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Zápis z členskej schôdze Turistického klubu Štart Bratislava 
 konanej dňa 20. 11. 2007 v Bratislave

Riadna  členská  schôdza  Turistického  klubu  Štart  Bratislava (ďalej  len  „ČS  TKŠ“)  bola 
zvolaná elektronickou poštou dňa 6. 11. 2007.
ČS TKŠ bola zahájená za účasti sedemnástich členov TKŠ alebo ich zástupcov a dvoch hostí. 
V priebehu rokovania schôdze sa počet prítomných členov TKŠ zvýšil na 21.

ČS otvoril predseda TKŠ Vladimír Ješko, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že ČS je 
v zmysle platných stanov TKŠ uznášaniaschopná. Ďalej oboznámil prítomných s programom 
rokovania ČS, ktorý navrhol výbor TKŠ a bol uvedený aj v pozvánke na schôdzu. 

ČS TKŠ  na základe hlasovania (v pomere za 17, proti 0, zdržal sa hlasovania 0) schválila 
program rokovania ČS TKŠ tak, ako ho pripravil a navrhol výbor TKŠ:

1. Otvorenie.
2. Voľba predsedajúceho, zapisovateľa, skrutátora a overovateľov zápisnice členskej     
    schôdze.
3. Prijímanie nových členov.
4. Návrh na vylúčenie členov, ktorí nemajú zaplatené známky alebo oddielové príspevky.
5. Informácie o hospodárení TKŠ v roku 2007.
6. Vyhodnotenie turistickej činnosti do 30. 10. 2007.
7. Plán turistickej a športovej činnosti na koniec roku 2007 a na rok 2008.
8. Návrh na opätovné organizovanie pochodu Malokarpatský Cikcak.
9. Budúcnosť a vzhľad internetovej stránky klubu.
10. Predpokladané výdaje a návrh výšky klubových príspevkov na rok 2008.
11. Odvolanie a voľba členov V-TKŠ.
12. Rôzne - diskusia.
13. Záver.

K bodu 2.  Voľba predsedajúceho, zapisovateľa, skrutátora a overovateľov 
                   zápisnice členskej schôdze 
Predseda TKŠ predložil návrh na voľbu orgánov členskej schôdze:
predsedajúci -Vladimír Ješko,
zapisovateľ - Monika Drozdová,
overovatelia - Boris Rudolf a Edita Kováčová,
skrutátor - Jozef Oravec.

Hlasovanie za navrhnuté orgány ČS:
za: 17, zdržal sa hlasovania:0, proti: 0

ČS TKŠ jednomyseľne schválila navrhnutých kandidátov.

K bodu 3. Prijímanie nových členov
Záujem o členstvo v TKŠ prejavil Ctibor Páchnik, stručne ho predstavil predsedajúci schôdze. 

Hlasovanie za prijatie nového člena TŠK:
za: 17, zdržal sa hlasovania:0, proti: 0



Turistický klub Štart Bratislava: Zápis z Členskej schôdze konanej dňa 20.11.2007 strana 2/5

ČS TKŠ jednomyseľne prijala Ctibora Páchnika za člena TKŠ. Ctibor Páchnik sa ďalej na ČS 
zúčastňoval ako riadny člen TKŠ. Počet hlasujúcich sa po prijatí nového člena a po príchode 
ďalšieho člena zvýšil na 19.

K bodu 4.  Návrh na vylúčenie členov, ktorí nemajú zaplatené známky alebo oddielové 
príspevky.
Informáciu predniesol Boris Rudolf. K dnešnému dňu Výbor TKŠ eviduje 8 členov oddielu, 
ktorý si  nesplnili  svoje finančné záväzky ani po niekoľkonásobnom vyzvaní  k vyrovnaniu 
svojich nedoplatkov za známky a oddielové príspevky. Sú to nasledovní členovia:
a/ nedoplatky neuhradené od r.2005:
- Peter Nemec
- Hana Němcová
- Anna Nemcová
- Alena Nemcová
b/ nedoplatky neuhradené za r.2007:
- Mária Markošová
- Jozef Hoos
- Svetlana Klincová
- Natália Hoosová

