
Z Á P I S N I C A   č. 4/2018 
 

 

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 17. 8. 2018, Popradské pleso 
 

Prítomí: I. Koller, L. Gancarčík, V. Linek, F. Piaček, P. Frankovič, I. Žila, hostia sekretariát – A. Pacek    

Ospravedlnení: T. Greksák, V. Paulík 
 

Program: 

Schôdza VV spolku na Popradskom plese v rámci Tradičného horolezeckého týždňa JAMES zasadala 

mimoriadne k dvom aktuálnym bodom: 

1. Zmena predsedu Komisie pretekov SHS JAMES 

2. Návrhy na úpravy Návštevného poriadku TANAP-u. 

 

Zmena predsedu Komisie pretekov SHS JAMES. 

V posledných týždňoch došlo v Komisii pretekov k závažným skutočnostiam, ktoré sa týkajú konaniu jej 

predsedu Juraja Michalku. Pri svojej činnosti na tomto poste veľa razy uprednostnil svoje osobné záujmy pred 

záujmami celej komisie, niekoľkokrát porušil svoje kompetencie a konal a vyjadroval sa v záležitostiach, ktoré 

spadajú pod kompetencie vedenia spolku, jeho sekretariátu a jeho predsedu. Nevhodný až neprijateľný je spôsob 

komunikácie s ostatnými členmi Komisie pretekov a ďalšími osobami z vedenia spolku. Tieto negatívne spôsoby 

majú dlhšie niekoľkoročné trvanie, a v poslednom období sa vystupňovali. Juraj Michalka ako predseda Komisie 

pretekov nie je integrujúcou osobou komisie a celej oblasti pretekov v športovom lezení a neovplyvňuje 

pozitívne ani prácu komisie, ani celkový rozvoj športového lezenia. Z týchto dôvodov sa Výkonný výbor SHS 

JAMES rozhodol odvolať J. Michalku z postu predsedu Komisie pretekov v lezení a prijal nasledovné uznesenie: 
 

4.1.1. Výkonný výbor SHS JAMES odvoláva z vyššie uvedených dôvodov Juraja Michalku z postu predsedu 

Komisie pretekov SHS JAMES.  
 

4.1.2. Výkonný výbor SHS JAMES menuje za predsedu Komisie pretekov Antona Paceka, sekretára SHS 

JAMES. 

 

Návrhy na úpravy Návštevného poriadku TANAP-u.  

O situácii na prácach na novom NP TANAP-u informoval I. Koller. SHS JAMES iniciatívne prevzal na seba 

úlohu koordinátora väčšiny dotknutých záujmových združení, čo však zároveň predstavuje veľmi veľký objem 

práce, ktorej sa venoval predseda spolku. Po mnohých konzultáciách hlavne s Klubom slovenských turistov 

a Slovenským vysokohorským a turistickým spolkom boli pripomienky a návrhy na zmeny k NP TANAP-u, 

ktorý pripravila Správa TANAP-u skompletizovaný. VV spolku mal k tejto poslednej verzii návrhu dlhú 

diskusiu, ktorá sa týkala hlavne možností skialpinizmu v TANAP-e a jeho definovania. Medzi množstvom 

ďalších pripomienok je dôležité aj doplnenie nášho Inštruktora horolezectva do opravnených osôb určených NP 

TANAP-u. VV spolku nakoniec túto verziu pripomienok schválil. 

 

4.2.1. VV spolku schvaľuje predloženú verziu pripomienok k NP TANAP-u. Poveruje predsedu spolku I. Kollera 

urýchlene odsúhlasiť túto verziu s KST a SVTS a následne ju doručiť Správe TANAP-u. Zároveň navrhnúť S-

TANAP-u rokovanie o NP v priebehu septembra tohto roku. Zodpovedný I. Koller, termín do 25. 8. 2018. 

 

 

 

Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční 23. 11. 2018 vo Vrátnej. 

 

 

Zapísal Igor Koller, predseda SHS JAMES.                        Overil Vladimír Linek, člen VV SHS JAMES. 

 


