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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SEKCIE PT KST 
Bratislava Záborského 33 

14. 03. 2012 
 

Prítomní :         Štefan Mužík, Pavol Sitek, Jindrich Racek, Alexander Ollé, Svetozár Krno. 
Ospravedlnení: Jaroslav Šillík, Erika Fábryová, Jozef Kalamen 
Hosť:                Peter Perhala 
 

 
Program: 

  1.) Kontrola úloh 
  2.) Informácia zo zasadnutia SCPT KČT – Kopřivnica 
  3.) Stretnutie Krásistov 
  4.) 59.SZT a 44.Stretnutie TOM KST 
  5.) Zásady organizovania zrazov KST, zmena názvu  
  6.) Žiadosti na hlavné podujatia KST 
  7.) Školenie Vyhne – november 2011 
  8.) Ocenenia 
  9.) Informácia o organizovaní verejných podujatí KST 
10.) Zmluva o spolupráci ZSSK a KST 
11.) Expedičná turistika 
12.) Účasť na hlavných podujatiach KST 
13.) Rôzne 
 
K bodu 1.)
 

 : Úloha 9/5.10.2010 – trvá 

K bodu 2.)
       V rámci medzinárodnej spolupráce KST a  KČT, na podujatie bola pozvaná dvojčlenná 
delegácia KST  Klubom českých turistov. Za VV KST  podpredseda Štefan Kuiš a  za sekciu 
pešej turistiky predseda Jindrich Racek.  Podujatie sa uskutočnilo 17.11. – 20.11.2011 
v Kopřivnici v Moravskoslezském kraji. 

 :  

      Na podujatí sa uskutočnili dve pracovné stretnutia so Sekciou pešej turistiky  KČT – 
Aktív sekcie pešej turistiky PR UV KČT – 17.11.2011 a Aktív zástupcov pešej turistiky 
oblastí KČT – 18.11.2011. Na stretnutia sme boli prizvaní predsedom sekcie pešej turistiky 
Jiřím Francom. 
Na aktíve sa prejednávala príprava podujatí na rok 2012 - Za posledním puchýřem v Plzni, 
účasť na významných akciách 2012, oceňovanie jubilejných podujatí v roku 2011 na rok 
2012, Lentný zraz KČT, seminár metodikov PT a nové aktivity v turistike. Na Aktíve 
zástupcov PT KČT sa prejednávali význámné akcie na roky 2012 a 2013, príprava Letného 
zrazu KČT  - Staré město pod Sněžníkem, informácie zoblastí KČT a odovzdávanie ocenení 
za jubilejné podujatia. 
         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 
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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.  
         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. 
 
K bodu 3.)

 

 : 20. januára 2012 sa uskutočnilo zasadnutie VV KST, ktorého sa zúčastnil 
Jindrich Racek  za účasti predstaviteľov RR KST a predsedov OaK KST. Počas rokovania sa 
prerokovala príprava 49. Stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Kľaku, pozvánka, 
ubytovanie, pamätný list a zber údajov pre ZSSK. Prerokovali sa trasy výstupu na Kľak 
a doprava na miesto základného výstupu - Fačkovské sedlo, odkiaľ  začína základná 
výstupová trasa na Kľak. Ďalšia výstupová trasa je z obce Vrícko a Kľak. Organizátori 
pripravili aj článok do časopisu Krásy Slovenska. 

K bodu 4.)

R 371 Horehronec a Bratislavu R 930 Tekov. Boli prerokované podmienky ubytovania, 
stanovania – sociálne zariadenia, stravovania pre účastníkov SZT a TOM , možnosť využitia 
služieb Vodného raja po 19:00h za polovičné vstupné. Pre účastníkov zrazu môže byť 
otvorené do 22:00h. So starostami obce zabezpečiť povolenie na podujatie od ochranárov 
a životného prostredia na dobu 59. SZT a 44.TOM KST, povolenie o urbárov / súkromných 
majiteľov lesov. Štátne lesy v Banskej Bystrici dali povolenie na všetky podujatia 
organizované KST v roku 2012 v štátnych lesoch. 

