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Zápis z  členskej schôdze Turistického klubu Štart Bratislava (TKŠ)
 konanej dňa 19. 12. 2006 v Bratislave

Riadna členská schôdza bola zvolaná elektronickou poštou a telefonicky dňa 12. 12. 2006.

Členská schôdza bola zahájená za účasti desiatich členov alebo ich zástupcov a dvoch hostí. V 
priebehu rokovania schôdze sa počet prítomných zvýšil na 15 členov TKŠ.

Program schôdze:

1. Voľba predsedajúceho a overovateľov zápisnice členskej schôdze
2. Prijímanie nových členov
3. Informácie  o hospodárení  TKŠ (výsledky roku 2006,  priebežné  čerpanie  výdavkov 

k 30.  11.  2006,  priebežné  príjmy  z členských  známok,  stav  pokladne,  stav  účtu, 
záväzky a pohľadávky klubu)

4. Vyhodnotenie turistickej činnosti do 30. 11. 2006
5. Plán turistickej a športovej činnosti na rok 2007
6. Rôzne 
7. Odvolanie a voľba členov V-TKŠ
8. Rôzne

K bodu 1.:  Voľba predsedajúceho a overovateľov zápisnice členskej schôdze
Členskú  schôdzu  (ďalej  len  „ČS“)  otvoril  predseda  TKŠ  Vladimír  Ješko,  ktorý  privítal 
prítomných, oboznámil ich s programom zasadnutia ČS podľa pozvánky a skonštatoval, že 
ČS je v zmysle platných stanov TKŠ uznášaniaschopná. 
Predseda TKŠ predložil návrh na voľbu orgánov členskej schôdze:
predseda -Vladimír Ješko
zapisovateľ - Monika Drozdová
overovatelia - Boris Rudolf a Bystrík Babor

Hlasovanie za voľbu predsedu členskej schôdze:
za: 9, zdržal sa hlasovania:1, proti: 0

Hlasovanie za zapisovateľa a overovateľov členskej schôdze:
za: 10, zdržal sa hlasovania:0, proti: 0

Ďalej ČS pokračovala podľa schváleného programu.

K bodu 2.: Prijímanie nových členov
Za nového člena TKŠ bol navrhnutý p.Michal Winczer 

Hlasovanie za prijatie nového člena TŠK:
za: 10, zdržal sa hlasovania:0, proti: 0
Michal  Winczer  bol  jednomyseľne  prijatý  za  člena  TKŠ  a ďalej  sa  na  ČS  zúčastnil 
aj hlasovaním. 
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Za ďalšieho nového člena bola navrhnutá p. Mária Lörincová 

Hlasovanie za prijatie nového člena TŠK:
za: 11, zdržal sa hlasovania:0, proti: 0
Mária  Lörincová  bola  jednomyseľne  prijatá  za  člena  TKŠ  a ďalej  sa  na  ČS  zúčastnila 
aj hlasovaním. 

K bodu 3.: Informácie o hospodárení TKŠ
Stav hotovosti v pokladní je vo výške 1 499,- Sk. Podľa posledného výpisu z účtu (k 30. 6. 
2006) bol stav na účte 2 215,82 Sk. TKŠ eviduje pohľadávky k 30. 11. 2006 v celkovej výške 
2 450,- Sk a to za nezaplatené známky za rok 2005 vo výške 800,- Sk, za rok 2006 vo výške 1 
310,- Sk a pohľadávky za oddielové príspevky za rok 2006 vo výške 340,- Sk. 
TŠK eviduje záväzok voči členom (v zmysle delimitácie z TJ Štart) vo výške 3 980,40 Sk.

