
 

 

 Vážení turistický priatelia.  

 

Uplynuli už štyri roky od volebného  Valného zhromaždenia, na ktorom boli zvolení členovia 

VV KBT, ktorý pracoval v12 člennom zložení. Podaktorí členovia okrem VV KBT pracujú aj 

vo vyšších funkciách KST, Jindrich Racek ako predseda sekcie pešej turistiky, Ing. Zuzana 

Jendželovská v sekcii pešej turistiky ako hospodárka, Ing. Ján Puncochář v kontrolnej komisi 

a v kvalifikačnej komisii, Ing. Arch. Michal Hučko ako predseda Jazdeckej turistiky 

a propagačnej komisii. Od roku 2014 pre dlhodobé zdravotné a osobné problémy pán Peter 

Perhala nemohol vykonávať funkciu predsedu KBT. Jeho prácu prevzali podpredseda KBT 

Jindrich Racek a hospodárka Ing. Zuzana Jendželovská Počas celého funkčného obdobia 

sa snažil zabezpečovať činnosť KBT v rámci svojich možností.  

Sekcia pešej turistiky / PT / - Každoročne v spolupráci s RR Trnava pripravujeme kalendár 

podujatí Malé Karpaty a okolie, ktorý využívajú nielen turisti ale aj široká turistická  

verejnosť. Sekcia vybavila nové povolenie, ktoré obsahuje podmienky na udelenie súhlasu 

a výnimku na organizovanie turistických  podujatí v chránených územiach 3, 4 a 5 stupňom 

osobitnej ochrany po vyznačených chodníkoch do 31.12 2017.  V tomto roku musíme znovu 

podať žiadosť na Krajský úrad  životné prostredie. Zaoberala sa aj výkonnostnou turistikou 

systémom diaľkových pochodov na ktorých sa zúčastňujú aj účastníci zo zahraničia. 

Na požiadavku klubov a odborov z KBT, sekcia PT zabezpečila školenie Inštruktor-1, ktoré 

sa uskutočnilo na Záborského 33. Z 27 odborov a klubov v KBT sa zúčastnilo 10 

frekventantov. Pre slabý záujem napriek požiadavky z klubov sme požiadali RR Malé 

Karpaty odkiaľ sa zúčastnili štyria frekventanti a 1 z Vrútok RR Martin. 

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

Krásy Slovenka, Celoslovenský zraz turistov KST a TOM , stretnutia priaznivcov KST, 

stretnutie na Štefánikovej chate a chodníkom J.D.Matejovie, o ktorých Vás pravidelne 

informujeme Boli by sme radi, keby sa týchto podujatí zúčastnilo aj viac turistov 

z Bratislavy.  

   - Expedičná turistika pri PT KST, každý rok pripravuje v Bratislave medzinárodné stretnutie 

expedičnej turistiky a netradičných cestovateľov, ktorá sa uskutočňuje na Fakulte 

elektrotechniky. 

  

Sekcia turistiky so psom – každoročne pripravuje   podujatie Malokarpatský dogtrekking 

v areáli  Mlynu Klepáč s podporou Bratislavského samosprávneho kraja a pod záštitou 

predsedu BSK pána Pavla Freša. Každoročne sa  pravidelne tohto  podujatiach zúčastňuje 72 

účastníkov, v rôznych kategóriách.  

 

Sekcia vysokohorskej turistiky / VHT / -  organizuje pre členov bratislavských turistických 

klubov školenie  Základy vysokohorskej turistiky. Organizovaním tohto školenia je poverený 

sekciou VHT pri KST , Klub turistov Slovnaft. Každoročne sa na tomto školení zúčastňuje 

okolo 30 frekventantov. 
Pre verejnosť organizuje sekcia v spolupráci s inštruktormi VHT ukážky lezenia, istenia 

a zlaňovania na cvičných skalách na Troch  jazdcoch pri Zochovej chate. 

Tieto ukážky sa konajú raz mesačne , od mája do októbra  a zúčastňujú sa na  nich záujemci 

rôznej vekovej kategórie. 

