
 

  

 

Zápisnica 7/2022 

zo zasadnutia VV KBT, konaného dňa 05.12.2022 

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

Prizvaní: Ján Molnár 

Program: 

1.) Otvorenie 

2.) Určenie zapisovateľa 

3.) Kontrola plnenia úloh – Svítek, 

4.) Stav na účtoch a v pokladni - Kubla 

5.) Počet členov - Kubla 

6.) Známky na 2022 - Kubla 

7.) Informácia o účte vo Fio banke – štatutárny zástupca 

8.) Informácia o stave príprav webstránky KBT - Lörincová 

9.) Návrh na zmenu stanov KBT - Svítek 

10.) Informácia o knihe o Trnavskej stovke – Svítek. 

11.) Dotácie na akcie na rok 2023 

12.) Rôzne 

 

Bod 1. Otvorenie 

Prítomných privítalapredsedníčka VV KBT Mária Lörincová. 

Bod 2. Určenie zapisovateľa: 

Za zapisovateľa bolaurčená Mária Lörincová 

Bod 3. Kontrola plnenia úloh 

Miroslav Svítek informoval prítomných o plnení uznesení: 

44/22 – splnené 3.10.22 – stanovy poslane na kluby na pripomienkovanie, prišli štyri pozmeňovacie návrhy 

34/22 – splnené -stretnutie s Dajama sa uskutočnilo, 10.10.22, autor Knihy ale zmenil vydavateľa bez nášho 
vedomia 

22/22 - skupinová adresa oddielov aktualizovať – splnené 

39/22 -kontakty na oddiely KBT aktualizovať -  splnené 

45/22 - novelizácia stanov na kluby poslať - splnené 

 

Pani predsedníčka nechala prečítať podanie pána Glevického, ktoré poslal predsedovi KST a je prílohou č.2 

píše sa v ňom: 

 

Vážený pán predseda ,  

na základe slobodného prístupu k informáciám sa na Vás obraciam so žiadosťou k nahliadnutiu do informačného 
systému KST časti registrácie MsKST R-KBT. Svoju žiadosť odôvodňujem: 

1. Domnievam sa, že niektoré MsKST neboli zaregistrované v zmysle VP č.5/2011o registrácii  a hláseniach 

klubov a regiónov a o evidencii fyzických a právnických osôb v športe. A nie sú zaregistrované ako občianske 
združenia na MV SR. 

2. Po nahliadnutí do registra občianskych združení na stránke MV SR som ich nenašiel. 



 

  

 

S touto žiadosťou sa na Vás obraciam aj preto, aby sa z zefektívnila činnosť  regiónu KBT, ktorá dlhodobo 
stagnuje a z 23 MsKST sa zúčastňuje na VZ KBT sotva 12 MsKST. Príkladom je aj to, že už osem rokov neboli 
novelizované stanovy KBT v zmysle novelizácii stanov KST a možno aj niektoré MsKST zanikli a sú problémy 
s uznášaním sa rokovania VZ KBT. 

Uznesenie 46/2022: Náš komentár – bude poslaný ako odpoveď predsedovi KST: Termín:15.12.2022 

Pán Glevický nehovorí pravdu a zavádza – o.i. nesprávne požíva skratku MsKST,  skratka by asi mala byť MkKST 

-áno, nie všetky kluby v KBT sú evidovane na MV SR. Nie je našou úlohou kontrolovať registráciu na MV 

SR.Vieme, že vKBT sú dva kluby neregistrované na MV SR. Ich členovia boli a sú členmi KST. Kluby, ktoré nie sú 

registrované na MV SK síce nemajú  právnu subjektivitu, ale členmi KST sú na základe registračného čísla KST. 
- na VZ KBT sa zúčastňuje dostatočný počet delegátov tak, aby VZ bolo uznášania schopné, na posledných dvoch 

VZ a MVZ sa zúčastnilo 13, resp. 15 delegátov - pán Glevický opäť nevraví pravdu, účasť na VZ je právo klubov, 
nie ich povinnosť. Neúčasť klubov na VZ a MVZ bola dopredu písomne ohlásená.  
Pred každým VZ sú všetky kluby kontaktované telefonicky, čiže o ich zániku by sme vedeli. O účasti klubov na VZ 
sa môžete presvedčiť v priložených prezenčných listinách. Prílohy č.3. a č.4. 

- VV KBT už takmer rok intenzívne pracuje na novelizácii stanov. Stanovy KBT nemusia byť novelizované akonáhle 
sa zmenia stanovy KST. Nie je teda pravda že VV KBT nepracuje. Plní si povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Stanov 

KBT. 

poznámka- pán Glevický kandidoval na post predsedu KBT a získal jediný hlas od 14 delegátov, zvolený kandidát 

získal 13 hlasov 

Ďalšie poznámky k pánu Glevickému: 

- pán Glevický kandidoval na post predsedu KBT a získal jediný hlas od 14 delegátov, zvolený kandidát získal 13 

hlasov 

- pán Glevický pred delegátmi mimoriadneho VZ obvinil VV KBT z porušenia stanov v bode nepredloženia 
schválenia rozpočtu na rok 2023 na MVZ, pričom podľa stanov rozpočet odsúhlasuje VV a ten tak urobil na 

svojom zasadnutí dňa 27.9.2022 - pozri bod 10 Zápisnice 6/2022 a Uznesenie 42/2022. 

- pán Glevický s pánom Junasom ako fyzické osoby, vyhlásiliTTO ( Tematický turistický odznak)700-ky Malých 

Karpát s logom KST, pán Svítek priniesol Klasifikáciu Výkonnostnej turistiky v KST, platnú od 1. Januára 

2005,podľa časti E – Oblastné a Tematické odznaky, bod 2 Organizačné zásady2.1.,2.2.2.3., konali p. Junas a p. 

Glevický v rozpore s týmito bodmi. 

Bod 4.) a 7.)  Stav na účte a v pokladni  

Stav na účte vo FIO banke k 05.12.2022 je 14 404,34€ 

Hotovosť v pokladni je 88,25€ 

Uznesenie 47/2022 

V súvislosti s uznesením 43/2022 VV KBT schvaľuje preplatenie výdavku na občerstvenie pri rokovaní 

VV27.9.2022, 48.37€ pre Máriu Lörincovú, ML dodá číslo účtu do 9.12.2022 

Uznesenie 48/2022 

V súvislosti s uznesením 24/2022 VV KBT schvaľuje preplatenie výdavku na občerstvenie na MVZ,  21.68€ pre 
Jozefa Polomského, JP dodá číslo účtu do 9.12.2022 

Uznesenie 49/2022 

V súvislosti s uznesením 26/2022 VV KBT schvaľuje preplatenie výdavku na Hviezdicový výstup na Devínsku 

Kobylu 100€ pre Ladislava Bimbu – L. Bimbo dodá číslo účtu do 9.12.2022 

Uznesenie 50/2022 

na základe predložených dokladov VV schvaľuje preplatenie 200€ pre Hikemates na komunitný výstup na Sivý 

Vrch, Hikemates dodá číslo účtu – mailom vyzvaní, do 9.12.2022 



 

  

 

Bod 5.) a 6.) - Počet členov a Známky na rok 2022 

2735 zakúpených známok pre členov + 3 známky pre podporu chát 

61 individuálnych členov 

 

Uznesenie 51/2022 

predseda KBT osloví kluby pre získanie informácie o termínekonania Členských schôdzí–privítali by sme, ak nás 

kluby budú informovať o ich konaní a členovia VV by sa ich mohli zúčastniť a informovať členov o činnosti VV 
KBT – nechceme kluby kontrolovať ale spolupracovať s nimi 
Termín:  9.12.2022, zodpovedný: predseda KBT 

8.) Informácia o stave príprav WEB-stránky KBT  

Uznesenie 52/2022 

Mária Lörincová predstavila novú WEB stránku KBT, VV odsúhlasil dizajn a autorovi sa vyplatí 400EUR na základe 

zmluvy o dobrovoľníckej činnosti 
Termín: 31.1.2023, zodpovedný: predseda KBT 

10.) Informácia o knihe o Trnavskej stovke – Svítek 

Pán Svítek informoval o príprave, detailoch a peripetiách tejto akcie 

 

Uznesenie 53/2022 

podpredseda KBT a predseda sekcie pešej turistiky KST priniesol informáciu s porady s predsedom KST,  že na rok 
2025 pán Vladimír Ješko, bývalý predseda KBT bez súhlasu VV KBT ako súkromná osoba prisľúbil, že usporiada 

letný celoštátny zraz na Donovaloch v roku 2025.  

