi/6 hodinový vytrvalostný pretek/
Slovenský pohár v skialpinizme a iné:

-Slovenský pohár – aktívne sa do pretekov zapojili viacerí pretekári nášho klubu no
najlepšie výsledky dosiahol Juraj Laštík, keď v 1.kole obsadil 4.miesto,2.kolo
3.miesto,3.kolo 1.miesto,4.kolo 2.miesto,5.kolo 3.miesto. V celkovom hodnotení za
rok nefiguruje pretože nie je členom SSA/hodnotení boli len 15ti pretekári/, v prípade
započítania jeho výsledkov do celkového hodnotenia by bol na 2.mieste-klubový
výkon roka v pretekárskom skialpinizme.
http://www.skimountaineering.sk/skm.php?pg=14&s=0
-Bokami západných Tatier – ani v najťažších skialpinistických pretekoch sa pretekári
nestratili, výborne zabojovali, viď výsledkovú listinu:
http://www.bobrovec.eu/horolezecky-oddiel/451-bokami13

Sezóna 2012/2013
Jednotlivci
Červenec Krížna
J. Laštík
R. Mikuláš
P. Málik
M. Bruncko
L.
Bruncková
J. Machaj
V. Petrovič
M. Pisarčik
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14 V
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21 V
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8

3
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Sučany Malá Fatra Počet štartov
2
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9
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4
5
5
2

2

3

3
2

4
2
1

6V

L. Kuzman
P. Gebura
P. Šoch
D. Nemček
M. Herda

26 V
15
7V

13
3V

1
2
3
1
1

9V
7B
7

Dvojky
Bokami Západných Tatier
2
Laštík/Trizna
4
Petrovič/Pisarčik
6
Gebura/Kucík
8
Herda/Škovrán
37
Kuznam/Mikuláš
40
Bruncko/Málik
3V
Machaj/Šoch
12 V
Slamka/Žák
13 V
Grácik/Joštiak
31
Konštiak/Haluška

Vysoké Tatry – skialpmaratón
3
Laštík/Trizna
4
Pisarčík/Brnčál
2V
Dudáš/Šoch
15
Bruncko/Mikuláš
7V
Joštiak/Grácik
5 polmaratón
Málik/Bruncková

Celkový počet štartov v sezóne 2012/2013 za HK James Dolný Kubín:

50

Extrémny skialpinizmus
Skialpinistický prechod zimného hrebeňa západných Tatier-veľmi hodnotný športový
výkon podali Miňo Madaj a Milanom Pisarčíkom keď za 10,5 hodiny elegatne prešli
hrebeň od Sivého vrchu po Kasprov vrch.Tento výkon bol ocenený ako výkon roka
2013 v kateg.extrémny skialpinizmus.

Nepretekársky skialpinizmus-horské lyžovanie: Rozmach tohto krásneho zimného športu
pokračuje aj v našom klube. Takmer denne sa stretávame na „pásoch“ na
K.Holi, cez víkendy v blízkej M.Fatre, Západných Tatrách. Členská základňa
„dozrieva“, skialpinisti si vylepšujú kondíciu aj výstroj.
Iné: Klubové oblečenie: Každý člen klubu si mohol v jeseni objednať skialp- kombinézu.
Dodávka oblečenia sa rieši u výrobcu./Objednávka cca 20 ks/.

Umelá stena
Umelá stena postavená v telocvični ZŠ na Brezovci začala fungovať aj tento rok
v termíne od 1.10.2013. Na požiadanie členskej základne sme rozšírili lezenie na 4x
do týždňa – pribudla nedeľa. Zároveň sme urobili prestavbu steny- spočívala
v doplnení štruktúr, nákup nových chytov,postavenie novej špáry,vylepšenie traverzu
novými chytmi, spevňovanie steny atď. Prestavba nás stála 2200 EURO, všetky
náklady boli kryté z vybratého vstupného. Lezenie na stienke je po technickej aj
organizačnej stránke vedené inštruktorom a metodickou komisiou. Na prevádzku
umelej steny klub z rozpočtu neprispieva.Vyberáme vstupné, príjem sa použije na
zaplatenie prenájmu a taktiež na údržbu steny. Umelá stena slúži nielen členom klubu ,
ale aj širokej verejnosti a 4x v týždni ju využíva cca 25-30 lezcov. Zároveň je tu
priebežne robený základný horolezecký výcvik podľa potrieb a požiadaviek lezcov pre
členov aj nečlenov klubu, napr.aj vstupné školenie-základný kurz lezenia.

