
 ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SEKCIE PT KST 
Bratislava Záborského 33 

20 .09. 2011 
 

Prítomní:
                  Alexander Ollé, Jozef Kalamen. 

 Jindrich Racek, Erika Fábryová, Jaroslav Šillík, Pavol Sitek, Štafan Mužík,             

 
 

 
Program: 

1.) Komtrola úloh. 
2.) Národný výstup na Kriváň. 
3.) Krajina roka a 3. Stretnutie priaznivcov KST. 
4.) 58 SZT a 42 stret. TOM 
5.) Školenie CV-III a Inštruktorov – Vyhne. 
6.) Návrh delegáta za PT KST s MTSz v Maďarsku. 
7.) Návrh ocenení. 
8.) Rozpočet PT KST 2012 
9.) Rôzne. 
 
K bodu 1.)
 

 :   

Úloha 9/5.10.2010:

 

  Doriešiť úlohu s učebno-metodickou komisiou – testy Inštruktorov pre 
pešiu turistiku, právna zodpovednosť. 

K bodu 2.):

 

 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. Vyhodnotenie ako príloha. 

K bodu 3.):

 

 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. 

K bodu 4.):

                      Hlavné podujatie a sláv
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. 

 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.  



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 700 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. 
 
K bodu 5.):

 

 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 17 
frekventantov pre CV-III a 3 frekventanti na Inštruktorov Školenie sa uskutoční v dňoch 6.10. 
– 9.10.2011.  Rozvrh ako príloha. 

K bodu 6.):

 

  V dňoch 4.11. – 6.11.2011 sa uskutoční rokovanie KST a MTSz v Maďarsku. 
Budú sa prejednávať témy cezhraničné TZT a pešia turistika.  Za sekciu sa zúčastní 
Alexander Ollé v dňoch 5.11. – 6. 11.2011. 

K bodu 7.):

 

 Sekcia navrhuje ocenenia za zabezpečenie hlavných podujatí KST a za ich 
dlhoročnú aktívnu prácu pre KST, organizátorom Stretnutia čitateľov časopisu Krásy 
Slovenska na Pilsku v Mútnom, Eurorando 2011 v Holíči – Břeclavi a za stretnutie 
priaznivcov KST a Krajinu roka v Rožňave – Joviciach. Návrh ocenení ako príloha.  

K bodu 8.):
 

 návrh rozpočtu na rok 2012.Rozpočet ako príloha 

K bodu 9.):

- Vladimír Chrapčiak – dal vyjadrenie k podávaniu žiadosti na Krajské úrady životného 
prostredia:  

  Jozef Kalamen - informoval o Slávnostnom otvorení náučného chodníka 
Holíčský .lužný les – Kátovské ramená, ktoré sa uskutočnilo 17.09.2011. Náučná trasa vedie 
pekným prostredím popri maloplošnom chránenom území. Chodník bol vybudovaný 
s podporou Nadácie ekopolis v rámci programu Zelené oázy. Vyslovil poľutovanie nad 
neprítomnosťou zástupcov KST pri otvorení. 

Chcem sa vyjadriť k podávaniu žiadostí na KU životného prostredia. Podanie žiadostí v 
októbri 2011 je neskoro. Kým to úrady (a ešte k tomu všetky pre celé Slovensko) schvália, tak 
uplynie viac ako v zákone stanovených 60 dní, to znamená, že rozhodnutie bude až začiatkom 
roka 2012 (keby aj dodržali termín, tak to dostaneme ako Vianočný darček).A to je neskoro 
na vydanie kalendárov. Kalendáre treba dať do tlače v novembri, aby sme ich mohli pred 
Vianocami distribuovať medzi turistov - veď turistické akcie sa začínajú Novoročnými 
výstupmi už 1.1.2012!!! My do nášho Kalendára vkladáme aj časť povolenia z KU, takže 
každý turista si v Kalendári môže skontrolovať, že akcia je schválená. A pri tejto časovej 
koordinácii sa to nestihne. 
 Na základe svojich skúseností s vydávaním kalendárov tvrdím, že žiadosť treba podať už v 
auguste 2011 a ako prílohu k žiadosti dať Kalendáre na rok 2011 a nečakať až budú podklady 
na rok 2012!!! Takisto som celkom nepochopil, či v žiadosti budú uvedené len akcie 
z celoslovenského kalendára alebo všetky akcie ktoré dávajú všetky regionálne rady do 
svojich kalendárov. 
 S pozdravom                    Vladimír Chrapčiak 
 



