
Zápisnica č. 5/2021 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 25. októbra 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) Príprava odpovede/stanoviska na podnety Jozefa Junasa, spracované členom RK 

Jozefom Oravcom. 

5) Odporúčanie RK vo veci vyberania poplatkov za Záznamník OTO Bratislava a 

za poštovné pre záujemcov o individuálne členstvo v KBT zo zahraničia. 

6) Uznesenie o platnosti uznesení prijímaných na VV KBT, prerokované už na rokovaní 

VV KBT 22.septembra 2021. 

7)  Schválenie návrhu na ocenenie pre Andreja Vala na medailu KST . 

8) Schválenie Zásad na podporu turistických akcií z prostriedkov KBT pre rok 2022. 

9) Schválenie podmienok plnenia odznaku 12 MK sedemstoviek. 

10) Rôzne 

 

 

Prítomní: Miloslav Kubla, Ladislav Bimbo, Vladimír Ješko, Miroslav Svítek, Mária 

Lörincová, 

Ospravedlnení: 

Neprítomní: Jozef Polomský 

Prizvaní: Jindřich Racek 

 

 

Bod 1. Kontrola plnenia úloh 

5/17: Stav na účte k 24.10.2021: 10 524,39 eur, stav pokladne bude upresnený po 

zaúčtovaní príjmových a výdavkových dokladov, ktoré do 5.11.2021 predloží Vladimír 

Ješko. 

 

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. 

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, uznesenie 

trvá. 

 

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.  

VV KBT nemá ku dňu konania VV KBT (25.10.2021) žiadne nové informácie z 

vedenia KST o plnení tejto úlohy, uznesenie trvá. 



 

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

výstupov na vrcholy MK v sume 370 eur. 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 a v závere mesiaca 

september zaslal tejto firme objednávku na výrobu odznakov. Odznaky by mali byť 

vyrobené do konca roku 2021. Uznesenie je splnené. 

 

8/21: Výkonný výbor KBT poveruje Miloslava 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. 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. VV KBT nemá ku dňu konania VV KBT (25.10.2021) žiadne 

nové informácie o dostupnosti  novej webstránky KST, uznesenie trvá. 

 

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

poslednej schôdze VV KBT nebol prijatý za člena KBT žiadny občan zo zahraničia. 

Uznesenie trvá. 

 

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. 

Obidve akcie sa v danom termíne uskutočnili a ich organizátori predložili VV KBT  

hodnotiacu správu a účtovné doklady na preplatenie. Náklady na akciu PBÚ na základe 

predložených účtovných dokladov predstavovali 121,20 eur. Náklady na akciu 

Hviezdicový výstup na najvyšší bod Bratislavy, na základe predložených účtovných 

dokladov predstavovali 100,47 eur. 

VV KBT súhlasí s preplatením nákladov tak ako ich predložili organizátori akcií. 

Uznesenie je splnené. 

 

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

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.  

Po predložení podkladov od Ladislava Bimba, z ktorých vyplýva, že účastnícky 

poplatok na zraze pre tých, ktorí sa prihlasovali na mieste zrazu je 15 eur, a po 

predložení účtovných dokladov schválil VV KBT na preplatenie účastnícke poplatky na 

zraze vo výške 25 eur. (10 + 15 eur). Uznesenie je splnené. 

 

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

27.9.2021. Uznesenie je splnené. 

 

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

Termín do 31.10. 2021. Aktív bol zvolaný na termín 25.10.2021. Uznesenie je splnené. 

 

 

Bod 2. Aktuálny zoznam individuálnych členov 

Počet individuálnych členov KBT k 25.10.2021 je 40. Z toho 25 dospelých, 6 žiaci, 2 

dôchodcovia do 69 rokov, 5 dôchodcov od 70 rokov a 2 členovia ZŤP.  

 

 



 

 

Bod 3. Stav objednávania známok KST 2021 

K 25.10.2021 si známku KST kúpilo 2 325 členov KBT, traja členovia podporili kúpou 

známky zveľaďovanie chát KST. Z tohto počtu je 1 681 členov v kategórii dospelí, 86 

žiakov do 15. r., 230 študentov, 84 dôchodcov do 69 rokov, 119 dôchodcov od 70 rokov, 

25 členov je ZŤP. 

 

Bod 4. Príprava odpovede/stanoviska na podnety Jozefa Junasa, spracované 

členom RK Jozefom Oravcom. 

Pri prerokovávaní tohto bodu bolo rokovanie VV KBT prerušené. Na stanovisko k 

podnetu, ktoré zaslal členom VV KBT predseda Vladimír Ješko ešte zareaguje aj 

podpredseda VV KBT Miroslav Svítek do 31.10.2021. Výsledné stanovisko za VV KBT 

bude schválené per rollam mailom do 15.11.2021. 

 

Uznesenie 21/21 Zápisnicu z 5. zasadania VV KBT vyhotoví Vladimír Ješko. 

 
 

 

 

V Bratislave 25. 10. 2021  
 

 

 

Zapísal Vladimír Ješko  

 
 


