
Zápisnica č. 1/2017 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 

7. februára 2017 v DT KST 
 

 

 

 

Program: 1/ Otvorenie 

                2/ Riešenie situácie v KBT 

                3/ Príprava VZ KBT 

                4/ Rôzne 

 

Prítomní: Racek J., Bimbo L., Hricová Z., Jendželovská Z., Kubla M., Puncochař J., Vallo A. 

Neprítomní: Perhala P., Alfőldy D., Hučko M., Jančárová N., Jančovič P. 

Prizvaní: Olajcová H., Šimko R. 

 

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

 

2/ Prítomní jednomyseľne schválili návrh na zúženie Výkonného výboru KBT na 5 členov: 

predseda, hospodár, 3 členovia (pre sekcie a komisie) + zapisovateľ (môže byť aj jeden 

z troch členov VV). 

Predsedovia sekcií a komisií budú prizývaní na zasadnutia VV KBT podľa potrieb, minimálne 

2x do roka. Predsedovia sekcií a komisií budú informovaní o zasadnutiach VV KBT, aby sa  

podľa ich potreby mohli zúčastniť zasadnutia. 

Kontrolná komisia (KoK) bude mať 3 členov, ako doteraz. 

 

3/ VZ KBT sa uskutoční  27. apríla 2017 v zasadačke Domu turistiky KST na Záborského ul. 

33., od 17:00 hod. Každý klub, odbor bude zastupovať jeden delegát s hlasom rozhodujúcim. 

Členovia VV KBT, ktorí sa zúčastnia na VZ a nebudú delegátmi s hlasom rozhodujúcim, 

budú mať hlas poradný. Vedenie  VZ: J. Puncochař, 

Mandátová komisia: M. Kubla + 2 z prítomných delegátov, 

Volebná a návrhová komisia: A. Vallo + 2 z prítomných delegátov. 

J. Racek predniesol návrh volebného poriadku, ktorý bol jednomyseľne prijatý prítomnými 

členmi výboru.  

VV KBT navrhuje do výboru na obdobie 2017 – 2021: L. Bimba a M. Kublu. Za predsedov 

sekcií – L. Bimbo (CT), Z. Hricová (VT), M. Hučko (JT) a M. Kubla (SZ).  

4/4.1. Racek – v termíne od 30.03 do 02.04.2017 sa uskutoční školenie INŠTRUKTOR I. pre 

pešiu turistiku. Teória sa bude prednášať v DT KST a prax bude na Kamzíku. 

4.2. Jendželovská – do KBT sa prihlásil nový klub – CHODEC. Prijatie bolo schválené 

a klubu pridelené evidenčné číslo 060. 

4.3. Jendželovská – v KBT bolo v roku 2016 evidovaných 19 ľudí s individuálnym 

členstvom. V roku 2017 sa prihlásilo ďalších 5. 

Ak budú chcieť byť noví členovia KBT poistení od 01.01.2017, musia si zakúpiť členské 

známky aj za rok 2016! 

4.4. Racek – navrhol, aby hospodárke KBT Z. Jendželovskej  bola schválená odmena vo 

výške 500€, za prácu vykonávanú v doterajšom volebnom období.  

Popis práce: 



- agenda členské známky- časovo náročnejšie pre individuálne členstvo - operatívne 

vybavovanie počas celého roka. 

- projektová agenda - v roku 2016 - projekt na značenie Živé chodníky - pre 18 značkárov 

zabezpečenie  všetkých odvodov do poisťovni a na daňový úrad, mzdové podklady 

- vedenie účtovníctva, vrátane daňového priznania 

Uznesenie č.: 1/21017: Návrh odmeny vo výške 500€, bol jednomyseľne prijatý prítomnými 

členmi výboru   pre hospodárku Z. Jendželovskú, za prácu v doterajšom volebnom období. 
Z výboru KBT jediná získala 2%  v sume 147,65 Návrh bol jednomyseľne prijatý prítomnými členmi 

výboru. 

4.5. Nasledujúce zasadnutie VV KBT sa uskutoční 4. apríla 2017, od 17:00 hod., v DT KST. 

 

Účasť všetkých členov výboru a kontrolnej (revíznej) komisie je žiaduca! 

 

 

 

 

Zapísal: J. Puncochař                                                                       Jindrich Racek 

                                                                                                     odpredseda VV KBT    


