
Správa o činnosti VV KBT od VZ KBT konaného 30.03.2022, 

prednesená podpredsedom VV KBT, Miroslavom Svítekom 

VV KBT zasadal od VZ KBT, konaného 30.03.2022 štyri krát a to 27.4., 06.06., 05.09., 27.9. 

Zaoberal sa plnením uznesení prijatých na predchádzajúcich VV KBT a VZ KBT. 

Uznesenie 17/21 o založení účtu vo Fio banke bolo dlhodobo neplnené, ale účet je už založený 

a funkčný od 01.09.2022. 

Bola založená elektronická komunikácia so štátom, čo po odstúpení p. Ješka z funkcie 

predsedu KBT nefunguje, lebo len on mal do elektronickej schránky prístup. 

37/21 o zakúpení samolepiek na TIM s logom KBT, kde bude kontakt na KBT, aby mohlo byť 

nahlásené poškodenie značenia, či trasy, je splnené 

15/22 preplatenie účtu za Zimný výstup na Devínsku Kobylu TK Štart vo výške 43,54 € 

16/22 preplatenie účtu za DP Cik Cak vo výške 46,57 € pre TK Štart 

17/22 preplatenie poštovného 

Povolenie na vyznačenie trasy na Zámok a hrad Kuchyňa získané v spolupráci so starostami 

obcí Rohožník a Kuchyňa. V súčasnosti predložené na schválenie Komisii značenia KST a po 

pridelení čísla bude realizované na jar 2023 za dozoru Lesov SR š.p. 

Schválená Smernica 1/2022 o schvaľovaní individuálneho členstva v KBT 

18/22 Návrh úpravy Stanov KBT bol vypracovaný a schválený VV KBT. Následne bol predložený 

k pripomienkovaniu klubom KBT i individuálnym členom KBT a následne po vyhodnotení 

pripomienok bude predložený VZ KBT v roku 2023 na schválenie. 

Nová webová stránka KBT je pripravená k spusteniu k 01.01.2023 

Boli zorganizované 4 výstupy na Veterlín a Čelo v mesiaci august v spolupráci so Správou CHKO 

MK. Kapacita 80 účastníkov bola naplnená čiastočne – 60 turistov Opäť bude organizovaná 

v auguste 2023. 

19/22 OTO 24 vrcholov MK BSK splnilo už 280 turistov a tak bola schválená objednávka na 

ďalších 300 ks u pôvodného výrobcu, ktorá bude realizovaná po vydaní 295 ks z prvej várky. 

20/22 Bola schválená dotácia 600 € pre tri vodácke kluby- Dunajčík, KVŠ KV a KK KV na vodácke 

orientačné preteky organizované 14.-15.5.2022. Napokon bol preplatený účet vo výške 594,22 

€. 

4/22 Členka VV KBT, p. Lörincová, bude zasielať každý týždeň v stredu informácie predsedom 

klubov KBT a individuálnym členom o akciách konaných v nadchádzajúci víkend, podľa 

Kalendára turistických akcií v MK, čo pravidelne robí. 

Po VZ KST predniesli p. Ješko a p. Svítek informácie o jeho priebehu na VV KBT konanom 6.6. 

Boli odsúhlasené dotácie na akcie plánované v druhom polroku 2022. 



Bola odsúhlasená odmena pri príležitosti životného jubilea vo výške 200 € pre Štefana 

Sládečka za dlhoročné nezištné organizovanie DP a vo výške 500 € pri príležitosti ukončenia 

dlhoročného funkcionárskeho pôsobenia a životného jubilea Jindra Raceka. Odmeny boli 

vyplatené na základe podpisu Dohody o dobrovoľníckej činnosti. 

Schválené preplatenie účtu 100 € pre TK Tatran Devín za akciu organizovanú pre verejnosť. 

Uskutočnilo sa rokovanie s Ctiborom Páchnikom, autorom knihy o 50-tich ročníkoch TT 100. 

Členovia VV KBT, p. Lörincová a p. Svítek sa spolu s autorom zúčastnia rokovania vo 

vydavateľstve Dajama a následne na základe predpokladanej ceny za vydanie, bude VV KBT 

rokovať o možnej dotácii. 

Na poslednom zasadnutí VV KBT 27.9. sa rokovalo o príprave MVZ KBT. VV KBT sa 

jednomyseľne zhodol na kandidatúre p. Lörincovej na uvoľnenú pozíciu predsedu KBT 

a poveril podpredsedu VV KBT, p. Svíteka, prípravou MVZ KBT. 

Členovia VV KBT, p. Lörincová, p. Kubla a p. Svítek sa zúčastnili 21.10. v Modre na rokovaní VV 

regiónov KBT, MK a TT. 

V Bratislava 24.10.2022 

Miroslav Svítek 

Podpredseda VV KBT 


