
 

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

konaného dňa 30 . marca 2022 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 (56,5 % zástupcov klubov pôsobiacich v rámci KBT), piati členovia 

výkonného výboru KBT, dvaja členovia 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 Vladimír Ješko. 

 

2) Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z VZ 

Za zapisovateľa navrhol predseda KBT, ktorý VZ otvoril Vladimíra Ješka, za overovateľov 

Dušna Valúcha a Susanu Schmalzl. Navrhovaných kandidátov schválili delegáti VZ 

jednomyseľne. 

 

3) Schválenie návrhu programu: 

Delegáti schválili nasledovný program VZ KBT: 

1) Otvorenie 

2) Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z VZ. 

3) Schválenie návrhu programu  

4) Schválenie rokovacieho poriadku 

5) Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie  

6) Správa o činnosti KBT od VZ KBT v roku 2021 

7) Správa o hospodárení KBT za rok 2021 

8) Správa revíznej komisie KBT za rok 2021 

9) Správa mandátovej komisie 

10) Voľba delegáta na VZ KST a delegátov na celoslovenské aktívy sekcií. 

11) Správa volebnej komisie – predseda volebnej komisie. 

12) Diskusia  

13) Návrh uznesenia – predseda návrhovej komisie   

14) Ukončenie – predseda KBT. 

 

4) Schválenie rokovacieho poriadku 

Delegáti jednomyseľne schválili rokovací poriadok VZ KBT. Rokovací poriadok je prílohou 

č. 2. tejto zápisnice. 

 

5) Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

Do pracovného predsedníctva VZ KBT boli navrhnutí Vladimír Ješko a Jozef Polomský, 

navrhnutých kandidátov delegáti zvolili jednomyseľne. VZ KBT ďalej viedol Vladimír Ješko 

ako člen pracovného predsedníctva VZ. 

Do mandátovej komisie boli navrhnutí Miroslav Svítek, Ján Molnár a  Peter Maczejko, za 

predsedu bol navrhnutý Miroslav Svítek. Navrhnutých kandidátov delegáti zvolili 
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jednomyseľne.  Návrh Vladimíra Ješka, aby mandátová komisia bola súčasne aj volebnou 

komisiou delegáti tiež jednomyseľne schválili. 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mária Lörincová, Jozef Karovič a Pavol Jančovič, 

pričom za predsedníčku bola navrhnutá Mária Lörincová.   Navrhnutých kandidátov delegáti 

jednomyseľne zvolili.  

 

6) Správa o činnosti KBT od VZ KBT v roku 2021 

Správu o činnosti KBT od VZ KBT v roku 2021 predniesol Vladimír Ješko. Jeho prednes 

dopĺňal faktickými pripomienkami Miroslav Svítek. Tieto pripomienky boli zapracované do 

správy. Súčasťou správy o činnosti bola aj správa komisie značenia, ktorú spracoval Miloslav 

Kubla a správa sekcie cykloturistiky, ktorú spracoval Ladislav Bimbo. Delegáti túto správu 

jednomyseľne schválili. Správa je prílohou č. 3. tejto zápisnice. 

 

7) Správa o hospodárení KBT za rok 2021 

Správu o hospodárení KBT v roku 2021 spracoval Miloslav Kubla, predniesol ju Vladimír 

Ješko. Delegáti túto správu jednomyseľne schválili. Správa je prílohou č. 4. tejto zápisnice. 

 

8) Správa revíznej komisie KBT za rok 2021 

Správu revíznej komisie KBT za rok 2021 predniesol Ján Molnár. Delegáti túto správu 

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

 

9) Správa mandátovej komisie  

Správu mandátovej komisie predniesol predseda mandátovej komisie Miroslav Svítek. Na 

valnom zhromaždení sa zúčastnilo 13 delegátov s hlasom rozhodujúcim (56,5 % zástupcov 

klubov pôsobiacich v rámci KBT), piati členovia výkonného výboru KBT, dvaja členovia 

revíznej komisia a jeden hosť. V zmysle stanov KBT je teda VZ KBT uznášaniaschopné. 

Správa mandátovej komisie je prílohou č. 6 tejto zápisnice. 

 

10) Voľba delegáta na VZ KST a delegátov na celoslovenské aktívy sekcií. 

Vladimír Ješko podal návrh, aby za delegáta na VZ KST bol zvolený predseda KBT Vladimír 

Ješko a za náhradníka Miroslav Svítek. Delegáti KBT jednomyseľne zvolili za delegáta na VZ 

KST Vladimíra Ješka a za delegáta náhradníka na VZ KST zvolili Miroslava Svíteka. 

Delegáti VZ KBT ďalej diskutovali o návrhu kandidátov na delegátov do celoslovenských 

aktívov jednotlivých sekcií. Do sekcie pešej turistiky ako delegáta za KBT navrhli Miroslava 

Svíteka. Delegáta KBT na aktív do sekcie lyžiarskej turistiky a delegáta na aktív do sekcie 

jazdeckej turistiky sa za KBT nepodarilo navrhnúť. Do sekcie vysokohorskej turistiky boli 

navrhovaní dvaja kandidáti -  Peter Maczejko a Martin Hojzák, výsledok diskusie k 

delegátovi do sekcie VHT: navrhovaní kandidáti sa dohodnú, kto z nich bude delegátom na 

celoslovenskom aktíve v sekcii VHT a najneskôr do 15.4.2022 nahlásia na adresu 

kbt.bratislava@gmail meno, číslo telefónu, E-mail a bydlisko delegáta za KBT Bratislava.  

