
ZÁPISNICA
zo stretnutia skupiny rodičov s deťmi pri KST Limbaturist

Dátum: 13. 1. 2023
Miesto: Viecha Drevená dedina
Prítomní: Marián Šumšala, Michal Valent, Lýdia Valentová, Rastislav Stehlík, Gabriela Sasková, 
Ľubomír Hrapko, Marek Greško, Miroslava Grešková
Deti: Terézia Šumšalová, Viktória Stehlíková, Slávka Sasková, Martin Valent, Ondrej Greško, Filip 
Greško

Program: 
1. Diskusia o ďalšom smerovaní našej skupiny
2. Tvorba programu na rok 2023

Príspevky:
1. Šumšala: Bol by som rád, aby sme tento rok vyskúšali jednu zmenu a dali náš plán výletov

do  plánu  výletov  dospelých  -  takže  už  by  bol  len  jeden  plán.  
Nemuseli  by  sme  dať  všetky  naše  akcie,  ale  vyberieme  niektoré,  napríklad  
cyklistické a nejaké ďalšie. Dôvody, ktoré som napísal výboru, prečo by mali byť výlety
sekcie RsD v našom pláne:

◦ Sme riadna sekcia nášho klubu, rovnako ako PT, ZT, VT, CT  a VHT. Sekcia funguje
veľmi dobre, môžeme si o tom niekedy pohovoriť. V poslednom čase som počul viacej
poznámok o  tom,  že  nie  sme plnohodnotnou účasťou nášho klubu -  to  by  sam rád
napravil.

◦ Chodia s nami aj dospelí bez detí. Idú s nami, pretože robíme fyzicky menej náročné
výlety. Ale počul som aj dôvod, že na dospeláckych výletoch sa necítia až tak dobre,
pretože napríklad, keď majú problém, je malá ochota im pomôcť alebo počkať.

◦ Možnože  niektorí  dospelí  turisti  by  zobrali  svojich  vnukov  alebo  iných  detských
príbuzných, keby vedeli o našom pláne.

◦ Aj rodičia s deťmi sa viacej otvoríme účasti ostatných dospelých na našich výletoch,
doteraz sme boli trochu uzavretí, ale už bolo aj dosť dospelých na našich výletoch.

◦ Na našich výletoch je pomerne mladistvá ale hlavne veľmi priateľská atmosféra - tým by
sme mohli obohatiť náš klub.

◦ Dopočul som sa, že deti nie sú vítané na výletoch Limbaturistu. To by som bol veľmi
rád, aby sa zmenilo.

2. Grešková: Nemyslím si, že dôjde k nejakej výraznej zmene. Ale skúsiť to môžeme. Náš
program je aj na stránke, keby niekto chcel, tak si mohol vybrať a ozvať sa, že ide s nami,
resp. požiadať, že chce dostávať info z našej skupiny.

3. Sasková: Súhlasím so všetkým, rozprávali sme sa o tom... Puťák by som tam nedávala, ten
vlastne ani nie je istý. 

4. Valent: Treba zlepšiť vzájomnú komunikáciu medzi dospelými a skupinou rodičia s deťmi,
som za to, aby sme robili spoločné akcie.

Príloha: Program skupiny pre rodičov s deťmi na rok 2023
Zapísala: Miroslava Grešková
Dňa: 21. 1. 2023


