
Zápisnica 

z Valného zhromaždenia Klubu bratislavských turistov, 

ktoré sa konalo 20. októbra 2015 v Dome turistiky KST 

 

Program: 1/ Otvorenie 

                 2/Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

                 3/ Správa o činnosti KBT a plán hlavných úloh 

                 4/ Správy predsedov komisií 

                 5/ Správa o hospodárení 

                 6/ Správa revíznej komisie 

                 7/ Diskusia 

                 8/ Uznesenie 

                 9/ Záver 

 

Prítomní:  Senček Vladimír (TO Bjatek), Valúch Dušan (TJ Kamzík), Ješko Vladimír (TJ 

Štart), Kolega Peter (TK AŠK Inter), Hricová Zuzana (VK Dunajčík), Jakab Štefan (KST 

Železničiar), Nižňan Ivan (TJ Tesla), Olajcová Helena (KST Limba turist), Michna Jozef(KT 

Slovnaft), Kubla Miloslav (KT Breza), Višová Imelda (KT Via Danubia), Hojzak Martin (KT 

Teren Koza) a Puncochař Ján (KT Lokomotíva). 

 Hosť: Szőcsová Iveta (TJ Tesla) 

K bodu 1.) 

Prítomných delegátov privítal a zhromaždenie viedol podpredseda VV KBT J. Racek. 

Ospravedlnil predsedu KBT P. Perhalu, ktorý sa na zhromaždení nemohol zúčastniť zo 

zdravotných dôvodov. 

V úvode požiadal prítomných o pripomienky alebo doplnenie programu. Z dôvodu, že žiadne 

neboli, prístúpilo sa k hlasovaniu. Navrhnutý program bol schválený jednomyseľne (13 

hlasmi). 

K bodu 2.) 

Po schválení programu sa pristúpilo k voľbe mandátovej a návrhovej komisie: 

Mandátová – J. Puncochař (predseda), Z. Hricová, H. Olajcová 

Návrhová – M. Kubla (predseda), V. Senčák, M. Hojzak 

Navrhnutí delegáti za členov komisií boli schválení bez pripomienok – 13 hlasmi. 

 

Správu o činnosti KBT  od predchádzajúceho VZ (apríl  2014) predniesol podpredseda KBT 

J. Racek. V závere správy zhodnotil aj úlohy pre výbor a kluby, ktoré vyplynuli z uznesenia 

2014. Zároveň načrtol plán hlavných úloh na rok 2016. 

 

Dielčie správy za jednotlivé komisie predniesli: A. Vallo za VHT, Z. Hricová za VT, J. Racek 

za PT + Turistiku so psom, spracovanú D. Alfőldim, M. Kubla za komisiu značenia a J. 

Puncochař za klasifikačnú komisiu. Neprítomní členovia výboru správy v písomnej forme 

nezaslali!        Správu o hospodárení predniesla Z. Jendželovská a správu revíznej komisie H. 

Olajcová.   Všetky prednesené správy sú súčasťou tejto zápisnica. 

Predseda mandátovej komisie J. Puncochař informoval prítomných o počte delegátov 

s hlasom rozhodujúcim – 13, o počte členov KBT, ktorí si zakúpili členskú známku na rok 

2015 – 800 a počte odborov, klubov v KBT – 23. Ďalej uviedol, že zhromaždenie je uznášania 

schopné – prítomných bolo 56,52% pozvaných delegátov. 



K bodu 3.) 

 

Správa o činnosti Klubu bratislavských turistov  za rok 2014 

 

Klub bratislavských turistov a jeho výkonný výbor pracovali od zvolenia na Valnom 

zhromaždení 10. apríla 2013 v roku 2014 pod vedením Petra Perhalu.  

VV KBT na svojich  8 zasadnutiach riešil nielen úlohy z vlastných zasadnutí, ale aj problémy, 

ktoré mali bratislavskí turisti, či už na úrovni regiónu alebo v jednotlivých kluboch 

a odboroch.  

Hlavná náplň zasadnutí:  kontrola plnenia prijatých úloh, informácie jednotlivých sekcii KBT,  

príprava podkladov na žiadosť o dotáciu VÚC.  KBT bola schválená dotácia vo výške 

2000,00 € na turistické podutia pešej turistiky, školenie základov vysokohorskej turistiky ,  

turistické značenie , na podujatie turistiky so psom, pre mládež a  ich činnosť. 

