
Zápisnica č. 1/2020 
zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 6. februára 2020 

 v Dome turistiky KST na Záborského ul. č. 33 v Bratislave. 

 

 
Program:  1/ Kontrola plnenia úloh    M. Kubla 

2/ Aktuálny zoznam individuálnych členov  M. Kubla 

3/ Stav objednávania známok KST 2019  M. Kubla 

4/ Príprava Valného zhromaždenie KBT 2020 

4/ Rôzne       

 

 

Prítomní: Milo Kubla, Laco Bimbo, Vladimír Ješko, Miroslav Svítek, Jozef Polomský 
Ospravedlnení:  Rudolf Šimko 

Neprítomní:   - 

Prizvaní:     Michal Šeďo, Rudolf Šimko 

 

 

1/ Kontrola plnenia uznesení: - 5/17 – Stav na účte k 5. 2. 2020:  3762,38 € stav pokladne: 87,66 €. 

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

Stav ku koncu roka – 31.12.2019 – na účte 4.096,63 €, v pokladni 87,66 €. 

1/19 – Zásady na podporu turistických akcií v roku 2019 – uznesenie splnené. 
 2/19 – Čiastka 2 000 € na podporu turistických akcií v roku 2019 – uznesenie splnené. 

 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 – uznesenie trvá. 
7/19 – Náklady na výrobu 300 odznakov (za Výstupy na 24 vrcholov Malých Karpát BSK) 
bude znášať KBT – uznesenie splnené.  

 

 

2/ Individuálni členovia: ku dňu 31.12.2019 si zakúpilo známky na rok 2019 – 40 individuálnych 

členov KBT.  

 

 

3/ Objednávanie známok – známky si k 31.12.2018 zakúpilo 932 členov. K 31.12.2019 si objednalo 

a zaplatilo známky KST – 23 klubov, spolu to je 969 členov. Známky si neobjednal klub 

turistov Tesla. Pribudol nový – 25. klub turistov HIKEMATES, ktorý si zakúpil známky pre 

rok 2019 až 6.2.2020. 
 

 

4/ Príprava valného zhromaždenia KBT 2020. 
 Výkonný výbor KBT prijal k tomuto bodu nasledovné uznesenie: 

 Uznesenie 1/20 – VV KBT zvoláva VZ KBT na 12. 3. 2020 o 17,00 v sídle Klubu 

bratislavských turistov v Dome turistiky v Bratislave, Záborského 33. Hodinu pred 

valným zhromaždením sa bude konať stretnutie VV KBT a vedúcich jednotlivých sekcií 

KBT. Predseda VV KBT zašle elektronické pozvánky všetkým klubom v rámci KBT do 

12.2.2020 s tým, aby poslali návratku s menom delegáta a náhradníkom do 7.3.2020. 

Správu o činnosti VV KBT prednesie na valnom zhromaždení predseda VV KBT. 

Čiastkové podklady do tejto správy mu vypracujú a dodajú predsedovia sekcií KBT do 

7.3.2020. Občerstvenie na VZ KBT (pagáče, a minerálku prípadne oriešky a soletky) 

zabezpečí Vladimír Ješko, v maximálnej sume do 50 €. 

http://kbt.kubla.sk/2020/02/01/vystupy-na-24-vrcholov-malych-karpat-bsk/


 

5/ Rôzne: 

 

5/1 Miro Svítek upozornil na neaktuálne texty, ktoré sa nachádzajú na stránke KBT týkajúce sa 

plnenia podmienok nadstavby VOPT, chýbajúcich zápisníc na stránke z roku 2019 a na nesúlad 

zloženia výkonného výboru KBT so stanovami KBT. Tiež na publikovanie záznamníka OTO 

„24 vrcholov Malých Karpát“, ktorý ešte nebol schválený VV KBT. 
 Výkonný výbor KBT prijal k týmto skutočnostiam nasledovné uznesenie: 
 Uznesenie 2/20 – Predseda KBT Milo Kubla aktualizuje údaje na webstránke KBT –  

plnenia podmienok nadstavby VOPT, chýbajúce zápisnice z roku 2019 a znenie 

záznamníka OTO „24 vrcholov Malých Karpát“ tak ako jeho znenie schváli VV KBT. 

Termín aktualizácie: do 20.02.2020 
 
  

5/2 Vyhotovenie zápisnice. 
 Výkonný výbor KBT prijal k tomuto bodu nasledovné uznesenie: 

 Uznesenie 3/20 – Zápisnicu zo zasadania VV KBT, ktoré sa koná 6. februára 2020 

vyhotoví V. Ješko v termíne do 20. 2. 2020. 
 