ČS berie na vedomie predloženú informáciu o hospodárení TKŠ ku dňu konania ČS.
za: 12, zdržal sa hlasovania:0, proti: 0

ČS ukladá výboru TŠK vyzvať členov, ktorí majú záväzky za roky 2005 a 2006 voči TKŠ, 
k ich  zaplateniu   a v prípade  nesplnenia  týchto  záväzkov  pripraviť  pre  ČS  návrh  na  ich 
vylúčenie. T: 30.1.2007
za: 12, zdržal sa hlasovania:0, proti: 0

K bodu 4.: Prehľad turisticko-športových aktivít za rok 2006 – ku dňu konania ČS
Prehľad  svojich  turisticko-športových  aktivít  počas  roku  2006  predložili  Ján  Pospíšil, 
Vladimír  Ješko,  Peter  Obdržálek  a sú  prílohou  tejto  zápisnice.  Možno  konštatovať,  že 
najucelenejší  plán  akcií  na  rok  2006  (podľa  Peleho)  bol  splnený  takmer  na  100  %, 
neuskutočnila sa iba jedna alpská akcia plánovaná na október, niekoľko neplánovaných však 
pribudlo.

ČS berie na vedomie predložený prehľad turisticko-športových aktivít.
za: 12, zdržal sa hlasovania:0, proti: 0

K bodu 5.: Plán turistickej a športovej činnosti na rok 2007
K dispozícii ku dňu konania ČS bol Plán akcií na rok 2007 podľa Pelého, ktorý je prílohou 
tejto zápisnice.

ČS berie na vedomie predložený „Plán akcií na rok 2007 podľa Pelého“
prehľad turisticko-športových aktivít.
za: 12, zdržal sa hlasovania:0, proti: 0

K bodu 6.: Rôzne V bode rôzne boli prerokované:
6.1. Návrh, aby členovia TŠK zaplatili za známky na r. 2007 pred ich zakúpením na KST.
6.2. Návrh platiť v roku 2007 okrem členských známok aj oddielový príspevok, sumy:
Dospelí: 80,- Sk 
Juniori: 40,- Sk
Deti: 20,- Sk

ČS schvaľuje predložený návrh platby oddielového príspevku a spôsobu platby za známky.
za: 14 (dvaja ďalší členovia sa zapojili do hlasovania), zdržal sa hlasovania:0, proti: 0
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6.3. Vytvorenie klubovej internetovej stránky. V diskusii členov TKŠ sa ukázal pokračujúci 
záujem členov na zriadení internetovej stránky oddielu, ktorá by prezentovala jeho činnosť 
a športové aktivity.

V diskusii k tomuto bodu sa členovia a zástupcovia výboru vyjadrovali k súčasnému stavu v 
zriadení  internetovej  stránky.  Na  základe  diskusných  príspevkov  ČS poveruje  Michala 
Winczera preveriť možnosti zriadenia internetovej stránky a predložiť informáciu členom TŠK 
v termíne do 30.1.2007 
za:14 , zdržal sa hlasovania:0, proti: 0

K bodu 7.:
Odvolanie a voľba členov V-TKŠ
Namiesto doterajších členov výboru TKŠ  - Vladimíra Ješka, Jozefa Oravca a Jána Pospíšila 
boli  ČS navrhnutí  kandidáti  na nových členov výboru:  Vladimír  Ješko,  Ján Pospíšil, Boris 
Rudolf a Vladislav Chaloupka. 
Za  nových  členov  výboru  sa  hlasovalo  tajne  tak,  že  prítomní  členovia  na  ČS  uviedli  na 
hlasovací  lístok  minimálne  jedného,  maximálne  troch  z navrhnutých  členov.  Prví  traja 
kandidáti z najväčším počtom hlasov boli zvolení do výboru TKŠ. Hlasovacie lístky s väčším 
počtom navrhnutých  členov  ako  troch,  alebo  s menami  kandidátov,  ktorí  neboli  navrhnutí 
členskou  schôdzou boli  považované  za  neplatné.  Hlasy  sčítavali  Michal  Winczer,  Monika 
Drozdová a Boris Rudolf.

Podľa  výsledkov  hlasovania  sa  členmi  výboru  stali:  Vladimír  Ješko,  Ján  Pospíšil  a Boris 
Rudolf. 

Zapísala dňa 19. 12. 2006      Monika Drozdová 

Overili: Boris Rudolf 

Bystrík Babor

Prílohy: Prezenčná listina
Zhodnotenie turistickej sezóny 2006 (Pelé)
Zoznam akcií v Českej republike v r. 2006
Predsedova zimná turistická sezóna 2005/2006
Plán akcií na rok 2007 - Pelé


