
Schôdza výboru 23.2.2021 
prítomní: I. Bazovský, P. Štefek, M. Šumšala, hosť: L. Olexáková, miesto: discord 

Školenie inštruktorov: 

- Na starosti má L. Olexáková. 

- Leona nás informovala o svojich krokoch. V najbližšom čase osloví členov. 

- Ide o 3 rôzne školenia: 1. preškolenie inštruktorov pešej turistiky, 2. školenie nových inštruktorov pešej 

turistiky, 3. preškolenie inštruktorov lyžiarskej turistiky. 

- Máme záujem, aby sme vedeli, kto z našich členov sa prihlásil na preškolenie resp. školenie. Odporúčame 

osobné oslovenie možných kandidátov – Leona. Leone pomôžu aj ostatní členovia výboru a rady. 

- Máme záujem, aby naši členovia absolvovali školenia. Treba členov povzbudiť a objasniť im význam školenia, 

pretože ukončenie si napr. vyžaduje vypracovať 6-stranovú prácu. Výlety sú našou hlavnou činnosťou 

a k tomu potrebujeme inštruktorov. 

- Potrebné peniaze – 55€ na vyškolenie nového inštruktora zaplatíme z peňazí klubu. Podmienkou je, že 

inštruktori kurz dokončia, peniaze im preplatíme až po úspešnom dokončení školenia. Očakávame od 

inštruktorov, že budú potom robiť výlety pre klub. 

- Leona osloví radu, aby získala tipy na nových inštruktorov pešej turistiky. 

- Igor zistí podrobností o školení inštruktorov lyžiarskej turistiky. 

Plán výletov: 

- Výbor vyjadril Igorovi spokojnosť s postupom prípravy a so samotným plánom výletov. 

- Igor sa ešte postará o zverejnenie plánu výletov. 

- Pri uskutočňovaní plánu výletov bude aktívne pomáhať výbor, konkrétne vedúci jednotlivých presunových 

prostriedkov: Igor – PT (namiesto Oľgy z pochopiteľných dôvodov), Peter – VHT, Vlado – VT, Marián – BT. 

2% z dane 

- Je potrebné čo najskôr zverejniť doklady pre darovanie 2% z daní. Má na starosti Anka Miklošovičová, 

kontroluje Marián. 

Krátke výlety 

- Vyjadrili sme spokojnosť s vykonaným dotazníkom o krátkych výletoch počas pandémii. 

- Výbor odsúhlasil zverejňovanie tipov na výlety členmi rady posielaním emailov aktívnym členom. 

Rôzne: 

- Peter navrhol, aby bola jasná komunikácia členov výboru pri emailovom hlasovaní o peniazoch klubu. Treba 

jasne napísať súhlasím / nesúhlasím. Budeme vytvárať zápisnice o odsúhlasení míňania peňazí. 

- Peter navrhol striedmosť v mejloch posielaných do skupín pre členov a nečlenov. 

- Limba turist poskytne aj v roku 2021: 

o "rodinnú zľavu": pre jedného dospelého a 1 dieťa - zaplatíte za základnú známku dospelého len 7 € 

(ak je dôchodca 5€) a za dieťa len 2€ 

o zľavu pre ženy na materskej dovolenke, tieto zaplatia len 2 € . 

 

 


