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Vec: Odvolanie proti Rozhodnutiu OU-TT-OSZP1-2021/025993-008 

 

 

Výkonný výbor Klubu bratislavských turistov (VV KBT) podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov podáva odvolanie proti Rozhodnutiu OU-TT-

OSZP1-2021/025993-008. 

 

Upresňujeme v svojom odvolaní spôsob pohybu účastníkov chystaného Turistického tematického 

odznaku 12 vrcholov Malých Karpát nad 700 metrov (TTO 12 MK 700) a prikladáme aj mapku 

znázorňujúcu plánované trasy výstupu na vrcholy Veterlín a Čelo. 

 

Na Veterlín by sa dostávali účastníci TTO 12 MK 700 z červenej turistickej značenej trasy (TZT) 

medzi turistickým informačným miestom (TIM) Červená hora a TIM rázc. Pod Ostrým kameňom. 

V bode, kde z červenej TZT odbočuje lesná cesta, by bola významová značka odbočky a tak isto 

potom by bola významová značka odbočky z lesnej cesty, vedúca terénom priamo k vrcholu 

Veterlína. V prípade potreby by sme umiestnili výstupové značky aj na stromy v teréne, aby bola 

trasa vyznačená jasne a nedochádzalo k vybočeniu z nej. V podmienkach plnenia TTO 12 MK 700 

by bolo výslovne uvedené, že z vrcholu sa musia účastníci vrátiť späť dolu na lesnú cestu a nesmú 

pokračovať po hrebeni k vrcholu Čela. 

 

Na Čelo by sa dostávali účastníci TTO 12 MK 700 zo sedla Záruby, kde by bola na TIM upevnená 

významová značka odbočky a trasa k vrcholu Čela by bola vyznačená aj v teréne, aby nedochádzalo 

k odchýleniu sa od povolenej trasy. V podmienkach plnenia TTO 12 MK 700 by bolo výslovne 

uvedené, že z vrcholu sa musia účastníci vrátiť späť k TIM v sedle Záruby a nesmú pokračovať po 

hrebeni k vrcholu Veterlína. 

 

Účastníci by sa prípadnej kontrole preukázali Záznamníkom TTO 12 MK 700 s vyplnenými 

identifikačnými údajmi, ktoré by bolo možné konfrontovať s identifikačnou kartou/občianskym 

preukazom účastníka. 
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Nepredpokladáme, že by sa počas celého roku vybralo oficiálne s takýmto Záznamníkom na oba 

vrcholy viac ako 80 účastníkov. 

 

Vo Vašom odôvodnení zamietnutia našej žiadosti uvádzate tiež, že boli pri porušení zákazu pohybu 

v danom priestore prichytení viacerí členovia KBT. KBT však nemá žiadne členské preukazy a ani 

podľa občianskeho preukazu a miesta bydliska sa to nedá tvrdiť. Existujú len členské preukazy 

KST, navyše daná oblasť je vzdialená od Bratislavy a tak v drvivej väčšine prípadov mohlo ísť skôr 

o občanov Trnavského kraja, prípadne z celého Slovenska. KBT združuje turistov, ktorí sú členmi 

turistických klubov v Bratislave a nie z celého Bratislavského samosprávneho kraja. Aj keď aj 

turisti z bratislavských klubov mohli do tejto lokality zablúdiť. Náš chystaný odznak, TTO 12 MK 

700,  práve turistov z bratislavských klubov upozorní, aby sa v tejto lokalite vyhýbali prísne 

chráneným územiam.  

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Ješko 
Predseda Klubu bratislavských turistov 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Mapa s trasou výstupu na Veterlín a Čelo 

Kontakt: Vladimír Ješko, tel.: 0903/241847, e-mail: jesko.vlado@gmail.com 
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