
Zápisnica č. 1/2022 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 17. januára 2022 

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

 

 

Program: 

1) Kontrola plnenia úloh.              V. Ješko, M. Kubla 

2) Aktuálny zoznam individuálnych členov.      M. Kubla 

3) Stav objednávania známok KST v roku 2021.     M. Kubla 

4) Príprava podkladov na stretnutie so zástupcami CHKO Malé Karpaty  V. Ješko 

5) Schválenie záznamníka k TTO 13 MK 700     M. Svítek 

6) Rôzne. 

 

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

Mária Lörincová, 

Ospravedlnení: Mária Cabadajová 

Neprítomní: 

Prizvaní: Jozef Oravec, Ján Molnár 

 

Úvod rokovania 

Na rokovanie výkonného výboru boli pozvaní aj členovia revíznej komisie so zámerom, aby si 

zvolili predsedu, ktorý bude prizývaný na rokovania výkonného výboru. Ospravedlnila sa Mária 

Cabadajová. Prítomní boli Jozef Oravec a Ján Molnár. 

Pred začatím rokovania požiadali členovia výkonného výboru Miroslav Svítek, Mária Lorincová a 

Vladimír Ješko, člena revíznej komisie Jozefa Oravca o vysvetlenie jeho invektív a obvinení, ktoré 

adresoval v nedávnej minulosti mailom na adresu týchto členov výboru a tieto maily dával do kópie 

ďalším adresátom. Po krátkej výmene názorov Jozef Oravec opustil rokovanie výkonného výboru. 

 

Bod 1. Kontrola plnenia úloh 

5/17: Stav na účte k 31. 12. 2021: 9 954,39 eur, stav pokladne k 31. 12. 2021: 9,53 eur, stav na účte 

k 16. 1. 2022: 9 960,04 eur, stav pokladne k 31. 12. 2022: 9,53 eur. 

 

3/19: Pri zasadnutiach 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, 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 (tzv. elektronický záznamník), 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.  

Text doplnený po rokovaní VV KBT 17. 1. 2022.: 

Inovovaná stránka KST mala byť podľa zápisnice z VV KST zo dňa 16. 11. 2021 spustená do  

verejnej prevádzky do konca roku 2021. Nestalo sa tak, dôvody ku dňu vyhotovenia tohto zápisu 

(26.1.2022) nie sú známe. V tej istej zápisnici VV KST zo dňa 16. 11. 2021 sa uvádzajú digitálne 

verzie záznamníkov pre výkonnostné odznaky ako strednodobé ciele pre inovovanú webstránku 

KST na rok 2022,  uznesenie trvá. 



 

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.  

Inovovaná stránka KST mala byť podľa zápisnice z VV KST zo dňa 16. 11. 2021 spustená do  

verejnej prevádzky do konca roku 2021. Nestalo sa tak, dôvody ku dňu vyhotovenia tohto 

zápisu (26.1.2022) nie sú známe,  uznesenie trvá. 

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

priebežne plní. 

 

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.  

Uznesenie nie je splnené vzhľadom k tomu, že k vybaveniu transparentného účtu vo FIO banke je 

potrebné veľké množstvo dokladov, ktoré ešte nie sú k dispozícii (napríklad zápisnica z 

ustanovujúcej schôdze KBT) VV KBT predlžuje termín tohto uznesenia do 31. 3. 2022. 

Predĺženie termínu uznesenia bolo jednomyseľne schválené. 

 

25/21: Predseda VV KBT pošle návrh odpovede (na podnet Jozefa Junasa, spracovaný členom 

revíznej komisie Jozefom Oravcom) do 23.11.2021 členom VV KBT a oni sa do 28.11.2021 k nemu 

vyjadria. Následne takto odsúhlasenú odpoveď, zašle predseda VV KBT p. Jozefovi Oravcovi, p. 

Jozefovi Junasovi a na vedomie aj KK KST. 

