
 

  

Územná  úradovňa  Ružomberok Slovenskej sekcie IPA 

Dončova 6, priečinok 62, 034 01  Ružomberok 
 

(ďalej len „územná úradovňa“) 

 
IPA-SK-RK/2023/1             V Ružomberku, 09.01.2023 

 
 

Zápisnica z členskej schôdze  
Územnej úradovne Ružomberok  

Slovenskej sekcie IPA 
 

 
 
Dátum: 05. január 2023 

Čas: Od 16:00 hod. do 18:00 hod. 

Miesto konania: reštaurácia Anima Cafe, adresa: Námestie slobody 1859, 03401  Ružomberok 
 
 

Prítomní:  

Za Výkonné prezídium Slovenskej sekcie IPA: Peter Dulin, 2.viceprezident  
       Mgr. Richard Kadnár, pokladník 
Za vedenie územnej úradovne: PaedDr. Miloš Smetana, vedúci 

    PaedDr. Juraj Gazdarica, sekretár 
    Mgr. Michal Nemček, pokladník 

Členovia územnej úradovne: viď prezenčná listina 
 
 
Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie členskej schôdze 
2. Správa o finančnom hospodárení územnej úradovne za roky 2019-2022 
3. Správa o činnosti vedenia územnej úradovne za roky 2019-2022  
4. Správa o činnosti územnej úradovne za roky 2019-2022 
5. Voľby vedenia územnej úradovne na nasledujúce 4-ročné obdobie 
6. Diskusia (plán akcií na nasledujúce obdobie, atď.) 
7. Záver 
8. Občerstvenie 

 
 
 
 
 
 

V Ružomberku dňa 09. januára 2023 
 

Zapísal: PaedDr. Miloš Smetana,  
vedúci územnej úradovne 

 
 



 

  

Priebeh členskej schôdze: 
 
k bodu 1) 

Členskú schôdzu, ako predsedajúci, otvoril o 16:00 hod. vedúci územnej úradovne Miloš 
Smetana, ktorý privítal členov výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA Petra Dulina a Richarda 
Kadnára a prítomných členov územnej úradovne. Sčítaním bolo zistené, že na členskej schôdzi je 
prítomných 18 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 21. Vedúci územnej úradovne skonštatoval, že členská schôdza je 
v súlade so Stanovami Slovenskej sekcie IPA uznášaniaschopná s počtom 21 prítomných členov. Na 
prezenčnej listine bolo uvedených a podpísaných 23 členov, fyzickým sčítaním prítomných bol 
potvrdený počet 21 členov, neprítomní boli Tomáš Cebecauer a Ján Bursa. 

Rokovanie sa začalo vypočutím hymny IPA. Potom vedúci územnej úradovne vyzval 
prítomných členov, aby si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých členov územnej úradovne. 

Následne predsedajúci navrhol za skrutátora členskej schôdze Filipa Haviara, ktorý s jeho 
návrhom súhlasil. Tento návrh bol schválený všeobecným súhlasom. 

Predsedajúci predniesol návrh, aby všetky hlasovania na členskej schôdzi boli verejné, čo bolo 
schválené všeobecným súhlasom. Predsedajúci oboznámil prítomných členov s návrhom programu 
členskej schôdze a vyzval ich na prípadné doplnenie tohto programu. Nikto z prítomných nepredložil 
žiadny návrh na zmenu ani na doplnenie programu rokovania. Návrh programu predložený vedením 
územnej úradovne bol schválený všetkými prítomnými členmi počtom hlasov 21. 

 
k bodu 2) 

Správu o finančnom hospodárení územnej úradovne za roky 2019-2022, ktorá tvorí 
samostatnú prílohu tejto zápisnice, predniesol pokladník územnej úradovne Michal Nemček. Členská 
schôdza schválila správu v predloženom znení všetkými prítomnými členmi počtom hlasov 21. 

 
k bodu 3) 

Správu o činnosti vedenia územnej úradovne za roky 2019-2022 predniesol vedúci územnej 
úradovne Miloš Smetana. Správa o činnosti vedenia územnej úradovne za roky 2019-2022 tvorí 
samostatnú prílohu tejto zápisnice. Členská schôdza schválila správu v predloženom znení všetkými 
prítomnými členmi počtom hlasov 21. 

 
k bodu 4) 

Správu o činnosti územnej úradovne za roky 2019-2022 predniesol sekretár územnej 
úradovne Juraj Gazdarica. Počas jej prezentácie boli prítomným členom premietnuté fotografie 
z jednotlivých akcií. Správa o činnosti územnej úradovne za roky 2019-2022 tvorí samostatnú 
prílohu tejto zápisnice. Členská schôdza schválila správu v predloženom znení všetkými prítomnými 
členmi počtom hlasov 21. 

 
k bodu 5) 

Predsedajúci navrhol za členov volebnej komisie Miloša Smetanu, Petra Lazíka a Ladislava 
Uličného, ktorí s návrhom súhlasili. Nakoľko žiadne iné návrhy na členov volebnej komisie neboli 
predložené, uvedený návrh bol schválený verejným hlasovaním, pričom o každom členovi volebnej 
komisie sa hlasovalo jednotlivo. Každý z členov volebnej komisie bol odsúhlasený hlasovaním  
všetkými prítomnými členmi počtom hlasov 21. Následne priebeh volieb viedol Miloš Smetana, 
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 (verejné hlasovanie zdvihnutím ruky), ktorý bol všetkými 21 
prítomnými členmi odsúhlasený. Skonštatoval, že do určeného termínu boli vedeniu územnej 



 

  

úradovne doručené návrhy kandidátov do volieb vedenia územnej úradovne, z ktorých bola 
zostavená kandidátna listina v nasledovnom znení: 

Kandidát na vedúceho územnej úradovne:  PaedDr. Juraj Gazdarica 
Kandidát na sekretára územnej úradovne:  Mgr. Patrik Lovich 
Kandidát na pokladníka územnej úradovne:  Mgr. Michal Nemček 

Menovaní kandidáti vyjadrili súhlas s uvedeným návrhom. Žiadne iné návrhy kandidátov 
vedeniu územnej úradovne predložené neboli. Predseda volebnej komisie stručne predstavil 
navrhovaných kandidátov. Následne došlo k zisteniu počtu členov územnej úradovne prítomných na 
voľbe vedenia územnej úradovne. Prítomných bolo 21 členov. 

Hlasovanie prebehlo nasledovne: 

 
Návrh  
 

Počet 
prítomných 
členov ÚÚ 

Počet 
hlasov 

ZA 

Počet 
hlasov 
PROTI 

Počet 
hlasov 

ZDRŽALI 
SA 

 
Výsledok 

PaedDr. Juraj Gazdarica – vedúci 
územnej úradovne 

21 20 0 1 Schválené 

Mgr. Patrik Lovich – sekretár územnej 
úradovne 

21 20 0 1 Schválené 

Mgr. Michal Nemček – pokladník 
územnej úradovne 

21 20 0 1 Schválené 

Po ukončení každého hlasovania predseda volebnej komisie vyhlásil výsledky volieb. V závere 
skonštatoval, že voľby prebehli v súlade s Volebným poriadkom Slovenskej sekcie IPA a novému 
vedeniu zablahoželal k zvoleniu. Následne predsedajúci poďakoval volebnej komisii za 
bezproblémový priebeh volieb a novému vedeniu zablahoželal do budúcna veľa síl a entuziazmu pri 
organizovaní akcií pre členov územnej úradovne. Novozvolený vedúci územnej úradovne Juraj 
Gazdarica poďakoval Milošovi Smetanovi za doterajšie 7-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 6) 

Peter Dulin, 2. viceprezident Slovenskej sekcie IPA, informoval prítomných členov o činnosti 
výkonného prezídia, o priebehu národných kongresov, o celosvetových akciách IPA. Prezentoval 
facebookovú stránku Slovenskej sekcie IPA a vyzval nové vedenie územnej úradovne na prezentáciu 
činnosti aj na tejto platforme. Ďalej vyzval na spájanie členov viacerých územných úradovní pri 
organizovaní akcií. Členská schôdza berie diskusný príspevok na vedomie. 

Richard Kadnár, pokladník Slovenskej sekcie IPA, informoval prítomných členov o sprenevere 
finančných prostriedkov Slovenskej sekcie IPA bývalou pokladníčkou a o stave riešenia tohto 
problému. Vyjadril presvedčenie, že sa finančné prostriedky podarí vrátiť späť Slovenskej sekcii IPA. 
Súčasne informoval o prijatí systémových opatrení, aby sa podobná situácia nezopakovala. Záverom 
dal do pozornosti novú smernicu o financovaní podujatí s medzinárodnou účasťou. Členská schôdza 
berie diskusný príspevok na vedomie. 

V rámci návrhu činnosti územnej úradovne na nasledujúce obdobie členovia vedenia územnej 
úradovne navrhli, aby sa každý kalendárny rok organizovali dve „tradičné akcie“ územnej úradovne, 
a to „Lyžiarsko-turistická akcia“ a „Cyklo-turistická akcia“. K týmto dvom akciám každý kalendárny 
rok vedenie územnej úradovne zorganizuje ešte jednu akciu z ponuky, ktorú odhlasuje členská 
schôdza. Za tento návrh hlasovalo 21 členov, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal – návrh bol 
schválený. 

