
 

Z á p i s n i c a 

z Valného zhromaždenia Klubu bratislavských turistov, 

konaného dňa 12. marca 2020 od 17,00 h, v sídle KST, Záborského 33, Bratislava 

 

Na valnom zhromaždení Klubu bratislavských turistov (VZ KBT) sa zúčastnilo 13 delegátov 

s hlasom rozhodujúcim (54 % zástupcov klubov pôsobiacich v rámci KBT), štyria členovia 

výkonného výboru KBT, jeden člen revíznej komisia a dvaja hostia. Prezenčná listina z 

valného zhromaždenia je prílohou č. 1 tejto zápisnice.  

 

1) Otvorenie 

VZ KBT otvoril a prítomných privítal predseda KBT Milo Kubla. 

 

2) Schválenie návrhu programu: 

Delegáti schválili nasledovný program VZ KBT: 

1) Otvorenie   

2) Schválenie návrhu programu  

3) Schválenie rokovacieho poriadku  

4) Voľba predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie  

5) Správa o činnosti KBT od VZ KBT v roku 2019  

6) Správa o hospodárení KBT za rok 2019 

7) Správa revíznej komisie KBT za rok 2019 

8) Správa mandátovej komisie  

9) Diskusia  

10) Návrh uznesenia   

11) Ukončenie 

 

3) Schválenie rokovacieho poriadku 

Delegáti jednomyseľne schválili rokovací poriadok VZ KBT, rokovací poriadok je prílohou č. 

2. tejto zápisnice.  

 

4) Voľba predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

Do predsedníctva VZ KBT boli navrhnutí Miloslav Kubla a Miroslav Svítek, navrhnutých 

kandidátov delegáti jednomyseľne zvolili. 

Do mandátovej komisie boli navrhnutí Laco Bimbo za predsedu, Jozef Karovič a Pavol 

Jančovič za členov komisie. Navrhnutých kandidátov delegáti jednomyseľne zvolili.  Návrh 

Mila Kublu, aby mandátová komisia bola súčasne aj volebnou komisiou delegáti tiež 

jednomyseľne schválili. 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Vladimír Ješko za predsedu, Miroslav Svítek a Zuzana 

Hricová za členov komisie. Navrhnutých kandidátov delegáti jednomyseľne zvolili.  

 

5) Správa o činnosti KBT od VZ KBT v roku 2019 

Správu o činnosti KBT od VZ KBT v roku 2019 predniesol Milo Kubla, časť správy 

predniesol Miroslav Svítek. Správa bola spracovaná na základe podkladov zo sekcií pešej 

turistiky, cyklo turistiky, vodnej turistiky, vysokohorskej turistiky, komisie značenia a z 

podkladov o organizovaní akcie OTO 24 vrcholov Malých Karpát v Bratislavskom 
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samosprávnom kraji. Delegáti túto správu jednomyseľne schválili. Správa je prílohou č. 3. 

tejto zápisnice. 

 

6) Správa o hospodárení KBT za rok 2019 

Správu o hospodárení KBT v roku 2019 predniesol Milo Kubla. Delegáti túto správu 

jednomyseľne schválili. Správa je prílohou č. 4. tejto zápisnice. 

 

7) Správa revíznej komisie KBT za rok 2019 

Správu revíznej komisie KBT za rok 2019 predniesol člen Revíznej komisie KBT Michal 

Šeďo. Delegáti túto správu jednomyseľne schválili. Správa je prílohou č. 5. tejto zápisnice. 

 

8) Správa mandátovej komisie  

Správu mandátovej komisie predniesol predseda mandátovej komisie Laco Bimbo. Na 

valnom zhromaždení sa zúčastnilo 13 delegátov s hlasom rozhodujúcim (54 % zástupcov 

klubov pôsobiacich v rámci KBT), štyria členovia výkonného výboru KBT, jeden člen 

revíznej komisia a dvaja hostia. V zmysle stanov KBT je teda VZ KBT uznášaniaschopné. 

Správa mandátovej komisie je prílohou č. 6. tejto zápisnice. 

 

9) Diskusia 

Do diskusie neprišli žiadne písomné prihlášky s návrhom diskusných príspevkov. Prítomní sa 

do diskusie prihlasovali zdvihnutím ruky. 

Michal Šeďo navrhol, aby VZ KBT schválilo Účtovnú závierku KBT za rok 2019, s ktorou 

prítomných aj oboznámil. Delegáti jednomyseľne schválili Účtovnú závierka KBT za rok 

2019, Účtovná závierka KBT za rok 2019 je prílohou č. 7. tejto zápisnice. 

Vladimír Ješko navrhol, aby akciu Silvestrovské stretnutie na Malom Slavíne zorganizoval 

tohto roku Klub bratislavských turistov, nakoľko ide o tradičnú a obľúbenú akciu 

bratislavských turistov. V minulosti túto akciu poriadal Turistický klub Tesla, tohto roku ju už  

neorganizuje. Navrhol teda usporiadanie Silvestrovského stretnutia na Malom Slavíne 31. 12. 

