
 

  

Územná  úradovňa  Ružomberok Slovenskej sekcie IPA 

Dončova 6, priečinok 62, 034 01  Ružomberok 
 

(ďalej len „územná úradovňa“) 

 
IPA-04/RK-2019             V Ružomberku, 11.01.2019 

 
 

Zápisnica z členskej schôdze  
Územnej úradovne Ružomberok  

Slovenskej sekcie IPA 
 

 
 
Dátum: 11. január 2019 

Čas: Od 16:00 hod. do 17:30 hod. 

Miesto konania: Zasadacia miestnosť ÚVTOS Ružomberok 
 
 

Prítomní:  

Za Výkonné prezídium Slovenskej sekcie IPA: Peter Dulin, asistent generálneho sekretára  
Za vedenie územnej úradovne: Miroslav Forgáč, vedúci 

    Miloš Smetana, sekretár 
    Michal Nemček, pokladník 

Členovia územnej úradovne: viď prezenčná listina 
 
 
Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti vedenia územnej úradovne za rok 2018 
3. Správa o akciách územnej úradovne za rok 2018 
4. Správa o finančnom hospodárení územnej úradovne za rok 2018 
5. Návrh činnosti územnej úradovne na rok 2019 
6. Voľby vedenia územnej úradovne na nasledujúce 4-ročné obdobie 
7. Diskusia 
8. Záver 

 
 
 
 
 
 

V Ružomberku dňa 11. januára 2019 
 

Zapísal: Miloš Smetana,  
sekretár územnej úradovne 

 
 



 

  

Priebeh členskej schôdze: 
 
k bodu 1) 

Členskú schôdzu, ako predsedajúci, otvoril o 16:00 hod. vedúci územnej úradovne Miroslav 
Forgáč, ktorý privítal člena výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA Petra Dulina a prítomných 
členov územnej úradovne. Sčítaním bolo zistené, že na členskej schôdzi je prítomných 15 členov 
územnej úradovne, čo je menej ako nadpolovičná väčšina všetkých členov v nej registrovaných, 
a teda členská schôdza nebola uznášaniaschopná. V súlade s článkom 5 ods. 6 Stanov Slovenskej 
sekcie IPA bola podľa Rokovacieho poriadku Slovenskej sekcie IPA vyhlásená 30 minútová prestávka. 
O 16:30 hod. došlo k opätovnému sčítaniu prítomných členov územnej úradovne, pričom ich počet 
bol 25. Vedúci územnej úradovne skonštatoval, že členská schôdza je v súlade so Stanovami 
Slovenskej sekcie IPA uznášaniaschopná s počtom 25 prítomných členov. 

Predsedajúci navrhol za skrutátora členskej schôdze Marcela Franka, ktorý s jeho návrhom 
súhlasil. Tento návrh bol schválený verejným hlasovaním všetkými prítomnými členmi počtom 
hlasov 25. 

Predsedajúci následne predniesol návrh programu rokovania členskej schôdze. Nikto 
z prítomných nepredložil žiadny návrh na zmenu ani na doplnenie programu rokovania. Návrh 
programu predložený vedením územnej úradovne bol schválený verejným hlasovaním všetkými 
prítomnými členmi počtom hlasov 25. 

 
k bodu 2) 

Správu o činnosti vedenia územnej úradovne za rok 2018 predniesol vedúci územnej 
úradovne Miroslav Forgáč. Správa o činnosti vedenia územnej úradovne za rok 2018 tvorí 
samostatnú prílohu tejto zápisnice. Členská schôdza vzala správu na vedomie. 

 
k bodu 3) 

Správu o akciách územnej úradovne za rok 2018 predniesol vedúci územnej úradovne 
Miroslav Forgáč. Počas jej prezentácie boli prítomným členom premietnuté fotografie z jednotlivých 
akcií. Správa o akciách územnej úradovne za rok 2018 tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice. 
Členská schôdza vzala správu na vedomie. 

 
k bodu 4) 

Správu o finančnom hospodárení územnej úradovne za rok 2018, ktorá tvorí samostatnú 
prílohu tejto zápisnice, predniesol pokladník územnej úradovne Michal Nemček. Členská schôdza 
vzala správu na vedomie. 

 
k bodu 5) 

V rámci návrhu činnosti územnej úradovne na rok 2019 boli členmi vedenia územnej 
úradovne navrhnuté prvé štyri akcie z tabuľky uvedenej nižšie a členom Petrom Uhrinom bola 
navrhnutá akcia „Strelecký deň“. O všetkých návrhoch prítomní členovia verejne hlasovali v súlade 
s Rokovacím poriadkom Slovenskej sekcie IPA. 
 

