
Zápisnica č. 5/2020 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 8. decembra 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 

Ospravedlnení: Jozef Polomský 

Neprítomní:  

Prizvaní: 

 

Bod 1. Kontrola plnenia úloh  

5/17 - Stav na účte k 7.12.2020: 6 867,68 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 poveril Vladimíra Ješka osloviť predsedu KST pána Dragúňa ohľadne jeho prísľubu 

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

31.12.2020. 

Po jednaniach s členmi sekcie pešej turistiky a sekcie výkonnostnej turistiky sa podarilo dohodnúť 

nové znenie plnenia podmienok VOPT, do ktorých bola zahrnutá aj nadstavba VOPT. Texty k 

plneniu VOPT a texty nových tlačív boli odovzdané pracovníčke sekretariátu KST Ide Ovečkovej 

7.12.2020, tá ich prisľúbila čo najskôr zverejniť na stránke KST. Tie isté texty – nové znenie 

odovzdá Vladimír Ješko bez zbytočného odkladu aj Milovi Kublovi, aby ich mohol čo najskôr 

zverejniť na webstránke KBT. 

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 ešte nebolo splnené. Praktická časť Kurzu základov vysokohorskej turistiky sa 

neuskutočnila kvôli obmedzeniam prijatým v súvislosti so šíriacou sa nákazou novým 

koronavírusom. 

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

Uznesenie je splnené. Akcia, turistický pochod PBÚ, sa uskutočnila 10.10.2020. Zúčastnilo sa na 

nej 51 turistov vo veku od 8 do 88 rokov, dĺžka prejdenej trasy sa pohybovala od 10 do 40 km. Z 

prostriedkov KBT dostali účastníci na Čermákovej lúke pamätný list a občerstvenie. Vladimír Ješko 

predloží čo najskôr bločky na preplatenie. 

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. Uznesenie je 

splnené. 



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

nadstavbového odznaku VOPT na stránke KBT do 15. 11. 2020.  

Možnosti plnenia nadstavbového odznaku VOPT boli zahrnuté do novo koncipovaného znenia 

plnenia podmienok VOPT, ktoré bude zverejnené na stránke KST v najbližších dňoch a tento text 

postúpi Vladimír Ješko aj Miloslavovi Kublovi na jeho zverejnenie na stránke KBT v najbližších 

dňoch. 

14/20 Zápisnicu zo zasadania VV KBT (konalo sa 6. októbra 2020)  vyhotoví Vladimír Ješko, 

termín do 20.10.2020. Uznesenie je splnené. 

 

Bod 2. Aktuálny zoznam individuálnych členov 

Počet individuálnych členov KBT k 3.12.2020 je 39. 

 

Bod 3. Stav objednávania známok KST 2020 

K 3. 12. 2020 si známku KST kúpilo 2 016 členov KBT, dvaja členovia podporili kúpou známky 

zveľaďovanie chát KST. Z tohto počtu je 1 368 členov v kategórii dospelí, 76 žiakov, 243 študentov 

199 dôchodcov do 69 rokov, 105 dôchodcov nad 70 rokov, 22 členov je ZŤP a traja čestní členovia. 

 

Bod 4. Rôzne  

4/1 Milo Kubla informoval o výberovom konaní chatárov na chaty vo vlastníctve KST. Správu o 

výberovom konaní pošle bez zbytočného odkladu ostatným členom výkonného výboru. 

 

4/2 Milo Kubla informoval o tom, že ho oslovila študentka Nina Reháková, ktorá študuje na VŠMU 

réžiu dokumentárneho filmu a v tomto školskom roku by v rámci cvičenia na tému 

dokumentaristika rada pripravila film, ktorý by priblížil činnosť Klubu bratislavských turistov. Aj 

keď nie je členkou KST, téma turistiky je jej blízka a chcela by s Milom spolupracovať na príprave 

tohto filmu. V rámci diskusie k tejto ponuke sa členovia výboru vyjadrili, že to môže byť zaujímavý 

podnet na vznik filmu, ktorý by propagoval činnosť turistických klubov v regióne KBT. Členovia 

výboru vyjadrili záujem kontaktovať sa s touto študentkou a pomôcť jej pri tvorbe filmu. 

 

4/3 Milo Kubla oboznámil členov výboru so štatistikou o činnosti značkárov v rámci KBT v roku 

2020. 

