
 

Z á p i s n i c a 
z Valného zhromaždenia Klubu bratislavských turistov, 

konaného dňa 19. augusta 2021 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 jeden hosť. Prezenčná listina z 

valného zhromaždenia je prílohou č. 1 tejto zápisnice.  

 

1) Otvorenie 

VZ KBT otvoril a prítomných privítal predseda KBT Miloslav Kubla. 

 

2) Schválenie návrhu programu: 

Delegáti schválili nasledovný program VZ KBT: 

1) Otvorenie   

2) Schválenie návrhu programu  

3) Schválenie rokovacieho poriadku a volebného poriadku 

4) Voľba predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie  

5) Správa o činnosti KBT od VZ KBT v roku 2020 

6) Správa o hospodárení KBT za rok 2020 

7) Správa revíznej komisie KBT za rok 2020 

8) Správa mandátovej komisie  

9) Voľba predsedu KBT na roky 2021 – 2025 

10) Voľba členov VV KBT na roky 2021 – 2025 

11) Voľba členov revíznej komisie na roky 2021 – 2025 

12) Správa volebnej komisie 

13) Voľba delegáta na VZ KST 

14) Návrh zmeny stanov KST 

15) Diskusia  

16) Návrh uznesenia   

17) Ukončenie 

 

3) Schválenie rokovacieho poriadku a volebného poriadku 

Delegáti jednomyseľne schválili rokovací poriadok VZ KBT, po pripomienke od Vladimíra 

Ješka. Rokovací poriadok je prílohou č. 2 tejto zápisnice.  

Delegáti jednomyseľne schválili volebný poriadok po pripomienke od Vladimíra Ješka. 

Volebný poriadok je prílohou č. 3 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 Ladislav Bimbo za predsedu, Jozef Oravec a Pavol 

Jančovič za členov komisie. Navrhnutých kandidátov delegáti jednomyseľne zvolili.  Návrh 
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Miloslava Kublu, aby mandátová komisia bola súčasne aj volebnou komisiou delegáti 

jednomyseľne schválili. 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Vladimír Ješko za predsedu, Patrik Pajta a Jozef Karovič 

za členov komisie. Navrhnutých kandidátov delegáti jednomyseľne zvolili.  

 

5) Správa o činnosti KBT od VZ KBT v roku 2020 

Správu o činnosti KBT od VZ KBT v roku 2020 predniesol Miloslav Kubla, časť správy 

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

turistiky, vysokohorskej turistiky, komisie značenia a z podkladov o organizovaní akcie OTO 

24 vrcholov Malých Karpát v Bratislavskom samosprávnom kraji. Delegáti túto správu 

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

 

6) Správa o hospodárení KBT za rok 2020 

Správu o hospodárení KBT v roku 2020 predniesol Miloslav Kubla. Delegáti túto správu 

jednomyseľne schválili. Správa je prílohou č. 5 tejto zápisnice. 

 

7) Správa revíznej komisie KBT za rok 2020 

Správu revíznej komisie KBT za rok 2020 predniesol Miloslav Kubla, napísal ju predseda 

Revíznej komisie KBT Michal Šeďo. Delegáti túto správu jednomyseľne schválili. Správa je 

prílohou č. 6 tejto zápisnice. 

 

8) Správa mandátovej komisie  

Správu mandátovej komisie predniesol predseda mandátovej komisie Ladislav 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 jeden hosť. V zmysle stanov KBT je teda VZ KBT uznášaniaschopné. 

Správa mandátovej komisie je prílohou č. 7 tejto zápisnice. 

 

9) Voľba predsedu KBT na roky 2021 – 2025 

Kandidátom na predsedu KBT bol len Vladimír Ješko. Za predsedu VV KBT ho navrhli kluby 

TK Štart a KT Breza. Predstavil sa a predniesol svoju víziu na najbližšie 4 roky. Nasledovali 

tajné voľby. 

 

10) Voľba členov VV KBT na roky 2021 – 2025 

Kandidátov za členov VV KBT bolo 6. Kandidáta Miroslava Svíteka navrhol za člena VV 

KBT TK Štart Bratislava a TO Bjatek, kandidáta Ladislava Bimba navrhol KT Devín, 

kandidáta Miloslava Kublu navrhol KT Breza, kandidáta Jozef Polomského navrhol KT 

Lokomotíva. Kandidáta Jozefa Junasa navrhol na VZ KBT KT Kyklop, kandidátku Máriu 

Lörincovú navrhol na VZ KBT Vladimír Ješko, ako kandidátku za TK Štart Bratislava. 

Jednotliví kandidáti sa predstavili a informovali o svojej činnosti v KST. Volilo sa 5 členov 

VV KBT, tak ako to stanovil volebný poriadok VZ KBT. 

 

11) Voľba členov revíznej komisie na roky 2021 – 2025 

Kandidáti za členov RK KBT boli len dvaja. Boli predstavení obaja kandidáti. Podľa 

volebného poriadku bolo možné voliť až troch členov RK KBT. 
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12) Správa volebnej komisie 

Predseda volebnej komisie Ladislav Bimbo predniesol výsledky volieb. Správa volebnej 

komisie je prílohou č. 8 tejto zápisnice. 