 
Návrh  
č. 

Počet 
prítomných 
členov ÚÚ 

Počet 
hlasov 

ZA 

Počet 
hlasov 
PROTI 

Počet 
hlasov 

ZDRŽALI 
SA 

 
Výsledok 

1. Lyžiarsko-turistická akcia 25 24 0 1 Schválené 
2. Guláš 25 25 0 0 Schválené 
3. Cyklo-turistická akcia 25 24 0 1 Schválené 
4. Návšteva športového podujatia 25 25 0 0 Schválené 
5. Strelecký deň 25 25 0 0 Schválené 

 
 Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že územná úradovňa v r. 2019 bude organizovať päť akcií. 



 

  

k bodu 6) 

Pred začatím volieb odišiel z rokovania členskej schôdze Daniel Ševc, čím sa počet prítomných 
členov zmenil na 24.  

Presedajúci skonštatoval, že do určeného termínu neboli vedeniu územnej úradovne 
doručené žiadne písomné návrhy kandidátov do volieb vedenia územnej úradovne a predniesol svoj 
návrh: 

Kandidát na vedúceho územnej úradovne:  Miloš Smetana 
Kandidát na sekretára územnej úradovne:  Juraj Gazdarica 
Kandidát na pokladníka územnej úradovne:  Michal Nemček 

Menovaní kandidáti vyjadrili súhlas s uvedeným návrhom. Žiadne iné návrhy kandidátov 
vedeniu územnej úradovne už predložené neboli. 

Následne predsedajúci navrhol za členov volebnej komisie Milana Štrbinu, Romana Riljaka 
a Marcela Franka, ktorí s návrhom súhlasili. Nakoľko žiadne iné návrhy na členov volebnej komisie 
neboli predložené, uvedený návrh bol schválený verejným hlasovaním všetkými prítomnými členmi 
počtom hlasov 24. Následne predsedajúci odovzdal slovo Milanovi Štrbinovi, ktorého si volebná 
komisia zvolila za svojho predsedu (ďalej len „predseda volebnej komisie“). Predseda volebnej 
komisie oboznámil prítomných s kandidátnou listinou a následne aj s navrhovaným spôsobom 
hlasovania (zdvihnutím ruky), ktorý bol všetkými 24 prítomnými členmi  odsúhlasený.  Hlasovanie 
prebehlo nasledovne: 

 
Návrh  
 

Počet 
prítomných 
členov ÚÚ 

Počet 
hlasov 

ZA 

Počet 
hlasov 
PROTI 

Počet 
hlasov 

ZDRŽALI 
SA 

 
Výsledok 

Miloš Smetana – vedúci územnej 
úradovne 

24 24 0 0 Schválené 

Juraj Gazdarica – sekretár územnej 
úradovne 

24 24 0 0 Schválené 

Michal Nemček – pokladník územnej 
úradovne 

24 24 0 0 Schválené 

Po ukončení hlasovania predseda volebnej komisie vyhlásil výsledky volieb, skonštatoval, že 
voľby prebehli v súlade s Volebným poriadkom Slovenskej sekcie IPA a novému vedeniu 
zablahoželal k zvoleniu. Následne odovzdal slovo späť predsedajúcemu Miroslavovi Forgáčovi, ktorý 
poďakoval volebnej komisii za bezproblémový priebeh volieb a novému vedeniu zablahoželal 
k zvoleniu. Novozvolený vedúci územnej úradovne Miloš Smetana poďakoval Miroslavovi Forgáčovi 
za doterajšie 9-ročné pôsobenie vo vedení územnej úradovne na pozíciách sekretára a neskôr 
vedúceho územnej úradovne. 

