ZÁPISNICA
z členskej schôdze Odboru turistiky klubu slovenských turistov Limba turist, o. z., ktorá
sa uskutočnila dňa 24. mája 2022 na Základnej škole Dudova 2 v Bratislave-Petržalke
Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny
Program členskej schôdze:
1. Zhrnutie našej činnosti za minulý rok
2. Finančné čerpanie a tvorba prostriedkov za minulý rok
3. Zmena stanov - zmena sídla OZ
4. Voľba nových členov výboru
5. Informácia o klubovom materiáli
6. Podmienky preplácania a ubytovania organizátorom 1-dňových a viacdňových výletov
7. Rôzne
8. Premietanie - prezentácia Cesty SNP - najdlhšej diaľkovej trasy na Slovensku
1. Predseda Odboru turistiky klubu slovenských turistov Limba turist (ďalej len „Limba
turist“) Marián Šumšala uvítal prítomných. Členovia hlasovaním poverili Anikó
Maruščákovú spísaním zápisnice a Oľgu Sedliakovú overovateľkou zápisnice. Potom
Marián Šumšala odovzdal slovo Igorovi Bazovskému, ktorý vyhodnotil plán činnosti
Limba turist za rok 2021 týkajúci sa viacdňových a termínovaných turistických podujatí.
Skonštatoval, že aj napriek pandémii šírenia COVID-19 sa mnohé plánované akcie
uskutočnili. O ich priebehu postupne informovali vedúci jednotlivých zájazdov. O ďalších
akciách a dôležitých informáciách referovali členovia Limba turist zodpovední za:
− Miroslava Grešková o organizovaní akcií pre rodičov s deťmi,
− Marián Šumšala o organizovaní 1-dňových bicyklových výletov (zodp.: Zuzana
Šujanská),
− Stanislav Medo o organizovaní 1- dňových bicyklových výletov pre seniorov cez
týždeň,
− Oľga Sedliaková o organizovaní 1-dňovej pešej turistiky a uviedla, že k 31.12.2021 mal
Limba turist 154 členov, z toho 20 detí (súčasný stav je 156 členov, z toho 22 detí)
− Jana Kalužníková o ukladaní a zverejňovaní fotiek z výletov na webe,
− Marián Šumšala o editácii facebookovej stránky Limba turist (zodp.: Karol Stráňai),
− Marián Šumšala o organizovaní výcviku inštruktorov (zodp.: Zuzana Sumbalová).
Marián Šumšala následne informoval členov aj o zodpovedných členoch za ďalšie oblasti:
− Emília Polláková: zodpovedná za revíznu správu finančných prostriedkov Limba turist,
− Lýdia Valentová: zodpovedá za účtovníctvo (doteraz Emília Polláková),
− Martina Žarnovická: zodpovedná za úhrady z bankového účtu,
− Anna Miklošovičová: zodpovedná za výber 2 % z daní a za dobrovoľníctvo,
− Miloš Držík a.h.: zodpovedný za webové technológie,
− Ladislav Gönczöl: zodpovedný za výber a prenajímanie autobusovej dopravy na akcie.
Informácia o zodpovedných je zverejnená aj na webovej stránke Limba turist:
https://www.limbaturist.sk/na-koho-sa-mozeme-obratit/
2. Správu a čerpaní a tvorbe finančných prostriedkov Limba turist za rok 2021 predniesla
Emília Polláková, doteraz zodpovedná za účtovníctvo:
Príjem za r. 2021 (nepodliehajúci dani z príjmu) ..….….………1793,05 €
- Prijaté členské príspevky.……………..……. .299,40 €
- Príspevky z podielu zaplatenej dane 2%…... .1483,65 €

Výdavky za r..2021……………………………….……………………1219,09 €
- Turistický materiál z 2% : lekárničky, tričká………...326,93 €
- Školenia z 2%……………………………….….. ….209,46 €
-Turistický materiál z 2%: stan, snežnice..………… ..632,70 €
Spolu……………….……………………………… 1169,09 €
(Príjem 2% vr. 2020 1166,70 Eur)
- Reprezentačné..……………………………… .….….50,60 €
- Náklady preplácané organizátorom……………… ...273,22 €
- Bankové poplatky……………………………… …...86,85 €
Z finančných prostriedkov v banke, ktoré zanechal bývalý predseda Jozef Benda, sa
minulo 1137,48 €.
Stav finančných prostriedkov na účte k 01.01.2020
Stav finančných prostriedkov na účte k 31.12.2021

4336,14 €.
3198,66 €.

