
Zápisnica č. 5/2018 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 

11. októbra 2018 v DT KST 

 
Program:  1/ Kontrola plnenia úloh   M. Kubla 

2/ Individuálni členovia   M. Kubla 

3/ Objednávanie známok    M. Kubla 

4/ Tvorba kalendára Malé Karpaty 2020 P. Šoula 

5/ Rôzne 

 

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

Ospravedlnení:   - 

Neprítomní:   - 

Prizvaní:   P. Šoula, J. Racek, V. Biščová 

 

1/ Kontrola plnenia uznesení: - 5/17 – Stav na účte 10.10.2018:  3.111,94€ stav pokladne: 

82.66€. 

     - 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. Okresný úrad Bratislava Odbor SOŽP 

vydal 19.6.2018 rozhodnutie so súhlasom k organizovaniu turistických pochodov v Malých 

Karpatoch do roku 2021. Úloha splnená. 

           

2/ Individuálni členovia: ku dňu 10.10.2018 je 21 individuálnych členov KBT.  

 

3/  Objednávanie známok – známky si zakúpilo 929 členov. 

 

4/  Tvorba kalendára Malé Karpaty 2020. 

4.1 P. Šoula informoval, že kalendáre robil s V. Chrapčiakom. P. Šoula zosumarizoval akcie 

do kalendára a V. Chrapčiak zabezpečil tlač kalendárov. 

4.2  P. Šoula má zdravotné problémy a chce odovzdať agendu. V. Ješko navrhol, že si to 

zoberie v budúcom roku pod palec. 

4.3  Do kalendára je potrebné doplniť súhlas z Okresného úradu Bratislava, Odbor životného 

prostredia s poriadaním akcií. Tento súhlas spracuje a pripraví do kalendára V. Ješko. 

Nemusíme za kalendáre zaplatiť nikomu, lebo sme vybavili súhlas.  

4.4  M. Kubla navrhol, že je možné dať Malokarpatský diaľkoplaz na stránku KBT. 

4.5  Tlačový formát má poprehadzované strany kvôli tlači a zviazaniu. 

4.6  V. Biščová informovala, že spolupracuje pri tvorbe kalendára. 

 

5/  Rôzne:   

5.1  J. Racek informoval, že v sekcii pešej turistiky KST je teraz 7 členov a organizujú 6 

hlavných podujatí. 

5.2  V. Ješko navrhol pripraviť zásady na čerpanie finančných prostriedkov z účtu KBT pre 

vybrané akcie klubov z oblasti pešej turistiky pod hlavičkou KBT. Kluby nech si dajú 

žiadosť na dotáciu. 

5.3  M. Kubla navrhol, aby sa vybral určitý počet akcií a ich prípadná podpora by sa 

prerokovala na VZ KBT. Podporiť treba sekcie aj komisiu značenia. 

5.4  V. Ješko pripraví do najbližšieho zasadania VV KBT návrh pravidiel pre podporu akcií 

pešej turistiky a ostatní sa k tomu vyjadria. 



5.5  J. Polomský informoval o situácii na chatách, od kedy sa stal predsedom majetkovej 

komisie a členom VV KST. Pod chatami nemáme vysporiadané pozemky. 

5.6  Vznikla sekcia histórie turistiky SR. Treba osloviť P. Jančoviča, aby bol zástupcom KBT 

v sekcii. 

 

Najbližšie zasadnutie výkonného výboru KBT – bol predbežne dohodnutý termín na 

december. 

 

 

 

Zapísal: M. Kubla  

 