O všetkých navrhnutých akciách následne 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. Návšteva športového podujatia 21 12 0 9 Schválené 
2. Vínna cesta 21 20 0 1 Schválené 
3. Turistická akcia 21 18 0 3 Schválené 
4. Strelecký deň 21 9 0 12 Neschválené 
5. Splav vodného toku 21 8 1 12 Neschválené 
6. Guláš 21 19 0 2 Schválené 

 
 Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že vedenie územnej úradovne má na nasledujúce obdobie 
možnosť popri dvoch tradičných podujatiach „Lyžiarsko-turistická akcia“ a „Cyklo-turistická akcia“ 
organizovať každý rok ešte jednu akciu z odsúhlaseného výberu, v poradí podľa záujmu: Vínna cesta, 
Guláš, Turistická akcia, Návšteva športového podujatia.  

Miloš Smetana navrhol, aby na nasledujúce štyri roky (do skončenia volebného obdobia 
súčasného vedenia územnej úradovne) boli od spoluúčasti na akciách územnej úradovne v plnom 
rozsahu oslobodení výsluhoví dôchodcovia s fyzickým vekom nad 60 rokov, tak ako tomu bolo aj 
doteraz. Za tento návrh hlasovalo 19 členov, 1 bol proti, 1 sa zdržal – návrh bol schválený. 

Miloš Smetana navrhol pokračovať v prevádzkovaní www stránky Územnej úradovne 
Ružomberok s cieľom propagácie činnosti územnej úradovne a tiež z dôvodu možného uľahčenia 
práce vedenia územnej úradovne. Odhadované náklady predstavujú cca. 60,-EUR/rok. O tomto 
návrhu dal predsedajúci členskej schôdze hlasovať. Tento návrh bol schválený verejným hlasovaním 
všetkými prítomnými členmi počtom hlasov 21. 

Michal Nemček navrhol, aby pri organizovaní najbližšej cyklo-turistickej akcie bola každému 
členovi územnej úradovne ponúknutá možnosť objednať si tričko s motívom Územnej úradovne 
Ružomberok Slovenskej sekcie IPA. Predpokladané náklady na výrobu trička sú cca. 60,-EUR. Návrh 
Michala Nemčeka počítal s tým, že tretinu nákladov na výrobu trička preplatí územná úradovňa a dve 
tretiny si bude hradiť každý záujemca sám. Za tento návrh hlasovalo 20 členov, nikto nebol proti, 1 
sa zdržal – návrh bol schválený. 

Andrej Almaši navrhol, aby pri akciách v horskom teréne vedenie územnej úradovne okrem 
iného organizačne zabezpečilo pre účastníkov akcie aj krátkodobé úrazové poistenie resp. poistenie 
záchrany. Za tento návrh hlasovali 2 členovia, 19 bolo proti, nikto sa nezdržal – návrh nebol 
schválený. 

 Vladimír Imrich navrhol, aby sa pri „Lyžiarsko-turistickej akcii“ a „Cyklo-turistickej akcii“  po 
prípadnom poškodení bicykla, lyží príp. inej časti výstroja a výzbroje ktoréhokoľvek účastníka akcie 
všetci účastníci akcie finančne podieľali na oprave. Za tento návrh hlasovali 2 členovia, 18 bolo proti, 
1 sa zdržal – návrh nebol schválený. 

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

 
k bodu 7) 

Vedúci územnej úradovne Miloš Smetana poďakoval prítomným členom za účasť na členskej 
schôdzi a následne želaním, aby sa všetky naplánované akcie realizovali k spokojnosti všetkých 
členov, rokovanie ukončil a pozval prítomných na skromné občerstvenie.  

 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina 
2. Správa o finančnom hospodárení územnej úradovne za roky 2019-2022 
3. Správa o činnosti vedenia územnej úradovne za roky 2019-2022  
4. Správa o činnosti územnej úradovne za roky 2019-2022 
5. Protokol o priebehu a výsledku volieb 



 

  

Územná  úradovňa  Ružomberok Slovenskej sekcie IPA 

Dončova 6, priečinok 62, 034 01  Ružomberok 
 

(ďalej len „územná úradovňa“) 

 
IPA-SK-RK/2023/1 
príloha č. 2 
 
 

Správa o finančnom hospodárení územnej úradovne za roky 
2019-2022 

 
Stav finančných prostriedkov na začiatku roku 2019                          9345,76 €  
Príjmy z členských príspevkov za rok 2019                                        4240 €  
Príjmy z členských príspevkov novoprijatých  členov                           340 € 
Odvody z členských príspevkov na SS IPA za rok 2018                          1687 € 
Doména ipa-rk.sk                                                                                                       84 € 
Výdavky súvisiace s členskou schôdzou                                                       92,64 € 
Výdavky na účtovnú uzávierku pre daňové priznanie                               50 € 
Výdavky za účasť pozorovateľa na Národ. Kongrese IPA               199 € 
Výdavky na poštovné                                                                                 9,50 € 
Výdavky na lyžiarsko – turistickú akciu Smrekovica                           1495,91 € 
Výdavky na Strelecký deň                                                                               617,45 € 
Výdavky na cyklo – turistickú akciu Banská Štiavnica                    1112,44 € 
Výdavky na guláš                                                                                               378,54 € 
Výdavky na futbalový zápas                                                                           399,89 € 
Víkend priateľstva Senec                                                                                140,57 € 
 
Stav finančných prostriedkov k 01.01.2020 bol  7303,42 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stav finančných prostriedkov na začiatku roku 2020                          7303,42 €  
Príjmy z členských príspevkov za rok 2020                                        4940 €  
Odvody z členských príspevkov na SS IPA za rok 2019                          1470 € 
Stránka ipa-rk.sk                                                                                                        53 € 
Výdavky súvisiace s členskou schôdzou                                                     112,77 € 
Výdavky na účtovnú uzávierku pre daňové priznanie                               50 € 
Výdavky za účasť pozorovateľa na Národ. Kongrese IPA           97,45 € 
Výdavky na poštovné                                                                                 5,50 € 
Výdavky na lyžiarsko – turistickú akciu Smrekovica                          1159,98 € 
Výdavky na cyklo – turistickú akciu Vôkol Liptova                   1827,35 € 
 
Stav finančných prostriedkov k 01.01.2021 bol  8138,37 €. 
 



 

  

 
 
Stav finančných prostriedkov na začiatku roku 2021                          8138,37 €  
Príjmy z členských príspevkov za rok 2021                                        4780 €  
Odvody z členských príspevkov na SS IPA za rok 2020                           1482 € 
Stránka ipa-rk.sk                                                                                                         53 € 
Výdavky na účtovnú uzávierku pre daňové priznanie                                50 € 
Výdavky za účasť predsedu na Národ. Kongrese IPA                            8,48 € 
Výdavky na cyklo – turistickú akciu Pieninský drapák                        2231,52 € 
 
Stav finančných prostriedkov k 01.01.2022 bol 9199,18 €. 
 
 
 
Stav finančných prostriedkov na začiatku roku 2022                          9199,18 €  
Príjmy z členských príspevkov za rok 2022                                       5020 €  
Stránka Ipa-rk.sk                                                                                                        53 € 
Výdavky na účtovnú uzávierku pre daňové priznanie                               50 € 
Výdavky na poštovné                                                                                 2,40 € 
Výdavky na lyžiarsko – turistickú akciu Smrekovica                           2313,12 € 
Výdavky na cyklo – turistickú akciu Male Karpaty                    2134,09 € 
Výdavky Vinnú cestu Topolčianky                                                             1324,66 € 
Výdavky na Bowlingový turnaj v Poprade                                                         30 € 
 
Stav finančných prostriedkov k 01.01.2023 je 7828,80 €. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Územná  úradovňa  Ružomberok Slovenskej sekcie IPA 

Dončova 6, priečinok 62, 034 01  Ružomberok 
 

(ďalej len „územná úradovňa“) 

 
IPA-SK-RK/2023/1 
príloha č. 3 
 

Správa o činnosti vedenia územnej úradovne 
za roky 2019-2022 

 
 
Vedenie Územnej úradovne: 
 
 

- v mesiaci január je každý rok spracovaný a zaslaný vedeniu Slovenskej sekcie IPA dotazník 
činnosti územnej úradovne za predchádzajúci kalendárny rok, následne sú vrátené 
neodobraté preukazy končiacich členov našej územnej úradovne, 
 

- v mesiaci  február sú každý rok predložené podklady pre spracovanie daňového priznania 
územnej úradovne za predchádzajúci kalendárny rok a po jeho spracovaní je zaslané vedeniu 
Slovenskej sekcie IPA, 
 

- v priebehu prvého polroka bývajú vybavované prihlášky nových členov územnej úradovne 
 

- preberali sme územnú úradovňu s počtom členov 225  
(v r. 2019 pribudlo 18 členov, ubudli 16 členovia, stav k 01.01.2020 bol 227 členov), 
(v r. 2020 pribudlo 20 členov, ubudli 3 členovia, stav k 01.01.2021 bol 244 členov), 
(v r. 2021 pribudlo 12 členov, ubudli 7 členovia, stav k 01.01.2022 bol 249 členov), 
(v r. 2022 pribudlo 6 členov, ubudlo 11 členov, stav k 01.01.2023 bol 244 členov), 
 

- v mesiaci september sú každý rok spracované a vedeniu Slovenskej sekcie IPA zaslané 
podklady pre výrobu členských preukazov na nasledujúci kalendárny rok, 
 

- každý rok sa zástupca vedenia územnej úradovne zúčastňuje na Národnom kongrese 
Slovenskej sekcie IPA, 

 
- v mesiacoch november - december býva zabezpečovaný výber členského na nasledujúci rok, 

 
- v decembri po doručení členských preukazov začína ich distribúcia členom územnej 

úradovne, 
 

- v priebehu roka je zabezpečovaná realizácia schválených akcií územnej úradovne: 
 

o 2019 – 5 akcií + Víkend Priateľstva 
o 2020 – 2 akcie 
o 2021 – 1 akcia 
o 2022 – 3 akcie 

 
V Ružomberku, 05.01.2023                 Miloš Smetana, v.r. 

vedúci územnej úradovne 
 
 



 

  

Územná  úradovňa  Ružomberok Slovenskej sekcie IPA 

Dončova 6, priečinok 62, 034 01  Ružomberok 
 

(ďalej len „územná úradovňa“) 

 
IPA-SK-RK/2023/1 
príloha č. 4 
 

 

Správa o činnosti územnej úradovne za roky 2019-2022 
 
Územná úradovňa v sledovanom období usporiadala celkovo jedenásť akcií. V roku 2019 sme 

realizovali tradičnú skialpinistickú turistiku Smrekovica, Strelecký deň, Šálug - guláš v spolupráci 
so Základnou organizáciou Odborového zväzu, športové futbalové podujatie EURO 2020 
a cykloturistiku Bajkom k Tajchom. Roky 2020 a 2021 boli poznačené pandemickou situáciou 
a súvisiacimi opatreniami, ktoré nás obmedzili v organizovaní spoločenských podujatí. Obdobia 
zmiernených opatrení v týchto rokoch sme využili a podarilo sa nám zorganizovať aspoň zimnú 
Smrekovicu, cykloturistiku Vôkol Liptova a Pieninský drapák. Tento rok bola realizovaná 
Smrekovica, cykloturistika Malokarpatský pedál a ochutnávka vín v tradičnom hesle In vino 
veritas. 

 
Smrekovica 2019 

Deviaty ročník lyžiarsko-turistickej akcie „skialpový prechod na Smrekovicu“ sme zahájili v 
sobotu 16. marca 2019 o deviatej ráno od kostola zo Stredných Revúc. Spočiatku sme museli malý 
úsek prekonať peši, keďže snehu už bolo pri dedine pomenej. Po niekoľkých desiatkach metrov sme 
sa už obuli do skialpových lyží a vyrazili sme popod Čierny Kameň, cez Minčol, následne 
severozápadným traverzom okolo Rakytova na Skalnú Alpu a po šiestich hodinách na vytúženú 
Smrekovicu. Počasie nebolo úplne ideálne. Na Smrekovici nás privítali ostatní účastníci akcie, ktorí 
medzičasom pripravili pre nás v hoteli dokonalé zázemie. Po chutnej večeri niektorí z nás 
regenerovali v hotelovom wellnesse a neskôr v príjemnej atmosfére v spoločenskej miestnosti v 
novozrekonštruovanej "B" budove hotelového komplexu Granit Smrekovica. V nedeľu po raňajkách 
sa skupina lyžiarov vydala, tentokrát už v slnečnom počasí, hrebeňom Veľkej Fatry, smerom na 
Malinô Brdo. Turisti sa odviezli po zasneženej ceste na Bodegu a odtiaľ domov. Akcie sa zúčastnilo 
19 členov územnej úradovne. 

 



 

  

 
Strelecký deň 2019 

V sobotu 18.05.2019 sme zorganizovali Strelecký deň, ktorý mal medzi celou škálou podujatí 
premiéru. Zúčastnili sa ho jedenásti členovia úradovne s rodinnými príslušníkmi. O deviatej hodine 
sme sa stretli na strelnici Miková v Liptovských Sliačoch. Pripravili sme podmienky k realizácii 
streľby, zástupca správcu strelnice nás oboznámil o dôležitých informáciách z Prevádzkového 
poriadku a zásadách manipulácie so zbraňou. Pod vedením skúsených inštruktorov sme začali 
strieľať. Strieľali sme z pištole Ruger 512 cal. 22 LR, Gand Power K100 cal. 9mm Luger, Glock 19 cal. 
9mm Luger a pištole Steyr M9-A1 cal. 9. Ďalej sme vyskúšali brokovnicu Saiga cal. 12, Mossberg cal. 
12, samopal CZ 858 cal. 7,62x39 a kladkovú kušu Guillotine-X 185Lb. Niektorí rodinní príslušníci mali 
možnosť po prvý krát držať zbraň v ruke a strieľať z nej. Účastníci podujatia, ktorí aktuálne 
nestrieľali, sa mohli osviežiť nealkoholickými nápojmi, opiecť si slaninu a špekáčiky. Dvakrát 
vystriedali slnko na oblohe mraky, z ktorých aj spŕchlo, ale našťastie nám neprekazili náš dobre 
rozbehnutý deň. V závere sme upratali strelnicu a okolo štvrtej sme sa rozlúčili. Celý Strelecký deň 
prebehol vzhľadom ku charakteru podujatia obozretne a bez akéhokoľvek zranenia, či ohrozenia. 

