
Vážení delegáti bratislavských klubov, vážení členovia VV KBT a vážení hostia, 

uplynuli už štyri roky od volebného valného zhromaždenia. V roku 2017 bol zvolený veľmi 

malý výkonný výbor (4 členný) a revízna komisia v počte 1 člen. V roku 2018 sme zvolili 

ďalšieho člena VV a ďalšieho člena revíznej komisie. Miroslav Svítek z OT  Bjatek prejavil 

záujem pracovať vo VV KBT a Michal Šeďo z KVŠ KV prejavil záujem pracovať v revíznej 

komisii. Člen revíznej komisie Rudolf Šimko dňa 15.2.2020 zomrel. Do revíznej komisie boli 

zvolení Mária Cabadajová a Jozef Oravec. Je na zamyslenie, že niektoré kluby, ktoré majú 

50 až 150 členov nie sú schopné delegovať do VV KBT žiadneho člena. 

Správy o činnosti za rok 2020 som dostal od sekcie pešej turistiky, cykloturistiky, vodnej 

turistiky, VhT a KZ, ktoré Vám prečítam. Ostatné sekcie nevykazujú žiadnu činnosť. Z komisií 

funguje značkárska, klasifikačná nedostáva žiadne podklady na udelenie VO. 

Koncom roku 2019 sme objednali odznaky 24 vrcholom Malých Karpát v BSK v počte 300 

kusov, ktoré sme uhradili v januári 2020. Od 1. apríla sa spustilo plnenie tohto odznaku. 

Podmienky odznaku splnilo už viac ako 100 turistov. 

Minulý rok VV KBT schválil „Zásady na podporu turistických akcií z prostriedkov KBT pre 

rok 2020“. Bolo vyčlenených 2.000 € na akcie. Využité boli prostriedky len na akciu Zimné 

výstupy na vrcholy MK a Pochod bankových úradníkov z dôvodu pandémie. Podobné 

Zásady boli schválené aj pre rok 2021. Neboli však ešte čerpané žiadne prostriedky. 

VV KBT schválil dotáciu na nákup materiálu pre Kurz základov VhT a prostriedky na 

ubytovanie školiteľov praktickej časti Kurzu. Prostriedky na ubytovanie sa nevyužili z dôvodu 

pandémie. 

VV KBT navrhol do Disciplinárnej komisie KST Miroslava Svíteka a Vladimíra Ješka. VZ 

KST zvolilo za člena DK Vladimíra Ješka. 

Na VZ KST predniesol predseda KBT diskusný príspevok, že je nebezpečný pohyb 

peších turistov na súbežných peších trasách a cyklotrasách. VZ KST neprijalo k tomuto 

príspevku konkrétne uznesenie, ale týmto podnetom sa bude zaoberať v blízkej budúcnosti 

Výkonný výbor KST. 

VV KBT schválil Zásady finančnej podpory účasti na zrazoch KST, ktorí sú členmi KBT. 

Vytvorenie kalendára Malé Karpaty pre rok 2021 zabezpečoval V. Ješko spolu s 

Vladimírom Chrapčiakom, Vierou Biščovou, Pavlom Šoulom. 

V roku 2020 bolo 5 zasadnutí VV KBT,  jedno zasadnutie bolo vo máji, druhé v júni 2021 

a tretie dnes. Zápisnice sú uložené na web stránke KBT. 

Z toho dôvodu, že bola zrušená web stránka KBT na kbt.hiking,sk, bola zriadená stránka 

na adrese kbt.kubla.sk, ktorú mi pomohol sprevádzkovať syn. 

Ku koncu roku 2020 mal KBT 2.030 členov, z toho bolo 39 individuálnych členov. Na 

základe toho, že sme prekročili 1200 členov máme 5 hlasov na VZ KST. Štatistika – 

najväčšie kluby boli vlani: Hikemates – 1.074, Limba turist -151, Bjatek – 132, Slovnaft – 99. 

K dnešnému dňu má KBT 2.212 členov. Je to najmä vďaka klubu Hikemates, ktorý má 

takmer 1.300 členov. 

Mali by sme zrealizovať zmenu stanov na základe zákona o športe. Veď aj KST pripravuje 

zmenu stanov. 

Hospodára KBT nemáme a agendu s objednávaním známok musím robiť ja. Nákup 

známok podľa pokynu ústredia KST sa má uskutočniť do konca februára. Niektoré kluby si 

objednávajú známky až v marci (päť), apríli (dva) a jeden klub si objednal známky až v júli 

2020. Toho roku je situácia s nákupom známok podobná. 

KT Tesla si nezakúpil známky KST za posledné roky, preto bol vyškrtnutý z evidencie. 

V súčasnosti je evidovaných 24 klubov v KBT Niektoré akcie poriadané KT Tesla teraz 

organizuje Jozef Junas s partiou. 



VV KBT navrhol, aby VZ KBT schválilo zmenu banky, na takú, ktorá nevyberá poplatky za 

vedenie účtu. SLSP zvýšila mesačný poplatok z 3,90€ na 5,00€. 

VV KBT schválil výrobu 200 ks odznakov pri príležitosti 25. ročníka Zimných výstupov na 

vrcholy MK, ktorý sa uskutoční budúci rok 19.2.2022. 

