
Vízia rozvoja

Slovenského horolezeckého spolku 
JAMES

s časovým výhľadom do roku 2032



Víziu rozvoja SHS JAMES navrhol tím v zložení:

Moderátor - Zoltán Demján

Autori návrhu vízie i živého opisu – Igor Kollár, Jozef Krištoffy, Vladimír Linek, Anton Pacek, Jozef
Sklenár

Účastníci stretnutia RVV – Zoltán Demján, Anton Pacek, Ladislav Gancarčík, Jozef Krištoffy, Jozef
Sklenár, Marián Baran, Štefan Dóczy, Dušan Fúska, Vladimír Gažúr, Tomáš Greksák, Martin
Heuger, Igor Kollár, Martin Krasňanský, Juraj Majtán, Michal Slivka, Mária Šoltésová, Dávid
Závacký



Vízia SHS JAMES do roku 2032:

• SHS JAMES je lídrom spoločnej platformy aktivít v horskom prostredí
s dôrazom na ochranu prírody a svojim členom vytvára vhodné podmienky
pre športový i osobnostný rozvoj



Živý opis SHS JAMES v roku 2032 (časť 1):

• SHS JAMES vytvára vhodné podmienky na rozvoj horolezectva vo všetkých pretekárskych aj
nepretekárskych disciplínach (lezenie, skialpinizmus, vysokohorská turistika). SHS JAMES je lídrom
spoločnej platformy aktivít v horskom prostredí, vďaka čomu sme silným partnerom pri jednaní
s orgánmi štátnej, verejnej i súkromnej sféry

• lezenie je základnou pohybovou aktivitou na úrovni gymnastiky, atletiky a plávania. Má k tomu
vybudovanú príslušnú infraštruktúru na národnej, oblastnej a miestnej úrovni so zapojením škôl a
školských zariadení. Ťažisko činnosti je na úrovni klubov

• členmi SHS JAMES sú spokojní jednotlivci, rodiny s deťmi a skupiny priateľov vyznávajúcich hlboké
ľudské hodnoty vychádzajúce z tradícií našich zakladateľov. Pre svojich členov je SHS JAMES atraktívnou
možnosťou športovo-osobnostného rozvoja s dôrazom na súlad s prírodou, budovanie medziľudských
vzťahov a vzájomného porozumenia

• máme plne profesionálne fungujúci administratívny aparát, športové, odborné komisie a oblastné rady
s vybudovanou štruktúrou, ktoré zabezpečujú rozvoj a činnosť rekreačných, výkonnostných i vrcholových
športovcov



Živý opis SHS JAMES v roku 2032 (časť 2):

• výchove detí a mládeže venujeme špeciálnu pozornosť

• SHS JAMES úzko spolupracuje s organizáciami na slovenskej, európskej a svetovej úrovni. Aktívne
spolupracuje s MŠVVaŠ SR, je aktívnym členom SOŠV, UIAA, EUMA, IFSC a IFSC Europe

• naši športovci majú vytvorené profesionálne podmienky, v súťažných disciplínach sa pravidelne
zúčastňujú OH aj paraOH a v nesúťažných disciplínach dosahujú špičkové výkony

• naše tatranské chaty spĺňajú európske environmentálne štandardy a sú súčasťou „UIAA reciprocity“
systému

• máme plne vybudovanú štruktúru odborníkov pre trénerskú, inštruktorskú a inú metodickú a
propagačnú činnosť prostredníctvom Horolezeckej školy JAMES, časopisu a internetu. Naši členovia sa
iniciatívne zúčastňujú vzdelávacích aktivít, ktoré poskytujeme aj širokej verejnosti najmä s cieľom
zvýšenia bezpečnosti pri výkone športu

• máme vybudované horolezecké múzeum s informačným a dokumentačným centrom vo Vysokých
Tatrách



Ďalší postup pri náplni rozvoja SHS JAMES:

• RVV dňa 27.3.2022 v Ružomberku – informácia a diskusia s cieľom zoznámiť a stotožniť sa s víziou
rozvoja SHS JAMES na obdobie 10 rokov

• 33. VZ SHS JAMES dňa 23.4.2022 v Žiline – predstavenie vízie rozvoja SHS JAMES delegátom

• RVV dňa 17.6.2022 v Ružomberku – pracovné stretnutie s bodmi

- spôsob realizácie s výhľadom na najbližšie obdobie

- stanovenie spoločných krokov na jej dosiahnutie

- spôsob tímovej práce a konkrétny prínos jednotlivých členov tímu