VV KBT sa dištancuje od tohoto sľubu a neudeľuje garanciu na túto akciu.Podľa dokumentu: Čo treba zabezpečiť 
pre CZT KST a TOM pán Vladimír Ješko ako súkromná osoba nemôže organizovať LZ KST. 

predseda KBT napíše Predsedovi KST odmietavé stanovisko k usporiadaniu letného zrazu KST v roku 2025 na 

Donovaloch. Dokument Čo treba zabezpečiť pre CZT KST a TOM je prílohou č.5 tejto zápisnice 

Termín: 20.12.2022, zodpovedný: predseda KBT 

Bod 9.) Návrh na zmenu stanov KBT 

Na mail o Novelizácii Stanov reagovali 3 predsedovia klubov a dvaja individuálni členovia, ostatní sa nevyjadrili. 

Podrobnosti prerokujeme na VV KBT dňa 9.1.2023 

 

Uznesenie 54/2022 
VV KBT určuje za kontaktnú osobu pre styk v oblasti informácií  s individuálnymi členmi p. Máriu Lörincovú. 
Predseda oznámi túto skutočnosť mailom individuálnym členom. 
Termín: 31.12.2022, zodpovedný: predseda KBT 

 

Uznesenie 55/2022 

VV prerokoval podnety od predsedu RK zaslane mailom a predseda VV KBT mailom odpovie: 

mail je prílohou č.6 

- zmena uznesenia - 8 mesiacov po termíne konania VZ sa podpísané, overené uznesenie meniť nedá 

- prezenčná listina z MVZ už mala v sebe zahrnuté všetky náležitosti ktoré RK KBT spomína 

- neakceptujeme požiadavku zapracovať do Stanov KBT určenie termínov spracovania a zverejnenia zápisníc z VV, 

VZ KBT 

- súkromne adresy nezverejníme - VV pracuje ako team a ma kontaktnú adresu: kbt.bratislava@gmail.com 

Ďalej: 
- žiadosť o vymazanie mena p. Glevickeho zo zápisnice zasadnutia VV zo dňa 5/2022zamietame, na zasadnutí bol 

mailto:kbt.bratislava@gmail.com


 

  

 

prítomný ako hosť a je aj ako hosťzapísaný v prezenčnej listine 

Termín: 20.12.2022, zodpovedný: predseda KBT 

Bod 11.) Dotácie na akcie na rok 2023 

Uznesenie 56/2022 

VV schvaľuje pre TK START na ním organizované 3 akcie dotáciu vo výške 225€ - Trigonála, Zimné výstupy na MK 

vrcholy, CIK CAK. Termín: 30.6.2023 

Uznesenie 57/2022 

VV schvaľuje pre TK DEVIN na ním organizovanú akciu Devínska 37 dotáciu vo výške 150€. Termín: 30.6.2023 

Uznesenie 58/2022 

VV schvaľuje pre TK HIKEMATES na ním organizovanú akciu dotáciu vo výške 200€ na KOMUNITNÝ VÝSTUP na 
Suchý v Malej Fatre. Termín: 30.6.2023 

Bod 12.) Rôzne 

 - Na bežky! kampaň na StartLabe na Mapa aktuálnych podmienok pre bežecké lyžovanie - VV chcel finančne  
podporiť  - momentálne je už finančná zbierka uzatvorená. 

 

Uznesenie 59/2022 
VV KBTžiadaVV KSTudeliť ĎAKOVNÝ LIST Vladovi SVRČKovi k jeho 90-narodeninám pre propagáciu a rozvoj 

diaľkovej turistiky v MK. 

termín: 9.12.2022 zodp. predseda , pozn. 15.12.2022 podpredseda vyzdvihne ocenenie a odovzdá p.SVRČKOVI, 

pokiaľ udelenie schváli VV KST. 
 
Uznesenie 60/2022 

Do konca januára 2023 predložiť definitívne stanovisko k Stanovám KBT 

 

Budúce zasadnutie VV KBT je plánované 9.1.2023 

 
 
Prílohy: 

 

č.1 – Prezenčná listina 

č.2 – Podanie pána Glevického – emailová komunikácia 

č.3– Prezenčná listina VZ konaného dňa 30.3.2022 

č.4– Prezenčná listina MVZ konaného dňa 25.10.2022 

č.5– Čo treba zabezpečiť pre CZT KST a TOM 

č.6 – vvkbt Doplnenie programu stretnutia VV KBT- email od predsedu RK KBT 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mária Lörincová 

 

 