Správa o činnosti sekcie pešej turistiky KBT od posledného VZ KBT 
 
Činnosť sekcie pešej turistiky v období od valného zhromaždenia v minulom roku 
poznamenala covidová pandémia. V závere minulého roku sa v našom regióne - v 
rámci opatrení proti druhej vlne pandémie COVID-19 - zrušili takmer všetky pešie 
turistické akcie organizované pre verejnosť. Z akcií, ktoré žiadali o dotáciu z 
prostriedkov KBT sa v tomto období uskutočnila len akcia PBÚ, dňa 10. 10. 2020. 
Usporiadatelia z TK Štart mali schválenú dotáciu vo výške 50 eur, čerpali 50 eur, na 
akcii sa zúčastnilo 51 turistov. 
V spolupráci s regionálnou radou z Trnavy sekcia pešej turistiky pripravila kalendár 
podujatí pre Oblastný turistický kalendár Malé Karpaty a okolie rok 2021. Tento 
kalendár bol pripravený v elektronickej podobe. V tlačenej podobe bolo pre KBT po 
minulé roky k dispozícii 200 kusov kalendára, v tomto roku, vzhľadom na 
pokračujúcu covidovú pandémiu, len 50 kusov. 
Sekcia pešej turistiky si vzala v minulom roku pod patronát aj tradičné silvestrovské 
stretnutie turistov na Malom Slavíne. Účastníci, ktorí prišli 31. 12. 2020 na Malý 
Slavín dostali diplomy, ktoré zabezpečila komisia pešej turistiky. 
V prvej polovici roka 2021 sa malo konať niekoľko akcií, ktoré mali schválenú dotáciu 
z dotačnej schémy KBT. Išlo o tieto akcie: 
> Zimný výstup na Okrúhlu ako XXIV. ročník Zimných výstupov na vrcholy Malých 
Karpát - 70 eur, 
> Malokarpatskí Cik-Cak - 80 eur, 
> Devínska 37 - 200 eur 
Vzhľadom na covidovú pandémiu sa uskutočnili len dve z týchto akcií - Zimný výstup 
na Okrúhlu ako XXIV. ročník Zimných výstupov na vrcholy Malých Karpát a 
Malokarpatský Cik-Cak. Aj napriek pretrvávajúcej pandémii bola pomerne vysoká 
účasť na akcii Zimný výstup na Okrúhlu - 53 účastníkov. Menšia účasť - len 20 
účastníkov bola na akcii Malokarpatský Cik-Cak. Usporiadatelia obidvoch týchto akcií 
však nepožiadali o preplatenie nákladov na akciu. 
Ďalšou akciou z oblasti pešej turistiky bolo zabezpečenie OTO 24 vrcholov Malých 
Karpát BSK, ktorú ako garant zabezpečoval Miro Svítek. K plánovaným akciám - 
XXV. ročník zimných výstupov na Malokarpatské vrcholy, pamätné odznaky a 12 
sedemstoviek Malých Karpát. 
 

Činnosť VHT sekcie za rok 2020: 
 
S ohľadom na našu Covid situáciu sme neorganizovali verejné podujatia. 
Každoročné Prvé a Posledné zlanenie sa uskutočnilo iba interne v rámci klubu KT 
Slovnaft na Troch Jazdcoch nad Modrou 
 
Podarilo sa ale zorganizovať Zraz VHT turistov v Tatranskej Lomnici za prísnych 
hygienických podmienok koncom júna 2020. 
V rámci Zrazu sme spolu s KT z iných miest vystúpili na Kežmarské štíty, Lomnický 
štít, Tupú a pod.... 
 
Základy VHT, ktoré sme začali robiť na jeseň 2019 sa mali ukončiť v marci 2020 vo 
Vrátnej doline. Túto akciu sme museli tiež zrušiť kvôli protipandemickým opatreniam. 
 
Našim členom sa ale podarilo v letnom období spraviť viacero individuálnych, 
hodnotných výstupov na Vysokotatranské štíty. 
 



Správa komisie značenia za rok 2020 

KZ Bratislava má v evidencii 660 km TZT a 240 TIM. Bola v pláne obnova značenia 

(OBZ) v dĺžke 239,6 km. Obnovených bolo 241,8 km a zrušená a preložená bola trasa 

2440 v dĺžke 1 km pri Slovnafte z dôvodu stavby diaľnice. Bolo pridelených 2518€ z MŠ 

SR, 4992,90€ z BSK a 112€ na lyžiarske značenie. Boli postavené 2 smerovníky – Píla 2 

a Vývrat. Z financií BSK boli postavené 3 turistické mapy v Kuchyni, v Sološnici na 

zastávke autobusu a na parkovisku smerom na Vápennú. Bol natretý jeden značkársky 

kolík. Bolo vyvesených 10 smeroviek a 16 sponzorských tabuliek. V evidencii máme 31 

značkárov, z toho sú 2 inštruktori, 13 značkári, 13 pomocní značkári a traja, ktorí sa stali 

nezamestnanými a nemohli značkovať. 

Značkárska sezóna 2021 je v plnom prúde a výsledky môžu byť vyhodnotené až v novembri 

2021. 

V pláne je OBZ v dĺžke 164,2  km. Plánuje sa preznačenie červenej TZT cez vrchol 

Devínskej Kobyly a od Sparísk po Biely kríž mimo asfaltky. Postaviť sa majú 3 TVM 

(Jablonové, Svätý Jur a Lozorno priehrada). Vyznačkovať by sa mal NCH vo Svätom Jure. 

Postaviť sa majú 3 nové smerovníky na miestach, kde ich odstránili vandali (Červená hora, 

Amonova lúka Pl. Mikuláš vodojem). 

Vykoná sa údržba 4 smerovníkov (Dúbrava, Na vŕškoch, Prepadlé a Mariánka námestie). 

Namontujú sa vyrobené smerovky, TMN a 16 sponzorských tabuliek BSK. 

 

V Bratislave dňa 19.8.2021 