Behy do vrchu:
1.Memorial Jozefa Čajku- Beh do Choča, 4.ročník za účasti viac ako 220 pretekárov
z celej republiky – je už zaradený do pretekov slovenského pohára behu do vrchu, čo
zaväzuje organizátorov z nášho klubu aby nepoľavili a udržali vysoko nastavenú
úroveň organizácie preteku.Organizujú Peťo Gebura,Peťo Szabo a spol.
http://www.behdochoca.com/
2.Oravský duatlon 7.ročník, beh z D.Kubína do Zuberca spojený s lezením na
Vápenke/32km, lezenie na čas 3 cesty /Pekná a hodnotná športová udalosť!/
1. Juro Laštík /2:29/6:36/ (čas behu-čas lezenia)
2.Rado Mikuláš/3:04/5:13/
3.Jožo Machaj/3:23/6:13/

3.Nízke Tatry, non-stop beh hrebeňom, účastníci Tomáš Toček, Rado Mikuláš,Miloš

4.Počas celého roka podporujeme a organizujeme behy v okolitých horstvách. Na
stránke klubu sú zobrazené jednotlivé trasy a mapy najobľúbenejších behov – viď
Výzvy, napr.
Beh hrebeňom Roháčov-Juro Laštík/3:57/
Prechod hrebeňom Západných Tatier – Maťo Herda, výborný výkon/12:20/
Chlapský Beh-úsek hrebeňa M.Fatry-Juro Laštík/2:20/
viď Výzvy
Iné aktivity:
Finančná podpora VIDMO

Výškové práce na Or.Hrade pracovalo sa menej, dostali sme len tradičné čistenie
brala.
Stránka klubu funguje, vďaka Maťovi Konštiakovi, pracuje na jej vylepšení, čiže už
čoskoro bude vyzerať vďaka Maťovi, zaujímavejšie,krajšie a bude technicky
odolnejšia proti napadnutiu./Hurá-vďaka Maťovi/.
Tabuľka s evidenciou výstupov na stránke je dokončená, a funguje dobre, chcem
vyzvať aktívnych lezcov aby si značili svoje výstupy do tabuľky, najmä z dôvodu
informácie ostatných čo kto lezie v klube z dôvodu motivácie!
Každý člen klubu si mohol koncom roka 2013 objednať
klubové oblečenie – kombinézu na skialp, urobilo tak 15 členov klubu, na
dodávke kombinézy pracuje správna rada a Pisosport.

Činnosť metodickej komisie:
1.Zimná metodika v zimných horách-Roháče 10-12.1.2014/16 účastníkov/, letná na
T.Skalke 14.6.2013/4 účastníci/.
2.Letná metodika,priebežne na umelej stene – výcvik nových členov klubu a zároveň
si tu môžu zopakovať metodiku všetci členovia klubu.
3.Doisťovanie a preisťovanie T.Skalky z dôvodu zvýšenia bezpečnosti,/doplnenie 68
istení-viď podrobná správa/
4.Základný kurz lezenia na skalkách v máji 2013-urobený
5.Základný horolezecký kurz vo V.Tatrách sa nekonal
6.Vyzbieranie odpadkov v okoli T.Skalky v máji – len okolo prístrešku.
7.Oprava prístrešku pod Tupou skalkou, výmena prehnitého a poškodeného šindľa
a náter polovice strechy/nákup ďalšieho šindľa na opravu druhej polovice strechy-plán
na rok 2014/
Vzdelávanie met.pracovníkov:
Máme inštruktorov/ s platnými preukazmi?/:Miki Gebura-hory-platný
Peter Florek-skalky-potreba – platný/obnova
2014/
Peter Gebura-skalky-potreba –
platný/obnova 2014/
Jana Kršková-skalky-platný
Martina Szabová-umelé steny -platný