Po diskusii boli navrhnuté nasledovné uznesenia:
a/ ČS schvaľuje vylúčenie členov, ktorí nemajú zaplatené známky a oddielové príspevky od r. 
2005 a to menovite: Peter Nemec, Hana Němcová, Anna Nemcová, Alena Nemcová
za: 12, zdržal sa hlasovania: 7, proti: 0
ČS TKŠ väčšinou hlasov rozhodla o vylúčení navrhnutých členov,

b/  ČS  schvaľuje  vylúčenie  členky  Márie  Markošovej,  ktorá  nemala  zaplatené  známky 
a oddielové príspevky za r.2007, .
za: 2, zdržal sa hlasovania: 6, proti: 11
ČS TKŠ neprijala navrhnuté uznesenie a Maria Markošová ostáva aj naďalej členkou TKŠ,

c/ ČS schvaľuje vylúčenie členov, ktorí nemali zaplatené známky a oddielové príspevky za 
r.2007 a to menovite: Jozef Hoos, Svetlana Klincová, Natália Hoosová.
za: 5, zdržal sa hlasovania: 9, proti: 5
ČS TKŠ neprijala navrhnuté uznesenie a Jozef Hoos, Svetlana Klincová a Natália Hoosová 
ostávajú aj naďalej členmi TKŠ.

d/ ČS poveruje:
- Bystríka Babora, aby vyzval Jozefa Hoosa, Svetlanu Klincovú a Natáliu Hoosovú k 

uhradeniu nedoplatkov za známky a oddielové príspevky v termíne do 31.12.2007,
- Vlada  Ješka,  aby  vyzval  Máriu  Markošovú  k  uhradeniu  nedoplatkov  za  známky 

a oddielové príspevky v termíne do 31.12.2007,
- Výbor TKŠ, aby oboznámil Petra Nemca, Hanu Němcovú, Annu Nemcovú a Alenu 

Nemcovú o vylúčení  z oddielu  TKŠ z dôvodu neuhradenia  nedoplatkov za známky 
a oddielové príspevky od r. 2005, súčasne im bude oznámená aj suma nedoplatkov, 
ktorú  eviduje  TKŠ  účtovne  ako  svoju  pohľadávku  a opätovne  budú  vyzvaní  k jej 
úhrade.

K bodu 5. Informácie o hospodárení TKŠ v roku 2007
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Informáciu o hodnotení predniesol člen výboru Ján Pospíšil. Príjmy TKŠ v roku 2007 spolu 
so zostatkom z roku 2006 boli vo výške 10 628,96 Sk a výdaje vo výške 5 932,00,-Sk. Stav 
hotovosti v pokladní je 4 697,- Sk, účet klubu vo VÚB bol v júni 2007 zrušený.

Pohľadávky  TKŠ  evidované  k 22.  11.  2007   sú  v celkovej  výške  1  340,-  Sk  a to  za 
nezaplatené známky  a oddielové príspevky od ôsmich členov TKŠ.

Majetok klubu spolu s príjmami predstavuje k 22.11.2007 výšku 4 697,- Sk

ČS TKŠ berie na vedomie predloženú informáciu o hospodárení TKŠ ku dňu konania ČS.
za: 19, zdržal sa hlasovania: 0, proti: 0

K bodu 6. Vyhodnotenie turistickej činnosti do 30. 10. 2007. 
Predsedajúci ČS oboznámil prítomných o prehľade turisticko-športových akcií uskutočnených 
v roku 2007 s konštatovaním, že plánované turistické akcie až na pár výnimiek ako výstup na 
Matternhorn  a  jesenný  výlet  na  Dachstain,  boli  splnené.  Mnohé  akcie  boli  zrealizované 
navyše - napríklad plnenie turistických oblastných odznakov v Českej republike, júlový výlet 
do Roháčov a augustový výlet do Nízkych Tatier.