   Podpredseda regionálnej rady KST Trnava a spoluzostavovateľ„Oblastný turistický 
kalendár Malé Karpaty a okolie“ 
     Sekcia z vlastných skúseností pri vybavovaní žiadostí s krajskými úradmi odporúča, 
zasielať kalendáre na prerokovanie do konca augusta. Podujatia ktoré sú uvedené už 
v minuloročných kalendároch majú dlhoročnú tradíciu, preto nie je problém pre organizátorov 
týchto podujatí už do augusta pripraviť rozpis podujatí na budúci rok. Je vhodné aj nové 
podujatia, ktoré sa dávajú do kalendárov spracovať  najneskôr do konca augusta. Je možné, že 
životné prostredie neschváli uverejniť niektoré podujatie v kalendári ako verejné podujatie 
v rámci ochrany prírody. 
p.Róbert Pinter – ponúka služby  chaty Bosorka na Pezinskej Babe. Ubytovanie ponúka pre 
členov KST za 10€ na noc. Zistiť podmienky na chate a spoluprácu s možnosťou využitia 
chaty pre členov KST. 
Ing.Arch. Róbert Sekula z firmy UNIMO - Združenie architektov  ponúka možnosť 
osadenia mobilnej rozhľadne a budovanie turistických útulní pre turistov. Zistiť podmienky 
použitia aj nastálo. 
Ing.Dušan Kováč a Karol Koštial – zaslali ospravedlňujúci list:   
 
Vážení turistickí priatelia, 
vzhľadom na blížiaci sa termín 22.-25.9.2011, kedy bolo naplánované konanie 1.ročníka 
Medzinárodného zrazu turistov EU v Ružomberku - Hrabove, musíme Vám žiaľ oznámiť, že 
KST odbor Ružomberok nebude v roku 2011 schopný túto akciu organizačne zabezpečiť. 
Dôvodom je skutočnosť, že v tomto roku prednostne zabezpečujeme rekonštrukciu Májekovej 
chaty na Malinom Brde pri Ružomberku, ktorá je vlastníctvom Klubu, a naše pracovné 
vyťaženie neumožňuje na zodpovedajúcej úrovni zabezpečiť aj organizovanie tohto   
turistického podujatia. 
Týmto sa ešte raz ospravedlňujeme všetkým potenciálnym záujemcom. 
Prajeme príjemný deň. 
 
    KOŠTIAL Karol                                                                                 Ing. Dušan  K o v á č 
 
Kontaktovať organizátorov . 
 
Ing. Janka Nemcová – z firmy vAm Slovákia – ponúkajú školenie pre usporiadateľov   
akreditovaný program vzdelávania pre usporiadateľov športových podujatí .  
Zistiť podmienky školenia. List ako príloha. 
 
V Bratislave 20.9,2011. 
 
                                                                                                                Jindrich Racek 
                                                                                                          Predseda sekcie PT KST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizačný  výbor “Národného výstupu na Kriváň 2011” 
 

VYHODNOTENIE   “NÁRODNÉHO VÝSTUPU NA KRIVÁŇ  2011” 
   

     Národný výstup na Kriváň 2011 (ďalej NVK 2011) sa uskutočnil v plánovanom termíne 
13.augusta 2011. Organizátorom bol z poverenia Klubu slovenských turistov Klub slovenských 
turistov Liptova, spoluorganizátormi  boli tradične Matica slovenská, Mesto  Vysoké Tatry a Mesto 
Liptovský Mikuláš a Obec Pribylina. 
     Po administratívnej a organizačnej stránke podujatie riadil Organizačný výbor NVK 2011, ktorý 
bol zložený zo zástupcov organizátorov podujatia nasledovne: 
 
predseda :    -   Peter Perhala (KST) 
tajomník :  -   Ján Kamien (KSTL) 
členovia :          -   Ján Bendík (Mesto Vysoké Tatry),  Dana Guráňová (Mesto Liptovský 
Mikuláš),  Jozef Lukáč  
                                    (MS), Jozef  Cigánik, (KST-L ), František Púčik  (KSTL), Ivan Bubelíny 
(KSTL) 
                                          