Uznesenie je splnené 

 

33/21: VV KBT schvaľuje  organizovanie 1. obnoveného ročníka Otvorenia turistickej sezóny 

v roku 2022 na Pánovej lúke v termíne  26.03.2022  a zároveň zakúpenie 100 ks odznakov 100 

jarných kilometrov 2022 od oficiálneho výrobcu pre KST. Objednávku po zverejnení CP výrobcom, 

pošle predseda VV KBT. 

Uznesenie trvá 

 

34/21: VV KBT schvaľuje sumu do 200,00 € na zakúpenie občerstvenia a výrobu diplomov pre 

Silvestrovské stretnutie turistov Regiónu Bratislava na Malom Slavíne dňa 31.12.2021. Zároveň 

poveruje jeho organizačným zabezpečením predsedu VV KBT, p. Vladimíra Ješka. 

Diplomy na silvestrovské stretnutie vyhotovil Vladimír Ješko ešte v novembri na svojom 

pracovisku bezplatne. Občerstvenie na podujatie – malé čokoládky a cukríky – v hodnote 28,65 eur 

zakúpil Vladimír Ješko. Na podujatí sa zúčastnilo množstvo turistov, diplomy si prebralo spolu 173 

účastníkov tohto podujatia. S organizačným zabezpečením podujatia aktívne pomáhal aj Miloslav 

Kubla. 

Uznesenie je splnené, VV KBT schvaľuje na preplatenie nákladov sumu 28,65 eur 

Vladimírovi Ješkovi. 

 

37/21: VV KBT schvaľuje  zakúpenie 200 ks samolepiek s logom KBT o rozmeroch 5 x 5 cm, ktoré 

by sa upevnili na tabuľky pripevnené na TIM s kontaktom a výzvou na oznámenia poškodenia TIM, 

alebo TZT, aby kompetentní mohli zabezpečiť bez zdržovania nápravu. Tabuľky zabezpečí 

bezplatne člen VV KBT, p. Miloslav Kubla a v teréne ich rozmiestni p. Miloslav Kubla a ďalší 

členovia Sekcie značenia pri KBT. Cenovú ponuku do 31. 12. 2021 zistí p. Miloslav Kubla.  

Objednávku po zistení cenovej ponuky a jej odsúhlasení členmi VV KBT Per rollam, pošle 

predseda VV KBT.  



Platnosť uznesenia sa predlžuje do 28.2.2022. 

Zmena platnosti uznesenia č. 37/2021 bola schválená jednomyseľne. 

 

38/21: VV KBT schvaľuje, že bude spoluorganizátorom cykloakcie v dňoch 28. – 29. 08. 2022 na 

chatu Buschberg / najnižšie položená horská chata Alpenvereinu v Rakúsku /. Uznesenie trvá. 

 

Bod 2. Aktuálny zoznam individuálnych členov 

Počet individuálnych členov KBT k 16. 1. 2022 je 42. Z toho je 27 dospelých, šiesti žiaci, dvaja 

dôchodcovia do 69 rokov, päť dôchodcov od 70 rokov a dvaja členovia ZŤP. Od posledného 

zasadnutia výkonného výboru bol prijatí dvaja individuálni členovia KST. 

 

Bod 3. Stav objednávania známok KST na konci roku 2021 

K 16. 1. 2022 si známku KST kúpilo 2 359 členov KBT, z tohto počtu je 1 709 členov v kategórii 

dospelí, 89 žiakov do 15. r., 233 študentov, 184 dôchodcov do 69 rokov, 119 dôchodcov od 70 

rokov, 25 členov je ZŤP, tri známky boli zakúpené na podporu chát KST. 

 

Bod 4. Príprava podkladov na stretnutie so zástupcami CHKO Malé Karpaty 

So zástupcom CHKO Malé Karpaty chceme jednať najmä o prírodnej rezervácii na vrchole Zámok, 

ktorý je na zozname vrcholov v rámci odznaku 24 vrcholov MK BSK a tiež o spresňovaní 

konkrétnych termínov turistických akcií v rámci Kalendára Malé Karpaty a okolie pre rok 2022. 

