ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
VIBRAMA MALACHOV
ZO DŇA 22.2.2020
1. Otvorenie
2. Bilancia činnosti klubu za rok 2019
3. Stanovy klubu
4. Výkonný výbor a Revízna komisia
5. Štatutárny zástupca klubu, oprávnený na vykonávanie právnych úkonov
6. Členské príspevky
7. Program činnosti klubu na rok 2020
8. Diskusia, záver
Schôdzu otvorila Elena Potančoková. V úvode svojho prejavu stručne zhodnotila
činnosť klubu za rok 2019, ktorá bola spoločne zhodnotená ako úspešná.

Jana Bobotová predniesla finančnú správu za rok 2019 a oboznámila prítomných o
hospodárení klubu.
Stanovy klubu ostávajú nezmenené.
Jednohlasne bola odsúhlasená zmena adresy klubu:
KST VIBRAMA MALACHOV
KRIVÁNSKA 6142/11
974 11 BANSKÁ BYSTRICA
VÝKONNÝ VÝBOR:
PREDSEDA:
POTANČOKOVÁ ELENA
PODPREDSEDA: PĹŽIK JAROSLAV
HOSPODÁR:
BOBOTOVÁ JANA
ČLEN:
ANNA ŠABÍKOVÁ
ČLEN:
HELENA PAVELKOVÁ
a REVÍZNA KOMISIA:
PREDSEDA:
TATIANA TVRDOŇOVÁ
ČLEN:
IVAN VLČEK
ČLEN:
ŽELMÍRA ŠÚROVÁ
Jednohlasne bol zvolený štatutárny zástupca KST VIBRAMA MALACHOV:
POTANČOKOVÁ ELENA,
ktorá je oprávnená vykonávať všetky právne úkony súvisiace s činnosťou klubu.
Členský príspevok na rok 2020 ostáva 20 €.
Zaplatením členského má člen nárok na:

známku KST
poistenie na zásah horskej služby
zľavu na cestovné
zľavu na trojdňovku
tričko klubu
Na rok 2020 bol predložený nasledovný program:

VIBRAMA TOUR 2020
06.01.2020 Trojkráľový výstup na Starú kopu
11.01.2020 Novoročná opekačka – Laskomer, Vysielač
01.02.2020 Veľká Fatra – Zimná Krížna
04.04.2020 Cérová vrchovina – Hajnáčka, Steblová skala
25.04.2020 CHKO Ponitrie – Dobrotínske skaly a Oselný vrch
02.05.2020 Vlkohron
16.05.2020 Biele Karpaty – Krivoklátska tiesňava, Vršatec
06.06.2020 Malá Fatra – Kľak
27.06.2020 Nízke Tatry – Baba, Mesiačik
18.07.2020 Vtáčnik - Vtáčnik
08.08.2020 Malá Fatra – Malý Kriváň
29.08.2020 Veporské vrchy – Klenovský Vepor
12.09.-14.09.2020 Trojdňovka - Strážovské vrchy, Nitrianske Rudno
03.10.2020 Vysoké Tatry – Slavkovský štít
24.10.2020 Muránska planina - Tŕstie
14.11.2020 Ostrôžky – Lysec, Tatárske pivnice
28.11.2020 Koncoročná
Horeuvedený program bol schválený jednohlasne.
Diskusia:
- členské na rok 2020 ostáva 20€, zaplatiť treba do konca februára, aby sme mohli
odovzdať podklady poisťovni. Kto zaplatí členské po tomto termíne, nemá nárok na
výhody členstva a poistenie si musí riešiť sám cez KST.
- vzhľadom na pretrvávajúce problémy s prihlasovaním a odhlasovaním na túru sa
členovia jednohlasne dohodli na tomto:
kto sa prihlási na túru a nebude môcť ísť, môže sa odhlásiť do stredy 20:00 hod.
v týždni, kedy sa akcia koná, bez postihu. Ak je člen prihlásený, neodhlási sa a
nepríde, na ďalšej túre bude platiť cestovné ako nečlen, teda o 2€ viac.
 tričká na rok 2020, farba červená
 deti do 15 rokov cestovné zdarma
 od 15 do 18 rokov polovica cestovného
 členské do 18 rokov deti neplatia, od 18 rokov sa platí plná suma

 pri trojdňovke sa bude platiť za deti podľa cenníka za ubytovanie
 návrh za to, aby bývalý predseda neplatil cestovné alebo platil len polovicu nebol
odsúhlasený / za, aby neplatil bolo 8 z 23, za polovicu 5 z 23 prítomných
 neprešiel ani návrh, aby boli zvýhodnení poukazovatelia 2%, nakoľko je ťažko
definovateľné, kto koľko na 2% poukázal
 Jaro Pĺžik ako riaditeľ pretekov VLKOHRON predniesol prosbu o zapojenie sa
viacerých členov KST Vibrama do organizačného teamu pretekov
 v priebehu marca bude predseda a podpredseda riešiť problémovú zastávku
zmluvného autobusu na železničnej stanici.
Na záver predsedkyňa poďakovala všetkým za účasť a schôdza bola ukončená.
Valné zhromaždenie uzavrela Elena Potančoková
V Banskej Bystrici – Sásová, 22.2.2020

Zapisoval: Jana Bobotová
Overovatelia:

