
Zápisnica č. 2/2021 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 22. júna 2021 

v reštaurácii FLIP, Tupolevova ul. č. 1, v Bratislave Petržalke. 
 

Program: 

1) Kontrola plnenia úloh M. Kubla  

2) Aktuálny zoznam individuálnych členov M. Kubla  

3) Stav objednávania známok KST 2021 M. Kubla 

4) Príprava VZ KBT 

5) Rôzne 

 

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

Ospravedlnení: Jozef Polomský 

Neprítomní:  

Prizvaní: Jozef Oravec 

 

Bod 1. Kontrola plnenia úloh  

5/17 - Stav na účte k 21.6.2021: 10 074,53 eur, stav pokladne: 79,21 eur, 

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 Okrúhlu (395 m.n.m.) v sume 70 eur, Devínska 37 v sume 200 eur a Malokarpatský 

CikCak v sume 80 eur. Dotácie žiadateľom neboli poskytnuté.  

Náklady na akcie  Zimné výstupy na malokarpatské vrcholy, výstup na Okrúhlu (395 m.n.m.) a 

Malokarpatský CikCak si zabezpečili usporiadatelia z vlastných zdrojov. Akcia  Devínska 37 sa 

neuskutočnila. 

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

na vrcholy MK v sume 370€, uznesenie sa plní. 

2/21: Zápisnicu z tohto zasadania VV KBT vyhotoví Miloslav Kubla, termín do 31.5.2021, 

uznesenie je splnené. 

 

Bod 2. Aktuálny zoznam individuálnych členov 

Počet individuálnych členov KBT k 21.6.2021 je 37. Z toho 23 dospelých, 6 žiaci, 2 dôchodcovia 

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

Bod 3. Stav objednávania známok KST 2021 

K 21.6.2021 si známku KST kúpilo 1 923 členov KBT, dvaja členovia podporili kúpou známky 

zveľaďovanie chát KST. Z tohto počtu je 1 360 členov v kategórii dospelí, 71 žiakov, 167 študentov 

182 dôchodcov do 69 rokov, 119 dôchodcov nad 70 rokov, 24 členov je ZŤP. 



 

Bod 4. Príprava VZ KBT 

VV KBT navrhuje termín konania VZ: 21.9.2021 o 17:00, hodinu pred konaním VZ, o 16:00 h, sa 

stretne na svojom zasadaní VV KBT. Bude potrebné zriadiť komisie – mandátová, volebná 

a návrhová. 

Uznesenie 3/21: Informáciu o konaní VZ KBT pošle na adresy klubov Milo Kubla do 15.7.2021. 

Návratku s menami delegátov na VZ a s návrhmi kandidátov do výkonného výboru KBT a s 

prípadnými návrhmi na ocenenie KST pre aktívnych členov z klubov, pošlú kluby výkonnému 

výboru do 6.9.2021. 

Výkonný výbor navrhuje zmenu účtu KBT - previesť účet výkonného výboru zo Slovenskej 

sporiteľne do Fio banky, ktorá poskytuje možnosť transparentného účtu.  

Uznesenie 4/21: Výkonný výbor KBT poveruje Mila Kublu zistiť podmienky vedenia účtu vo FIO 

banke do 21.9.2021. 

Uznesenie 5/21: Výkonný výbor KBT poveruje Vladimíra Ješka zabezpečením občerstvenia na VZ 

KBT, finančný limit na zabezpečenie občerstvenia 50 eur, termín do 21.9.2021. 

 

Bod 5. Rôzne 

 

5/1 Vladimír Ješko sa zúčastnil Stretnutia predsedu KST a predsedami regiónov, sekcií a komisií 

v dňoch 28.5. – 30.5.2021 v Rajeckej Lesnej v chate Žiar. Referoval, že sa riešili otázky platenia 

niektorých funkcionárov KST, vyšších právomocí VV KST, elektronických preukazov KST. 

 

5/2 Vladimír Ješko informoval o nutnosti poslať na Okresný úrad Bratislava - Odbor starostlivosti o 

životné prostredie, žiadosť o povolenie na konanie akcií organizovaných klubmi a členmi KBT v od 

roku 2022 do roku 2026.  

Uznesenie 6/21  

Výkonný výbor KBT poveruje Vladimíra Ješka spracovaním a zaslaním žiadosti na Okresný úrad 

Bratislava - Odbor starostlivosti o životné prostredie do 31. 8. 2021 

 

5/3 V súvislosti s pripravovaným TTO Malokarpatské sedemstovky VV KBT navrhuje podať 

žiadosť na Okresný úrad Bratislava - Odbor starostlivosti o životné prostredie posúdiť možnosť 

vystupovať individuálne aj na Čelo a Veterlín, ktoré sú v 5. ochrannom pásme.  