2020, s nákladmi na akciu do výšky 100 eur, s tým, že zodpovedný za usporiadanie akcie 

bude predseda sekcie pešej turistiky Vladimír Ješko. Delegáti usporiadanie tejto akcie tak ako 

navrhol Vladimír Ješko jednomyseľne schválili. 

Vladimír Ješko ďalej navrhol, aby delegát za KBT na valnom zhromaždení KST predniesol 

požiadavku na riešenie zvýšenia bezpečnosti peších turistov aj cykloturistov  na spoločných 

trasách, mnohé takéto trasy sú aj v regióne KBT. Riešenie tohto problému na úrovni vedenia 

KST pomôže tento problém efektívnejšie riešiť. Najohrozenejšou trasou v regióne KBT je 

turistická červená značka od Bieleho kríža po Pezinskú Babu. Nebezpečné kontakty na 

spoločne značených trasách peších turistov a cykloturistov by sa mohli riešiť oddelením 

týchto trás, teda preznačením cyklotrás mimo turistických značiek pre peších, prípadne 

upozornením, na každej križovatke trás, že ide o trasy, na ktorých sa pohybujú spolu peší 

turisti aj cykloturisti. Plánovanie nových cyklotrás do budúcnosti, by sa mohlo riešiť v 

súčinnosti sekcie pešej turistiky,  cykloturistiky a SCK tak, aby budúce trasy boli čo 

najbezpečnejšie. Delegáti návrh Vladimíra Ješka, aby delegát za KBT na VZ KST predniesol 

požiadavku na riešenie zvýšenia bezpečnosti peších turistov aj cykloturistov  na spoločných 

trasách, mnohé takéto trasy sú aj v regióne KBT, jednomyseľne schválili.  

Jozef Junas pochválil webstránku KBT a navrhol, aby sa v priestoroch KST na Záborského ul. 

č. 33 uskutočnilo spoločné stretnutie organizátorov akcií v rámci regiónu KBT, aby sa 
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zosúladili termíny akcií v KBT a nebolo niekoľko akcií v jeden deň. Na tomto stretnutí by sa 

všetci organizátori stali inštruktormi alebo cvičiteľmi.. Junasovi bolo vysvetlene že školenie 

cvičiteľov trvá 72 hodín a teda sa z niekoho nemôže stať cvičiteľ na posedenie. Jozef Junas 

tiež uviedol, že vydáva Karpatský diaľkoplaz. Taktiež poukázal na to, že sa neuskutočňuje 

otvorenie jarnej sezóny. 

Milo Kubla predniesol návrh na delegátov KBT na XXI. Valné zhromaždenie KST. Za 

delegáta KBT na valné zhromaždenie KST navrhol Miloslava Kublu a za delegáta náhradníka 

navrhol Jozefa Polomského. Delegáti na VZ KBT jednomyseľne zvolili Miloslava Kublu za 

delegáta na XXI. Valné zhromaždenie KST a  Jozefa Polomského za delegáta náhradníka. 

Milo Kubla predniesol návrh na kandidátov na uvolnené funkcie vo vedení KST: 

 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. 

Delegáti VZ KBT jednomyseľne schválili návrh týchto kandidátov. 

Milo Kubla predniesol návrh zvoliť Máriu Cabadajovú za členku Revíznej komisie KBT. Na 

jeho výzvu, či prítomní nenavrhujú aj ďalšieho kandidáta do revíznej komisie reagoval hosť 

na VZ KBT Jozef Junas, ktorý navrhol za člena Revíznej komisie KBT Jozefa Oravca. 

Delegáti VZ KBT jednomyseľne zvolili Máriu Cabadajovú a Jozefa Oravca za členov 

Revíznej komisie KBT. 

 

10) Návrh uznesenia 

Návrh uznesenia z VZ KBT predniesol predseda návrhovej komisie Vladimír Ješko. Delegáti 

uznesenie z VZ KBT jednomyseľne schválili. Uznesenie z VZ KBT je prílohou č. 8. tejto 

zápisnice. 

 

11) Ukončenie 

Rokovanie VZ KBT ukončil Milo Kubla a poďakoval prítomným za účasť. 

 

Zapísal: Vladimír Ješko, v Bratislave 12. marca 2020. 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1.  Prezenčná listina 

Príloha č.2.  Rokovací poriadok VZ KBT, 

Príloha č.3.  Správa o činnosti KBT od VZ KBT v roku 2019 

Príloha č.4.  Správa o hospodárení KBT za rok 2019 

Príloha č.5.  Správa revíznej komisie KBT za rok 2019 

Príloha č.6.  Správa mandátovej komisie  
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Príloha č. 7. Účtovná uzávierka KBT za rok 2019 

Príloha č. 8. Uznesenie VZ KBT 


