
Správa Medzinárodnej komisie KST 

ÚR KST 21.9.2012 v Prešove predkladá predseda P. Perhala 

12.-15.1.2012 sme sa na pozvanie KČT zúčastnili prvýkrát veľtrhu cestovného ruchu REGIONTOUR 
v Brne. Mali sme k dispozícii vlastný stánok na prezentáciu KST, ktorý bol súčasťou veľkého stánku 
KČT. Prvýkrát sme na veľtrhu prezentovali skladačku o vysokohorských chatách KST. Poďakovanie za 
propagáciu KST na tomto veľtrhu a ochotu stráviť nejaký čas na stánku patrí KČT a zamestnancom 
sekretariátu KST – D. Valúchovi, I. Ovečkovej, A. Luhovej, a tiež M. Hučkovi a J. Rackovi.  

2.-5.2.2012 KST organizoval 7. Medzinárodný zimný zraz turistov v Levoči. Zrazu sa zúčastnilo 1100 
Slovákov, 120 Čechov, 80 Poliakov a 4 Nemci (ktorých sa mi podarilo pozvať osobne v roku 2011 na 
konferencii EWV-ERA-FERP v Španielsku). Pred slávnostným otvorením zrazu 2.2.2012 v historických 
priestoroch levočskej radnice bol slávnostne podpísaný nový štatút organizovania MZZT za účasti 
predsedu PTTK Lecha Drozdinskeho, podpredsedu KČT Jana Babniča a predsedu KST Petra Perhalu. 
Poďakovanie za organizovanie zrazu patrí RR KST Spišská Nová Ves, TJ Javorinka Levoča, mestu 
Levoča a menovite najmä Ernestovi Rusnákovi. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie ocenení, ktoré 
udelil predseda KST a VV KST sa uskutoční 30.9.2012. 

20.2.2012 sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie predsedu KST a predsedu sekcie JT KST M. Hučka 
s Rudolfom Mrstikom s viceprezidentom dolnorakúskeho Pferdesportverband-u o spolupráci 
v jazdeckej turistike a príprave medzinárodnej konferencie KST o jazdeckej turistike, ktorá sa 
uskutoční 19.-20.10.2012 v Kopčanoch za aktívnej účasti zástupcov zo Slovenska, Rakúska a ČR.  

31.3.2012 sa predseda KST P. Perhala zúčastnil na pozvanie výročnej konferencie KČT v Pardubiciach. 
Na konferencii som odovzdal pozdrav KST, zhodnotil som spoluprácu s KČT za rok 2011,  hovorili sme 
o možnosti poskytovania vzájomných zliav na našich chatách, vymenil si kontakty a informácie 
o činnosti niektorých sekcií KČT – zdravotne postihnutých turistov a vysokohorských turistov, 
o príprave regionálnej konferencie EWV v Bratislave. Pozval som predsedu KČT na VZ KST 2012. 

12.4.2012 navštívila ústredie KST na pozvanie predsedu KST prezidentka EWV-FERP-ERA Lis Nielsen 
z Dánska. Diskutovala so zamestnancami sekretariátu o ich práci a kontaktoch EWV s KST, 
absolvovala krátky turistický výlet do oblasti Malých Karpát nad Bratislavou, oboznámila sa so 
značením E8 na Slovensku. Prešla osobne s predsedom KST TZT modrú z Kamzíka na ústredie KST. 
Predseda KST ju poslal na večeru v Starom Meste za účasti E. Fábryovej a D. Valúcha. Riport 
z návštevy je na webe KST. 