Termín stretnutia dohodne v najbližšom možnom termíne Miroslav Svítek, záujem o stretnutie so 

zástupcom CHKO Malé Karpaty majú Miroslav Svítek, Vladimír Ješko a Miloslav Kubla. 

 

 

Bod 5. Schválenie záznamníka k TTO 13 MK 700  

Miroslav Svítek informoval o stave príprav k odznaku a k záznamníku TTO 13 MK 700. Vzhľadom 

k odpovedi na naše odvolanie zamietnutia výstupov na vrcholy Veterlín a Čelo od Okresného úradu 

Trnava odboru životného prostredia - Číslo spisu OU-TT-OSZP1-2021/025993-018 - v ktorej nám 

Okresný úrad Trnava odbor životného prostredia povolil výnimku, navrhol zrušiť uznesenie KBT z 

minulého roku č. 26/21 a predložil nové znenie záznamníka TTO 13 MK 700.  

Uznesenie č. 1/22: VV KBT ruší uznesenie č. 26/21 a schvaľuje znenie záznamníka k odznaku 

TTO 13 MK 700, tak ako je uvedený v prílohe č.1 k tejto zápisnici a schvaľuje tiež preplatenie 

poštovného Vladimírovi Ješkovi vo výške 1,78 eur za zaslanie odvolania proti zamietnutiu 

výstupov na vrcholy Veterlín a Čelo od Okresného úradu Trnava odboru životného 

prostredia. 

Znenie záznamníka po diskusii schválili členovia VV KBT jednomyseľne. 

 

V súvislosti so schváleným záznamníkom k odznaku TTO 13 MK 700 poveruje VV KBT Miroslava 

Svíteka rokovaním s firmou Arnold za účelom výroby 300 kusov odznakov k tomuto TTO, s 

plánovaným predstavením tohto odznaku na akcii Zimné výstupy na Malokarpatské vrcholy – 

Devínska Kobyla dňa 19.2.2022.  

Uznesenie č. 2/22:  VV KBT poveruje Miroslava Svíteka rokovaním s firmou Arnold za 

účelom objednania výroby 300 kusov odznakov k TTO 13 MK 700. Termín vyhotovenia 

odznakov do konca marca 2022. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

Bod 6. Rôzne 

6/1 

Zápis z prvého zasadania VV KBT v roku 2022 vyhotoví Vladimír Ješko.  



Uznesenie č. 3/22: Zápisnicu z 1. zasadania VV KBT v roku 2022 vyhotoví Vladimír Ješko, 

termín do 31. 1.  2022.  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

6/2 

Mária Lörincová informovala, že každý týždeň posiela informáciu o konkrétnych termínoch 

konania turistických akcií pre verejnosť na mailové adresy podľa požiadavky zo stanoviska k 

súhlasu konania turistických akcií pre verejnosť v CHKO Malé Karpaty od Okresného úradu 

Bratislava, odboru životného prostredia Číslo spisu OU-BA-OSZP1-2021/113832-010.  

VV KBT poveruje Máriu Lorincovú posielať tieto správy naďalej až do konca roka 2022.  

Uznesenie č. 4/22: VV KBT poveruje Máriu Lorincovú posielať správy o konaní konkrétnych 

turistických akcií pre verejnosť na určené adresy podľa rozhodnutia Okresného úradu 

Bratislava, odboru životného prostredia Číslo spisu OU-BA-OSZP1-2021/113832-010, naďalej 

až do konca roka 2022. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

6/3 

Tesne pred konaním výkonného výboru prišiel na mailovú adresu členov výkonného výboru podnet 

od Jozefa Junasa na označenie všetkých vrcholov v rámci TTO 13 MK 700 a na inštaláciu 

vrcholových kníh na týchto vrcholoch. 

