ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SEKCIE PT KST
Bratislava Záborského 33
22 .06. 2011
Prítomní: Jindrich Racek, Erika Fábryová, Jaroslav Šillík, Pavol Sitek, Štafan Mužík,
Alexander Ollé.
Ospravedlnený: Jozef Kalamen
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

Kontrola úloh
Stretnutie čitateľov KS
Eurorando 2011 Holíč – Břeclav
18. stretnutie maďarských turistov Šoproň
58.SZTa 42. stretnutie TOM KST - MARTIN
Národný výstup na Kriváň.
Krajina roka a stretnutie priaznivcov KST
59.SZT a 43. Stretnutie TOM KST - VYHNE
Rôzne.

K bodu 1):
V čase od 1.3.2011 až do 22.6.2011, sekcia riešila prípravu hlavných podujatí KST,
telefonicky a mailom. Preto sú všetky úlohy riešené v tomto období, zapracované do
súčasného zasadnutia sekcie PT.
Úloha 9/5.10: - Na úlohách sa pracuje
K bodu 2): - Stretnutie organizačného štábu sa uskutočnilo v Mútnom 17.05.2011 na
miestnom úrade. Správa ako príloha. Vyhodnotenie ako príloha.
K bodu 3): - Príprava podujatia bola zabezpečovaná zasadnutiami organizačného štábu
v Holíči a v Břeclavi. Vyúčtovanie za sekciu PT ako príloha. Zápisnice ako príloha.
K bodu 4): - Na 18. stretnutie maďarských turistov, bol sekciou PT KST delegovaný
p. Alexander Ollé. Stretnutie sa uskutočnilo 10.06.2011 – 13.06.2011 v Šoproni.
Bola daná informácia o 50. celoštátnom Modrom pochode / OKT 50 /, ktorý sa dá prirovnať
k našej ceste SNP.
Správa a informácia ako príloha.
K bodu 5): - Sekcia sa zúčastnila na troch zasadnutiach org. štábu. Na zasadnutiach sa
zúčastnil Štefan Mužík a Jindrich Racek. Na 58.SZT a 42 stretnutie TOM KST, boli
delegovaní za sekciu PT Štefan Mužík a Jindrich Racek – budú mať uhradené ubytovanie. Za
sekciu pešej turistiky PR KČT sa zúčastnia p. Ing. Ladislav Tomáš a Ing. Martin Sobolík.
Zápisnice ako príloha.

K bodu 6): - O prípravách na Národný výstup na Kriváň, nás informoval predseda KST Peter
Perhala, ktorý sa stal čestným predsedom Národného výstupu na Kriváň. Centrom výstupu
bude tento rok mesto Vysoké Tatry. Záštitu nad podujatím prevzala predsedníčka vlády pani
Iveta Radičová. Výstup sa uskutoční v sobotu 13.08.2011. V piatok 12.08.2011 o 17.00 hod.
sa uskutoční slávnostné otvorenie s kultúrnym programom - terasa Grand hotel Starý
Smokovec(v prípade nepriaznivého počasia – salón Rondo Grand hotel Starý Smokovec) .
Bola predložená dohoda o spolupráci na podujatí Národný výstup na Kriváň. Sekcia
s dohodou súhlasí.
Pozvánka a dohoda ako príloha.
K bodu 7): - Zasadnutie organizačného štábu Stretnutia priaznivcov KST a Krajiny roka /
ukončenie podujatia /, sa uskutočnilo 7.6.2011 v Rožňave – Joviciach. Zasadnutie otvoril
predseda RR Rožňava Martin Markušovský. Informoval o stave pripravenosti oboch podujatí
po kulturno - turistickom programe. Podujatia prebiehajú súčasne od 8.9. – 11.9.2011.
Zápisnica, pozvánka a program ako príloha
K bodu 8): - 1. stretnutie org. štábu 59.SZT a 43.Stretnutie TOM KST sa uskutočnilo
31.05.2011 vo Vyhniach na miestnom úrade u starostu obce . Vladimíra Bebelagua.
Zasadnutie otvorila predsedníčka org. štábu Ing. Anna Gáliková a oboznámila prítomných
s programom. Požiadali o školenie cvičiteľov a inštruktorov pre potreby letného zrazu KST.
Zápisnica ako príloha.
K bodu 9): - Pripravuje sa zoznam na ocenenie pre stretnutie čitateľov Krás Slovenska
- Návrh na ocenenie pre organizátorov Eurorando 2011 Holíč – Břeclav,
zoznam pripravený, doplniť dátumy narodenia.
- K záznamníku cesta SNP sa vyjadrili a zaslali aktualizáciu RR – Bratislava,
Prešov, Prievidza, Žiar nad Hronom. Riešime problém dať záznamník do
elektronickej podoby.
- Požiadavka RR Dunajská Streda, žiadajú zabezpečiť školenie CV III PT.
Nemajú vyškolených cvičiteľov ani inštruktorov PT. Predpokladaný termín
október 2011. dátum sa upresní.
- Požiadavka od KST Vyhne z RR Žiar nad Hronom, na školenie CV III PT pre
potreby letného zrazu KST na rok 2012. Predpokladaný termín školenia
november 2011. Dátum sa upresní.

Organizačný štáb Stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska
17.05.2011
Mútne
Prítomní:
Starosta Mútneho – Marian Murín
Prednosta Mútneho – Ing. Ján Bugaj
Predseda Org. štábu - Ing. Anna Mazániková
RR Dolný Kubín
- Ing. Alfonz Korbel
KT Mútné
– Jana Jurčáková
PT KST
- Jindrich Racek
Stretnutie sa uskutočnilo na miestnom úrade obce Mútne. Prerokovala sa príprava stretnutia
čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Stretnutie s redakciou sa presunulo z piatka na sobotu,
pri príležitosti otvorenia výstavy časopisu Krás Slovenska. Výstava sa uskutoční v priestoroch
futbalového štadiónu, kde sa uskutoční ukončenie podujatia. Bude zabezpečené občerstvenie
a kultúrny program. Prerokovali sme pamätný list. Z Mútneho bol vyznačený nový TZT
chodník 8533, ktorý sme si prešli až po Vajdovku. Ubytovanie je zabezpečené v Mútnom na
základnej škole. Pre malý počet prihlásených bolo ubytovanie zo ZŠ preložené na štadión, kde
je zabezpečené stanovanie. Ďalšie ubytovanie je zabezpečené v horárni na Vajdovke , na
Chate pod Pilskom v Oravskom Veselom a na Bielej farme . Ostatní účastníci prídu v deň
výstupu autobusmi. Prezreli sme ubytovanie v Oravskom Veselom a na Vajdovke.
Na vrchole Pilska / 1557m.n.m. / o 12:00h sa uskutočnia slávnostné príhovory organizátorov
a sponzorov s kultúrnym programom.
Nad podujatím prevzal záštitu starosta obce Mútne, Marián Murín aj s finančnými záväzkami.
S prehliadkami priestorov nás sprevádzala predsedníčka KT Mútne Jana Jurčáková.
Program:
Sobota 28. mája 2011
07.00 h – Výstup na vrchol Pilska
12.00 h – Stretnutie na Pilsku, príhovory zástupcov KST, redakcie časopisu Slovenska
a zástupcov organizátorov
12.30 h – Krátky kultúrny program
14.00 h – Zostup z vrcholu
16.00 h – Slávnostné ukončenie s kultúrnym programom
V Mútnom 17.05.2011
Jindrich Racek
Predseda sekcie PT KST

Vyhodnotenie stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska
28 mája 2011
Mútne - Pilsko

Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré prišlo po horúcom piatku sa organizátorom podarilo
zabezpečiť podujatie na veľmi dobrej úrovni. Na vrchole Pilska / 1557 m.n.m. /, kde zavládlo
veľmi zlé počasie, silný studený vietor, hmla a dážď sa stretlo cez 700 účastníkov. Po
krátkom príhovore sa účastníci vydali na spiatočnú cestu do obce Mútne, kde bolo pripravené
občerstvenie a slávnostné ukončenie s kultúrnym programom na futbalovom štadióne. Pre
vytrvalý dážď sa celý program presťahoval do vnútorných priestorov štadióna. Začiatok
ukončenia stretnutia bol naplánovaný na 16:00h., ktorý sa pre zlé počasie posunul až na
17:00h. čo premoknutých turistov odradilo a nepočkali na kultúrny program. Počas
slávnostného ukončenia boli odovzdané ocenenia KST pre oravských turistov a funkcionárov
za zorganizovanie letného zrazu KST v roku 2010 v Dolnom Kubíne. Po záverečných
príhovoroch predsedu KST Petra Perhalu, Zuzky Kollárovej za redakciu Krás Slovenska,
predsedníčky KST Mútne Janky Jurčákovej, ktorá odovzdala štafetu tohto podujatia
predsedovi RR KST Prievidza p. Matúšovi Chovanovi na budúcoročné stretnutie čitateľov
časopisu Krásy Slovenska na Kľaku. Na záver sa prihovoril starosta obce Mútne Marián
Murín a poďakoval turistom za účasť na podujatí. Bol príjemne prekvapený takou veľkou
účasťou turistov, napriek veľmi nepriaznivému počasiu. Aj napriek menším organizačným
problémom na ukončení podujatia sekcia PT KST vyjadruje poďakovanie za zorganizovanie
veľmi pekného podujatia. V kultúrnom programe vystúpili miestne folklórne skupiny od
predškolského veku až po takmer dospelých, ktoré roztancovali turistov. Tí, čo vydržali až do
konca, zažili vynikajúcu atmosféru.

Prvé stretnutie organizačného štábu medzinárodného podujatia
EURORANDO 2011
8.2.2011 radnica - BŘECLAV

8.2.2011 sa uskutočnilo v Břeclavi stretnutie organizačného štábu medzinárodného
podujatia Eurorando 2011, ktoré organizuje medzinárodná turistická asociácia EWV a je
tematicky zamerané na –VODA – OCHRANA VODNÝCH ZDROJOV - .
Stretnutia sa uskutočnilo na radnici u starostu mesta Břeclavi p. MUDr. Oldřicha
Ryšavého, miestopredsedu Ing, Luboša Krátkeho, riaditeľky Mestského múzea a galérie
Břeclav PhDr. Aleny Káňovej, zástupcov KČT JMO – predseda org.štábu Květoslav Pašek,
Ing.Antonín Moravec, Josef Kaman a za KST predseda PT KST Jindrich Racek.
Starosta Břeclavi bol oboznámený s podujatím Eurorando, ktorému je naklonený
a poskytol podujatiu svoju záštitu. Jednalo sa o mieste zrazu, a vyberalo sa z troch možností.
Pohansko, Břeclavský zámok a Veslársky klub Břeclav. Vylúčila sa možnosť Pohansko, ktorá
by bola z historického pohľadu našich dvoch národov najvhodnejšia na toto podujatie. V tom
období tu bývajú povodne. Preto sa vybrala možnosť Veslársky klub Břeclav, kde sú
najvhodnejšie možnosti. Prerokovala sa účasť hypoturistiky / turistika na koňoch / - zo
Slovenska hrebčín Kopčany a z Rakúska. Je to možné, len si musia vybaviť povolenia pre
vstup koní do ČR v spolupráci s Břeclavským klubom koníčkárov.
Prerokoval sa rámcový program podujatia:
8.00 – 11.00
8.00 – 13.00
13.00
14.00
16.00

Prezentácia účastníkov v Pavilone LVA pri stanici
Pochod a cykloturistická jazda po trasách
Zahájenie sprievodného programu v areály Veslárského klubu
Zahájene oficiálneho programu
Záver podujatia.

Prerokovali sa predbežné návrhy na pešie a cyklo trasy pre účastníkov, s možnosťou plavby
na rieke Dyje. Trasy pre účastníkov sa upresnia na 2. stretnutí org. štábu, ktorý sa uskutoční
7.3.2011 v Břeclavě.
Z cestovného si účtujem z cesty Tam 2€ a Zpäť 2€, z predložených lístkov.
v Břeclave 8.2.2011
Jindrich Racek
Predseda PT KST

Druhé stretnutie organizačného štábu medzinárodného podujatia
EURORANDO 2011
8.2.2011 Veslársky klub - BŘECLAV
Stretnutie sa uskutočnilo vo Veslárskom klube Břeclavi za prítomnosti miestopredsedu
Ing, Luboša Krátkeho, zástupcov KČT JMO – predseda org.štábu Květoslav Pašek,
Ing.Antonín Moravec, Josef Kaman a za KST predseda KST Peter Perhala a predseda sekcie
PT KST Jindrich Racek.
Účastníci si prezreli veslársky areál, kde sa uskutoční 11.6.20011
TK a KČT. Areál je vhodný na
pripravované podujatie. Má dobre zabezpečené zázemie –reštaurácia, s možnosťou doplnenia
občerstvovacích stánkov pre účastníkov, sociálne zariadenie, ktoré bude doplnené o prenosné
WC, priestor pre vybudovanie tribúny. Vpriestore areálu sa nachádza aj prístavisko pre
vyhliadkové plavby po Dyje na Janohrad. Květoslav Pašek predložil účastnícky preukaz
a účastnícky list, ktorý treba v rámci medzinárod
TK.
Prerokovali sa pešie a cyklistické trsy s možnosťou splavu rieky Morava.
Turistické trasy:
a)
Mestská pešia trasa „Břeclavský chodníček“
b)
Pešia trasa Břeclav, pavilon LVA – Pohansko s návštevou expozície – Břeclav,
veslářský klub; dĺžka trasy asi 10 km
c)
Pešia trasa Břeclav, pavilon LVA – Pohansko s návštevou expozície – Německé
louky – Boří les – Poštorná – Břeclav, veslársky klub; dĺžka trasy asi 13 km
d)
Pešia trasa Břeclav, pavilon LVA – Kančí obora – Janohrad – Břeclav, veslařský
klub; dĺžka asi 12 km. Jedna z ciest by mohla podľa záujmu byť vykonaná plavbou
po Dyji.
e)
Cykloturistická trasa Břeclav, pavilon LVA – Pohansko s návštěvou expozice –
Německé louky – hr. přechod Bernhardsthal (Rak.) – Hohenau – hr. přechod Mor.
Sv. Ján (SR) – po hrázi řeky Moravy – hr. přechod Lanžhot – město Lanžhot – po
cyklotrase Pohansko – Břeclav, veslařský klub, asi 65 km.
f)
Ďalšie stretnutie sa uskutoční v prvej polovici mesiaca apríl, kde sa prerokujú podmienky
s majiteľom reštaurácie azástupcom lodnej dopravy.
Z cestovného si účtujem z cesty Tam 2€ , z predloženého lístku, ktorý je na cestovnom
príkaze u predsedu KST Petra Perhalu.
v Břeclavě 7.3.2011
Jindrich Racek
Predseda PT KST

