
VÝROČNÁ SCHÔDZA HK EXTRÉM 2006 
 
DÁTUM : 14.12. 2006 
ZAPISOVATEĽ: Peja 
Počet členov: 17 
PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Príhovor predsedu 
3. Správa o športovej činnosti 
4. Správa o hospodárení oddielu 
5. Iné 
6. Diskusia 
7. Záver 

 
1. Otvorenie 
2. Predseda oddielu J. Zaťko predniesol úvodnú reč spolu so zhrnutím krátkej histórie 
klubu. 

3. Športovú činnosť referoval A. Kolárik. Bližšie o výkonoch v klube pri nomináciách na 
klubové dotácie. 

4. Správu o hospodárení predniesol M. Kuchár, ktorý zastupoval ekonóma klubu. Bližšie 
v hospodárskej správe za 06. ( k dispozicií apríl 07 ) 

5. Účastníci výročnej schôdze hlasovali o návrhoch na zefektívnenie chodu klubu 
a prideľovaní dotácií na rok 2007 

 
Bolo odhlasované ( áno ): 
 

1. Zmena v stanovách o členskom – klubové členské ( členský príspevok ) musia 
členovia klubu a žiadatelia na členov zaplatiť najneskôr do konca februára 
aktuálneho roka. Inak nebudú evidovaný ako členovia klubu a nemajú nárok na 
využívanie výhod členov HK Extrém. 

 
2. Zmena ekonóma klubu  - Za nového ekonóma HK Extrém bol jednohlasne 

zvolený REMO ( Ing. Marian Kuchár ☺ ), ktorý po zaškolení starým ekonómom 
klubu bude samostatne (s výkonným výborom ) dohliadať nad hospodárením 
klubu. 

 
3. Tričká do konca februára 

 
4. Motivačný fond- Nevyčerpaný príspevok v motivačnom fonde zaniká pokiaľ 

nebol vyčerpaný v aktuálnom roku (rok na ktorý bol pridelený). Peniaze 
prechádzajú do celkového fondu klubu. 

 
5. Klubová akcia -  Klubová akcia na horách pre členov HK Extrém. Organizáciu  

má na starosť A. Kolárik.  
 

6. Prijímanie nových členov – na základe garancie platného člena klubu   
 

 
 

 
 
  
  
 
 



ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ HK EXTRÉM 
 
 
Nominované výstupy  
 

• Martin Grajciar – leto  - Dolomity 7- 
- Dachstein 8 

 
• Andrej Kolárik – zima - Scoth on the rock M7-, Mt. Blanc du Tacul 

                                  - leto - Vitamíny pre knihu ( prvovýstup ), V. Žerucha, 7-/7 
 

• Majo Kuchár - leto- Vitamíny pre knihu ( prvovýstup ), V. Žerucha, 7-/7 
 

• Juraj Zaťko – leto - Žeruchy, Gerlach 
 
 

Iné športové výkony 
 

• Michal Dzurilla – Celkovo tretie miesto v pretekoch Slovenského pohára 
v skialpinizme – kategória B   

 - absolvovanie supermaratónu – Viedeň- Budapešť 
 

• Jan Roziak – 1. miesto v behu Baba – Kamzík 
 
• Katka Liptáková – 3. miesto v behu Baba – Kamzík 

 - absolvovanie supermaratónu – Viedeň- Budapešť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČERPANIE FINANCIÍ V ROKU 2007 
 
Rozdelenie MF ( motivačný fond ) 30.700 Sk 
 
Zima 15.354 Sk 
1. miesto .......  7.677 Sk –- 50 % 
2. miesto ........ 4.606 Sk –- 30 % 
3. miesto ........ 3.071 Sk –- 20 % 
 
Leto 15.354 Sk 
1. miesto .......  7.677 Sk –- 50 % 
2. miesto ........ 4.606 Sk –- 30 % 
3. miesto ........ 3.071 Sk –- 20 % 

 
Odhlasované umiestnenia 
 
 Zima - Andy Kolárik - 1. miesto 
           Prémia za skialpinizmus – Michal Dzurilla- 1000 Sk 
 
 Leto - Mano Grajciar - 1.miesto 
          Remo Kuchár – 2. miesto 
          Andy Kolárik  - 2. miesto 
 
Rozdelenie ČF ( členský fond ) 43.250 Sk 
 
Výška príspevku bude závisieť od počtu členov 07. 
Konkrétna suma bude známa na konci februára 07. 
 
 
Poznámka 

Pridelené prostriedky slúžia ako osobné ohodnotenie športovej činnosti členov 
a propagácie klubu. Budú použité výhradne na zlepšenie podmienok a následné 
zvyšovanie kvality výkonov a reprezentáciu klubu. 

Ostatné akcie budú, ako po iné roky, preplácané v plnej úhrade v rámci finančných 
možností klubu. 

  
 


