
Správa o činnosti Výkonného výboru KBT od posledného VZ KBT.

Valné zhromaždenie Klubu bratislavských turistov (VZ KBT) sa v minulom roku konalo dňa 19. 
augusta 2021. Od tohto  valného zhromaždenia sa Výkonný výbor Klubu bratislavských turistov 
(VV KBT) stretol trikrát v roku 2021 a dvakrát v roku 2022. 
Na svojom prvom zasadaní po VZ KBT výkonný výbor zo svojich členov zvolil podpredsedu VV 
KBT, tak ako to určujú stanovy KBT. Podpredsedom VV KBT sa na základe voľby stal Miroslav 
Svítek. Vzhľadom na párny počet členov si výkonný výbor schválil aj spôsob schvaľovania 
uznesení v rámci hlasovania na výkonnom výbore KBT. 

Vo svojej činnosti sa výkonný výbor zameral najmä na podporu turistických akcií organizovaných  
klubmi v našom regióne pre turistickú verejnosť. Táto podpora sa realizovala finančnými dotáciami 
pre kluby v rámci dotačnej schémy, ktorú schválil výkonný výbor a tiež účasťou členov VV KBT 
pri organizovaní akcií a ich finančnou podporou. Celkovo VV KBT schválil podporu pre päť akcií v
roku 2021. Z troch akcií, ktoré sa konali v prvom polroku 2021 sa jedna akcia - Devínska 37 v 
dôsledku pandemických opatrení nekonala a organizátori dvoch ďalších akcií: Zimné výstupy na 
Malokarpatské vrcholy a Malokarpatský Cik-Cak schválenú dotáciu nečerpali.
Spolu za rok 2021 VV KBT  finančne podporil turistické akcie v sume 221,67 eur. Aj v dôsledku 
pandemických obmedzení sa jednalo len o dve akcie, ktoré sa konali v októbri 2021, na obidve 
akcie VV  KBT schválil finančnú podporu vo výške 150 eur. Prvou akciou bola akcia PBÚ, ktorú 
organizoval TK Štart Bratislava, tá bola po predložení bločkov podporená sumou 121,20 eur, 
druhou akciou bol Hviezdicový výstup na najvyšší bod Bratislavy, ktorú VV KBT po predložení 
bločkov podporil sumou 100,47 eur.
Ďalšou dotačnou schémou VV KBT je podpora/preplatenie účastníckych poplatkov na zrazoch 
KST. V roku 2021 využili túto podporu dvaja turisti, účastníci zrazov, spolu v sume 25 eur.

VV KBT zorganizoval a financoval Silvestrovské stretnutie turistov Regiónu Bratislava na Malom 
Slavíne dňa 31.12.2021. Diplomy na silvestrovské stretnutie vyhotovil Vladimír Ješko ešte v 
novembri na svojom pracovisku bezplatne. Občerstvenie na podujatie – malé čokoládky a cukríky –
v hodnote 28,65 eur zakúpil Vladimír Ješko. Na podujatí sa zúčastnilo množstvo turistov, diplomy 
si prebralo spolu 173 účastníkov tohto podujatia. S organizačným zabezpečením podujatia aktívne 
pomáhal aj Miloslav Kubla.
VV KBT finančne financoval výrobu 200 kusov odznakov na 25. ročník Zimných malokarpatských 
výstupov na Devínskej Kobyle a tiež občerstvenie na túto akciu.
VV KBT zakúpil 100 kusov odznakov 100 jarných kilometrov, časť týchto odznakov si zakúpili 
kluby pre svojich členov časť odznakov odznakov sa presdala pri otvorení jarnej turistiickej 
sezóony na Pánovej lúke dňa 26.3.2022.
VV KBT aktívne propaguje aj starší OTO Bratislava v poslednej dobe sa zvýšil záujem o tento 
odznak, len na otvorení jarnej turistickej sezóny sa predalo 14 kusov záznamníka tohto odznaku.

V závere roka 2021 sa VV KBT podieľal aj na príprave Oblastného turistického kalendára Malé 
Karpaty a okolie na rok 2022. Tento kalendár pripravujeme v spolupráci s RR Malé Karpaty a RR 
Trnava. V tomto roku bolo potrebné požiadať aj o povolenie konať akcie v CHKO Malé Karpaty, 
túto žiadosť za všetky zúčastnené RR podal VV KBT, poplatok 100 eur. Kalendár bol zostavený a 
dokončený v polovici decembra 2021, pripravený je v elektronickej podobe a turisti ho môžu nájsť 
na stránmke KST aj na stránke KBT.

