
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SEKCIE PT KST 
Bratislava, Záborského 33 

7. 10.2012 
 
 

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

 
Program: 

 1.) Kontrola úloh 
 2.) Zhodnotenie stretnutia Krás Slovenska na Kľaku 
 3.) Zhodnotenie 59.CZ KST a 43.TOM 
 4.) Zhodnotenie NV na Kriváni 
 5.) Zhodnotenie stretnutia priaznivcov KST 
 6.) Príprava školenia CV PT 
 7.) Príprava 60.CZ KST a 44.TOM 
 8.) Návrh na zmenu stretnutia priaznivcov KST 
 9.) Vykonávací predpis 18, 19 o školeniach CV, inštruktorov, značkárov 
10.) Vyhodnotenie využitia zliav na podujatia KST – ZSSK 
11.) Cesta hrdinov SNP 
12.) Rozpočet PT KST 
13.) Rôzne 
 
K bodu 1.)
  

  Úlohy splnené.  

K bodu 2.)  

Okrem iných sa ho zúčastnila aj početná skupina turistov a turistiek z Bošian a trinásťčlenná 
skupina z KST Ostrá Veľký Klíž, ktorý bude v roku 2013 organizátorom jubilejného 50. 
ročníka stretnutia na Michalovom vrchu. V obrovskom dave na vrchole Kľaku mali svojich 
zástupcov aj Veľké Uherce, Chynorany a Kolačno. Na prekvapenie, z Partizánskeho prišlo len 
niekoľko jednotlivcov. Organizátori pripravili pre záujemcov prehliadku bane Cígeľ 
a stretnutie u starostu obce Kľačno. Na záver podujatia bol pripravený pre účastníkov 
prevádzkovateľom hotela Kľak a Koliby guláš  a občerstvenie.  

Na 49. Stretnutí čitateľov časopisu Krásy Slovenska 26. mája zaznamenali 
organizátori  najväčší počet účastníkov v celej histórii týchto podujatí. Na stretnutí sa 
zúčastnilo o 500 účastníkov viac ako na Baske. Medzi 2000 účastníkmi z celého Slovenska a 
Českej republiky mal veľmi slušné zastúpenie aj  región Prividza. Stretnutia sa zúčastnil aj 
potomok podporovateľov vydávania prvých čísiel Krás Slovenska. Pokladá si to za veľkú 
česť, zúčastniť tohto podujatia. Neťaží sa mu pricestovať na stretnutie z USA.  

Štafetu prevzal predsed KST Ostrá Veľký Klíž  Peter Maťašeje za asistencie  predsedu RR 
KST Topoľčany Petra Dragúňa, riaditeľa vydavateľstva Dajama Daniela Kollára, predsedu 
KST Petra Perhalu, predsedu sekcie pešej turistiky Jindricha Racka a predsedu RR KST 
Matúša Chovana. Podujatie bolo pripravené výborne.  
 
K bodu 3.)

 

  O KST Vyhne v spolupráci s  RR Žiar nad Hronom a klubmi regiónu, 
zorganizovali 59. celoslovenský zraz KST a 43.stretnutie TOM. Súčasťou zrazu boli aj 
Majstrovstvá Slovenska v pretekoch turistickej zdatnosti / MS PTZ / 30.6. – 1.7 2012 / v Žiari 
nad Hronom. Pretekov sa zúčastnilo 151 pretekárov. 43. stretnutie TOM sa uskutočnilo  / 2.7.  



 
 
