CAMPING A CARAVANING CLUB
Majerská cesta 30 A
BANSKÁ BYSTRICA

ZÁPISNICA
výročnej členskej schôdze
konanej dňa 15.2. 2018
1. Výročnú členskú schôdzu otvorila Ing. Slaná MBA. Prečítala body programu a
opýtala sa, či má niekto na doplnenie nejaké body. Nik nemal návrhy na doplnenie
programu. Dala zahlasovať za navrhovaný program.
Hlasovanie : ZA

22

PROTI

0

ZDRŽAL SA : 0

2. Prebehla voľba zapisovateľa. Prezídium navrhuje p. Varhoľovú.
Hlasovanie : ZA 22

PROTI

0

ZDRŽAL SA: 0

3. Správu o činnosti klubu v roku 2017 predložil prezident Ing. Slaný, viď príloha č.1
4. Správu o hospodárení klubu za rok 2017 , vyúčtovanie rozpočtu za rok 2017, návrh
rozpočtu na rok 2018 predniesla Ing. Štrbáková, viď príloha č.2.
5. Správu revízora predložila Ing. Štrbáková viď príloha č.3.
6. Návrh prezídia na rok 2018 klubu CCC BB predložila Ing. Slaná MBA v tomto
zložení:
 prezident
: Ing.Miroslav Slaný
 vice prezident : Ing. Milan Hudec
 čestný prezident : Ing.Ondrej Štrbák
 ekonomika
: externé účtovanie
 revízor
: Ing. Janka Štrbáková
Hlasovanie:

ZA: 22

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

7. Ing. Slaná, MBA otvorila diskusiu:
- návrhy na smerovanie klubu, klubové akcie v roku 2018
- organizácia spoločných klubových akcií, tuzemsko, zahraničie
- nové návrhy na spôsob financovania klubu
- komunikácia členov pomocou www-stránky
- CCI-karty
- iné

P.Slaný
- platnosť CCI karty v danom kalendárnom roku je od 1.1.-31.12., a aby sa dali včas
zabezpečiť, je potrebné zaplatiť členské do 31.10.
- na 1 CCI kartu je poistených 11 členov –poistenie sa vzťahuje počas cesty a pobytu
plus sa zabezpečilo zdravotné poistenie
- dať vedieť každú zmenu v OP alebo iných osobných údajov súvisiacich s CCI kartou
- na našej web stránke sú informácie z akcií našich členov, napísať názory na našu
stránku a publikovať naše poznatky z ciest s pridaním foto
- budeme sa ako klub zúčastňovať len našich akcií , teraz je to Egerszalók
- kto má záujem ísť na akciu do Berlína, môže sa ešte prihlásiť do 15.3.2018
- na medzinárodné akcie uvedené na stránkach SACC prihlásiť sa priamo na SACC
- smerovanie nášho klubu – jedna kľúčová akcia za prispenia finančných prostriedkov
klubu
- poďakovanie za finančnú podporu klubu
P. Lopušek
- v niektorých kempoch na Slovensku nevedia o možnosti využívania CCI kariet
- klub platí časopis Camping, cars & Caravans – bolo by dobré dať zviazať ročník
a doniesť ho na spoločné akcie, aby si ho mohli členovia pozrieť
- asociácia vo svojich materiáloch neprináša ďalšie smerovanie a vývoj kempovania
- privítal by, keby sa asociácia zasadila napr. za parkovné miesta pre karavany
v Bešeňovej
- zintenzívniť činnosť nášho klubu, aby ľudia boli spokojní a radi chodili na akcie, a to
tak, že pripravíme zaujímavú akciu, na zaujímavom mieste, v prijateľnom termíne
a službami, napr. zdarma pobyt pre členov, guľáš, ...
- navrhuje zmenu v členských príspevkoch - zvýšiť členské a symbolické členské pre
členov nad 70 rokov
- spolupodieľať sa na našich akciách a príjem zvýšiť napr. aj vložným od iných členov
P.Vilček
- nechodia na naše akcie, lebo im nevyhovujú termíny, nemajú obytné auto ani
karavan
P.Štrbáková
- stretnutie možno urobiť aj v kúpeľoch, napr. aj v Dudinciach, v ktorých ich 7- dňový
pobyt vyšiel veľmi lacno a tam by sa dala urobiť aj výročná členská schôdza spojená
s 3 – 4- dňovým pobytom
P.Kondrk
- akcie treba robiť tak, aby sme si na nich niečo zarobili a to jednak na vložnom ako aj
na tombole, využívať aj možnosti ubytovania v chatkách a v hoteloch pre tých, ktorí
nemajú karavany
P.Hudec
- treba sa zamyslieť nad novým smerovaním klubu, čím by sme mohli zatraktívniť
činnosť klubu a pritiahnuť do jej radov aj nových členov, ktorí by v dnešnej

-

uponáhľanej dobe určite radi privítali informácie o dobrých a zaujímavých miestach
na kempovanie, aby členstvo v klube nebolo len formálne, ale aby sa im ozaj oplatilo
zúčastňovať sa najmä našich spoločných stretnutí
čo by sme mohli ponúknuť je: na stretnutie si pripraviť na 10 min. informáciu
z navštívených miest s karavanom, alebo aj bez neho, ktoré by mohli ostatní využiť na
svojich cestách za poznávaním, pravdivé a overené informácie a skúsenosti
z pobytových miest, poznatky o cyklotrasách, historických pamiatkach, športových
možnostiach alebo aj na čo si treba dať pozor- toto je to najcennejšie, čo im
neposkytnú ani v kempoch a nedozvedia sa ani z webových stránok

P.Čarnoky
- vyberať také miesta na stretnutie, aby sa dala robiť aj turistika
P.Slaný
- jeho reagovanie na diskusné príspevky:
- SACC má malé príjmy, nemajú vlastné miesta, nemajú kapacity na činnosť, nemôžu
ovplyvňovať činnosť iných inštitúcií, dokážu len zabezpečovať CCI karty
- naše príjmy sú len z členských príspevkov, čo činí asi 800,-€ a príspevok 2% z dane,
zarobiť by sa dalo na akciách
- navrhoval ako jednu z možných stretnutí v Rakúsku alebo na Neresnici vo Zvolene
s možnosťou športovania
- ak nebudú chcieť dať v kempe zľavu, i keď sú vedení v zozname, treba to dať vedieť

8. Uznesenie
- bude doručené po spracovaní každému členovi do mailovej
schránky
9. VČS klubu CCC BB ukončil prezident Ing.Miroslav Slaný

VČS CCCBB bola ukončená dňa 15.2.2018 o 20,00 hod.
Zapísal: .............................
Overil: ..............................
Banská Bystrica, 15.2.2018

Ing. Slaná MBA

