
Zápisnica č. 5/2022 
zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 5. septembra 2022 

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

 

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

Jozef Polomský 

Ospravedlnení: 0 

Neprítomní: 0 

Prizvaní: Ján Molnár, Dušan Valúch 

Hostia: Ladislav Glevický, Ctibor Páchnik 

 

Program:  

1) Kontrola plnenia úloh - Ješko, 

2) Stav na účtoch a v pokladni – Ješko, Kubla 

3) Aktuálny zoznam individuálnych členov - Ješko  

4) Stav objednávania známok KST v rámci KBT -  Ješko 

5) Informácia o stave zriadenia transparentného účtu vo FIO banke – Ješko 

6) Informácia o výstupoch na Čelo a Veterlín, v rámci augustových termínov v spolupráci s CHKO 

Malé Karpaty - Svítek, Lörincová, Ješko  

7) Informácia o stave príprav webstránky KBT - Ješko 

8) Návrh na zmenu stanov KBT - Svítek, Glevický 

9) Informácia o knihe o Trnavskej stovke - Páchnik 

10) Rôzne 

  

Na úvod zasadnutia všetkých prítomných privítal predseda VV KBT Vladimír Ješko. Predseda 

z dôvodu prítomností hostí navrhol zmenu programu: 1. Informácia o knihe o Trnavskej stovke, 2. 

Návrh na zmenu stanov KBT. Zmena programu bola odsúhlasená. 

Zápisnicu z tohto zasadnutia VV KBT bude robiť Miloslav Kubla. 

 

 Bod 1. Informácia o knihe o Trnavskej stovke  

Ctibor Páchnik informoval, že je 50. ročník Trnavskej stovky. Poslednou dobou sa jej zúčastňuje 500 

až 600 účastníkov. Od roku 2014 zhromažďoval dokumenty a fotografie. Má k dispozícii cca 250 

fotografií. Kniha by mala mať asi 200 strán. Navrhuje sa rokovať s vydavateľstvom Dajama. 

Odhaduje sa výrobná cena 4€/kus. Vznikla diskusia ako knihu financovať. Bolo navrhnuté, aby sa na 

vydaní knihy podieľali KBT, región M. Karpaty, región Trnava a poprípade KST. M. Svítek navrhol 

dať odmenu Ct. Páchnikovi. Dušan Valúch mal dotaz, či sa bude kniha predávať alebo rozdávať.  

Uznesenie 34/22: VV KBT poveruje členku VV KBT M. Lörincovú, Ct. Páchnika a D. Valúcha 

k rokovaniu v Dajame ku knihe Trnavská stovka. Termín: 30.9.2022. 

Uznesenie 35/22: Osloviť regióny M. Karpaty a Trnava ohľadom riešenia nákladov na knihu 

Trnavská stovka. Termín: 15.10.2022. Aby boli oboznámení s témou na rokovanie, ktoré bude 

20.10.2022 v Častej. 

 

Bod 2. Návrh na zmenu stanov KBT  

L. Glevický informoval, že robil stanovy pre KT Limbach a Pernecké ONÉ. Stanovy KBT sú z roku 

2014. Treba ich aktualizovať v zmysle zákona o športe, v ktorom sú definované termíny pre 

zverejňovanie zápisníc. M. Lörincová navrhla prejsť si naše pripomienky rozpracovaných stanov 

najskôr medzi členmi VV, potom rozoslať na kluby na prejednanie a nakoniec návrh stanov by mala 

posúdiť komisia, ktorá pripraví návrh nových stanov. Zloženie komisie zatiaľ nie je určené. Vl. Ješko 

dal protinávrh, aby sa pripomienky dali komisii, ktorá pripraví návrh nových stanov.  

Prebehlo hlasovanie o Lörincovej návrhu. 5 členov VV KBT bolo za jej návrh a jeden bol proti. L. 

Glevický odišiel z rokovania. 

 



Bod 3. Kontrola plnenia úloh 

a/ Aktuálne platné uznesenia, ktoré sa priebežne plnia: 

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

bolo občerstvenie vo výške 55,78 €. 

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. Účet bol zriadený k 1.7.2022. Dňa 

12.7.2022 bolo zaslaných 100 € z účtu SLSP na aktiváciu transparentného účtu. 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.   

Objednávka na výrobu samolepiek bola zaslaná. Nálepky boli zakúpené 10.6.2022 vo firme Protbase. 

Uznesenie je splnené. 

