
Zápisnica č. 5/2017 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 

12. decembra 2017 v DT KST 

 
Program:  1/ Kontrola plnenia úloh   M. Kubla 

2/ Individuálni členovia   M. Kubla 

3/ Aktuálne úlohy sekcie cykloturistiky L. Bimbo 

4/ Aktuálne úlohy vodnej turistiky  Z. Hricová 

5/  Aktuálne úlohy sekcie pešej turistiky J. Racek 

6/ Aktuálne úlohy komisie značenia   M. Kubla 

7/ Rôzne 

 

Prítomní:  M. Kubla, J. Polomský, L. Bimbo, V. Ješko 

Ospravedlnení:   H. Kublová 

Neprítomní:   - 

Prizvaní:   R. Šimko, Z. Hricová, J. Racek, 

 

1/ Kontrola plnenia uznesení: - 5/17 – Stav na účte 12.12.2017: 1.746,74€, stav pokladne: 

273,98€ 

     - 6/17 - VV KBT predloží návrh na najbližšie VZ KBT na 

zvolenie V. Ješka do VV KBT – úloha trvá 

     - 7/17 - VV KBT súhlasí s uhradením čiastky 66€ za kolok na 

žiadosť odboru životného prostredia o súhlas s organizovaním turistických pochodov v 

Malých Karpatoch na roky 2017 – 2021. Na základe komunikácie s odborom ŽP bolo 

zistené, že kolok je vo výške 100€. Hlasovaním per rollam bola schválená čiastka 100€. 

 

2/ Individuálni členovia: ku dňu 12.12.2017 je 39 individuálnych členov KBT.  

 

3/ Aktuálne úlohy sekcie cykloturistiky – L. Bimbo informoval, že bolo jedno zasadnutie 

sekcie cykloturistiky KST, ktorého sa zúčastnil. Predsedu sekcie CT miesto E. Rusnáka 

robí P. Zölda. Cyklozraz sa uskutočnil vo Vyhniach. Školenie inštruktorov bolo 12. – 

14.5.2017, preukazy boli v Likavke odovzdané vyškoleným. 

 

4/ Aktuálne úlohy vodnej turistiky. Predsedníčka sekcie VT Z. Hricová informovala, že už 

ukončili sezónu. Všetky akcie v pláne sa uskutočnili. Z dôvodu havárii bola voda 

presmerovaná do starého koryta Dunaja. Dno Dunaja sa zanáša nánosmi a stúplo asi o 2 m. 

Bojovalo sa s developermi. Bola uzatvorená dohoda pre obnovu kúpaliska Lido. Mesto 

chce postaviť lávku pre peších. Mal by sa vytvoriť priestor pre vodné športy.  Bola spísaná 

petícia na otvorenie otázky projektov. Podpísalo ju 6.000 ľudí. Cez VD Čunovo je stále 

prenášanie lodí. Šmykľavka nefunguje. Prenáška lodí je aj pri Dobrohošti. 

 

5/ Aktuálne úlohy pešej turistiky. J. Racek informoval, že spolupracuje pri organizovaní 

šiestich hlavných podujatí KST (Stretnutie Krasistov – Rožňava – Turecká, Čierny Balog – 

Dekrert Matejovie, Letný zraz, Stretnutie na Štefáničke, Národný výstup na Kriváň 

a Stretnutie priaznivcov KST). Spracovali kalendár diaľkových pochodov. Na Silvestra 

bude stretnutie na Malom Slavíne, ktorého súčasťou je aj Teslácky 35 km pochod. V marci 

sa uskutočnilo školenie inštruktorov, ktorého sa zúčastnili turisti z Bratislava, Stupavy, 

Modry, Vrútok. V sekcii PT sú z Bratislavy – J. Racek, Z. Jendželovská, J. Puncochář 

a Hrdlička.  

 



6/ Aktuálne úlohy komisie značenia. M. Kubla – informoval o činnosti KZ Bratislava. 

Plánovaná obnova značenia 236,5 km bola zrealizovaná v plnom rozsahu, naviac bola 

vyznačená nová miestna trasa Modra Pod Téglikom – Sebreky Farma pod Gaštankou – 

Tovarišské v dĺžke 2,4 km, údržba 6 smerovníkov a montáž a demontáž dodaných tabuliek 

a smeroviek bola urobená. Práce boli vykonávané do 31.10.2017. Následne značkári zaslali 

hlásenia, ktoré po kontrole predseda KZ odoslal  predsedkyni SZ KST na zúčtovanie. J. 

Polomský sa informoval aká je technológia výroby kompozitných smeroviek. 

 

7/ Rôzne: 

7.1 Predseda M. Kubla informoval VV KBT, že napíše predsedom klubov a odborov list 

ohľadne objednávania známok KST v roku 2018. Navrhuje, že zástupcovia klubov si 

vyzdvihnú známky na KST u pani Ovečkovej. J. Racek predpokladá, že pani Ovečková 

nebude súhlasiť s vydávaním známok priamo klubom. Predseda zisti stanovisko pani 

Ovečkovej.  

7.2 J. Polomský navrhuje, aby boli dvaja delegáti na VZ KST za región Bratislava. Je to 

z dôvodu sebakontroly a rozhodovania sa v dôležitých návrhoch. 

7.3 L. Bimbo sa spýtal kedy bude k dispozícii Kalendár turistických akcií M. Karpaty pre rok 

2018. J. Racek dal informáciu, že bude dodaný do konca roka. KBT bude mať 

k dispozícii 250 ks zdarma. 

7.4 J. Racek informoval, že rozhľadňa na Veľkej homoli je zbúraná. Ďalej podal informáciu 

o hlavných podujatiach KST v roku 2018. 

7.5 Z. Hricová mala otázku kedy bude rozhľadňa na V. homoli postavená. Primátor Modry 

prisľúbil, že by to malo byť do 31.12.2018. 

7.6  L. Bimbo sa pýtal, či nevieme čo bude s areálom na Devínskej Kobyle. Nikto nepozná 

odpoveď. 

7.7 M. Kubla informoval, že zaslal pripomienky ku Koncepcii Bratislavských mestských 

lesov spracovateľovi Ing. Arch. Žalmanovi. 

7.8  M. Kubla informoval VV KBT, že predseda Limba turist J. Benda ponúkol na post člena 

revíznej komisie Z. Olajcovú. Bola jej zaslaná pozvánka na zasadnutie VV KBT, ale sa 

nedostavila. 

7.9  Z. Hricová sa pýtala na situáciu so zriadením národného parku Podunajsko. M. Kubla 

informoval, že sa zúčastnil rokovania 19.7.2017 na BSK. Schvaľovací proces potrvá 

minimálne 2 roky. 

7.10 V. Gábriš chce, aby ho KBT nominoval na voľby do VV KST. 

7.11 M. Kubla pozval prítomných na 10. ročník akcie Schengentour poriadenú 17.12.2017. 

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie výkonného výboru KBT sa uskutoční 

 

23. januára 2018 od 17:00 hod. v Dome turistiky KST. 

 

 

Zapísal: M. Kubla  

              