Klub českých turistů
Jihomoravská oblast

Zápis ze 3. schůzky organizačního štábu
k organizaci akce“Soutok Moravy a Dyje“ 11. 6. 2011
Schůzka konána 18. dubna 2011 v prostorách Slováckého veslařského klubu (dále SVK)
v Břeclavi.
Přítomni:
Město Břeclav:
Ing. Luboš Krátký, místostarosta
Muzeum a galerie Břeclav: Mgr. Alena Káňová
Klub slovenských turistov: Jindrich Racek, předseda sekce pěší turistiky ÚV KST
Lodní doprava Břeclav: Pavel Kašuba, e-mail kasuba@lodnidoprava.com
Restaurace Na kovárně: p. Balga, mobil 777 302 305
KČT Slovan Břeclav: Josef Kaman, předseda
KČT JMO:
Květoslav Pašek, předseda, vedoucí org. štábu akce „Soutok Moravy a
Dyje“
Schůzka zaměřena k organizaci akce „Soutok Morava a Dyje“ 11. června 2011. Účastníci
seznámeni s převzetím záštity hejtmanem JMK JUDr. et Mgr. Haškem. Návštěva p. hejtmana,
příp. náměstků bude upřesněna dodatečně.
Prezence účastníků proběhne v době od 8.00 do 11.00 v pavilonu LVA v parčíku u nádraží.
Muzeum Břeclav (dále MB) zajistí otevření pavilonu a dodá stoly a židle (lavice) pro 8
organizátorů, kteří budou provádět prezenci.
Účastníkům budou vydávány startovní průkazy s popisem tras. Pro pěší trasy, kombinovanou
trasu (loď – pěší) a cyklotrasu zajistí KČT. Pro trasu „Břeclavský chodníček“ zajistí MB.
MB v tomto prostoru bude mít připravené průvodce (2 – 3), kteří provedou organizované
skupiny zájemců (příp. VIP) s komentářem.
Pro účastníky na pěších a cyklo trase, kteří budou mít zájem je k dispozici volný vstup do
expozice MB v zámečku Pohansko po prokázání startovním průkazem. JMO KČT uhradí za
tento volný vstup paušální poplatek 3 000 Kč.
Kombinovaná trasa ve 2 variantách:
1. varianta – Od startu u nádraží po prezenci pěšky či vlastním přepravním prostředkem
do areálu SVK. Plavba lodí od přístaviště Břeclav (areál SVK) do přístaviště Janohrad.
Odjezd plavidla v 10.00, v případě zájmu bude připraveno další plavidlo. Doba plavby
asi 1 hodina. Cena pro dospělého účastníka 120 Kč, děti sleva. Možnost přepravy
jízdních kol zdarma. Plavidla zajistí Lodní doprava Břeclav. Fakultativní prohlídka
expozice Janohrad, možnost občerstvení. Pokračování pěší túra Janohrad – Kančí
obora – synagoga – areál SVK. Délka asi 8 km.
2. varianta – pěší túra pavilon LVA – kolem zámku – Kančí obora – Janohrad.
Fakultativní prohlídka expozice Janohrad, možnost občerstvení. Délka asi 8 km.
Návrat do areálu SVK lodí Lodní dopravy, odjezd 12.00 hod. Podmínky stejné jako u
1. varianty.
Vodácká trasa – vzhledem k plavebním podmínkám (stav vody, přístup k řece, možnost
přepravy plavidel) Lodní doprava doporučuje trasu od silničního mostu Lednice – Podivín
do areálu SVK. Stav vody pro plavbu zaručen. Doba plavby asi 2 – 3 hodiny. Možnost

naložení plavidel u přístaviště, pouze krátkodobé parkování přepravních vozidel. Parkování
řešeno dále.
Organizace v areálu SVK:
Podium – stavbu zajistí Lodní doprava, včetně ozvučení. U podia stoly a lavice, celkem 20
sad celkem pro asi 160 účastníků. V případě nepříznivé předpovědi počasí lze rozhodnout o
stavbě párty stanů za úhradu. Rozhodnout 2 – 3 dny předem.
Rámcový program – soubor z Charvátské Nové Vsi zajistí Město Břeclav. Finanční
podmínky sdělí. Úhradu provede JMO KČT z dotace ústředí.
Prostor pro VIP – dispozici 2 varianty – klubovna SVK a nebo 1 plavidlo Lodní dopravy.
Zde možnost krátké plavby po Dyji, možnost občerstvení. Org. štáb doporučuje možnost
lodi, klubovnu ponechat pro potřeby org. štábu.
Prodej občerstvení zajistí provozovatel restaurace Na kovárně p. Balga ve vlastních
prostorách, dále s využitím 2 – 4 stánků (vlastních nebo smluvních) včetně koštu vín.
Parkování osobních vozidel a autobusů – prostor stanoví Město, pravděpodobně v areálu
bývalého cukrovaru 300 m od SVK. V areálu SVK omezený prostor pouze pro 5 vozidel VIP
a organizátorů.
Město Břeclav doporučuje organizátorům zajistit zdravotnickou službu. Ved. org. štábu
seznámil se zkušenostmi z turistických akcí, kdy nutnou zdrav. pomoc organizátor v případě
potřeby zajišťoval zdravotnickou záchr. službou. Areál SVK je vzdálen 5 minut od stanoviště
ZS.
Ze strany Města a Lodní dopravy pozvání na akce v areálu SVK: 7. května Festival Dračích
lodí, 14. května Lichtenštejnské stezky.
Zapsal: Kv. Pašek

EURORANDO 2011
Dňa 10. a 11. júna 2011 členovia Klubu turistov v Holíči pod vedením predsedníčky
Heleny Sedlákovej zorganizovali celoslovenské podujatie EURORANDO 2011. Ide o súčasť
medzinárodného podujatia EURORANDO 2011, ktorú organizuje Európska turistická
asociácia /EWV/. Sprievodnou témou EURORANDA 2011 je voda. Organizátori tohto
podujatia tak chcú poukázať na najvzácnejšiu životodarnú tekutinu našej planéty – vodu. Toto
podujatie sa koná raz za 5 rokov a vyhlasuje ho Európska turistická asociácia /EWV/
V dome turistiky v Holíči sa 10. júna 2011 uskutočnil záverečný akt slovenského
zlievania vôd. Slávnostného aktu zlievania vôd sa zúčastnili predseda VV KST Peter Perhala,
predseda sekcie pešej turistiky Jindrich Racek, podpredsedníčka VV pre ekonomiku Ing.
Erika Fábryová, predseda Regionálnej rady KST V Senici a zároveň zástupca mesta Holíč
Ing. Jozef Vlčej. Otvorenia sa zúčastnili aj členovia jazdeckej turistiky na čele s predsedom
Ing. arch. Michalom Hučkom a hostia na koňoch z Rakúska, ktorí sa stretli s predsedom
jazdeckého oddielu Klubu turistov v Holíči Ing. Stanislavom Matulíkom. Okrem desiatok
turistov z Holíča sa tohto aktu zúčastnili aj členovia KST z Prievidze a Liptovskej Tepličky.
V Holíči zliali vodu z povodí riek Orava, Váh, Dunaj a z prameňa rieky Nitra. Slávnosť bola
ukončená priateľským posedením pri ohni do neskorých nočných hodín.
Vodu zo slovenského zlievania vôd na druhý deň odviezli účastníci podujatia
autobusom do Břeclavi, kde sa zúčastnili medzinárodného podujatia „Voda zo strechy
Európy“. Stretli sa tu so zástupcami Klubu českých turistov a
-

sterraichischer touristenklub na čele s jeho

prezidentom Wolfgangom Nolzom.
Slávnostný akt zlievania vôd na českej strane sa uskutočnil v areáli lodenice
Veslárskeho klubu. Vodu prinesenú z Holíča zlial do spoločnej nádoby predseda KST Peter
Perhala. Zo Slovenska, z toku Harmónia, priniesli vodu turisti z Modry. Z Modry sa
EURORANDA 2011 zúčastnil aj najstarší účastník, deväťdesiatpäťročný Alfréd Bollard.
Člen KT Holíč Miroslav Milota spolu s ďalšími cyklistami z Holíča priniesol vodu,
ktorú odobrali z rieky Moravy (preteká územím troch štátov – Slovenska, Česka, Rakúska)
v Moravskom sv. Jáne, kde sa stretli s cykloturistami z Jablonice. Spoločne túto vodu doviezli
do Břeclavi a zliali do spoločnej nádoby. Táto voda poputuje do Španielska, do Andalúzie

a v októbri 2011 spolu s ostatnými vodami z celej Európy bude zliata v Alhambre do Levej
fontány.
Pre účastníkov v Břeclavi boli pripravené pešie trasy v meste a okolí a cyklo trasy na
Pohansko, Janohrad a k sútoku riek Dyje a Moravy. Atrakciou podujatia v Břeclavi bola aj
účasť KST – sekcie jazdeckej turistiky na koňoch, ktorí svojou prítomnosťou spestrili
podujatie.
Toto spoločné podujatie pripravovali organizátori KST s moravskými kolegami KČT asi pol
roka a predchádzala ho spoločná príprava a niekoľko stretnutí na moravskej strane.
Mgr. Helena Sedláková

E U R O R A N D O 2011 - 10. 06. 2011 H O L Í Č

Vyúčtovanie za vytlačenie pamätných listov, výroby pečiatky a zakúpenia fľašky na zlievanie
vôd Slovenských tokov v Holíči, zo sútokov a prameňov našich riek pri príležitosti
Európskeho podujatia Eurorando 2011, zameraného na vodné zdroje pod mottom : VODA –
OCHRANA VODNÝCH ZDROJOV. Podujatie vyhlásila Európska turistická asociácia
EWV. Ukončenie sa uskutoční v dňoch 7. – 16. októbra 2011 v španielskej Almerii a
Granade.

Fľaška na zlievanie
6.30€
Vytlačenie pam. listov 26.51€
Výroba pam. pečiatky 12.45€
––––––––––––––––––––––––––
Spolu
45.26€

Jindrich Racek
Predseda sekcie PT KST

SEKCIA PT pri UR KST

XVIII. stretnutie maďarských peších turistov Šoproň 10.06.-13.06.2011
Dňa 10.06.2011 až 13.06.2011 sa dvaja zástupcovia KST zúčastnili XVIII. Stretnutia
maďarských turistov v Šoproni v západnom cípe Maďarska. Za KST sa stretnutia zúčastnili
podpredseda KST p. Štefan Kuiš a člen sekcie pešej turistiky p. Alexander Ollé.
Cesta do Šoproňu viedla cez Veľký Meder, kde sa ku skupine KT Slimáci Veľký Meder,
ktorí sa zúčastnili prvý krát tohto stretnutia pridal aj p. Kuiš.
Centrum stretnutia bolo v bývalom pionierskom tábore v krásnom Brenbergskom údolí,
ktorý v týchto časoch je v súkromných rukách a žiaľ dosť zanedbaný.
Zahájenie zrazu sa uskutočnilo 10.06.2011 o 19.00 h. na námestí mesta Šoproň, kde
turistov z celej krajiny privítal viceprimátor mesta a podujatie otvoril predseda MTSZ p. Imre
Szabó. Za KST sa prihovoril p. Kuiš. Po slávnostnom otvorení bola na radnici mesta
slávnostná recepcia, kde pán Kuiš odovzdal pozvánku na zraz KST v Martine p. predsedovi
Szabóovi.
Na druhý deň 11.06.2011 naplánoval p. Venczel Pálmai túru pre turistov z KT Slimáci
Veľký Meder, ktorej sa zúčastnilo aj vedenie KST a turisti z Maďarska. Trasa túry viedla
z obce Brenbergbánya, starej baníckej osady známej aj kostolom nad hostincom, alebo
hostincom pod kostolom. Cez kopce sa pokračovalo do Rakúskej obce Helenenscacht ( maď.
Ilona - akna), tiež baníckej osady. Popri hraniciach sme pokračovali ďalej v miestach kde
kedysi stála železná opona až po horskú chatu na hore „ Muck“, ktorá bola za komunizmu
rekreačným miestom ministerstva vnútra MLR. O kúsok ďalej nás čakala rozhľadňa nad
mestom Šoproň odkiaľ bolo vidieť cez Neziderské jazero až po kopce Malých Karpát.
V podstate to už bol koniec 13.6 km dlhého pochodu po hraniciach Maďarska a Rakúska.
12.06.2011 organizátori pripravili pre hostí vo vinárskom kraji známom Modrou
Frankovkou prezentáciu vín z tejto oblasti.
Ukončenie podujatia sa uskutočnilo v nedeľu večer na nádvorí tábora, kde boli odovzdané
ocenenia naj aktívnejším turistom. Za KST sa prihovoril p. Ollé a odovzdal poďakovanie
hlavnému organizátorovi podujatia p. Alfrédovi Bartokosovi.
Návrat domov sa uskutočnil v spoločnosti časti oddielu KT Slimáci
Veľký Meder, ktorí prišli v dvoch skupinách, jedna na celú dobu podujatia a druhá na
sobotňajšiu túru. Bola to pre nich príprava na slovenský zraz turistov, ktorého sú
pravidelnými účastníkmi.
Čo ma tak zaujalo? Možno až fanatická túžba maďarských turistov podávať maximálne
výkony vo Výkonnostných túrach a bojovať o čo najlepšie výkony, kde tí najlepší boli
odmenení Pohármi pre víťazov a odznakmi.
Člen sekcie PT
Alexander Ollé

SEKCIA PT pri UR KST

OKT 50
Pridávam ešte jeden poznatok zo Šopronu. Netýka sa to Šopronu, ale MTSZ. Ešte
13.06.2011 bol zahájený 50. Celoštátny Modrý Pochod (OKT 50). Podľa priloženej mapky je
vidieť, že modrá značka prechádza cez mnohé pohoria Maďarska. Tento rok sa organizuje
päťdesiaty ročník pochodu, to jest od roku 1961, keď MTSZ prevzalo organizáciu podujatia
od hnutia . Modrého pochodu.
Organizovaný pochod trvá od 14.06.2011 do 13.08.2011, začína v Írottkő a končí
v Hollóháza. K podujatiu je možné sa pridať jednotlivo a na určité úseky, alebo aj
v skupinách a absolvovať celý úsek. Pri zahájení podujatia 13.06.2011 v Köszegu bolo už
niekoľko desiatok účastníkov, ktorí mali záujem absolvovať celé podujatie.
Účasť je podmienená zaplatením účastníckych poplatkov, začo účastník obdrží mapku
podujatia a odznak podujatia. Turistov sprevádza aj batožinové auto, ktoré prenáša batožinu
účastníkov. Celý úsek je rozdelený na deväť častí, kde každý región má svojho vedúceho.
Celé podujatie je dlhé 1120 km.
Toľko k tomuto podujatiu, pridávam ešte aj mapky. Svojou dĺžkou je asi obdobou našej
cesty Hrdinov SNP.

ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia organizačného štábu 58. slovenského zrazu turistov a 42. stretnutia
TOM,
konaného dňa 18.3.2011 v Martine
Prítomní: Ing. Vladimír Povoda, Milan Stuchlý, JUDR. Mária Povodová, Ing. Ivana
Bobrovská, Mgr. Martina Božeková, Ing. Igor Šteiner, Mgr. Lenka Halienová, Štefan Mužík,
Mgr. Ladislav Kalasz
Ospravedlnení: Štefan Hudák, Róbert Fris, Dušan Kubička, Ing. Milan Malík
Neprítomní: Jela Žiaková, Mgr. Milan Matuška
Program:
1. Úvod
2. Informácia o stave príprav zrazu – ubytovanie a strava
3. Príprava športovej časti zrazu
4. Príprava kultúrno-spoločenských podujatí
5. Klasifikácia počas zrazu
6. Propagácia zrazu – spravodaj č. 1
7. Nové úlohy a záver
Ad 1
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda organizačného štábu Vladimír Povoda.
Prítomným bol predložený Informačný spravodaj č. 1 (ďalej IS 1).
Ad 2
O stave ubytovania a stravy informovala M. Povodová:
- je rezervovaných cca 350 miest na internáte Lekárskej fakulty + jedáleň a cca 160
miest na zdravotníckom internáte na Hviezdoslavovej ulici,
- vo februári majiteľ ATC oznámil, že neprijíma centrálnu objednávku od KST, ale
turisti si budú objednávať ubytovanie samostatne,
- kalkulácia potravín je z marca 2011, je otázne, či sa tieto ceny udržia (IS 1, s. 4),
nakoľko ceny potravín vzrastajú,
- stravovanie je zabezpečené na Hurbanovej škole a na internáte Lekárskej fakulty,
v ATC stravovanie v jedálni nie je, ale vieme zabezpečiť bufet,
- stravovanie neponúka internát zdravotnej školy a bufet na internáte LF je počas
prázdnin zatvorený,
- na internáte LF sa odporúča vypracovať abecedný zoznam ubytovaných, v ostatných
zariadeniach po skupinách, za ktorých bude figurovať vedúci skupiny a zároveň
vedúci prevezme aj prezentačné balíčky pre celú skupinu,
- v obedovom balíčku (IS 1, s. 4) sa bude nachádzať obložená bageta, sladkosť, ovocie,
bude k dispozícii čaj do termosiek.
Ad 3

Pozri Ad 7, bod 2, 8, 9.