Uznesenie 7/21 

Miroslav Svítek spracuje návrh propozícií   plnenia TTO MK 700 a pošle ich do 31.7.2021 

Vladimírovi Ješkovi. 

Výkonný výbor KBT poveruje Vladimíra Ješka spracovaním a zaslaním žiadosti na Okresný úrad 

Bratislava - Odbor starostlivosti o životné prostredie do 31. 8. 2021 - posúdiť možnosť vystupovať 

individuálne aj na Čelo a Veterlín, ktoré sú v 5. ochrannom pásme.  

 

5/4 Valné zhromaždenie KST, predbežný termín konania niekedy na jeseň tohto roku. 

Uznesenie 8/21  

Výkonný výbor KBT poveruje Mila Kublu priebežne sledovať stav príprav Valného zhromaždenia 

KST aj stav príprav novej webstránky KST a informovať členov VV KBT o príprave valného 

zhromaždenia najmä z pohľadu príprav podkladov na valné zhromaždenie KBT. 

 

5/5 Individuálny člen KBT Jozef Junas poslal na VV KBT žiadosť o zriadenie podstránky na 

webstránke KBT, na ktorej by boli zverejňovaní ocenení členovia KBT a navrhoval vytvorenie 

komisie k tejto problematike a žiadal VV KBT o prerokovanie svojho návrhu. 

Pre oceňovanie členov aj nečlenov KST platí vykonávací predpis 13/2021, ktorý bolo novelizovaný 

11.12.2018. V ňom sú stanovené kritériá na oceňovanie. VV KBT je dostatočne fundovaný na to, 

aby vedel posúdiť, či návrh na ocenenie spĺňa predpísané kritériá vykonávacieho predpisu. Nie je 

potrebné vytvárať v rámci KBT „overovacio-návrhovú komisiu“ tak ako to navrhuje Jozef Junas.   



Uznesenie 9/21  

Výkonný výbor KBT poveruje Mila Kublu zaslať Jozefovi Junasovi odpoveď o tom, že nie je nutné 

zriaďovať komisiu, ktorú navrhuje. Termín: Bez zbytočného odkladu. 

 

5/6 V dňoch 5. - 6.6. sa konal tradičný pochod Trnavská stovka, ktorý v tomto roku organizoval 

Jozef Junas a kamaráti. Organizátor pripraví v najbližších dňoch vyhodnotenie pochodu. 

 

5/7 Miroslav Svítek informoval o stave plnenia odznaku OTO "24 vrcholov MK BSK“. Ten do 

konania VV KBT 21.6.2021 splnilo 132 turistov, z toho 43 členov KST, 24 z tých, čo odznak 

splnili malo menej ako 18 rokov, 25 viac ako 60 rokov, 46 bolo žien, 86 mužov. 

 

5/8 Milo Kubla predložil návrh na ocenenie člena KST Miroslava Svíteka. Navrhol mu udeliť za 

jeho prácu v KST Čestné uznanie KST. Za predložený návrh hlasovali traja členovia VV KBT, 

jeden sa zdržal. 

Uznesenie 10/21  

VV KBT navrhuje oceniť Miroslava Svíteka Čestným uznaním KST, návrh bez zbytočného 

odkladu doručí na ústredie KST Milo Kubla. 

 

5/9 Milo Kubla informoval výbor, že o individuálne členstvo v KBT majú záujem aj ľudia zo 

zahraničia, konkrétne z Česka, problémom je poštovné.  

Uznesenie 11/21 VV KBT súhlasí s prijímaním občanov zo zahraničia, ak si zaplatia poštovné.  

 

5/10  Miroslav Svítek navrhol, aby sa v súvislosti s blížiacim sa celoslovenským zrazom KST 

informovali predsedovia klubov o možnosti preplácania nákladov na zraz pre členov KBT. 

Uznesenie 12/21  

Výkonný výbor KBT poveruje člena VV KBT Vladimíra Ješka, aby v termíne najneskôr do 

25.6.2021 poslal na kluby pôsobiace v rámci KBT informáciu o možnosti preplatenia nákladov na 

zraze KST pre členov KBT. 

 

5/11 Uznesenie 13/21: Zápisnicu z tohto zasadania VV KBT vyhotoví Vladimír Ješko, termín do 

10.7.2021. 

 

 

 

 

 

V Bratislave 22.6.2021 

 

Zapísal Vladimír Ješko 

 


