
Správa Medzinárodnej komisie Klubu slovenských turistov za rok 2013 

 

Správu predkladá predseda MK KST Peter Perhala na Ústrednú radu KST 6.-7.6.2014. 

Medzinárodná komisia pracovala v roku 2013 v zložení: Peter Perhala, Peter Hromada, Štefan Kuiš, 

Ernest Rusnák, Štefan Hudák, Zuzana Dučaiová, Jozef Mitaľ, Jindrich Racek, Ivan Zapletal. 

Od 8.1.2013 sa začala séria rokovaní o spolupráci v oblasti turistického značenia na Ukrajine. Najprv 

to bolo rokovanie s Ivom Dokoupilom a zástupcami Českého veľvyslanectva na Ukrajine, ktoré 

v posledných rokoch financovalo výstavbu a značenie nových značených trás v Zakarpatsku. 

Predmetom rokovania bolo napojenie slovenského značenia na Ukrajinu. Dohodlo sa, že sa to napojí 

do konca roka predĺžením červenej turistickej značky z Novej Sedlice cez Ulíč na hraničný peší 

prechod Ubľa – Malyj Bereznyj. Delegácia KST v zložení P. Perhala, D. Valúch, M. Kubla a M. Kirschner 

sa zúčastnila 17.4.2013 tlačovej konferencie veľvyslancov višegrádskej štvorky o značení na Ukrajine 

a odhalení smerovníka na ukrajinskej strane hranice v Malom Bereznom. Taktiež sa uskutočnilo 

rokovanie s predsedom občianskeho združenia Karpatské stezky. V máji a júni 2013 sa uskutočnilo 

niekoľko rokovaní s agentúrou TRANSCARPATHIA, ktorá je poverená oblastnou zakarpatskou radou 

o spoločnom európskom projekte Karpatskej cesty. Agentúra má záujem v spolupráci s KST vytvoriť 

ukrajinskú štátnu normu na značenie, metodiku značenia, napísanie učebných textov, pripraviť návrh 

štátnej akreditácie a kurzy lektorov z KST na vyškolenie značkárov na Ukrajine. Agentúra podobne 

ako Karpatské stezky požiadala o členstvo v EWV. Rokovania vyvrcholili v Bratislave 2.7.2014 za účasti 

prezidentky ERA L. Nielsen. Následne bola ukrajinská agentúra ARD Transcarpathia v októbri 2013 na 

44. Konferencii ERA v srbkom Vršaci prijatá za riadneho člena. Začiatkom roka KST  ako líder projektu 

podal spoločný európsky projekt cez nórske mechanizmy na Úrad vlády SR (partneri SACR, ARD 

Transcarpathia, Nórsky klub turistov, Výpočtové a dátové služby, a.s. ) v celkovom objeme 400.000€. 

Projekt je zameraný na tvorbu ukrajinskej štátnej normy v oblasti značenia, metodiku turistického 

značenia, vytvorenia ukrajinskej akreditácie na kurzy v oblasti značenia, propagáciu a prezentáciu KST 

a SR v slovensko-ukrajinskom a európskom priestore. V súčasnosti prebieha fáza schvaľovania.  

17.-20.1.2013 sme sa na pozvanie KČT zúčastnili druhýkrát veľtrhu cestovného ruchu REGIONTOUR 

v Brne. Mali sme k dispozícii vlastný stánok na prezentáciu KST, ktorý bol súčasťou veľkého stánku 

KČT. Za propagáciu KST na tomto veľtrhu patrí KČT poďakovanie. 

7.-10.2.2013 sa uskutočnil 13. Zimný zraz turistov KČT v Jilemnici v rámci osláv 125 rokov KČT. 

Delegátmi KST boli P. Perhala, E. Fábryová, J. Mitaľ a A. Beloritová.  

6.4.2013 sa predseda KST P. Perhala a GS KST D. Valúch zúčastnili na pozvanie KČT výročnej 

konferencie KČT v Pardubiciach. 

8.-11.5.2013 sa uskutočnilo trojstranné rokovanie sekcií značenia KST-PTTK-KČT v Sromowcach 

Niżnych (PL). Za KST boli prítomní E. Škutová, M. Kubla a R. Šimko. 

17.-20. 5.2013 sa uskutočnil 20. Zraz peších turistov v maďarskej Tate. Delegátmi KST boli Š. Kuiš a A. 

Ollé.  
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14.-16.6.2013 sa delegácia KST v zložení P. Perhala, M. Heinrich, Š. Kuiš, Z. Jendželovská, D. Valúch, J. 

Racek zúčastnila ústredných osláv 125 rokov KČT v Prahe.  

25.-29.6.2013 sa ako delegát KST zúčastnil na 13. Olympiáde IVV v Taliansku M. Fulka. 

2.7.2013 sa uskutočnilo riadne zasadnutie MeK KST v Bratislave, na ktorom sa zhodnotila činnosť za 

posledný rok. Na zasadnutí sa zúčastnila ako hosť prezidentka EWV-ERA-FERP Lis Nielsen z Dánska. 

Prezentovala projekt európskej certifikácie turistických chodníkov. 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.  44. 

konferencia EWV sa v roku 2013 uskutoční v srbskom Vršaci v termíne 10.-13.10. VV KST delegoval na 

konferenciu predsedu KST P. Perhalu. V oblasti IVV došlo ku zvýšeniu plniteľov IVV v roku 2012 na 39. 

