
Zápisnica č. 4/2021 

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

v ústredí Klubu slovenských turistov, Záborského ul. č. 33, v Bratislave. 

 

Program: 

1) Kontrola plnenia úloh      V. Ješko 

2) Aktuálny zoznam individuálnych členov    M. Kubla 

3) Stav objednávania známok KST 2021    M. Kubla 

4) Rôzne 

 4/1 voľba podpredsedu VV KBT, 

 4/2 schválenie dotácie pre kluby, ktoré požiadali o dotáciu na organizovanie akcií v druhom 

 polroku 2021, 

 4/3 nový transparentný účet vo FIO banke, 

 4/4 webová stránka KBT s vlastnou doménou, 

 4/5 informácia z valného zhromaždenia KST. 

 

 

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

Mária Lörincová, 

Ospravedlnení: 

Neprítomní: 

Prizvaní: 

 

Bod 1. Kontrola plnenia úloh  

5/17: Stav na účte k 22.9.2021: 10 452,39 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: V 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. Uznesenie do tohto termínu nebolo 

splnené. Možnosti plnenia nadstavbového odznaku VOPT boli zahrnuté do novo koncipovaného 

znenia plnenia podmienok VOPT, ktoré by mali byť zverejnené, podľa uznesenia na VZ KST, na 

stránke KST do 31.12.2021. Na stránke KBT budú tieto informácie zverejnené bezprostredne po ich 

zverejnení na stránke KST.  

 

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. Objednávku na výrobu odznakov v celkovej sume 

366 eur, po schválení grafického návrhu dohodol, s výrobcom odznakov Gabriel Arnold ARNOLD, 

s.r.o. - Výroba odznakov, Miroslav Svítek. 

 

6/21: VV 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. Vladimír Ješko zaslal žiadosť na Okresný úrad Bratislava - Odbor 

starostlivosti o životné prostredie dňa 27.8.2021. Uznesenie je  splnené. Za žiadosť bolo uhradených 

100 eur. 



7/21: Miroslav Svítek spracuje návrh propozícií plnenia TTO MK 700 a pošle ich do 31.7.2021 

Vladimírovi Ješkovi. Táto časť uznesenia bola v termíne splnená. Propozície však neboli predložené 

VV KBT na schválenie. 

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.  Keďže Čelo aj Veterlín patria do 

pôsobnosti Okresného úradu Trnava, zaslal Vladimír Ješko žiadosť na Okresný úrad Trnava - Odbor 

starostlivosti o životné prostredie,  dňa 3. 9. 2021. Uznesenie je splnené. Za žiadosť bolo uhradených 

100 eur. 

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 a na VZ KST Vladimír 

Ješko. V októbri by mala byť k dispozícii pracovná verzia stránky. 

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

priebežne plní. 

 

14/21: Zápisnicu zo 4. zasadania VV KBT vyhotoví Vladimír Ješko, termín do 2.9. 2021. Uznesenie 

je splnené. 

 

Bod 2. Aktuálny zoznam individuálnych členov 

Počet individuálnych členov KBT k 22. 9.2021 je 40. Z toho 25 dospelých , 6 žiaci, 2 dôchodcovia 

do 69 rokov, 5 od 70 rokov a 2 členovia ZŤP. Od posledného zasadnutia výkonného výboru bol prijatí 

jeden člen ZŤP. 

 

Bod 3. Stav objednávania známok KST 2021 

K 22. 9. 2021 si známku KST kúpilo 2 283 členov KBT, traja členovia podporili kúpou známky 

zveľaďovanie chát KST. Z tohto počtu je 1 644 členov v kategórii dospelí, 84 žiakov do 15. r., 227 

študentov, 184 dôchodcov do 69 rokov, 119 dôchodcov od 70 rokov, 25 členov je ZŤP. 

 

Bod 4. Rôzne 

4/1 Voľba podpredsedu VV KBT 

Do funkcie podpredsedu VV KBT boli navrhnutí Miroslav Svítek a Miloslav Kubla, obaja 

kandidatúru prijali. Predseda VV KBT Vladimír Ješko dal hlasovať najprv o kandidatúre Miroslava 

Svíteka. Za hlasovali piati členovia VV KBT, jeden člen sa hlasovania zdržal. 

Uznesenie 15/21: Miroslav Svítek bol zvolený za podpredsedu VV KBT. 
 

4/2 Schválenie dotácie pre kluby, ktoré požiadali o dotáciu na organizovanie akcií pre verejnosť 

v druhom polroku 2021 

O dotáciu na organizovanie akcií pre verejnosť v druhom polroku 2021 požiadali kluby TK Štart 

Bratislava na akciu PBÚ dňa 9. 10. 2021 vo výške 150 eur a Tatran Devín na akciu Hviezdicový 

výstup na najvyšší bod Bratislavy, 1. ročník In memoriam Štefana Bimba 9. 10. 2021 vo výške 150 

eur. Výkonný výbor dotácie jednomyseľne schválil v takej výške v akej ich žiadali kluby.  

Uznesenie 16/21: VV KBT schvaľuje dotácie na usporiadanie akcií pre verejnosť: PBÚ, organizuje 

TK Štart Bratislava - 150 eur a na akciu Hviezdicový výstup na najvyšší bod Bratislavy, organizuje 

TJ Tatran Devín - 150 eur. 