     Výstup bol organizovaný jeden výstupový deň a jeho konanie bolo schválené povolením 
výnimky zo zákona vydanej Krajským úradom životného prostredia v Prešove, odborom kvality 
životného prostredia. Na výstupový deň bol určený limit  500 účastníkov. Podujatie bolo venované 
170.výročiu vychádzky Ľudovíta Štúra so skupinou národovcov a 90. výročiu založenia časopisu 
Krásy Slovenska. Nad podujatím prevzala záštitu predsedníčka vlády SR Iveta Radičová.Na dobrej 
úrovni bola propagácia podujatia, keď okrem plagátov a článkov v regionálnej tlači boli všetky 
materiály uverejnené na internetových stránkach Klubu slovenských turistov, Matice slovenskej, 
Mesta Vysoké Tatry a Mesta Liptovský Mikuláš a  boli odvysielané aj relácie v Slovenskom 
rozhlase a regionálnej televízii Liptov. 
    V predvečer výstupu – v piatok 12.8.2011 o 17.00 hodine sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 
podujatia na terase Grandhotela Starý Smokovec, na ktorom bolo prítomných okolo 200 divákov. 
Slávnostné otvorenie bolo v réžii mesta Vysoké Tatry a príhovory predniesli predseda KST Peter 
Perhala, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš, ktorý 
podujatie otvoril. Program moderovala pani Kapustová a vvystúpila v ňom folklórna skupina 
Kriváň z Východnej, hudobník Ján Hurajt zo Štrby, sestry Uhlárové z Ľubice a divadelníci spod 
Tatiet s pásmom scénok zo života Ľudovíta Štúra. Po oficiálnom programe bola slávnostná večera 
pre organizátorov a hostí ,ktorú organizoval primátor Vysokých Tatier v Grandhotely Starý 
Smokovec. 
     Výstupový deň – sobota 13.8.2011 prebehol podľa programu podujatia. Ráno bola pre 
účastníkov stanujúcich v ATC Račkova dolina, aj pre ubytovaných v Liptovskom Mikuláši 
zabezpečená autobusová doprava na Tri studničky a po skončení výstupu aj odvoz späť. Na výstup 
bolo vydaných 500 účastníckych lístkov, ktoré boli očíslované a v Daxnerom sedle vymenené za 
pamätné výstupové odznaky. V deň výstupu si do 13.30 hod. vymenilo účastnícky lístok za odnak  
483 účastníkov. 
     Nakoľko po 09.00 hodine začala na vrchole Kriváňa sadať hmla až po spojnicu chodníkov a 
približne o 10.40 hod. začalo na vrchole pršať a dážď prešiel do ľadovca, začal program v záujme 
bezpečnosti účastníkov na vrchole o 10,50 hod.  Zástupcovia KST-L upevnili na kríž vlajku a 
veniec a prítomní zaspievali hymnu. Účastníkov výstupu za OV NVK 2011 prívítal  predseda DV 
Matice slovenskej Jozef Lukáč, báseň Jána Bubelíniho predniesol Dušan Kubinec a  prihovory 
prednieli primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš al predseda KST Peter Perhala.  Na záver oficiálnej 
časti zaspievali prítomní hymnickú pieseň “Kto za pravdu horí”. Program podujatia pokračoval 
podľa programu v ATC Račkova dolina, kde sa o 18.00 hod. uskutočnilo ukončenie podujatia. Po 



hudobnom bloku účinkujúcej hudobnej skupiny z Pribyliny začala o 18.15 oficiálna časť, ktorú 
uviedol starosta obce Pribylina Milan Kohút , príhovory mali predseda KST Peter Perhala a 
prítomných pozdravil podpredseda KČT Jan Babnič.. Po záverečnom príhovore starostu Pribyliny 
Milana Kohúta bol zapálený táborák predsedom KST Petrom Perhalom, Podpredsedom KČT 
janom Babničom, námestníkom štátnych lesov TANAPu Mariánom Šturcelom a starostom obce 
Pribylina Milanom Kohútom, čím bol NVK 2011 oficiálne ukončený. Potom pokračovalo 
vystúpenie hudobnej skupiny z Pribyliny, ktorá hrala na počúvanie aj do tanca do 22.00 hod. 
      Pri technickom zabezpečení výstupu a táboriska neboli žiadne problémy. Nedostatky neboli ani 
pri doprave účastníkov na výstup a ich odvoze späť do ATC a k vlakovým a autobusovým spojom. 
Tiež výdaj výstupových odznakov bol zabezpečený, nevyskytli sa žiadne problémy, ktoré by bolo 
potrebné riešiť v kancelárii podujatia. Pre účastníkov, ktorí si z rôznych príčin nevyzdvihli odznaky 
v Daxnerovom sedle organizátor zabezpečil náhradný výdaj, po podujatí v kancelárii výstupu, 
prípadne zaslanie poštou. Ubytovanie pre organizátorov bolo zabezpečené v Chate Jakubiná v 
areáli ATC. 
     Celkove môžeme  Národný výstup na Kriváň 2011 hodnotiť ako vydarené  podujatie, za čo patrí 
všetkým zainteresovaným poďakovanie  Termín podujatia na rok 2012 bol stanovený na 18.augusta 
2012. 
 
V Liptovskom Mikuláši    20.augusta 2011 
 
Spracoval:  Ján Kamien, tajomník Organizačného výboru NVK 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROZVRH HODÍN ŠKOLENIA CVIČITEĽOV, INŠTRUKTOROV 

VYHNE 
6.10. – 9. 10. 2011 

 

 
6. október 2011 – štvrtok 

17.00h – 17.30h        prezentácia                                        p. Racek, Mužík 
18.00h – 19.00h        Zodpovednosť cvič. a inštr.              p. Racek 
19.00h – 20.00h        Prvá pomoc                                       p. 
20.00h -  21.00h        Úrazová zábrana                               p.  
 

 
7. október 2011– piatok 

08.00h -  09.00h        Príprava a vedenie podujatí               p. Racek 
09.00h -  10.00h        Klasifikácia – VT                               p. Mužík 
10.00h -  10.30h        Prestávka 
10.30h -  12,00h        Celoročná činnosť cvičiteľa               p. Mužík, Racek 
12.00h -  13,00h        Prestávka  
13.00h -  16.00h        Orientácia, topografia, značky            p. Šimko 
16.00h -  18.00h        Príprava podujatia na prax /sobota/     p.Mužík, Racek 
18.00h -  19.00h        Prestávka 
19.00h -  21.00h        Dotazy k predneseným témam            
 

 
8. október 2011 – sobota 

08.00h -  16.00h        Prax, test z azimutu                             p. Racek, Šimko                                                   
16.00h – 17.00h         
17.00h – 19.00h        Príprava na skúšky 
 

 
09. október 2011 – nedeľa 

08.00h -  10.00h        Skúšky                                                 p. Mužík, Racek 
10.00h -  10.30h        Vyhodnotenie a odovzdanie kvalifikačných preukazov 
10.30h                       Ukončenie kurzu 
 
Vedúci školenia ( kontakt ) : Jindrich Racek, mobil: 0907 234 802 
 
Každý účastník si zabezpečí písacie potreby, poznámkový blok, buzolu a mapu okolia Vyhní. 
Vhodné oblečenie a obutie na praktickú časť aj do nepriaznivého počasia.  
 
          Horám zdar! 
 
 
 
                                                                                       Jindrich Racek 
                                                                                 Predseda sekcie PT KST 
      
                         



10.06  -  12.06.2011 
Navrhovateľ: sekcia PT KST 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                          Navrhované               Dátum                Počet rokov                  Ťažisko 
P.č.      Meno  a priezvisko                ocenenie                narodenia           funkcionárskej         funkcionárskej 
                                                                  *)                                                        aktivity                       aktivity 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 1. Mgr. Helena       Sedláková                  ZO               04.08.1959                                              
..................................................................................................................................................................................... 
 2.         Viera          Hochmanová              SO               13.03.1961                                                          
..................................................................................................................................................................................... 
 3.         Miroslav    Milota                         SO               20.06.1961                                     
..................................................................................................................................................................................... 
 4.        Dušan         Sprušanský                 SO                05.02.1966                                            
..................................................................................................................................................................................... 
 5.        Elena          Vaculková                  ČU                13.02.1963                                             
..................................................................................................................................................................................... 
 6.        Anna           Polláková                   ČU                14.06.1960 
..................................................................................................................................................................................... 
 7. Ing.  Jozef          Sedlák                        SO                15.02.1956                                                
..................................................................................................................................................................................... 
 8.  Ing.  Jozef         Vlčej                          ZO                12.05.1956                                             
..................................................................................................................................................................................... 
  9.         Anna          Bílková                     ČU                05.02.1959                                          
..................................................................................................................................................................................... 
10. Mgr.  Zdenko     Čambal           ďakovný list         18.05.1962                                              primátor  
                                                                                                                                                             Holíč                                                                                                  
..................................................................................................................................................................................... 
11. Ing.    Štefan       Bocko             ďakovný list         19.011962                                                   sponzor   
.....................................................................................................................................................................................    
  