Ad 4
L. Halienová informovala o návrhu programu na Slávnostné otvorenie a ukončenie zrazu
turistov nasledovne:
Štvrtok 7.7.2011 o 19,00 hod. – Slávnostné otvorenie (Divadelné námestie)
19,00 – 19,05 FS Lysec (Belá-Dulice)
19,05-19,15 Príhovory
19,15 – 19,25 FS Lysec (Belá-Dulice)
19,30-19,55 Dievčenská cigánska kapela LUNA
Piatok 8.7.2011
20,00 hod.
Sherpa Band zo Žiliny
Sobota 9.7.2011 o 19,00 hod. – Slávnostné ukončenie (Divadelné námestie)
19,00 – 19,05 Tanečná škola TANDŽI
19,05 – 19,15 Príhovory + zhodnotenie podujatia
19,15 – 19,20 Tanečná škola TANDŽI
19,20 – 19,45 Peter Piatko
20,00 – 21,00 Zuzana Suchánková
Tieto podujatia budú súčasťou Martinského kultúrneho leta.
Ad 5
Klasifikácia (IS 1, s. 5) – v podmienkach obnoveného OTO Turiec zvážiť dokladovanie
fotkami a zvoliť alternatívne riešenie,
Ad 6
Predložený Informačný spravodaj č. 1 bude podľa predchádzajúcich pripomienok upravený
a publikovaný na webových stránkach KST a KST Turiec. Tlačená podoba spravodaja
nebude.
Ad 7
Nové úlohy a požiadavky:
1. Účasť na zraze – minimálny počet detí zmeniť na 7 (IS 1, s. 3).
2. Spolu s TOM-ákmi na Hurbanovej škole budú ubytovaní aj pretekári PTZ. Ubytovanie
zabezpečiť už 2.7.2011. Príchod cca 120 pretekárov, prezentácia bude prebiehať
2.7.2011 v čase od 12,00 do 20,00 hod. Ubytovaní budú v triedach na karimatkách,
dňa 3.7.2011 do 13,00 hod. uvoľnia triedy a budú mať zabezpečenú miestnosť na
uschovanie batožiny.
3. Možnosti ubytovania – znížiť cenu v základných školách pre účastníkov TOM z 2,50
€ na 2,– € (IS 1, s. 4).
4. Vybaviť priestory na stanový tábor a parkovisko na Hurbanovej škole,
5. Prihlášky (IS 1, s. 4) – účastnícke poplatky uhrádzať na uvedené číslo účtu, VS
upraviť na dátum narodenia účastníka, resp. dátum narodenia vedúceho skupiny, KS –
uviesť dátum konania zrazu – 3100711
6. Pripraviť kultúrne podujatie aj pri otvorení 42. stretnutia TOM dňa 3.7.2011,
7. Na Hurbanovej škole zabezpečiť školský bufet už v sobotu večer,

8. Upraviť prgram podujatia, a to: 3.7.2011 prezentácia účastníkov stretnutia TOM začne
o 16,00 hod.. Zraz TOM nahradiť na stretnutie TOM, dohodnúť a doplniť čas
vyhodnotenia pretekov a k otvoreniu stretnutia TOM doplniť kultúrny program (cca

9. 30 minút). Dňa 9.7.2011 o 19,00 -20,00 hod. doplniť Slávnostné ukončenie 58. SRT
a 42. stretnutia TOM.
10. Pešie trasy 58. Slovenského zrazu turistov v Martine č. 3 (Minčol – Strečno) a č. 5
(Suchý) zaradiť medzi odporúčané pešie trasy pre TOM.
11. K odporúčaným miestam návštev v Turčianskej Štiavničke vylúčiť botanickú záhradu
a zaradiť park, révayovské serpentíny, ďalej odporučiť plavbu na pltiach dolu Váhom.

V Martine, 18.3.2011

Zapísala: Martina Božeková
Overil: Vladimír Povoda

ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia organizačného štábu 58. slovenského zrazu turistov a 42. stretnutia
TOM,
konaného dňa 29.4.2011 v Martine
Prítomní: Ing. Vladimír Povoda, Milan Stuchlý, JUDr. Mária Povodová, Róbert Fris, Mgr.
Martina Božeková, Ing. Igor Šteiner, Mgr. Lenka Halienová, Jela Žiaková, Jindrich Racek
Neprítomní: Štefan Hudák, Ing. Ivana Bobrovská, Dušan Kubička, Mgr. Milan Matuška,
Mgr. Ladislav Kalasz
Program:
8. Úvod
9. Informácia o stave príprav zrazu – ubytovanie a strava
10. Príprava športovej časti zrazu
11. Príprava kultúrno-spoločenských podujatí
12. Klasifikácia počas zrazu
13. Propagácia a prezentácia
14. Nové úlohy
15. Záver

Ad 1
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda organizačného štábu Vladimír Povoda
a oznámil, že záštitu nad letným zrazom turistov preberá predseda Žilinského samosprávneho
kraja Ing. Juraj Blanár. Zároveň ŽSK požiadal o zníženie nákladov spojených s prenájmom
priestorov v Komornom divadle v Martine.
Ad 2
Nové informácie o ubytovaní a strave podala Mária Povodová:
a) ubytovanie TOM na Základnej škole Hurbanova:
- ubytovanie v triedach bude v hodnote 2,– eurá/osoba/noc. Škola vie vytvoriť
podmienky s kapacitou max. 15 detí v triede.
- stanovanie v areály školy po všetkých zváženiach (povolenia, hygiena, nedostatok
financií) nie je umožnené. Ubytovanie v stane vychádza na 3,– eurá /osobu/ noc.
Stanovanie je možné len v ATC Turiec (aj TOM) a po zaplatení účastníckeho poplatku
dostanú tašku.
- polpenzia pre TOM – 5,– eur/osoba/deň,
- prenájom telocvične bude spoplatnený – 10,– eur/hodina – musí byť zabezpečený
dozor,
- bazén nebude fungovať,
- posilňovňa bude k dispozícii za poplatok,
- možnosť sprístupniť ihrisko s limitovaným počtom ľudí – za poplatok a s dozorom,

bufet bude otvorený podľa dohodnutých hodín (dohodnúť s prevádzkarkou, ktorá je
tam do 14,00 hod.),
- školu bude školník - p. Repáň zatvárať o 22,00 hod. a otvárať o 6,00 hod.,
- do 15.6.2011 je potrebné škole nahlásiť počet účastníkov prihlásených na ubytovanie
a stravovanie. Po tomto termíne už nebude možné uskutočniť zmeny.
b) stravovanie účastníkov zrazu na internáte Lekárskej fakulty:
- jedáleň internátu LF zabezpečí stravu pre min. 350 ľudí.
Ad 3
Pre 58. Slovenský zraz turistov budú turistické trasy rozvrhnuté nasledovne:
01.
08.07.2011 ATC Trusalová – Veľký Fatranský Kriváň 1709 m n. m. a späť
Zodp. Dušan Orságh, Mk KST Martin
02.
08.07.2011 ATC Turiec – Minčol 1364 m – Veľká lúka 1476 m n. m. – ATC
Turiec
Zodp.
03.
08.07.2011 Piatrová – Minčol 1364 m n. m. – Strečno
Zodp. Milan Holub, Vrútky
04.
09.07.2011 Turčianske Kľačany – Suchý 1468 m n. m. – Strečno
Zodp. Jozef Muráň, KST Lipovec
05.
09.07.2011 Bystrička – Horná lúka 1299 m n. m. – Vidlica 1441 m n. m. – Lázky
Zodp. Hrabovec, KST Bystrička
06.
09.07.2011 Diviaky – Drienok 1268 m n. m. a späť
Zodp. Štefan Hudák, KST Diviaky
Východzím stanovišťom na trasy bude ATC Turiec.
-