V dobe konania tohto VV KBT boli všetky vybrané vrcholy TTO 700 MK, okrem vrcholov Čelo a 

Veterlín, už označené. Čo sa týka inštalácie vrcholových kníh je nutné spolupracovať so zástupcami 

regiónu Malé Karpaty, pretože knihy na vrcholoch Malých Karpát spravujú kluby alebo jednotlivci 

z tohto regiónu. VV KBT odporúča Jozefovi Junasovi kontaktovať sa v tejto veci so zástupcami 

regiónu Malé Karpaty. 

 

6/4 

Návrh na ocenenie pre Jindricha Raceka. 

V súvislosti so životným jubileom – 75 rokov - dlhoročného člena KST a funkcionára KBT a KST 

Jindricha Raceka, navrhuje VV  KBT jeho ocenenie medailou Miloša Janošku a finančnou odmenou 

vo výške 500 euro z prostriedkov KBT.  

Uznesenie č. 5/22: VV KBT navrhuje oceniť Jindricha Raceka Medailou Miloša Janošku a 

finančnú odmenu 500 eur z prostriedkov KBT a poveruje Vladimíra Ješka spracovať návrh 

na ocenenie Jindricha Raceka pre VV KST bez zbytočných odkladov. Finančná odmena KBT 

bude odovzdaná Jindrichovi Racekovi spolu s ocenením – Medailou Miloša Janošku. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

6/5 

Návrh na ocenenie pre Ivana Zapletala - Medailou Miloša Janošku za významný prínos k rozvoju 

turistiky, konkrétne v sekcii značenia. Ivan Zapletal pracoval ako dlhoročný funkcionár a značkár v 

regióne KBT, ako turista dosiahol úroveň majster turistiky a v roku 2022 sa dožíva životného 

jubilea 90 rokov. 

Uznesenie č. 6/22: VV KBT navrhuje oceniť Ivana Zapletala Medailou Miloša Janošku a 

poveruje Vladimíra Ješka spracovať návrh na ocenenie Ivana Zapletala  pre VV KST bez 

zbytočných odkladov. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

6/6 

Vladimír Ješko oboznámil výkonný výbor s požiadavkou od Mariana Petríka, predsedu 

klasifikačnej komisie KST, doplniť kontaktné údaje na majstrov turistiky z našej regionálnej 

organizácie – Klubu bratislavských turistov, v súvislosti s chystaným celoslovenským stretnutím 

majstrov turistiky. 



K tejto požiadavke sa rozvinula diskusia medzi členmi VV KBT. Z tabuľky, ktorá je prílohou č. 2. 

tejto zápisnice vyplýva, že posledný titul majstra turistiky získal v našom regióne v roku 1993 

Jaroslav Šilík. Od roku 1993, teda viac ako 28 rokov sa v Bratislave nikomu titul majstra turistiky 

získať nepodarilo. Tento stav je prejavom nezáujmu o plnenie podmienok výkonnostnej turistiky a 

zrejme nielen v našom regióne. Navrhujeme preto upraviť pravidlá pre plnenie zápočtových ciest a 

výkonnostných odznakov jednotlivých presunov tak, aby sa stali modernejšie a zaujímavé pre 

členskú základňu KST. Napríklad tak, aby sa uznávali prejdené kilometre aj u jednej osoby. Za 

dôkaz o prejdenej trase využívať GPS záznamy a digitálne fotografie na viacerých miestach trasy s 

významnými orientačnými bodmi. Navhujeme tiež zrušiť povinnosť plnenia kultúrno poznávacej 

činnosti (KPČ), prípadne činnosť KPČ výrazne obmedziť. 

VV KBT poveruje predsedu VV KBT oboznámiť so závermi diskusie klasifikačnú komisiu KST a 

VV KST. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 17. 1. 2022 

 

Zapísal Vladimír Ješko 

 

Príloha č. 1. Záznamník k odznaku TTO 13 MK 700 

Príloha č. 2. Tabuľka majstrov turistiky z Klubu bratislavských turistov 


