
 

Zápisnica č. 3/2022 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 27. apríla 2022 

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

 

 

 

Prítomní: Miloslav Kubla, Vladimír Ješko, Miroslav Svítek, Jozef Polomský, Mária Lörincová, 

Ospravedlnení: Ladislav Bimbo, Ján Molnár 

Neprítomní: 

 

 

 

Bod 1. Kontrola plnenia úloh 

a/ Aktuálne platné uznesenia, ktoré sa priebežne plnia: 

5/17: Aktuálny Stav na účte k 27. 4. 2022: 13 662,39 eur, stav pokladne k 27. 4. 2022: 20,83 eur. 

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

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

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.  

12/22: Predseda VV KBT Vladimír Ješko zabezpečí zasielanie zostatkov na účtoch KBT na 

mesačnej báze predsedovi Revíznej komisie KBT. 

 

B/ ostatné uznesenia: 

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. Podľa 

informácie usporiadateľa kurzu Andreja Valla sa praktická časť kurzu neuskutočnila, v prípade 

kurzu v budúcom období požiada o finančnú dotáciu podľa aktuálnych možností, uznesenie sa ruší. 

 

13/20 a 8/21 tieto uznesenia súvisia s uvedením novej stránky KST do prevádzky. Vzhľadom na 

to, že do dňa konania VV KBT (27.4.2022) sa tak nestalo uznesenia sa rušia. VV KBT prijme 

k danej problematike uznesenia keď bude sprístupnená nová stránka KST. 

 

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 nie je splnené, aktuálne chýba podpis pod upraveným 

Uznesením z októbrového VZ KBT - Patrik Pajta člen návrhovej komisie je vo Vietname, 

aktuálne nedostupný a tiež výpis z registra neziskových organizácií, Vladimír Ješko vybavuje 

pre KBT možnosť elektronickej komunikácie so štátom (aj v súvislosti so zasielaním iných 

dokumentov, napríklad v súvislosti s daňovým priznaním). Predpokladá sa, že koncom apríla 

by táto komunikácia mohla byť spustená. Termín plnenia uznesenia sa predlžuje do 31. 5. 

2022. 

Zmena platnosti uznesenia č. 17/2021 bola schválená jednomyseľne. 

 

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. Uznesenie nie je splnené, termín splnenia uznesenia sa vzhľadom na zaneprázdnenie 

Miloslava Kublu predlžuje do 31. 5. 2022. 

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

 

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 je splnené, skutočné čerpanie občerstvenia a preplatené Miroslavovi Svítekovi na 

akciu bolo 51,70 eur. 

 

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 je splnené, občerstvenie na VZ bolo vo výške 48 eur, VV KBT schvaľuje túto sumu 

Vladimírovi Ješkovi na preplatenie. 

 

9/22: Zápisnicu z 2. zasadania VV KBT v roku 2022 vyhotoví Vladimír Ješko, termín do 22. 3.  

2022. Uznesenie je splnené. 

 

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. 

Akcia sa konala za dobrého počasia, zúčastnilo sa na nej cca 100 až 150 turistov. Na akcii boli 

odovzdané ocenenia: Medaila KST trom bratislavským turistom Štefanovi Sládečkovi, Jozefovi 

Michnovi a Alexandrovi Gašparíkovi. Záujem bol o odznaky 100 jarných kilometrov, ktorých sa 

predalo 41 kusov za 49,20 eur, teda všetky, ktoré boli k dispozícii. Tiež bol záujem o záznamníky 

OTO Bratislava, ktorých sa predalo spolu 14 kusov za 14 eur, spolu príjem do pokladne na akcii 

63,20 eur. Miroslav Svítek zabezpečil občerstvenie na akcii, preplatené mu bolo vo výške 51,70 eur. 

Uznesenie je splnené. 

 

12/22: Na základe upozornenia Jána Molnára zabezpečia Vladimír Ješko a Ján Molnár 

zosúladenie označovania názvu vnútorného kontrolného orgánu KBT v stanovách a v 

kontrolnom poriadku na jeden názov - Revízna komisia KBT – opravou tohto názvu v 

Kontrolnom poriadku, termín do 28. 3. 2022.  

Uznesenie bolo splnené na Valnom zhromaždení KBT dňa 30.3.2022.  
  

 

 

Bod 2. Aktuálny zoznam individuálnych členov 

Informoval Miroslav Kubla. Počet individuálnych členov KBT k 27. 4. 2022 je 51. 