ČS TKŠ berie  na vedomie  predložený prehľad turisticko-športových akcií  TKŠ s tým,  že 
informácie o jednotlivých akciách budú ešte priebežne dopĺnené na internetovej stránke TKŠ
za: 19, zdržal sa hlasovania: 0, proti: 0

K bodu 7. Plán turistickej a športovej činnosti na koniec roku 2007 a na rok 2008.
Predsedajúci ČS oboznámil zúčastnených s plánom turistických a športových aktivít TKŠ na 
koniec roku 2007 a na rok 2008, ktorý je zverejnený aj na internetovej stránke TKŠ a ktorý 
bude priebežne aktualizovaný.

ČS berie na vedomie predložený Plán turistickej a športovej činnosti na koniec roku 2007 a na 
rok 2008. 
za: 19, zdržal sa hlasovania: 0, proti: 0

Počet hlasujúcich sa po príchode ďalšieho člena zvýšil na 20.

K bodu 8.: Návrh na opätovné organizovanie pochodu Malokarpatský Cikcak.
Návrh na opätovné organizovanie pochodu Malokarpatský Cikcak predložili Boris Rudolf 
a Bystrík Babor. Tento pochod bol v minulosti organizovaný členmi TKŠ 9 krát.  
Predkladá sa návrh na jeho opätovné zorganizovanie a ČS po diskusii k tomuto bodu prijala 
nasledovné uznesenie:

ČS TKŠ poveruje Prípravný výbor v zložení: Boris Rudolf, Bystrík Babor, Jozef Oravec a Ján 
Pospíšil prípravou organizácie pochodu Malokarpatský Cikcak s nákladmi z rozpočtu TKŠ do 
výšky 1 000,- Sk.
za: 20, zdržal sa hlasovania: 0, proti: 0, uznesenie bolo prijaté.

K bodu 9. Budúcnosť a vzhľad internetovej stránky klubu
Predsedajúci ČS poďakoval Michalovi Winczerovi za jeho prácu pri vytvorení internetovej 
stránky  TKŠ  a jeho  dohľad  nad  ňou.  Internetová  stránka  je  pravidelne  aktualizovaná 
písomnou  a fotografickou  dokumentáciou  z turistických  klubových  akcií  a dáva  obraz 
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o činnosti TKŠ. Za najväčší nedostatok stránky bolo diskutujúcimi označená jej zložitá adresa 
a skutočnosť, že nie je možné dostať sa k nej cez internetový vyhľadávač. 
V diskusii bolo predložených niekoľko návrhov ako ďalej pokračovať v rozvoji internetovej 
stránky klubu  -  či  ísť  cestou  zakúpenia  vlastnej  domény  a vytvorenia  nového  grafického 
dizajnu klubovej stránky svojpomocne členmi klubu, alebo pracovať na vylepšovaní vzhľadu 
bez  toho,  aby  sa  kupovala  vlastná  doména.  Po  ukončení  diskusie  k tomuto  bodu  dal 
predsedajúci hlasovať o dvoch návrhoch:

1. Pokračovať vo vedení internetovej stránky klubu takým spôsobom, ako v predchádzajúcom 
roku pod správou Michala Winczera, s tým, že podľa jeho možností a možností členov by sa 
na stránke objavovali postupne zlepšenia (grafika, dostupnosť cez vyhľadávač),
za: 10, zdržal sa hlasovania:3, proti: 7
 
2. Zakúpiť vlastnú doménu v cene asi 700 Sk ročne a nájsť osobu, ktorá pripraví nový dizajn 
stránky a bude ju spravovať.
 za: 8, zdržal sa hlasovania:2, proti: 10
 
Na  základe  hlasovaní  sa  ČS  rozhodla  pokračovať  v  roku  2008  v spravovaní  internetovej 
stránky podľa návrhu číslo 1.

Počet hlasujúcich sa po príchode ďalších dvoch členov a odchode jedného zvýšil na 21.

K bodu 10. Predpokladané výdaje a návrh výšky klubových príspevkov na rok 2008.
Vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu v TKŠ a plány na rok 2008 bolo predsedajúcim 
navrhnuté,  aby oddielové  príspevky ostali  vo výške  z  minulého roku a aby boli  spolu  so 
sumou za ročné známky vyzbierané od členov oddielu pred zakúpením známok.
Dospelí: 80,- Sk 
Juniori: 40,- Sk
Deti: 20,- Sk
Za: 17, zdržal sa hlasovania: 0, proti: 0, nehlasovali 4, návrh bol prijatý.