4/22: VV KBT poveruje Máriu Lörincovú 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. Trvalo 

plnené. 

 

 

Bod 4. Stav na účtoch a v pokladni 

Hospodár KBT, Miloslav Kubla, oboznámil VV KBT, že účet v Slovenskej sporiteľni bol k 31.8.2022 

zrušený.  Stav pokladne k 5.9. 2022 je 144,03€.  Vl. Ješko informoval, že aktuálny stav na účte vo 

FIO banke k 5.9.2022 je: 13.828,68 €. 

 

Bod 5. Aktuálny zoznam individuálnych členov  

Počet individuálnych členov KBT k 5.9.2022 je 61. Z toho je 8 deti do 15 rokov, 41 dospelých, 3 

dôchodcovia  do 69 rokov, 6 dôchodcovia nad 70 rokov,  a 3 ZŤP. 

 

Bod 6. Stav objednávania známok KST k 5.9.2022  

K 5.9.2022 si známku KST kúpilo 2 505 členov KBT, z tohto počtu je 1 821 členov v kategórii 

dospelých, 87 žiakov do 15. r., 203 študentov, 219 dôchodcov do 69 rokov, 148 dôchodcov od 70 

rokov, 27 členov je ZŤP. M. Kubla uviedol, že IS KST vykazuje o 3 členov KST viac, ako je 

v objednávkach. 

 

Bod 7. Informácia o stave zriadenia transparentného účtu vo FIO banke  

Vl. Ješko informoval, že k 1.7.2022 je zriadený transparentný účet vo FIO banke. 

Uznesenie 36/22: Podpredseda KBT M. Svítek si vybaví vo FIO banke oprávnenie pre bankové 

prevody. Termín: ihneď 

 

Bod 8. Informácia o výstupoch na Čelo a Veterlín, v rámci augustových termínov v spolupráci 

s CHKO Male Karpaty 

Na oficiálne výstupy na Veterlín a Čelo, na ktoré bol udelený súhlas na štyri soboty v mesiaci auguste 

sa výstupu 6.8. zúčastnilo 14 turistov, vedúcou bola M. Lörincová, výstupu 13.8. sa zúčastnilo 13 

turistov, vedúcim bol M. Svítek. V termíne 20.8, sa výstupu zúčastnilo 21 turistov, vedúcim bol 

Vladimír Ješko, v termíne 27.8. sa zúčastnilo 10 turistov, vedúcim bol opäť Vladimír Ješko. 

 

Bod 9. Informácia o stave príprav webstránky KBT 

Konečná verzia stránky, spravovanie stránky, ako aj odmena administrátorovi stránky bude 

prerokovaná na najbližšom VV KBT.  

M. Lörincová  informovala, že pár dní pred zasadnutím VV KBT mali stretnutie s Vl. Ješkom a s T. 

Pudišom, ktorý na požiadanie predsedu poslal cenu a rozpis nákladov na vytvorenie stránky: 

 

Rozpis cenovej kalkulácie od Tomáša Pudiša: 



1. Inštalácia wordpressu a konfigurácia - 50€  

2. Design stránky - 50€  

3. Vytváranie stránky - 5 podstránok - 5*30€ = 150€ 

4. Napĺňanie stránky obsahom - 5*20€ = 100€  

5. Školenie pre pridávanie obsahu - 50€ 

Spolu 400 €. 

 

Čo sa týka aktualizovaných informácií o kluboch, ktoré poslali na novú stránku KBT, z 23 klubov 

poslalo informácie  14 klubov, teda niečo viac ako polovica klubov. 

 

 

 

 

Bod 10. Rôzne 

 

10.1 Podpredseda VV KBT a garant odznakov OTO 24 vrcholov MK BSK a TTO 13 MK 700, p. 

Miroslav Svítek, informoval prítomných, že k 5.9.2022 splnilo podmienky k udeleniu odznaku OTO 

24 vrcholov MK BSK 269 turistov a pri TTO 13 MK 700 splnilo podmienky k udeleniu odznaku  47 

turistov.  

10.2. Predseda KZ Bratislava M. Kubla informoval, že sa vyrábajú tabuľky ohľadom poškodzovania 

značenia. 

10.3 Budúce zasadnutie VV KBT je plánované na 3.10.2022. 

 

 

 

Zapísal dňa 5.9.2022 

Miloslav Kubla 

hospodár KBT  

 

 

Príloha:  

Návrh novelizovaných stanov KBT 