13.-15.4.2012 KST zorganizovalo regionálnu konferenciu EWV-FERP-ERA v Bratislave o diaľkových TZT 
v Európe, turistickom značení všeobecne a turistickej spolupráci v Európe za účasti prezidentky EWV 
L. Nielsen, predsedu sekcie znacenia EWV Uroša Vidoviča zo Slovinska, predsedu sekcie turistiky EWV 
Marcela Grandjeana zo Švajčiarska a účastníkov z Rakúska, Nemecka, Poľska, Maďarska, Česka. 
Poďakovanie za aktívnu účasť na konferencii za KST patrí E. Fábryovej, V. Povodovi, E. Škutovej, J. 
Rackovi, I. Zapletalovi, D. Valúchovi, za organizačné zabezpečenie podujatia patrí poďakovanie 
zamestnancom sekretariátu D. Valúchovi, I. Ovečkovej a A. Luhovej. Ohlas na konferenciu bol v EWV 
značný. VV KST rozhodol na návrh predsedu KST o organizovaní výročnej konferencie EWV na 
Slovensku v roku 2015. Riport z konferencie je na webe KST. 



20.4.2012 sa uskutočnilo riadne zasadnutie MeK KST v Martine, na ktorom sa zhodnotila činnosť za 
posledný rok. V roku 2013 má komisia záujem zorganizovať stretnutie všetkých organizátorov IVV 
pochodov na Slovensku. Zápisnica je publikovaná na webe KST. 

20.-22.4.2012 zástupca KST Jozef Minárik zastupoval KST na výročnom VZ Österreichischer 
Volkssportverbandu v rakúskom Klame. 

22.4.2012 na VZ KST v Martine bola sprostredkovane podpísaná dohoda KST s KČT o vzájomnom 
poskytovaní zliav na chatách oboch klubov. Zmluva nadobudla platnosť 1.7.2012. Zmluvu podpísali 
predsedovia oboch klubov. Zmluva je publikovaná na webe KST. 

27.4.2012 v Bratislave bola podpísaná základná dohoda KST s ATOM ČR o spolupráci a vzájomnom 
poskytovaní zliav na chatách oboch klubov. Zmluva nadobudla platnosť 1.5.2012. Zmluvu podpísali 
predsedovia oboch klubov. Za KST sa rokovania zúčastnili P. Perhala, E. Fábryová, Z. Jendželovská, S. 
Andrási. Za ATOM ČR predseda Tomáš Novotný, podpredseda Jiří Homolka, a za medzinárodne PTZ 
Tomáš Fusek. Zmluva je publikovaná na webe KST. 

10.5.2012 v Bratislave bolo rokovanie so Zväzom skautov maďarskej národnosti, na ktorom sa 
hovorilo o spolupráci oboch organizácii pri značení pútnických trás na Slovensku, najmä mariánskej 
cesty. Za KST sa zúčastnili P. Perhala, Z. Jendželovská, E. Škutová, I. Zapletal. Zápisnica je publikovaná 
na webe KST.  

4.-8.7.2012 sa uskutočnil 13. Celoštátny letný zraz turistov KČT v Starom Meste pod Snežníkom. 
Delegátmi KST boli Š. Kuiš, M. Herchl a P. Sitek.  

11.-15.7.2012 sa na slovenskom území uskutočnil 57. ročník Medzinárodnej plavby po Dunaji TID, 
ktorý organizovala sekcia VT KST. Delegátom KST boli a účastníkom zo zahraničia sa prihovorili E. 
Fábryová a D. Valúch. KST bude v roku 2014 organizátorom Medzinárodnej 60. konferencie TID.  

13.-16.9.2012 sa uskutočnila výročná 43. Konferencia EWV-ERA-FERP v nórskom Stavangeri. Na 
poslednú chvíľu bola účasť delegáta KST – predsedu KST stornovaná pre mimoriadny problém 
súvisiaci s majetkom KST. V roku 2013 bude konferencia v Srbsku. 

13.-16.9.2012 sa uskutočnil Vysokohorský zraz KČT v Žďárskych vrchoch. Delegátmi KST boli E. 
Fábryová a V. Jeremiáš.  

