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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SEKCIE PT KST 
BRATISLAVA, Záborského 33 

25.03.2015 
 
Prítomní: Jindrich Racek, Štefan Mužík, Zuzana Jendželovská, Peter Hrdlička, Pavol Sitek, 
Jozef Kalamen. 
Ospravedlnení: Svetozár Krno, Dušan Reiser, Vladimír Gábriš 
Hosť:
 

 Predseda KST Peter Dragúň  

 
Program: 

1.) Kontrola úloh 
2.) Hlavné podujatia roku 2015 
3.) Informácie z VV KST 
4.) Predseda KST 
5.) Rôzne 
 
K bodu 1.)

VV KST schválená výroba raznice a  odznakov SNP 

 – Záznamník TTO Cesta hrdinov SNP boli vytlačený v počte 500KS, spoplatnený 
za 1€. 

– 150 ks biele     1.stupeň,  
-  100 ks modré   2.stupeň 
-  100 ks červené 3.stupeň.  
Objednávka odoslaná výrobcovi.  
- Zaslaný list predsedom RR so žiadosťou na zorganizovanie Celoslovenského zrazu KST 
a stretnutia TOM na rok 2016. 
 
K bodu 2.)

 

 – 52. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska sa uskutoční v Detve na 
Poľane. 

Program: 
piatok 29. mája 2015 
19.00 hod. - beseda s redaktormi časopisu Krásy Slovenska, účastníkmi a organizátormi 
podujatia v DK A. Sládkoviča                          
 
sobota 30. mája 2015 
7.00 - 8.40 hod. - odvoz na trasy, pre individuálnych účastníkov, zabezpečená kyvadlová 
doprava zo železničnej stanice Detva zo smeru Lučenec a Zvolen. 
Z autobusových spojov zo Zvolena, Lučenca na autobusovej zastávke Detva- Siroň. 
  9.30 - 12.00 hod. - prezentácia pred chatou na prednej Poľane / účastnícke listy, propagačné 
                                 materiály, predaj odznakov a tričiek / 
11.30 - 12.15 hod. - stretnutie na Poľane / príhovory k účastníkom stretnutia, KST, redakcia 
Dajama a hostia /. Folklórna pozvánka – kultúrny program. 
12.15 – 12.30 hod. - prezentácia a krst nových kníh z vydavateľstva Dajama 
13.00 hod. -  zostup z Poľany na námestie v Detve po modrej značke. Zo Skliarova kyvadlová 
                      doprava  / v čase 14.30 -15.15 hod. / 
15.30 – 16.00 hod. Slávnostné ukončenie, príhovory hostí, odovzdanie štafety organizátorom 
                       53. stretnutia v roku 2016 na Veľkej Javorine 
16.00 – 18.00 hod. kultúrny program – váľanie mája, folklórne súbory z Detvy 
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nedeľa 31. mája 2015 
individuálny program pre skupiny a jednotlivcov : kalvária – kríže, Detvianska brána , studne, 
múzeum, svätá omša, krátke výstupy na Podpoľaní, Vígľašský zámok, Pustý hrad nad 
Zvolenom 
 
 
Výstupové trasy: 
Trasa A - / červená značka / Detva – múzeum – Stavanisko – Kalamárka – Vrchdetva 
rázcestie – Horský hotel Poľana, výstup 3,30 hod. Stredne náročná, zostup po modrej značke 
na Skliarovo  
 
Trasa B - / modrá značka / Detva – múzeum – Skliarovo – Melichova skala – Vrchdetva – 
Vrchdetva rázcestie – Horský hotel Poľana, výstup 3.10 hod. Stredne náročná, zostup po tej 
istej trase na Skliarovo 
 
Trasa C -  / zelená značka / Skliarovo – Pod Fangovým vrchom – Bystré vrátka – Vodopád 
Bystré – Horský hotel Poľana, výstup 3.15 hod. Stredne náročná, zostup po modrej značke na 
Skliarovo 
 
Ubytovanie:  
Priamo v meste: hotel Detva  recepcia@hoteldetva.sk ,tel. +421 915 755 455,  Penzión 
Victória info@penzion-victoria.sk , ubytovňa zimný štadión tsdetva@stonline.sk , podľa 
vlastného výberu 
ubytovanie v Podpoľaní. Turistická ubytovňa Divín annapalkova726@gmail.com , 
ubytovanie v ZŠ 
J.J.Thurzu ul. A.Bernoláka 20, Detva. V telocvični na poľných lôžkach vo vlastných spacích 
vakoch a stanovanie v areáli školy. Prihlásiť sa do 30.4.2015. Kontakt: Mgr. Bohuslav 
Ilavský, mobil: 0903 561 363                                        
 