Pripomienky k hospodáreniu – je potrebné:
- priznávať príjmy a s tým aj súvisiace výdavky od účastníkov konkrétnych podujatí,
- do účtovníctva dávať podklady o tom, čo je financované z 2% a čo z iných zdrojov,
- konzultovať ekonomiku združenia s daňovým poradcom (odporúčanie),
- registrovať ukladanie účtovnej uzávierky Limba turist na finančnej správe.
P. Polláková upozornila členskú schôdzu, že od 1.januára 2022 má združenie za
povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej
podobe, t. j. registrácia na Finančnej správe na daň z príjmu (platby od účastníkov akcií
nespadajú pod príjmy oslobodené od dane z príjmu) a podávať daňové priznanie vrátane
účtovnej závierky v stanovenom čase.
Marián Šumšala informoval členov o zmene bankového účtu z Poštovej banky na
výhodnejší vo Fio banke.
3. Marián Šumšala predniesol návrh na zmenu stanov (dodatok č. 1 k stanovám) spočívajúcu
v zmene sídla Limba turist. Doterajšie sídlo je potrebné zmeniť, z dôvodu zmeny predsedu
– štatutára kvôli jeho prístupu k poštovej korešpondencii, a to na adresu jeho trvalého
pobytu z pôvodného sídla Černyševského 1277/23 (adresa bývalého predsedu), 851 01
Bratislava-Petržalka na nové sídlo Bebravská 13273/9, 821 07 Bratislava-Vrakuňa.
Členská schôdza rozhodla súhlasom všetkých zúčastnených členov s uvedeným návrhom
a poverila predsedu na podanie oznámenia o zmene stanov Limba turist na Ministerstve
vnútra SR.
4. Návrh na voľbu nových členov výboru predniesol Marián Šumšala Limba turist. Navrhol,
aby doterajších menej aktívnych členov výboru Petra Štefeka a Vladimíra Stračára
nahradili:
- Dana Pecnová, ktorá aj doteraz organizovala zaujímavé cyklistické a pešie výlety doma aj
v zahraničí a má záujem o prácu vo výbore. Vo výbore bude zastupovať aj ženskú časť
Limba turist a bude mať na starosti cykloturistiku.

2

- Pavol Slodičák, ktorý už organizoval snežnicový výlet a má skúsenosti so zimnou
turistikou. Vo výbore bude zastupovať mladšiu generáciu členov a rodičov s deťmi a
bude mať na starosti vysokohorskú turistiku.
Za tento návrh hlasovali členovia takto:
Zo zúčastnených 33 členov bolo: za – 25, proti – 2, zdržali sa – 6 členovia.
Členská schôdza odsúhlasila prednesený návrh a odvolala z funkcie členov výboru Petra
Štefeka a Vladimíra Stračára a zvolila za členov výboru Danu Pecnovú a Pavla Slodičáka.
5. Informáciu o klubovom materiáli predniesol Igor Bazovský. Uviedol, že je dostupná aj na
stránke Limba turist.
6. K podmienkam preplácania finančných výdavkov organizátorom 1-dňových a viacdňových
výletov z finančných prostriedkov Limba turist členská schôdza splnomocnila členov
výboru na navrhnutie riešenia do 30. júna 2022.
7. V bode rôzne Marián Šumšala uviedol, že pri organizovaní autobusových zájazdov je
nutné vopred kontaktovať Ladislava Gönczöla, ktorý zodpovedá za výber autobusového
dopravcu na zájazd. Zároveň požiadal členov klubu, aby boli aktívnejší pri zapájaní sa do
klubovej práce.
Členovia prejavili záujem na účasti cyklovýletov organizovaných Stanislavom Medom, aj
keď nespĺňajú ešte seniorskú vekovú hranicu.
8. Prezentáciu Cesty SNP - najdlhšej diaľkovej trasy na Slovensku premietol členom na záver
členskej schôdze Igor Bazovský, ktorý túto trasu absolvoval.
V Bratislave dňa 24. mája 2022