K bodu 11. Odvolanie a voľba členov V-TKŠ
Namiesto doterajších členov výboru TKŠ  - Vladimíra Ješka, Borisa Rudolfa boli ČS navrhnutí 
kandidáti  na  nových  členov  výboru:  Vladimír  Ješko,  Ján  Pospíšil, Boris  Rudolf,  Vladislav 
Chaloupka, Michal Winczer. 
Za  členov  výboru  sa  hlasovalo  tajne  tak,  že  prítomní  členovia  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. 

Podľa  výsledkov  hlasovania  sa  členmi  výboru  TKŠ na  nasledujúce  volebné  obdobie  stali: 
Vladimír Ješko (18 hlasov), Ján Pospíšil (16 hlasov) a Boris Rudolf (14 hlasov). 

K bodu 12. Rôzne - diskusia.
1/ Vladislav Chaloupka informoval, že ako členmi TKŠ sme aj súčasťou KST, a máme nárok 
na  rôzne  zľavy  pri  ubytovaní  na  chatách,  pri  zakúpení  športovej  výstroje,  atď.  Súčasne 
navrhol, aby sa TKŠ intenzívnejšie zapojilo do práce v štruktúrach KST.
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Návrh uznesenia: ČS TKŠ poveruje nového predsedu Výboru TKŠ k aktívnej činnosti v rámci 
regionálnej  rady  KST  Bratislava  –  mesto,  vrátane  jeho  kandidatúry  vo  voľbách  do 
Regionálnej rady v roku 2008.
za: 21, zdržal sa hlasovania: 0, proti: 0, uznesenie bolo prijaté.

2/  Jozef  Oravec  predložil  návrh,  aby  si  všetci  členovia  preverili  aké  dosiahli  doteraz 
klasifikačné a kvalifikačné stupne, ktoré by sa dali registrovať v rámci KST. 
Na základe návrhu Jozefa Oravca bolo ČS TKŠ predložené na schválenia uznesenie, v ktorom 
sa ukladá:
a/ členom TKŠ oznámiť Výboru TKŠ dosiahnuté klasifikačné a kvalifikačné stupne v termíne 
do 31.1.2008.
b/ Výboru TKŠ verifikovať dosiahnuté klasifikačné a kvalifikačné stupne členov oddielu na 
príslušnej úrovni KST v termíne do 31.3. 2008.
za: 20, zdržal sa hlasovania: 1, proti: 0, uznesenie bolo prijaté.

3/ Jozef Oravec predložil návrh, aby členovia oddielu zvážili ako ďalej postupovať v zachovaní 
archívnych  dokumentov  TKŠ,  ktoré  sú  v súčasnosti  rozptýlené  medzi  členmi  a navrhol 
uznesenie:
ČS  TKŠ  poveruje  Výbor  TKŠ  pripraviť  koncepciu  archívu  histórie  klubu  v termíne  do 
nasledujúcej schôdze TKŠ.
za: 9, zdržal sa hlasovania: 8 proti: 0, nehlasovali: 3, uznesenie bolo prijaté.

4/  Ján  Pospíšil  -  Pelé  informoval  ČS,  že  pripravuje  zavedenie  nového  OTO (oblastného 
turistického odznaku) Jedľovokostolansko, s tým, že keď sa dostane do fáze realizácie a budú 
potrebné finančné prostriedky, bude o stave svojich príprav informovať výbor TKŠ.

K bodu 13. Záver
Predsedajúci  ČS  poďakoval  prítomným  za  aktívnu  účasť  a poprial  veľa  športových 
a osobných úspechov.

Zapísala dňa 20.11. 2007      Monika Drozdová v. r.

Overili: Boris Rudolf  v. r.

Edita Kováčová v. r.

Prílohy: Prezenčná listina.
Správa o hospodárení 2007.
Vyhodnotenie turistických aktivít 2007.
Plán akcií na rok 2008.


