
Zápisnica č. 3/2021 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 19. augusta 2021 

v ústredí Klubu slovenských turistov, 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) Príprava VZ KBT 

5) 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 19.8.2021: 10 582,63 eur, stav pokladne: 41,91 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. Predpokladá sa, že praktická časť kurzu sa uskutoční začiatkom roku 2022. 

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. Pokračujú jednania s členmi Výkonného 

výboru KST v snahe splniť uznesenie čo najskôr. 

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

výstupov na vrcholy MK v sume 370 eur, uznesenie sa plní. 

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.Uznesenie je splnené Milo Kubla poslal v určenom termíne informáciu o konaní VZ 

KBT na adresy klubov. 

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

do 21.9.2021. Uznesenie je splnené Milo Kubla zistil podmienky pre vedenie transparentného 

účtu vo Fio banke.  

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. Uznesenie je splnené 

Vladimír Ješko zabezpečil občerstvenia na VZ KBT - minerálnu vodu a slané pečivo v sume 

45,94 eur. 



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. Ide o 

povolenie Okresného úradu Bratislava - Odboru starostlivosti o životné prostredie na 

organizovanie turistických akcií klubmi a členmi KBT od roku 2022 do roku 2026. Uznesenie 

sa plní. 

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. Uznesenie sa plní. Miroslav Svítek poslal Vladimírovi Ješkovi propozície plnenia TTO 

MK 700 a tiež kontaktoval Okresný úrad Trnava - Odbor starostlivosti o životné prostredie, do 

ktorého pôsobnosti Čelo aj Veterlín patria. 

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. Uznesenie je splnené. O stave príprav webstránky KST sa informoval na sekretariáte 

KST Vladimír Ješko. Dostal informáciu, že stránka sa pripravuje bez konkrétnejších informácií 

v akom stave je príprava stránky. 

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. Uznesenie 

je splnené. 

10/21: VV KBT navrhuje oceniť Miroslava Svíteka Čestným uznaním KST, návrh bez 

zbytočného odkladu doručí na ústredie KST Milo Kubla. Uznesenie je splnené Miloslav Kubla 

odovzdal Miroslavovi Svítekovi Čestné uznanie KST. 

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

sa priebežne plní. 

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 pre členov KBT. Uznesenie je splnené. 

13/21: Zápisnicu z tohto zasadania VV KBT vyhotoví Vladimír Ješko, termín do 10.7.2021. 

Uznesenie je splnené. 

Bod 2. Aktuálny zoznam individuálnych členov 

Počet individuálnych členov KBT k 19.8.2021 je 39. Z toho 25 dospelých , 6 žiaci, 2 

dôchodcovia do 69 rokov, 5 od 70 rokov a 1 je ZŤP. Od posledného zasadnutia výkonného 

výboru boli prijatí dvaja členovia zo zahraničia, z Česka.  

  
Bod 3. Stav objednávania známok KST 2021 

K 19.8.2021 si známku KST kúpilo 2 212 členov KBT, traja členovia podporili kúpou známky 

zveľaďovanie chát KST. Z tohto počtu je 1 589 členov v kategórii dospelí, 78 žiakov do 15. r., 

218 študentov, 184 dôchodcov do 69 rokov, 119 dôchodcov od 70 rokov, 24 členov je ZŤP. 



 

Bod 4. Príprava VZ KBT 

Vladimír Ješko upozornil na skutočnosť, že do volebného poriadku treba doplniť dva body: 

kritériá pre voľbu členov VV KBT a kritérium pre voľbu predsedu KBT, navrhne túto úpravu 

volebného poriadku na rokovaní VZ KBT. Prítomní členovia VV  KBT sa dohodli, že na 

rokovaní VZ KBT navrhnú za predsedu mandátovej komisie Laca Bimba a mandátová komisia 

bude súčasne aj volebnou komisiou a do návrhovej komisie navrhnú Vladimíra Ješka. 

  
Uznesenie 14/21: Zápisnicu z tohto zasadania VV KBT vyhotoví Vladimír Ješko, termín do 

2.9. 2021.  
  

 

V Bratislave 19.8.2021 

 

Zapísal Vladimír Ješko 
 