 
– 8.7. 2012 / v Žiari nad Hronom. Stretnutia TOM sa zúčastnilo 170 mládežníkov a 44. 
účastníkov z Čiech – ATOM. 59. CZ KST  sa uskutočnilo od 4.7. – 8.7.2012 vo Vyhniach. 
Záštitu nad celým podujatím prevzal prezident SR pán Ivan Gašparovič, ktorý sa zúčastnil na 
slávnostnom otvorení zrazu a predseda samosprávneho kraja BB.....  Na ubytovanie 
a stanovanie sa do Vyhní prihlásilo 560 účastníkov s mládežníkmi to bolo 730 účastníkov. 
Počas zrazu sa na jednotlivé trasy sa prihlasovali turisti z RR Žiar nad Hronom. Spolu ich 
bolo 170 účastníkov. Celkove sa zrazu zúčastnilo do 900 účastníkov. Zrazu sa zúčastnili 
hostia z ČR- KČT, Poľska – PTTK, Rakúska ŐTK a Maďarska – MSTZ. Pre účastníkov bolo 
pripravených 9 trás v prekrásnom prostredí Štiavnických vrchoch, kde si prezreli krásy 
prírody, množstvo kultúrnych a historických pamiatok / Banská Štiavnica, Svätý Antol, 
banícke múzeum v Hodruši Hámre, kláštor v Hronskom Beňadiku... /. Pre účastníkov bolo 
zabezpečené kúpanie v Sklených Tepliciach a vo Vodnom Raji vo Vyhniach. 5.7.2012 sa  na 
Jelenej skale pri príležitosti príchodu Solúnskych bratov Cyrila a Metoda na územie Veľkej 
Moravy, na  územie dnešného Slovenska, sa konala slávnostná svätá omša pre účastníkov 
zrazu. 
   Na slávnostnom ukončení zrazu, predsedníčka organizačného štábu zrazu pani Anna 
Gáliková a starosta obce Vyhní pán Vladimír Bevelaqua, priviazali na putovnú štafetu 
zrazovú stuhu, ktorú odovzdali predsedovi KST Petrovi Perhalovi. Poďakoval za výbornú 
organizáciu zrazu. Štafetu odovzdal predsedovi budúceho zrazu Jindrichovi Rackovi, ktorý sa 
uskutoční v Bratislave. V roku 2013 to bude jubilejný 60. celoslovenský zraz KST a 44. 
stretnutie TOM. 
Na záver slávnostného ukončenia bola zapálená slávnostná vatra, ohňostroj a laserová šou.  
Podujatie bolo pripravené veľmi dobre. 
 
PTZ sa zúčastnilo   151 pretekárov v Hliníku nad Hronom 
TOM sa zúčastnilo 170 účastníkov v Hliníku nad Hronom 
CZ KST sa zúčastnilo 566 účastníkov vo Vyhniach 
Z blízkeho okolia sa zrazu zúčastnilo 170 účastníkov. Títo sa prezentovali v jednotlivé dni na 
trasy. 
 
Zľavy na ZSSK  25% využilo do   15 účastníkov 
Zľavy iné                    využilo do  121 účastníkov 
 
5.7.2012 na Jelenej skale bola celebrovaná slávnostná Cyrilo - Metodská svätá omša. 
Účastníci využili kúpanie vo vodnom Raji vo Vyhniach a kúpanie v Sklených Tepliciach. 
 

 
Štatistika z turistických trás: 

Počet organizovaných trás:
Peších                                                                                   9 

    

Cyklotrás                                                                              4 
 
Najobsadzovanejšia trasa -   Jelenia Skala                      134 účastníkov 
 
P1- Ostrý Grúň- Vtáčnik     počet zúčastnených               78 účastníkov 
P2- Počúvadlo- Sitno                                                         91 účastníkov 
P3- Hliník nad Hronom-Bralce                                          77 účastníkov 



 
 
 
 
P4-Hodruša- Bane                                                              78 účastníkov 
P5-Okolo Vyhní                                                                   7 účastníkov 
P6-Sklené Teplice- Pustý Hrad                                        122 účastníkov 
P7- Tekovská Breznica- Hronský Beňadik                      100 účastníkov 
 
 
 
 
 
P8- Jelenia Skala- omša                                                    134 účastníkov 
P9- Banská Štiavnica- Kaštieľ                                            83 účastníkov 
Exkurzia Pivovar Steiger                                                  292 účastníkov 
Splav Hrona                                                                      120 účastníkov 
Cyklistických trás sa zúčastnilo                                          40 účastníkov 
 
Najstaršia účastníčka  81. ročná pani Oľga Kleinová 
Najmladší účastník       5. ročný  Filipko Ľahký 
 
K bodu 4.)