Delegátmi na celoslovenské aktívy v nasledovných sekciách sú: cykloturistika – Ladislav 

Bimbo, vodná turistika – Martin Čajagi. Turistika mládeže – Pavol Jančovič, turistické 

značenie – Miloslav Kubla, história turistiky – Pavol Jančovič. VZ tieto návrhy jednomyseľne 

schválilo. 

Ďalej sa diskutovalo o obsadení prierezových komisií na úrovni regiónu KBT - o predsedovi 

regionálnej komisie alebo o funkcionárovi poverenom agendou danej komisie. Nepodarilo sa 
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nájsť funkcionárov do komisií organizačnej a ekonomickej. Do komisie učebno-metodickej 

bol navrhnutý Ladislav Glevický, do komisie majetkovej Mária Lörincová, do komisie 

klasifikačnej Jozef Junas, do komisie propagačnej zástupca z klubu KST Hikemates - 

delegátka za klub KST Hikemates nahlási najneskôr do 15.4.2022 meno tohto funkcionára na 

adresu kbt.bratislava@gmail - meno, číslo telefónu, E-mail a bydlisko. 

Po skompletizovaní tabuliek – požadované údaje k jednotlivým delegátom odošle predseda 

VV KBT Vladimír Ješko tieto tabuľky na ústredie KST. 

 

11) Správa volebnej komisie 

Správu volebnej komisie predniesol Miroslav Svítek, konštatoval, že za delegáta na VZ KST 

bol jednomyseľne zvolený Vladimír Ješko, za náhradníka na VZ KST Miroslav Svítek. 

Za delegátov do celoslovenských aktívov jednotlivých sekcií boli zvolení: do sekcie pešej 

turistiky Miroslav Svítek, do sekcie vysokohorskej turistiky jeden z kandidátov Peter 

Maczejko a Martin Hojzák, do sekcie cykloturistiky Ladislav Bimbo, do sekcie vodnej  

turistiky Martin Čajagi, do sekcie turistiky mládeže Pavol Jančovič, do sekcie turistického 

značenia Miloslav Kubla, do sekcie histórie turistiky Pavol Jančovič. 

Komisie KBT - do komisie učebno-metodickej bol navrhnutý Ladislav Glevický, do komisie 

majetkovej Mária Lörincová, do komisie klasifikačnej Jozef Junas, do komisie propagačnej 

zástupca z klubu KST Hikemates.  

 

12) Diskusia 

Do diskusie neprišli žiadne písomné prihlášky s návrhom diskusných príspevkov. 

Predsedajúci schôdze umožnil prihlasovanie do diskusie zdvihnutím ruky delegáta. 

Pavel Jančovič vyslovil svoju nespokojnosť s tým, že sa v systéme školení zrušilo školenie 

turistiky mládeže, ďalej sa pýtal, v ktorých medzinárodných organizáciách je KST členom. 

Vladimír Ješko sľúbil, že zistí túto skutočnosť. 

Miroslav Svítek hovoril o oprave mostíka ponad Stupavský potok v lokalite Pod Dračím 

hrádkom. Aktivitu výkonného výboru KBT v tomto prípade prevzal individuálny člen Jozef 

Junas. Prítomní hosť Ladislav Glevický a zástupca Revíznej komisie Jozef Oravec 

informovali o tom, že tento mostík slávnostne otvoria za prítomnosti starostu obce Borinka 

dňa 9. 4.2022. 

Predseda Revíznej komisie KBT informoval o upravenom Revíznom poriadku (pôvodného 

Kontrolného poriadku KBT z roku 2010), ktorý výkonný výbor KBT prerokoval na svojom 

zasadaní dňa 28.3.2022. V tomto revíznom poriadku sa najmä upravujú niektoré pojmy, aby 

sa tie to pojmy – kontrolná komisia a revízna komisia zosúladili so stanovami KBT. 

Predsedajúci schôdze dal hlasovať o novom Revíznom poriadku KBT, prítomní delegáti 

jednomyseľne schválili nový Revízny poriadok KBT 

Valné zhromaždenie  ukladá VV KBT zaoberať sa podnetmi z diskusie a rozpracovať ich do 

života organizácie. 

 

13) Návrh uznesenia – predseda návrhovej komisie 

Návrh uznesenia prečítala predsedníčka Návrhovej komisie Mária Lörincová.  

Valné zhromaždenie uložilo Výkonnému výboru Klubu bratislavských turistov:  
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1. pripraviť zmeny stanov KBT a rozposlať ich na kluby na pripomienkovanie najneskôr 

mesiac pred VZ  KBT plánovanom v roku 2023 a ešte pred tým vyvolať diskusiu na 

danú tému v členskej základni KBT 

2. zistiť, v akých medzinárodných organizáciách je KST registrované 

3. zistiť na VZ KST, prečo zo systému školení vypadlo školenie/doškolenie inštruktorov 

TOM 

4. napomôcť rozbehu jednotlivých sekcií a komisií  KBT 

5. riešiť podnety z diskusie z VZ 

 

14) Ukončenie – predseda KBT 

Rokovanie VZ KBT ukončil Vladimír Ješko a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

Zapísal: Vladimír Ješko, v Bratislave 30. marca 2022. 

 

 

 

 

 

Overili:   Susana Schmalzl      Dušan Valúch 

 

 

 

 

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 2021 

Príloha č.4.  Správa o hospodárení KBT za rok 2021 

Príloha č.5.  Správa revíznej komisie KBT za rok 2021 

Príloha č.6.  Správa mandátovej komisie  

Príloha č. 7. Účtovná uzávierka KBT za rok 2021 

Príloha č. 8. Uznesenie VZ KBT 

Príloha č. 9. Revízny poriadok KBT 

 


