
ZÁPISNICA
Z Valného zhromaždenia Regionálnej rady KST Topoľčany,

Konanej dňa 19.06.2020 v Topoľčanoch.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Poďakovanie predstaviteľom zrušeného klubu KST Kamarát Uhrovec
Na úvod p. Dragúň poďakoval v mene RR zástupkyni a bývalej predsedníčke 
zrušeného klubu Kamarát Uhrovec p. Alene Borszékovej za jej dlhoročnú prácu 
v rámci KST, predovšetkým často nedocenenú prácu s deťmi a tiež jej enviromentálne
aktivity.
P.Alena Borszéková pripomenula, že je aktívnou turistkou už od roku 1986, v roku 
1990 založila spolu s ďalšími členmi klub Kamarát, najskôr v Partizánskom, neskôr 
v Uhrovci, ktorého bola dlhoročnou predsedníčkou. Sústredili sa najmä na prácu 
s deťmi a v poslednom čase na ekologické aktivity, vybudovali 2 náučné chodníky – 
Bielické blatá a Prameň Bebravy. Členská schôdza v roku 2020 rozhodla o zrušení 
členstva v KST, klub ako taký funguje ďalej v neformálnom móde a zameriava sa tak 
ako doteraz na deti a ekológiu. Poďakovala sa doterajšiu spoluprácu s ďalšími klubmi 
a pozvala ich zástupcov na oslavu 30. výročia založenia klubu, ktorá bude v januári 
2021.
 

2. Správa o hospodárení a členstve od posledného VZ.
Správu predniesla p.  Ľubica Dobiášová, hospodárka RR.  Skonštatovala, že 
v súčasnosti má RR 880 členov, momentálne má na účte 2470,00EUR a v hotovosti 
7,00 EUR.

3. Správa kontrolnej komisie od posledného VZ.
Správu predniesla predsedníčka kontrolnej komisie p. Eva Kopecká. Skonštatovala, že
komisia zasadala vždy po skončení kalendárneho roka tak, aby mohla zhodnotiť tento 
ako celok. Skonštatovala, že účtovníctvo je vedené správne v zmysle zákonov 
o účtovníctve a v zmysle zásad hospodárenia RR KST Topoľčany.

4. Správa o činnosti od posledného VZ.
Predniesol p.  Peter Dragúň. Skonštatoval problém, ktorý vznikol odstúpením p. Pavla 
Jančeka z funkcie predsedu, nakoľko on ako podpredseda, resp. zastupujúci predseda 
nie je plnoprávnym partnerom štátnej správe, takže nemôžeme napr. čerpať dotácie, 
zúčastňovať sa na rokovaniach a pod. 
Navrhol, aby sme sa po uvoľnení protipandemických opatrení vrátili k  pravidelným 
2-mesačným zasadaniam Výkonného výboru. Účastníci s tým súhlasili, nakoľko 
chýbajú vzájomné kontakty, informácie o jednotlivých kluboch.

5. Voľba predsedu RR KST Topoľčany.
Skrutátorom bol poverený p. Bajcar. 
Za predsedu RR KST Topoľčany bol jednohlasne zvolený p. Peter Dragúň. 

6. Návrh stáleho delegáta na VZ KST počas celého volebného obdobia.



Za stáleho delegáta na VZ KST počas celého volebného obdobia bol jednohlasne 
zvolený p. Peter Dragúň.

7. Návrh členov na doplnenie propagačnej komisie KST.
Valné zhromaždenie RR KST Topoľčany navrhlo za členov propagačnej komisie KST
p. Tomáš Grman a  Drahomír Dúbravský

8. Informácie o zrazoch 2020
Zimný zraz 2020 sa konal v Nemčiciach, organizoval KST Žochár Topoľčany. 
Zúčastnilo sa ho 170 účastníkov. Letný zraz sa mal konať v Jacovciach v júni 2020, 
s ohľadom na ohrozenie coronavírusom bol zrušený, TK v Jacovciach ponúkol, že 
zorganizuje zraz v 2021. Zimný zraz bude organizovať KST Horňan Práznovce.

9. Informácie o činnosti v kluboch.
KST Jacovce pozýva na cykloakciu „Tour de priehrady“ , ktorá sa bude konať 
1.8.2020.
KST Veľký Klíž oznámilo, že v roku 2020 ruší tradičnú akciu „Po stopách Klížskeho 
opátstva“, konať sa bude až v roku 2021.
KST Topoľčany organizuje akciu „Vláčik motoráčik“ – výlet vlakom zameraný na 
Kysuce – trasa Martin – Strečno – Kysucké Nové Mesto- Vysoká nad Kysucou – 
Živčáková pri Turzovke – Žilina a Budatín s ubytovaním v Kysuckom Novom Meste 
v internáte. Cena ubytovania 7,00 EUR (max. kapacita 100 osôb), cena dopravy zatiaľ 
nemajú stanovenú, predpokladajú do 40,00EUR. 
Chodníkom Jozefa Dekrét Matejovie – spoločná akcia KST a Lesov SR sa bude konať
17.10.2020 na Kulháni.

10. Diskusia
P.Dragúň otvoril diskusiu a požiadal účastníkov o ich názor na obnovenie altánku pod 
Panskou Javorinou. Informoval o záujme českého klubu o dokumentáciu k altánku – 
chceli by vybudovať niečo podobné, ale aj s možnosťou prespania – vo forme útulne. 
Dohodol sa s nimi, že im pošle kontakt na architekta.
P.Alena Borszéková upozornila na možnosť získavania 2% z daní, ich klub využíva 
aktivitu Strom-u života, ktorého ústredie umožní klubom čerpať peniaze, získané 
klubom na konto Strom života, pre ich vlastné enviromentálne, ekologické a edukačné
aktivity.
P.Dragúň upozornil aj na možnosť 3% pre dobrovoľníkov.
P. Bajcar navrhol, aby  podobným spôsobom zaštítila kluby, hlavne menšie kluby,  aj 
RR Topoľčany.

VZ uložilo predsedovi p. Petrovi Dragúňovi zabezpečiť zaevidovanie RR KST 
Topoľčany ako prijímateľa 2%, resp. 3% z daní pre budúce obdobie.
  

V závere predseda poďakoval účastníkom za aktívnu účasť.

V Topoľčanoch, 19.06.2020
Zapísal: Eva Kopecká 


