
Zápisnica 6/2022 

zo zasadnutia VV KBT, konaného dňa 27.09.2022 

Prítomní: Miroslav Svítek, Miloslav Kubla, Mária Lörincová, Jozef Polomský, Ladislav Bimbo 

Prizvaní: Ján Molnár 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie zapisovateľa 

3. Schválenie programu zasadnutia VV KBT 

4. Kontrola plnenia uznesení VV KBT od VZ KBT 2021, vrátane uznesení VZ KBT 2021 a 2022 – Svítek 

5. Aktuálny zoznam individuálnych členov KBT – Kubla 

6. Stav objednávania členských známok KST 2022 členmi KBT – Kubla 

7. Stav na účte vo Fio banke a v hotovosti – Svítek, Kubla 

8. Návrh na nového predsedu / predsedníčku / KBT – Svítek 

9. Návrh Programu Mimoriadneho VZ KBT, vrátane návrhov na predsedov mandátovej, návrhovej 

a volebnej komisie, ako aj Rokovacieho poriadku MVZ KBT – Svítek 

10. Príprava rozpočtu KBT na rok 2023 – Kubla, Svítek 

11. Správa o plnení OTO 24 vrcholov MK BSK a TTO 13 MK 700 – Svítek 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

Bod 1. Otvorenie 

Prítomných privítal podpredseda VV KBT Miroslav Svítek, ktorý podľa Stanov KBT až do voľby nového 

predsedu / predsedníčky / KBT zastupuje bývalého predsedu Vladimíra Ješka, ktorý sa dňa 12.9.2022 

mailom vzdal funkcie predsedu KBT. 

Bod 2. Schválenie zapisovateľa 

Za zapisovateľa bol navrhnutý Miroslav Svítek 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania: Za zapisovateľa bol schválený Miroslav Svítek 

Bod 3. Schválenie Programu zasadnutia VV KBT 

Návrh Programu zasadnutia VV KBT rozposlal podpredseda VV KBT Miroslav Svítek pred zasadnutím 

VV KBT členom VV KBT a predsedovi KoK KBT mailom. 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Výsledok hlasovania: Navrhovaný Program zasadnutia VV KBT bol schválený 

Bod 4. Kontrola plnenia uznesení VV KBT od VZ KBT 2021, vrátane uznesení VZ KBT 2021 a 2022 

12/2022 - pokiaľ bol účet v Slovenskej sporiteľni, boli výpisy zasielané, vo Fio banke má prístup každý 

a preto sa uznesenie ruší 

37/2021 – samolepky sú zakúpené 

19/2022 – nakoľko je ešte 40 ks odznakov, výroba, ani cena neboli zisťované. Stane sa tak až bude 

vydaných 295 ks odznakov. 



22/2022 – mailová skupinová adresa oddielov bude do 2.10.  zaktualizovaná Kublom 

26/2022 – akcia Sivý vrch, organizovaná KT HIKEMATES, bola zverejnená do určeného  termínu 

28/2022 – skúšobná prevádzka novej webovej stránky je spustená 

33/2022 – pripomienky k návrhu novelizácie Stanov KBT do určeného dátumu poslali štyria členovia 

VV KBT 

34/2022 – rokovanie s možným vydavateľom knihy o Trnavskej 100 vke neprebehli do dnešného dňa, 

lebo Ctibor Páchnik, autor knihy, stretnutie nedohodol. Predĺžené do 10.10.2022 

35/2022 – predsedovia RR MK a TT boli oboznámený s myšlienkou finančne podporiť vydanie knihy 

a vyjadria sa 21.10.2022 

36/2022 – prístup M. Svíteka k účtu vo FIO banke - splnené 

Všetky uznesenia z VZ KBT v roku 2021 sú splnené. 

Pri kontrole plnenia uznesení VZ KBT 2022 bolo zistené, že v rozpore s uznesením, nahlásil predseda 

Vladimír Ješko na VV KST ako členku Medzinárodnej komisie Susan Schmalcovú, hoci také uznesenie 

nebolo prijaté a ani sa o ňom nehlasovalo a taktiež ako člena Učebno – metodickej komisie Ladislava 

Glevického a Klasifikačnej Jozefa Junasa, hoci sa o takýchto návrhoch vôbec nehlasovalo. Na základe 

takto nesprávne zaslaného Hlásenia z RVZ, boli VZ KST Susan Schmalcová a Jozef Junas zvolení do 

komisií KST. 

Bod 5 - Aktuálny zoznam individuálnych členov KBT 

Stav individuálnych členov sa od posledného zasadnutia VV KBT nezmenil. Stále je 61 členov. 