Zapísala: Anikó Maruščáková
Overila: Oľga Sedliaková
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Príloha: Vyhodnotenie pešej turistiky v roku 2021
Vzhľadom na kovidovú situáciu na jar 2021 sme dodržiavali opatrenia, ktoré bránili
zhromažďovaniu a konaniu hromadných podujatí. Mnohí naši členovia chodili do
prírody v dvojiciach, trojiciach, alebo len s rodinnými príslušníkmi, často po
neznačených chodníkoch, resp. pokiaľ to bolo možné vyhýbali sa víkendovým dňom.
Hneď po uvoľnení opatrení sme začali opäť posielať ponuky od 24.4.2021.
Prehľad pešiackych turistických akcií v roku 2021:
p.č. meno

RPT

PT

viacdňové

spolu

1.

Beleš Jozef

2 (1.a2.časť cesty SNP- BA) 1 (Lesopark)

2 (okt. V.Tatry, nov. Súľov)

5

2.

Pecnová Dana

2 (Lesopark)

2 (Pov.Inovec,
Biele Karpaty)

1 (sept. Znojemské Podyjí)

5

3.

Šopák Ľuboš

1 (Vápeč)

2 (jún Kysuce,
Banská Štiavnica)

3

4.

Rosůlková Zita

3 (Lesopark, Petržalka)

3

5.

Sedliaková Oľga

3 (Dev. Kobyla, Lesopark)

3

6.

Mačugová Žofia

2 (Lesopark)

2

7.

Olajcová Helena

1 (Lesopark)

8.

Olexáková Leona

9.

Slovák Ivan

10.

Tószögyová Mária

11.

Miková Mária

12.

Vidrnák Ján

2 (Lesopark)

2

13.

Pešek Pavol

1 (Brezová p. B., Mohyla,
H. Orešany)

1

14.

Polláková Emília

1 (Lesopark)

1

15.

Procházka Daniel

1 (Dobrá Voda)

1

16.

Slezáková Marta

1 (Vrchná Hora)

1

17.

Staňová Pavla

1 (Lesopark)

1

18.

Stráňai Karol

1 (Smolenický
okruh)

1

19.

Sumbalová Zuzana

1 (Záruby)

1

20.

Valent Michal

1 (Lesopark)

1

21.

Gogová Zuzana

1 (Lesopark)

2

2 (Pez. Baba,
Lesopark)

2

2 (Lesopark)

2
2 (Sološnica,
H. Orešany)

2
2 (júl: Poludnica,
nov. Trangoška

1 (geokešink)

2
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INÉ AKCIE, ktoré sme ponúkli našim členom a ktorých sme sa zúčastnili:
22.

Botanická exkurzia Hradište p. Vrátnom

23.

Palácové záhrady

24.

Archeologické múzeum : sprievodca I. Bazovský
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Z uvedého prehľadu vyplýva, že sme v roku 2021 zrealizovali 42 pešiackych akcií, z toho
najviac rekreačných (RPT) – 23, náročnejších (PT) -12 a viacdňových – 7 (z toho 4 akcie
zorganizovali hosťujúci vedúci, nečlenovia Limby !!!).
Najviac pešiackych akcií zorganizovali a zrealizovali Jozef Beleš a Danka Pecnová (po 5).
Do prípravy a vedenia pešiackych turistických akcií sa zapojilo 21 vedúcich (z toho 3-ja
nelimbáci - vedúci ako hostia: Majka Miková, Ľuboš Šopák a Ján Vidrnák). Pritom
evidujeme v súčasnosti v Limba turiste 134 dospelých (+22 detí a študentov). Asi 60
členov je v dôchodkovom veku.
Z 18-tich vedúcich „limbákov“ je až 13 dôchodcov!!! Preto je najviac akcií RPT. Chýbajú
mladší vedúci, ktorí by vodili dlhšie a náročnejšie trasy. Naviac korona spôsobila, že
mnohí dôchodcovia začali chodiť v menších skupinkách cez pracovný týždeň a zistili, že
im to tak lepšie vyhovuje a vynechávajú víkendy, keď je všade plno ľudí.
Záver
- je potrebné osloviť a zaktivizovať mladších členov ako vedúcich akcií
- poskytnúť návrhy na zlepšenie fungovania jednodňovej PT.

Správu vypracovala: Oľga Sedliaková
V Bratislave 24.5.2022
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