Zápis z rokovania KST a PTTK
Prítomní:

Peter Perhala - predseda KST
Miloslav Kubla – člen SZ KST
Rudolf Šimko – člen SZ KST
Jerzy Kaplon – riaditeľ COTG PTTK
Jerzy Gajewski – člen KTG ZG PTTK

Peter Perhala privítal delegáciu PTTK a pýtal sa, prečo nie je spätná odozva na listy, ktoré zaslal
KST na adresu PTTK vo Varšave.
Jerzy Kaplon poďakoval za privítanie a vysvetlil štruktúru v organizácii značenia v Poľsku.
Centrálny osrodek turystyki górskiej v Krakove riadi značenie v poľských horách. Novým generálnym
sekretárom PTTK je Roman Bargieł a predsedom PTTK je Lech Drożdżyński. Preveria či príde
predseda PTTK na medzinárodný zraz do Levoče.
Pred 2 rokmi bol podaný projekt z financií EU pre obnovu chát PTTK a KST a obnovu značenia
na spoločnej hranici. Na základe toho brzdili práce do schválenia projektu. Projekt nakoniec nebol
schválený. Na základe rokovania medzi PTTK a KST v roku 2008 začali likvidovať značenie na
hraniciach. Proti likvidácii začali protesty oddielov a gmin. Taktiež chceli roztrhnúť modrú trasu,
pozdĺž hranice. Gmina Przemysl nechce roztrhnúť trasu lebo má tradíciu. Na základe toho otvorili
diskusiu o likvidácii trás.
Bolo poukázané, že na spoločnej hranici na dvoch miestach sa stretajú po dve červené trasy (na
Duklianskom priesmyku a na Kruhliaku).
Treba preanalyzovať trasy. PTTK požaduje zvýšiť počet priečnych trás oproti dnešku, na ktorých
sa zosúladí rovnaká farba trás.
Spôsob financovania v Poľsku je nestabilný a dostavajú len 50% požadovaných financií. Na
značkovanie musia robiť výberové konania. Oddiely majú v PTTK silnú pozíciu v oblasti značenia.
Bol vysvetlený spôsob financovania značenia v KST. Okresným komisiám značenia sa prideľujú
prostriedky podľa dĺžky siete. Výroba smeroviek sa hradí centrálne na základe objednávok okresov.
Niektoré vojvodstva majú dostatok finančných prostriedkov na značenie napr. Malopolské, iné
nemajú financie na značenie.
Je potrebná koordinácia v likvidácii trás na hranici medzi PTTK a KST. PTTK navrhuje spoločné
stretnutie 11.2.2011, keď budú poznať množstvo financií na rok 2012.
Predseda KST vysvetlil, že Ministerstvo dopravy má v kompetencii cestovný ruch a chcú prijať
zákon o financovaní a ochrane značenia na Slovensku.
V Poľsku môže značkovať každý a sú problémy pri križovaní trás cez zjazdovky a vo vedení trás
na súkromných cestách. V Poľsku nemajú normu na značenie. V súčasnosti majú grant na snímanie
priebehu trás pomocou GPS. Tým sa vytvorí centrálna databáza trás. Majú zosnímaných asi 10% trás.
Jednorázovo sa obnovujú trasy z financií EU.
Predseda KST sa pýtal, prečo na zasadnutí ERA – EWV toho roku sa nezúčastnila delegácia
PTTK. Mali organizovať konferenciu v roku 2012 za ú častí PL, CZ, SK, D, A, a H o značení.
Zorganizovať konferenciu sa podujal KST v dňoch 13. – 15.4.2012.
Predseda KST povedal, že KST vystúpilo z NFI k 31.12.2011. PTTK sa nepáči vysoké členské
v NFI (1€ na člena). Platia cca 4.000.-€ ročne. Bolo poukázané, že NFI sa angažuje proti jadrovým
elektrárňam. NFI v Rakúsku na základe dohody s KČT poskytuje 50% zľavu členom KČT na chatách
NFI.
Predseda KST pozval delegáciu PTTK na aktív sekcie značenia konaný 10.-11.12.2011 v Martine.
PTTK navrhuje stretnutie značkárov hraničných regiónov v Sanoku vo februári alebo marci 2012.
PTTK zabezpečí pre KST nocľah zdarma. Bude potrebné preplatiť len cestovné.
Boli prerokované jednotlivé trasy na spoločnej hranici, ktoré sú v prílohe zápisu.
V Bratislave dňa 28.11.2011
Zapísal: Miloslav Kubla