Pre 42. stretnutie TOM budú turistické trasy rozvrhnuté nasledovne:
01.
04.07.2011 ATC Turiec – Hradište 677 m n. m. a späť
02.
05.07.2011 Kláštor pod Znievom – Zniev 985 m n. m. a späť
Zodp. Oľga Šimová
03.
06.07.2011 Šútovo – Šútovský vodopád 754 m n. m. a späť
04.
07.07.2011 Turčianske Kľačany – Suchý 1468 m n. m. (traverz) – Strečno
05.
08.07.2011 Podhradie – Sučiansky hrad 890 m n. m. a späť
06.
08.07.2011 Piatrová – Minčol 1364 m n. m. – Saračníky – Strečno
07.
9.07.2011
Podhradie – Katova skala 901 m n. m. – Sklabinský Podzámok
Zodp. Hilda Feriančíková
Na trasy sa bude vychádzať zo ZŠ Hurbanova.
Pre účastníkov 58. zrazu turistov a 42. stretnutia TOM bude na vrcholoch pripravené
občerstvenie (čaj, doboška, prípadne ovocie)
Ad 4
Mestské zastupiteľstvo znížilo organizácii M-ART-IN rozpočet o 40 %, čo ovplyvní aj
prípravu letného zrazu turistov, a to:
- namiesto pódia zapožičia Matica slovenská praktikáble a strechu nahradí konštrukcia
medzi Komorným divadlom a Turčianskou knižnicou,
- M-ART-IN nie je schopná zabezpečiť program na otvorenie 42. stretnutia TOM dňa
3.7.2011. M. Povodová predbežne rokovala o otváracom programe s riaditeľkou ZUŠ
v Martine Erikou Fízelovou,
- v Slovenskom národnom literárnom múzeu bude v dňoch 15.6. – 15.7.2011 putovná
výstava venovaná 90. výročiu časopisu Krásy Slovenska.

Ad 5
žiadne zmeny
Ad 6
Pre účastníkov, ktorí budú mať zaplatený účastnícky poplatok budú k dispozícii igelitová
taška s čiernobielou potlačou (1. strana – logo mesta Martin, 2. strana – logo 58. zrazu
turistov a 42. stretnutia TOM), ktorá bude obsahovať:
- identifikačnú kartu (budú rozlíšení: účastník, organizátor, TOM, VIP),
- 1 odznak s logom zrazu. Odznaky budú v štyroch farebných prevedeniach v počte
1000 ks a 500 ks sériovo.
- účastnícky preukaz,
- Spravodaj č. 2, ktorý bude obsahovať príhovor predsedu ŽSK Juraja Blanára,
primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara, zoznam členov čestného predsedníctva,
zoznam členov organizačného štábu, trasy s prevýšeniami, program),
- pamätnicu s mapou Turca,
- skladačku o Martine upravenú o zrazové podmienky,
- mapu Malej Fatry,
- samolepku,
- propagačný materiál z mesta,
- pre záujemcov o stravu stravné lístky.
Verejná propagácia:
- postery, ktoré budú umiestnené na MKD, pódiu, v internáte LF ÚK a na ZŠ
Hurbanova,
- plagáty formátu A2, A3 a ich umiestnenie v polovici júna v meste prostredníctvom
spoločnosti RENGL, na autobusových zastávkach prostredníctvom fy euro AVK,
v školách, inštitúciách,
- na plagátoch kultúrneho leta v autobusoch a uverejniť oznam v týždenníku Život
Turca.
Rozpočet
Príjmy:

Výdavky:

účastnícke poplatky dospelí 8,– eur
účastnícke poplatky TOM 4,– eurá
KST Bratislava
Sponzori
Náhodilé príjmy
Spolu:
Prenájom miesta prezentácie
Propagačný materiál
Účastnícke preukazy a označenia
Recepcia 2x300,– eur
Odznaky 1000,– eur (kusové), 500,– eur (sériové)
Športové zabezpečenie

cca
cca

4000,– eur
1000,– eur
1500,– eur
700,– eur
800,– eur
8000,– eur

1500,– eur
1000,– eur
500,– eur
600,– eur
1500,– eur
170,– eur
2800,– eur
Zrazové tričká pre organizátorov (cca 50 ks)
500,– eur
Ubytovanie (2 delegáti z ústredia, 2 z Dolného Kubína, 2 z Vyhne)
Spolu:
6.300,– eur

Ubytovanie pre delegátov z Poľska, ČR, Maďarska a Rakúska hradí ústredie KST (spolu 8
delegátov).
Ad 7
1.
2.
3.
4.

Zabezpečiť program na otvorenie 42. stretnutia TOM dňa 3.7.2011 v ZŠ Hurbanova
Zabezpečiť štáb a sprievodcov na turistické trasy pre TOM
Zabezpečiť dopravu
Zabezpečiť propagáciu letného zrazu turistov.

Ad 8
Najbližšie stretnutie organizačného štábu sa bude konať koncom mája, presný termín sa ešte
upresní. Na toto zasadnutie budú prizvaní zástupcovia zdravotníkov a dobrovoľnej horskej
služby.
V Martine, 5.5.2011

Zapísala: Martina Božeková
Overil: Vladimír Povoda

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV LIPTOVA
a
MESTO VYSOKÉ TATRY, MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ,
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV, MATICA SLOVENSKÁ , OBEC PRIBYLINA
organizujú

NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ 2011
pri 170.výročí vychádzky Ľudovíta Štúra a národovcov na Kriváň
venovaný 90.výročiu založenia časopisu Krásy Slovenska
Národný výstup na Kriváň 2011 bude organizovaný dňa 13.8.2011 po
značkovaných chodníkoch od Troch studničiek a Jámskeho plesa.
Doprava z Liptovského Mikuláša na Tri studničky bude zabezpečená
autobusmi podľa požiadaviek z prihlášok účastníkov.
Odchod
zo železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši o 06.15 hod. a späť
z parkoviska pod chatou kpt. Rašu o 15.30 hod. Účastníci môžu táboriť v
ATC Račkova dolina na vlastné náklady (po preložení účastníckeho lístka
im bude poskytnutá zľava), prípadne využiť individuálne ubytovanie
v meste Liptovský Mikuláš. Výmenou za výstupový lístok dostanú
účastníci podujatia výstupový odznak. Výdaj odznakov
bude v
Daxnerovom sedle, prípadne na spojnici chodníkov (podľa počasia) do
13.30 hod.

PROGRAM
12. 8. 2011 ( PIATOK )
Príchod účastníkov do ATC Pribylina – Račkova dolina, ubytovanie vo vlastných stanoch,
prípadne individuálne v ubytovacích zariadeniach
17.00 hod. – slávnostné otvorenie a kultúrny program - terasa Grand hotel Starý Smokovec
(v prípade nepriaznivého počasia – salón Rondo Grand hotel Starý Smokovec)
13. 8. 2011 ( SOBOTA )
06.15 hod. – odchod autobusom zo žel. stanice v Lipt.Mikuláši a z ATC (podľa prihlášok)
06.30 – 11.00 hod. – výstup na Kriváň
11.00 hod. – privítanie účastníkov výstupu na vrchole Kriváňa
15.30 hod. – odchod autobusov z Troch studničiek
18.00 hod. – kultúrny program a táborák v ATC Račkova dolina, ukončenie podujatia
Objednávky účastníckych lístkov s uvedením použitia dopravy autobusmi organizátorov, táborením v ATC
Račkova dolina a informáciu o zaplatení zašlite mailom na adresu: kstl.nvk@gmail.com,
nvk@centrum.sk, alebo poštou na adresu:
Klub slovenských turistov Liptova, Nám.osloboditeľov 7, P. O. Box 123, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vlastná doprava

Poplatok za jeden výstupový lístok:

5.- €

Autobus organizátorov

7.- €

Účastnícky poplatok je možné uhradiť poštovým peňažným poukazom, prevodným príkazom z účtu alebo
vkladom na účet Klubu slovenských turistov Liptova v pobočkách VÚB:

Číslo účtu KSTL:

0014031342/0200

Počet výstupových lístkov je limitovaný počtom 500 účastníkov,
po naplnení limitu ďalšie objednávky nebudú akceptované!!!
Informácie: predseda KSTL Ján KAMIEN, mobil.: 0903 156278, E-mail: kstl.nvk@gmail.com,
nvk@centrum.sk

NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ 2011
OBJEDNÁVKA VÝSTUPOVÝCH LÍSTKOV
13. 8. 2011 ( sobota ) …………….ks

.............................. €

DOPRAVA AUTOBUSMI ORGANIZÁTOROV:
NIE ,

ÁNO

( Počet osôb: ………………………)

TÁBORENIE V ATC RAČKOVA DOLINA:
NIE ,

ÁNO

( Počet osôb: ........................ od:.................. do:.......................)