Kontakt na  organizátorov: 
Juraj Kalamár KST Detva mobil: 0915 287 156  e-mail: jurockin@azet.sk, 
Jozef Gažo KST Detva mobil: 0910 998 865 e-mail: jg47jg@gmail.com  
 
 - 62. Celoslovenský zraz KST a 46 stretnutie TOM

 

, - informoval Alexander Ollé . 
Spravodaj č.:1 spracovaný a uverejnený na webovej stránke KST, Veľký Meder, ubytovanie 
zabezpečené na internáte a v súkromí, spracované zrazove odznaky v troch farbách - zlatý pre 
hostí a organizátorov, strieborný pre účastníkov dospelých a bronzový pre TOM. pri odbere 
1000 – 1500 ks vyjde cena za odznak 1,39€, zabezpečená autobusová doprava, TOM 
stanovanie a v prípade zlého počasia telocvičňa. Prihlásených je už cca100 účastníkov, za 
TOM zatiaľ nik. O zraze už informovali v regionálnej TV a v regionálnych novinách. 
Pripraviť článok do časopisu Krásy Slovenska. Podrobnosti o zraze sú v Spravodaji č.1, kde 
sú kontakty na organizátora zrazu. 

 - 1.Stretnutie na Štefánikovej chate, - 2.2.2015 sa uskutočnila pracovná porada org. štábu u 
starostu v Podbrezovej vo veci prípravy stretnutia na Štefáničke. Na rokovaní  sa dohodlo, že 
obec Podbrezová zabezpečuje ozvučenie a veniec. Železiarne Podbrezová zabezpečujú 
výrobu pamätného listu. Druhé stretnutie org. štábu sa uskutočnilo v Bratislave 18.02.2015 na 
sekretariáte KST v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnil predseda KST Peter Dragúň, predseda 
sekcie PT Jindrich Racek, predseda spoločnosti M.R Štefánika v Liptovskom Mikuláši 
Jaroslav Bartánus a Jozef Pupák z Podbrezovej. Prerokovalo sa zabezpečenie podujatia. KST 
zabezpečí vytlačenie pozvánok a plagátov. Tlač materiálov zabezpečí Mária Bajsová 
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Liptovské kultúrne stredisko. Stretnutie  sa uskutoční 18.07.2015, ktoré je venované k 135. 
výročiu narodenia M.R Štefánika. Pamätné listy budú vydávané priamo po výstupe na chate.  
 
- Národný výstup na Kriváň

 

, - 11.03.2015 sa uskutočnila pracovná porada organizačného 
štábu Národného výstupu na Kriváň na MsÚ Vysoké Tatry v Starom Smokovci. 

Prítomní 

 

:  Ján Mokoš – primátor Mesta Vysoké Tatry, Ján Kamien – KST Liptovský 
Mikuláš,  Jozef Cigánik – KST Liptovský Mikuláš, Dana Guráňová – MsÚ Liptovský 
Mikuláš, Jindro Racek – KST Bratislava, Ján Bendík – MsÚ Vysoké Tatry, Janka 
Kapustová - MsÚ Vysoké Tatry 

Program
Privítanie :        Ján Mokoš 

: 

Úvodné slovo : Ján Bendík 
Organizačný štáb sa zhodol, že tohoročný výstup na Kriváň bude k 60 výročiu 
znovuobnovenia výstupu na Kriváň, sa uskutoční v dňoch 14.8. – 15.8. 2015 
Otvárací ceremoniál bude 14.8.2015 – piatok o 17:30 v areáli Kúpeľov Nový Smokovec. 
Záverečný v obci Pribylina 15.8. 2015 o 18:00 hod. Prvý obnovený „Výstup na Kriváň“ sa 
uskutočnil z iniciatívy Mestského národného výboru v Starom Smokovci za spolupráce 
tatranskej Horskej služby 18. 9. 1955 v rámci „Dní Tatier“. Dovtedy sa uskutočňovali 
nepravidelne „Národné vychádzky“.  
 
Prijaté úlohy 
- Navrhnúť  predsedu organizačného štábu výstupu na Kriváň 2015  najbližšie zasadnutie 

: 

- Zistiť účasť spoluorganizátorov, Matica slovenská a pomoc od spoločnosti Neografia. 
Overiť osobne u Mariána Tkáča, predsedu Matice Slovenskej /MS/. 
- Pripraviť podklady o účasti MS a Neografie v ostatných rokoch pri organizovaní výstupu na 
Kriváň 
- Poslať elektronicky staronové logo mesta Liptovský Mikuláš Jánovi Bendíkovi 
- Určiť za KST kto sa prihovorí na otváracom ceremoniáli 
- Nahlásiť počet osôb na posedenie po otváracom ceremoniáli 
- 15.8.2015 v sobotu o 11:00 hod. príhovor na Kriváni - J. Mokoš - primátor, prípadne J. 
Janiga – viceprimátor a kto za KST 
- Jindrich Racek predložil projektovú dokumentáciu na výrobu informačnej tabule pre Tri 
studničky a pri Jamskom plese. KST zabezpečí návrh rozpočtu na dve informačné tabule.  
 
- 7. Stretnutie priaznivcov KST - RR KST Čadca zorganizuje 7. stretnutie priaznivcov, 
ktoré sa uskutoční 26.09.2015  na Veľkej Rači. Budú mať pripravených minimálne 4 
výstupové trasy na Veľkú Raču. Ubytovanie v penziónoch v Oščadnici, hlavne v penzióne 
Gajúz v centre, odkiaľ povedie aj jedna trasa. Súčasťou stretnutia priaznivcov KST bude aj 
otvorenie EURORANDA 2016 na Hrčave 27.09.2016 – trojmedzie – SK-CZ-PL, ktorého sa 
môžu zúčastniť aj naši turisti. Usporiadateľom je aj RR Čadca. Ukončenie Euroranda sa 
uskutoční  10 – 17.09.2016 vo Švédsku. 

2. Stretnutie chodníkom J.D.Mtejovie sa uskutoční  17.10.2015 v Zámutove, v RR Vranov 
nad Topľou, v spolupráci Múzeum Lesná správa Zámutov.  Trasa podujatia povedie po 
náučnom chodníku Zámutovská kolejka, ktoré sa nachádza v Slánských vrchoch. 
Predpokladaná trasa:  

- 2. Stretnutie chodníkom J.D.Matejovie: 
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Štart: Múzeum Lesná správa Zámutov (Významné lesnícke miesto)- Zámutovské skaly – 
Praporec – Šimonka – Brestová dolina – Lesnícký náučný chodník Zámutovská kolejka. 
Cieľ: strelnica Zámutov. Trasu sme prerokovali s Jankom Hrehom predsedom RR Vranov nad 
Topľou. Navrhuje trasu skrátiť, lebo navrhovaná trasa by mala cca 30km. Dľžka naučného 
chodníka je 7,8km s prevýšením 120m.  
 
K bodu 3.)
 –  Členstvo KST v medzinárodnej asociácii ľudového športu (IVV). 

 – Informácie z VV KST 

V roku 2011 sa KST vzdal štatútu národnej asociácie (združujúcej IVV- aktívne slovenské 
turistické odbory/kluby ) a požiadal o štatút individuálneho člena, dôvodom zmeny bola snaha 
platiť nižšie členské. Medzičasom sa spôsob vypočítania členského zmenil a štatút 
individuálneho člena prestal byť atraktívny. Preto sa v roku 2015 chceme opäť uchádzať o 
štatút národnej asociácie. Podľa kalendára KST 2015 stále máme 7 IVV- aktívnych klubov a 
13 permanentných IVV trás. VV schvaľuje zmenu štatútu členstva KST v IVV z 
individuálneho členstva späť na štatút národnej asociácie. KST sa prihlásilo v súčasnosti ako 
národná asociácia za členské vo výške 500€ . 
 
-   Členstvo KST v medzinárodnej asociácii peších turistov ERA-EWV-FERP. V tomto roku bude 
KST organizátorom výročnej konferencie ERA v Bratislave. Bude to náročné, najmä vzhľadom 
na to, že sme znížili počet zamestnancov sekretariátu. Koordinátorom prípravy bude generálny 
sekretár. Na termín konferencie 24.-27.9.2015 nadviaže otváracie podujatie celoeurópskeho 
seriálu turistických podujatí EURORANDO 2016 na tému Energia, na styku hraníc ČR, SR a PL 
ho pripraví KČT v priestore Hrčava, očakáva sa spoluúčasť turistov KST. 
 