KZ Bratislava má v evidencii 660 km TZT a 240 TIM. Bola v pláne obnova značenia (OBZ) 

v dĺžke 239,6 km. Obnovených bolo 241,8 km a zrušená a preložená bola trasa 2440 v dĺžke 1 km 

pri Slovnafte z dôvodu stavby diaľnice. Bolo pridelených 2518€ z MŠ SR, 4992,90€ z BSK a 112€ 

na lyžiarske značenie. Boli postavené 2 smerovníky – Píla 2 a Vývrat. Z financií BSK boli 

postavené 3 turistické mapy v Kuchyni, v Sološnici na zastávke autobusu a na parkovisku smerom 

na Vápennú. Bol natretý jeden značkársky kolík. Bolo vyvesených 10 smeroviek a 16 sponzorských 

tabuliek. V evidencii máme 31 značkárov, z toho sú 2 inštruktori, 13 značkári, 13 pomocní značkári 

a traja, ktorí sa stali nezamestnanými a nemohli značkovať. 

 

4/4 Miroslav Svítek informoval o stave plnenia odznaku OTO "24 vrcholov MK BSK“. Ten do 

konania VV KBT 8.12.2020 splnilo 60 turistov a z nich si 53 odznak aj prevzalo.  

 

4/5 Vladimír Ješko požiadal o schválenie dotácií na turistické akcie v prvom polroku 2021 v rámci 

Zásad na čerpanie dotácii na turistické akcie poriadané klubmi v pôsobnosti KBT na rok 2021. 

O dotáciu na akciu Zimné výstupy na malokarpatské vrcholy, výstup na Okrúhla (395 m.n.m.) 

v sume 70 eur, požiadal TK Štart Bratislava. 

O dotáciu na akciu Devínska 37 v sume 200 eur, požiadal TJ Tatran Devín. 

O dotáciu na akciu Malokarpatský Cik-Cak v sume 80 eur, požiadal TK Štart Bratislava. 



Uznesenie 15/20: Výkonný výbor KBT schvaľuje dotácie na turistické akcie v prvom polroku 2021 

v sumách tak, ako o ne žiadali organizátori týchto akcií, teda na Zimné výstupy na malokarpatské 

vrcholy, výstup na Okrúhla (395 m.n.m.) v sume 70 eur,  Devínska 37 v sume 200 eur a 

Malokarpatský Cik-Cak v sume 80 eur. 

 

 4/6 Laco Bimbo sa spýtal na preznačenie červenej TZT na vrchol Devínskej Kobyly. Odpovedal 

mu Milo Kubla. Mestská časť Devínska Nová Ves získava súhlasy vlastníkov pozemkov spolu 

s mestskou časťou Devín. Až následne budú žiadať o súhlas s prekládkou životné prostredie.   

 

4/7 Vladimír Ješko otvoril diskusiu k Silvestrovskému stretnutiu bratislavských turistov na Malom 

Slavíne. Po diskusii členovia výboru dospeli k názoru, že vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia v 

súvislosti s novým koronavírusom, VV KBT nebude túto akciu oficiálne propagovať. Miroslav 

Svítek navrhol poslať na kluby len stručnú informáciu o tom, že niektorí členovia VV KBT sa 

pôjdu na Silvestra prejsť na Malý Slavín a budú tam v čase od 11:00 do 13:00. V tomto čase sa tam 

môžu stretnúť individuálne s turistami z klubov pôsobiacich v rámci KBT.  

 

4/8 Vladimír Ješko uviedol, že dostal niekoľko podnetov od turistov z niektorých klubov, že pohyb 

pešiakov na červenej TZT od Bieleho kríža po Pezinskú Babu je nebezpečný vzhľadom na 

množstvo cyklistov na tejto trase a žiadajú zakázať pohyb cyklistov na nej. Výbor KBT prijal tento 

podnet a bude sa ním v budúcnosti zaoberať. Táto otázka bola vznesená aj na VZ KST. 

 

4/9 Milo Kubla informoval, že z Bieleho kríža na Pezinskú Babu bola vyznačená nová trasa pre 

bežkárov v  úseku Kozí chrbát – sedlo Tri kamenné kopce. 

 

4/10 Vladimír Ješko sa spýtal na možnosti pridávania textových a grafických súborov na 

webstránku KBT. Milo Kubla preverí možnosti prístupu na   webstránku aj pre ostatných členov 

výboru KBT.  

 

4/11 Vladimír Ješko zabezpečil - v upravenej forme v porovnaní s digitálnou verziou - vytlačenie 

20 kusov Oblastného turistického kalendáru Malé Karpaty a okolie. Kalendár je k dispozícii členom 

VV KBT. 

 

4/12  

Uznesenie 16/20: Zápisnicu z tohto zasadania VV KBT vyhotoví Vladimír Ješko, termín do 

20.12.2020. 

 

 

 

 

 

V Bratislave 8. 12. 2020 

 

Zapísal Vladimír Ješko 

 


