
ZÁPISNICA 

-  z výročnej schôdze č. 2 – snemu/stretnutia Slovenského Trabantklubu 

Dátum: 02. 12. 2017 

Miesto konania: Jasenská dolina, penzión Brest 

 

Prítomní: viď podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

Úvod 

1. Otvorenie (M. Farkaš) 

2. Organizačné pokyny (noví členovia, registrácia s foto do preukazov, členské 

príspevky, preukazy, preberanie tričiek, podpisovanie prezenčnej listiny) 

3. Informácia o vzniku Slovenského Trabantklubu (I. Beniaková) 

4. Informácie o akciách v roku 2017 (M. Farkaš) 

5. Informácie o pripravovaných podujatiach + Celoslovenský trabantzraz 2018 – 

Trusalová, okres Martin 15. – 17. 6. 2018  

6. Informácie o hospodárení, o účte a financovaní za rok 2017, daňové priznanie (L. 

Mikurčíková) 

7. Nová webová stránka – prezentácia – návrhy, formy, tiešenia, konzultácie (P. 

Šimšík) 

8. Voľba nového podpredsedu  

9. Voľba admin a moderátora / web stránka 

10. Voľba zapisovateľa a overovateľa/zápisnice 

11. Návrh na úpravu stanov v bode 2 a 5 novým dodatkom 

12. Návrh na zakúpenie členských vetroviek (2 typy s ukážkou) – Ján Lubjak 

13. Pokyny k tombole, večeri, k aktuálnemu neformálnemu stretnutiu – Mikuláš  

Záver 

 

1. Výročnú schôdzu otvoril predseda Slovenského Trabantklubu – M. Farkaš. Privítal 

pôvodných i nových členov a nadviazal na tradíciu Mikulášskych zimných zrazov – 

stretnutí, ktoré sa stali opakovane obľúbené.  

2. M. Farkaš zároveň vydal organizačné pokyny: registrácia s foto do preukazov, členské 

príspevky, preukazy, preberanie tričiek, podpisovanie prezenčnej listiny u asistentiek 

L. Mikurčíkovej a M. Šimšíkovej. 

3. M. Farkaš vyzval bývalú predsedkyňu Stredoslovenského trabantklubu, ktorá prevzala 

vedenie po A. Oravskom, aby informovala o dôvodoch vzniku – re – obnovy STk na 

vznik Slovenského Trabantklubu. I. Beniaková presne popísala postupné kroky, ktoré 

viedli od samotného vzniku trabantizmu na Slovensku od r. 2001 za účasti 

zakladateľov MUDr. Kyčinu, I. Foldeša a p. Kleina. Vyzdvihla aktivity TK Košice, 

Klubov v Čadci, v Bratislave, vtedy pod vedením Patresa, ale aj aktivity z TK Inovec 



– Kozoňovci.  V nádväznosti na Stanovy STK z roku 2005 sa dodatkom č. 2 upravil 

názov, predseda ako aj adresa klubu, nakoľko vtedajší klub už nenapĺňal ciele 

a činnosti občianskeho združenia. Z dôvodu zaktívnenia bolo nevyhnutné zaviesť 

systém, organizácie zrazov, financovania, členstva, zbierania 2%, príspevkov, nový 

web, sformovanie fungujúceho spolku s rozsahom a platnosťou v celej SR – aj za 

účelom uchádzania sa podpory v projektoch, pri samosprávach atď..  

 

Na základe rozhodnutia Zhromaždenia  zo dňa 28. 01. 2017 bola schválená zmena stanov 

Občianskeho združenia „Stredoslovenský Trabantklub“ registrovaného Ministerstvom vnútra 

SR zo dňa 04. 03. 2005 pod č. VVS/1-900/90-25721 nasledovne: 

 

Názov „Stredoslovenského Trabantklubu sa mení z pôvodného na nové:  

Slovenský Trabantklub a 

Sídlo „Stredoslovenského Trabantklubu“ sa mení z pôvodného Štiavnička 571/67, 976 81 

Podbrezová na nové: Jána Fraňa 7, 036 01  Martin 

 

Ostatné články stanov ostávajú bez zmeny. 