Protokol o priebehu a výsledkoch volieb tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice. 

k bodu 7) 

Peter Dulin, člen výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA, poďakoval končiacemu vedeniu 
územnej úradovne a novému vedeniu zablahoželal. Následne stručne zhodnotil a predstavil prácu 
a poslanie Slovenskej sekcie IPA a pozval členov územnej úradovne na Víkend priateľstva, ktorý sa 
v júni 2019 bude konať v Šamoríne. Ďalej navrhol vedeniu územnej úradovne zvážiť pozvanie aj 
členov iných územných úradovní na akcie Územnej úradovne Ružomberok. Vyzval tiež k propagácii 
akcií Územnej úradovne Ružomberok na www stránke Slovenskej sekcie IPA. Členská schôdza berie 
diskusný príspevok na vedomie. 

Miroslav Socháň požiadal vedenie územnej úradovne o rozposielanie oznamov 
o organizovaní akcií minimálne mesiac pred ich konaním. Miloš Smetana za vedenie územnej 
úradovne reagoval, že pri oboznamovanie o konaní akcií je limitované viacerými objektívnymi 
faktormi (počasie, komunikácia s ubytovacími zariadeniami, ...), preto nie je vždy možné tejto 
požiadavke vyhovieť. Členská schôdza berie diskusný príspevok na vedomie. 

 



 

  

Miloš Smetana navrhol zriadiť vlastnú www stránku Územnej úradovne Ružomberok 
s cieľom propagácie činnosti územnej úradovne a tiež z dôvodu možného uľahčenia práce vedenia 
územnej úradovne. Odhadované náklady predstavujú cca. 50,-EUR/rok. O tomto návrhu dal 
predsedajúci členskej schôdze hlasovať. Tento návrh bol schválený verejným hlasovaním všetkými 
prítomnými členmi počtom hlasov 25 (medzičasom pribudol člen Ján Cebecauer). 

Michal Nemček vysvetlil prítomným členom, prečo nebola v roku 2018 zakúpená 
permanentka do wellness, na ktorú bola na členskej schôdzi v roku 2018 schválená suma 1000,-EUR. 
Najväčším problémom bola násobná finančná náročnosť prenosných permanentiek a tiež zložitá 
organizácia ich prípadného odovzdávania medzi členmi územnej úradovne navzájom. Členská 
schôdza berie diskusný príspevok na vedomie bez pripomienok. 

Vladimír Kubačka ponúkol možnosť zabezpečiť pre členov územnej úradovne lacnejšie 
vstupy do stredísk Jasná, Tatralandia a Bešeňová prostredníctvom kariet Gopass. Predsedajúci 
poďakoval Vladimírovi Kubačkovi za túto možnosť. Členská schôdza berie diskusný príspevok na 
vedomie. 

Branislav Hubcej sa Petra Dulina, člena výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA, opýtal, či 
by nebolo možné distribuovať členom územných úradovní na požiadanie aj viac personalizovaných 
nálepiek na auto. Peter Dulin sa vyjadril, že toto nie je možné, nakoľko výroba personalizovaných 
nálepiek prebieha v Nemecku. V súčasnosti vedenie Slovenskej sekcie IPA zvažuje možnosť výroby 
členských preukazov a personalizovaných nálepiek na Slovensku, hľadajú firmu, ktorá by to za 
prijateľných podmienok dokázala vyrobiť. Členská schôdza berie diskusný príspevok na vedomie. 

Žiadny iný člen územnej úradovne sa už do tohto bodu so žiadnym príspevkom neprihlásil.  

 
k bodu 8) 

Vedúci územnej úradovne Miroslav Forgáč poďakoval prítomným členom za účasť na členskej 
schôdzi a následne želaním, aby sa všetky naplánované akcie realizovali k spokojnosti všetkých 
členov, rokovanie ukončil.  

