
Zápisnica č. 3/2017 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 

4. júla 2017 v DT KST 

 
Program:  1/ Otvorenie 

2/ Informácia o prevzatí agendy – predseda 

3/ Informácia o prevzatí agendy – hospodárka 

4/ Kontrola uznesení z VZ KBT 

5/ Kontrola uznesení z minulých zápisníc 

6/ Rôzne 

 

Prítomní: M. Kubla, L. Bimbo, J. Polomský, H. Kublová 

Ospravedlnení: - 

Neprítomní:  - 

Prizvaní:  - 

 

1/ Prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda VV KBT M. Kubla. 

 

2/ M. Kubla informoval, že prevzal kľúče od skrinky s agendou a materiálom KBT od 

bývalého podpredsedu KBT J. Raceka dňa 30.5.2017. 

 

3/ H. Kublová informovala o prevzatí ekonomickej agendy od bývalej hospodárky KBT Z. 

Jendželovskej dňa 30.5.2017. Prevzaté bolo:  

4 šanony účtovníctva (roky 2014-2017), pokladňa – 300,80€, účet – 1747€, revízne správy,  

Z. Jendželovská odmietla predložiť daňové priznania a doklady z projektov.  

 

4/ M. Kubla prečítal uznesenia z VZ KBT zo dňa 27.4.2017. 

 

5/ Kontrola uznesení z minulých zápisníc:  

1/2017 – vyplatenie odmeny 500€ hospodárke KBT za prácu v celom minulom 

volebnom období – splnené.  

2/2017 – jednorazové splatenie pôžičky KST vo výške 1.141,66€ - splnené. 

3/207 – výroba dvoch nových pečiatok s logom KBT – splnené. Cena je 54€. 

 

6/ Rôzne: 

6.1 H. Kublová – treba sa dohodnúť na nákupe známok (kluby – nákup začiatkom roka, 

nákup pre nových členov v priebehu roka. I. Ovečková požaduje do 15 dňa v mesiaci kupovať 

známky. Návrh nech kluby nakupujú do 10 dňa v mesiaci, alebo 1x za 2-3 mesiace. V KČT je 

individuálne členstvo realizované cez internet. 

6.2 J. Polomský – navrhol kooptovať nejakých ďalších členov do VV KBT. Za súčasného 

stavu navrhol zredukovať agendu aj akcie VV KBT. Informoval, že počet delegátov na VZ 

KST bol zmenený pričom podľa upraveného algoritmu, vyšší počet členov   klubov 

regionálnej rady zabezpečuje vyšší počet delegátov, ako tomu bolo doteraz. Treba si stanoviť 

stratégiu pre zastupovanie KBT vo vrcholových orgánoch KST. KST spolu s SHS James 

musela v minulosti odrážať útoky na majetok KST (a SHS James). Spracuje porovnanie počtu 

delegátov na VZ KST podľa starého kľúča a podľa nového kľúča. 

6.3 H. Kublová – treba zmeniť dispozičné práva na účet KBT v Slovenskej sporiteľni. Bolo 

hlasovanie o disponibilite s účtom KBT. Jednomyseľne boli odhlasovaní: M. Kubla a H. 

Kublová. 

Uznesenie 4/17: Zmeniť dispozičné práva na predsedu KBT – M. Kublu a hospodárku KBT 

H. Kublovú. Termín: 31.8.2017 



Uznesenie 5/17: Na každé zasadnutie VV KBT bude hospodárka predkladať pohyb na účte 

a v pokladni. Termín: trvalý. 

6.4  Ak bude požiadavka niektorého klubu alebo odboru turistiky na preplatenie akcie pod 

hlavičkou KBT tak predseda KBT zašle členom VV KBT túto požiadavku na odsúhlasenie 

perolam.  

6.5 J. Polomský – na stránku KBT je potrebné dať informáciu pre individuálnych členov. 

6.6 H. Kublová informovala, že záujemcovia volajú na KST a chcú sa stať členmi pre výhody 

v KST. Sťažujú sa, že ich kluby nechcú zobrať za členov. Spýtala sa či chceme 

individuálnych členov schvaľovať výkonným výborom alebo im automaticky prideľovať 

preukazy. J. Polomský navrhuje, aby sme zjednodušili agendu. Navrhuje overiť, ktoré kluby 

KBT berú členov bez angažovanosti. Ak by neexistovali žiadne kluby KBT, ktoré by brali 

členov bez angažovanosti, alebo by ich bolo veľmi málo, J. Polomský v záujme udržania 

individuálneho členstva navrhuje, nech zvýšime členské pre individuálnych členov v KBT na 

13-14€ a z toho navrhuje dať odmenu pre spracovateľa súvisiacej agendy v KBT.  

Uznesenie 6/17: Predseda KBT pošle mail predsedom klubom KBT, aby odpovedali, či 

prijímajú nových členov bez nejakých podmienok, alebo za určitých podmienok. Termín: 

31.8.2017. 

6.7 M. Kubla informoval, že poisťovňa uvažuje o odstúpení od poistnej zmluvy, lebo tento 

produkt je stratový. Na ústredí KST je potrebné zistiť resp. potvrdiť, či  poisťovňa uvažuje 

o zvýšení poistného na 2€. 

6.8 H. Kublová poukázala na to, že stanovy KST nepoznajú individuálne členstvo. Navrhuje, 

aby sa tento rok ešte dala šanca pre individuálnych členov a následne nech sa v stanovách 

KBT zruší. H. Kublová konštatovala, že počet členov v kluboch stúpa (Limbaturist, Lozorno), 

lebo ľudia hľadajú komunity, na spoločné stretávanie sa. Na druhej strane mladšia generácia 

má záujem o individuálne členstvo len kvôli zľavám na tatranských chatách pri jednorazovej 

návšteve Tatier, čo je v rozpore so základnými princípmi členstva v KST, nehovoriac 

o administratívnej náročnosti takéhoto jednorazového účelového členstva. H. Kublová 

poznamenala, že V. Ješko prejavil záujem  pôsobiť vo VV KBT. 

6.9 J. Polomský konštatoval, že už nie je hluchá sezóna na našich chatách a návštevnosť 

celoročne znateľne vzrástla. 

6.10 M. Kubla upozornil, že VV KBT bude musieť vypracovať nové znenie Stanov KBT, 

podľa stanov KST schválených na VZ KST dňa 24.03.2017. Nové stanovy KST už boli 

zaslané na MV SR na potvrdenie. 

 

 

Najbližšie zasadnutie výkonného výboru KBT sa uskutoční 

 

3. októbra 2017 od 17:00 hod. v Dome turistiky KST. 

 

 

Zapísal: M. Kubla  

               