 : 16. februára 2012 sa uskutočnilo zasadnutie organizačného štábu 59.SZT a 43. 
Stretnutia TOM KST. Za sekciu PT sa zasadnutia  zúčastnil Jindrich Racek. Na zasadnutí sa 
prerokoval 1.Spravodaj a prihláška na zraz do ktorých sa zapracovali pripomienky z VV 
a sekcie PT KST. Prerokovali sa trasy, hlavné spoje vlakov / rýchlikov / do Žarnovice, ku 
ktorým budú pristavené autobusy do zrazového priestoru - Vyhne. Autobusy budú pristavené 
iba 4.7. a 5.7.2012 k vybraným vlakom, ktoré sú uverejnené v  1.spravodaji.  V  nedeľu 
8.7.2012  bude  zabezpečený  odvoz k vlaku  na Košice  

 
K bodu 5.)

 

 : Štefan Kuiš predložil návrh na zmenu názvu Slovenský zraz turistov 
a Stretnutie TOM KST na Celoslovenský zraz  a stretnutie TOM KST. Predložil doplnený 
návrh Zásad organizovnia Celoslovenského zrazu a stretnutia TOM KST, ktorý bol 
spracovaný so sekciu PT KST. Sekcia PT KST súhlasí s úpravami v zásadách organizovania 
zrazov. Zásady budú predložené na schválenie na ÚR KST 21.04.2012 

K bodu 6.)

      Na stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na rok 2015 podali prihlášku na 
organizovanie tohto podujatia KST Detva z RR Zvolen. Sekcia súhlasí. 

 :  Organizovať Celoslovenský zraz a stretnutie TOM KST, prejavil klub KST 
Krupina z RR Zvolen. Záujemcu oboznámiť s podmienkami organizovania podujatia, TOM 
a PTZ - ktoré je  pred zrazom. 

      Na organizovanie Stretnutie priaznivcov KST sa telefonicky prihlásili: 
KST Manín, KST Gindurka – Pohorelská Maša, KST Sokol Žilina a KTH Javorník Žilina 
a KST Smrečiny v Spišskom Bystrom. Zatiaľ iba telefonické dohovory. Neboli podané 
písomné prihlášky. 
Predbežné rozdelenie: 
KST Sokol – 2013, KST Manín – 2014, KST Gindurka – 2015, KST Smrečiny – 2016 
Žiadatelia boli požiadaní o zaslanie písomných žiadostí. 
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K bodu 7.)

Vyškolených bolo 33 CV-III-PT  a  6 Inštruktorov PT. Školenie sa uskutočnilo vo Vyhniach 
v penzióne Michaela. Vedúcim školenia bol Jindrich Racek, prednášajúci: Ing. Rudolf Šimko, 
Štefan Mužík, Jindrich Racek a Bc. E.Gromová. 

 : Od 6.10. – 9.10.2011 sa uskutočnilo školenie cvičiteľov a inštruktorov pre 
potreby zrazu vo Vyhniach. 

 Prednášky boli zamerané na  prípravu a vedenie turistických podujatí, klasifikáciu. Obidve 
témy od prednášal p. Štefan Mužík a Jindrich Racek v rozsahu 4hod. Prvú pomoc, transport 
a úrazová zábrana bola odprednášaná na profesionálnej úrovni, priamo Bc.E.Gromovou, 
pracovníčkou zo stanice prvej pomoci z Kremnice. Frekventanti si počas prednášok priamo 
prakticky overili podanie prvej pomoci / masáž srdca, umelé dýchanie aj pre deti /. Prednáška 
bola od prednášaná v rozsahu 3hod. Zodpovednosť cvičiteľov a inštruktorov odprednášal v 
rozsahu 2hod. z materiálov, ktoré sú momentálne k dispozícii, vedúci školenia J.Racek. 
Odbornú prednášku, orientácia, topografia a značenie na profesionálnej úrovni od prednášal p. 
Ing. Rudolf Šimko, z komisie značenia KST, v celkovom rozsahu 4hod. Počas praxe  
topografie sa účastníci naučili pracovať s buzolou a mapou. Na záver praxe sa uskutočnil test 
z azimutov. Po praxi z topografie, frekventanti vypracovali zadanú úlohu, príprava podujatia. 
       Praktická časť sa uskutočnila 8.10.2011. Počas praxe si frekventanti priamo odskúšali 
vedenie podujatia. Praktickú časť v rozsahu 4hod. odviedol J.Racek a Š.Mužík Počas praxe 
nám počasie moc neprialo. Prax sa uskutočnila výstupom na Kamenné more a prechodom cez 
lazy v okolí Vyhní.   
 Školenie bolo ukončené 9.11.2011 praktickou  skúškou, ústnou skúškou a záverečným 
testom. Frekventanti školenie ukončili úspešne. 
 
K bodu 8.)
Všetky ocenenia, ktoré boli udelené si ocenení v plnom rozsahu zaslúžili za zabezpečenie 
hlavných podujatí KST. 