 
 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina 
2. Správa o činnosti vedenia územnej úradovne za rok 2018 
3. Správa o akciách územnej úradovne za rok 2018 
4. Správa finančného hospodárenia a správy majetku územnej úradovne za rok 2018 
5. Protokol o priebehu a výsledkoch volieb 



Územná  úradovňa  Ružomberok Slovenskej sekcie IPA 

Dončova 6, priečinok 62, 034 01  Ružomberok 
 

(ďalej len „územná úradovňa“) 

 

IPA-04/RK-2019             V Ružomberku, 11.01.2019 

príloha č. 2 

 

Správa o činnosti vedenia územnej úradovne za rok 2018 
 

 
Vedenie Územnej úradovne: 
 
 

- v mesiaci január bol spracovaný a zaslaný vedeniu Slovenskej sekcie IPA dotazník činnosti 
územnej úradovne za r. 2017, následne boli vrátené neodobraté preukazy končiacich členov 
našej územnej úradovne, 
 

- v mesiaci  február boli predložené podklady pre spracovanie daňového priznania územnej 
úradovne za rok 2017 a po jeho spracovaní bolo zaslané vedeniu Slovenskej sekcie IPA, 
 

- v priebehu prvého polroka 2018 boli vybavované prihlášky nových členov územnej 
úradovne (v r. 2018 pribudlo 15 členov, ubudli 4 členovia, stav k 01.01.2019 bol 225 členov), 
 

- v mesiaci september boli spracované a vedeniu Slovenskej sekcie IPA zaslané podklady pre 
výrobu členských preukazov na r. 2019, 
 

- v mesiaci november sa dvaja členovia územnej úradovne (delegát + pozorovateľ) zúčastnili 
na Národnom kongrese Slovenskej sekcie IPA v Mýte pod Ďumbierom. Sprievodnou akciou 
kongresu bol aj Víkend priateľstva Slovenskej sekcie IPA 2018, na ktorom sa zúčastnili dvaja 
členovia územnej úradovne s rodinnými príslušníkmi. 
 

- v mesiacoch november - december bol zabezpečovaný výber členského na rok 2019, 
 

- koncom decembra začala distribúcia členských preukazov na rok 2019 členom územnej 
úradovne, 
 

- v priebehu roka 2018 bola zabezpečovaná realizácia schválených akcií územnej úradovne na 
rok 2018. Zo šiestich plánovaných akcií, ktoré boli schválené na členskej schôdzi v r. 2018, sa 
uskutočnili štyri akcie. 
 

 

Miroslav Forgáč, v.r. 
vedúci územnej úradovne 



Územná  úradovňa  Ružomberok Slovenskej sekcie IPA 

Dončova 6, priečinok 62, 034 01  Ružomberok 
 

(ďalej len „územná úradovňa“) 

 

IPA-04/RK-2019             V Ružomberku, 11.01.2019 

príloha č. 3 

 

Správa o akciách Územnej úradovne Ružomberok  
Slovenskej sekcie IPA 

za rok 2018 
 

 Smrekovica 2018 

Tradičná zimná akcia našej územnej úradovne „skialpový pochod na Smrekovicu“, ktorá 

zaknihovala už svoj ôsmy ročník, sa oproti predchádzajúcim ročníkom vyznačovala dvoma  

špecifikami. Po prvý krát uskutočnila v priebehu troch dní, čoho dôvodom bola najmä dĺžka 

plánovanej trasy. Pochod na Smrekovicu z Liptovských Revúc sme sa totiž rozhodli obohatiť o 

návštevu Chaty pod Borišovom. Druhým špecifikom bola nočná túra za pomoci „čeloviek“, ktorou 

sme pochod na Smrekovicu započali. V piatok večer o 19.00 h. sme za oblačného počasia vyrazili od 

penziónu Horec v Liptovských Revúcach. Cestou na Ploskú nás sprevádzalo husté sneženie a na jej 

vrchole sa pridala aj hustá hmla. Nakoľko tma, nepriazeň počasia a neznalosť terénu väčšiny 

účastníkov nabádali k veľkej opatrnosti, zodpovednosť za skupinu pri zostupe z Ploskej prevzal 

skúsený horal Peťo. Ako ostrieľaný znalec tamojšieho prostredia nám zostup na Chatu pod 

