
Správa PT KST za rok 2011 
 
Sekcie v roku 2011 sa zaberala prípravou hlavných podujatí KST, 48. Stretnutia čitateľov 
časopisu Krásy Slovenska, Eurorando 2011. 58. SZT a 42.stretnutie TOM KST, Národný 
výstup na Kriváň a stretnutia priaznivcov KST. 
 

28 mája 2011 
Mútne  -  Pilsko 

 
     Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré prišlo po horúcom piatku sa organizátorom podarilo 
zabezpečiť podujatie na veľmi dobrej úrovni. Na vrchole Pilska / 1557 m.n.m. /, kde zavládlo 
veľmi zlé počasie, silný studený vietor, hmla a dážď  sa stretlo cez 700 účastníkov. Po 
krátkom príhovore sa účastníci  vydali na spiatočnú cestu do obce Mútne, kde bolo pripravené 
občerstvenie a slávnostné ukončenie s kultúrnym programom na futbalovom štadióne. Pre 
vytrvalý dážď sa celý program presťahoval do vnútorných priestorov štadióna. Začiatok 
ukončenia stretnutia bol naplánovaný na 16:00h., ktorý sa pre zlé počasie posunul až na 
17:00h. čo premoknutých turistov odradilo a nepočkali na kultúrny program. Počas 
slávnostného ukončenia boli odovzdané ocenenia KST pre oravských turistov a funkcionárov 
za zorganizovanie letného zrazu KST v roku 2010 v Dolnom Kubíne. Po záverečných 
príhovoroch predsedu KST Petra Perhalu, Zuzky Kollárovej za redakciu Krás Slovenska, 
predsedníčky KST Mútne Janky Jurčákovej, ktorá odovzdala štafetu tohto podujatia 
predsedovi RR KST Prievidza p. Matúšovi Chovanovi na budúcoročné stretnutie čitateľov  
časopisu Krásy Slovenska na Kľaku. Na záver sa prihovoril starosta obce Mútne Marián

 

 
Murín sa poďakoval turistom za účasť na podujatí. Bol príjemne prekvapený takou veľkou 
účasťou, napriek veľmi nepriaznivému počasiu. Aj napriek menším organizačným problémom 
na ukončení podujatia sekcia PT KST vyjadruje poďakovanie za zorganizovanie veľmi 
pekného podujatia. V kultúrnom programe vystúpili miestne folklórne skupiny od 
predškolského veku až po takmer dospelých, ktoré roztancovali turistov. Tí, čo vydržali až do 
konca, zažili vynikajúcu atmosféru. 

Dňa 10. a 11. júna 2011 členovia Klubu turistov v Holíči

            V dome turistiky v Holíči sa 10. júna 2011 uskutočnil záverečný akt slovenského 
zlievania vôd. Slávnostného aktu zlievania vôd sa zúčastnili predseda VV KST Peter Perhala, 
predseda sekcie pešej turistiky Jindrich Racek, podpredsedníčka VV pre ekonomiku Ing. 
Erika Fábryová, predseda Regionálnej rady KST V Senici a zároveň zástupca mesta Holíč 
Ing. Jozef Vlčej. Otvorenia sa zúčastnili aj členovia jazdeckej turistiky s predsedom Ing. arch. 
Michalom Hučkom a hostia na koňoch z Rakúska, ktorí sa stretli s predsedom jazdeckého 
oddielu Klubu turistov v Holíči Ing. Stanislavom Matulíkom. Okrem desiatok turistov 
z Holíča sa tohto aktu zúčastnili aj členovia KST z Prievidze a Liptovskej Tepličky. V Holíči 
zliali vodu z povodí riek Orava, Váh, Dunaj a z prameňa rieky Nitra. Slávnosť bola ukončená 
priateľským posedením pri ohni do neskorých nočných hodín. 

 pod vedením 
predsedníčky Heleny Sedlákovej zorganizovali celoslovenské podujatie EURORANDO 2011. 
Ide o súčasť medzinárodného podujatia EURORANDO 2011, ktorú organizuje Európska 
turistická asociácia /EWV/. Sprievodnou témou EURORANDA 2011 je voda. Organizátori 
tohto podujatia tak chcú poukázať na najvzácnejšiu životodarnú tekutinu našej planéty – 
vodu. Toto podujatie sa koná raz za 5 rokov a vyhlasuje ho Európska turistická asociácia 
/EWV/ 