 
 
  *) ČU (čestné uznanie)                           SO (strieborný odznak)                                    ZO (zlatý odznak) 
         
 
 
 

V  Bratislave dňa 20.09.2011 
 
 
                                             .............................................................. 
                                                                            pečiatka, podpis 
 
 
 
 
 
Pozn.:  Pri návrhu na ocenenia sa vyžadujú tieto kritériá:  ČU – najmenej 10-ročná obetavá a významná práca, 
            SO – najmenej 15-ročná obetavá a významná práca a vek nad 50 r.,    ZO – viac ako  25-ročná obetavá 
            a významná práca a vek nad 60 rokov (pozri predpis KST č.2 z 20.3.1999) 
 
 
 

 



Sekcia pešej turistiky navrhuje udeliť ocenenia 
           P r e : 
           
            Mgr. Helena Sedláková -  
 
  Od roku 1983 je členkou  Klubu turistov Holíč, kde  pracovala ako hospodárka a vyvíjala 
aktívnu činnosť pri príprave a zabezpečovaní podujatí a budovaní Domu turistiky. Od roku 
2010 sa stala predsedníčkou Telovýchovnej jednoty Klubu Turistov Holíč. Funkciu prevzala 
po Ing.Vratislavovi Schaalovi.  Podieľala sa na zriadení  kabinetu EKOCENTRUM, ktorý 
otvorili v priestoroch Domu turistiky Holíč. Ekocentrum navštevujú žiaci z celého okolia 
v rámci vyučovania o poznaní prírody. V roku 2009 sa aktívne podieľala na prípravách 
53.SZT a 40.stretnutia TOM KST na Kunovskej priehrade, a aj počas celého zrazu. Aktívne 
pracovala na sprístupnení malo-plošného chráneného územia Kátovské ramená, vybudovaním 
náučného chodníka s podporou Nadácie ekopolis spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu 
Zelená oáza. Túto trasu začal budovať Ing.Vratislav Schaal, ako zážitkovú trasu, ktorú po 
jeho úmrtí pomenovali- Holíčský lužný les a Kátovské ramená Ing. Vratislava Schaala – 
ktorá má dĺžku 12km. V roku 2011 s turistami Holíča trasu ukončili a 17.09.2011 slávnostne 
otvorili. V dňoch 10.06. – 12.06.2011 ako predsedníčka organizačného štábu medzinárodného 
podujatia Eurorando 2011 s RR Senica, primátorom Holíča a členmi Klubu turistov Holíč, 
pripravili ukončenie Slovenského Euroranda 2011 v Dome turistiky Holíč a medzinárodného 
stretnutia turistov v Břeclavi - Eurorando 2011. Od roku 2010 sa stala členkou RR Senica, kde 
plní funkciu tajomníčky aj hospodárky.  
                 Pre aktívnu činnosť počas 28-mich rokoch, p. Mgr. Helene Sedlákovej sekcia pešej 
turistiky KST za jej dlhoročnú aktívnu prácu v KST udeliť Zlatý odznak KST. 

 
            Ing. Jozef Vlčej - 

  
     Je  členom Klubu turistov Holíč od roku1965. 8-rokov pracoval s mládežou ako vedúci 
TOM. 20- rokov vykonával funkciu predsedu pešej turistiky a 15- rokov v RR Senica 
predsedom pešej turistiky a TOM. Od roku 2010 sa po úmrtí Ing.Vratislava Schaala  stal 
predsedom RR Senica. Odpracoval veľa hodín na budovaní Domu turistiky, prípravách 
podujatí v rámci IVV. Podieľal sa na prípravách a organizovaní Letného zrazu na Rozbehoch 
a v rokoch 2008-2009 na 53. SZT a 40.stretnutia TOM KST  na Kunovskej priehrade. 
Podieľal sa na budovaní Ekocentra a Zážitkovej trasy. 
-Holíčský lužný les a Kátovské ramená Ing. Vratislava Schaala –  a na príprave 
medzinárodného podujatia Eurorando 2011 v Holíči a Břeclavi. 
      Pre aktívnu  činnosť  počas 46 - tich  rokoch, p. Ing.  Jozefovi  Vlčejovi, sekcia  pešej   
turistiky  KST  navrhuje  za dlhoročnú prácu v KST udeliť  Zlatý odznak KST.    
 