 :  Ocenenia navrhované sekciou PT KST, boli akceptované VV KST a UR KST. 

 
K bodu 9.)

O spoluprácu sme požiadali podpredsedu pre  organizáciu a legislatívu  KST  Mareka 
Heinricha : 

 :  V roku 2011 pri zostavovaní Kalendára podujatí na rok 2012, vzniká problém 
s organizovaním verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí v 2. stupni 
ochrany je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny a v 3. – 5. stupni je potrebná 
výnimka. Na Krajských úradoch životného prostredia požadovali súhlas od všetkých 
vlastníkov lesov. Jednalo sa aj na Ministerstve životného prostredia, kde tiež požadovali 
súhlas od vlastníkov lesov.  

     Zákon o ochrane prírody a krajiny v § 82 ods. 2 viaže vydanie súhlasu s podujatím na 
priloženie súhlasu vlastníka, správcu alebo nájomcu pozemku k žiadosti. Preto akékoľvek 
rozhodnutie vydané bez súhlasu vlastníka, správcu alebo nájomcu je napadnuteľné. A 
napadnuteľné je aj akékoľvek takto vydané rozhodnutie v minulosti. 
     V praxi by žiadosť o povolenie obnášala: 
     1. zadováženie katastrálnych máp celej SR a zistenie, ktoré podujatia sa budú 
uskutočňovať na ktorých pozemkoch (parcelách), 
    2. podľa zistených pozemkov na katastrálnom portáli na internete identifikovať vlastníkov, 
správcov alebo nájomcov týchto pozemkov, 
     3. zadovážiť súhlas vlastníkov pozemkov s podujatiami, 
     4. napísať žiadosť a súhlasy priložiť k nej. 
   Domnievam sa, že takáto úloha je nesplniteľná. 
     Ako náhradné riešenie by sa ponúkala zmena zákona, avšak pripustiť verejné podujatia bez 
súhlasu vlastníka sa mi javí ako nevhodné, a aj protiústavné. Jedna vec je totiž právo vstupu 
do lesa a druhá verejné podujatie v lese. 
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     Takáto úloha by bola mimoriadne náročná aj v prípade, že by ju riešili na svojom území 
jednotlivé regionálne rady, a to z dôvodu počtu pozemkov, na ktorých podujatia v tom ktorom 
regióne budú. 
     Východiská vidím iba 3: 
a) dať dokopy niekoľko podujatí, u ktorých už dopredu vieme, že vlastník nám súhlas dá, 
b) žiadať o súhlas pred jednotlivými podujatiami, 
c) zamerať sa iba na podujatia prístupné členom KST, t. j. bez pozvánok pre verejnosť 
Do úvahy pripadá i kombinácia uvedených východísk. 
 
K bodu 10.)

  

 : Peter Perhala informoval o podpísaní zmluvy medzi KST a ZSSK 
o spolupráci na hlavné podujatia KST, ktoré sú prístupné aj pre nečlenov KST, pre ktorých 
platia tie isté podmienky ako pre členov KST, na obdobie od 1.2. 2012 do 31.12.2012. 
Zmluva bola podpísaná 14.02.2012. Zmluva zaručuje 25% zľavu cestovného pri zakúpení 
spiatočného lístka, ktorý musí byť opečiatkovaný organizátorom podujatia, na hlavné 
podujatia KST. 

K bodu 11.)

Zorganizovala 25. ročníkov stretnutí expedičných turistov s medzinárodnou účasťou. Ide 
o najstaršie podujatie tohto svojho druhu najstaršieho podujatia  na Slovensku i v Českej 
republike.  Naši turisti tak mohli získať informácie o 360 úspešných výprav od blízkych 
pohorí až po Antarktídu.  (1987 – 6, 1988 – 8, 1989 – 10, 1991 – 10, 1992 – 14, 1993 –15, 
1994 – 11, 1995 – 21, 1997 jar – 23, 1997 jeseň – 27, 1998 – 27, 1999 – 20, 2000 – 18, 2001 
– 13, 2002 – 13, 2003 – 14, 2004 – 14, 2005 – 15, 2006 – 13, 2007 – 15, 2008 – 10, 2009 – 
11, 2010 – 12). 

