
Zápisnica č. 2/2020 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 12. marca 2020 

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

 

 
Program:  1/ Kontrola plnenia uznesení    M. Kubla 

2/ Aktuálny zoznam individuálnych členov  M. Kubla 
3/ Stav objednávania známok KST 2020  M. Kubla 
4/ Rôzne       

 

 

Prítomní:    Milo Kubla, Laco Bimbo, Vladimír Ješko, Miroslav Svítek, Zuzana Hricová, 
Ospravedlnení:  Jozef Polomský 
Neprítomní:   - 

Prizvaní:       Michal Šeďo 

 

 

1/ Kontrola plnenia uznesení:  
 5/17 – Stav na účte k 11. 3. 2020:  5 184,23 € stav pokladne: 87,66 €.  
      Stav ku koncu roka 31.12.2019 – na účte 4 096,63 €, v pokladni 87,66 €. 

    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. 

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

vome turistiky v Bratislave, Záborského 33. Hodinu pred valným zhromaždením sa 

budeonať stretnutie VV KBT a vedúcich jednotlivých sekcií KBT. Predseda VV KBT zašle 

 elektronické pozvánky všetkým klubom v rámci KBT do 12.2. 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 €. Predseda  VV KBT zaslal elektronické pozvánky všetkým 

klubom v rámci KBT do 12.2.      Podklady do správy v termíne zaslali Zuzana Hricová, 

Laco Bimbo, Vladimír Ješko,  Miroslav Svítek a Andrej Vallo(zrejme niekto z 

vysokohorskej turistiky, prosím doplniť). Vladimír  Ješko zabezpečil občerstvenie na valné 

zhromaždenie KBT – pagáčiky, oriešky a minerálnu  vodu v sume 23,26 €. - uznesenie 

je splnené. 
    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. 

   2. 2020.  

   Úloha je splnená čiastočne. Doplnené sú zápisnice z roku 2019 aj znenie záznamníka OTO 

   „24 vrcholov Malých Karpát“ Na stránke ešte nie sú doplnené aktuálne údaje o plnení   

   podmienok nadstavby VOPT, nakoľko správca týchto údajov Ivan Nižňan ich k 11. 3.    

   neaktualizoval  –  uznesenie v tejto časti znenia trvá. 

   3/20 – Zápisnicu zo zasadania VV KBT, ktoré sa koná 6. februára 2020 vyhotoví V. Ješko v     

   termíne do 20. 2. 2020, uznesenie je splnené. 

  4/20 – VV KBT schvaľuje nákup materiálu  pre Kurz základov vysokohorskej turistiky, ktorý 

 poriada Apollo Klub turistov, Bratislava Vlčie Hrdlo vo výške 210,27 €, nákup sa realizoval 

 uznesenie je splnené. 



  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 € - uznesenie trvá. 
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 – uznesenie nie je splnené. 
 

 

2/ Individuálni členovia: ku dňu 11. 3. 2020 si zakúpilo známky na rok 2020 – 36 individuálnych 

členov KBT.  

 

3/ Objednávanie známok – známky na rok 2020 si k 11. 3. 2020 zakúpilo 970 členov KBT. 
 

4/ Rôzne  
 

4/1 Miroslav Svítek informoval, že keškári zabezpečia geokešky na všetkých 24 vrcholoch, ktoré sú 

zaradené v OTO „24 vrcholov Malých Karpát BSK“, prísľub na zabezpečenie kešiek je od Matúša 

Moronga. 
 

4/2 Príprava valného zhromaždenia KBT. Výkonný výbor KBT navrhne za predsedu mandátovej 

komisie Laca Bimba, za predsedu návrhovej komisie Vladimíra Ješka, ostatní členovia oboch 

komisií sa zvolia z delegátov na valnom zhromaždení.  
 

4/3 Laco Bimbo navrhol, aby sa objednali odznaky 100 jkm spoločne pre bratislavských turistov, 

aby sa zaplatilo len jedno poštovné. 

 

4/4 Miro Svítek informoval, že pani Cabadajová má záujem byť členkou revíznej komisie. Priniesol 

jej písomný súhlas. 

 
 

4/5 Milo Kubla informoval, že na VZ KST je možné navrhnúť predsedu a členov disciplinárnej 

komisie KST. Mira Svíteka by sme mohli navrhnúť za predsedu a Vlada Ješka za člena DK. 
 

 
 
 

V Bratislave 12. 3. 2020.       

 

 

Zapísal. Vladimír Ješko 
 
 
 
 
 