Na celoslovenských zrazoch  VHT  KST poskytujú inštruktori sprievodcovské služby na 

výstupy  neznačkovanými cestami na tatranské štíty.   



 

Sekcia vodnej turistiky / VT / - Každoročne pripravuje Vodácky ples, Extrémný splav 

Moravy, vodácke orientačné preteky v bodíckych zátokách, otvorenie vodáckej sezóny v 

marci a zatvárania vody v októbri Bratislava – Gabčíkovo. Okrem toho zabezpečujú  

doprovod na  medzinárodnom splave po Dunaji TID. Okrem týchto akcií organizovaných 

sekciou sa konajú rôzne klubové akcie nielen na Slovensku ale aj v zahraničí . Počet 

účastníkov je obmedzený kapacitou vleku. 

Zúčastnili sme sa akcie čistenia dunajských brehov v rámci Bratislavy. 

Stále bojujú s existenciou  lodeníc na území Bratislavy. Iniciovali sme petíciu za obnovenie 

kúpaliska Lido, ktoré sa nachádzalo na ľavom brehu Dunaja v Petržalke pri lodenici 

Dunajčík. Už sa uvažuje o jeho začlenení do územného plánu Bratislavy. Zapájame sa do 

rôznych akcií usporiadaných aktivistami proti výstavbe malých vodných elektrární na tokoch 

slovenských riek. 

 

Sekcia jazdeckej turistika – organizuje množstvo rôznych podujatí ako sú vychádzky na 

koni, výlety a túry, putovania, dištančné jazdenieJazdecké hry, jazdecké poľovačky 

a komerčnú jazdeckú turistiku, ktorá sa uskutočňuje počas letnej dovolenkovej sezóny. 

Športová časť jazdeckej turistiky -  sa zaoberá orientačným jazdením, orientačné jazdenie 

s určeným tempom, jazda v teréne a skúška príjazdnosti. 

Orientačné záprahové preteky a práca s dobytkom 

Okrem toho sa zúčastňujú na rôznych medzinárodných podujatiach ako bola cesta z Krakova 

do Ríma – Via della  Misericordia a cavallo – ktorá mala viac ako 2000km. 

Rada mládeže –  už dlhší čas sa nám nedarí obnoviť činnosť Turistických oddielov mládeže, 

/ TOM /. Základné školy nemajú záujem o spoluprácu s KBT, lebo si myslia, že prídu 

o finančnú podporu  pre podporu voľného času pri školách. Často sa však aj často pýtajú ako 

ich vieme zabezpečiť hmotne.  

Komisia značenia – V roku 2016  podala 2 projekty, ktoré boli schválené. Cez Ekopolis  

získala 4.500€. Natreli 90 smerovníkov, postavili  8 nových smerovníkov, dali  vyrobiť 32 

smeroviek,  50 sponzorských tabuliek a postavili  novú turistickú mapu v Harmónii. Z VUC 

Bratislava  získali 3.500€. Z týchto prostriedkov bolo obnovené značenie na 220 km TZT. 

Cestou KST  dostali z MŠ SR 1.800€. Natreli  za to ďalších 32 smerovníkov. Vyvesených 

bolo 184 nových smeroviek.  

Spolu dostali 9.800€. 

V evidencii mali 20 vyškolených a 10 pomocných značkárov. 

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

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

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

Klasifikačná komisia – bolo vydaných 10 záznamníkov OTO Bratislava a 5splnených 

odznakov OTO Bratislava.  V súčasnej dobe je veľmi malý záujem o Zápočtové cesty / ZC /, 

ktorými sa dá dosiahnuť až Majster turistiky. Okrem tejto výkonnostnej turistiky sú ešte 

Výkonnostné odznaky podľa presunových prostriedkov, ktoré sa plnia na diaľkových 

pochodoch, organizované klubmi. Každý účastník po absolvovaní diaľkového pochodu, 

dostane upomienkový list a potvrdenie do záznamníku Výkonnostnej turistiky o absolvovaní 

diaľkového pochodu.  

 

 

 

 

 


