
Uznesenie VZ KBT 12. 3. 2020 

Valné zhromaždenie Klubu bratislavských turistov na svojom zasadnutí 12. marca 2020 v Bratislave 

a) schválilo:  

1. program VZ KBT, 
2. rokovací a volebný poriadok VZ KBT, 
3. voľbu predsedníctva VZ - Mila Kublu a Miroslava Svíteka, členov mandátovej komisie - 

Ladislava Bimbu, Jozefa Karoviča a Pavla Jančoviča, ktorá je súčasne aj volebnou komisiou  
a členov návrhovej komisie – Vladimíra Ješka, Miroslava Svíteka a Zuzanu Hricovú, 

4. správu o činnosti KBT za rok 2019, spracovanú a prednesenú predsedom KBT Miloslavom 
Kublom a sekcií pešej turistiky, cyklo turistiky, vodnej turistiky, vysokohorskej turistiky, 
komisie značenia spracované predsedami sekcií a komisie a  podpredsedom KBT 
Miroslavom Svítekom, 

5. správu revíznej komisie KBT za rok 2019, spracovanú a prednesenú členom Revíznej 
komisie KBT Michalom Šeďom, 

6. správu o hospodárení  KBT za rok 2019 spracovanú a prednesenú  predsedom KBT 
Miloslavom Kublom, 

7. Účtovnú závierku KBT za rok 2019, 
8. usporiadanie Silvestrovského stretnutia  na Malom Slavíne 31. 12. 2020, s nákladmi na 

akciu do výšky 100 eur, zodpovedný predseda sekcie pešej turistiky Vladimír Ješko,  
b) uložilo : 
 1. VV KBT zaoberať sa podnetmi z diskusie na valnom zhromaždení, ktoré predniesli delegáti 
      a zapracovať ich do činnosti VV KBT. 
c) Poverilo delegáta KBT, aby na VZ KST:                                                                                             
 predniesol požiadavku na riešenie zvýšenia bezpečnosti peších turistov aj cykloturistov  na 
 spoločných trasách, mnohé takéto trasy sú aj v regióne KBT, 
d) zobralo na vedomie: 
 1. správu mandátovej komisie prednesenú Lacom Bimbom, 
 
e) zvolilo 

 1. Miloslava Kublu za delegáta KBT na valné zhromaždenie KST a Jozefa Polomského za 
 delegáta náhradníka, 
 2 Máriu Cabadajovú a Jozefa Oravca za členov revíznej komisie KBT, 

 

f) navrhuje kandidátov: 

 Mareka Heinricha na funkciu podpredsedu KST pre organizáciu a legislatívu,                                       

 Jozefa Polomského na funkciu člena výkonného výboru KST pre majetok, 

 Miloša Zimana na funkciu člena výkonného výboru KST pre program (turistiku) kvalifikáciu a 

 klasifikáciu, 

 Miroslav Svíteka na funkciu predsedu disciplinárnej komisie KST, 

 Vladimíra Ješka na funkciu člena disciplinárnej komisie KST. 



 

V Bratislave 12. 3. 2020 

Spracovala návrhová komisia v zložení: Vladimír Ješko, predseda ............................. 

Zuzana Hricová, člen ................................... 

Miroslav Svítek, člen ................................... 