Záštitu nad podujatím prevzal predseda ŽSK Juraj Blanár. V predvečer výstupu, v piatok 
17.08.2012  sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši slávnostné otvorenie v múzeu Janka 
Kráľa. Účastníkov privítal primátor LM MUDr. Alexander Slafkovský, predseda sekcie PT 
KST Jindrich Racek, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. Kultúrny program bol 
otvorený básňou a divadlom - Z podchodu -  z Banskej Bystrice. Výstup bol uskutočnený 
z dvoch výstupových miest – od Troch studničiek a od Štrbského plesa. K Trom studničkám 
boli účastníci dopravení autobusmi z Liptovského Mikuláša a z ATC Račkovej doliny. 
Celému podujatia prialo počasie, ktoré priviedlo veľa účastníkov. Na vrchole Kriváňa 
účastníkov privítali zástupcovia za LM, Matice slovenskej a KST. Bola prednesená báseň 
a zaspievaná hymnická pieseň. Celkove bolo rozdaných 500 účastníckych lístkov. Na Kriváni 
sa však stretlo do 3000 účastníkov. Slávnostné ukončenie sa uskutočnilo v ATC Račkovej 
doliny. Oficiálnu časť otvoril, predseda org .štábu Ján Kamien. K účastníkom sa prihovoril 
starosta obce Milan Kohút a za KST predseda sekcie PT Jindrich Racek. Po príhovoroch sa 
uskutočnilo zapálenie vatry – Milan Kohút, Jozef Cigánek a Jindrich Racek. Kultúrny 
program zabezpečila hudobná skupina z Pribyliny. Počas podujatia sa nevyskytol žiaden úraz 
ani iné nedostatky. Podujatie bolo  pripravené výborne a poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave NVK. 

 Podujatie pripravila RR KST Liptovský Mikuláš / Ján Kamien a Jozef Cigánek / 
pri príležitosti 100. výročia národnej púte národovcov na vrchol Kriváň pod vedením Jura 
Jánošku v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš,  Vysoké Tatry, Matice Slovenskej, obce 
Pribylina a sekcie pešej turistiky KST. Z rodinných dôvodov sa ospravedlnil zástupca KČT 
Ján Babnič. Za KST sa podujatia zúčastnili Zuzanna Jendželovská a Jindrich Racek 

Štefan Mužík – sa zúčastnil záverečného vyhodnotenia Národného výstupu na Kriváň 
v Liptovskom Mikuláši. Informoval o pripravovanej zmene od roku 2014, kedy sa nebude už 
konať slávnostného otvorenia v predvečer výstupu, pre veľmi malú účasť účastníkov na 
slávnostnom otvorení. 
 



K bodu 5.)  

  

      V dňoch 7.-9. 2012 odbor KST Slávia Stropkov a regionálna rada Svidník-
Stropkov  pripravili  4. Stretnutie priaznivcov KST. Podujatie zabezpečoval  Ján Vereščák 
a Jozef Zapach. Zaťažkávaciu skúšku pri podujatí  absolvovala  novopostavená   chata 
stropkovských turistov – KST  Slávia Stropkov. Na Bani sa stretlo cez 200 účastníkov. Trasa  
bola obohatená o prehliadku zooparku v Stropkove. Delegácia KST bola prijatá na mestskom 
úrade viceprimátorom p. Kačicom. Na bani privítal účastníkov starosta obce Šandal p. Michal 
Slivka, ktorej vrch Baňa katastrálne patrí a v obci Baňa v kultúrnom dome s vystúpením 
folklórneho súboru a  slávnostnom guláši privítal starosta obce František Slang.  Na podujatí   
bolo prítomných 5 –predsedov regionálnych rád – RR Prešov , Vranov nad Topľou   Košice 
mesto, Michalovce, Bratislava, Svidník-Stropkov. Štafetu na usporiadanie 5.ročníka  13.-15 
2013 dostala žilinská regionálna rada KST, KST Javorník Žilina a  KST Sokol Žilina. 5. 
stretnutie priaznivcov KST a súčasne   aj 5. memoriál  Louisa Crosa – spomienka na 
francúzskych partizánov -    sa uskutoční v obci Malá Čierna, výstupom na vrch Marek 864 
m. n. m  14.09.2013 v CHKO Strážovské vrchy. Štafetu prevzal pán Pavol Vanek. 