Preisťovanie T.Skalky v roku 2013
Dňa 6.9.2013 sme dostali od Fera Piačeka 50ks bórhák,20 ks prasiatok,2ks lepidlo
HILTI 500, material je už dodávka pre rok 2014. Zároveň sme dokúpili potrebný
material z klubovej kasy/reťaze, karabíny, tmel, /
7.9.2013 Kompletné preistenie cesty Romanca,doplnenie ďalších postupových istení –
potreba zvýšenia bezpečnosti/osadané 14ks bórhák,1ks prasiatko/P.Machaj, Miki
Gebura
Zároveň sme osadili 2ks bórhák do zlaňáku nad cestami/Romanca,Patrik,Malý Princ/
8.9.2013 Založenie reťaze –spojenie prasiatka s bórhákom v ceste Romanca a
osadenie 4 vratných bodov v ďalších cestách od Romance vpravo/osadené 4ks

prasiatka,4ks bórhák/Miki Gebura
Osadené 4ks bórhák nad cesty pre zvýšenie bezpečnosti pri zlanení pri údržbe ciestzačiatok Skalky po Romancu.Miki Gebura
8.9.2013 Založená reťaz-spojenie zlaňáku v ceste Apatia pohybu-Peťo Machaj.
15.9.2013 Preistenie a doistenie Rachotilkovia, S úctou,Deduško,spolu 10
borhákov,3x prasiatko./Miki/
22.9.2013 Preistenie a doistenie Achileus, Papa /cesty okolo/osadené 6ks bórhák,3ks
prasiatko/miki/
29.10.2013 Montáž reťazí 9ks v novozaložených vratných bodoch v cestách od
Achileusa po Salamandru./Miki/
Spolu 40 ks bórhák, 11 ks vratných bodov, 11 reťazí, 22 ks mailon karabín.
/Preisťovanie pokračuje pomalšie keďže sa už len dopĺňajú vratné body o
prasiatka+reťaze,čo je vlastne vždy jeden zlaňák-zaberá veľa času/
Tupá skalka-obnovenie výnimky pre lezenie.
Koncom roka 2013 nám skončila platnosť výnimky pre lezenie na Tupej skalke.
/Pripomínam že samotná skala-Tupa skalka je v 4.stupni ochrany, blízke okolie je v
3.stupni, už v treťom stupni ochrany je zakázané napr.klásť oheň,robiť akékoľvek
úpravy zemné na stromoch , upravovať chodníky atď. V 4.stupni je už problem vôbec
čistiť skalu-robiť akékoľvek zásahy do brala. Treba sa podľa toho správať!/
Požiadali sme HZ JAMES Bratislava o predĺženie výnimky na Tupú skalku, čo sa aj v
úzkej spolupráci udialo. Zástupcovia CHKO Horná Orava boli na inšpekcii-kontrole
na Tupej skalke, bol som osobne pri kontrole, prešli sme spolu celú Tupú skalku, mali
síce určité výhrady/najmä na Choményho úpravy skaly červenou farbou,založené
ohniská/ale inak boli milo prekvapení poriadkom v okolí skál-čiže sa oplatí udržovať
poriadok. Na základe tejto inšpekcie by mala byť výnimka predĺžená. Výnimka platí
len pre členov HZ JAMES!/viď výnimku/
Ostrá skalka – zakázané lezenie!
V rámci kontroly som ich vyzval aj na obhliadku Ostrej skalky. Na Ostrej skalke je
vylezených cca 10 ciest, z ktorých sme podľa požiadavky CHKO zdemontovali s
P.Machajom prvé postupové istenia tesne pred kontrolou. Zároveň sme požiadali
vedenie HZ JAMES Bratislava o vybavenie výnimky pre lezenie aj na Ostrej skalke.
HZ požiadavku splnil, žiadosť o výnimku podal/nová žiadosť 100 EUR, predĺženie je
zadarmo/. Výnimka nám nebola udelená, z viacerých dôvodov-vieme o nich, budeme
sa snažiť vyhnúť sa problémom pri ďalšej žiadosti. Došlo k určitej dohode s CHKO !
Vykonávanie horolezeckej praxe v TANAPE – Roháčoch.
Jednania s vedením Správy TANAP ohľadom povolenia prechodu cez Smutné sedlo,
lezenia v ŠPR Smutná dolina a požiadavky na povolenie výnimky.
Jednanie prebiehalo viackrát./Problematika oficialneho povolenia prechodu sever-juh
je veľmi citlivá a podmienená najmä pohybom poľských turistov z Chocholovskej
doliny-je ich veľa-viď lezenie na Vápenke/
Výstup z jednania:
Skialpinizmus sa môže vykonávať
a.Na zjazdovke v spálenej a smer Salatíny,
b.Zelenej doline-dolina pod Hrubou kopou po Baníkovské sedlo