Pre rok 2013 zostalo 16 podujatí. Pribudlo lyžiarske podujatie „Kremnica – Zvolen“, v rámci 35. 

Lesníckeho lyžiarskeho prechodu. Záujem sa stabilizoval na významné podujatia s vysokou účasťou: 

Jilemnického jarná 25-ka (3900 účastníkov), Sobotištská  15-ka a pochody turčianskou záhradkou. 

Doplnením sú hlavné podujatia KST – IVV a to 60. CZ KST a 44. Stretnutie TOM v Bratislave a 50. 

Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Pre získanie turistov s návštevou miest je 13 

permanentných trás od Záhoria po Vysoké Tatry. IVV plnia a majú záujem o získanie pečiatky na 

území Slovenska najmä cudzinci z ČR, Nemecka a Nórska. 

12.-15.9.2014 sa delegácia KST v zložení P. Perhala a D. Valúch zúčastnila 18. VZ PTTK vo Varšave. Na 

VZ bolo zvolené nové mladšie vedenie PTTK na čele s Romanom Bargielom.  

14.9.2013 sa pretekári PTZ z KST zúčastnili MM PTZ v Českej republike, v Orlovej pod vedením E. 

Fábryovej a Z. Jendželovskej. 

10.-13.10.2013 sa uskutočnila 44. Konferencia ERA vo Vršaci (Srbsko). KST zastupoval predseda KST P. 

Perhala. Bol schválený nový štatút organizácie – boli zrušené tradičné sekcie značenia a turistiky. Lis 

Nielsen z Dánska bola opätovne zvolená za prezidentku ERA na ďalšie štvorročné funkčné obdobie. Za 

nových členov boli prijate turistické organizácie z Chorvátska, Macedónska a Ukrajiny.   

18.-20.10.2013 sa uskutočnilo pravidelné bilaterálne rokovanie zástupcov KST a KČT v Pezinku.  KST 

na ňom zastupovali P. Perhala, Š. Kuiš, Z. Jendželovská, V. Povoda. Programom rokovania bolo: 

kontrola zápisu z roku 2012, priebeh osláv 125. výročia založenia KČT  a 140. výročia založenia 

Uhorského karpatského spolku - začiatok organizovanej turistiky na území dnešnej   Slovenskej 

republiky, konferencia „Tradície a perspektívy organizovanej turistiky v Strednej Európe“, čerpanie 

zliav na chatách KČT a KST – skúsenosti, vyhodnotenie, návrhy na zmeny, koordinácia termínov 

významných akcii a podujatí 2014, Medzinárodný zimný zraz  turistov - Králíky 2014, stav príprav, 

aktuálne problémy, stav   prihlásených ( KČT, PTTK, KST ), miesto a termín konania 9. MZZT v Poľsku, 

medzinárodná činnosť oboch klubov, vystúpenie a vstup do medzinárodných turistických organizácii, 

nové dvojstranné dohody oboch klubov ( napr. KST – Ukrajina, ... ) informácia, značenie v pohraničnej 

oblasti - nové trasy, zmeny – plány na roky 2014 – 15 (PT,CT,LT ), spolupráca sekcii CT a VHT, príprava 

novej akreditácie.  

15.-17.11.2014 sa zúčastnila delegácia KST v zložení – P. Perhala, Š. Kuiš, J. Racek na 42. ročníku 

podujatia KČT „ Za posledným puchýřom“ v Humpolci.  
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22.-24.11.2014 sa zúčastnila delegácia KST v zložení P. Perhala, Š. Kuiš, Z. Jendželovská a M. Herchl 

bilaterálneho rokovania KST-MTSZ v maďarskom meste Tiszafüred. 

30.11.2013 sa zúčastnili P. Perhala, Š. Kuiš a M. Herchl osláv 100 rokov MTSZ v Budapešti. Predseda 

KST odovzdal MTSZ Plaketu KST. 

6.-8.12.2013 sa KST rozhodlo zorganizovať medzinárodnú konferenciu „TRADÍCIE A PERSPEKTÍVY 
ORGANIZOVANEJ TURISTIKY V STREDNEJ EURÓPE“. Konferencia sa konala v Trnave, pod záštitou 
ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  Jána Počiatka  a predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja Tibora Mikuša. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia turistických organizácií 
z ČR – KČT a Asociácia TOM ČR, Poľska - PTTK, Maďarska - MTSZ, Rakúska, Slovenska – KST a SACR, 
Ministerstvo dopravy SR a Trnavský samosprávny kraj. Predsedajúcim konferencie bol predseda KST 
Peter Perhala, odborným garantom JUDr. Ján Gašpar, riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.  
Za KST odzneli dva referáty: Ing. Vladimír Povoda, predseda regionálnej rady KST Turiec prezentoval 
filozofiu a metodiku výkonnostnej turistiky v KST, Ing. Ernest Rusnák, predseda regionálnej rady KST 
Levočské vrchy - Branisko prezentoval vývoj organizovanej turistiky na Slovensku od vzniku UKS po 
koniec 2. svetovej vojny, so zameraním na región Spiša. 
Na záver bola prijatá spoločná deklarácia zúčastnených turistických organizácií, zdôrazňujúca 
hodnoty, možnosti, zmysel a prínos aktívnej turistiky pre dnešného človeka, ako aj ochotu 
turistických organizácií vzájomne spolupracovať v prospech turistiky a turistickej verejnosti. 
 

V Žiline 6.6.2014 

 

 

      Peter Perhala, v. r.                                                                                                                                                             

predseda Medzinárodnej komisie KST 