ADRESA NA KTORÚ ŽIADATE ZASLAŤ OBJEDNANÉ VÝSTUPOVÉ LÍSTKY:

Vaša e-mailová adresa:
Prihlášku môžete poslať elektronicky na e-mailové adresy: kstl.nvk@gmail.com, nvk@centrum.sk.
Nezabudnite pripojiť doklad o zaplatení, alebo uviesť ako bola platba realizovaná. Po pripísaní
účastníckeho poplatku na účet KSTL bude prihláška zaregistrovaná.

Dohoda o spoluorganizovaní podujatia „Národný výstup na Kriváň“
I. Zmluva strany
Organizátor:
Klub slovenských turistov Liptova, Hodžova 20, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00592251, účet: 14031342/020
zastúpený: Ján Kamien, predseda
a
Spoluorganizátori:
1. Klub slovenských turistov, Záborského 33, 831 01 Bratislava
IČO: 00688312
DIČ: 2020898935
bankový účet: 0011484266/0900
zastúpený: Peter Perhala, predseda
2. Matica slovenská............................................................................
IČO:.................
zastúpená: Marián Tkáč, predseda
3. Mesto Liptovský Mikuláš,.............................................
IČO:......................
zastúpené: Alexander Slafkovský, primátor
4. Mesto Vysoké Tatry,..................................
IČO:..................
zastúpené: Ján Mokoš, primátor
5. Obec Pribylina....
IČO: .......................
zastúpená: Milan Kohút, starosta
II. Predmet a doba zmluvy
1. Predmetom zmluvy je podiel jednotlivých účastníkov zmluvy na organizovaní tradičného
podujatia Národný výstup na Kriváň.
2. Zmluva sa uzatvára na neurčito. Výpovedná doba je 1 rok jednou zo zmluvných strán.
III. Záväzky účastníkov zmluvy
1. Klub slovenských turistov Liptova sa zaväzuje organizačne a technicky zabezpečovať
podujatie, vytvoriť organizačný výbor podujatia a koordinovať súčinnosť spoluorganizátorov.
2. Klub slovenských turistov sa zaväzuje prispieť na podujatie minimálne čiastkou 1000.-€,
delegovať zástupcu do organizačného výboru podujatia a zabezpečiť účasť svojich zástupcov
na otvorení, ukončení podujatia a na vrchole.

3. Matica slovenská sa zaväzuje prispieť na podujatie minimálne čiastkou 1000.-€, delegovať
zástupcu do organizačného výboru podujatia a zabezpečiť účasť svojich zástupcov na
otvorení, ukončení podujatia a na vrchole.
4. Mesto Liptovský Mikuláš sa zaväzuje prispieť na podujatie minimálne čiastkou 1000.-€,
v párne roky organizovať slávnostné otvorenie podujatia, delegovať zástupcu do
organizačného výboru podujatia a zabezpečiť účasť svojich zástupcov na otvorení, ukončení
podujatia a na vrchole.
5. Mesto Vysoké Tatry sa zaväzuje prispieť na podujatie minimálne čiastkou 1000.-€,
v nepárne roky organizovať slávnostné otvorenie podujatia, delegovať zástupcu do
organizačného výboru podujatia a zabezpečiť účasť svojich zástupcov na otvorení, ukončení
podujatia a na vrchole.
6. Obec Pribylina sa zaväzuje organizovať slávnostné ukončenie podujatia v ATC Račkova
dolina, poskytnúť účastníkom podujatia v tomto zariadení 50% zľavu na ubytovanie,
delegovať zástupcu do organizačného výboru podujatia a zabezpečiť účasť svojich zástupcov
na otvorení, ukončení podujatia a na vrchole.
7. Príspevok na podujatie môže byť poskytnutý organizátorovi peňažnou formou alebo
poskytnutím nepeňažného plnenia v dohodnutej výške – tlač materiálov, úhrada nákladov na
výstupový odznak, dopravu, kultúrny program a pod.
IV. Záverečné ustanovenia
1. Každý spoluorganizátor má nárok na minimálne 20 ks výstupových lístkov na podujatie.
2. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých každý účastník zmluvy dostane
jeden.
V Liptovskom Mikuláši dňa 01.06.2011

.................................................

................................................

...................................................

.................................................

.....................................................

................................................

Zápisnica z porady organizačného štábu akcie
3. stretnutie priaznivcov KST, Krajina roka 2010/2011
Miesto a dátum konania: Jovice, 7.júna 2011
Účastnici porady: prezenčná listina
Účastníci porady sa zúčastnili obhliadky miesta konania akcie. Záver akcie sa po dohode
uskutoční v kultúrnom dome a jeho okolí v Joviciach. KST Dievčenská skala Jovice oficiálne
požiada obec o povolenie akcie a poskytnutie priestoru na akciu.
Akcia sa bude zabezpečovať z finančných prostriedkov KST, obce Jovice a prípadných
sponzorov. Momentálne je k dispozícii cca 800,00 €.
Bol odsúhlasený program akcie, ktorý sa ešte detailne spracuje.
Úlohy:
Propagačné materiály (transparenty, tričká, stuha), výroba po vypracovaní návrhov.
Vybavenie súhlasu na použite posedu pri Dievčenskej skale.
zodp. Július Lakomý
Účastnícky list, odznak a pečiatka.
Oficiálna žiadosť na správu NP včítane programu.
Pozvánka, program, prihláška
Spolupráca s ústredím KST pri zabezpečovaní akcie.
zodp. Martin Markušovský
Prenosné ozvučenie.
zodp. Pavol Molnár
Kultúrny program (spevokol z Jovíc, Lipták-fujara, hudba k posedeniu).
zodp. Ján Gallo
Štátne zástavy: SK, HU, EÚ
Občerstvenie (guláš, nápoje). Dohodnutá cena gulášu 2,00 €
Upresniť postup poskytnutia gulášu (predpredaj, priamy predaj?).
zodp. Obec Jovice
Putovná výstava pri príležitosti 90. výročia časopisu Krásy Slovenska (možnosť
prezentovania).
Vlajka prípadne odznak KST (podľa možnosti 4 kusy).
Zverejnenie pozvánky a programu na stránke KST a v časopise Krásy Slovenska (č.7,8)
zodp. Jindro Racek
Realizácia naplánovaného turistického programu.
zodp. Andrej Lukáč

Evidencia účasti, rezervácia ubytovania, stravovanie, financie.
zodp. Jarka Matejovská, Pavol Molnár
Doprava (koordinácia s Eurobusom).
zodp. Ladislav Székely
Revízia turistickych chodníkov súvisiacich s akciou a ich prípadná úprava.
zodp. Pavol Molnár

Regionálna rada Klubu slovenských turistov Rožňava
Pozvánka
na 3. stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov,
Dievčenská skala (Slovenský kras - Silická planina)
10. september 2011

Stretnutie sa uskutoční v rámci slávnostného ukončenia projektu Krajina roka 2010/2011
a v rámci Európskeho dňa turistiky

v dňoch 9. až 11. septembra 2011 v Rožňave a okolí.

