
Zápisnica č. 4/2017 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 

3. októbra 2017 v DT KST 

 
Program:  1/ Kontrola plnenia úloh   M. Kubla 

2/ Individuálni členovia   M. Kubla 

3/ Aktuálne úlohy sekcie cykloturistiky L. Bimbo 

4/ Aktuálne úlohy vodnej turistiky  Z. Hricová 

5/ Aktuálne úlohy turistiky so psom  D. Alföldy 

6/ Aktuálne úlohy rady mládeže  N. Jančárová 

7/ Aktuálne úlohy sekcie VHT  P. Bedöcs 

8/ Aktuálne úlohy sekcie VHT  J. Racek 

9/ Aktuálne úlohy komisie značenia   M. Kubla 

10/ Rôzne 

 

Prítomní: M. Kubla, J. Polomský, H. Kublová, 

Ospravedlnení: - L. Bimbo,  

Neprítomní:  - 

Prizvaní:  - V. Ješko 

 

1/ Kontrola plnenia uznesení: -     4/17 – dňa 21.8.2017 bolo prevedené dispozičné právo k 

účtu KBT na M. Kublu 

- 5/17 – Stav na účte 3.10.2017: 1850,71€, stav pokladne: 

273,98€ 

 

2/ Individuálni členovia: Ku dňu 3.10.2017 je 39 individuálnych členov. Prišla odpoveď z 

klubov o prijímaní nových členov. Individuálny členovia môžu prestúpiť do niektorého 

klubu v Bratislave. 

 

3/ Aktuálne úlohy sekcie cykloturistiky – L. Bimbo je toho času práceneschopný. Vychádzky 

má len od 15:00 do 17:00 hod. 

 

4/ Aktuálne úlohy vodnej turistiky. Predsedníčka sekcie VT Z. Hricová neprišla na zasadnutie 

VV. 

 

5/ Aktuálne úlohy turistiky so psom. D. Alföldy sa ospravedlnil a informoval, že činnosť tejto 

sekcie bola ukončená. 

 

6/ Aktuálne úlohy rady mládeže. N. Jančárova sa ospravedlnila, je práceneschopná. 

 

7/ Aktuálne úlohy sekcie VHT. P. Bedöcs je s rodinou na dovolenke. Podal informáciu, že KT 

Slovnaft uskutoční školenie základov VHT. 

8/ Aktuálne úlohy pešej turistiky. J. Racek bol prizvaný na rokovanie VV KBT. V čase 

zasadnutia VV KBT je na inej akcii KST. 

9/ Aktuálne úlohy komisie značenia. M. Kubla – informoval o činnosť KZ Bratislava. V pláne 

je obnova značenia v dĺžke 236,5 km, údržba 6 smerovníkov a montáž a demontáž 

dodaných tabuliek a smeroviek. Práce môžu byť vykonávané do 31.10.2017.Následne 

značkári zašlú hlásenia, ktoré po kontrole predseda KZ odošle na KST na zúčtovanie. 

 

10/ Rôzne: 



10.1 Na list predsedu KBT ohľadom prijímania nových členov do KST odpovedalo 14 

klubov. Predseda predložil VV KBT tabuľku, v ktorej je zoznam klubov, ktoré zaplatili 

členské známky, zoznam klubov, ktoré sa zúčastnili VZ KBT a zoznam odpovedajúcich 

klubov na list. 

10.2  Predseda predložil VV KBT zoznam individuálnych členov KBT (39). 

10.3  Predseda predložil VV KBT posledných 100 obratov na účte KBT. 

10.4  Stav na účte KBT v SL.SP. je 1850,71€, stav v pokladni je xx€ 

10.5  V. Ješko bol prizvaný na zasadnutie VV KBT z dôvodu, že prejavil záujem pracovať vo 

VV KBT. Uskutočnilo sa hlasovanie o kooptovaní V. Ješka do VV KBT. Traja členovia 

jednomyseľne odhlasovali kooptovanie V. Ješka do VV KBT.  

Uznesenie 6/17 – VV KBT predloží návrh na najbližšie VZ KBT na zvolenie V. Ješka do VV 

KBT 

10.6  V. Ješko požiadal o dotáciu 120€ na tri akcie poriadané TK Štart a pod záštitou KBT -  

CIK-CAK, Trigonála a Hviezdicový výstup na vrcholy Malých Karpát (v roku 2018 

bude 21. ročník) . 

10.7  Predseda zaslal na KST pripomienky k Vykonávaciemu predpisu č. 19 o školeniach. 

10.8 Na list z KST, ktoré RR KST sú ochotné poriadať zrazy a ktoré kluby sú ochotné 

podieľať sa na organizovaní zrazu odpovedali len kluby (Limba Turist, Štart, Kamzík a 

Breza). 

10.9  Bývalý predseda sekcie pešej turistiky J. Racek požiadal o uhradenie čiastky 66€ za 

kolok na žiadosť odboru životného prostredia o súhlas s organizovaním turistických 

pochodov v Malých Karpatoch na roky 2017 – 2021. Uskutočnilo sa hlasovanie. Všetci 

členovia VV KBT súhlasili s uhradením čiastky 66€ za kolok.  

Uznesenie 7/17 – VV KBT súhlasí s uhradením čiastky 66€ za kolok. 

10.10 H. Kublová navrhla previesť všetky financie z pokladne KBT na účet KBT v SLSP. 

Ostatní členovi VV KBT súhlasia. 

10.11 Prijímanie individuálnych členov KBT. Bolo navrhnuté, aby boli prijímaní 2x do roka, 

tzn. k 28.2. a 30.6. kalendárneho roku. 

10.12 J. Polomský oboznámil VV KBT s tým, že VV KST ho nedal toho roku do 

inventarizačnej komisie na chaty KST. 

10.13 Bol daný návrh, aby sa uhradili známky za každý klub v KBT vo februári samostatným 

účtovným príkazom na KST, s oznámením, že predsedovia klubov si osobne vyzdvihnú 

známky na KST. 

10.14 Bolo dohodnuté, že V. Ješko bude predsedom sekcie pešej turistiky KBT. Bude 

komunikovať s J. Racekom, ktorý je predsedom pešej turistiky KST. 

10.15 J. Polomský predložil činnosť na chatách KST. 

10.16 Kľúč na počet mandátov na VZ KST je v stanovách KST. Je to jeden mandát na 

každých 300 členov regionálnej rady. Pôvodne to bol jeden delegát na každých 600 

členov RR. M. Kubla navrhol, že by to mohol byť jeden mandát na každých 100 členov, 

a nemali by hlasovacie právo členovia sekcií a komisií.. 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie výkonného výboru KBT sa uskutoční 

 

12. decembra 2017 od 15:30 hod. v Dome turistiky KST. 

 

 

Zapísal: M. Kubla  

              


