
Zápisnica č. 1/2021 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 11. mája 2021 

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 2021    M. Kubla  

4) Rôzne 

 

Prítomní: Miloslav Kubla, Ladislav Bimbo, Miroslav Svítek, Jozef Polomský 

Ospravedlnení: Vladimír Ješko, Mária Cabadajová 

Neprítomní:  

Prizvaní: Jozef Oravec 

 

Bod 1. Kontrola plnenia úloh  

5/17 - Stav na účte k 31.12.2020: 6 863,78 eur, stav pokladne: 85,06 eur, stav na účte k 10.5.2021 

9.830,08€, stav pokladne: 79,21€. 

3/19 - Pri zasadaniach VV KBT sa uhradí občerstvenie do výšky 10 eur na osobu, uznesenie trvá. 

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. 

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. 

Uznesenie nie je splnené. S novo koncipovaným znením plnenia nadstavbového odznaku VOPT, 

ani po viacerých úpravách, nesúhlasila Klasifikačná komisia KST. Keďže informácia o plnení 

nadstavbového odznaku VOPT sa nedostala na oficiálnu stránku KST, nie je zverejnená ani na 

stránke KBT. 

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. 

16/20: Zápisnicu z tohto zasadania VV KBT vyhotoví Vladimír Ješko, termín do 20.12.2020. 

Uznesenie je splnené. 

 

Bod 2. Aktuálny zoznam individuálnych členov 

Počet individuálnych členov KBT k 10.5.2021 je 36. Z toho 22 dospelých, 6 žiaci, 2 dôchodcovia 

do 69 rokov, 5 nad 70 rokov a 1 je ZŤP. 

 

Bod 3. Stav objednávania známok KST 2021 

K 10.5. 2021 si známku KST kúpilo 1.786 členov KBT, dvaja členovia podporili kúpou známky 

zveľaďovanie chát KST. Z tohto počtu je 1 244 členov v kategórii dospelí, 68 žiakov, 153 študentov 

179 dôchodcov do 69 rokov, 118 dôchodcov nad 70 rokov, 24 členov je ZŤP. 

 



Bod 4. Rôzne  

4/1 M. Kubla informoval o tom, že v roku 2021 bude valné zhromaždenie KBT, na ktorom bude 

volený nový VV KBT. Pri budúcom zasadnutí VV KBT dňa 22.6.2021 bude potrebné určiť dátum 

konania VZ KBT (pravdepodobne v septembri 2021). 

 

4/2 M. Kubla informoval o Silvestrovskom stretnutí na Malom Slavíne. Postupne prešlo touto 

lokalitou viac ako 100 turistov, ktorým bol odovzdaný Pamätný list zrušeného stretnutia. 

 

4/3 M. Svítek informoval, že podmienky pre udelenie OTO 24 vrcholov MK BSK splnilo 105 

turistov. 101 si už odznak prevzalo. 

 

4/4 M. Svítek informoval, že by chcel organizovať 25. ročník Zimných výstupov  na vrcholy MK 

na Devínskej Kobyle. Chce podporiť akciu vydaním odznakov v počte 200 ks. Výroba by stála cca 

370€. Akcia bude 19.2.2022. Uskutočnilo sa hlasovanie za výrobu odznaku. Za boli 3 členovia VV 

a 1 sa zdržal. 

Uznesenie 1/21 – VV KBT schvaľuje výrobu 200 ks odznakov pri príležitosti 25. ročníka Zimných 

výstupov na vrcholy MK v sume 370€. 

 

4/5 J. Polomský informoval,  že vo výberovom konaní vyhral nový chatár na Zbojníckej chate Miki 

Knižka. Na ostatných chatách zostali starí chatári. 

 

4/6 J. Oravec informoval, že sa zúčastnil online školenia inštruktorov cykloturistiky dňa 13.3.2021.  

 

4/7 M. Kubla informoval, že STV2 s ním natočila príspevok o značkovaní do relácie Generácia, 

ktorá bude odvysielaná 15.5.2021. 

 

4/8 M. Kubla informoval, že mu Vladimír Ješko telefonicky oznámil, že TK Štart si nebude 

nárokovať dotáciu na akcie Zimné výstupy na vrcholy MK a Malokarpatský Cik-Cak v roku 2021. 

 

4/9 M. Svítek informoval, že od 22.1.2021 v rádiu Regína Západ o 14:35 v piatok a o 6:50 v sobotu 

v relácii S batohom na pleciach pozýva turistov na výlety na Západnom Slovensku. 

 

4/10 M. Kubla na základe požiadavky Vladimíra Ješka mu zriadil prístup na stránke KBT na 

vkladanie článkov s textovými a grafickými súbormi.  

 

4/11 M. Kubla pripomenul, že do 31.5.2021 môžu kluby požiadať o dotáciu na akcie poriadané v 2. 

polroku 2021. 

 

4/12  

Uznesenie 2/21: Zápisnicu z tohto zasadania VV KBT vyhotoví Miloslav Kubla, termín do 

31.5.2021. 

 

 

 

V Bratislave 11.5. 2021 

 

Zapísal Miloslav Kubla 

 