Bod 6 - Stav objednávania členských známok KST 2022 členmi KBT 

2 599 známok + 1 na podporu chát 

Bod 7 - Stav na účte vo Fio banke a v hotovosti 

Vo Fio banke je k 27.9.2022 14 066,48 € a v hotovosti je v pokladni KBT 88,25 €. 

Bod 8 - Návrh na nového predsedu / predsedníčku / 

Podpredseda VV KBT predložil prítomným návrh, aby za predsedníčku KBT bola na MVZ KBT 

navrhnutá členka VV KBT, Mária Lörincová. 

Hlasovanie: 

Za : 5 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Výsledok hlasovania: VV KBT zvolil za kandidátku na predsedníčku KBT Máriu Lörincovú 

Bod 9 - Návrh Programu Mimoriadneho VZ KBT, vrátane návrhov na predsedov mandátovej, 

návrhovej a volebnej komisie a návrh Rokovacieho poriadku MVZ KBT. 

Podpredseda VV KBT navrhol za predsedu mandátovej komisie Ladislava Bimba, za predsedu 

Volebnej komisie Jána Molnára, za predsedu Návrhovej komisie Miloslava Kublu a predložil návrh 

programu MVZ KBT. O všetkých návrhoch sa hlasovalo naraz. 

Hlasovanie: 

Za : 5 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Výsledok hlasovania: predsedovia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie boli zvolený a bol 

odsúhlasený aj program MVZ KBT, ktorý je Prílohou č. 1 zápisnice 6/2022 a návrh Rokovacieho 

poriadku MVZ KBT, ktorý je Prílohou č.2 zápisnice 6/2022. 

Bod 10 - Príprava rozpočtu KBT na rok 2023 

V rámci debaty o rozpočte KBT na rok 2023 boli predložené návrhy na novelizáciu Zásad finančnej 

podpory účasti členov KBT na Celoštátnych zrazoch KST v roku 2023, novelizáciu Zásad na podporu 

turistických akcií organizovaných klubmi KBT pre verejnosť v roku 2023, ako aj návrh na akcie 

organizované priamo VV KBT a ich finančné krytie. 



Návrh uznesenia č.37/2022 

Otvorenie 100 jarných kilometrov na Pánovej lúke 25.03.2023 a 100 € na občerstvenie – zodpovedný 

Miroslav Svítek 

Hlasovanie: 

Za : 5 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Uznesenie č.37/2022 bolo schválené 

Návrh uznesenia č.38/2022 

Silvester 2023 na Malom Slavíne a 200 € na občerstvenie, zodpovední Mária Lörincová a Miloslav 

Kubla. 

Hlasovanie: 

Za : 5 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Uznesenie č.38/2022 bolo schválené 

Návrh uznesenia č.39/2022 

Na aktuálnych stránkach KBT aktualizovať kontakty na oddiely KBT, zistené podpredsedom VV KBT 

do 02.10.2022, zodpovedný Miloslav Kubla. 

Hlasovanie : 

Za : 5 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Uznesenie č.39/2022 bolo schválené  

Návrh uznesenia č.40/2022 

Podpredseda VV KBT navrhol vzhľadom k inflácii a predpokladanému príjmu z členských známok za 

rok 2022, novelizovať Zásady na finančnú podporu účasti členov KBT na Celoštátnych zrazoch KST 

v roku 2023. 

Hlasovanie : 

Za : 5 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Uznesenie č.40/2022 bolo schválené a novelizované Zásady na finančnú podporu účasti členov KBT 

na Celoštátnych zrazoch KST v roku 2023 sú Prílohou č. 3 Zápisnice 6/2022. 

Návrh uznesenia č.41/2022 

Podpredseda VV KBT navrhol vzhľadom k inflácii a predpokladanému príjmu z členských známok za 

rok 2022, novelizovať Zásady na finančnú podporu turistických akcií organizovaných klubmi KBT pre 

verejnosť v roku 2023.  

Hlasovanie : 

Za :5 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Uznesenie č.41/2022 bolo schválené a novelizované Zásady na finančnú podporu turistických akcií 

organizovaných klubmi KBT pre verejnosť v roku 2023 sú prílohou č.4 Zápisnice 6/2022.  

Návrh uznesenia  č.42/2022 

VV KBT schvaľuje Návrh rozpočtu KBT na rok 2023 vo výške 5 600 € a to 3 000 € na krytie nákladov 

schválených podľa Zásad na finančnú podporu turistických akcií organizovaných klubmi KBT pre 

verejnosť v roku 2023, 2 000 € na krytie nákladov schválených podľa Zásad na finančnú podporu 



účasti členov KBT na Celoštátnych zrazoch KST v roku 2023, 250 € na občerstvenie na zasadnutiach 

VV KBT, 300 € na občerstvenia na akciách organizovaných VV KBT pre turistickú verejnosť schválených 

uzneseniami 37/2022, 38/2022, 50 € na občerstvenie na VZ KBT 2023. 