Významnou aktivitou, ktorú výkonný výbor podporil od posledného valného zhromaždenia bolo 
vypísanie dvoch nových tematických odznakov OTO 24 vrcholov MK BSK a TTO 13 
malokarpatských sedemstoviek. Gestorom obidvoch týchto odznakov je podpredseda VV KBT 
Mirosla Svítek, ktorý sa najväčšou mierou pričinil o ich vznik. Na začiatku roka 2021 VV KBT 
schválil záznamník a grafický návrh odznaku  OTO 24 vrcholov MK BSK a následne dal vyrobiť 



300 kusov tohto odznaku. K 23.3.2022 splnilo OTO 24 vrcholov MK BSK už 247 turistov, z toho 
88 žien=35,63%, 153 mužov=61,94%, 49 mladších ako 18 rokov=19,84%, 38 starších ako 60 
rokov=15,38%, 60 členov KST=24,29%, 5 psov=2,02%. Tento odznak je vynikajúcou motiváciou 
pre podporu turistky a pre získavanie nových členov KST a KBT

Po VZ KBT začal VV KBT s prípravou ďalšieho tematického odznaku, vtedy ešte pod názvom 
TTO 12 MK 700. Pri plnení tohto odznaku ide o výstupy na malokarpatské vrcholy vyššie ako 700 
metrov. Odznak opäť vznikol najmä s iniciatívy člena VV KBT a podpredsedu VV KBT Miroslava 
Svíteka. V súvislosti s vypísaním a plnením podmienok odznaku je nutné vystúpiť aj na dva vrcholy
– Veterlín a Čelo, ktoré sú v piatom stupni ochrany a museli sme preto požiadať o výnimku pri 
udelení súhlasu výstupu na tieto vrcholy. Okresný úrad v Trnave Odbor životného prostredia nám 
túto výnimku nepovolil, uspeli sme až s odvolaním,. Keď sa za našu akciu – povolenie výnimky - 
prihovoril aj poslanec parlamentu Jaroslav Šíbl. Po schválení výnimky sme si následne dohodli 
spôsob a organizáciou výstupov na tieto dve sedemstovky s vedením CHKO Malé Karpaty. V 
januári sme na prvom zasadaní VV KBT schválili záznamník pre plnenie TTO s novým názvom 13 
MK 700 a grafický návrh odznaku, súčasne sme poverili Miroslava svíteka objednávkou výroby 
300 kusov odznakov, tieto odznaky v cene 459,60 eur boli vyrobené v priebehu mesiaca marec. 
Tento odznak k 26.3.2022 splnilo už päť turistov.
Odznak s podobnou tematikou a s názvom Malokarpatské 700-vky vypísali a pripravili pre turistov 
individuálny turisti Jozef Junas a Ladislav Glevický.

Založenie transparentného účtu vo FIO Banke – uznesenie VZ KBT
Založenie transparentného účtu vo FIO banke je spojené s veľkou byrokraciou – je potrebných 
mnoho dokladov na jeho založenie. Toto však bol problém, pretože po konaní VZ KBT som zistil, 
že KBT nemá zaregistrovaných na Ministerstve vnútra SR štatutárov a z dostupnej dokumentácie – 
archívu KBT - nebolo možné s istotou zistiť, ktorá verzia stanov KBT je zaregistrovanaá na 
ministerstve. V závere roka 2021 sme teda muselôi riešiť registráciu štatutárov an ministerstve a 
tiež požiadať ministerstvo o výpis platných  stanov KBT. Až keď sme získali tieto dokumenty začali
jednania vo FIO banke. Tá najprv žiadal od nás množstvo dokumentov, ktoré už asi ťažko získame 
v origináloch – napríklad zakladajúcu zmluvu občianskeho združenia KBT. Po ďalších jednaniach 
sme sa dohodli s FIO bankou na predkladaní dokumentov, ktoré môžeme reálne predložiť. Proces 
predkladania dokumentov FIO banke už začal, aktuálne sme FIO banke predložili údaje o 
štatutároch KBT a vďaka novému informačnému systému KST aj údaje o členoch KBT, 
pripravujeme na predloženie ďalšie dokumenty.
 
Príprava novej webstránky KBT. 
Koncom roka 2021 mi VV KBT uložil zaregistrovať doménnu pre KBT: kbt.sk, zistil som však, že 
táto doména už nie je voľná, po diskusii vo výkonnom výbore sme sa dohodli na registrácii domény
kbtbratislava.sk, ktorú sme si už pre KBT zaregistrovali. Realizácia novej webstránky KBT 
aktuálne viazne na získaní podpory IT zdatných členov nášho združenia. Sondujem tiež možnosti 
správy webstránky externou IT firmnou.

Niekoľko dní po VZ KBT dostal VV KBT mail od člena revíznej komisie KBT Jozef Oravca, ktorý 
spracoval podnet od Jozefa Junasa. Tento podnet sa týkal nespokojnosti Jozefa Junasa s prácou VV 
KBT a člen revíznej komisie pán Oravec ho zaslal aj ústrednému kontrolórovi v KST. 
Výkonný výbor spracoval odpoveď na tento podnet a v novembri 2021 ho zaslal Jozefovi Oravcovi,
Jozefovi Junasovi aj ústrednému kontrolórovi KST. Reakcia kontrolóra z ústredia KST na tento 
podnet ani na našu odpoveď nebola žiadna. Podrobnosti k prípadu nájdete na webstránke KBT.