c.Horolezectvo je v oblasti Západných Tatier zakázané/ani zimné/
Chcem Vás požiadať o slušné správanie voči prírode a tiež k zástupcom správy
TANAPu najmä ak sa pohybujete v ŠPR, rsp. Doline , v ktorej neplatí výnimka. Treba
si nosiť preukaz JAMES/ak ste v ŠPR radšej ho neukazovať!/

Úrazy 2013 neboli hlásené!/

Hospodárenie klubu:
Správna rada klubu konštatuje že sme hospodárili s vyrovnaným rozpočtom.
Viď správa hospodárky a dozornej rady klubu.
Všetky položky sú vydokladované a vedené v evidencii klubu. K nahliadnutiu sú
u hospodárky. /viď správa hospodárky/
Vyslovujeme poďakovanie za opätovný finančný príspevok od mesta Dolný Kubín.
Príspevok od mesta bol pre rok 2013 vo výške 120 EUR.

Návrh rozpočtu pre rok 2014
VIDMO 132 eur
Preisťovanie T.Skalky 100 eur
Preteky skialpinizmus,skalky,behy,100 eur
Lezenie hory,klubové akcie,200 eur
Lezenie skalky, 200 eur
Beh do Choča,120 eur
Ocenenie najlepších výkonov,200 eur
Podpora mladých,200 eur
Tatliačka prestavba 2000 eur
Uznesenie valného zhromaždenia klubu.
Valné zhromaždenie schvaľuje:
-Predbežný plán činnosti na rok 2014 –
-Návrh rozpočtu pre rok 2014
-Poveruje vedenie klubu HK JAMES Dolný Kubín aby
pokračovalo v jednaní s KST Orava ohľadom prestavby
Tatliačky.
-Valné zhromaždenie odsúhlasilo hlasovaním, že členovia
klubu sa budú aktívne zapájať do dostavby Tatliačky, formou
brigád, rsp.ak bude treba aj finančne.
-Vedenie klubu zabezpečí pomocou svojich inštruktorov
základné horolezecké kurzy v stredných horách/V.Tatry/
pre členov klubu HK JAMES Dolný Kubín.

Predbežný návrh klubových akcií pre rok 2014
Plán podľa roku 2013

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.

Zimná metodika – Roháče splnené
10-12.1.2014
Skialpmaratón
Chata Látaná
Osp,
február
Paklenica, Chorvátsko /skalné lezenie/
máj – jún
Chata Látaná
marec
Bokami Západných Tatier /Skialp pretek/
marec
Popradské pleso
marec
Sedlami Vysokých Tatier
marec
Kalamárka /alt. Vtáčnik/ /skalné lezenie/
apríl
Rozlúčka so snehom – zvítanie sa so Skalkou
apríl
Otvorenie lezeckej sezóny /Tupá Sklalka/ + Letná metodika + Čistenie
Skalky
máj
Beh do Choča
máj-jún
Deň na špagáte + Guláš na Tupej Skalke /skalné lezenie/
máj – jún
Horolezecký duatlon
september
Čertove skaly /skalné lezenie/
jún –
Vysoké Tatry – horolezecký kurz 1/5 dní/
jún –
Vysoké Tatry – horolezecký kurz2/3dni/
august
Vysoké Tatry – lezenie klubu
august
Žiarsky duatlon /účasť/
august
Preistenie Tupej Skalky
jún – oktobér
Chystanie dreva v Látanej doline
november
Okolo Tatier