           Vieru Hochmanovú a  Ing. Jozefa Sedláka, Miroslava Milotu a Dušana 
            Sprušanského – 
             
     Sú  od  roku  1983 - 1989 členmi   Klubu  turistov  Holíč,   ktorí  sa  venuj   organizovaní  
pochodu – Po stopách Márie Terézie – / 16. ročník /, ktorý je zaradený do kalendára  IVV a     
cezhraničných podujatí s  Českou republikou.  Pracovali  na budovaní  Domu turistiky   
v Holíči a zážitkovej trasy. Pripravovali 58.SZT  a 40.stretnutie TOM KST – viedli  pešie a 
cyklo - trasy.  V dňoch  10.06. – 12.06.2011  sa  podieľali na  príprave ukončení    
Slovenského  Euroranda   2011  a medzinárodného   stretnutia   Eurorando v Břeclavi. 
Za ich dlhoročnú prácu im  navrhujeme udeliť Strieborný odznak KST. 
 



 
 
  
Elena Vaculková, Anna Polláková, Anna Bílková – 
 
za prácu v Klube turistov Holíč a príprave medzinárodného podujatia Eurorando 2011, 
sekcia PT  navrhuje udeliť Čestné uznanie.  
 
Mgr. Zdenko Čambal –  
 
primátor mesta Holíč, za záštitu a pomoc pri zdarnom priebehu Eurorando 2011 v Holíči,  
sekcia PT navrhujeme udeliť Ďakovný list. 
 
Ing. Štefan Bocko – 
Za sponzorskú pomoc pri organizovaní Eurorando 2011 sekcia PT navrhujeme udeliť 
Ďakovný list. 
 
  
v Bratislave  20.09.2011 
 
                                                                                                      Jindrich Racek 
                                                                                         predseda sekcia pešej turistiky KST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh na ocenenie za organizovanie podujatia 

Mútne - Pilsko 
27.05.  -  29.05.2011 

Navrhovateľ: sekcia PT KST 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                          Navrhované               Dátum                Počet rokov                  Ťažisko 
P.č.      Meno  a priezvisko                ocenenie                narodenia           funkcionárskej         funkcionárskej 
                                                                  *)                                                        aktivity                       aktivity 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                            predsedníčka 
1.          Johana        Jurčáková                    ČU                  08.05.1963                                                KT Mútne                                       
..................................................................................................................................................................................... 
 2.         Anton          Jurčák                         ČU                  26.04.1957                                                          
..................................................................................................................................................................................... 
 3.          Rudo          Vaterka                       ČU                  10.03.1960                                   
..................................................................................................................................................................................... 
 4.          Štefan         Kosmeľ                      ČU                  28.07.1962                                             
..................................................................................................................................................................................... 
 5.          Jana            Vaterková                  ČU                   27.08.1965                                               
..................................................................................................................................................................................... 
 6.          Mária          Kosmeľová                ČU                   11.02.1968 
..................................................................................................................................................................................... 
 7.                                              
..................................................................................................................................................................................... 
 8.                                           
..................................................................................................................................................................................... 
  9.                                                  
..................................................................................................................................................................................... 
10.          Marián     Murín             ďakovný list                 12.03.1967                                         starosta - Mútne 
..................................................................................................................................................................................... 
11. Ing.   Ján           Bugaj              ďakovný list                24.01.1984                                      prednosta - Mútne 
.....................................................................................................................................................................................    
  