Mostík pri Medených Hámroch je v zlom stave. Vyjednávanie o jeho oprave inicioval v marci 2022 
člen VV KBT Miroslav Svítek s Bratislavskými lesmi a s povodím rieky Moravy, s prípadnou 
finančnou účasťou KBT na jeho oprave.



VV KBT podal návrhy na ocenenia: Andreja Valla na medailu KST, Jindra Raceka a Ivana Zapletala na 
medailu Miloša Janošku, pre Jindra Raceka aj finančnú odmenu vo výške 500 eur, návrh na ocenenie 
Medailu KST pre Štefana Sládečka, tomu aj finančná odmena vo výške 200 eur a návrh na ocenenie pre 
Jozefa Michnu a Alexandra Gašparíka. Ocenenia pre Jindru Raceka a Ivana Zapletala musí schváliť VZ KST,
ostatní navrhovaní svoje ocenenia už dostali.

Voľba nového člena Revíznej komisie Jána Molnára formou per-rollam. Ján Miolnár bol zvolený do
revíznej komisie a medzičasom sa stal jej predsedom voľbou per-rollam, ktorú zabezpečil VV KBT.
Hlasovania sa zúčastnili delegáti VZ KBT v roku 2021. Priebeh hlasovania výsledky hlasovania sú 
uložené v archíve VV KBT.
Spracoval a predniesol Vladimír Ješko, predseda KBT

Najväčším problémom pri organizovaní spoločných cykloturistických podujatí
bola Korona. Jarné a jesenné mesiace ktoré su zárukou na spoločné stretnutia pri organizovaní 
rôznych akcii ,boli oklieštené obmedzeniami a zákazmi vôbec tieto akcie uskutočnit.
Som však nesmierne rád ,že sa v Bratislave a okolí cyklistika i napriek spomenutých prekažok, 
funguje velmi dobre na individualnej úrovni, čoho svedkom su mnohe spravy účastníkov cyklistov 
v našom Lesoparku a celého Bratislavského kraja a blízkeho zahraničia...
môžem konstatovat, že i napriek všetkého čo nás postretlo, sa nám podarilo v letných mesiacoch 
zúčastnit sa na Letnom zraze turistov, ktorý sa konal na prekrásnom Liptove, zúčastnili sme sa na 
prelome jula a augusta už tradične akcie OKOLO LIPTOVA a august sme zakončili účastou na 
vrchole cykloturistov CYKLOZRAZE  v  Orave Nižnej,  
stojí ešte spomenút jesenný hviezdicový výšlap na Devínsku Kobylu,najvyššu v našom meste, 
ktorou sme dali bodku za spoločnými akciami na bajkoch.
verím že budúci rok pribudnú aj spoločné jarné akcie , a zaroven by som  všetkým cykloturistom 
popriat do tohtoročnej sezony,KALENDAROM  KST bohatej ponuke akcii,hodne zdravia a 
spokojnosti. 
s pozdravom Ladislav Bimbo predseda sekcie cykloturistiky VV KBT

Správa komisie značenia za rok 2021 
KZ Bratislava má v evidencii 673,6 km peších TZT, 34,9 km lyžiarskych ZT a 254 TIM. Bola v 
pláne obnova značenia (OBZ) v dĺžke 174,7 km. Obnovených bolo 181,4 km. Bolo nám 
pridelených 2.596,50 € z MŠ SR, 4.666 € z BSK, 1.000 € z mesta Svätý Jur a 112€ na lyžiarske 
značenie. Bolo vyvesených 41 smeroviek a 16 sponzorských tabuliek. V evidencii máme 35 
značkárov, z toho sú 2 inštruktori, 15 značkári, 18 pomocní značkári. 
Plánovalo sa preznačenie červenej TZT cez vrchol Devínskej Kobyly, ale z toho dôvodu, že neboli 
získané súhlasy majiteľov pozemkov sa to neuskutočnilo. Preznačil sa úsek od Sparísk po Biely kríž
mimo asfaltky v dĺžke 5,2 km. Postavili sa 3 TVM (Jablonové, Svätý Jur a Lozorno priehrada). 
Vyznačkoval sa NCH vo Svätom Jure. Postavili sa nové smerovníky na miestach, kde ich odstránili 
vandali (Červená hora, Amonova lúka, Pl. Mikuláš vodojem, Pod Čiernou skalou, Pajštún) a 
zakopali sme vyvrátený smerovník Pod Jeleňou horou. 
Vykonala sa údržba 4 smerovníkov (Dúbrava, Na vŕškoch, Prepadlé a Mariánka námestie). 
Miloslav Kubla, predseda komisie značenia VV KBT
29.3.2022 

Správy sekcie cykloturistiky a komisie značenia predniesol Vladimír Ješko predseda KBT