Uznesenie valného zhromaždenia klubu.
Valné zhromaždenie schvaľuje:
1.Predbežný plán činnosti na rok 2014 –
2.Návrh rozpočtu pre rok 2014-vyrovnaný rozpočet
3.Spolupracovať s SKT Dolný Kubín pri dostavbe podkrovia Tatliačky za
podmienok že bude HK JAMES Dolný Kubín pridelená na celoročné
využívanie 1 izba v podkroví Tatliačky- dlhodobý prenájom zmluvne
dohodnutý/prenájom na 99 rokov/
4.Žiada členov klubu o povinnosť odpracovať 20 hod.brigády pri prestavbe
Tatliačky?
5.Vyhodnotiť koncom roka najlepšie výkony v jednotlivých športových
disciplínach.

6.Poveruje správnu radu klubu pripraviť voľby do správnej rady a dozornej
rady pre ďalšie volebné obdobie.
7.Poveruje správnu radu organizovaním základného výcviku
v horách/Tatry/pre pokročilých členov klubu.
8.Schvaľuje preplatenie ubytovania a stravy pre inštruktorov, ktorí budú
zodpovední za výcvik členov klubu vo V.Tatrách.

Plán práce metodickej komisie:
Metodika letná, zimná, kurz pre začiatočníkov/stienka-skalka/,kurz pre pokročilýchTatry,preisťovanie Tupej skalky, dokončenie opravy strechy na prístrešku pod Tupou skalkou,
zaistenie preškolenia inštruktorov ktorým skončila platnosť preukazu, zabezpečenie účasti
platne preškolených inštruktorov pri lezení na umelej stene počas sezóny, Zabezpečiť výcvik
pokročilých lezcov vo Vysokých Tatrách formou krátkych sústredení.

Diskusia:
1.Tatliačka-ubytovanie pre členov klubu/jednáme s vedením KST Orava o možnosti
celoročného prenájmu izby na Tatliačke v Roháčoch, navrhujeme im za to výpomoc
pri dostavbe podkrovia, projekt na prestavbu už spracoval Rado.
V diskusných príspevkoch sa členovia klubu jednoznačne vyslovili kladne k pomoci
nášho klubu pri dostavbe Tatliačky
2.Riešenie ubytovacích priestorov na Zverovke rsp.blízkom okolí – diskusia
v budúcnosti! Miki

čo

Členovia klubu súhlasili aby sme v budúcnosti – po realizácii dostavby Tatliačky, riešili
aj ubytovanie pri Zverovke.
3.Džana vystúpila s požiadavkou aby klub zabezpečil výcvik pre tých čo začínajú liezť
v stredných horách. Po plodnej diskusii sme dali do uznesenia túto jej požiadavku.
Klub bude v budúcnosti požadovať od svojich inštruktorov aby sa zúčastnili
horolezeckých sústredení/V.Tatry/, v rámci ktorých budú viesť základný horolezecký
výcvik pre členov HK James Dolný Kubín /letný aj zimný/. Klub sa zaviazal preplácať
inštruktorom ubytovanie a stravu počas horolezeckých sústredení.
4.Peťo Szabó navrhol vyriešiť financovanie dostavby Tatliačky príspevkami členov
klubu. Príspevok by si potom vyčerpali pri ubytovaní na chate v neskorších rokoch.
5.Peter Bobka sa spýtal na zimné aktivity v Roháčoch, podporoval obnovu podľa
plánu činností pred 20timi rokmi.