 

5/3 Vladimír Ješko informoval, že Oblastný turistický kalendár Malé Karpaty a okolie rok 2020 

bol vytlačený začiatkom decembra 2019, dňa 20.12.2019 prevzal 200 kusov kalendára od 

Vladimíra Chrapčiaka, ktorý zabezpečoval jeho tlač a dohodol sa s Jozefom Novákom, členom 

TK Štart, že kalendár sa začne distribuovať na turistických akciách od začiatku roku 2020.  140 

kusov kalendára sa rozdalo na akciách 4.1.2020 Zimná 35-ka, 11.1.2020 Nedrkotaj zubami, 

ale prepletaj nohami, 18.1.2020 Trigonála a na osobných stretnutiach s turistami, 60 kusov 

kalendára je k dispozícii pre VV KBT na ďalšie použitie. 

 

 

5/4 Vladimír Ješko informoval, že sa niekoľkokrát kontaktoval s Ivanom Nižňanom v súvislosti s 

návrhom M. Svíteka na prevzatie agendy nadstavbového plnenia Odznaku VOPT. Ivan Nižňan 

trvá na tom, že túto agendu bude viesť sám, nemá záujem o spoluprácu s KBT. 

 

 

5/5 Milo Kubla informoval členov VV KBT o tom, že dostal od individuálneho člena KBT Jozefa 

Oravca návrh na ocenenie KST pre Jozefa Junasa a Petra Šeba. Kontaktoval sa s Petrom Šebom, 

ktorý už dlhé roky nie je členom KST a nemá záujem o toto ocenenie. Výbor KBT neodporúča 

navrhnúť na ocenenie ani Jozefa Junasa, nakoľko tiež dlhé roky nebol členom KST a stal sa 

členom KST len koncom roku 2019 ako individuálny člen KBT. 
 Vladimír Ješko informoval, že Jozef Junas navrhuje na ocenenie Jozefa Oravca pri príležitosti 

jeho životného jubilea – 60. rokov. Jozef Oravec je držiteľom Čestného uznania KST z roku 

2012 a tiež držiteľom Ďakovného listu KST z roku 2013 za aktivity pri organizovaní 

turistických akcií celoslovenského významu. Do roku 2016 bol Jozef Oravec členom TK Štart, 

za tieto tri roky sa venoval len bežnej turistickej aktivite v rámci klubu. Od roku 2017 je 

individuálnym členom KBT a jeho prínos k rozvoju turistiky za toto obdobie nie je známy. 

Výbor KBT neodporúča na ocenenie KST ani Jozefa Oravca. 
 

 

5/6 Milo Kubla informoval o priebehu pochodu Schengentour 2019, ktorý sa konal 14. 12. 2019. Na 

tento pochod VV KBT odsúhlasil dotáciu 50 €, pochod však zabezpečil Klub turistov Breza len 

z vlastných zdrojov a nevyužil žiadne prostriedky zo schválenej dotácie. Na pochode sa 

zúčastnilo 22 turistov. 



 

5/7 Schválenie dotácie na nákup materiálu VHT pre Kurz základov vysokohorskej turistiky, ktorý 

poriada Apollo Klub turistov, Bratislava Vlčie Hrdlo. 
 Výkonný výbor KBT prijal k tomuto bodu nasledovné uznesenie: 
 Uznesenie 4/20 – VV KBT schvaľuje nákup materiálu  pre Kurz základov vysokohorskej 

turistiky, ktorý poriada Apollo Klub turistov, Bratislava Vlčie Hrdlo vo výške 210,27 €. 
 

 

5/8 Schválenie výšky dotácie na ubytovanie školiteľov praktickej časti kurzu vysokohorskej 

turistiky, ktorý poriada Apollo Klub turistov, Bratislava Vlčie Hrdlo. 

 Výkonný výbor KBT prijal k tomuto bodu nasledovné uznesenie: 
 Uznesenie 5/20 –  VV KBT schvaľuje limit na ubytovanie školiteľov pre praktickú časť 

Kurzu základov vysokohorskej turistiky, ktorý poriada Apollo Klub turistov, Bratislava 

Vlčie Hrdlo vo výške 250 €. 
 

