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Zápis z členskej schôdze Turistického klubu Štart Bratislava 
 konanej dňa 30. 03. 2010 v Bratislave

Členská  schôdza  Turistického  klubu  Štart  Bratislava (ďalej  len  „ČS TKŠ“)  bola  zvolaná 
elektronickou poštou dňa  17. 3. 2010.
ČS TKŠ sa začala  za účasti   14  členov TKŠ alebo ich zástupcov a   jedného  hosťa.  V 
priebehu rokovania schôdze sa počet prítomných členov TKŠ postupne zvýšil na  19.

Program schôdze podľa pozvánky:
1. Otvorenie.
2. Účtovná závierka za rok 2009.
3. Návrh na výrobu tričiek klubu.
4. Rôzne.
5. Záver.

ČS otvoril predseda TKŠ Vladimír Ješko, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že ČS je 
v zmysle platných stanov TKŠ uznášaniaschopná. Za predsedajúceho a zapisovateľa schôdze 
bol zvolený Vladimír  Ješko,  za overovateľov Peter Obdržálek a Boris Ottmar,  funkcionári 
schôdze boli zvolení jednohlasne. 

K bodu 2.    S prehľadom o hospodárení klubu v roku 2009 – účtovná závierka, oboznámil 
prítomných členov TKŠ sekretár klubu Ján Pospíšil.

Správa o     hospodárení TK Štart Bratislava   
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Stav majetku klubu k 1. 1.  2009              462,13  €

Príjmy                                             253,32 €   - členské príspevky                          215,64  €
             - predaj záznamníkov OTO                32,68  €
                                                                          - sponzorský dar                                   5,00  €
                                                        
Výdavky                                          331,10  €  - nákup známok KST , preukazy        80,70  €
                                                                          - odznak Jedľovokostoľansko,

                                             výroba + záznamník                 181,60 €
 
                                                                           -   pochod Malokarp. Cikcak              16,30  €
                                                                           -   výroba nových pečiatok s logom    37,50  €
                                                                           -   členská schôdza – občerstvenie      15,00  € 

Majetok klubu k 31. 12. 2009          384,35  €

Majetok klubu predstavujú peniaze v hotovosti, účty v bankách nemá klub žiadne.

Uznesenie:

ČS TKŠ schvaľuje predloženú Správu o hospodárení TKŠ za obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 12. 
2009. 
za: 14 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 3.  Návrh na výrobu tričiek klubu.
Podpredseda TKŠ Jozef Oravec oboznámil prítomných s výsledkami ankety k návrhu výroby 
klubových tričiek medzi členmi. Pre ďalší postup pre zabezpečenie klubových tričiek boli 
prijaté tieto uznesenia:

Uznesenie:

ČS TKŠ schvaľuje zhotovenie klubových tričiek
za: 14 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 3

Uznesenie:

ČS TKŠ schvaľuje dotáciu 4 eurá na jedno tričko a jedného člena TKŠ.
za: 17 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie:

ČS TKŠ poveruje Jozefa Oravca obstaraním tričiek pre klub.
za: 17 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 4. Rôzne - diskusia
1. Ján Pospíšil informoval členskú schôdzu o možnosti zakúpiť mapu a informačnú 

brožúru Štefánikovej magistrály, trasa od Bratislavy po Trenčín, mierka 1:100, 95 
strán. Záujem o kúpu prejavili štyria členovia.

2. Ján Pospíšil navrhol, aby bola Adamovi Ješkovi vyplatená odmena za jeho činnosť pri 
tvorbe a napĺňaní internetovej stránky do výšky 20 eur z klubových prostriedkov.
Uznesenie: ČS TKŠ ďakuje Adamovi Ješkovi aj Michalovi Winczerovi za ich prácu 
na rozvoji internetovej klubovej stránky. Rozhodnutím o výške odmeny pre Adama 
Ješka do výšky 20 eur poveruje členská schôdza Výbor TKŠ.
za: 15 proti: 1 zdržal sa hlasovania: 3

3. Mária Lörincová sa informovala o poistení, ktoré platia členovia KST v rámci členskej 
známky. Ide o úrazové poistenie na akciách organizovaných KST. V tejto súvislosti sa 
odporúča členom klubu ohlásiť účasť na akcii KST (tam patria aj všetky akcie 
organizované našim klubom) najneskôr deň pred konaním akcie výboru klubu 
mailom, aby vznikol v prípade úrazu nárok na úhradu z poistenia v rámci KST.

4. Jozef Oravec podal návrh, aby na stránke klubu bol zverejnený aj zoznam cvičiteľov 
klubu. Zverejnenie zoznamu zabezpečí Výbor TKŠ do 10 dní od konania ČS TKŠ.

K bodu 4. Záver
Predsedajúci  ČS  poďakoval  prítomným  za  aktívnu  účasť  a poprial  veľa  športových 
a osobných úspechov.

Prílohy: Prezenčná listina

Zapísal dňa      30. 3. 2010 Vladimír Ješko  

Overili: Peter Obdržálek, Boris Ottmar


