
Zásady na finančnú podporu účasti na zrazoch KST z prostriedkov KBT na rok 

2021 

 

Finančná podpora účasti na zrazoch organizovaných celoštátne KST – Letný, 

Zimný, Cyklo, Splav, Vysokohorský, pomôže členom KBT znížiť finančné náklady 

na zabezpečenie ich účasti na týchto celoštátnych podujatiach a umožní zvýšiť 

počet členov KBT na nich. 

1. Finančná pomoc sa týka refundácie účastníckeho poplatku v plnej výške. 

2. Nárok na refundáciu účastníckeho poplatku má každý člen KBT, pokiaľ je 

minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti o refundáciu účastníckeho 

poplatku na niektorom celoštátnom zraze organizovanom KST, 

nepretržite členom KBT. 

3. Nárok na refundáciu účastníckeho poplatku má člen KBT po splnení 

požiadavky v bode 2., raz za 5 rokov a len na jeden zo zrazov. 

4. K žiadosti o refundáciu musí žiadateľ predložiť potvrdenie o zaplatení 

účastníckeho poplatku, číslo svojho bankového účtu a potvrdenie svojho 

materského klubu o nepretržitom päť ročnom členstve. Buď fotokópiu 

členského preukazu, alebo potvrdenie s pečiatkou klubu a podpisom 

predsedu oddielu. 

5. Žiadosť o refundáciu sa musí podať najneskôr dva mesiace od ukončenia 

zrazu, ktorého účastnícky poplatok žiada člen KBT refundovať a to 

v písomnej, alebo elektronickej podobe, zaslanej na adresu predsedu 

KBT, alebo povereného člena VV KBT. 

6. VV KBT je povinný sa žiadosťou doručenou v termíne predsedovi, alebo 

poverenému členovi, zaoberať do konca októbra na VV KBT a o výsledku 

informovať žiadateľa. Žiadosťami, ktoré nebudú obsahovať požadované 

údaje sa VV KBT nebude zaoberať a do zápisnice z rokovania je povinný 

zapísať dôvod. 

7. Refundácia sa zásadne posiela na bankové číslo účtu žiadateľa, ktoré 

musí byť uvedené v žiadosti o refundáciu. V poznámke pre majiteľa účtu 

musí byť výslovne uvedené, že sa jedná o refundáciu jeho účastníckeho 

poplatku na konkrétnom zraze KST. 

8. Evidenciu podaných žiadostí o refundáciu, ako aj menoslov členov KBT, 

ktorým bol účastnícky poplatok refundovaný, vedie poverený člen VV 



KBT. Túto evidenciu je povinný raz ročne, pred VZ KBT, predkladať na 

kontrolu RK KBT. 

9. Celková výška refundovanej sumy členov KBT v  roku 2021 nesmie 

prekročiť sumu 1 000,-€ 

10.   Pokiaľ výška určenej sumy na refundáciu nebude dostatočná, budú 

neuspokojení žiadatelia o refundáciu, uprednostnení v nasledujúcom 

roku. 

Poverenou osobou je predseda VV KBT, aby mohol dať príkaz na 

preplatenie v banke z účtu KBT. 

 

Medzinárodný zimný zraz turistov – účastnícky poplatok 10 € 

Zraz mladých vodných turistov KST - účastnícky poplatok dospelý 24€ 

                                                                                                       mládež  12€ 

Zraz vysokohorských turistov -  účastnícky poplatok 6 € 

Zraz cykloturistov KST – účastnícky poplatok dospelý 10€ + 3€ po 

uzávierke 

                                                                                        mládež  5€+3€ po 

uzávierke 

 

Celoslovenský zraz KST a TOM KST – účastnícky poplatok dospelý 10 € 

                                                                                                       mládež    8 € 

 

Schválené VV KBT v Bratislave 28.07.2020 