 
K bodu 6.)

29.11.2012 sa uskutoční pracovné stretnutie predsedov sekcií a komisií KST pre úpravu 
kvalifikačného systému cvičiteľov a inštruktorov 

   Pri zistení neplatnosti akreditácie na školenie cvičiteľov  a inštruktorov KST sa 
školenia zastavujú. Učebno-metodická komisia musí pripraviť novú akreditáciu školení 
inštruktorov  jednotlivých presunov, inštruktorov značenia turistických trás, inštruktorov 
Turistických oddielov mládeže a rozhodcov Pretekov turistickej zdatnosti.  

 
K bodu 7.)

priehrada Gabčíkovo a vodný areál Čunovo. Pešie a cyklo trasy sú zamerané do Malých 
Karpát s prechodom  aj cez Rakúsko na Kőnigswarte a Schlosshof. 

 Informáciu o prípravách 60.CZ KST a 44. TOM predložil Jindrich Racek. 
Organizačný štáb zasadal už 5-ráz, kde sa zaoberalo prípravou peších trás, cyklotrás 
a fakultatívnymi zájazdmi do okolia Bratislavy – hrad Červený Kameň, jaskyňa Driny, 

Prebiehajú jednania na ubytovanie pre dospelých. Centrom stretnutia budú Zlaté piesky 
s autocampingom. Pre mládež sa vybavuje ubytovanie na  základnej škole. Z oslovených škôl   
najviac vyhovuje na Vrútockej ulici - Trnávka, kde by bola možnosť aj stanovania. V prípade 
núdze sa stanovanie TOM dá zabezpečiť na Zlatých pieskoch. Aj ceny na ubytovanie  
a stravovanie sa dajú dojednať. Sú pripravené pešie trasy pre TOM. Zisťujú sa možnosti, kde 
by sa mohli uskutočniť MS PTZ.  
 
K bodu 8.) - 

Národný výstup na Kriváň – 17. - 19.8.2012, 

Jindrich Racek   predložil návrh na zmenu termínu konania Stretnutia 
priaznivcov KST, už od roku 2014 na posledný septembrový víkend. V krátkom časovom 
úseku sa konajú tri hlavné podujatia KST: 

Cyklozraz -                              23. - 26.8.2012,  
Stretnutie priaznivcov KST-   7.  -   9.9.2012 
Dôvod:
Na podujatí sa zúčastňuje veľmi málo turistov a priaznivcov KST, väčšinou z blízkeho okolia, 
z dôvodu krátkych intervalov týchto podujatí po sebe, čo spôsobuje malú účasť na tomto 
podujatí. Sú to iba 2-týždne. Aj, keď je to podujatie pre deň EWV, termín navrhujem posunúť   
do polovice septembra. Je to možnosť, ako by sa dala zlepšiť účasť na tomto podujatí. 

  

Sekcia zmenu termínu konania Stretnutia priaznivcov KST odporúča. 
 



K bodu 9.)

 

  Pre neplatnosť akreditácie  vzdelávania cvičiteľov a inštruktorov v KST, učebno-
metodická komisia KST vypracuje vzdelávací program pre získanie kvalifikácie v KST podľa 
nariadenia Ministerstva školstva 444/2008 Z.z. ktorý sa bude pripomienkovať. 

K bodu 10.) KST a ZSSK uzavreli dohodu o spolupráci na rok 2012: 
ZSSK sa zaväzuje : poskytnúť 25% zľavu pri organizovaní hlavných podujatí KST - 25% 
zľavu, pre všetkých účastníkov, aj pre nečlenov KST, ktorí sa zúčastnia na  vybraných 
podujatiach, ktoré sú uvedené v zmluve so ZSSK. 

-  prezentovať ZSSK ako partnera zrazov turistov na internetovej stránke 
KST sa zaväzuje :   

www.kst.sk 
s preklikom na internetovú stránku www.slovakrail.sk 
 -  prezentovať ZSSK ako partnera zmluvných podujatí KST v časopise Krásy Slovenska 
v rozsahu 1 strany. 
 -   prezentovať ZSSK v informačných a propagačných materiáloch zmluvných podujatí KST 
2012  
Zľavu využilo iba 105 účastníkov zo všetkých zmluvných podujatí na rok 2012. 
 