Z dôvodu nečinnosti sa zhromaždenie rozhodlo odvolať predsedu Ľuboslava Boora 

a podpredsedu Jozefa Debnára.  

Novou voľbou sa stáva: 

Predsedom – Miroslav Farkaš, Jána Fraňa 7, 036 01  Martin 

Podpredsedom pôvodným bol Ľuboslav Boor, Jaseňová 14, B. Bystrica, prebehne voľba 

nového podpredsedu, z dôvodu efektívnosti vybavovania administratívy v Martine  

(Ľ. Boor z BB) 

Tajomníčka zostáva bez zmeny – Miriam Vojteková 

 

Splnomocnenie členov Miriam Vojteková a Ing. Petr Vojtek na všetky úkony vyplývajúce 

z chodu občianskeho združenia „Stredoslovenský Trabantklub“, po novom Slovenský 

Trabantklub a tiež na rozhodovanie v pracovno – právnych, občiansko – právnych, obchodno-

právnych a administratívno – právnych vzťahov organizácie sa ruší dňom 29. 1. 2017. 

Taktiež je zrušená doterajšia korešpodenčná adresa klubu Vígľašská 5, 851 07 

Bratislava.  

 

Nová korešpodenčná adresa klubu je: 

Slovenský Trabantklub 

štatutárny zástupca - Miroslav Farkaš 

Jána Fraňa 7 

036 01  Martin 

 

Platnosť zápisnice obnoveného Slovenského Trabantklubu bola overená podpismi na 

priloženej prezenčnej listine, ktorá je neoddeliteľnou prílohou súčasti nových platných stanov 

s dodatkami. Schôdza bola zrealizovaná v CHO, Diel, Valaská – Piesok, dňa 28. 01. 2017 

 



Vzhľadom na nárast odporcov z radov trabantistov je potrebné podotknúť, že zámer vzniku 

Slovenského Trabanklubu tu už bol v čase v roku 2008, popri realizácií projektu Od Tatier 

k Dunaju, spanilá jazda spájajúca TK Košice, STK BB až po TK Bratislava. Vtedy sa do 

spanilej jazdy za mediálne podpory p. Balka pripojili noví členovia z lokálnych miest a obcí.  

Registrácia a členstvo v Slovenskom Trabantklube nevylučuje možnosť, že môžete byť 

zároveň členom aj v ďalších miestnych kluboch.  

 

4. Informácie o akciách v roku 2017 (M. Farkaš) 

Predseda Slovenského Trabanklubu ďalej informoval a oboznámil prítomných o už 

uskutočnených akciách – zrazoch, o účasti na nielen Slovenských zrazov, ale aj 

s podporou zahraničných trabantistov v ČR, v Maďarsku a Poľsku.  

5. Informácie o pripravovaných podujatiach + Celoslovenský trabantzraz 2018 – 

Trusalová, okres Martin 15. – 17. 6. 2018  

Zároveň predseda vyzval k úzkej spolupráci pri pripravovaní Celoslovenského Trabant zrazu 

2018 organizačne, finančne i technicky, keďže pôjde o veľký projekt. I. Beniaková spracuje 

formality, administratívu a podklady k podpore mesta Martin. (Termín do 5.12.2017).  

Predseda klubu vyzva členov o hlavnú účasť na Celoslovenskom zraze, Kysucký zraz, príp. 

na zrazoch v ČR /Morava, Poľsko, Maďarsko. 

6. Informácie o hospodárení, o účte a financovaní za rok 2017, daňové priznanie (L. 

Mikurčíková) 

L. Mikurčíková podala správu o hospodárení za rok 2017 (nákup tričiek s potlačou a grafikou, 

banner na zrazy, ŠPZ..je treba podotknúť, že kým sa klubová pokladňa naplní, je mnoho 

nevyhnutných vecí, ako čl. preukazy, obaly, podpora pri zrazoch, občerstvenie – pečené 

prasa, hradené svojpomocne za ochoty a podpory  niektorých členov.. 

