
Zápisnica č. 4/2020 
zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 6. októbra 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) Rôzne 

 

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

Ospravedlnení:  
Neprítomní:  

Prizvaní: Mária Cabadajová 

 

 

Bod 1. Kontrola plnenia úloh 

5/17 - Stav na účte k 5.10.2020: 6 795,28 eur, stav pokladne: 85,06 eur, 

3/19 - Pri zasadaniach VV KBT sa uhradí občerstvenie do výšky 10 eur 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, 

táto časť uznesenia je splnená. Súhlas so zverejnením nadstavbovej časti VOPT zabezpečil u p. 

Dragúňa Miro Svítek, no doteraz sa tak zo strany KST nestalo. Podmienky plnenia, ako aj 

zobrazenie všetkých odznakov, aj nadstavbovej časti VOPT, dodá pracovníčke KST Vladimír Ješko 

do 1.9.2020.  

Táto časť uznesenia nebola splnená, nakoľko predseda klasifikačnej komisie nesúhlasí s tým, aby 

táto časť výkonnostného odznaku bola označená ako nadstavbová časť VOPT. Navrhuje, aby sa táto 

aktivita označila ako tematický odznak pešej turistiky. 

VV KBT poveruje Vladimíra Ješka osloviť predsedu KST pána Dragúňa ohľadne jeho prísľubu 

zverejnenia podmienok plnenia nadstavbového odznaku VOPT na stránke KST - termín do 

31.12.2020. 

5/20 - VV KBT schvaľuje limit na ubytovanie školiteľov pre Praktickú časť Kurzu základov 

vysokohorskej turistiky, ktorý poriada Apollo Klub turistov Bratislava, vo výške 250 eur. 

Uznesenie nebolo splnené. Praktická časť Kurzu základov vysokohorskej turistiky sa 

neuskutočnila kvôli obmedzeniam prijatým v súvislosti so šíriacou sa nákazou novým 

koronavírusom. 

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

15.8.2020, uznesenie je splnené. 

9/20 - Predseda VV KBT zašle na kluby do 15.8.2020 informáciu o školení cvičiteľov VHT a ak 

bude o túto akciu viac ako 15 záujemcov Apollo Klub turistov Bratislava urobí na jeseň školenie 

základov. Prvá časť uznesenia bola splnená, záujem o školenie však prejavili len dvaja záujemci s 

klubov KBT. Akcia je pre malý počet prihlásených zrušená. 

10/20 - Zásady na finančnú podporu účasti na zrazoch KST z prostriedkov KBT na rok 2021 

pripravil Miroslav Svítek uznesenie je splnené. 

 

Bod 2. Aktuálny zoznam individuálnych členov 

Počet individuálnych členov KBT k 5. 10. 2020 je 39. 

 

  



Bod 3. Stav objednávania známok KST 2020 

K 5. 10. 2020 si známku KST kúpilo 1972 členov KBT, dvaja členovia podporili kúpou známky 

zveľaďovanie chát KST. 

Bod 4. Rôzne 

4/1 Miro Svítek v súvislosti so schválením dotácie perrollam 50 eur pre pochod PBÚ - derniera za 

Pochodom bankových úradníkov - a k poznámke člena kontrolnej komisie Jozefa Oravca v 

súvislosti s touto schválenou dotáciou, že žiadosť o túto dotáciu bola podaná po termíne a že ju pre 

tento typ akcie vysoká namietal aktuálnou mimoriadnou situáciou v spoločnosti. Informáciu o tom, 

že tento tradičný jesenný pochod sa nebude konať zverejnil jeho usporiadateľ až v priebehu leta a až 

potom sa našiel nový usporiadateľ na túto akciu a preto navrhuje zachovať túto dotáciu odkazujúc 

sa aj na stanovy KBT čl. 5, bod 2, písmeno c, tak ako bola schválená do výšky 50 eur na základe 

predložených bločkov k nákupu občerstvenia na túto akciu. 

Predseda KBT Milo Kubla dal o návrhu na zachovanie dotácie hlasovať. Štyria členovia KBT sa 

vyslovili za zachovanie dotácie, jeden člen sa zdržal. 

Uznesenie č. 11/20: Dotáciu na akciu PBÚ vo výške 50 eur VV KBT schválil. 

 

4/2 Milo Kubla predniesol informáciu o konaní Valného zhromaždenie KST v dňoch 26. a 27. 

septembra 2020.  

Milo Kubla ako zástupca KBT na VZ KST predniesol diskusný príspevok o nebezpečnosti 

turisticky značených trás pre peších turistov, ktoré sú súčasne aj značenými cyklotrasami. Tento 

problém je častý v regióne KBT najmä v Malých Karpatoch, a tieto trasy sú nebezpečné ako pre 

peších turistov tak aj pre cykloturistov. K jeho diskusnému príspevku nebolo prijaté na VZ 

konkrétne uznesenie, ale týmto podnetom sa bude zaoberať v blízkej budúcnosti Výkonný výbor 

KST. 

Informácia o voľbách: 

Marek Heinrich, kandidát na post podpredsedu KST pre legislatívu nebol zvolený do VV KST. 

Jozef Polomský, kandidát KBT na post zástupcu za majetok bol zvolený do VV KST 

Miloš Ziman bol zvolený za člena VV KST pre program, kvalifikáciu a klasifikáciu. 

Tomáš Grman bol zvolený do propagačnej komisie. 

Za predsedu novovzniknutej disciplinárnej komisie bol zvolený Mikuláš Kubíček, za podpredsedu 

disciplinárnej komisie bol zvolený Štefan Beláň. Kandidát z KBT za predsedu tejto komisie - 

Miroslav Svitek nebol zvolený. Kandidát za KBT, Vladimír Ješko bol zvolený za člena 

disciplinárnej komisie. 