13.-16.9.2012 sa Eva Dučaiová za sekciu mládeže KST zúčastnila z poverenia predsedu KST na 
pozvanie Medzinárodnej súťaže športovej turistiky „Volyň“ v ukrajinskom meste Lutsk. Samotná 
filozofia súťaže vychádza z asi 45-ročnej tradície, ktorú mali v bývalom ZSSR rôzne úrovne súťaží 
a výkonnostných hodnotení vo všetkých presunových prostriedkoch turistiky. Táto tradícia bola 
obnovená pred niekoľkými rokmi a v r. 2009 bol založený medzinárodný zväz športovej turistiky, kde 
je aktuálne členom 7 krajín bývalého ZSSR (medzi nimi aj Litva a Lotyšsko – terajší členovia EÚ). 
Pracovným jazykom súťaží je ruština, avšak v tomto ročníku už bolo potrebné niektoré podklady 
prepísať aj do lotyštiny, pretože zúčastnené deti už po rusky nerozumejú. Táto súťaž bola 
organizovaná pre deti vo veku 15-18 rokov, zúčastnili sa aj menšie – 13-14-ročné, ktoré prišli, 
takpovediac zbierať prvé skúsenosti. Organizuje sa aj v kategóriách pre starších mládežníkov 
a dospelých turistov. 



Zúčastnené krajiny: Bielorusko – 1 tím, Lotyšsko – 3 tímy, Ukrajina – 6 tímov. Rusko sa nezúčastnilo 
pre nekoordináciu termínov, keď v tomto čase prebiehali ich republikové majstrovstvá. Minuloročný 
účastník – Litva sa nezúčastnil pre personálne problémy. Všetky tímy sú 7-členné, pričom min. 3 
musia byť dievčatá. Priebeh súťaže: súťaž prebieha v 4 kolách + viazanie uzlov ako dobrovoľné 
osobitné kolo. Pripravená je na vysokej profesionálnej úrovni, nielen čo sa týka rozhodcov, ale aj 
použitej techniky. Základom tejto súťaže je orientovanie sa v teréne podľa mapy, príp. aj buzoly a 
používanie lezeckej techniky vrátane všetkých lezeckých pomôcok pri prekonávaní prekážok po trase. 
Pri každej prekážke je tím rozhodcov, ktorí zabezpečujú istenie a zároveň dozerajú na správnosť 
použitia samoistiacich postupov a čistotu techniky (podľa môjho odhadu bolo na 2 kole cca 35-40 
rozhodcov s kvalifikáciou a praktickými znalosťami istenia). Celá súťaž bola hodnotená plne 
elektronicky – každý pretekár mal na ruke čítačku a každý rozhodca, resp. každá mŕtva kontrola 
obsahovala čip, ktorým sa v čítačke potvrdzovalo prejdenie kontroly. Jednoduchým zosnímaním 
údajov v cieli sa hneď vyhodnotil čas, počet bodov atď. Záver: naša účasť na takejto súťaži nie je 
možná, naše deti ovládajú len jediný prvok – buzolu, ktorá tu má minimálny význam. 

Okrem toho prebiehali aj rozhovory o tom, prečo nás pozvali a prečo by chceli spolupracovať – najprv 
zaobalene, potom rovno povedali, že nás potrebujú, aby sa dostali do Európskej únie, pretože 
potrebujú pozvanie a spoluprácu pri zabezpečení ubytovania a programu. Nepotrebujú, aby sme ich 
financovali, potrebujú len sa dostať za hranice únie. Doteraz to robia zväčša prostredníctvom 
Poliakov, ktorí im zabezpečujú schengenské víza a tak sa dostávajú do celej Európy. 

Rokovania sa zúčastnil aj viceprezident cyklosekcie Ukrajiny, ktorý prosí o to, aby ich kontaktovala 
naša sekcia cykloturistiky a aby nadviazali spoluprácu. Chceli by sa zúčastňovať na našich 
cyklozrazoch a už teraz nás pozývajú na ich cyklozraz na Kryme v septembri 2013. 

15.9.2012 sa za účasti pretekárov KST uskutočnili medzinárodné PTZ v Českej republike, Březolupy.  

19.-23.9.2012 sa na pozvanie sekcie značenia KČT Milan Ružek a Ján Puncochař zúčastnili Seminára 
ústredných inštruktorov značenia v ČR.  

V Prešove 22.9.2012. 

 

 

      Peter Perhala                                                                                                                                               
predseda Medzinárodnej komisie KST 