 
 
  *) ČU (čestné uznanie)                           SO (strieborný odznak)                                    ZO (zlatý odznak) 
         
 
 
 

V  Bratislave dňa 20.09.2011 
 
 
                                             .............................................................. 
                                                                            pečiatka, podpis 
 
 
 
 
 
Pozn.:  Pri návrhu na ocenenia sa vyžadujú tieto kritériá:  ČU – najmenej 10-ročná obetavá a významná práca, 
            SO – najmenej 15-ročná obetavá a významná práca a vek nad 50 r.,    ZO – viac ako  25-ročná obetavá 
            a významná práca a vek nad 60 rokov (pozri predpis KST č.2 z 20.3.1999) 
 



 
 

 
Sekcia pešej turistiky navrhuje udeliť ocenenie 

 
P r e : 
 
Johanku Jurčákovú, Antona Jurčáka, Štefana Kosmeľa, Janku Vaterkovú a Máriu 
Kosmeľovú – 
     Za prípravu 48. Stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska a výstavy 90.rokov časopisu 
Krasy Slovenska v Mútnom. Napriek veľmi nepriaznivému počasiu počas stretnutia, 
zabezpečili podujatie po kultúrnej a spoločenskej stránke veľmi dobre. 
      Sekcia PT navrhuje udeliť za obetavú prácu za prípravu a počas podujatia udeliť Ćestné 
uznanie.  
 
Mariana Murína – 
       Starostu obce Mútne, za záštitu a pomoc pri zdarnom priebehu stretnutia KS na Pilsku,  
sekcia PT navrhujeme udeliť Ďakovný list. 
 
Ing.Jána Bugaja – 
        Prednostu obce Mútne, za technickú prípravu stretnutia, sekcia PT navrhuje udeliť 
Ďakovný list. 
 
 
 
 
v Bratislave  20.09.2011 
 
                                                                                                      Jindrich Racek 
                                                                                         predseda sekcia pešej turistiky KST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh na ocenenie za organizovanie podujatia 

Krajina roka a Stretnutie priaznivcov KST  Rožňava – Jovice 
Dievčenská skala 

11.09.  -  13.09.2011 
Navrhovateľ: sekcia PT KST 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                          Navrhované               Dátum                Počet rokov                  Ťažisko 
P.č.      Meno  a priezvisko                ocenenie                narodenia           funkcionárskej         funkcionárskej 
                                                                  *)                                                        aktivity                       aktivity 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                              Lutonského                                                                              predseda  
1. Ing. Martin      Markušovský             plaketa                                                                              RR Rožňava     
..................................................................................................................................................................................... 
2. Ing. Soňa        Némethová                    ČU                     04.03.1968 
..................................................................................................................................................................................... 
 3.        Ladislav  Székely                          ČU                     17.04.1954     
..................................................................................................................................................................................... 
 4         Július       Lakomý                        ČU                     30.11.1960 
..................................................................................................................................................................................... 
 5.        Pavol       Molnár                       medailu                28.08.1938                                                             
                                                              M.Janošku 
.................................................................................................................................................................................... 
 6.           
..................................................................................................................................................................................... 
 7.                                              
..................................................................................................................................................................................... 
 8.                                           
..................................................................................................................................................................................... 
  9.                                                  
..................................................................................................................................................................................... 
10.           
..................................................................................................................................................................................... 
11.   
.....................................................................................................................................................................................    
  
 
 
  *) ČU (čestné uznanie)                           SO (strieborný odznak)                                    ZO (zlatý odznak) 
         
 
 
 

V  Bratislave dňa 20.09.2011 
 
 
                                             .............................................................. 
                                                                            pečiatka, podpis 
 
 
 
 
 
Pozn.:  Pri návrhu na ocenenia sa vyžadujú tieto kritériá:  ČU – najmenej 10-ročná obetavá a významná práca, 
            SO – najmenej 15-ročná obetavá a významná práca a vek nad 50 r.,    ZO – viac ako  25-ročná obetavá 



            a významná práca a vek nad 60 rokov (pozri predpis KST č.2 z 20.3.1999)  
 

Sekcia pešej turistiky navrhuje udeliť ocenenie 
 

P r e : 
 