 

Šálug 2019 
Na Medarda, dňa 8. júna 2019, sme v spolupráci so Základnou organizáciou Odborového zväzu 

pri ÚVTOS Ružomberok zorganizovali štvrtý ročník úspešnej rodinnej akcie Šálug 2019. Základným 
motívom akcie bolo už tradičné varenie guláša v prostredí všešportového areálu v Ludrovej. Kým sa 
varil guláš, hlad sme zaháňali opečenými dobrotami. Povestný Medard nevyronil žiadnu slzu, takže 
sme sa mohli športovo vyžiť na ihrisku, kde deti odohrali strhujúci zápas proti dospelým. Vzhľadom 
na horúce počasie bolo nevyhnutné dbať na dodržiavanie pitného režimu, o čo sme sa s vypätím 
všetkých síl aj snažili. Všetci sme sa dobre zabavili a rozišli sa s pocitom, že sme strávili nádherný deň 
v kruhu priateľov. Akcie sa zúčastnilo 20 členov našej územnej úradovne, spolu s členmi odborov a 
rodinnými príslušníkmi nás však bolo podstatne viac. 

 

 



 

  

Návšteva športového podujatia 2019 
 Naši futbalisti mali 6. septembra 2019 pred sebou veľmi náročný duel kvalifikácie na EURO 
2020 s mužstvom vicemajstra sveta z Chorvátska. A tak sme sa rozhodli, že pôjdeme do Trnavy 
"našich chlapcov" podporiť. Už cesta autobusom dávala kvalitný základ večernému športovému 
zážitku. Po príchode do Trnavy, po vyriešení problému s parkovaním autobusu za pomoci tamojších 
kolegov policajtov, sme sa zrýchleným krokom presúvali na štadión Antona Malatinského. Škoda, že 
sme nemali viac času, pretože v Trnave bol zhodou okolností práve jarmok. Ledva sme teda stihli 
jednu orosenú odmenu a ponáhľali sme sa na futbal. Po úvodnej tlačenici a osobnej prehliadke sme 
sa usadili a očakávali príchod futbalistov. Zápas bol popretkávaný zaujímavými hernými situáciami 
a množstvom gólových šancí, škoda, že sa pre Slovensko skončil pomerom skóre 0:4. Atmosféra v 
hľadisku bola však neopakovateľná, diváci vytvorili kulisu, ktorú by mohli závidieť aj oveľa väčšie 
športové stánky. Sklamaní z výsledku, no očarení atmosférou sme sa v zajatí tmy okolo tretej nad 
ránom šťastne vrátili domov. Akcie sa zúčastnilo 18 členov územnej úradovne a 32 ich rodinných 
príbuzných a známych. 

 
 

Cykloturistická akcia – Bajkom k tajchom 2019 
Počas víkendu 21. a 22. septembra nám prialo priam gýčové počasie a v sobotu skoro ráno 

sme naložili bicykle do autobusu. Vydali sme sa do lokality Štiavnické Bane. Ubytovali sme sa v 
univerzitnej chate UK Richňava. Výber trasy bol jednoduchý, keďže v tejto oblasti to nemáme 
prejazdené. Vybrali sme najdlhší Veľký hodrušský okruh. Prvotné nadšenie zo 17 km dlhého zjazdu 
smerom k Žarnovici čiastočne oslabili technické problémy v podobe defektov a poškodenej 
prehadzovačky. V druhej časti trasy nás čakalo stúpanie náročným skalnatým terénom na vrch 
Kerling. Tu nás už opustili všetky sily, a tak sme sa ponáhľali do srdca Slovenska, do Banskej Štiavnice 
na maďarský guláš. Po dobrom obede sme sa museli vrátiť trojkilometrovým stúpaním k tajchu 
Červená studňa. Odtiaľ smerom na ubytovňu bola cyklotrasa už skôr rovinatá v príjemnom lesnom 
prostredí, pôžitok z jej prejazdu sme viacerí po náročnom dni považovali za povestnú čerešničku na 
torte. Pri počte 25 cyklistov nás počas celého dňa postihlo osem defektov, z toho minimálne tri 
"snejky" :-). Po večeri sme sa unavení no v príjemnej atmosfére bavili do neskorého večera (alebo do 
skorého rána). Nasledovné ráno sme si ešte v centre Banskej Štiavnice vychutnali nedeľnú kávu a po 
vynikajúcej akcii sme sa vrátili domov. 