Hlasovanie : 

Za . 5 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Uznesenie č.42/2022 bolo schválené 

Návrh uznesenia č.43/2022 

Občerstvenie na MVZ KBT vo výške 50 €, zodpovedný Jozef Polomský. 

Hlasovanie : 

Za : 5 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Uznesenie č.43/2022 bolo schválené 

Návrh uznesenia č.44/2022 

Do 03.10.2022 zašle podpredseda VV KBT, Miroslav Svítek, predsedom klubov KBT pozvánku na MVZ 

KBT, návrh Rokovacieho poriadku MVZ KBT a Hlásenie o delegátovi na MVZ KBT. 

Hlasovanie : 

Za : 5 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Uznesenie č.44/2022 bolo schválené 

Návrh uznesenia č.45/2022 

Do 03.10.2022 zašle podpredseda VV KBT, Miroslav Svítek, predsedom klubov KBT návrh novelizácie 

Stanov KBT s tým, že bude požadovať od nich zaslanie pripomienok k nim do konca novembra 2022. 

Hlasovanie : 

Za : 5 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Uznesenie č.45/2022 bolo schválené. 

Bod 11 - Správa o plnení OTO 24 vrcholov MK BSK a TTO 13 MK 700 

Garant oboch odznakov, Miroslav Svítek, oboznámil prítomných s tým, že k 27.9.2022 splnilo OTO 24 

vrcholov MK BSK 271 turistov a turistiek a TTO 13 MK 700 splnilo k 27.9.2022 49 turistov a turistiek. 

Bod 12 – Rôzne 

Miloslav Kubla oznámil, že sme dostali všetky potrebné súhlasy k tomu, aby sa mohla vyznačiť trasa 

na kopec Zámok a k ruine hradu Kuchyňa. 

Miroslav Svítek oboznámil prítomných s odpoveďou p. Calpašovej, členky VV KST a advokátky na 

zaslané otázky ohľadne novelizácie Stanov KBT. 

 

K otázke ohľadom komisií: 

V stanovách uvádzate, že KBT je regionálnou radou KST, avšak v stanovách 

KST sa používa pojem región. KBT je regiónom KST (R), a teda členom KST. 

VP KST č. 6/2011 hovorí o stálych komisiách KST a nie komisiách 

regiónov. Zároveň podľa čl. 6 VP KST č. 6/2011 si členovia KST (kam 

patria aj regióny) vytvárajú potrebnú štruktúru sekcií a komisií alebo 

poverujú svojich funkcionárov starostlivosťou o jednotlivé činnosti, 

ktoré inak majú v pôsobnosti sekcie a komisie, a to na zabezpečenie 



jednotlivých činností. Uvedené je upravené aj vo VP KST č. 2/2011. Podľa 

čl. 3 VP KST č. 2/2011 si regióny vytvárajú sekcie a komisie podľa 

potreby a môžu miesto zriadenia sekcie alebo komisie poveriť funkcionára 

alebo funkcionárov regiónu činnosťami, ktoré by inak spadali do 

pôsobnosti sekcií alebo komisií, pričom môžu prihliadať na odporúčania 

príslušnej sekcie KST alebo komisie KST. Zároveň komisie KST vystupujú 

aj vo vzťahu k príslušným sekciám a komisiám na úrovni regiónov KST, ak 

sú zriadené, ako metodické orgány. Regióny teda nie sú povinné vytvárať 

si všetky taxatívne uvedené stále komisie. Skutočnosť, že stanovy 

regiónu nemôžu byť v rozpore so stanovami KST zostane tak zachovaná. 

 

K otázke ohľadom práva účasti individuálnych členov na VZ: 

Uvedené právo sa týka podľa zákona o športe iba národného športového 

zväzu, čím KST nie je. KST je zapísaný v registri právnických osôb v 

športe ako národná športová organizácia, na ktorú sa toto právo 

nevzťahuje. 

 

S pozdravom, 

ACM 

Bod 13 – Záver 

Podpredseda VV KBT, Miroslav Svítek, poďakoval všetkým prítomným za aktívnu a konštruktívnu 

účasť a o 19,45 hod. ukončil VV KBT. 

 

Prílohy: 

č.1 – program MVZ KBT 

č.2 - Rokovací poriadok MVZ KBT 

č.3 - Novelizované Zásady na finančnú podporu účasti členov KBT na Celoštátnych zrazoch KST v roku 

2023. 

č.4 – Novelizované Zásady na finančnú podporu turistických akcií organizovaných klubmi KBT pre 

verejnosť v roku 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


