
Zápisnica č. 2/2017 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 

4. apríla 2017 v DT KST 

 
Program: 1/ Otvorenie 

                  2/ Príprava VZ KBT  

                  3/ Rôzne 

 

Prítomní: Racek J., Bimbo L., Hricová Z., Jančovič P., Kubla M., Puncochař J., 

                  Vallo A. 

Ospravedlnení: N. Jančárová, Z.Jenželovská, D. Alfőldy , M.Hučko 

Neprítomní: P. Perhala 

Prizvaná: H. Olajcová  

 

1/ Prítomných privítal a zasadnutie viedol podpredseda VV KBT J. Racek. 

 

2/ Výbor KBT bude musieť vypracovať nové znenie Stanov KBT, podľa stanov KST 

schválených na VZ KST dňa 24.03.2017. Nové stanovy KST už boli zaslané na MV SR na 

potvrdenie. 

Prítomní členovia výboru schválili návrh na zrušenie sekcie kempingu a karavaningu v RR 

KBT, pomerom hlasov: 

 – 6 za, 1 proti, 0 zdržali 

 Členovia výboru schválili doplnok Smernice KBT č. 1/2012 o členstve a to v článku 3 : 

 - výška členských príspevkov, vystúpenie, vyškrtnutie a vylúčenie člena KST. 

Členovia výboru prejednávali aj otázku názvu Rada mládeže – Sekcia mládeže. Pri hlasovaní 

o ponechaní doterajšieho názvu.  

Rada mládeže bol výsledok hlasovania, pomerom hlasov:  

- 1 za, 6 proti, 0 zdržali. 

pri návrhu na zmenu na Sekciu mládeže, pomerom hlasov  

- 6 za, 1 proti, 0 zdržali. 

Predsedajúci navrhol doplniť Rokovací poriadok o vetu „VZ KBT môže viesť  poverený člen 

výkonného výboru“. Návrh bol prijatý pomerom hlasov: 

- 6 za, 1 proti, 0 zdržali. 

Predsedajúci predložil prítomným zmenu názvu Revíznej komisie na Kontrolnú, so skratkou 

KoK  v súlade so smernicou KST. 

 

3/ 3.1. Racek J. – KBT má voči KST podlžnosť vo výške 1 141,66€ - pôžička na úhradu 

výdavkov počas 60. CZ KST. Uvedenú čiastku navrhol uhradiť jednorázovo. 

Uznesenie 2/2017: Prítomní členovia výboru schválili jednomyseľne (7 hlasmi) návrh na 

jednorazovú úhradu pôžičky KST vo výške 1 141,66€. 

 

3.2. Racek J. – pri odcudzení bytu predsedu KBT, došlo aj k odcudzeniu pečiatky a agendy 

KBT. Táto udalosť bola nahlásená na Políciu dňa 29. septembra 2016. Od uvedeného dňa je 

používanie odcudzenej pečiatky neplatné. 

Uznesenie 3/2017: Prítomní členovia výboru schválili jednomyseľne (7 hlasmi) návrh na 

výrobu novej pečiatky s použitím loga KBT, v počte 2 kusy. 

 

3.3. Racek J. – v roku 2017 sa predalo 15 Záznamníkov OTO Bratislava a 10 odznakov  

KBT. 

3.4. Štefan Nagy – 06.04.2017 zaslal oznámenie o ukončení činnosti klubu OZ KT Via 

Danubia a  nebude členom KBT. 



3.5. Racek.J. – predložil návrh predsedu KST P.Dragúňa ako možné  riešenie turistickýchn 

incidentov. Návrh bol zaslaný predsedom O a K. 

 Znenie návrhu: 

Vážení predsedovia regionálnych rád, predsedovia sekcií a komisií, 

 isto ste sa dopočuli, alebo ste dokonca mali vlastnú skúsenosť so situáciou, že Vás niekto 

„vyháňal z lesa“ tvrdiac, že kráčate po súkromnom pozemku a pod. Takéto prípady často 

sprevádza šikana a zastrašovanie. Podobne ste sa, predpokladám, už stretli s prehradenou TZT 

(plotom, resp. inou zábranou). Nepáči sa mi takéto správanie. Chcem podobné nešťastné 

situácie riešiť aspoň do tej miery, ako mi dovolí pozícia predsedu KST a právny poriadok SR. 

Preto Vás chcem požiadať, aby ste mi informácie o podobných incidentoch posielali na 

adresu predseda@kst.sk . Verím, že spoločnými silami dokážeme účinne zareagovať, alebo 

aspoň zmierniť prejavy neznášanlivosti niektorých novodobých „lesopánov“, obmedzujúce 

nás pri turistických výletoch. 

Ďakujem. 

Peter Dragúň 

 

3.6. Jendželovská.Z.: - predložila písomnú žiadosť na prijatie 5-tich individuálnych členov 

do KST–KBT: Balogová Eva, Šimončič Ján, Šimončič Miloš, Ing. Rejduga Michal, 

Petrželová Eva 

 

3.7. Jendželovská.Z. – informovala písomne o kúpe členských príspevkov. k 1.4.2017 si  

kluby nezakúpili členské známky: 

Slávia ÚK    -  za rok      2016 

TOM Závod -  za rok      2016 

TK RUM      -  za rok     2015, 2016.  

Členovia navrhujú predložiť  návrh VZ KBT  na zrušenie týchto klubov, podľa stanov KST. 

3.8. Perhala.P. – mailom oznámil, že nebude kandidovať do KBT. 

 

 

3.9. Najbližšie zasadnutie výboru KBT sa uskutoční 

 

27. apríla 2017 od 16:00 hod. (hodinu pred VZ KBT!), v DT KST. 

 

 

Zapísal: J. Puncochař  

               

mailto:predseda@kst.sk