Suma členského na rok 2018 je 10,00 Eur. Pri vklade na účet je treba uviesť do 

poznámky členske_priezvisko. 

Vedenie účtu je hradené mesačne z pravidelných prichádzajúcich platieb dobrovoľníkov od : 

M. Farkaš/I. Beniaková/M. Sučík.../M. Sandtner... 

7. Nová webová stránka – prezentácia – návrhy, formy, tiešenia, konzultácie (P. 

Šimšík) 

P. Šimšík predstavil návrh na novú web stránku. Informoval o pridelení hesiel každému 

členovi pre vstup do uzavretých okien (len pre členov). Navrhol zvoliť bloggerov článkov, 

prípadne zasielateľa podkladov , ako aj moderátora webu po techn. stránke. Všetkých vyzval 

k diskusii v rámci návrhov, podnetov pripomienok. Predstavil jednotlivé sekcie, okná a 

priečinky.Na FB je spravovaná zatiaľ stránka skupiny trabantistov pod správou M. 

Vojtekovej.  



V pracovnej verzii je zatiaľ prístupný web: https://slovenskytrabantklub.wordpress.com, ktorý 

bude oficiálne po vypracovaní podkladov a dopracovaní prístupný na 

www.slovenskytrabantklub.sk . 

Všetky návrhy a nápady je potrebné písať na email adresu adminovi – IT špecialista 

simsik.peter@alphamedical.sk  

8. Voľba nového podpredsedu  

Doterajším podpredsedom bol Ľ. Boor. Vzhľadom na jeho pracovnú zaneprázdnenosť, 

súkromné dôvody bol návrh na zvolenie nového člena podporený. Uprednostnil sa 

podpredseda z okr. Martin, nakoľko je nevyhnutné podpisovať a úradne administratívne 

spracovať formálne náležitosti/listy/žiadosti/povolenia/registrácie Daň, úrad/Soc. 

poisťovňa/účet/banka ... na úradoch v Martine.  

9. Voľba admin a moderátora / web stránka 

Správca webu bude p. Šimšík 

Moderátor web str. bude Ján Lubjak jr.  

 

10. Voľba zapisovateľa a overovateľa/zápisnice 

Zapisovateľka záznamov zo stretnutí bude I. Beniaková 

Overovateľkou záznamov bude M. Vojteková, súbežne tajomníčka klubu. 

 

11. Návrh na úpravu stanov v bode 2 a 5 novým dodatkom 

Vzhľadom na každoročné uchádzanie sa o príspevky z 2% daní a registrácie u notára sa 

navrhuje doplniť novým dodatkom rozsah cieľov klubu – podpora kultúry, 

športu...zachovávania kultúrnych tradícií a dedičstva..a tiež v bode 5 Hospodárenie spresniť 

nezdaniteľné príjmy, t.j. dary, príspevky z 2% a členské).   

12. Návrh na zakúpenie členských vetroviek (2 typy s ukážkou) – Ján Lubjak 

V prípade navýšenia zostatkovej sumy na účte združenia sa navhuje zakúpenie členských 

búnd – ukážka bola odprezentovaná . Zvážia do budúceho stretnutia všetci členovia.  

13. Pokyny k tombole, večeri, k aktuálnemu neformálnemu stretnutiu – Mikuláš  

Predseda klubu  M. Farkaš ukončil schôdzu, a vyzval k diskusii.  

 

 

V Jasenskej doline, dňa 2. 12. 2017 

 

https://slovenskytrabantklub.wordpress.com/
http://www.slovenskytrabantklub.sk/
mailto:simsik.peter@alphamedical.sk


 

Zapísala: Ivana Beniaková                                                         Overila Miriam Vojteková 

 

 

 

Príloha: prezenčná listina  