Borišovom spestril aj neplánovaným výletom v lokalite Kišky. V tomto romantickom prostredí nám 

priblížil problematiku orientácie v prírode ako aj práce s navigáciou GPS a predviedol aj ukážky 

zvládania náročnejšieho terénu v noci. Po dva a pol hodinovom zostupe, očarení krásami zimnej 

nočnej Veľkej Fatry, sme tesne pred polnocou, so slovami „chvála Bohu“, dorazili na Chatu pod 

Borišovom. Večer plný neuveriteľných zážitkov ukončila milým príhovorom až chatárka.  Druhý deň 

ráno sme plní elánu vyrazili za našim cieľom. Počasie nám prialo, hmla so snežením ustúpili a tak 

sme sa mohli kochať pohľadmi na okolitú krajinu. Z časových dôvodov sme tentokrát upustili od 

výstupu na Rakytov, ktorý sme traverzom obišli. Počas občerstvovacích prestávok sme debatili 

najmä o zážitkoch predchádzajúceho večera, nakoľko v nás zanechali silné dojmy. Tajne sme dúfali, 

že nám Peťo pripraví nejaké prekvapko aj počas tejto túry, no sklamal nás. Pred zotmením, bez 

vážnejších problémov, sme dorazili na Smrekovicu, kde nás privítali ostatní účastníci akcie. Po 

chutnej večeri, ako býva zvykom, viacerí z nás regenerovali v hotelovom wellnesse a neskôr v 

príjemnej atmosfére baru. V nedeľu padli vhod neskoré raňajky a po tradičnom „kapurkovom“ sme 



ukončili pobyt na Smrekovici. Skupina lyžiarov sa vydala na pochod na Malinô Brdo, ostatní sa 

odviezli na Bodegu a odtiaľ domov. 

Akcie sa zúčastnilo 21 členov územnej úradovne (11 lyžiarov, 10 turistov). 

 

 



Futbalový zápas – akcia sa nekonala 

V roku 2018 sme sa rozhodli osloviť členov územnej úradovne iným športom. V rokoch 2016 

a 2017 sme boli na hokejových zápasoch, tento rok sme vybrali futbalový zápas – finále Slovenského 

pohára medzi MFK Ružomberok a ŠK Slovan Bratislava, ktoré sa konalo dňa 01. mája 2018. Akcia sa 

nakoniec pre nezáujem členov nekonala.  

 

Turistický výlet na BYSTRÚ LÁVKU – akcia sa nekonala 

Turistický výlet plánovaný 23. júna 2018 sa pre nezáujem členov nekonal.  

 

  



ŠÁLUG 2018  

V sobotu 09. júna 2018 sme v spolupráci so Základnou organizáciou Odborového zväzu pri 

ÚVTOS Ružomberok zorganizovali už tretí ročník akcie s názvom Šálug 2018, ktorá bola schválená 

členskou schôdzou našej územnej úradovne. V útulnom podhorskom prostredí športového areálu 

v Ludrovej sme v doobedňajších hodinách varili guláš pre všetkých prihlásených členov obidvoch 

organizácií, ich rodinných príslušníkov a priateľov. Aj tento rok môžeme konštatovať, že počasie 

nesklamalo. Aj preto sa okrem družných diskusných skupín niektorí športoví nadšenci vrhli na 

loptové hry, čo ocenili najmä zúčastnené deti. Po športových výkonoch sme energiu doplnili 

výborným gulášom a pri ohni sme si opiekli špekáčiky. Akcia sa opäť vydarila, aj vďaka spolupráci so 

Základnou organizáciou Odborového zväzu pri ÚVTOS Ružomberok. Guláš bol výborný, všetci sme 

sa dobre zabavili, niektorí si aj zašportovali a uspokojili sme aj naše chuťové poháriky. Akcie sa 

zúčastnilo 21 členov Územnej  úradovne Ružomberok Slovenskej sekcie IPA, spolu s rodinnými 

príslušníkmi nás bolo bezmála 40. 

