
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, 2. 11. 2022 

 

 

P o z v á n k a 
na vyhodnotenie horolezeckej sezóny 2022 a schôdzu komisie alpinizmu 

 

Termín: 9. – 11. decembra 2022 
 

Miesto: Penzión Manín, Kostolec 68, 017 05  Považská Teplá 

 

Program: 

piatok, 9. 12. 2022,  

                                  18.00 – schôdza Komisie alpinizmu SHS JAMES 

 

sobota, 10. 12. 2022,  

                                  10.00 – pokračovanie schôdze Komisie alpinizmus SHS JAMES 

                                  14.00 – začiatok spoločného sedenia Komisie alpinizmu s reprezentantmi 

- informácie o sezóne 2022 (prezentácia výstupov ašpirujúcich 

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

- plány na sezónu 2023 

- informácie o vyúčtovaní dotácií a grantov 

- diskusia k návrhom na ocenenie výstupov 

- prehľad splnených a nesplnených plánov komisie za rok 2022 

- spätná väzba a podnety na činnosť komisie za rok 2022 

     18.00 - spoločná večera 

     19.00 - vyhodnotenie horolezeckej sezóny 2022,      

                        repre družstvá pre rok 2023, vyhlásenie ocenených výstupov,   

                        premietanie z lezeckých akcií sezóny 2022 (max. 20 min. na   

                        jeden výstup) 

 

 

nedeľa, 11. 12. 2022, nezáväzná diskusia k plánovaným akciám 2023, voľný program, lezenie 

a odchod 

 

Stravovanie: Pre pozvaných zabezpečená večera v sobotu a raňajky v nedeľu v Penzióne 

Manín 



 

Ubytovanie:  Pre pozvaných zabezpečené v Penzióne Manín. Ostatní si hradia ubytovanie vo 

vlastnej réžii. (Dá sa predpokladať, že kapacita ubytovania v Penzióne manín bude naplnená, 

preto je potrebné si pre istotu zobrať so sebou spacák a karimatku.) 

                      

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

 

Pozvaní:  

• predseda, sekretár a projektový manažér SHS JAMES 

• členovia Komisie alpinizmu SHS JAMES 

• členovia dospelých a mládežníckych reprezentačných družstiev 

• hostia                             

                

      Srdečne vítaní sú aj ostatní členovia SHS JAMES. 

 

Účasť je pre členov reprezentačných družstiev povinná!!! 

 
Obratom potvrďte príjem pozvánky a svoju účasť na e-mail:  mheuger@gmail.com 

         

 

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie. 

  

 

  

Martin Heuger      Anton Pacek 

predseda Komisie alpinizmu SHS JAMES  predseda SHS JAMES 

 

 

      

 

 

 

 

 

Penzión Manín: 

https://www.google.com/maps/place/Penzi%C3%B3n+Man%C3%ADn/@49.130818,18.5290

86,14z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x3d6795dde0cccd5c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d49.130818!4d18.5

29086?hl=sk-SK 
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