
 

ZÁPISNICA 

z výročnej schôdze č. 3 – snemu/stretnutia Slovenského Trabantklubu 

Dátum: 1. - 2. 12. 2018 

Miesto konania: Jasenská dolina, penzión Brest 

 
 

Prítomní: viď podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

Úvod 

1. Otvorenie (M. Farkaš) 

2. Informácie o zorganizovaných akciách v roku 2018 (M. Farkaš),  

Celoslovenský trabant zraz Trusalová (M. Farkaš) 

3. Informácia o plánovaných zrazoch v roku 2019, Celoslovenský trabantzraz 

4. I. Trabantples 09. 02. 2019 v Martine (M. Farkaš) 

5. 2% (M. Farkaš) 

6. Webová stránka (P. Šimšík) 

7. Účet, hospodárenie, príjmy, výdaje (L. Mikurčíková) 

8. Návrh na zakúpenie členských šiltoviek alebo klobúkov (M. Farkaš) 

9. DISKUSIA 

10. Pokyny k tombole, večeri, k aktuálnemu neformálnemu stretnutiu – Mikuláš  

Záver 

 

1. Otvorenie  

V poradí  3. Výročnú schôdzu otvoril predseda Slovenského Trabantklubu – M. 

Farkaš. Privítal pôvodných i nových členov a nadviazal na tradíciu Mikulášskych 

zimných zrazov – stretnutí, ktoré sa stali opakovane obľúbené a stávajú sa tradíciou 

pre čoraz väčšie množstvo rodín trabantistov. M. Farkaš zároveň vydal organizačné 

pokyny (štartovné/členské v sume 10,- Eur /rok/os., zbieranie pečiatok do člen. 

preukazov, preberanie mikiny pre každého člena v sume doplatku 6,- Eur, prevzatie 

mikulášskeho balíčka pre každého člena, info o tombole). 

Na úvod tiež upozornil, že nie je vhodné v rámci výmeny náhradných dielov 

nekorektné jednanie.  

Doplnil informácie o počte členov klubu – aktuálne 80 aktívnych členov. 

 

2. Informácie o zorganizovaných akciách v roku 2018 (M. Farkaš),  

Celoslovenský trabant zraz Trusalová 

V bode 2 odprezentoval doterajšie akcie, zrazy absolvované spoločne (Poľsko, 

Maďarsko, ČR, Morava) v roku 2018. 



 

Poďakoval za bohatú účasť XVII. Celoslovenský trabantzraz 2018 v Trusalovej 

(100áut), úspešne zhodnotil aktívny prístup  členov klubu. 

 

3. Informácia o plánovaných zrazoch v roku 2019, Celoslovenský trabantzraz 

Predseda Slovenského Trabanklubu ďalej informoval a oboznámil prítomných plánovaných 

zrazoch. Bolo by vhodné v rámci klubu účasťou podporiť : 

• Trabantzraz v Poľsku (komunikácia cez Karbona, Koninky, prvý prázdninový víkend , 

všetko bude zverejnené na webovej stránke) 

• Trabantzraz v Maďarsku 6.6.2018 Eger (komunikácia cez Freddyho) 

• ďalej Trabantzraz v ČR 4. 7. 2019 

• XVIII. Celoslovenský trabantzraz Liptov, Borová Sihoť 14. – 16. 6. 2019 

(hlasovanie o možnom zotrvaní budúcich zrazov - CTZ v Trusalovej, viac v diskusii) 

Zároveň predseda vyzval k úzkej spolupráci pri pripravovaní Celoslovenského Trabant zrazu 

2019 organizačne, finančne i technicky pod záštitou Slovenského Trabantklubu. 

4. I. Trabantples 09. 02. 2019 v Martine 

K bodu 4 informoval predseda klubu o pripravovanom 1. Plese Trabantistov. Požiadal 

o záväzné potvrdenie účasti na prezenčnej listine s nasledujúcimi pokyny o platbe (bankový 

prevod s uvedením pozn., pre prijímateľa Meno***Priezvisko***), všetky informácie budú 

zaslané emailom každému členovi klubu včas.  

Ubytovanie: vzhľadom na už obsadené kapacity v penzióne Čierna pani Martin bude možné aj 

v 3km vzdialenom penzióne v Dražkovciach. Hromadná preprava bude zabezpečená.  