 

  



Cykloturistická akcia – Kráľova Studňa 2018  

V piatok 31. augusta 2018 popoludní sa v upršanom počasí začala ďalšia naša akcia. Do 

autobusu sme postupne naložili 20 bicyklov. Rozhodli sme sa zdolať nástrahy horského terénu 

s cieľom dosiahnuť hotel Kráľova Studňa ešte pred zotmením. Niektorí sa vybrali náročnejšou trasou 

z Liptovských Revúc, väčšina uprednostnila menej náročnú, ale rovnako zaujímavú trasu z Malého 

Šturca. Počas presunu sme sa kochali krásami horského prostredia a absenciu občerstvovacích 

zariadení sme sanovali vlastnými zásobami. Tesne pred zotmením sme všetci dorazili do cieľa, teda 

skoro všetci – nakoľko zradil technický stav autobusu. Vyhladnutí a vysmädnutí sme uspokojili svoje 

potreby a zvyšok večera sme strávili v družnej debate. Ráno sme sa naraňajkovali a pokračovali sme 

na bicykloch horským hrebeňom Veľkej Fatry cez Krížnu a Ostredok smerom pod Borišov. Náročnosť 

trasy si vyžadovala časté zastávky, tá najočakávanejšia bola na Chate pod Borišovom, kde sme si dali 

kapustovú aj chmelovú polievku. Po niekoľkých minútach odpočinku sme sa opäť rozdelili – niektorí 

pokračovali popod vrchol Ploskej do Liptovských Revúc, väčšina sa ale pobrala zarasteným 

rúbaniskom smerom ku koncu nekonečnej Ľubochnianskej doliny. Po jej zdolaní sme sa ešte zastavili 

v miestnom pohostinstve a po určitom čase sme sa rozlúčili s pocitom, že sme opäť zažili 

neopakovateľné zážitky vďaka súdržnosti našich členov. Počasie počas týchto dvoch dní nám  

mimoriadne prialo. Napriek dažďu, ktorý nás sprevádzal pri nastupovaní do autobusu v piatok 

poobede, takmer celý čas svietilo slnko.  

 



Degustácia vín vo vinohradníckej oblasti Tokaj 

Po minuloročnej ochutnávke vín z malokarpatskej oblasti v Šenkviciach sme sa tentokrát 

rozhodli ochutnať vína aj z opačnej strany Slovenska, z Tokajskej oblasti. A tak ráno, v deň výročia 

nežnej revolúcie, za krásneho slnečného počasia sme vyrazili za someliérskymi zážitkami do mekky 

Tokaja – dedinky Malá Tŕňa. Cesta ubiehala v pohode, až na malé nevoľnosti niektorých účastníkov 

pri zostupe z horského prechodu Vernár, spôsobené množstvom ostrých zákrut. Príjemným 

spestrením dlhej cesty tak bola návšteva jednej z najznámejších jaskýň Slovenska - jaskyne Domica. 

O jej nádhere sme sa presviedčali  počas zhruba hodinového vstupu. Trochu nás mrzelo, že sme 

nemohli absolvovať aj prehliadku časti jaskyne, ktorá sa realizuje na člnoch. Z dôvodu extrémne 

nízkej zrážkovej činnosti počas roka v oblasti Gemera totiž v koryte jaskynnej riečky nebola žiadna 

voda. Po návšteve jaskyne nám riadne vytrovilo, no nájsť vhodné miesto na zahnanie hladu sa v tejto 

lokalite, v deň štátneho sviatku, ukázalo ako značný problém.  Nakoniec sa šťastena na nás predsa 

len usmiala a tak sme, síce s hodinovým sklzom, ale sýty, pokračovali až do cieľa našej cesty. V Malej 

Tŕni, na malom nádvorí štýlového domčeka nás srdečne privítala usmievavá sprievodkyňa a po 

úvodných slovách sme zostúpili do útrob najstarších pivníc Tokaja. Najskôr sme absolvovali 

prehliadku týchto historických skvostov a potom, v jednej z nich, začala samotná degustácia, počas 

ktorej sme okrem dráždenia chuťových pohárikov nasávali aj informácie o špecifikách tokajských 

vín. Každou chutnanou vzorkou narastali nielen vedomosti o vinárskom umení ale samozrejme aj 

nálada účastníkov. Po dopití poslednej kvapky nám neostalo nič iné ako zakúpiť  dostatočné zásoby 

na spiatočnú cestu, poďakovať a rozlúčiť sa. Cesta domov ubiehala vo veselom duchu a v neskorý 

večer sme bez problémov dorazili do Ružomberka.  

