
Zápisnica č. 2/2022 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 8. marca 2022 

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 2022      M. Kubla 

4) Informácia o stave zriadenia transparentného účtu vo FIO banke V. Ješko 

5) Príprava Otvorenia jarnej turistickej sezóny 26.3.2022 na Pánovej lúke 

    + 100 jarných kilometrov.       V. Ješko 

6) Príprava VZ KBT  2022 a diskusia k návrhu na zmenu stanov KBT V. Ješko 

7) Rôzne         V. Ješko 

 

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

Mária Lörincová, 

Ospravedlnení: 

Neprítomní: 

Prizvaní: Ján Molnár 

 

Bod 1. Kontrola plnenia úloh 

a/ Aktuálne platné uznesenia, ktoré sa priebežne plnia: 

5/17: Aktuálny Stav na účte k 7. 3. 2022: 11 810,54 eur, stav pokladne k 7. 3. 2022: 9,53 eur. 

3/19: Pri zasadnutiach VV KBT sa uhradí občerstvenie do výšky 10 eur na osobu. 

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.  

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

 

B/ ostatné uznesenia: 

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, s doplnkom: Do konca 

marca 2022 upresniť konanie praktickej časti kurzu s Andrejom Valom, zodpovedný 

predseda VV KBT Vladimír Ješko. 

 

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 (8.3.2022) nie sú známe,  uznesenie trvá. 

 

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 predlžil na svojom zasadaní dňa 17. 1. 2022 termín tohto 

uznesenia do 31. 3. 2022, uznesenie trvá. 

 

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.  

Odznaky predávalo záujemcom priamo ústredie KST, cena za jeden odznak 1,20 eur. 

Predseda VV KBT nakúpil odznaky na aktíve zástupcov RO v Jasenskej doline, uznesenie je 

splnené. 

 

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.  

Vzhľadom na zaneprázdnenie Miloslava Kublu sa platnosť uznesenia predlžuje do 31. 3. 

2022. 

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

 

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 je splnené. 

 

3/22: Zápisnicu z 1. zasadania VV KBT v roku 2022 vyhotoví Vladimír Ješko, termín do 31. 1.  

2022.  Uznesenie nebolo splnené v schválenom termíne, ale až 8. 3. 2022 pre časovú 

zaneprázdnenosť Vladimíra Ješka a pre veľké množstvo dodatkov a zmien, ktoré bolo 

potrebné v zápisnici realizovať. 

 

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. Vladimír Ješko spracoval návrh na 

ocenenie pre Jindricha Raceka a odovzdal ho na VV KST. Toto ocenenie musí Jindrovi 

Racekovi schváliť valné zhromaždenie KST. Uznesenie je splnené. 



 

 

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. 

Vladimír Ješko spracoval návrh na ocenenie pre Ivana Zapletala a odovzdal ho na VV KST. 

Toto ocenenie musí Ivanovi Zapletalovi schváliť valné zhromaždenie KST. Uznesenie je 

splnené. 

 

 

Bod 2. Aktuálny zoznam individuálnych členov 

Počet individuálnych členov KBT k 7. 3. 2022 je 39. Z toho je 27 dospelých, ôsmi žiaci a štyria 

dôchodcovia do 69 rokov. 

 

Bod 3. Stav objednávania známok KST k 7. 3. 2022 

K 7. 3. 2022 si známku KST kúpilo 833 členov KBT, z tohto počtu je 433 členov v kategórii 

dospelí, 57 žiakov do 15. r., 18 študentov, 165 dôchodcov do 69 rokov, 138 dôchodcov od 70 rokov, 

22 členov je ZŤP. 

 

Bod 4. Informácia o stave zriadenia transparentného účtu vo FIO banke 

Predseda VV KBT Vladimír Ješko jednal na pobočke FIO banky na Záhradníckej ulici o 

možnostiach zriadenia transparentného účtu pre KBT s pracovníkmi banky v dňoch 25. 2. 2022 a 

7.3.2022. Podľa vyjadrenia pracovníkov banky je potrebné dodať banke na schválenie štyri 

dokumenty, na základe ktorých bude možné otvoriť transparentný účet vo FIO banke: platné 

stanovy KBT, zápisnicu o voľbe štatutárov združenia, výpis z registra občianskych združení MV SR 

a zoznam členov združenia. Vladimír Ješko aktuálne pracuje na príprave týchto dokumentov. 