 

 

 



Bod 3. Stav objednávania známok KST k 27. 4. 2022 

Informoval Miroslav Kubla. K 27. 4. 2022 si známku KST kúpilo 1 731 členov KBT, z tohto počtu 

je 1 203 členov v kategórii dospelí, 67 žiakov do 15. r., 101 študentov, 190 dôchodcov do 69 rokov, 

144 dôchodcov nad 70 rokov, 26 členov je ZŤP. Zoznam členov bol odovzdaný FIO banke. 

 

 

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

Informácia bola podaná v súvislosti s plnením uznesenia 17/21. 

 

 

Bod 5. Rôzne 

5.1. 

Uznesenie č. 14/22: Zápisnicu z 3. zasadania VV KBT v roku 2022 vyhotoví Vladimír Ješko, 

termín do 11. 5.  2022.  

 

5.2. 

Vladimír Ješko predložil bločky na preplatenie na akciu Zimný výstup na Devínsku Kobylu – 

občerstvenie v sume 43,54 eur, ktoré zabezpečili turisti TK Štart a Miroslav Svítek. Správu z tejto 

akcie spracoval Miroslav Svítek, je súčasťou zápisnice z VV KBT číslo 2. 

Uznesenie č. 15/22: VV KBT schvaľuje preplatenie nákladov pre TK Štart na akciu Zimný 

výstup na Devínsku Kobylu – občerstvenie v sume 43,54 eur, ktoré predložil Vladimír Ješko. 

 

5.3. 

Vladimír Ješko predložil správu o konaní akcie Malokrpatský Cik-Cak a predložil bločky na 

preplatenie v sume  46,57 eur. 

Správa: Malokarpatský Cik-Cak 2022 sa konal 9. 4. 2022. Štart pochodu bol v Rači nad 

amfiteátrom v čase od 7:00 do 8:00. Počasie na štarte bolo v tomto čase nevľúdne, stále pršalo s 

rôznou intenzitou, napriek tomu sa na štarte prezentovalo 31 turistov, z toho dvaja cudzinci z 

Budapešti. V priebehu dňa sa počasie zlepšilo, napriek tomu počet turistov, ktorí dorazili na 

kontrolu pod Limbašskou vyvieračkou, v ústí Medvedej doliny bol len 25. Z týchto účastníkov už 

prišli do cieľa všetci, šestnásti absolvovali 50 km a deviati 35 km. 

Uznesenie č. 16/22 VV KBT schvaľuje preplatenie nákladov pre TK Štart na akciu 

Malokarpatský Cik-Cak  – občerstvenie v sume 46,57 eur, ktoré predložil Vladimír Ješko. 

 

5.4. 

Vladimír Ješko predložil na preplatenie poštovné náklady v sume 7,08 eur, ide o poštovné náklady 

za posielanie preukazov individuálnym členom KBT a posielanie záznamníkov OTO Bratislava 

dvom záujemcom o tento záznamník z Trnavy a z Prievidze. 

Uznesenie č. 17/22 VV KBT schvaľuje preplatenie poštovných poplatkov, zasielanie preukazov 

individuálnym členom a záznamníkov OTO Bratislava trom záujemcom vo výške 7,08 eur, 

ktoré predložil Vladimír Ješko. 

 

5.5. 

Vladimír Ješko informoval, že dňa 31.3.2022 podal žiadosť o odklad daňového priznania za Klub 

bratislavských turistov, odklad do 30. 4. 2022. Aktuálne pracuje na sprístupnení možnosti 

komunikovať so štátom za KBT cez elektronickú podateľňu. 

 

5.6. 

Miloslav Kubla a Vladimír Ješko informovali o stave žiadostí pre vyznačenie TZT chodníka na 

Zámok a na Kuchynský hrad. Obidve žiadosti, ktoré spracoval Miloslav Kubla zaslal Vladimír 

Ješko elektronicky na Štátne lesy. S Okresným úradom, odborom životného prostredia v Bratislave, 



ohľadom povolenia jednajú starostovia obcí Rohožník (ten už žiadosť zaslal) a Kuchyňa. Kladná 

odpoveď prišla zo štátnych lesov ohľadom chodníka na Kuchynský hrad. Urgujeme Štátne lesy 

ohľadom žiadosti k chodníku na Zámok. Pokračuje sa v spracovávaní všetkých dokumentov 

potrebných na rokovanie s úradmi na vyznačenie obidvoch chodníkov. 