Akcie sa zúčastnilo 11 členov územnej úradovne a 14 ich rodinných príslušníkov. 

 



Národný kongres Slovenskej sekcie IPA 

29. september 2018 v Mýte pod Ďumbierom 
 

Dôležité body programu rokovania:  

 

1. Výročná správa o činnosti, hospodárení a o stave majetku Slovenskej sekcie IPA za rok 2017  

2. Návrh Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA na pozastavenie hlasovacieho práva územným 

úradovniam Slovenskej sekcie IPA (z dôvodu slabej platobnej disciplíny územných úradovní resp. 

ich členov) 

3. Návrhy Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA a niektorých územných úradovní na zmenu a 

doplnenie stanov Slovenskej sekcie IPA 

4. Určenie výšky členského príspevku a výšky odvodu na účet Slovenskej sekcie IPA v roku 2019 

 

 

 

 

  



Víkend priateľstva Slovenskej sekcie IPA 2018 

V dňoch 28. – 30. septembra 2018 sa dvaja naši členovia s manželkami zúčastnili akcie Víkend 

priateľstva SS IPA, ktorú organizovala ÚÚ Banská Bystrica SS IPA.  Po ubytovaní v hotely Mýto 

v katastri obce Mýto pod Ďumbierom bola naplánovaná prehliadky obce a vo večerných hodinách 

wellness. V sobotu bol zorganizovaný výlet Čiernohronskou železnicou do múzea lesných železníc 

v Čiernom Balogu. Po pútavom výlete si poobede opäť oddýchli v hotelovom wellnesse a načerpali 

sily na večerné spoločenské podujatie pri hudbe a tanci. Pobyt v hoteli bol ukončený v nedeľu 

raňajkami. Nasledoval ešte výlet z južnej strany lanovkou na Chopok. Potom sa už členovia územných 

úradovní plný zážitkov rozlúčili a cestovali do svojich domovov. 

 

 

 

Miroslav Forgáč, v.r. 
vedúci územnej úradovne 

 



Územná  úradovňa  Ružomberok Slovenskej sekcie IPA 

Dončova 6, priečinok 62, 034 01  Ružomberok 
 

(ďalej len „územná úradovňa“) 

 

IPA-04/RK-2019             V Ružomberku, 11.01.2019 

príloha č. 4 

 
 

Správa finančného hospodárenia a správy majetku  

územnej úradovne za rok 2018 

 

Stav finančných prostriedkov na začiatku roku 2018                                8902,34 €   

Príjmy z členských príspevkov za rok 2018                                         4280,00 €  

Príjmy z členských príspevkov novoprijatých  členov                            300,00 € 

Výdavky súvisiace s členskou schôdzou                                                    91,24 € 

Výdavky na účtovnú uzávierku pre daňové priznanie                       50,00 € 

Výdavky za účasť pozorovateľa na Národ. Kongrese IPA                    96,00 € 

Výdavky na poštovné                                                                                    9,35 € 

Výdavky na lyžiarsko – turistickú akciu Borišov-Smrekovica             1722,40 € 

Výdavky na cyklo – turistickú akciu Kráľová Studňa                  1224,04 € 

Výdavky na futbalový turnaj v Kráľovej Lehote                                     122,24 € 

Výdavky na guláš                                                                                      236,66 € 

Víkend priateľstva Mýto pod Ďumbierom                                                  40,60 € 

Degustácia vín Malá Tŕňa + Domica                                                         913,47 € 

 

 

 

 

Stav finančných prostriedkov k 11.01.2019 je 

- na účte      8483,74 € 

- v pokladni  862,02 € 

Spolu           9345,76 € 

 

 

 

Mgr. Michal Nemček, v.r. 
pokladník územnej úradovne 



 



 


