
Uznesenie RR KST okresu Bardejov  číslo:  1/2018 

 

U Z N E S E N I E 
 

z rokovania Regionálnej rady Klubu slovenských turistov okresu Bardejov  

konaného dňa 18.01.2018  
 

 

 

Regionálna rada Klubu slovenských turistov (RR KST) okresu Bardejov 

 

A)      berie na vedomie 

A.1. informáciu o príprave XIX. Valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov 

a o príprave Regionálneho zhromaždenia Klubu slovenských turistov regiónu 

Bardejov, 

A.2.  informáciu o stave a príprave účasti na Celoslovenskom zimnom zraze turistov 

v Oščadnici, 

A.3.  informáciu o uskutočnených turistických podujatiach podľa Kalendára 

turistických podujatí KST regiónu Bardejov na rok 2017, 

A.4.  informáciu o výzve KST na organizovanie hlavných turistických podujatí KST 

(Celoslovenského letného zrazu KST a stretnutia TOM, Stretnutie čitateľov 

časopisu Krásy Slovenska a Stretnutie priaznivcov KST), 

A.5.  informáciu o príprave Okresného zimného zrazu turistov Bardejov, 

B) schvaľuje 

B.1. termín Valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov regiónu Bardejov  

(ďalej aj „VZ KST regiónu Bardejov“), t.j. 15.03.2018, 

B.2.  Jozefovi ROPJAKOVI úhradu nákladov za vedenie web stránky KST okresu 

Bardejov vo výške 100,0 EUR, 

C)  ukladá 

C.1.  RR KST okresu Bardejov organizačne pripraviť VZ KST regiónu Bardejov,             

T: najbližšie rokovanie RR KST BJ, 

C.2.  Miroslavovi Bujdovi, predsedovi RR KST okresu Bardejov spracovať úpravu 

„Stanovy Klubu slovenských turistov regiónu Bardejov“ a túto úpravu  

predložiť na pripomienkovanie členom RR KST okresu Bardejov a predsedom 

jednotlivých KST regiónu Bardejov, T: 31.1.2018, 

C.3. Miroslavovi Bujdovi, predsedovi RR KST okresu Bardejov a Ľubomírovi 

Dercovi, tajomníkovi RR KST okresu Bardejov osloviť predsedov jednotlivých 

KST regiónu Bardejov, aby  RR KST okresu Bardejov predložili  do 12.2.2018 

návrh delegátov na VZ KST regiónu Bardejov a návrh kandidátov na členov 

výkonného výboru, členov kontrolnej komisie KST regiónu Bardejov na                

voľby do vyššie citovaných orgánov KST regiónu Bardejov, ktoré sa 

uskutočnia  v rámci VZ KST regiónu Bardejov; konkrétne návrh na: 

a) delegátov a náhradníkov na  VZ KST regiónu Bardejov (meno a priezvisko, 

poštová adresa, číslo telefónu, e-mail). 
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b) predsedu, podpredsedu a  ďalších členov výkonného výboru KST regiónu 

Bardejov (meno  a priezvisko, poštová adresa, číslo telefónu, e-mail), 

c) predsedu, podpredsedu a  ďalších členov kontrolnej komisie KST regiónu 

Bardejov (meno a  priezvisko, poštová adresa, číslo telefónu, e-mail), 

d) turistického rozhodcu KST regiónu Bardejov (meno  a priezvisko, poštová 

adresa, číslo telefónu, e-mail), 
e) delegátov a náhradníkov na  VZ KST (meno a priezvisko, poštová adresa, 

číslo telefónu, e-mail). 

 

 

 

 
                                                                 Miroslav Bujda  

        predseda RR KST okresu Bardejov 

 