 

5.7. 

Miroslav Svítek predložil návrh Smernice o členstve v Klube bratislavských turistov, ktorú dostali 

členovia VV KBT v predstihu v písomnej forme. Členovia VV KBT si pripravia pripomienky k 

tomuto návrhu a smernica o členstve sa prerokuje na nasledujúcom VV KBT 6. 6. 2022.  

Ďalej Miroslav Svítek informoval, že pripravil návrh úpravy stanov KBT. VV KBT uložil 

Miroslavovi Svítekovi zaslať tento návrh stanov na pripomienkovanie členom VV KBT najneskôr 

do 7. 5. 2022. 

Uznesenie č. 18/22 VV KBT ukladá Miroslavovi Svítekovi zaslať návrh úpravy stanov Klubu 

bratislavských turistov členov VV KBT najneskôr do 7. 5. 2022. 

 

5.8. 

Vladimír Ješko informoval o stave príprav novej webstránky  KBT. Na základe doporučenia jednej 

z individuálnych členiek KBT sa kontaktoval s pánom Pudišom, ktorý súhlasil, že pripraví návrh 

stránky. Vladimír Ješko mu zaslal prístupové heslá na našu novú doménu kbt.bratislava.sk. 

Aktuálne čaká na odpoveď pána Pudiša. 

 

5.9. 

Vladimír Ješko informoval, že pripravil zmluvy o dobrovoľníctve na finančné ocenenie vo výške 

200 eur pre Štefana Sládečka a zmluvu na finančné ocenenie vo výške 500 eur pre Jindricha 

Raceka.  

 

5.10. 

Vladimír Ješko informoval, že vyhotovil zápisnicu z VZ KBT, aktuálne je zápisnica poslaná 

overovateľke Suzsanna Schmalz. Druhý overovateľ Dušan Valúch sa už so zápisnicou oboznámil, 

zapisovateľ upravil zápisnicu podľa pripomienok oboch overovateľov. Po podpísaní zápisnice od 

oboch overovateľov bude táto uverejnená na webstránke KBT.  

 

5.11. 

Miroslav Svítek informoval o naplnenosti termínov na výstupy na Veterlín a Čelo: voľné termíny sú 

ešte: 6. 8. a 20. 8. a 27. 8. termín 13. 8. je kompletne zaplnený. 

 

5.12. 

Miroslav Svítek informoval, že odznak OTO 24 vrcholov Malých Karpát splnilo už 251 turistov, 

vyrobených je 300 kusov odznakov, v blízkej budúcnosti sa tak môže stať, že budú chýbať odznaky 

pre turistov, ktorí splnili podmienky odznaku. VV KBT preto schválil výrobu ďalších 300 kusov 

odznakov OTO 24 vrcholov Malých Karpát. 

Uznesenie č. 19/22 VV KBT poveruje Miroslava Svíteka prípravou zabezpečenia výroby 

ďalších 300 kusov odznaku TTO 24 vrcholov Malých Karpát. O možnostiach výroby týchto 

odznakov bude Miroslav Svítek informovať VV KBT priebežne na ďalších zasadaniach. 

 

5.13. 

Vladimír Ješko informoval o žiadosti piatich vodáckych klubov o finančnú podporu na akciu pre 

verejnosť: Vodácke orientačné preteky na Dunaji, ktorá sa koná v dňoch 14. a 15. mája. K danej 

žiadosti diskutovali členovia VV KBT a tiež predseda revíznej komisie. Z piatich vodáckych klubov 

sú tri kluby členmi KST. V tejto súvislosti a s prihliadnutím na poskytovanie finančnej pomoci 

klubom pri poriadaní akcií pre verejnosť, výkonný výbor per-rollam schválil dotáciu vo výške 600 



eur. Všetci členovia VV KBT hlasovali za schválenie tejto sumy. Mailová komunikácia je uložená v 

archíve KBT. 

Uznesenie č. 20/22 VV KBT schvaľuje jednomyseľne per-rollam dotáciu na akciu Vodácke 

orientačné preteky na Dunaji, ktorá sa koná v dňoch 14. a 15. mája. 

 

 

V Bratislave 27. 4. 2022 

 

Zapísal Vladimír Ješko 

 

 

 