 

  

Bod 5. Príprava Otvorenia jarnej turistickej sezóny 26.3.2022 na Pánovej lúke 

+ 100 jarných kilometrov 

Otvorenie jarnej turistickej sezóny je naplánované na 26. 3. 2022 na Pánovej lúke. Pozvánky do 

klubov pošle Vladimír Ješko najneskôr do 12. 3. 2022, v pozvánke uvedie aj program – 

odovzdávanie ocenení KST a zahájenie akcie 100 jarných kilometrov + predaj odznakov k tejto 

akcii. Vladimír Ješko tiež zabezpečí inštaláciu banneru KBT na tejto akcii. Občerstvenie zabezpečí 

Miroslav Svítek, finančný limit na občerstvenie 100 euro. 

Uznesenie č. 7/22:  VV KBT poveruje Vladimíra Ješka rozoslaním pozvánok na adresu  

klubov KBT na akciu Otvorenie jarnej turistickej sezóny, ktorá sa koná 26. 3. 2022, termín  

zaslania pozvánok do 12. 3. 2022 a Miroslava Svíteka zabezpečením občerstvenia na tejto 

akcií s finančným limitom do 100 eur. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.  

 

 

Bod 6. Príprava VZ KBT  2022 a diskusia k návrhu na zmenu stanov KBT 

Vzhľadom na krátkosť termínu pre prípravu stanov pred valným zhromaždením KBT, nenavrhuje 

VV KBT na tohtoročné rokovanie VZ KBT zmenu stanov KBT.  

VV KBT navrhuje termín konania VZ KBT na deň 30. 3. 2022, o 17:00 v ústredí Klubu 

slovenských turistov, Záborského ul. č. 33, v Bratislave. Pozvánky na kluby, miestnosť a 

občerstvenie vo výške 50 eur zabezpečí Vladimír Ješko. 



Uznesenie č. 8/22:  VV KBT schvaľuje termín konania VZ KBT: 30. 3. 2022 o 17:00 v ústredí 

Klubu slovenských turistov, Záborského ul. č. 33, v Bratislave. Pozvánky na kluby KBT zašle 

Vladimír Ješko najneskôr do 12. 3. 2022. Miestnosť a občerstvenie vo výške 50 eur zabezpečí 

Vladimír Ješko. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.  

 

Uznesenie č. 9/22: Zápisnicu z 2. zasadania VV KBT v roku 2022 vyhotoví Vladimír Ješko, 

termín do 22. 3.  2022.  

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

Bod 7. Rôzne 

 

7.1 

Rokovania so zástupcami CHKO Malé Karpaty 

So zástupcami CHKO Malé Karpaty sme jednali najmä o prírodnej rezervácii na vrchole Zámok, 

ktorý je na zozname vrcholov v rámci odznaku 24 vrcholov MK BSK, o Kuchynskom hrade a tiež o 

spresňovaní konkrétnych termínov turistických akcií v rámci Kalendáru Malé Karpaty a okolie pre 

rok 2022.  

Boli dohodnuté výstupy na Veterlín a Čelo 4 x počas augustových sobôt pod vedením Stráže 

prírody. Zoznam účastníkov s potrebnými údajmi, aj s menom zodpovedného za ten ktorý výstup z 

radov VV KBT zašle vždy dva týždne pred výstupom Miroslav Svítek riaditeľovi CHKO MK. 

Milo Kubla zaznamená GPX trasu navrhovaného Náučného chodníka na Zámok z modrej medzi 

horáreň Baďura a Vývrat a v zakreslenej forme ju potom VV KBT zašle ako žiadosť o udelenie 

výnimky na ŠOP, ktorú následne Správa CHKO MK podporí. Milo Kubla zistí, či by nebolo možné 

odpustiť poplatok 100 € za žiadosť, ak by ju podala samospráva Kuchyne, či Rohožníka. To isté sa 

týka aj prístupu na ruiny hradu Kuchyňa. 

 

 

7.2. 

Správa o akcii Zimné výstupy na malokarpatské vrcholy, 25 ročník – vrchol Devínska Kobyla. 

Správu o akcii predniesol Miroslav Svítek: XXV. Ročník ZVVMK prebehol hladko vďaka 

vynikajúcej spolupráci organizátorov z TK Štart. Zúčastnilo sa jej 185 turistov / 77 žien a 108 

mužov/, napriek veľmi silnému vetru. Občerstvenie pripravili partnerky organizátorov, akcia 

prebehla ako individuálny výstup v súlade s protipandemickými opatreniami. Verejnosti bol 

predstavený TTO 13 MK 700 a bolo rozdaných 50 Záznamníkov tohto odznaku. 

 

 

7.3. 

VV KBT navrhuje na ocenenie „Medaila KST“ a na finančné ocenenie vo výške 200 eur, pána 

Štefana Sládečka za dlhoročné organizovanie turistických akcií pre verejnosť a za aktívny prístup v 

rozvoji turistiky v Malých Karpatoch a v širšom okolí Bratislavy. 