 

 

4/3 Nový transparentný účet vo FIO banke 

Podľa prijatého uznesenia z VZ KBT, VV KBT poveruje Vladimíra Ješka bez zbytočných odkladov 

začať rokovania s FIO bankou tak, aby najneskôr do 31.12.2021 bol v tejto banke zriadený 

transparentný účet KBT. 

Uznesenie 17/21: VV KBT poveruje Vladimíra Ješka začať bez zbytočných odkladov rokovania s 

FIO bankou tak, aby bol v tejto banke zriadený transparentný účet KBT. Termín do 31.12.2021. 
 

4/4 Webová stránka KBT s vlastnou doménou 

Vladimír Ješko preverí, či je voľná doména „kbt.sk“ a bez zbytočných odkladov začne práce na 

príprave webovskej stránky KBT s touto doménou. O stave prípravných prác bude priebežne 

informovať členov výkonného výboru KBT. M. Kubla informoval prítomných, že je možné bezplatne 

prevádzkovať stránku KBT na stránke Google. 

 

4/5 Informácia z valného zhromaždenia KST 

Informáciu z rokovania Valného zhromaždenia KST ústne predniesol Vladimír Ješko.  

 

Valné zhromaždenie KST schválilo nové stanovy KST.  

Z najdôležitejších pripomienok, ktoré mal k návrhu nových stanov VV KBT, delegáti schválili 

zníženie limitu pri výbere peňazí z účtu KST, pri ktorom musia túto položku podpísať dvaja štatutári 

KST, zo 100 000 eur na 50 000 eur. Delegáti schválili aj náš návrh na 30 dňovú lehotu na odpoveď 

pre regionálne organizácie KST na návrhy z ústredia KST. Delegáti však neschválili podiel hlasov, 

ktoré majú mať delegáti na VZ KST tak ako to navrhoval VV KBT a síce jeden hlas na každých 

ďalších 300 členov KST, nielen do počtu 1 200 členov KST, ale až do výšky 2 400 členov KST v 

regióne. V praxi to znamená, že aktuálne má náš delegát na VZ KST toľko hlasov ako aj iní delegáti, 

ktorí však zastupujú o tisíc členov menej ako náš delegát. Delegáti do nových stanov tiež neschválili 

náš návrh, aby zástupcovia komisií a sekcií nemali hlasy na VZ KST.   

 

VZ KST tiež schválil novú výšku členského v KST pre rok 2022 – 15 eur dospelí, 10 eur dôchodcovia 

nad 62 rokov a študenti do 26 rokov a 5 eur dôchodcovia nad 69 rokov, žiaci a ZŤP.  

 

Po hlasovaní o dôvere – nedostal dôveru delegátov - odstúpil z funkcie podpredsedu KST Marek 

Heinrich.  

 

Z hospodárskych výsledkov – KST dosiahol za rok 2020 zisk cca 109 000 eur pred zdanením, tento 

zisk bude použitý na umorenie strát z predchádzajúcich rokov 

 

4/6 

Miroslav Svítek informoval členov VV KBT, že k 22.9.2021 splnilo odznak 24 vrcholov Malých 

Karpát BSK už 153 turistov, a fyzicky si odznaky prebralo 144 turistov. 

 

4/7  

Ladislav Bimbo požiadal o preplatenie nákladov na celoslovenskom zraze KST pre členov KBT 

Ladislava Bimba a Katarínu Šoltýsovú.  

Uznesenie 18/21: V zmysle Zásad na finančnú podporu účasti na zrazoch KST z prostriedkov KBT 

na rok 2021 schvaľuje VV KBT sumu na preplatenie účastníckeho poplatku pre účastníkov letného 

celoslovenského zrazu KST, členov TJ Tatran Devín Ladislava Bimba a Katarínu Šoltýsovú, v 

celkovej výške 20 eur. 

 

 

 



4/8 
Uznesenie 19/21: Zápisnicu zo 4. zasadania VV KBT vyhotoví Vladimír Ješko, termín do 27.9. 2021. 

 

4/9  

Miloslav Kubla upozornil, že na základe úlohy z VZ KBT treba zvolať predsedov sekcií a komisií do 

31.10.2021.  

Uznesenie 20/21: Predseda VV KBT Vladimír Ješko zvolá aktív predsedov komisií a sekcií. Termín 

do 31.10. 2021. 

 

4/10 
M. Kubla informoval, že členovi KT Slovnaft Zdenovi Vasilišinovi sa stala poistná udalosť – vykradli 

mu auto a nárokoval si preplatenie škody z poistky v rámci členského KST. Poisťovňa však odmieta 

uznať poistnú udalosť z dôvodu, že bývalý predseda VV KBT – Miloslav Kubla za rok 2020 nezaslal 

na ústredie KST potrebné údaje pre poisťovňu za členov KST z nášho regiónu. Podľa informácií 

predsedu KST Petra Dragúňa by túto poistnú udalosť aj tak nebolo možné uhradiť z poistného v rámci 

členského v KST nakoľko Zdeno Vasilišin uviedol, že auto mu vykradli na služobnej ceste. Pripravuje 

sa  stretnutie s predsedom KST Petrom Dragúňom, Miloslavom Kublom a Zdenom Vasilišinom na 

vyjasnenie si stanovísk a návrh riešenia. 

 

 

 

V Bratislave 22.9.2021 

 

 

 

Zapísal Vladimír Ješko 


