Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín
Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17 065 691

Zasadnutie predstavenstva /Správnej rady/ a dozornej rady
Horolezeckého klubu JAMES Dolný Kubín IČO: 17 065 691
Jasenová /U Nosa/ 20.12.2015
Prítomní:

Predstavenstvo /SR/:

Radovan MIKULÁŠ
Peter GEBURA
Juraj LAŠTÍK
Martin NOSÁL

Dozorná rada:
Hospodárka:

Lenka BRUNCKOVÁ

Prejednaný program:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Správna rada (SR) sa stretla nad témou budúcnosti lezeckej steny (LS) na Brezovci. Podnetom stretnutia bola
prudká diskusia o stave stienky (október 2015) a ponuka možných scenárov komerčne fungujúcej stienok v
Dolnom Kubíne (december 2015). SR na tomto stretnutí predovšetkým zvažovala možnostiach a plány bez
konečných, záväzných rozhodnutí. Nasledovné body hrubo dokumentujú inak rozsiahlu diskusiu.
SR sa zhodla, že LS v momentálnom stave nevyhovuje technicky i morálne, čo je v rozpore s rastúcim záujmom o
využívanie stienky.
SR sa zhodla, že stienka by mala byť otvorená pre verejnosť (teda nie len pre členov klubu), pretože LS týmto
spôsobom generuje nových, prevažne mladých členov klubu (príkladom sú roky 2014 a 2015) a výrazne
podporuje rast lezeckej komunity v Dolnom Kubíne.
SR sa zhodla, že pre klub je výhodou a rovnako i prestížou vlastniť stienku a v tomto zmysle bude postupovať
ďalej vo veci jej prípadnej rekonštrukcie a nasledovnej prevádzky.
SR diskutovala o rekonštrukcii vzhľadom k prevádzkovým možnostiam: Rekonštrukcia nerieši hlavný problém,
ktorým je momentálna prepchatosť stienky, naopak, ešte viac môže zvýšiť jej atraktivitu. LS je otváraná
dobrovoľníkmi, otváracie hodiny nedostačujú vzhľadom na záujem. Otázkou teda zostávajú možnosti (i nových)
dobrovoľníkov, komerčný model prevádzky (platený prevádzkar) alebo iné modely.
SR sa zhodla, že v prípade vzniku inej, komerčne vedenej steny v Dolnom Kubíne bude chcieť zachovať
vlastníctvo LS na Brezovci čo i len v minimálnom prevádzkovom režime. SR sa zhodla, že pre klub je výhodne
mať stabilne vlastnú stienku s výhodami pre svojich členov. Komerčná, nezávislá stena v sebe nesie riziko jej
zániku a straty výhod pre členov klubu.
SR sa zhodla, že rozhodnutia o rekonštrukcii, zmene vlastníka alebo prevádzkových podmienok LS musia prejsť
schválením Valného zhromaždenie HK JAMES DK.
Tak je.

Predstavenstvo HK JAMES Dolný Kubín

Dozorná rada HK JAMES Dolný Kubín

Radovan MIKULÁŠ
Peter GEBURA
Martin NOSÁL
Juraj LAŠTÍK
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