
Zápis zo stretnutia výboru 
21.9.2022 

prítomní: Igor Bazovský, Danka Pecnová, Oľga Sedliaková, Paľo Slodičák, Marian Šumšala 

Pravidlá pre výlety a zájazdy 

Odporúčame, aby na každej akcii, kde klub prepláca náklady vedúcemu, účastníci zaplatili zo 

svojich poplatkov časť jeho nákladov (doprava a ubytovanie). Na veľkých výletoch (autobusový 

zájazd) zaplatia: 100% nákladov vedúceho. Na malých výletoch: cca 30% nákladov vedúceho. 

ZA: 5x 

Z výletov je možný zisk pre klub, navrhujeme 2% z ceny účastníka. 

ZA: 5x 

Odporúčame, aby pre nečlenov bola vyššia cena výletov ako pre členov. 

ZA: 5X 

Odsúhlasili sme preplatenie nákladov Danke Pecnovej za dva cyklovýlety na Južnú Moravu 

s hodnotou 41,06€ a 45,82€. 

ZA: 5X 

Praktické veci 

Súhlasíme s preplatením náklady za konzultáciu s finančnou poradkyňou v hodnote 30€, 

podmienkou je, že Lydka Valentová dodá zápis. 

ZA: 5x 

Súhlasíme s preplatením nákladov Jozefovi Baráthovi na prieskumnú cestu pre zájazd na Lipno 

podľa platných pravidiel. 

ZA: 4x, (Paľo bol neprítomný) 

Práca jednotlivých sekcií 

Porozprávali sme sa o tom ako pracujú jednotlivé sekcie: Igor Bazovský – zimná turistika, viacdňová 

pešia turistika, Oľga Sedliaková – jednodňová pešia turistika, Marian Šumšala, Dana Pecnová – 

cykloturistika, Paľo Slodičák (už nebol prítomný) – vysokohorská turistika, Marián Šumšala (dočasne) 

– vodná turistika. 

Zdá sa, že plán výletov sme tento rok celkom pekne plnili. 

Čo by sme mali vybaviť 

Potrebujeme novú pečiatku, pretože sa zmenila adresa klubu. Potrebovali by sme grafický návrh 

s novým logom. 

Stále nevieme, ako preplatiť Vladovi Stračárovi cestovné náklady za vodácky výlet. 



Členskú schôdzu by sme mohli zorganizovať: do 15. januára. Mohli by sme tu prijať nových členov. 

Potrebovali by sme vedieť, koľko ešte máme minúť z 2% z daní. 

Potrebovali by sme vedieť, na čo presne môžeme minúť 2% z daní. 

Peniaze 

Porozprávali sme sa akú máme štruktúru príjmov a výdavkov: 

Príjmy: 

• známky 

• 2% z dane 

• poplatky účastníkov výletov 

• (úspory) 

Výdavky: 

• náklady organizátorov:  

o ubytovanie 

o  cesta 

o  drobné výdavky (kópie máp) 

• výstroj 

• reprezentatívne 

• odmeny aktívnym členom 

• príspevok na známky (rodinná zľava) 

• web: 30€ 

• administratívne poplatky, registrácia 2% z dane: 50€ 

• odborné poradenstvo: 30€ 

 

 