 : Svetozár Krno - Expedičná turistika je súčasťou sekcie PT Klube 
slovenských turistov - existuje už štvrťstoročie. Od prvopočiatku propagovala náročnejšie 
aktivity KST, metodicky pomáhala prvým výprav do nepoznaných oblastí – spočiatku najmä 
do bývalého ZSSR, po roku 1989 aj inde. Jej členovia a aktivisti patrili ku kľúčovým 
organizátorom. V súčasnosti sa koncentruje  propagáciu (už nie organizovanie) expedícii, 
a tým  aj propagáciu KST. Podporuje aktivity, zamerané na spoznávanie, zdokumentovanie 
a ochranu necivilizovanej prírody a málo narušených ľudských kultúr. Opiera sa o životné 
koncepcie nefalošného návratu človeka k prírode a k sebe samému.  

V minulosti, keď získavala finančnú odporu od KST, pripravovala dvojdňový prednáškový 
program. V posledné roky sa táto pomoc skončila. Organizátori si pomáhajú vlastnými 
prostriedkami.  Preto prešli na úsporný jednodňový program. Podujatie ďalej pokračuje pod 
hlavičkou KST. 
 
K bodu 12.)
 

 :  

Delegovaní zástupcovia sekcie PT na podujatia: 
 
Stretnutie KS                                             25.5 – 27.05.2012      Racek, 
MTSz – zraz maďarských turistov            25.5 – 27.05.2012      Ollé 
SZT Vyhne                                                30.06. – 08.07.2012   Mužík,  
KČT Staré Město pod Sněžníkem             04.07. – 08.07.2012   Sitek 
 
K bodu 13.)
 

 :   

Peter Perhala – informoval o : 
- zmluve o spolupráci medzi KST a Štátnymi lesmi. V rámci spolupráce pripraviť 

spoločné podujatie - Chodníkom Dekréta Matejovie.  Jozef Dekrét Matejovie (12. 
júl 1774 - 18. január 1841) -  patril medzi najuznávanejších lesníckych odborníkov na 
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prelome 18. a 19. storočia. Významne prispel k zveľadeniu baníctvom a hutníctvom 
zdevastovaných lesov na Hornom Pohroní. Novátorské metódy, ktoré uplatňoval, 
obsiahli široký okruh činností - umelé zalesňovanie, pestovanie lesa, hospodárna 
ťažba a využívanie dreva, rentabilita lesnej prevádzky, zdokonaľovanie evidencie a 
ochrany lesa, sociálne reformy na zlepšenie sociálnych podmienok lesných 
robotníkov. Tieto činnosti svojím významom presiahli obvod jeho pôsobnosti a stali sa 
základom pre usporiadané obhospodarovanie lesov v celej krajine.  
Poskytnú prostriedky na obnovu značenia v Štátnych lesoch a spoločné podujatie. 

- Súhlase Štátnych lesoch pre organizovanie podujatí KST v Štátnych lesoch na rok 
2012. 

- Zmluve medzi KST a ZSSK pre hlavné podujatia KST na rok 2012. 
- Spolupráci KST a VUC Trnava, k 1 150 výročiu príchodu Cyrila a Metoda na územie 

dnešného Slovenska. 
 
Jindrich Racek – informoval o : 

- žiadosti Dr. Petra Hromadu o zistení údajov o udelení B, S, Z odznaku VOPT, ktoré 
boli udelené v Bratislave. Žiadosť bola vybavená a zaslaná žiadateľovi a  
Klasifikačnej komisie. 

- žiadostiach pre Ministerstvo školstva, na poskytnutie dotácie pre Stretnutie čitateľov 
časopisu Krásy Slovenska – Kľak, 59. Celoslovenský zraz a 43. Stretnutie TOM KST 
– Vyhne a Stretnutie priaznivcov KST – Baňa. 

- zaslaní žiadosti na RR KST pre organizovanie Celoslovenského zrazu a Stretnutia 
TOM KST pre roky 2014 – 2019.  

- oznámení Organizačného štábu 34. roč. Slovenského zrazu cykloturistov zmenil      
       termín konania podujatia na   23. – 26.8.2012. Miesto zrazu bude v Ľubovnianskych    
       kúpeľoch. Bližšie informácie budú postupne zverejňované na web stránke    

             www.kstsl.sk 
- spracovaní záznamníku Cesta hrdinov SNP do elektronickej podoby,  prevedených  
      zmenách v záznamníku podľa pripomienok z RR – Žiar nad Hronom, Prešov, Trenčín,       
      Prievidza a Bratislava.  
 
 
V Bratislave 14.03.2012 
                                           
                                                                                                   Jindrich Racek 
                                                                                            predseda sekcie PT KST 

 
 

 
 

http://www.kstsl.sk/�

