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Zápis z členskej schôdze Turistického klubu Štart Bratislava 
 konanej dňa 25. 11. 2008 v Bratislave

Riadna  členská  schôdza  Turistického  klubu  Štart  Bratislava (ďalej  len  „ČS  TKŠ“)  bola 
zvolaná elektronickou poštou dňa 12. 11. 2008.
ČS TKŠ bola zahájená za účasti 10 členov TKŠ alebo ich zástupcov a 2 hostí. V priebehu 
rokovania schôdze sa počet prítomných členov TKŠ postupne zvýšil na 22 .

ČS otvoril predseda TKŠ Vladimír Ješko, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že ČS je 
v zmysle platných stanov TKŠ uznášaniaschopná.

 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 -  Boris Rudolf
overovatelia -  Vladislav Chaloupka, Bystrík Babor
skrutátori -  Jozef Oravec, Peter Forro

Hlasovanie za navrhnuté orgány ČS:
za: 10 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0

ČS TKŠ schválila navrhnutých kandidátov.

K bodu 3.    Predsedajúci oboznámil prítomných s programom rokovania ČS, ktorý navrhol 
výbor TKŠ a bol uvedený aj v pozvánke na schôdzu. 

Po zmene poradia bodov programu ČS TKŠ na základe hlasovania :

za: 11 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0

schválila nasledujúci  program rokovania ČS TKŠ:

1. Otvorenie.
2. Návrh a schválenie programu schôdze.
3. Voľba predsedajúceho, skrutátora, zapisovateľa overovateľov zápisnice členskej 

schôdze.
4. Informácie o hospodárení TKŠ v roku 2008. 
5. Správa o činnosti klubu do 30. 10. 2008.
6. Prijímanie nových členov.
7. Plán turistickej činnosti na koniec roku 2008 a na rok 2009.
8. Malokarpatský Cikcak v roku 2009.
9. Predpokladané výdaje a návrh výšky klubových príspevkov na rok 2009.
10. Odvolanie a voľba členov V-TKŠ.
11. Rôzne – diskusia.
12. Záver.
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K bodu 4. Informácie o hospodárení TKŠ v roku 2008
Informáciu o hospodárení predniesol člen výboru Ján Pospíšil. 
Príjmy TKŠ v roku 2008 boli 7060 Sk. 
Zostatok z roku 2007 bol vo výške  4597 Sk.
Výdaje v roku 2008 boli vo výške   2855 Sk. 
Stav hotovosti v pokladní je 8802 Sk.

Pohľadávky TKŠ evidované k 25. 11. 2008  sú v celkovej výške  400 Sk a to za nezaplatené 
známky  a oddielové príspevky od 2 členov TKŠ a  940 Sk od 4 bývalých členov TKŠ.

ČS TKŠ schvaľuje predloženú informáciu o hospodárení TKŠ ku dňu konania ČS.
za: 16 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 5. Správa o činnosti TK do 30. 10. 2008. 
Predsedajúci  a súčasný  predseda  oboznámil  prítomných  so   správou  o  činnosti  klubu  a 
o prehľade  turisticko-športových  akcií  uskutočnených  v roku  2008  s konštatovaním,  že 
plánované turistické akcie až na pár výnimiek, ako jesenný výlet na Dachstain, boli splnené. 
Mnohé akcie boli zrealizované navyše. 

ČS TKŠ schvaľuje správu o činnosti a  predložený prehľad turisticko-športových akcií TKŠ 
s tým,  že  informácie  o jednotlivých  uskutočnených  akciách  novozvolený  výbor  dopĺní  na 
internetovej stránke TKŠ.

za: 18 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 6. Prijímanie nových členov
Záujem o členstvo v TKŠ prejavili  Beata Horváthová  a Martin Kálavský, ktorí boli stručne 
predstavení členom. 

Hlasovanie za prijatie nových členov TKŠ:
Beata Horváthová
za: 19 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0

Martin Kálavský
za: 20 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0

ČS TKŠ prijala  Beatu Horváthovú a Martina Kálavského za člena TKŠ.  Novoprijatí členovia 
sa ďalej na ČS zúčastňovali ako riadni členovia TKŠ. 

K bodu 7. Plán turistickej a športovej činnosti na koniec roku 2008 a na rok 2009.

Predsedajúci  oboznámil  zúčastnených  s plánom  turistických  a športových  aktivít  TKŠ  na 
koniec roku 2008 a na rok 2009, ktorý je zverejnený aj na internetovej stránke TKŠ a ktorý 
bude priebežne aktualizovaný.

ČS TKŠ schvaľuje predložený Plán turistickej a športovej činnosti na koniec roku 2008 a na 
rok 2009 a poveruje novozvolený výbor plán priebežne aktualizovať. 

za: 22 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 8.: Návrh na organizovanie pochodu Malokarpatský Cikcak v roku 2009.
Návrh na organizovanie pochodu Malokarpatský Cikcak predložil Boris Rudolf .

ČS TKŠ poveruje organizačný výbor v zložení: Boris Rudolf, Bystrík Babor, Jozef Oravec a 
Ján Pospíšil prípravou pochodu Malokarpatský Cikcak s nákladmi z rozpočtu TKŠ do výšky 
40,- €.
za: 22 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 9. Predpokladané výdaje a návrh výšky klubových príspevkov na rok 2009.

ČS TKŠ schvaľuje výdaje do výšky 250€ na realizáciu OTO Jedľovokostolansko. Realizáciou 
OTO  a účtovným  vedením  príjmov  a výdajov  súvisiacich  s  OTO  Jedľovokostolansko 
poveruje ČS TKŠ Jána Pospíšila.

za: 21 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0
 
ČS TKŠ splnomocňuje novozvolený výbor rozhodovať o výdajoch klubu do celkovej sumy 
150 € na rok 2009.

za: 20 proti: 1 zdržal sa hlasovania: 0

Vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu v TKŠ a plány na rok 2009 bolo navrhnuté,  aby 
oddielové príspevky boli stanovené vo výške
Dospelí: 2 €  
Juniori: 1 €
Deti, seniori: 0.5 €
Dôchodcovia nad 70 0.25 €.

Oddielové príspevky spolu s cenou turistickej známky na rok 2009 sú:

Dospelí: 7 €  
Juniori: 3 €
Deti, seniori: 1.5 €
Dôchodcovia nad 70 0.75 €.

(Konverzný kurz 30.1260)

Súčasne  bola  navrhnutá  zľava  pri  platbe  za  členské  známky  a oddielové  príspevky  do 
31.12.2008 na celkovú sumu

Dospelí: 200 Sk  
Juniori: 80 Sk
Deti, seniori: 40 Sk
Dôchodcovia nad 70 20 Sk.

ČS TKŠ schvaľuje oddielové príspevky na rok 2009 a zľavu pri platbe za členské známky 
a oddielové príspevky do 31.12.2008 podľa horeuvedeného návrhu.

za: 21 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 10. Odvolanie a voľba členov V-TKŠ
Namiesto doterajších členov výboru TKŠ  - Vladimíra Ješka,  Jána Pospíšila, Borisa Rudolfa 
boli ČS navrhnutí kandidáti na nových členov výboru: 

Vladimír Ješko,
Jozef Oravec,
Ján Pospíšil,
Boris Rudolf,
Michal Winczer.

Za  členov  výboru  sa  hlasovalo  tajne  tak,  že  prítomní  členovia  uviedli  na  hlasovací  lístok 
maximálne troch z navrhnutých členov. Prví traja kandidáti  s 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, Ján Pospíšil, a Boris Rudolf.

Výsledok hlasovania:
Vladimír Ješko –  9 hlasov,
Jozef Oravec –  8,
Ján Pospíšil – 15,
Boris Rudolf – 15,
Michal Winczer –  6.

K bodu 11. Rôzne - diskusia.

• Platenie členských príspevkov: v diskusii sa konštatovalo, že nie je správne, aby sa 
prijímali platby za aktuálny rok od členov, ktorí nemajú zaplatené za predchádzajúce 
obdobie. Vladimír Ješko sa podujal osloviť s požiadavkou na vyrovnanie podlžnosti za 
rok 2008 Martu Travěncovú a Michal Winczer Máriu Markošovú s požiadavkou na 
vyrovnanie podlžnosti za rok 2007.

• Diskusia  o logu  TKŠ,  ktorého  prvý  návrh  predstavil  Vladislav  Chaloupka 
v elektronickej pošte pred schôdzou bude pokračovať v najbližšom období.

• Diskutovala sa potreba resp. nepotreba oddielového archívu. Vladislav Chaloupka sa 
podujal pripraviť návrh koncepcie archívu TKŠ.

• Internetová stránka klubu bola pozitívne hodnotená obsahovo a negatívne designovo. 
Ján Pospíšil prezentoval možnosť umiestniť stránku do hotových šablón. Diskutovala 
sa  možnosť  zakúpenia  vlastnej  domény.  Ďalším  riešením  sa  bude  zaoberať 
novozvolený výbor v spolupráci so zainteresovanými členmi.

• Diskutovalo  sa  operatívne  dopĺňanie  plánu  akcii.  Za  akciu  TKŠ bude  považovaná 
každá  akcia  v pláne  a každá  akcia  nahlásená  niektorému  členovi  výboru  písomne 
alebo elektronicky najneskôr deň pred jej konaním. Takáto akcia bude doplnená do 
plánu akcii.

K bodu 12. Záver
Predsedajúci  ČS  poďakoval  prítomným  za  aktívnu  účasť  a poprial  veľa  športových 
a osobných úspechov.
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Zapísal dňa 25.11. 2008     Boris Rudolf  

Overili: Vladislav Chaloupka

Bystrík Babor

Prílohy: Prezenčná listina.
Správa o hospodárení 2008.
Správa o činnosti 2008.
Plán akcií na rok 2009.