 
V dňoch 3.7. – 10.7.2011 sa v Martine uskutočnilo  58.SZT a 42.stretnutie TOM KST. 
Organizátori pripravili pre dospelých aj mládež veľa zaujímavých peších túr a poznávacích 



zájazdov vo Veľkej a Malej Fatre na - Turci. Pred zrazom sa uskutočnili Preteky turistickej 
zdatnosti / PTZ / Slovenska.  Účastníci TOM boli ubytovaní na ZŠ Hurbanova – Martin.  

 
TK z Rakúsko, KČT z Čiech a MTSz z 

Maďarska. Slávnostné zasadnutie organizačného štábu sa uskutočnilo v Slovenskom 
komornom divadle. Ubytovanie bolo zabezpečené na internátoch a v Autocampingu Turiec – 
Kolónia Hviezda, kde si majiteľ vyhradil právo zabezpečovať ubytovanie bez spolupráce s 
organizačným  štábom  SZT a TOM KST. poznatky od Klubu turistov Slimáci ako príloha. 
Slávnostné ukončenie podujatia sa uskutočnilo na Divadelnom námestí, kde z rúk predsedu 
Org.štabu Ing. Vlada Povodu prevzal štafetu predseda sekcie PT Jindrich Racek, ktorý štafetu 
odovzdal predsedníčke Org.štábu SZT a TOM KST vo Vyhniach pani Anne Gálikovej. 
Posledné  zasadnutie organizačného štábu sa uskutočnilo v Komornom divadle. Organizátori 
sa zhostili svojej úlohy  veľmi dobre a pripravili veľmi pekné podujatie, ktoré môžeme aj 
nazvať SZT mestského typu.  Podujatia sa zúčastnilo do 630 účastníkov

 

. Organizátori sa 
zhostili svojej úlohy veľmi dobre. Sekcia vyjadruje poďakovanie Ing.Vladovi Povodovi 
a celému Org. štábu, mestu Martin a sponzorom, ktorí sa podieľali na neľahkej úlohe 
pripraviť toto podujatie. 

Národný výstup na Kriváň sa uskutočnil v dňoch 12.08. – 14.08.2011.Slávnostné otvorenie 
sa uskutočnilo 12.08.2010 / piatok / o 17:00h na terase Grandhotela v Starom Smokovci. Na 
výstupový deň bolo vydaných 500 účastníckych lístkov. Za výstupové lístky si vybralo 
pamätný odznak 483 účastníkov

 

. Počasie moc neprialo. Začala padať hmla, ktorá prešla do 
padania malých krúp. Slávnostné ukončenie sa uskutočnilo v ATC Račková dolina zapálením 
slávnostnej vatry. 

V dňoch 08.09. – 11.09.2011 sa v Rožňave uskutočnilo  ukončenie Krajiny roka v spolupráci 
NFI, KST, RR Rožňava a Maďarským združením priateľov prírody / MTSz / konferenciou,  
turistickými podujatiami a 3. Stretnutím priaznivcov KST v Joviciach - výstupom  na 
Dievčenskú skalu , kde sa zúčastnilo asi 200 účastníkov

  

 . Ukončenie  s kultúrnym 
programom a dobrým gulášom bolo v Kultúrnom dome v Joviciach. Podujatie bolo veľmi 
dobre pripravené RR Rožňava a KST Dievčenská skala. 

 
Medzinárodná spolupráca sekcie PT KST 

       Dňa 10.06.2011 až 13.06.2011  sa dvaja zástupcovia  KST zúčastnili XVIII. Stretnutia 
maďarských turistov v Šoproni v západnom cípe Maďarska. Za KST sa stretnutia zúčastnili  
podpredseda KST p. Štefan Kuiš a člen sekcie pešej turistiky p. Alexander Ollé.  
Maďarských turistov zaujíma výkonnostná turistika. Maďarský turisti organizujú celoštátny 
Modrý pochod / OKT 50 /, ktorý je obdobným podujatím našej Cesty hrdinov SNP. Celková 
dĺžka trasy je1120km. Táto modrá značka vedie cez všetky maďarské pohoria. 
 