Stravovanie: na základe ujednoteného názoru bude suma „konzumnej“ jednotky v sume 13,00 

Eur (zahŕňa prípitok, večeru, kávu, zákusok), ostatné nápoje počas celého plesu si 

zabezpečuje každý sám).  

Ostatné informácie, spresnené info budú všetkým zaslané priebežne emailom, všetko ostatné 

na webovej stránke http://slovenskytrabantklub.sk/ 

5. 2% 

V týchto dňoch práve predseda registruje klub na možnosť zbierania 2% v rámci Notárskej 

zápisnice (potvrdenia o účte, Soc. poisťovňa, doloženie dokladov k registrácii, IČO, 

Stanovy..). Platné tlačivá „Vyhlásenie“ / „Potvrdenie“ budú zverejnené na sídle klubu, príp. 

ich každý obdrží emailom. Je potrebné už vopred zabezpečiť čo najviac!!! 

6. Webová stránka 

Na základe prevádzky webovej stránky, ktorá je v platnosti rok 

http://slovenskytrabantklub.sk/  sa prítomní členovia klubu vyjadrili k doterajším nedostatkom 

(dôraz na aktuálnosť informácií, je potrebné určiť zodpovednú osobu za spracovávanie 

http://slovenskytrabantklub.sk/
http://slovenskytrabantklub.sk/


 

podkladov, ktoré potom informatik Šimšík umiestni na web, napr. aktuálne info o spoločnom 

odchode z rôznych miest na zraz do Maďarska...utváranie „konvoja“..) 

P. Šimšík odprezentoval úpravy na webovej stránke (heslá boli resetované, priorita 

umiestnenia rubriky „Ako sa stať členom“, pravidelné dopĺňanie Foto galéria – bude možné 

vkladať z role každého člena klubu). 

Je nevyhnutné, aby sa členovia zapájali do verejnej časti fóra, ako aj využívali možnosti 

inzerovania. Doteraz komunikujú cez www.trabime.cz, viac by si mali zvyknúť na stránku 

Slovenského Trabantklubu (zaužívanie zvyku).  

7. Účet, hospodárenie, príjmy, výdaje 

L. Mikurčíková podala správu o hospodárení za rok 2018. 

Stav bežného účtu k 1. 12. 2018 je 1425,78 Eur , benefit 1095,54 

Príjmy   Výdaje  
Členské a Mikuláš TZ 2018 912,00 €   Zbierka bicykel , výd.  2 964,68 € 

Príjmy z 2% 1 744,76 €   Vedenie účtu  80,50 € 

CTZ Trusalová 2018 804,00 €   
Mikiny, bundy 
18,60/ks 1 434,33 € 

Mesto Martin dotácia  700,00 €   Tričká, kapsičky zraz 770,00 € 

Vedenie účtu 88,00 €   Hudba Trusalová 500,00 € 

 

Suma členského na rok 2018 je 10,00 Eur. Pri vklade na účet je treba uviesť do 

poznámky členské/priezvisko. (platí pre tých, ktorí neuhradili poplatok priamo osobne 

na tomto Mikulášskom zraze).  

Vedenie účtu je hradené mesačne z pravidelných prichádzajúcich platieb dobrovoľníkov – 

členov na základe dohody.  

8. Návrh na zakúpenie členských šiltoviek alebo klobúkov 

Navrhuje sa zakúpiť po odsúhlasení prítomných každému členovi šiltovku alebo klobúk 

s vyšitým logom Slovenského Trabantklubu.  

9. DISKUSIA 

Diskusia sa uskutočnila vo veci: 

- Webovej stránky 

- Vhodnosti formálneho oblečenia na 1. Trabant ples 2019 

- Spolupodieľania sa pri poplatkov v rámci vedenia účtu 

- Návrhu realizácie Celoslovenských trabant zrazov trvale v kempe Trusalová  

 

v Jasenskej doline, penzión Brest, dňa 1. 12. 2018 

http://www.trabime.cz/


 

 

10. Pokyny k tombole, večeri, k aktuálnemu neformálnemu stretnutiu – Mikuláš  

 

Zapísala: I. Beniaková                                                         Overila:  M. Vojteková 

 

 

 

 

...................................................... 

Schvaľuje: M. Farkaš, predseda klubu 

 

 

 

 

 

Príloha: prezenčná listina  