- VV ukladá predsedom presunových sekcií, aby konkretizovali svoje požiadavky na doplnenie 
chýbajúcich učebných textov s metodikou príslušného presunu. Požiadavku majú zaslať mailom 
predsedovi UMK, v kópii na sekretariát, do konca februára 2015. 
 - VV schvaľuje delegátov na 52. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska Poľane (29.-
31.5.2015) P.Dragúň a J.Racek. 
 
K bodu 4.) 
- zdôraznil potrebu propagácie pešej turistiky na stránkach KST, aby tam boli zaujímavosti 
z regiónov. 

– Predseda KST Peter Dragúň: 

- Návrh na  pozvanie hostí na 62. Celoslovenský zraz KST a 46.stretnutia TOM – Veľký 
Meder, ktorý sa prerokuje s VV KST. 
Za VV KČT – 2, Atom KČT – 2, sekciu PT KČT – 2, MTSz – 2, PTTK – 2,  ÖTK – 1, 
VV KST – 2, sekciu PT KST – 2 a TOM KST – 2. 
- Na zimnom zraze v Telči sa uskutočnilo strentnutie pracovníkov medzinárodnej komisie pre 
zorganizovanie Medzinárodného letného zrazu v rámci V4 ( Česko, Slovensko, Poľsko, 
Maďarsko). Zástupcovia sa dohodli za účasti KST, KČT, MTSz. Zástupcovia PTTK sa 
ospravedlnili, ale prejavili záujem sa na projekte zúčastniť. 
Boli dohodnuté dvojročné termíny: 
- v Čechách v roku 2016 
- na Slovensku v roku 2017, lebo v roku 2018 sa na Slovensku uskutoční Medzinárodný 
zimný zraz. 
- v Maďarsku v roku 2019 
- v Poľsku v roku 2021 
 
K bodu 5.)

- Na 52. stretnutí KS sa  – 29.–31. 05.2015 sa zúčastní - Zuzana Jendželovská, Štefan Mužík, 
Pavol Sitek, Jindrich Racek. 

 – Sekcia navrhuje  udelenie Plakety Alojza Lutonského pre Jindricha Racka, za 
dlhoročnú prácu v sekcii PT KST  
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- Na 62.CZ KST a 46.Stretnutia TOM sa uskutoční zasadnutie sekcie PT KST. 
- RR Trenčín požiadal o výmenu cvičiteľských preukazov pre pešiu turistiky cca pre 150 
členov. 
- Na uzatvorenie zmluvy pre poistnú zmluvu „ Hory a doma“ je potrebné zabezpečiť 12 000 
členov KST. Bežná suma za poistenie je 27€, ale pre členov KST to je za 1€. 
- sekcia pripravila rozvrh hodín pre školenie CV pre potreby 62.CZ KST a 46. stretnutie 
TOM. S organizátormi zrazu dohodnúť termín školenia a s UMK možnosť uskutočniť toto 
školenie. 
- sekcia odporúča zo stanov KST v článku VII. Ústredná rada KST vypustiť bod 8, ktorý bol 
navrhnutý ako zmena. Zdôvodnenie – sekcie sú výkonnými orgánmi VV KST, ktoré 
predkladajú návrhy na podujatia VV KST , zabezpečujú hlavné podujatia KST a riešia úlohy 
zadávané VV KST. Členovia sekcie sú volení na Aktívoch zo zástupcov PT z jednotlivých 
RR v počte 9 členov. Ústredná rada nezadáva úlohy sekciám, neriadi a ani ich nevolí. Preto  
Ústredná rada nemôže odvolávať ich predsedov ani členov. Skrývať odvolávanie predsedu 
a členov sekcií ( predpokladáme, že to je zamerané na odvolávanie z iných dôvodov, to 
považujeme za účelové) za závažné porušenie povinností . Neplnenie povinností a závažné 
porušenie povinností, predsedu KST, predsedov sekcií a komisií KST a členov KST, predsa 
rieši článok III. Členstvo v KST. 
- Sekcia udelila 3 odznaky Cesta hrdinov SNP, 7 odznakov Hrady a Zámky SR. 
 
 
 
V Bratislave: 25.03.2015                                                          Jindrich Racek 
  Zapísal Peter Hrdlička                                                     predseda sekcie PT KST 
 