V  hodnotiacom roku bola zvolená nová predsedníčka revíznej komisie Olajcová Helena z TK 

Limba. 

Nepodarilo sa obsadiť funkciu sekretára KBT.  Predaj členských známok naďalej 

zabezpečovala hospodárka  Jendželovská Zuzana a zápisnice Puncochář Ján. 

Na volebnom Valnom zhromaždení  KST uskutočnilo v Žiline 8.júna 2014,  bol zvolený nový 

výkonný výbor a zloženie sekcii a komisii. 

Za KBT do orgánov KST na nové 4-ročné funkčné obdobie boli schválení títo členovia: 

-za člena VV KST pre činnosť (presunové prostriedky) a propagáciu zvolený predseda KT 

Slovnaft Bratislava Vladimír Gábriš.  

-za člena revíznej komisie KST bol zvolený za KBT Ing. Ján Puncochař 

-stálym zástupcom KBT v ÚR KST na roky 2014-18 je Andrej Vallo, člen VV KBT pre 

vysokohorskú turistiku.  

-Za člena medzinárodnej komisie KST bol zvolený Ing. Miloslav Kubla, predseda KT Breza 

Bratislava. 

- Za člena klasifikačnej komisie KST bol zvolený Ing. Ján Puncochář, predseda KK KBT.  

-Za predsedu propagačnej komisie KST bol zvolený Ing. Arch. Michal Hučko, člen VV KBT 

pre jazdeckú turistiku,  

-Za člena propagačnej komisie KST Ing. Dušan Valúch, predseda TJ Kamzík Bratislava.  

-Za členov organizačnej a legislatívnej komisie KST boli na XV. VZ KST zvolený Ing. Dušan 

Valúch a Ing. Ida Ovečková obaja z TJ Kamzík Bratislava.  

-Za člena majetkovej komisie KST bol zvolený Ing. Jozef Polomský z KT Lokomotíva 

Bratislava. 

-Predsedom sekcie pešej turistiky KST na roky 2014-18 je Jindrich Racek, člen VV KBT pre 

pešiu turistiku. Členmi sekcie pešej turistiky KST sú za KBT Svetozár Krno a Peter Hrdlička 

– kooptovaná Zuzana Jendželovská 

-Členom sekcie cykloturistiky KST je Ladislav Bimbo, člen VV KBT pre cykloturistiku.  

-Členmi sekcie vodnej turistiky KST sú za KBT Štefan Bárányi, Martin -Čajagi a Milan 

Poliak.  

-Členom sekcie vysokohorskej turistiky je za KBT Vladimír Gabriš a člen VV KST pre sekcie 

a komisie 

- Predsedom sekcie jazdeckej turistiky KST je Ing. Arch. Michal Hučko.  

Členmi sekcie značenia KST sú za KBT Ing. Miloslav Kubla, Ján Michalec, Ing. Ján 

Puncochař a Ing. Rudolf Šimko. 



 

Regionálna rada prijala v súlade so stanovami KBT 4-nových individuálnych členov. 

 Na zasadnutiach VV sa nepodarilo doriešiť novú adresu sídla regionálnej rady.  

 Aktivity sekcii KBT sú zhodnotené v samostatných správa 

                                                                                                      Jindrich Racek 

                                                                                                     podpredseda KBT 

 

K bodu 4.) – správy sekcií a rady mládeže:    

Správa sekcie pešej turistiky KBT 2014 
 

Sekcia PT sa v roku 2014 stretla 5 raz v zložení - Jindrich Racek, Ivan Nižnan, Marian 

Nižnan, Ľudovít Bahurinský, Pavol Šoula a Peter Hrdlička.  

 

Každoročne v spolupráci s RR Trnava pripravujeme oblastný turistický kalendár - Malé 

Karpaty a okolie, ktorý využívajú nielen turisti ale aj široká verejnosť. Kalendár uvádza 

množstvo turistických podujatí, čo je pozitívne a súčasne hovorí o veľkej aktivite turistov. Na 

druhej strane to trochu komplikuje situáciu, aby nedochádzalo v kolízii termínov jednotlivých 

podujatí rovnakého charakteru organizovaných v jednom regióne. V tomto smere kus práce 

urobil hlavný zostavovateľ kalendára Pavol Šoula. Niektoré podujatia boli uvádzané v 

Slovenskom rozhlase.  