 

  

 

 

Smrekovica 2020 
Pre jubilejný desiaty ročník lyžiarsko-turistickej akcie našej územnej úradovne 

„skialpinistický prechod na Smrekovicu“ sme tentokrát vybrali januárový termín, aby sme mali istotu 
snehovej pokrývky. Realita však nakoniec bola taká, že od chaty Horec v Liptovských Revúcach sme 
tretinu cesty do Sedla Ploskej niesli lyže na chrbte. Zvyšok cesty sme si už vychutnávali na lyžiach - 
teda nie úplne celú cestu, ale určite jej podstatnú časť. Lyže sme museli vyzuť ešte pri schádzaní z 
Minčolu a tiež pri výstupe na Rakytov a aj pri zostupe z neho. Nedostatok snehu bol kompenzovaný 
nádherným slnečným počasím. Výhľady z hrebeňa Veľkej Fatry majú pri takomto počasí na 
Slovensku iba málo konkurencie. Po ôsmich hodinách miestami pomerne náročnej skialpinistickej 
túry sme dorazili do cieľa - na Smrekovicu. Tu nás privítali ostatní účastníci akcie, ktorí medzičasom 
pripravili všetko potrebné. Po večeri nasledoval wellness, a potom relax v príjemnej debate v 
spoločenskej miestnosti hotelového komplexu Granit Smrekovica. V nedeľu po raňajkách sme sa na 
lyžiach vybrali hrebeňom Veľkej Fatry smerom na Malinô Brdo. Počasie bolo opäť ukážkové, aj 
množstvo snehu postačovalo na bezproblémový prechod. Akcie sa zúčastnilo 19 členov územnej 
úradovne, z toho 11 "skialpinistov". 

 

 
 

 



 

  

Cykloturistická akcia – Vôkol Liptova 2020 
V tomto roku sme pre cykloturistickú akciu opäť zvolili najkrajší región Slovenska 

popretkávaný množstvom cyklotrás - Liptov. V sobotu 12. septembra skoro ráno sme vyrazili popod 
Chočské vrchy a Západné Tatry s cieľom doraziť k večeru do ústia Račkovej doliny. Naša cesta viedla 
pri ideálnom počasí popod les zvážnicami spájajúcimi ústia azda tých najkrajších dolín - Prosieckej, 
Kvačianskej, Jaloveckej, Žiarskej a napokon Račkovej doliny. Trasa bola náročná, najmä po 
neplánovanej odbočke na Žiarsku chatu sme boli viacerí so silami na krajíčku. Vďaka občerstvovacím 
zastávkam, dopĺňaniu tekutín a najmä vďaka výbornému kolektívu sme únavu prekonali a plní 
zážitkov sme dorazili do cieľa. Po večeri sme ako obvykle v kolektíve regenerovali sily a pripravovali 
sme sa na nedeľnú cyklistiku. Po bodovaní chatiek (rozumej bodovanie stavu čistoty, poriadku, 
vetrania a pod.), ktoré prebehlo v skorých ranných hodinách, sme sa v nedeľu po spoločnom fotení 
dlhým zjazdom spustili na cestu I/18 smerom k Liptovskému Mikulášu a následne zvážnicami popod 
Nízke Tatry sme sa krásnou krajinou v skupinách presúvali domov. Náročnosť terénu dala zabrať aj 
naším dvojkolesovým vozidlám na nožný pohon a trasu zvládli bez závažných technických 
problémov. Opäť musíme konštatovať, že akcia našej územnej úradovne sa vydarila, 30 cyklistov 
naplnilo do bodky poslanie IPA nadväzovaním a utužovaním vzájomného priateľstva. 

 

 
Cykloturistická akcia – Pieninský drapák 2021 

Po uvoľnení protipandemických opatrení sme hneď ako to bolo možné zorganizovali 
cykloturistickú akciu. Tentokrát sme okúsili terén Pienin. V sobotu 13. júna ráno sa 23 cyklistov 
presunulo autobusom do blízkosti Lendaku a vyrazili sme náročným stúpaním smerom k chate 
Plesnivec. Po zdolaní ťažkého terénu sme dorazili do prvého cieľa, kde sme doplnili tekutiny a tak 
potrebné minerály. Po absolvovaní technicky náročného zjazdu na nás opäť čakalo stúpanie do 
lyžiarskeho strediska v Bachledovej doline. Cestou hore sme vyrušili medveďa v malinčí, prekonali 
nástrahy terénu a niektorí skôr, niektorí neskôr, zdolali ďalší kopec. Po občerstvovacej prestávke 
sme sa snažili nájsť pokračovanie plánovanej cyklotrasy v teréne, čo sa nám žiaľ nepodarilo. Rozhodli 
sme sa preto zdolať časť zjazdovky až k najbližšej zvážnici, ktorá ju križovala. V týchto miestach jeden 
z nás nechcenou akrobaciou preskočil riadidlá a problém bol na svete. Čo najskôr sme zišli 
zjazdovkou do najbližšej obce a Jurajovi sme privolali RZP, ktorá ho odviezla do nemocnice v 
Poprade. Ostatní cyklisti sme sa kvôli pokročilému času zrýchlene presunuli k ubytovaciemu 
zariadeniu v Červenom Kláštore. Tu sme sa v nádhernom prostredí navečerali a spolu s Jurajom, 
ktorý sa k nám neskôr opäť pripojil, zregenerovali naše sily. V nedeľu nás ešte čakal cyklistický okruh 
cez Veľký Lipník, Lesnické sedlo, Lesnicu a späť prekrásnym prostredím popri toku Dunajca. 
Poobede sme sa naložili do autobusu a v dobrej nálade sme sa presunuli domov. Opäť sa potvrdilo, 
že kvalita akcie je taká, aká je kvalita jej účastníkov. A tá bola aj v tomto prípade vynikajúca. 



