
Zápis zo stretnutia autorov TTO 13 Malokarpatských sedemstoviek  

a TTO Malokarpatské 700-vky, Jasenská dolina, penzión Brest , v sobotu 5. Marca 2022. 

 

1 

 

 

 

Prítomní: predseda KST Peter Dragúň - mediátor 

 

Protistrany:  

 

1. Vladimír Ješko, predseda RR Klubu Bratislavských Turistov  

2. Jozef Junas, člen KST - individuálny člen KBT, Ladislav Glevický, člen KST 

 

 

O 17.00 hod predseda KST Peter Dragúň privítal účastníkov stretnutia a vyzval ich, aby 

vecne vysvetlili svoje postoje, kde a prečo vznikol problém pri tvorbe TTO Malokarpatské 700-

vky a vznikli dva na sebe nezávislé plnenia  TTO. 

 

Jozef Junas vysvetlil genézu vzniku plnenia TTO Malokarpatské 700-ky z našej strany 

a následne  vyhlásenie  podložil  dokumentáciou. 

Tak isto aj Vladimír Ješko vysvetlil genézu vzniku ich akcie plnenia TTO 13 Malokarpatských 

sedemstoviek. 

 

Po vypočutí obidvoch strán a vyjasňovaní si stanovísk na návrh predsedu KST p. Petra Dragúňa  

došlo k dohode, s ktorou obidve strany vyjadrili súhlas : 

1. Obidva TTO sa môžu plniť súbežne. 

2. Jozef Junas doloží zmenu loga Záznamníka a zobrazenia Odznaku Malokarpatské 

700-vky tak,  aby v logu (hlavičke) Záznamníka a tiež na odznaku bol doplnený znak 

KST,  po dodaní  a odsúhlasení zmien p. Petrom Dragúňom bude Záznamník 

zverejnený na oficiálnej stránke KST, www.kst.sk 

3. Jozef Junas navrhol tiež predsedovi KBT Vladimírovi Ješkovi, že či po doplnení 

(znaku) loga RR KBT do (hlavičky) Záznamníka a tiež do odznaku TTO 

Malokarpatské 700-vky, po dodaní  zmien p. Vl. Ješkovi a následnom odsúhlasení 

týchto zmien na utorkovej schôdzi VV KBT dňa 8.III., bude Záznamník zverejnený 

na oficiálnej stránke KBT, www.kbt.kubla.sk 

4. O priebežnom plnení podmienok obidvoch odznakov, t.j. TTO 13 Malokarpatských 

sedemstoviek a tiež TTO Malokarpatské 700-ky - koľkým členom  a nečlenom bol 

odznak udelený podajú obidve strany  písomnú informáciu polročne generálnemu 

sekretárovi KST. 

 

Na záver všetci účastníci vyjadrili spokojnosť s Dohodou a zhodli sa, že je potrebné zlepšiť 

vzájomnú komunikáciu vo vnútorných štruktúrach KST a tiež členov KST navonok do rôznych 

médií, aby do budúcnosti k takýmto nedorozumeniam nedochádzalo a nepoškodzovalo sa dobré 

meno KST  a vyhlo sa zbytočným invektívam medzi členmi KST.  

Veď nám všetkým ide o spoločnú vec. 

 

Zapísal: Ladislav Glevický, dňa 6.3.2022. 

 

 

Na vedomie : 1,- Peter Dragúň, predseda KST – predseda@kst.sk 

           2,- Vladimír Ješko, predseda RR KBT – kbt.bratislava@gmail.com,   

            jesko.vlado@gmail.com 

            3,- Jozef Junas, člen KST, indiv. člen KBT – jozef.junas.59@gmail.com 
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