Snahou sekcie je obnoviť otvorenie jarnej turistickej sezóny a ukončenie turistickej sezóny, čo 

sa nám však moc nedarí, pre nezáujem klubov. V predchádzajúcich rokoch podujatie pripravil 

KT Lokomotíva Ba  

Radi by sme obnovili patronáty nad turistickými chodníkmi v Malých Karpatoch.  

KT Lokomotíva Bratislava, ktorá sa venuje každoročne údržbe v mesiaci apríl, modrého 

„Račianskeho okruhu“ už niekoľko desaťročí, bez prerušenia. Nie je to len čistenie od 

odpadkov, ale aj prerezávanie spadnutých kmeňov, oprava mostíkov a lávok, ale aj 

nahlasovanie nedostatkov v značení, ktoré je zapríčinené ťažbou, kalamitami, a vandalmi.  

TJ Tesla Bratislava pripravila, okrem tradičných podujatí aj pre verejnosť, na konci roka 

veľmi pekné stretnutie bratislavských turistov na Malom Slavíne pod názvom – Silvestrovské 

a je to. Na tomto podujatí sa zúčastnilo cez 500 účastníkov, čo je najväčšia účasť na 

bratislavskom podujatí. Prevzala na seba aj organizovanie jedného najstaršieho diaľkového 

pochodu Trnavská 100.  

KT Štart – pripravil pre  organizovaných a neorganizovaných turistov Trigonálu  

a Malokarpatský cik-cak.  

KT Breza – pripravila pre širokú verejnosť v decembri podujatie Schengentour 

KST Limba turist – okrem podujatí pre dospelých, organizovali detské výlety pre rodičov 

a deti do okolia Bratislavy, na Roháče a Rakúska.  

KT Via Danubia – pripravila pre organizovaných aj neorganizovaných turistov podujatia 

v malých Karpatoch a v povodí Dunaja.  

     Na zasadnutí sekcie sa zaoberáme aj Výkonnostnou turistikou, jej plnením po línii 

Výkonnostného odznaku pešej turistiky / VOPT / a po línii Zápočtových ciest. Pri 

výkonnostných odznakoch PT je súťaž Malokarpatský super diaľkoplaz / MKSD / a 

Slovenský super diaľkoplaz / SSD / pre účastníkov 100km pochodov. Boli vypracované 

zásady optimalizácie termínov DP pre oblastný kalendár, čo zabezpečuje nestretávanie sa 

termínov pri významných diaľkových pochodov.  



Problém so zápočtovými cestami – podmienky v súčasnosti nie sú vyhovujúce. Je jasné, že 

stanovenie kritérií a najmä kontrolovanie ich plnenia nie sú jednoduché. Je potrebné znovu 

prejsť všetky staršie pripomienky a pripraviť návrh na zmenu podmienok pre plnenie ZC.  

 

V spolupráci so sekciou PT KST  
- sa podieľame aj na organizovaní celoslovenských podujatí, Stretnutie čitateľov časopisu 

Krásy Slovenka, Celoslovenský zraz turistov KST, Stretnutie na Štefánikovej chate, Národný 

výstup na Kriváň, Stretnutia priaznivcov KST, Chodníkom Jozefa Dekréta Matejovie.  Boli 

by sme radi, keby sa týchto podujatí zúčastnilo aj viac turistov z Bratislavy.  

- Expedičná turistika pri PT KST, ktorú vedie Svetozár Krno, každý rok pripravuje v 

Bratislave medzinárodné stretnutie expedičnej turistiky a netradičných cestovateľov s besedou 

a premietaním filmov, ktorá sa uskutočnila na Elektrotechnickej fakulte BA .  

 

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí robíte túto dobrovoľnú prácu bez nároku na finančnú odmenu, 

aj keď veľa ľudí je presvedčených, že sme za to platení.  

                                                                                                     Jindrich Racek 

                                                                                              predseda sekcie PT KBT 
 

Správa o činnosti sekcie VHT KBT 2014 
  

Sekcia po ročnej prestávke znovu usporiadala kurz základov vysokohorskej turistiky pre členov 

bratislavských turistických klubov. Kurz sa uskutočnil v priestoroch klubovne Klubu turistov Slovnaft 

–teoretická časť a praktický výcvik na cvičných skalách  Traja jazdci v Malých Karpatoch. Kurz 

úspešne absolvovalo 32 účastníkov a viedli ho inštruktori VHT  Alexander Gašparík, Jozef  Michna, 

ing. Zdeno Vasilišin, Marián Sobolič, Dušan Oravec, Peter Bedocs. Vedúcim kurzu bol Andrej Vallo. 

Na letnom zraze VHT vo Vysokých Tatrách naši inštruktori zabezpečovali túry po neznačkovaných 

chodníkoch pre účastníkov zrazu.  Sekcia organizuje v spolupráci KT Slovnaft výcvik pre záujemcov 

na cvičných skakách Traja jazdci , pod vedením skúsených  inštruktorov VHT . Podujatie sa teší 

veľkému záujmu širokej verejnosti najmä  mládeži. 

V novembri rozbiehame ďalší  kurz základov VHT pre záujemcov. 

                                                                                                                             Andrej Vallo,   

                                                                                                                            sekcia VHT KBT  

 

Správa o činnosti sekcie VT KBT 2014 

 

Sekcia vodnej turistiky každoročne organizuje tieto akcie: 

február – vodácky ples 

     extrémny splav po Morave 

marec – otvorenie vodáckej sezóny  

máj – vodácke orientačné preteky v bodíckych zátokách  

júl – doprovod TIDu Bratislava – Labatlán  

október – zatváranie vody Bratislava - Gabčíkovo 

Počet účastníkov je obmedzený kapacitou vleku. Okrem týchto akcií organizovaných sekciou 

sa konajú rôzne klubové akcie. 

Napriek tomu, že sa zrekonštruovala šmykľavka na vodnom diele v Čunove, nefunguje. Nie je 

možné sa po nej spúšťať do starého koryta.  Býva často zaprataná naplavenými stromami, 

ktoré správca vodného diela neodpratáva. Prenášku v Hrušove vyčistil vodácky klub 

Dunajčík, ktorý tam na jeseň poriadal vodácke preteky Dunajský maratón za účasti vodákov 

zo všetkých kontinentov. 



Z BSK sme dostali dotáciu 300€, ktorú využijeme na záverečnom splave na odvoz účastníkov 

a lodí. Akcie sa zúčastňujú všetky bratislavské kluby. 

 Na Malom Dunaji mala začať výstavba novej malej vodnej elektrárne v Eliášovciach. Konala 

sa protestná plavba po Malom Dunaji, čo malo za následok pozastavenie výstavby. 

 

                                                                                                    Ing. Zuzana Hricová 

                                                                                             Predseda sekcie vodnej turistiky 

 

Sprava rady mládeže KBT 2014 

 

TOM Boanerges Bratislava v roku 2014 zorganizoval letný tábor TOM v Českej republike na 

Herberku Ferdinanda Dobrotivého v Sloupe v Čechách. Tejto akcie sa zúčastnilo 28 osôb. 

Spoznávali sme okolie Sloupu, Českej Lípy, ale navštívili sme aj vzdialenejšie miesta ako 

Máchovo jezero, Prírodnú pamiatku Peklo, Panskú skálu známu z rozprávky Pyšná princezná.  

V roku 2014 sme zorganizovali spoločný viacdňový výlet TOM Boanerges Bratislava a TOM 

Závod v mesiaci október vďaka niekoľkoročnej spolupráci s Radou moravského kraja 

ATOM. Vďaka projektu MŠ Českej republiky, ktorý sa týka cezhraničnej spolupráce sa 25 

členov z oboch oddielov zúčastnilo 5-dňového výletu v oblasti Chebu a Karlových Varov. 

Akcia nesie názov PODZIMKY a teší sa veľkej obľube u našich TOMíkov. Počas tejto akcie 

sme navštívili Františkove Lázne, Mariánske Lázne, Karlove Vary, zámok Kynžvart, rašeliny 

Kladská, hrad Loket, Svatošské skály, Rezervace SOOS, a mnoho ďalších miest. 

Okrem týchto výletov oba oddiely organizovali menšie jednodňové výlety pre svojich členov. 

V tomto roku TOM Boanerges organizovalo opäť letný tábor, ktorý sa konal v mesiaci august 

v Jedlinách neďaleko Kostolian pod Tríbečom. Zúčastnilo sa ho 26 osôb. Prevažne detí do 15 

rokov. Tábor prebiehal formou celotáborovej hry z názvom Alvarez. Keďže išlo o najteplejšie 

dni tohto leta, mali sme možnosť schladiť sa v bazéne, ktorý sa nachádzal priamo v tomto 

zariadení.  

TOM Závod k záveru školského roka stratil väčšinu členov, nakoľko ukončili štúdium na 

základnej škole, kde jeho činnosť prebieha. V novom školskom roku preto jeho vedúca Janka 

Jediná bude vytvárať novú členskú základňu s novými deťmi. 

Oba oddiely nepovažujú za potrebné, aby bolo zvolané stretnutie oddielov, ako to žiada 

vedúci TOM Spojka Pavol Jančovič, nakoľko v minulosti takéto stretnutia neviedli 

k žiadnemu pokroku. 

 

                                                                                                    Nadežda Jančarová 

                                                                                              predseda rady mládež  KBT 

 

Správa sekcie Turistiky so psom KBT  2014. 

 

          Tretia septembrová sobota v roku 2014 (20.9.2014) patrila v poradí už šistemu 

turistickému podujatiu so psami.  Aj v tomto roku bolo miesto konania Mlyn Klepáč na 

bratislavskej Železnej studničke.  

 Malokarpatský dogtrekking 2014 bol pre súťažiacich so svojimi psami v troch 

kategóriách: MID s dĺžkou trasy 34 km a prevýšením 1320 m, MIMI 23,5 km s prevýšením 

845 m a v bežeckej kategórii RUN na 15,25 km s prevýšením 544 m. Poďakovanie patrí aj 

členke KT Lokomotíva Zuzane Puncochářovej, ktorá pomáhala pri plánovaní trás a tiež ako 



doktor veteriny kontrolovala pred štartom dodržiavanie veterinárnych podmienok. Všetky 

kategórie boli rozdelené na mužov a ženy. V roku 2014 sme zaviedli niekoľko noviniek: 

spustili sme nový web s online prihláškami, čo značne zjednodušilo registráciu, ale aj 

vyhodnotenie a prácu s dátami o súťažiacich. Taktiež sme zaviedli kartu súťažiaceho, kde v 

zalaminovanej (vode odolnejšej úprave) mali účastníci svoje údaje a v spodnej časti čísla 

kontrolných miest, ktoré si označovali po ich absolvovaní kliešťami. 

 Malokarpatský dogtrekking sa stal obľúbený nie len u súťažiacich, návštevníkov a 

sympatizantov kynológie a turistiky, ale aj u partnerov a podporovateľov. Tohtoročnú 

opätovnú záštitu nad podujatím, prevzal župan bratislavsého kraja Pavol Frešo. 

Malokarpatský dogtrekking 2014 finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj, ceny 

venovali: Hudy sport, psie krmivá Farmina spoločnosť Pharpacopola a bezplatný pitný režim 

pre súťažiacich zabezpečili: Svet českého piva, pivovar Janáček, Kofola a.s. so šípkovými 

nápojmi Rajec.Ďalšími partnermi boli: Ideal Optik, Majsa.sk, mestská časBA-Rača a spol. 

Willmark. Od partnerov dostal každý účastník množstvo prezentov. Podujatiu tiež pomohol 

poslanec mestskej časti Bratislava Nové Mesto Tomáš Korček. Účastníci v roznych 

kategóriách bojovali o pohár Petra Pilinského, starostu mestskej časti Bratislava Rača a aj o 

pohár Pavla Freša, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. O chuné jedlo (súčasť 

štartovného) sa postaral Viliam Ivančík so svojimi unikátnymi a ochrannou známkou 

chránenými Viliamovými brynzovými taškami so slaninkou, smotanou a pažítkou. Na dobrú 

náladu a tanec zahrala pop-rocková skupina Electric Flash s najväčšími slovenskými a 

svetovými hitmi. 

 Aj aktivity v roku 2015 budú zamerané na prípravu a organizáciu Malokarpatského 

Dogtrekkingu 2015. 

                                                                                        PhDr. Dušan Alfoldy, 

                                                                                       predseda sekcie turistiky so psom 

 

Správa komisie značenia KBT za rok 2014 
 

 

Z roku 2013 nastal sklz v obnove TZT v dĺžke 51,2 km, ktorý sme zapracovali do plánu v 

roku 2014. V roku 2014 bol v pláne vyznačkovať 244,8 km TZT. Pre bratislavský región bolo 

pridelených z KST len 1615,5€ na značkovanie a 300€ z KBT (grant) a dodatočne 500€ na 

výrobu TVM na Kamzík, ktoré nemohla použiť pešia sekcia. V skutočnosti bolo 

vyznačkovaných 241,3 km TZT. Nastal sklz len 3,7 km. Na LZT bolo pridelených 98,37€, 

ktoré sme použili na pešie značenie. Potreba je 2800€..  

Bolo vyvesených 12 smeroviek a tabuliek na Štefánikovej magistrále z Ivanky p. Dunaji.  

Bolo zrušených 1,0 km TZT Prepadlé - prekládka TZT.  

V Ivanke pri Dunaji a Šure boli postavené kovové smerovníky.  

Bola vyznačkovaná nová TZT Pod Klokočinou – Doľany - Svätý Urban, Vlčie hrdlo – Gajc 

prekládka na podnet životného prostredia. Do evidencie prešla TZT Galéria Danubiana – 

Čunovo, lebo bola zrušená TZT 0714 - DS od Danubiany po Šípovú hať.  

KZ spravuje sieť TZT v dĺžke 603,5 km. Z toho je 34,9 km LZT.  

V evidencii máme aktívnych 7 inštruktorov značenia, 17 značkárov a 11 pomocných 

značkárov.  

Na značkovanie bola podaná žiadosť o projekt (VÚC Bratislava), projekt prešiel.  

Dlhú dobu sa plánuje vyznačenie jazdeckej trasy hrebeňom Malých Karpát, ale z dôvodu 

chýbajúcich súhlasov na vyznačenie niektorých úsekov, nemôže byť započaté značenie.  

Pre rok 2015 bolo pridelených KBT 1682 € na značenie, do plánu OBZ bolo daných 222,6 km 

TZT.  



Školenie značkárov – 2 účastníci z bratislavskej KZ.  

Vyznačené dve nové TZT – Mon Repos – Pod Jeleňou horou a Plavecký Mikuláš – Sedlo 

Báborská.  

Do 31.10.2015 je povolené značkovať na základe príkazných zmlúv.  

 

                                                                                                                 Miloslav Kubla  

                                                                                                                predseda KZ KBT     

K bodu 5.) – správa o hospodárení:       

 

 Správa o hospodárení za rok 2014    

p.č. popis príjmy výdavky rozdiel 

  POKLADŇA stav k 1.1.2014 362,59     

1 za predaj členských známok KST 763,60     

2 za turistický materiál 200,50     

3 príjem z účtu 1.100,00     

  súčet  2.064,10     

  BANKA stav k 1.1.2014 215,22     

1 dotácia 2.000,00     

2 z dane 3% 244,63     

3 za predaj členských známok KST 2.202,40     

4 úroky 0,09     

  súčet  4.447,12     

  celkové príjmy bez priebežných položiek (1100,0) 6.511,22     

  POKLADŇA sta k 31.12.2014     648,37 

1 akcia dogtreking   96,00   

2 turistické značenie   65,00   

3 školenie základov VHT   300,00   

4 akcia TOM   500,00   

5 akcia Silvester na Slavíne   209,80   

6 prevádzková režia   62,92   

7 CP delegáta na 61.celoslovenskom zraze v Trebišove   50,60   

8 nákup členských  známok   494,00   

  súčet    1.778,32   

  BANKA stav k 31.12.2014     572,58 

1 splátka pôžičky pre KST   565,00   

2 valné zhromaždenie   12,71   

3 bankové poplatky   95,85   

4 turistické značenie   829,20   

5 nákup členských  známok   1.487,00   

  súčet    2.989,76   

  celkové výdavky bez priebežných položiek (1100,0)   4.768,08 1.220,95 

          