Sekcia PT pripravila v spolupráci s RR Senica  a Telovýchovná jednota klub turistov Holíč za 
veľkej pomoci predsedníčky TJ KT Holíč pani RNDr. Heleny Sedlákovej, a primátora mesta 
Holíč -  Eurorando 2011 10.6. -11.6.2011. Podujatie sa uskutočnilo v mestách Holíč 
a Břeclav, kde sa uskutočnili aj prípravné organizačné štáby. Aj napriek vynaloženému 
úsiliu, oznamom Regionálnym radám od októbra 2010, sa tohto podujatia zo Slovenska 
zúčastnilo veľmi málo turistov. Vodu zaslali na zlievanie RR Martin, RR Dolný Kubín.  RR 
Prievidza a RR Bratislava osobne priniesli vodu do Holíča odkiaľ bola prevezená do Břeclavi. 
Stretnutie pri rieke Hron ešte v septembri 2010 uskutočnili v RR Žiar nad Hronom. Z iných 
RR sekcia nedostala žiadnu odpoveď. Vodu na zlievanie do Břeclavi priniesol Modranský 



turistický spolok z Modry. Z ich radov bol aj najstarší účastník Alfréd Bollard – 95 rokov. 
Veľkým oživením podujatia bola účasť sekcie Jazdeckej turistiky pod vedením Ing. Arch. 
Michala Hučka, a jazdcov z Rakúska pod vedením Amei Neubaer , ktorí prišli na koňoch zo 
žrebčinca v Kopčanoch. 
         Podujatia v Břeclavi sa zúčastnili za Klub českých turistov /KČT/- Šlechta, 
miestopredseda KČT Ján Babnič predsedníčka Juhomoravského kraja Ing. Hana Slabáková, 
predseda org. štábu Květoslav Pašek, Jozef Kaman, Ing. Anton Moravec, starosta Břeclavi 
MUDr. Oldřich Ryšavý, miestopredseda Ing. Luboš Krátký, riaditeľka mestského múzea 
PhDr. Alena Káňová. Za Klub slovenských turistov /KST/ – predseda Peter Perhal

TK/ sa podujatia  zúčastnil prezident  Dr. Wolfgang Nolz.  
      Veľmi nás mrzí, že sa podujatia v Holíči a Břeclavi zúčastnilo veľmi málo turistov zo 
Slovenska.  
 
V dňoch 4. – 6. 11.2011 sa v maďarskom Gyenesdiás

 

 uskutočnilo stretnutie KST a MTSz.  
Za sekciu pešej turistiky sa stretnutia zúčastnil  p. Alexander Ollé., ktorý navrhol, aby zelená 
značka pri moste v Medveďove  pokračovala aj na maďarskú stranu, d o  mesta Győr. 
Maďarský turisti rodinnú turistiku nepreferujú, prevláda výkonnostná pešia turistika.              
V spolupráci s RR Dunajská Streda pripravíme stretnutie na spoluprácu vo výkonnostnej aj 
rodinnej turistike a možnosti predĺženia zelenej značky. 

17. 11. – 20.11.2011

         Počas diskusie sme reagovali na niektoré zaujímavé navrhované nové aktivity – bežecká 
turistika, organizovanie turistických podujatí počas folklórnych podujatí a podobných 
podujatí pre zvýšenie účastí na turistických podujatiach. Na väčších podujatiach spraviť 
školenie pre záujemcov – správne používanie paličiek na chodenie –Nordick Walking. Dosť 
nás zaujal návrh na bežeckú turistiku / systém indiánskeho presunu / počas turistických 
podujatí. Bežci by mali spoločný štart a bežecká trať by nebola vedená celou trasou podujatia. 
Vynechávala by náročné úseky trasy. Reagovali sme, že bežcov máme na diaľkových 
pochodoch a odporúčame im, aby štartovali ako poslední, aby stíhali kontroly po trase. 
Zaujímali sme sa o kvalifikáciu – školenia pre pešiu turistiku v KČT. Je zavedený systém 
cvičiteľ a vedúci turistiky – ktorý sa udeľuje natrvalo, pre ktorých sa organizujú semináre so 
zameraním na počasie, ochranu prírody, vedenie a prípravu podujatí. Oboznámili sme členov 
Aktívu s Kvalifikačným systémom v KST pre PT.  