K bodu 11.)

Celú cestu SNP prešiel pán Martin Kapitulík, ktorý ju absolvoval od 28.05.2012 – 29.06.2012 
so 6-dňovým prerušení. Poskytol nám  cenné poznatky z cesty, ktoré použijeme do 
záznamníka. 

  Záznamník Cesta hrdinov SNP je už prepracovaný Michalom Hučkom. Musia 
sa ešte dopracovať zmeny, ktoré vznikli pri zrušení TIM –Kopec, Dolná Streda, a Košecké 
Rovné pre nezhody so súkromným majiteľom lesa. Nová trasa vedie od TIM Palúch cez nové 
TIM Siváková lúka, Nad Ďurčekovcami a Nad Kršákovcami. Pri TIM Zliechov sa napája na 
pôvodnú trasu. Nový úsek ja dlhší o 1,8km. Musia sa ešte dopracovať navrhované zmeny 
v kontrolných miestach a všeobecné pripomienky.  

Dušan Valúch – zistil predbežnú kalkuláciu na vytlačenie záznamníku SNP. 
  100 kusov cena 242,00- EUR + DPH 
  200 kusov cena 456,50- EUR + DPH 
  500 kusov cena 968,00- EUR + DPH 
1000 kusov cena 980,00- EUR + DPH 
Svetozár Krno - dal návrh, aby sa nový záznamník SNP predával za 1€. V tejto cene sú 
započítané aj odznaky za splnenie podmienok SNP. 
 
K bodu 12.)
 

 – Rozpočet  ako príloha. 

K bodu 13.)
      -    Jindrich Racek informoval o: 

  

      Liste od Olympijského výboru k zastrešeniu slovenského športového hnutia. 
      List ako príloha. 
-     Cestovných náhradách v stravovní : 

             4,00 eurá pre časové pásmo   5 – 12 hodín 
             6,00 eur   pre časové pásmo 12 – 18 hodín 
             9,30 eur   pre časové pásmo  nad  18 hodín 
      -     Pripomienky  k značeniu, ktoré boli zaslané  sekcii, boli poslané  komisii značenia 
      -     prípravách hlavných podujatí KST na roky 2014 – 2015, zatiaľ všetko v štádiu 
            prísľubov.  

- Peter Perhala - informoval o  zmluve na rok 2013 so ZSSK: 
      ZSSK poskytne účastníkom hlavných podujatí KST 2013 podľa prílohy zmluvy 50 %  
      zľavu z obyčajného cestovného – celé a polovičné podľa cenníka č. 1 k Prepravnému 

http://www.kst.sk/�
http://www.slovakrail.sk/�


      poriadku ZSSK, stĺpec A, alebo B, v termíne konania príslušného podujatia, ako sú 
       uvedené v prílohe tejto zmluvy. 
- KST  poskytne držiteľom železničných preukazov ZSSK 30 % zľavu na ubytovanie  
      v turistických chatách KST: Téryho chata, Chata pri Zelenom plese, Zbojnícka chata,  
      Štefánikova chata a Chata pod Rysami. 

Predstavenstvo na svojom zasadnutí neodsúhlasilo navrhovanú zmluvu na 50% zľavu pre 
účastníkov vybratých podujatí. Navrhuje iba 25% zľavu. 

- Možnosť organizovať Celoslovenský zraz KST  na Zbojskej. Zistiť podmienky.  

- Svetozár Krno -  informoval o expedičnej turistike - 27. ročník medzinárodného 
stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2013 sa 
uskutoční v sobotu 13. marca 2013 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU 
v areáli Mlynskej doliny v Bratislave od 10:00 do 19:00. Vstup je voľný. Viac 
informácii (najmä o programe) budeme zverejňovať na 
www.expedicie.estranky.sk. Svetozár Krno, karpaty84@gmail.com 

- Jozef Kalamen informoval o činnosti sekcie PT v RR Senica 

 
 
v Bratislave 07.10.2012 

 

                                                                                                               Jindrich Racek 

                                                                                                         Predseda sekcie PT KST      
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