 Záväzky:     



 bezúročná pôžička od KST  - stav k 31.12.2014        2 271,66  celkový záväzok k 1.1.2014  2836,66 

  
 ročná splátka                               
565,00 

     

 zostatky  pokladňa banka súčet 

 k 1.1.2014   362,59 215,22 577,81 

 k 31.12.2014 648,37 572,58 1.220,95 

     

 
 

Členská základňa k 31.12.2014                                      
členov: 876   

 Štruktúra:    

 základné                                                                                 529   

 deti                                                                                           45   

 študenti                                                                                    50   

 dôchodcovia do 69.r.                                                           171   

 dôchodcovia  70 r. a viac                                                       74   

 ZŤP                                                                                              7   

 na chaty    5     

     

 
Správu predniesla: Zuzana  Jendželovská,  

hospodárka KBT    

 Bratislava, 20. október 2015    

  

                                                                                                           

 

 

 

K bodu 6.) – správa revíznej komisie:    

 

Správa Revíznej komisie KBT 2014 

                         

Revízna komisia KBT v zložení Helena Olajcová, Jozef Podmanický, Rudolf Šimko vykonala 

kontrolu hospodárenie občianskeho združenia Klub bratislavských turistov v septembri 2015. 

Kontrolované obdobie: 1.1.2014 – 31.12.2014 

     Účtovnú evidenciu o príjmoch a výdavkoch viedla Zuzana Jendželovská, hospodár KBT. 

Na vykonanie kontroly predložila Revíznej komisie KBT účtovné doklady, peňažný denník, 

bankové výpisy a pokladničné doklady. 

Predmetom kontroly boli všetky účtovné doklady za kontrolované obdobie vo väzbe na zápisy 

v účtovnej evidencii. 

Revízna komisia konštatuje, že účtovná evidencia KBT za dané obdobie je vedená v súlade so 

Zákonom o účtovníctve SR a vykonávacími predpismi Ministerstva financií SR. Všetky 

zápisy v peňažnom denníku sú doložené príjmovými a výdavkovými dokladmi. 

 

Zostatok k 1.1.2014:           577,81 EUR (z toho v pokladni 362,59, na účte 215,22) 

Príjmy za rok 2014:          6.511,22 EUR  

Výdavky za rok 2014:      5.868,08 EUR 

Zostatok k 31.12.2014:     1.220,95 EUR (z toho v pokladni 648,37, na účte 572,58) 



Záväzky k 31.12.2014:     2.271,66 EUR (zostatok bezúročnej pôžičky voči KST)  

    V správe RK KBT- predseda Vladimír Ješko za rok 2013 schválenej VZ KBT dňa 

11.4.2014 bol uvedený konečný stav pokladne 444,09 EUR, v ktorom  nebol zahrnutý 

výdavok z pokladne 81,50 EUR. 

Vzhľadom k tomu, že v účtovníctve konečný stav roku 2013 má byť počiatočný stav roku 

2014, žiadam VZ KBT o schválenie opravy účtovníctva za rok 2013 o vzniknutý rozdiel 

81,50 EUR. 

                                                                                             Helena Olajcová   

                                                                                  predseda Revíznej komisie KBT 

 

K bodu 7.) – Diskusia: 

 

I. Nižňan (TJ TESLA) – Výkonnostný odznak pešej turistiky (VOPT) už má 14 stup-                                                             

ňov, od základného až po posledný „rovníkový“. Stále je medzi turistami žiadaným 

ukazovateľom výkonnosti. Počas zasadnutia predseda sekcie PT odovzdal VOPT (keramické 

tanieriky na podstavci) - I. Nižňan, L.Farkašovský 

H. Olajcová (KST Limba turist) – chcela vedieť, či sa v roku 2016 uskutoční školenie 

inštruktorov I. stupňa. J. Racek  uviedol, že sekcia PT KBT bude v roku 2016 robiť  školenie 

I. stupňa.  

V. Ješko (TJ Štart) – hovoril o problémoch s poistením členov TJ začiatkom roka 2015, 

o mož- nosti využitia chát Štátnych lesov na Slovensku a o akcii turistov TJ v Bosne 

Hercegovine. 