 

5/9 Schválenie záznamníka a podmienok a podmienok plnenia OTO „24 vrcholov Malých Karpát 

BSK“ 

 Výkonný výbor KBT prijal k tomuto bodu nasledovné uznesenie: 

 Uznesenie 6/20 – VV KBT schvaľuje znenie záznamníka a podmienky plnenia OTO „24 

vrcholov Malých Karpát BSK“. Záznamník s podmienkami plnenia OTO je prílohou č. 1 

tejto zápisnice. 
 
 

5/10 Miro Svítek navrhol, aby sa informácia o novom oblastnom turistickom odznaku „24 vrcholov 

Malých Karpát BSK“ spolu s podmnienkami plnenia zverejnila na webstránke KST. 

 Výkonný výbor KBT prijal k tomuto bodu nasledovné uznesenie: 

 Uznesenie 7/20 – VV KBT ukladá predsedovi KBT, aby po schválení záznamníka a 

podmienok plnenia OTO „24 vrcholov Malých Karpát BSK“ výkonným výborom, bez 

zbytočného odkladu zabezpečil ich zverejnenie na webstránke KST. 
 
 

5/11 Vladimír Ješko predložil písomný návrh Zásad na podporu turistických akcií z prostriedkov 

KBT pre rok 2020. 

 K predloženému materiálu mal pripomienku Miro Svítek, na základe jeho pripomienky sa 

materiál doplnil o bod č. 9.: Dotácia sa neposkytuje na akcie, na ktorých sa vyberá štartovné. 

 Výkonný výbor KBT prijal k tomuto bodu nasledovné uznesenie: 

 Uznesenie 8/20 – VV KBT schvaľuje Zásady na podporu turistických akcií z prostriedkov 

KBT pre rok 2020. Schválené zásady sú prílohou č. 2. tejto zápisnice. 
 
 

5/12 Vladimír Ješko predložil písomnú správu o turistických akciách podporených z prostriedkov 

KBT v roku 2019. 

 Výkonný výbor KBT prijal k tomuto bodu nasledovné uznesenie:  

 Uznesenie 9/20 –  VV KBT schvaľuje správu Turistické akcie podporené z prostriedkov 

KBT v roku 2019. Schválená správa je prílohou č. 3. tejto zápisnice. 
 

5/13 Vladimír Ješko predložil písomnú správu o žiadostiach na podporu turistických akcií v prvom 

polroku 2020 z prostriedkov KBT v roku 2020. 

 Výkonný výbor KBT prijal k tomuto bodu nasledovné uznesenie:  



 Uznesenie 10/20 –  VV KBT schvaľuje správu Žiadosti o podporu turistických akcií z 

prostriedkov KBT v prvom polroku 2020 a limity na jednotlivé akcie tak ako súp 

predložené jednotlivými žiadateľmi. Schválená správa je prílohou č. 4. tejto zápisnice. 
 

5/14 Voľba podpredsedu KBT.  

 Podľa stanov KBT, výbor KBT si má po svojom zvolení na VZ, na prvom zasadaní zvoliť 

podpredsedu KBT. Doteraz sa tak ešte nestalo. Vladimír Ješko preto navrhol za podpredsedu 

KBT Miroslava Svíteka. Predseda KBT Milo Kubla dal o návrhu V. Ješka hlasovať. Výsledok 

hlasovania: 4 prítomní členovia VV KBT hlasovali ZA, 1 člen VV KBT sa ZDRŽAL. VV KBT 

konštatuje, že Miroslav Svítek bol zvolený za podpredsedu KBT. 

 Výkonný výbor KBT prijal k tomuto bodu nasledovné uznesenie:  
 Uznesenie 11/20 –  VV KBT si zvolil za svojho podpredsedu Miroslava Svíteka. 
 
 
 

V Bratislave 6.2.2020.       

 

 

Zapísal. Vladimír Ješko 
 
 
 
 

Prílohy zápisnice: 

ZÁPISNICA VV KBT 2020 - č. 1, príloha č. 1:  Záznamník s podmienkami plnenia OTO „24 

vrcholov Malých Karpát BSK“. 

ZÁPISNICA VV KBT 2020 - č. 1, príloha č. 2:  Zásady na podporu turistických akcií 

z prostriedkov KBT pre rok 2020. 

ZÁPISNICA VV KBT 2020 - č. 1, príloha č. 3: Turistické akcie podporené z prostriedkov 

KBT v roku 2019. 

ZÁPISNICA VV KBT 2020 - č. 1, príloha č. 4:  Žiadosti o podporu turistických akcií z 

prostriedkov KBT v prvom polroku 2020. 


