
Zápisnica č. 1/2018 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 

23. januára 2018 v DT KST 

 
Program:  1/ Kontrola plnenia úloh   M. Kubla 

2/ Individuálni členovia   M. Kubla 

3/ Aktuálne úlohy sekcie VhT  P. Bödöcs 

4/ Príprava VZ KBT    M. Kubla 
4/ Rôzne 

 

Prítomní:  M. Kubla, J. Polomský, L. Bimbo, V. Ješko 

Ospravedlnení:   H. Kublová 

Neprítomní:   - 

Prizvaní:   P. Bödöcs 

 

1/ Kontrola plnenia uznesení: - 5/17 – Stav na účte 31.12.2017: 1.741,84€, stav pokladne: 

186,13€. Stav na účte 23.1.2018:  1911,24€ stav pokladne: 186,13€ 

     - 6/17 - VV KBT predloží návrh na najbližšie VZ KBT na 

zvolenie V. Ješka do VV KBT – úloha trvá 

     - 7/17 - VV KBT súhlasí s uhradením čiastky 66€ za kolok na 

žiadosť odboru životného prostredia o súhlas s organizovaním turistických pochodov v 

Malých Karpatoch na roky 2017 – 2021. Na základe komunikácie s odborom ŽP bolo 

zistené, že kolok je vo výške 100€. Hlasovaním per rollam bola schválená čiastka 100€. 

Žiadosť bola zaslaná dňa 15.11.2017 do podateľne. Odbor ŽP do 23.1.2018 nevydal 

rozhodnutie k organizovaniu turistických pochodov v Malých Karpatoch. V. Ješko žiadal 

zaslať prílohu k žiadosti v elektronickej podobe. 

 

2/ Individuálni členovia: ku dňu 23.1.2018 je 39 individuálnych členov KBT.  

 

3/ Aktuálne úlohy sekcie VhT. P. Bödöcs informoval, že v jeseni boli 3 stretnutia účastníkov 

školenia z teoretickej časti základov VhT. Zimná časť je plánovaná na 10.2.2018 – závisí 

od snehových podmienok. Záverečná časť – praktická bude v apríli na Troch jazdcoch. 

V budúcnosti budú školenie organizovať pravdepodobne každý druhý rok. 

 

4/ Príprava VZ KBT: J. Polomský pripomenul, že na základe zmeny stanov KST bola zrušená 

Ústredná rada. Na poslednom valnom zhromaždení KST bolo stresové rozhodovanie 

v niektorých otázkach. Hlasovaním by sme boli prišli o chaty. Má požiadavku, že sa 

chcel zúčastniť budúceho VZ KST bez hlasovacieho práva. M. Kubla deklaroval názor, 

že jeden región veľa vody pri hlasovaní nenamúti, keď predstavuje malé percento hlasov. 

M. Kubla spracuje pozvánku podľa vzoru z roku 2017. J. Polomský navrhol jedno 

zasadnutie VV KBT dňa 27.2.2018, ešte pred VZ KBT. Termín VZ KBT bol stanovený 

na 22.3.2018 o 17:00 hod. Bola vznesená požiadavka urobiť štatistiku zakúpených 

známok podľa bratislavských klubov. 

Uznesenie 1/18 – predseda KBT pošle pozvánku klubom na VZ KBT, ktoré zaplatili známky 

v roku 2017. Termín: 11.2.2018. 

 

5/ Rôzne: 

5.1 J. Polomský navrhuje, že pôjde na VZ KST vo Vrútkach na vlastné náklady.  

5.2 P. Bödöcs navrhol, nech sa vyšle na VZ aj náhradník, ktorý sa tam zaučí.  



5.3 J. Polomský informoval VV KBT, že nájomné z chát živí KST. Ročné nájomné je na 

Teryho chate -27.035€, na Zbojníčke – 20.000€, na chate pri Zelenom plese – 48.000€, 

na Štefáničke – 27.000€ a na Rysoch – 12.000€. 

5.4 J. Polomský informoval VV KBT, že spracoval zoznam rekonštrukcií na chatách KST. 

Uvedený zoznam zašle členom VV KBT.  

5.5 P. Bödöcs tlmočil názor, že predseda KST by mal byť biznismen.  

5.6 M. Kubla informoval VV KBT, že prišlo rozhodnutie z daňového úradu o vyrubení 

pokuty vo výške 60€. Uvedené rozhodnutie zaslal Z. Jendželovskej, bývalej hospodárke 

KBT, na doriešenie. 

5.7 M. Kubla informoval, že podpísal návrh ocenení členov KT Slovnaft, ktoré zaslal klub na 

Ústredie KST. 

5.8 P. Bödöcs zastáva názor, že treba zriadiť krízový manažment, ktorý postaví firmu (KST) 

na nohy. 

5.9  V. Ješko žiada, aby sa zaktivovali linky na kluby na webovej stránke KBT.  

Uznesenie 2/18: Predseda KBT zaktivuje linky na kluby na stránke KBT. Termín: 31.1.2018. 

5.10 V. Ješko informoval, že dotáciu z KBT využijú v TK Štart na 3 akciách na občerstvenie 

a výrobu pečiatky na akciu Zimné malokarpatské vrcholy. 

5.11 J. Polomský informoval, že na Hrebienku by KST potreboval postaviť zásobovací 

kontajner pre zásobovanie chát KST. 

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie výkonného výboru KBT sa uskutoční 

 

27. februára 2018 od 17:00 hod. v Dome turistiky KST. 

 

 

Zapísal: M. Kubla  

             