Srdečne Vás pozývame na 3. stretnutie priaznivcov KST ktoré sa uskutoční na území Národného
parku Slovenský kras.
Dievčenská skala (660 m n.m.) sa nachádza na okraji Silickej planiny nad obcou Jovice. Je z nej
panoramatický výhľad na Rožňavskú kotlinu ohraničenú hrebeňom Slovenského rudohoria a
Slovenským krasom.
V rámci stretnutia môžete okrem túr po planinách Slovenského krasu
a Slovenského rudohoria navštíviť aj sprístupnené jaskyne a kultúrne
pamiatky regiónu Horného Gemera.
Organizátormi akcie sú:

Regionálna rada KST Rožňava z poverenia sekcie pešej turistiky KST
KST Dievčenská skala Jovice, Obecný úrad Jovice
KST TJ Elán Rožňava, KST Volovec Rožňava

KRAJINA ROKA 2010/2011
kultúrno-turistický program
8.september 2011(štvrtok)
15:00 - 20:00 hod. Obchodná akadémia, Akademika Hronca č.8 Rožňava
Prezentácia a ubytovanie prihlásených účastníkov (účasť potvrdená
organizátorom) akcie.
9. september 2011(piatok)
8:00 hod. Turistický program
a/ Rožňava – Aragonitová jaskyňa – Štítnik, Evanjelický kostol –
Gombasecká jaskyňa – Silická ľadnica – Rožňava
b/ Voľný program
10:00 hod. Krajina roka, konferencia (kongresová sála Rožňava)
Výstava k 90-ročnému jubileu časopisu Krásy Slovenska
10. september 2011(sobota)
3. stretnutie priaznivcov KST na Dievčenskej skale. Krajina roka 2010/2011 záver.

7:00 - 8:00 hod. Doprava účastníkov akcie z autobusovej stanice v Rožňave do Jovíc
a Krásnohorskej Dlhej Lúky.
7:30 - 8:15 hod. Prezentácia účastníkov výstupu v Joviciach pri pohostinstve Slniečko.
8:30 hod.
Výstup na Dievčenskú skalu (organizovane alebo individuálne).
11:00 hod.
3.stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov na Dievčenskej skale.
14:30 hod.
Slávnostné ukončenie akcie a projektu Krajina roka 2010/11 v Joviciach.
15:00 hod.
Kultúrny program, občerstvenie.

15:30 - 18:00 hod. Voľný program, ukončenie akcie.
11. september 2011(nedeľa)
8:00 hod. Turistický program.
a/ Rožňava – Rudná – Náučný chodník Turecká – Rudná – Rožňava
b/ Voľný program.
Poznámky:
- Organizátor zabezpečí v prípade záujmu internátne ubytovanie od 8. do 11.9.2011
v Rožňave.
- Ubytovanie si možno zaistiť aj individuálne. Ponuka ubytovania je na www.roznava.sk

- V rámci KPČ možno navštíviť jaskyne (do Krásnohorskej sa treba objednať ) alebo hrad
Krásna Hôrka, kaštieľ Betliar, Múzeum v Rožňave (banícke a prírodovedné expozície),...

3. STRETNUTIE PRIAZNIVCOV KST NA DIEVČENSKEJ SKALE
Program stretnutia

10. september 2011(sobota)
7:00 - 8:00 hod. Doprava účastníkov akcie z autobusovej stanice v Rožňave do Jovíc
a Krásnohorskej Dlhej Lúky.
7:30 - 8:15 hod. Prezentácia účastníkov výstupu v Joviciach pri pohostinstve Slniečko.
8:30 hod.
Výstup na Dievčenskú skalu (organizovane alebo individuálne).
11:00 hod.
3.stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov na Dievčenskej skale.
14:30 hod.
Slávnostné ukončenie akcie a projektu Krajina roka 2010/11 v Joviciach.
15:00 hod.
Kultúrny program, občerstvenie.

15:30 - 18:00 hod. Voľný program, ukončenie akcie.
Organizátor garantuje nasledovnú výstupovu trasu na Dievčenskú skalu:
Výstupová trasa:
Krásnohorská Dlhá Lúka – Škridlový košiar (žltá značka) – Dievčenská skala (zelená značka)
Čas výstupu: cca 1:40 hod., prevýšenie 345 m
Zostupová trasa:
Dievčenská skala – Lukáčova bučina (zelená značka) – Jovice (modrá značka)
Čas zostupu: cca 1:25 hod.
Výstup možno zahájiť aj z nasledovných miest:
Jablonovské sedlo:
Jablonovské sedlo – Zajačia brána (červená značka) – Škridlový košiar (zelená značka) –
Dievčenská skala (zelená značka)
Čas výstupu: cca 2:25 hod., prevýšenie 125 m
Hrušov:
Hrušov – Zajačia brána – Škridlový košiar – Dievčenská skala (zelená značka)
Čas výstupu: cca 2:40 hod., prevýšenie 419 m
Prístupové trasy na Dievčenskú skalu vedú aj zo Silickej Jablonice alebo zo Silice.
(Podrobnosti v turistickej mape VKÚ Harmanec č.139 Slovenský kras - 4.vydanie)

1.Stretnuie organizačného štábu 59.SZT a 43. stretnutia TOM KST
31.05.2011
VYHNE
Prítomní:
Starosta Vyhní : Vladimír Bebelagua
Preds.org. štábu : Anna Gáliková
Predseda KST : Peter Perhala
Predseda RR Žiar nad Hronom : Emanuel Krátky
Predseda PT KST : Jindrich Racek
KT Vyhne : Miloš Ziman
RR Žiar nad Hrnom : Feherpataky
Stretnutie sa uskutočnilo31.05.2011 na miestom úrade obce Vyhne. Predsedníčka org.
štábu Anna Gáliková oboznámila prítomných s prípravou letného zrazu KST v roku 2012
s programom a možnosťami ubytovania pre dospelých a mládež / TOM /.
Ubytovanie vo Vyhniach pre dospelých bude zabezpečené v penziónoch a hoteloch.
Stanovanie bude umožnené v priestoroch futbalového štadióna. Využité budú sociálne
zariadenia štadióna, ktoré budú doplnené mobilnými sociálnymi zariadeniami. V priestoroch
stanovania sa musí zabezpečiť zdravotná služba, aj počas výletov, strážna služba počas účasti
na podujatiach.
Bola predložená ponuka na pešiu a cykloturistiku v okolí zrazového priestoru a na
fakultatívne zájazdy pre účastníkov: - Banská Štiavnica, Hronský svätý Beňadyk,Sklenné
Teplice, Hodruša Hámre, Sitno – rozhľadňa, hrad - , Štiavnické jazerá / tajchy /, žila Tereza,
Kamenné more vo Vyhniach, pivovar Vyhne.
Ponuka na turistické výlety a fakultatívne zájazdy je veľmi bohatá. Z ponuky sa spraví
výber najzaujímavejších lokalít.
Účastníci na relaxáciu majú možnosť využiť miestny Aquapark, ktorý je dobre vybavený –
termálne kúpalisko.
Otvorenie a ukončenie zrazu sa uskutoční na futbalovom štadióne. Prediskutovala sa
propagácia zrazu, vydanie 1. Spravodaja a príprava propagačnej pozvánky do Martina. Na
propagačných materiáloch musia byť umiestnené znaky KST, obce a sponzorov.
Prerokovala sa aj účasť Stretnutia TOM KST na zraze a príprava Slovenských pretekov
turistickej zdatnosti / PTZ /. Ubytovanie pre mládež je možné v základne škole vo Vyhniach,
ktorá má 8 tried aj telocvičňu. Stanovanie je umožnené v priestoroch základnej školy. Škola
nemá vlastné stravovacie zariadanie. Strava bude zabezpečená v blízkosti školy. Možnosť
športového vyžitia je pri škole a v Aquaparku. Tiež zabezpečiť zdravotnú službu a stálu
službu v priestoroch školy. Ak by priestory školy nevyhovovali, je pripravené náhradné
riešenie v základne škole v Hliníku nad Hronom s kompletným vybavením. Cez kopec to je
20min. do Vyhní. Pre PTZ je možnosť využitia športového areálu biatlonistov so strelnicou.
Požiadali sme o mapku tohto areálu na využitie pre PTZ.

Starosta obce Vyhne prisľúbil pomoc pri organizovaní tohto podujatia. Písomne požiadať
predsedu samosprávneho kraja o záštitu nad týmto podujatí v spolupráci s KST.
Požiadavka organizátora je zabezpečiť školenie cvičiteľov a inštruktorov pre potreby zrazu
Predpokladaný termín školenia je 7.11.2011 priamo vo Vyhniach.
2- stretnutie sa plánuje na september 2011.
Vo Vyhniach 31.05.2011
Jindrich Racek
Predseda sekcie PT KST