- Za predsedu KBT bol zvolený Vladimír Ješko s počtom 13 hlasov 

- Za členov VV KBT boli zvolení: Ladislav Bimbo s počtom 12 hlasov, Miroslav Svítek 

s počtom 12 hlasov, Miloslav Kubla s počtom 11 hlasov, Mária Lörincová s počtom 

10 hlasov a Jozef Polomský s počtom 10 hlasov. Do VV KBT nebol zvolený Jozef 

Junas s počtom 9 hlasov. 

- Za členov revíznej komisie boli zvolení: Mária Cabadajová s počtom 13 hlasov, Jozef 

Oravec s počtom 13 hlasov. 

 

13) Voľba delegáta na VZ KST 

Miloslav Kubla podal návrh, aby bol za delegáta na VZ KST zvolený predseda KBT a za 

náhradníka Jozef Polomský. Delegáti KBT jednomyseľne zvolili za delegáta na VZ KST 

Vladimíra Ješka a za delegáta náhradníka na VZ KST zvolili Jozefa Polomského. 

 

14) Návrh zmeny stanov KST 

K návrhu na zmenu stanov KST sa vyjadrili Patrik Pajta, Pavol Jančovič a Miloslav Kubla. 

Bol podaný návrh, aby sa návrhy k zmene stanov zosumarizovali a poslali na kluby. Kluby sa 

k zosumarizovaným pripomienkam vyjadria do 25. 8. 2021 zaslaním na mailovú adresu 

kbt.bratislava@gmail.com.  

 

15) Diskusia 

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

odhlasovali, že do diskusie sa budú prihlasovať zdvihnutím ruky. 

Bol daný návrh na zvolenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice boli 

navrhnutí: Igor Bazovský a Peter Bedöcs. Boli jednomyseľne schválení. 

 

Bol daný návrh, aby VZ KBT schválilo Účtovnú závierku KBT za rok 2020, s ktorou boli 

prítomní oboznámení. Delegáti jednomyseľne schválili Účtovnú závierka KBT za rok 2020, 

Účtovná závierka KBT za rok 2020 je prílohou č. 9 tejto zápisnice. 

 

Jozef Oravec navrhol, aby VZ KBT uložilo VV KBT zvolať sekcie a komisie KBT v termíne 

do 31. 10. 2021. Ďalej informoval, že zasiela individuálnym turistom informácie, ktoré 

dostane z VV KBT. 

 

Vladimír Ješko navrhol zaslať klubom peniaze vo výške 2€ na člena z prostriedkov KBT, 

keďže KBT má dostatočnú rezervu prostriedkov na svojom účte. Zaslané prostriedky by 

kluby museli vyúčtovať podľa zásad, ktoré by sa určili po diskusii k návrhu alebo by ich 

dodatočne určil výkonný výbor KBT. Tento príspevok by posilnil hospodárenie klubov, ktoré 

nemôžu využívať dotačnú schému z KBT na poriadanie turistických akcií, napríklad kluby 

vodákov. Príspevok na člena KST v klube by bol aj motiváciou pre získavanie ďalších členov 

klubov za členov KST. Pavol Jančovič oponoval, že nemá význam takú čiastku na kluby 

mailto:kbt.bratislava@gmail.com
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zasielať. Po nesúhlasných diskusných príspevkoch ďalších delegátov Vladimír Ješko svoj 

návrh stiahol. 

 

Patrik Pajta navrhol, aby sa peniaze, ktorými disponuje VV KBT investovali do turistickej 

infraštruktúry (napríklad útulne, vybavenie útulní). 

 

Miroslav Svítek informoval, že KST zorganizoval projekt na obnovu studničiek. Ďalej 

navrhol, aby sa účet KBT zriadil vo FIO banke. 

 

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. 10 tejto 

zápisnice. 

 

11) Ukončenie 

Rokovanie VZ KBT ukončil Vladimír Ješko – nový predseda KBT a poďakoval prítomným 

za účasť. 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1  Prezenčná listina 

Príloha č. 2  Rokovací poriadok VZ KBT 

Príloha č. 3 Volebný poriadok  VZ KBT 

Príloha č. 4 Správa o činnosti KBT od VZ KBT v roku 2020 

Príloha č. 5 Správa o hospodárení KBT za rok 2020 

Príloha č. 6 Správa revíznej komisie KBT za rok 2020 

Príloha č. 7 Správa mandátovej komisie  

Príloha č. 8 Správa volebnej komisie 

Príloha č. 9 Účtovná uzávierka KBT za rok 2020 

Príloha č. 10 Uznesenie  VZ KBT 

 

 

Zapísal:   Miloslav Kubla v.r. 

 

Overovateľ 1:  Peter Bedöcs v.r. 

 

Overovateľ 2:  Igor Bazovský  v.r 

 