Milo Kubla ďalej informoval, že na VZ KST bola prítomná aj pracovníčka rozhlasu rádio Regina 

západ, ktorá ponúkla propagáciu turistických akcií KST v tomto rádiu. 

 

4/3 Organizačné zabezpečenie akcie Silvester na Malom Slavíne. 

Vzhľadom na aktuálne obmedzenia v súvislosti s novým koronavírusom ide o predbežné rozdelenie 

úloh. 

Diplomy zabezpečí Vladimír Ješko, 

Propagáciu akcie medzi klubmi zabezpečí Vladimír Ješko 

Občerstvenie na akcii zabezpečí Vladimír Ješko v spolupráci s Mirom Svítekom. 

Palivové drevo na oheň prinesú na Malý Slavín Vladimír Ješko a Miloslav Kubla. 

O definitívnej podobe a organizovaní akcie sa rozhodne po 15. novembri po ukončení výnimočného 

stavu v súvislosti s novým koronavírusom 

 

4/4 Milo Kubla informoval o organizovaní akcie Schengentour, ktorá sa bude konať 20. 12. 2020. 

 

4/5 Miroslav Svítek informoval o stave plnenia odznaku "24 vrcholov Malých Karpát". K 30.9.2020 

splnilo tento odznak 50 turistov. Prvých 50 úspešných plniteľov od 15.02. do 30.09.2020, v 

percentách: 



 Z 50 úspešných plniteľov je 21 členmi KST = 42% 

Z 50 úspešných plniteľov je 13 žien = 26% 

Z 50 úspešných plniteľov je 37 mužov = 74% 

Najstarší úspešný plniteľ má 80 rokov 

Najmladší úspešný plniteľ má 1 rok 

Mladších ako 18 rokov má 7 úspešných plniteľov = 14% 

Starších ako 62 rokov je 18 úspešných plniteľov = 36% 

21 úspešných plniteľov je z 12 KT KST, najviacej 6 je z TJ Spartak BEZ BA = 28,57% 

Najviacej z jednej rodiny 4 úspešní plnitelia = 8% 

Najväčšia skupina, ktorá plnila hromadne a úspešne splnila je 9 plniteľov = 18% z Trnavy a okolia 

okolo Petra Badu st. 

Za apríl splnili 3 = 6% 

Za máj splnilo 18 = 36% 

Za jún splnili 4 = 8% 

Za júl splnilo 9 = 18% 

Za august splnili 4 = 8% 

Za september splnilo 12 = 24%. 

Odznak si prebralo 45 úspešných plniteľov = 90%.  

 

4/6 Vladimír Ješko informoval o príprave kalendára turistických akcií Malé Karpaty a okolie, zatiaľ 

je z regiónu KBT do tohto kalendára prihlásených len päť akcií. 

 

4/7 Vladimír Ješko predložil na schválenie Zásady na čerpanie dotácii na turistické akcie poriadané 

klubmi v pôsobnosti KBT na rok 2021. 

Uznesenie 12/20, VV KBT schvaľuje Zásady na čerpanie dotácii na turistické akcie poriadané 

klubmi v pôsobnosti KBT na rok 2021, tak ako ich predložil Vladimír Ješko. Schválené zásady sa 

pošlú všetkým klubom KBT do 31. 10. 2020 zodpovedný Vladimír Ješko, Miloslav Kubla. 

Schválené Zásady sú prílohou tejto zápisnice. 

 Informácia k plneniu Zásad Na podporu turistických akcií organizovaných klubmi v pôsobnosti 

KBT v roku 2020. Na podporu turistických akcií bolo v tomto roku vyčlenených 2 000 eur. 

Polovica - 1000 eur bola vyčlenená na čerpanie v prvom polroku a 1000 eur v druhom polroku. V 

prvom polroku 2020 sa zo schválenej sumy využilo len 34,99 eur na akciu Zimný výstup na 

malokarpatské vrcholy, usporiadateľ Miroslav Svítek a TK Štart. 

 

4/8 Vladimír Ješko upozornil na skutočnosť, že treba aktualizovať informáciu o možnostiach 

plnenia nadstavbového odznaku VOPT na stránke KBT. 

 

Uznesenie 13/20 VV KBT poveruje Vladimíra Ješka aktualizovať informáciu o možnostiach 

plnenia nadstavbového odznaku VOPT na stránke KBT prostredníctvom M. Kublu do 15. 11. 2020. 
 

4/9 Laco Bimbo informoval o organizovaní akcie 10. 10. 2020 - nultý ročník výstupu na Devínsku Kobylu. 

 

4/10 Miro Svítek vyjadril obavu v súvislosti s pripravovaným Oblastným turistickým kalendárom 

Malé Karpaty a okolie. Mnohí organizátori akcií končia a nemá ich kto nahradiť. V tohtoročnom 

kalendári je 20 akcií, ktoré organizoval niekto, kto prináleží do pôsobnosti KBT a to ešte nie všetci 

sú členmi nejakého oddielu. Črtá sa možnosť, že na rok 2021 kalendár vôbec nebude zostavený a 

zverejnený. M. Svítek bude organizovať zimný výstup na Okrúhlu pri Katarínke 20.2.2021. 

Stretnutie bude medzi 12:00 až 13:00 hod. 

 

4/11 Uznesenie 14/20 Zápisnicu z tohto zasadania VV KBT vyhotoví Vladimír Ješko, termín do 

20.10.2020. 

 



Budúce zasadnutie VV KBT je plánované dňa 8.12.2020. 

 

V Bratislave 6. 10. 2020 

 

Zapísal Vladimír Ješko 

 

Príloha: Zásady na podporu turistických akcií z prostriedkov KBT pre rok 2021 

 