 sa zástupcovia KST podpredseda VV KST Štefan Kuišna a predseda 
sekc PT Jindrich Racek na  pozvanie KČT, zúčastnili na ukončení sezóny pešej turistiky 
v Kopřivnici na podujatie – Za posledním puchýřem. Na pozvanie predsedu sekcie pešej PT 
KČT Jiřím Francem zástupcovia KST boli pozvaní na dve pracovné stretnutia – Aktív sekcie 
PT a  Aktív zástupcov PT oblastí KČT. 

         Zaujímal nás systém individuálneho členstva v KČT. Individuálne členstvo nemajú, ale 
majú zavedené internetové členstvo, kde členovia sa nezúčastňujú na  UR a VZ. Majú všetky 
výhody zliav a aktívne sa zúčastňujú na živote v KČT. Príspevky priamo platia do centrály 
KČT.   
 
RR Žiar nad Hronom a O KST Vyhne, požiadali sekciu o vyškolenie CV-III a preškolenie 
CV-III na Inštruktorov, pre potreby 59.SZT a 43.stretnutia TOM KST vo Vyhniach. Školenie 
sa uskutoční vo Vyhniach  v Penzióne Michaila. Prihlásených je 31 frekventantov pre CV-III 
a 6 frekventanti na Inštruktorov Školenie sa uskutoční v dňoch 6.10. – 9.10.2011. 
 V RR Trenčín

 

 uskutočnil školenie CV-III PT RnDr. Ladislav Khandl. Bolo vyškolených 25 
cvičiteľov. 



Spracovávame obnovu TTO a OTO. Doteraz sa podarilo z aktualizovať 22, 9 je v riešení a 7 
je zrušených pre nezáujem obnoviť OTO a niektoré pre nedostatok financií na obnovenie. 
Obnovujeme aj záznamník Cesta hrdinov SNP, spracováva sa do elektronickej podoby. 
Zmeny doteraz zaslali – RR Bratislava, RR Žiar nad Hronom, RR Prešov, RR Trenčín a RR 
Prievidza. 
 V tomto roku splnili podmienky TTO Cesta hrdinov SNP 4 účastníci. Cestu prešli za 29 dní. 
V Košeckom Rovnom, boli zastavení zriadencami, nesmú ďalej pokračovať, lebo sa 
nachádzajú na súkromnom pozemku. Červená značka bola zatretá tak museli zvoliť 
obchádzku. Bolo to 15.08.2011. Obnovené TTO a OTO sú umiestnené na stránkach KST 
a Tourist portal – Michal Deliman 
Bol splnený  OTO Senica- ktorý je už medzi zrušenými, odznak bol udelený. 
Výmena preukazov aktívnych cvičiteľov - CV-III-PT - 5 cvičiteľov 
Výmena preukazov aktívnych Inštruktorov - PT - 7 inštruktorov 
 
Hlavné podujatia KST na ďalšie roky: 

59. SZT a 43. TOM KST RR Hronská Dúbrava – KST Vyhne – 2012 
Letný zraz: 

60. SZT a 44. TOM KST RR KBT - RR Dunajská Streda - 2013 
 

49. RR Prievidza –Kľak– 2012 
Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska: 

50. RR Topoľčany – KT Ostrá – Klížske Hradište – Michalov vrch – 2013 
51. RR Spišská Nová Ves – KST . KST Smrekovica – Vyšný Slavkov – Branisko – 2014 

4. RR Svidník – Stropkov KST Slávia Stropkov – Baňa - 2012 
Stretnutie priaznivcov KST: 

 
Všetkým organizátorom hlavných podujatí KST  ako aj hlavných podujatí v jednotlivých 
regiónoch vyjadrujeme poďakovanie za ich prácu pri prípravách  a počas podujatí. 
 
 
                                                                                                         Jindrich Racek 
                                                                                                   predseda sekcie PT KST 
 
 
 
 
 


