
Zápisnica č. 3/2020 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 28. júla  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 2020  M. Kubla 

  4) Návrh na dotáciu pri zrazoch KST   M. Svítek 

  5) Rôzne 

 
 
 

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

Ospravedlnení:   

Neprítomní:    

Prizvaní:       Jozef Oravec, Mária Cabadajová 

 

 

1/ Kontrola plnenia úloh:  
 5/17 – Stav na účte k 27. 7. 2020:  6 571,13 € stav pokladne: 85,06 €.  
     3/19 - Pri zasadnutiach VV KBT sa uhradí občerstvenie do výšky 10 € na osobu – uznesenie  
               trvá. 

    2/20 – Predseda KBT Milo Kubla aktualizuje údaje na webstránke KBT – aktuálny stav úspešných 

plniteľov nadstavby VOPT, chýbajúce zápisnice z roku 2019 a 2020 a znenie záznamníka OTO „24 

vrcholov Malých Karpát“ tak ako jeho znenie schváli VV KBT. Termín aktualizácie: do 20.2. 2020 

úloha je čiastočne splnená. Vladimír Ješko zašle Miloslavovi Kublovi aktuálne údaje k plneniu 

nadstavbovej časti VOPT. Vladimír Ješko tiež bude podporovať zverejnenie informácií o 

podmienkach a plnení nadstavbovej časti VOPT na stránke KST. Súhlas so zverejnením na stránke 

KST u predsedu KST p. Dragúňa, zabezpečil p. Svítek, no doteraz sa tak zo strany KST nestalo. 

Podmienky plnenia, ako aj zobrazenie všetkých odznakov VOPT dodá pracovníčke KST p. Ješko do 

1.9.2020. 

  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. Uznesenie nebolo splnené kvôli obmedzeniu činnosti 

 kvôli chorobe koronavírus.  

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 – plnenie tohto uznesenia zabezpečil Miroslav Svítek. 

8/20 Zápisnicu zo zasadania VV KBT, ktoré sa koná 28. 7. 2020 vyhotoví Vladimír Ješko do 15. 8. 

2020. 

9/20 Predseda VV KBT zašle na kluby do 15. 8. informáciu o školení cvičiteľov VHT a ak bude v 

kluboch viac ako 15 záujemcov  Apollo Klub turistov, Bratislava Vlčie Hrdlo urobí na jeseň 

školenie základov vysokohorskej turistiky. 

 

 

2/ Individuálni členovia: ku dňu 1. 6. 2020 si zakúpilo známky na rok 2020 – 39 individuálnych 

členov KBT.  



 

3/ Objednávanie známok – známky na rok 2020 si k 27. 7. 2020 zakúpilo 1 794 členov KBT, z 24 

klubov, 2 známky si kúpili členovia KBT na podporu chát. 

 Počty zakúpených známok podľa klubov a ceny známky k 27. 7. 2020 sú prílohou č. 1. tejto zápisnice.  

 
 

4/  Návrh na dotáciu pri zrazoch KST 

 

4/1 Miroslav Svítek predložil návrh dotácie pre členov KBT, ktorí sa zúčastnia na celoštátnych 

zrazoch KST v roku 2021.  

Uznesenie 10/20 – VV KBT schvaľuje Zásady finančnej podpory účasti na zrazoch KST, ktoré je 

prílohou č. 2 tejto zápisnice. 

 
 

5 Rôzne 

5/1 Výkonnému výboru KBT sa predstavili členovia revíznej komisie Jozef Oravec a Mária 

Cabadajová. 

 

5/2 Miroslav Svítek informoval, že na našu stránku je potrebné doplniť členov revíznej komisie a že 

na stránke chýbajú aj zápisnice VV KBT z roku 2020, zápisnice z VZ KBT z rokov 2018, 2019, 2020, 

správa RK KBT z rokov 2017, 2018, 2019, 2020. Tiež je na stránke informácia, že nemožno 

organizovať hromadné akcie. 

Ďalej informoval, že odznak 24 vrcholov Malých Karpát BSK splnilo už 34 ľudí, dvadsiatim štyrom 

odovzdal odznak: K propagácii odznaku prispel aj Hiking.sk, keď pri článku Miroslava Svíteka o 

tomto odznaku je uverejnená aj interaktívna mapa vrcholov. Odznak je propagovaný aj medzi 

keškármi. Miroslav Svítek z vlastnej iniciatívy pripravil aj nadstavbu pre tých čo absolvovali všetky 

vrcholy, ide o odznak 24 vrcholov Malých Karpát. 

 

5/3 Vladimír Ješko informoval o objeme dotácií na turistické akcie v prvom polroku 2020, schválené 

boli dotácie na tri akcie – Zimné výstupy na vrcholy malých Karpát – Tŕstie, Malokarpatský Cik-Cak 

a Devínska 37, uskutočnil sa z nich iba výstup na Tŕstie so schválenou dotáciou 40 eur, čerpalo sa 

34,99 eur, Vladimír Ješko predložil bločky. 

Vladimír Ješko tiež upozornil, že mu ešte neboli preplatené bločky na občerstvenie na VZ KBT vo 

výške 23,26 eur. 

 

5/4 Podpredseda VV KBT, Miroslav Svítek, informoval, že ako štatutár KBT, nemá podpisové právo 

a prístup k účtu KBT, nakoľko ten je vedený ako  súčasť osobného účtu predsedu KBT, Mila Kublu. 

 

 

V Bratislave  28. 7. 2020.       

 

 

Zapísal Vladimír Ješko 

 

 

Príloha č. 1:  Známky KBT tabuľka 27072020 

Príloha č. 2:  Zásady na finančnú podporu účasti na zrazoch KST z prostriedkov KBT na rok 2021 