Už predtým, na základe schvaľovania per-rollam členov VV KBT, predložil Vladimír Ješko na 

rokovanie výkonného výboru KST návrh ocenenia na medailu KST pre Alexandra Gašparíka a 

Jozefa Michnu za významný prínos pre turistiku v regióne. Výkonný výbor KST toto ocenenie pre 

oboch navrhovaných turistov dňa 16. 2. 2022 schválil. Medailu si obaja menovaní prevezmú 26. 3. 

2022 na Otvorení 100 jarných kilometrov na Pánovej lúke. 

Uznesenie č. 11/22: VV KBT poveruje Vladimíra Ješka bez zbytočných odkladov spracovať  

aj návrh na ocenenie pre Štefana Sládečka na Medailu KST a predložiť ho na VV KST. Toto 

ocenenie bude Štefanovi Sládečkovi tiež odovzdané na slávnostnom otvorení jarnej turistickej 

sezóny na Pánovej lúke dňa 26. 3. 2022. Vladimír Ješko zabezpečí pozvanie všetkých troch 

ocenených na túto akciu. 



7.4. 

Ján Molnár predseda revíznej komisii prítomný na rokovaní VV KBT požiadal VV 

KBT o: 

a.) Zasielanie podkladov revíznej komisii – zostatky na účte KBT na mesačnej báze. 

b.) Zjednotenie pojmov Revízna komisia (stanovy KBT) s pojmom Kontrolná komisia 

v Kontrolnom poriadku KBT.  

Uznesenie č. 12/22: Predseda VV KBT Vladimír Ješko zabezpečí zasielanie zostatkov 

na účtoch KBT na mesačnej báze predsedovi Revíznej komisie KBT. Na základe 

upozornenia Jána Molnára zabezpečí Vladimír Ješko zosúladenie označovania názvu 

vnútorného kontrolného orgánu KBT v stanovách a v kontrolnom poriadku na jeden 

názov - Revízna komisia KBT – úpravou v Kontrolnom poriadku, termín do 28. 3. 

2022. 

 
 

7.5. 

Vladimír Ješko informoval, že klub turistov KST Hikemates sťahuje svoju žiadosť o 

podporu na turistickej akcii Výstup na Vysokú dňa 9. 4. 2022, ďalej informoval, že KST 

zhruba od polovice februára zavádza Informačný systém KST, v ktorom budú informácie o  

členoch KST a cez ktorý bude možné objednávať členské známky KST. 

 

7.6. 

Vladimír Ješko oboznámil členov VV KBT o jednaní s Jozefom Junasom vyhlasovateľom 

odznaku Malokarpatské 700-vky a s Ladislavom Glevickým garantom tohto odznaku, dňa 

4. 3. 2022 v penzióne Brest v Jasenskej doline za prítomnosti Petra Dragúňa predsedu KST 

a so zápisom z tohto jednania.  

Propozície obidvoch odznakov: 13 sedemstoviek Malých Karpát aj Malokarpatské 700-vky 

budú uverejnené na stránke KST. 

V zápise z jednania, ktorý vyhotovil Ladislav Glevický a  je prílohou č. 1. tejto zápisnice, sa 

navrhuje, aby informácie o plnení odznaku Malokarpatské sedemstovky boli prezentované 

aj na stránke Klubu bratislavských turistov. VV KBT nesúhlasí so zverejnením podmienok 

plnenia odznaku Malokarpatské 700-vky na stránke Klubu bratislavských turistov a taktiež 

nesúhlasí s uverejnením loga Klubu bratislavských turistov na záznamníku a na odznaku  

Malokarpatské 700-vky. V súlade s týmto stanoviskom VV KBT vyhlasovatelia odznaku 

Malokarpatské 700-vky upravia záznamník tohto odznaku aj samotný odznak. 

 

7.7. 

Vladimír Ješko zabezpečil na rokovanie VV KBT občerstvenie vo výške 11,50 eur a tiež 

informoval členov VV KBT, že tak ako mu to ukladalo uznesenie 33/21 zakúpil 100 kusov 

odznakov 100 jarných kilometrov za 120 eur. 



 

Uznesenie č. 13/22: VV KBT schvaľuje občerstvenie na tomto jednaní výboru vo výške 

11,50 eur a schvaľuje tiež nákup 100 kusov odznakov tak ako to ukladalo uznesenie č. 

33/21, 100 jarných kilometrov za 120 eur a schvaľuje preplatenie obidvoch súm 

Vladimírovi Ješkovi. 

 
 

V Bratislave 8. 3. 2022 

 

Zapísal Vladimír Ješko 

 

 

Prílohy: 

Príloh č. 1. Zápis zo stretnutia v Jasenskej doline, spracovaný Ladislavom Glevickým. 