J. Michna (KT Slovnaft) – hovoril o všestrannosti členov KT, ktorí robia nielen akcie VHT, 

ale aj pešie a cyklo. Podtrhol nezáujem mladých ľudí na klubových akciách. 

M. Kubla (KT Breza) – uviedol, že klub má v súčasnosti 2O členov, z čoho polovica sú 

značkári. 

 

Š. Jokel (KST Železničiar) – zhodnotil celoročnú činnosť členov klubu od výstupu na V. 

Homoľu začiatkom roka, zahájenie turistickej sezóny v Dobrej Vode, cez letnú akciu „Výstup 

k prameňu Vydrice“, až po ukončenie turistickej sezóny výstupom na Kuklu. 

Na záver predniesol predseda návrhovej komisie M. Kubla uznesenie valného zhromaždenia. 

Uznesenie bolo schválené bez pripomienok a doplnkov jednomyseľne - 13 hlasmi. Uznesenie 

je súčasťou tejto zápisnice. 

 

K bodu 8.)   

Uznesenie VZ KBT 20.10.2015 
 

Valné zhromaždenie KBT na svojom zasadnutí 20. októbra 2015 v Bratislave 

 

a) schválilo:    
            1. program VZ KBT  

2. správu o činnosti KBT od posledného VZ KBT v roku 2014 prednesenú 

podpredsedom Jindrom Racekom  

3. správy o činnosti sekcií a komisií KBT (pešej turistiky, turistiky so psom, 

vysokohorskej turistiky, vodnej turistiky, komisie značenia, klasifikácie) od 

posledného VZ KBT v roku 2014 prednesenú predsedami sekcií a komisií  

4. správu o hospodárení KBT za rok 2014 prednesenú hospodárkou KBT Ing. Zuzanou 

Jendželovskou  



5. adresu pre zasielanie pošty KBT na adresu Zuzany Jendželovskej 

6. správu revíznej komisie KBT za rok 2014 prednesenú predsedníčkou RK Helenou 

Olajcovou a opravu zápisnice RK za rok 2013 

7. správu mandátovej komisie VZ KBT prednesenú predsedom MK Jánom 

Puncochářom 

b) uložilo VV KBT:    
1. zaoberať sa pripomienkami z diskusie VZ prednesenými účastníkmi VZ a 

zapracovať ich do programu VV KBT  

2. zasielať pravidelne zápisnice zo zasadnutí VV KBT predsedom klubov a odborov 

KBT  

3. zaoberať sa patronátom nad turistickými značkovanými trasami 

4.  VV KBT zistí akým spôsobom sa rieši poistné plnenie s poisťovňou UNION 

e) uložilo klubom a odborom KBT:     
1. informovať VV KBT o termínoch výročných členských schôdzí klubov a odborov 

KBT  

2. informovať a zasielať celoročný plán aktivít klubov a odborov KBT poštou alebo e-

mailom VV KBT  

3. pravidelne zasielať na VV KBT hlásenia odborov KST do 31.1. kalendárneho roka  

4. prednostne posielať platby na účet KBT v Slovenskej sporiteľni priamym vkladom 

alebo prevodom  

5. uprednostňovať e-mailovú komunikáciu pri zasielaní materiálov VV KBT 

6. kluby overia medzi členmi záujem o prácu vo VV KBT 

7. kluby vo svojej požiadavke na zverejnenie akcií v kalendári KST musia  uviesť 

kontakt (telefón, email)  

8. v roku 2016 bude výmena preukazov KST. Kluby zabezpečia korektné 

prečíslovanie preukazov. 

 

V Bratislave 20.10.2015.  

 

Návrhová komisia: Miloslav Kubla predseda, Vladimír Senček člen, Martin Hojzak člen 

K bodu 9.) – Záver :   

 

Valné zhromaždenie zakončil J. Racek poďakovaním prítomným za účasť a zaželal im veľa 

osobných a turistických úspechov v novom roku 2016. 

 

Zapísal: J. Puncochař 

                                                                                                    Jindrich Racek 

                                                                                               Podpredseda VV KBT 

 

 


