
Zápisnica č. 5/2019 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 

19. novembra 2019 v reštaurácii FLIP v Petržalke 

 
Program:  1/ Kontrola plnenia úloh    M. Kubla 

2/ Aktuálny zoznam individuálnych členov  M. Kubla 

3/ Stav objednávania známok KST 2019  M. Kubla 

4/ Rôzne      VV 

 

Prítomní: M. Kubla, L. Bimbo, V. Ješko, M. Svítek, J. Polomský, M. Šeďo, R. Šimko 

Ospravedlnení:   - 

Neprítomní:   - 

Prizvaní:   - 

 

1/ Kontrola plnenia uznesení: - 5/17 – Stav na účte 18.11.2019:  4.517,93 € stav pokladne: 

82.66 €. Stav ku koncu roka – 31.12.2018 – na účte 3.111,04 €, v pokladni 82,66 €. 

1/19 – Zásady na podporu turistických akcií - uznesenie trvá. 

 2/19 – Čiastka 2.000 € na podporu turistických akcií v roku 2019 - uznesenie trvá. 

 3/19 - Pri zasadnutiach VV KBT sa uhradí občerstvenie do výšky 10€ na osobu – 

uznesenie trvá. 

4/19 - Odznak „24 vrcholov Malých Karpát BSK“ dostane ten čo predloží záznamník so 

všetkými absolvovanými vrcholmi – trvá 

5/19 - Na každom VZ KBT bude losovanie o tri vecné ceny napr.: minimálne 30 

účastníkoch, ktorí splnili podmienky udelenia odznaku. Ceny budú v hodnotách 150€, 

100€ a 50€ - trvá. 

6/19 - Predseda KBT oznámi klubom, aby požiadali o dotáciu na turistické akcie v roku 

2019 – splnené. 

 

2/ Individuálni členovia: ku dňu 18.11.2019 si zakúpilo známky na rok 2019 – 39 členov.  

 

3/  Objednávanie známok – známky si k 31.12.2018 zakúpilo 932 členov. K 18.11.2019 si 

objednalo a zaplatilo známky KST pre rok 2019 – 23 klubov, spolu to je 966 členov. 

Známky si neobjednal klub turistov Tesla. Pribudne nový klub turistov HIKEMATES, 

ktorý zaslal registračný list. 

 

4/  Rôzne:   

4.1    V. Ješko – Malokarpatský kalendár na rok 2020 je hotový. RR Trnava spolupracovala 

pri jeho tvorbe a dá ho vytlačiť. KBT dostane 200 ks. Kalendár zašle členom VV KBT 

elektronicky. 

4.2   L. Bimbo a V. Ješko – predložili bločky za dotované akcie.  Predpokladané čerpanie na 

akcie bude – Štart 65€+35€, Devín – 135€, Breza – 50€, Slovnaft – VHT 200€. Spolu 

495€. 

4.3    M. Kubla odovzdal ocenenie KST – Strieborná odznak L. Bimbovi a V. Ješkovi. 

4.4   Tesla má v kalendári veľa akcií. Nekúpila si známky na rok 2019. Turisti chcú, aby 

nezanikli diaľkové pochody. V. Ješko prerokuje s I. Nižňanom prebratie agendy 

diaľkových pochodov . Termín do 31.1.2020. 

4.5   Vznikla diskusia okolo podmienok plnenia OTO – 24 vrcholov MK BSK. Bolo 

dohodnuté, že doba plnenia bude 3 roky. Dokladom o absolvovaní vrcholu bude buď 

fotografia alebo GPX záznam z celého pochodu. 

4.6   Bol daný návrh na výrobu 300 odznakov. Účastník nebude hradiť náklady za odznak. 

Uznesenie 7/19 – Náklady na výrobu 300 odznakov bude znášať KBT. 



4.7  Evidenciu úspešných účastníkov plnenia zabezpečí M. Svítek v excelovom súbore. 

Poštovné za zaslanie odznaku znáša účastník - na požiadanie (cezpoľný). Preferuje sa 

osobný odber odznaku u M. Svíteka. 

Uznesenie 8/19 – Zrušiť uznesenie 5/19, že sa bude losovať o tri vecné ceny – Hlasovanie 

– traja proti losovaniu, dvaja za losovanie. Ruší sa losovanie o vecné ceny. 

4.8   Bol návrh na vyškrtnutie z podmienok plnenia OTO, že sa môže turista zúčastniť plnenia 

OTO len 1 krát. Uvedený bod sa škrtá. 

4.9   Vyberal sa odznak zo štyroch návrhov. Odsúhlasený bol návrh vpravo hore. M. Svítek 

oznámi výrobcovi vybraný návrh. M. Kubla vystaví objednávku na výrobu 300 

odznakov. Materiál odznaku vyberie M. Svítek po konzultácii s výrobcom. 

4.10  M. Svítek navrhol zverejniť účastníkov, ktorí získali odznak na stránke KBT. 

4.11  Na VZ KBT informovať kluby o OTO 24 vrcholov MK BSK. 

4.12  M. Kubla informoval o akcii KT Slovnaft – Výstupy na 700 m vrcholy MK. 6 termínov 

v roku 2020. 

 

 

Najbližšie zasadnutie výkonného výboru KBT – bol dohodnutý termín 4.2.2020. 

 

Zapísal: M. Kubla  

 