Ing. Martina Markušovského – 
 
Od roku 1971 je členom KST Vápenkár Gombasek, kde bol aj predsedom. V roku 2005 sa 
zlúčili s KST Elán Rožňava, kde po celé obdobie až do roku 2008, robil podpredsedu klubu 
a pracoval v komisii pešej turistiky. Od roku 2008 sa stal predsedom TJ Elán. Aktívne sa 
zapája do organizovania miestnych, krajských a organizovaním hlavných podujatí KST . Je 
členom RR Rožňava, kde zastával funkciu predsedu komisie pešej turistiky..  Od roku 1996 
prevzal funkciu predsedu RR Rožňava, v ktorej pracuje dodnes. V roku 1999 organizoval 
46.SZT a 30.stretnutie TOM KST. V dňoch 23.05. – 25.09.2008, z organizoval 45. Stretnutie 
čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Volovci / Skalisko 1293 m n.m. /.  Organizoval 
prípravu  ukončenia medzinárodného  podujatia Krajina roka v spolupráci NFI, KST, RR 
Rožňava a s Maďarským združením priateľov prírody – MTSz,  organizované v rámci NFI / 
2010 – 2011 /, ktoré sa zahájilo v Maďarsku v Aggteleskom krase 2010 a ukončilo na 
Slovensku v Rožňave 09.09.2011 Konferenciou NFI a turistickým podujatím 3.Stretnutím 
priaznivcov KST 10.09.2011 v Rožňave - Joviciach na Dievčenskej skale. Technicky 
zabezpečoval prípravu Konferencie NFI spojenú s výstavou 90. rokov časopisu Krásy 
Slovenska.  
                  Za aktívnu činnosť počas 38-mich rokoch v KST, p.  Ing. Martina Markušovského, 
a jeho dlhoročnú aktívnu prácu v KST sekcia PT navrhuje udeliť plaketu Alojza 
Lutonského. 
 
Pavla Molnára – 
 
Od roku 1960 je členom KST Volovec, kde aktívne pracuje na turistických podujatia pre 
členov turistického klubu. V súčasnosti je predsedom KST Volovec. Podieľal sa na 
prípravách 3 – letných zrazoch /LZ / KST  -  8. LZ KST v  roku1961 / Muráňnská planina / , 
11. LZ KST v roku 1964 / Slovenský Ráj – Geravy / a 46. SZT  a 30.stretnutie TOM v roku 
1999  / Betliar /. V dňoch 23.05. – 25.05.2008 sa podieľal na organizovaní 45. Stretnutia 
čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Volovci / Skalisko 1293m n.m. /. V roch 2010 – 2011 
sa podieľal na príprave ukončenia medzinárodného podujatia Krajina roka organizovaného 
NFI, KST, RR Rožňava a MTSz a 3. Stretnutia priaznivcov KST v Rožňave – Joviciach. Je 
dlhoročným členom RR Rožňava, kde zastáva funkciu predsedu komisie značenie 
                      Za dlhoročnú obetavú aktívnu činnosť Pavla Molnára,  po 51-rokoch v KST ,  
sekcia pešej turistiky navrhuje udeliť medailu Miloša Janošku.  
 
Ing. Soňa Némethová, Ladislav Székely a Július Lakomý – 
 
Za aktívnu činnosť pri zabezpečení  3. Stretnutia priaznivcov KST a ukončenia Krajiny roka 
v Rožňave – Joviciach sekcia PT navrhuje udeliť Čestné uznanie. 
 
    
                                                                                                         Jindrich Racek 
                                                                                                   Predseda sekcie PT KST 
 



 

               KLUB TURISTOV Slimáci  Veľký Meder 
                                     SK 932 01 Veľký Meder, Želiarska 45, mobil: +421 903 659 052, 0905 542 493 
                                                                
                                                                      
 
                                                         ATC Turiec Martin 
 
 
   Posielam pár poznatkov z ATC Turiec. Po dlhšom čase je ťažšie si spomenúť na detaily, zlé 
sa zabúda a ostáva to dobré, ale za všetko hovorí fakt, že zamestnanci ATC nemali odvahu 
urobiť ani to najmenšie rozhodnutie bez šéfa. Mňa osobne najviac nahneval, keď Vás, ako 
vedenie KST nepustil do kempu, vraj čo je preňho nejaké vedenie KST. Teplú vodu sme mali 
takmer vždy, teda vždy keď bola otvorená sprcha, ktorá bývala priebežne zatváraná. Bežné 
boli rôzne zákazy, príkazy a iné nariadenia s akými sme sa v iných kempoch nestretli a to sme 
ich už prešli dosť. No, ale aj niečo dobré, umožnil nám posledný večer urobiť táborák, za 17€ 
nám dodal drevo a zábava bola do rána. KT Slimáci, KT Floky, TOM Baka a turisti z iných 
oddielov si užili posledný večer. 
    Komplikované vzťahy s vedúcim ATC a zároveň majiteľom, ale nemalo dopad na našu 
dobrú náladu, prežili sme krásny týždeň v okolí Martina. 
 
                                                                                       Predseda KT Slimáci a RR DS  
                                                                                                Alexander Ollé 
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