
VÝROČNÁ SCHÔZA  HK  EXTRÉM  2004 
 

 
Dátum: 16.12.2004 
Miesto: FTVŠ UK 
Počet  členov : 19 
Program:  
 
1. Otvorenie výročnej schôdze 
2. Správa o športovej činnosti klubu 
3. Ekonomická správa 
4. Iné 
5. Diskusia 
6. Občerstvenie 
 
 
K bodu 1: Predseda HK Extrém ( ďalej HK ) Juraj Zaťko otvoril výročnú schôdzu členou 
HK a načrtol jej obsah a body 
 
K bodu 2: Andrej Kolárik referoval o športovej činnosti  v HK, vyzdvihol aktivitu členov ( 
Suchý , Valentín, Roziak, Pelikánová, Dzadoň ) a ich výkonnostný rast. Zároveň vyzdvihol 
výkony za prelezenie ciest  presahujúce rámec priemerného výkonu ( Matrix, Elegancia, 
Nordospassion, …. ).  
 
K bodu 3: Ekonóm HK Silvia Pompurová podala správu o hospodárení HK za rok 2004. 
Správa tiež zahŕňala čerpanie financií členov výberových družstiev na ich činnosť za rok 
2004 zima - leto. k tomuto bodu pozri prílohu vypracovanú ekonómom HK. 
 
K bodu 4: Martin Suchý predniesol vyúčtovanie a resumé pôsobenia členov  HK ( 
Valentín, Suchý, Kolárik ) v lezeckej oblasti Kjerag v južnej časti Nórska. 
Obhajoval hlavne výdavky za nákup lezeckého vybavenia ( nity, repšnúra 60 m, 
bivakovacia posteľ,  batoh do steny “ sviňa” ) do inventáru HK. M. Suchý navrhol 
odkúpenie tohto vybavenia v prípade nesúhlasu väčšiny členov HK s vlastníctvom 
materiálu v klube. 
Hlasovanie rozhodlo o tom, že Hk extrém si ponechá vo svojom inventári všetky 
nadobudnuté materiálové položky, ktoré budú uložené v sklade HK a zaradené do 
riadneho inventára HK. 
M. Suchý sa zaviazal dokončiť vyhotovenie bivakovacej postele a jej kompletizáciu. Klub 
preplatí aktérom výstupu v Nórsku výdavky spojené s realizáciou cieľa akcie. Zároveň sa 
schválil postup pri kúpe, prenájme a zapožičaní inventáru HK. Rozhoduje o ňom komisia  
v zložení Pelikánová, Zaťko, Gašpar, Kolárik, Suchý,  náhradníci:  Laurenčík, Jančo. 
Komisia je uznášania schopná väčšinovým počtom hlasov. 
 
   
Ďalej A. Kolárik prezentoval návrhy členov HK na rozdelovanie financií pre športovú 
činnosť členov HK. Tvorcovia návhu č.1 ( Džadoň, Gašpar, Jančo ) a č.2 ( Suchý ), 
podrobne vysvetlili a následne s členmi prediskutovali jednotlivé návrhy. Počas 
prezentácií viedli členovia HK búrlivé diskusie a konečné hlasovanie odsúhlasilo návrh 
č.1. 
Tento návrh členovia počas nasledujúcej diskusie upravili a odsúhlasili konečnú formu 
rozdeľovanie financií v HK. Tento postup nájdete v prílohe č.1. 
 
Členovia HK ďalej zvolili komisiu pre rozdeľovanie financií HK a ich použitie ( Pelikánová, 
Zaťko, Gašpar, Suchý, Kolárik náhradníci – Jančo, Laurenčík ) a tiež odsúhlasili finančnú 
odmenu ekonómovi klubu vo výške 5% z konečnej sumy na účte HK v aktuálnom roku  
( vrátane 2004 ). 



Tiež sa odsúhlasila motivačná zložka pre finančnú podporu HK -  člen , ktorý prispel 
v aktuálnom roku ( vrátane 2004 ) do klubu sumou vyššou ako 3.000,- SK bude 
oslobodený od platenia členského príspevku, pričom bude klasifikovaný ako riadny člen 
HK.    
 
 
E - mailové adresy členov HK: 
 
Juraj Zaťko zatko@fsport.uniba.sk  
Andrej Kolarik 

 
kolarik@fsport.uniba.sk       ,  
adyk@post.sk 

Tomas Laurencik laurencik@fsport.uniba.sk  , 
tomaslaurencik@hotmail.com 

Sylvia Pompurova pompurova@express-mp.sk  
Majo Masaryk ekonom@pam.sk  
Martin Suchy martin.suchy@extremnet.sk  
Stefan Dzadon stefandzadon@yahoo.com  
Janka Pelikanova janapelikanova@hotmail.com  
Martin Grajciar mano1@post.sk  
Michal Salay misos@trekland.sk  
Gabo Gaspar gasparko@zoznam.sk  
Jaro Janco jaromizuno@yahoo.com  
Andrej Polacek andrejpolacek@email.cz  ,  

+421905333741@orangemail.sk  
Eva Bilkova eva275@post.sk  
  
  
  
  
  
  
 