 

  

 

 
Smrekovica 2022 

Po minuloročnej vynútenej prestávke sa nám podarilo zorganizovať ďalší ročník lyžiarsko-
turistickej akcie „Smrekovica 2022“, teraz v jarnom termíne 19. - 20. marec. Výstupová trasa na 
hrebeň Veľkej Fatry viedla od farmy v Liptovských Revúcach cez Polianky, popri chate Limba priamo 
na Rakytov. Podmienky boli výborné. Zlyžovanie Rakytova smerom na Limbu bolo geniálnym 
zážitkom. Na chate sme doplnili energiu, vystúpili sme do severného sedla Rakytova a v nádhernom 
počasí sme sa presúvali navzdory všetkým objektívnym aj subjektívnym prekážkam na Smrekovicu. 
Tu sme sa pripojili k ostatným účastníkom akcie. Po chutnej večeri a uvoľňujúcom wellness sme sa 
nechali unášať atmosférou v spoločenskej miestnosti, kde sme mali pripravené - ako inak - dokonalé 
zázemie. V nedeľu po raňajkách sa partia skialpinistov vybrala hrebeňom Veľkej Fatry smerom na 
Malinô Brdo. Prežili sme opäť perfektné dva dni v nádhernej prírode, pri bezchybnom počasí, v 
skvelej spoločnosti 21 členov našej územnej úradovne. 

 

 
Cykloturistická akcia – Malokarpatský pedál 2022 

Tentokrát sme sa rozhodli preskúmať traily v Malých Karpatoch. V sobotu 18. júna 2022 o 
5:00 hod. ráno sme naložili bicykle do autobusu a vyrazili sme na dolniaky. Po naštartovaní pitného 
režimu sme cyklotrasu zahájili na Zochovej chate. Príjemnými trailovými úsekmi sme sa postupne 
presúvali prevažne po červenej cykloturistickej značke cez Pezinskú babu na Biely kríž. Tu sme sa 
občerstvili a pokračovali sme ďalej na Kamzík, kde sme sa kochali výhľadmi na hlavné mesto a jeho 
okolie z vysielacej veže. Záver trasy nás previedol cez Železnú studničku popri vinohradoch až do 
Svätého Jura, kde sme boli ubytovaní v útulnom horskom hoteli. Celý večer sme sa vracali v 
spomienkach na celodennú cyklistiku a tešili sa na nasledujúci deň. Po raňajkách nás totiž čakala 
prehliadka hradu Červený Kameň. Na každom kroku na nás dýchal kus histórie. Záver prehliadky bol 
venovaný impozantným pivniciam pod hradom. Po obede v podhradí sme sa naložili do autobusu a 



 

  

počúvajúc nestarnúce hity Peťa Stašáka sme sa vracali späť na hornú zem. Akcie sa zúčastnilo 20 
členov našej územnej úradovne. 

 

 
In Vino Veritas 2022 

Po dlhých štyroch rokoch sme sa rozhodli vyraziť za someliérskymi zážitkami a poštekliť naše 
chuťové poháriky. Po ochutnávke vín z malokarpatskej oblasti a po tokajských vínach sme sa 
tentokrát vybrali do Topoľčianok. Vinárske závody Topoľčianky patria k popredným producentom 
vín v Nitrianskej vinohradníckej oblasti s dlhodobými skúsenosťami a tradíciou. Efektnou sabrážou 
nás privítal na slovo vzatý odborník a profesionál Rado, someliér telom aj dušou. Následne nás 
previedol priestormi pivničného hospodárstva, kde sa víno vyrába a uskladňuje. Popri tom nás 
obohatil pútavým rozprávaním o veľa nových informácií. Po tejto exkurzii sme sa už naplno venovali 
riadenej degustácii vín poprekladanej gastronomickými špecialitami miestnej kuchyne. Každou 
vypitou vzorkou sme sa dostávali vinárskemu kumštu viac a viac pod kožu. Po dopití poslednej 
kvapky nám neostalo nič iné ako zakúpiť dostatočné zásoby na spiatočnú cestu, poďakovať a rozlúčiť 
sa. Príjemným spestrením akcie bola aj návšteva tradičných vianočných trhov v Nitre. Po ochutnávke 
širokej ponuky vianočných punčov sme sa vo veselom duchu vrátili späť do Ružomberka. Akcie sa 
zúčastnilo 13 členov územnej úradovne a ich 11 rodinných príslušníkov. 

 
 
 

PaedDr. Juraj Gazdarica, v.r.  
                                                   sekretár územnej úradovne 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


