
 

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

konaného dňa 25 . októbra 2022 od 17:Pred začiatko00 h, v sídle KST, Záborského 33, 

Bratislava 
 

Pred začiatkom mimoriadneho valného zhromaždenia Klubu bratislavských turistov (MVZ 

KBT) sa uskutočnila prezentácia účastníkov. MVZ KBT sa zúčastnilo 15 delegátov s hlasom 

rozhodujúcim (65,2 % zástupcov klubov pôsobiacich v rámci KBT), piati členovia výkonného 

výboru KBT (VV KBT), dvaja členovia revíznej komisie (RK KBT) a jeden hosť. Prezenčná 

listina z mimoriadneho valného zhromaždenia je prílohou č. 1 tejto zápisnice.  

 

1) Otvorenie 

VZ KBT otvoril a prítomných privítal podpredseda KBT Miroslav Svítek. 

 

2) Schválenie návrhu programu: 

Delegáti schválili nasledovný program MVZ 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 

6) Správa mandátovej komisie – predseda MK 

7) Voľba predsedu VV KBT 

8) Správa volebnej komisie – predseda VK 

9) Diskusia  

10) Návrh uznesenia – predseda návrhovej komisie   

11) Ukončenie – predseda KBT. 

 

3) Schválenie rokovacieho poriadku a volebného poriadku 

Delegáti jednomyseľne schválili rokovací poriadok a volebný poriadok MVZ KBT. Rokovací 

poriadok je prílohou č. 2 tejto zápisnice. Volebný poriadok je prílohou č. 3 tejto zápisnice. 

 

4) Voľba predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

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

kandidátov delegáti zvolili jednomyseľne. MVZ KBT ďalej viedol Miroslav Svítek ako člen 

predsedníctva MVZ a Miloslav Kubla napíše zápisnicu. 

Do mandátovej komisie boli navrhnutí Ladislav Bimbo, Rudolf Šandrik a Pavol Jančovič, za 

predsedu bol navrhnutý Ladislav Bimbo. Navrhnutých kandidátov delegáti zvolili 

jednomyseľne.  Návrh Miroslava Svíteka, aby mandátová komisia bola súčasne aj volebnou 

komisiou delegáti tiež jednomyseľne schválili. 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Miloslav Kubla, Jozef Karovič a František Renčko, 

pričom za predsedu bol navrhnutý Miloslav Kubla. Navrhnutých kandidátov delegáti 

jednomyseľne zvolili.  
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5) Správa o činnosti KBT od VZ KBT 

Správu o činnosti KBT od VZ KBT konaného 30.3.2022 predniesol Miroslav Svítek. Delegáti 

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

 

 

6) Správa mandátovej komisie – predseda MK 

Správu mandátovej komisie predniesol predseda mandátovej komisie Ladislav Bimbo. Na 

mimoriadnom valnom zhromaždení sa zúčastnilo 15 delegátov s hlasom rozhodujúcim (65,2 

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

členovia revíznej komisia a jeden hosť. V zmysle stanov KBT je teda MVZ KBT 

uznášaniaschopné. Správa mandátovej komisie je prílohou č. 5 tejto zápisnice. 

 

7) Voľba predsedu KBT 

Na mail KBT boli doručené dva návrhy na predsedu KBT. Boli to Mária Lörincová 

a Ladislav Glevický. Obaja kandidáti na predsedu vyjadrili svoje predstavy o fungovaní ako 

predsedu KBT. Prebehla voľba predsedu KBT. Rokovania KBT sa zúčastnilo 15 klubov 

avšak do urny bolo vložených 16 hlasovacích lístkov. Na základe toho rozhodol predseda 

revíznej komisie KBT, aby sa voľby zopakovali.  

 

8) Správa volebnej komisie 

Správu volebnej komisie predniesol Ladislav Bimbo. Konštatoval, že pri prvom hlasovaní 

hlasovalo 15 za Máriu Lörincovú a 1 hlasoval za Ladislava Glevického. V druhom hlasovaní 

si vyzdvihlo 14 klubov hlasovacie lístky. Lístok si nevyzdvihol Martin Čajagi. Hlasovalo 12 

delegátov za Máriu Lörincovú, 1 za Ladislava Glevického a 1 hlas bol neplatný. Správa 

volebnej komisie je prílohou č. 6 tejto zápisnice. 

 

9) Diskusia 

Do diskusie neprišli žiadne písomné prihlášky s návrhom diskusných príspevkov. 

Predsedajúci schôdze umožnil prihlasovanie sa do diskusie zdvihnutím ruky delegáta. 

Miroslav Svítek uviedol, že KBT je jediný región v rámci KST, ktorý má individuálnych 

členov. Poslal 59 individuálnym členom dotazník s 8 otázkami. Na dotazník odpovedalo 10 

členov. Deväť z nich odpovedalo, že sa nechce aktívne zapájať do funkcionárskej práce 

v KST. Ide im len o členskú známku a zľavy na chatách. 

Ladislav Glevický má pripomienky k zápisnici č. 5/2022. Ďalej uviedol, že na minulom VZ 

KBT nebol schválený rozpočet, že to ukladajú stanovy KBT. Stanovy KBT – Článok č.VI bod 

č.4 – uvádza, že rozpočet združenia schvaľuje VV KBT. 

Miroslav Svítek uviedol, že z 2.500 členov KBT sa nikto neprihlásil Centru voľného času na 

prácu s mládežou. Tak on sa prihlásil na túto prácu. 

Mimoriadne valné zhromaždenie  ukladá VV KBT zaoberať sa podnetmi z diskusie a 

rozpracovať ich do života organizácie. 

 

10) Návrh uznesenia – predseda návrhovej komisie 

Návrh uznesenia prečítal predseda návrhovej komisie Miloslav Kubla. Delegáti  schválili 

uznesenie jednomyseľne. Uznesenie je prílohou č. 7 tejto zápisnice. 
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11) Ukončenie - predseda KBT
Rokovanie MyZ KBT ukončila nová predsedníčka KBT Mária LÓrincová. Poďakovala

prítomn}m za dóveru , že ju zvolili za piedsedníčku KBT. Uviedla, Že Vladimír JeŠko bol

dobqí predseda a bude nám ch;fbať. Chci rozvíjať spoluprácu a komunikáciu s klubmi, Dťrfa,

že od Nového roku bude fungovať nová web stranka-KBT a bude Plná PrísPevkov od klubov,

Zapisa|:Miloslav Kubla, v Bratislave25. októbra 2022.

Overil: podpredseda KBT Miroslav Svítek

Prílohy:
Príloha č.1 - Prezenčná listina
Príloha č.2 - Rokovací poriadok MVZ KBT
Príloha č.3 - Volebn; poriadok MYZ KBT
Príloha č.4 , Správa o činnosti KBT odYZ KBT
Príloha č.5 - Správa mandátovej komisie
Príloha č.6 - Správa volebnej komisie
Príloha ě.7 - UznesenieYZ KBT


