ZÁPISNICA
zo zasadania Medzinárodnej komisie KST
2. júla 2013 v Bratislave

Prítomní: Peter Perhala, Peter Hromada, Štefan Kuiš, Jindrich Racek, Ivan Zapletal, Jozef
Mitaľ, Lis Nielsen (prezidentka ERA-FERP-EWV), Jozef Oravec (tlmočník)
Ospravedlnení: Zuzana Dučaiová, Štefan Hudák, Ernest Rusnák
Program:
1. Otvorenie a privítanie hostí
2. Prezentácia európskeho projektu certifikácie turistických chodníkov
3. Správa z činnosti KST v EWV
4. Správa z činnosti KST v IVV
5. Bilaterálne rokovanie KST – KČT
6. Bilaterálne rokovanie KST - MTSz
7. Aktuálne medzinárodné úlohy v značení
8. Začiatky spolupráce s turistickými združeniami na Ukrajine
9. Príprava 8. MZZT 2014 v Králikách (ČR)
10. Medzinárodná plavba po Dunaji – TID
11. Spolupráca KST s ATOM ČR
12. Príprava medzinárodnej konferencie Tradície a perspektívy organizovanje
turistiky v strednej Európe
13. Vzájomná spolupráca sekcí KST so sekciami v KČT, PTTK, MTSZ, ÖTK
14. Rôzne

Ad 1: Pritomných privítal Peter Perhala
Ad 2: L. Nielsen za pomoci videotechniky odprezentovala projekt certifikácie turistických
chodníkov podľa európskych požiadaviek.
Ad 3: P. Perhala zhodnotil 43. konferenciu ERA v Nórsku, mesto Stavanger, KST nebolo
zastúpené (dôvod – problém majetok KST). EURORANDO 2016 na Slovensku bude
sprevádzané ENERGIOU (slnko, voda, vietor), námety pre peších turistov od centra po
kluby, orientáciu na fatranské chaty do priestoru Malej a Veľkej Fatry. Zasadnutie ERA
v roku 2015 sa orientuje na Vysoké Tatry. P. Perhala zdôvodnil, že to má byť 4-5
hviezdičkový hotel s konferenčnou sálou. Je tu blízko z Košíc (letisko, diaľnica,
železnica). Delegáti by mohli navštíviť chatu pri Zelenom plese a hodnota na
účastníka by bola cca 350,- €. Vo výbere je hotel Borovica, Štrbské Pleso (vyriešenie
10.10.2013). 44. konferencia ERA v Srbsku – Vršatec, účasť a presný termín bude
v septembri upresnený. Ďalšie zasadnutie ERA bude v Nemecku 2014 v meste
Scheneck.
Ad 4: P. Hromada predložil plnenie podmienok IVV v KST v písomnej forme (v slovenskom
aj nemeckom jazyku). Vyhodnotenie účasti na 13. Olympiáde 2013 v Južnom Tirolsku
do dnešného dňa 02.07.2013 nebola pánom M. Fulkom predložená. P. Hromada
navrhol dať do Štatútu zrazov IVV, aby sa to mohlo plniť a zároveň sa urobila
propagácia. Pre zraz cyklo v Piešťanoch sú pečiatky vyrobené a poskytnú sa
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organizátorom zrazu, pre zraz v Bardejove na lyže aj pešie pre zimu 2014 pečiatky
budú poskytnuté organizátorom.
Ad 5: Bilaterálne rokovania KST – KČT prebehli v Opave a na Slovensku v Pezinku, v dňoch
25. – 28. 10. 2012 za účasti Perhala, Jendželovská, Fabryová, Heinrich. Rokovalo sa
o zľavách na chatách (50% pre členov KST aj KČT). 14. – 16. júna 2013 boli oslavy
125. výročia KČT, v podobnom duchu sa niesol aj zraz v Jilemnici, ktorého sa
zúčastnili delegáti zo Slovenska. Je tu ďalšia možnosť spolupráce pre zdravotne
postihnutých, vozíčkari v značkovaní a spolupráca v ERA, IVV, EWV.
Ad 6: Bilaterálne rokovania medzi KST a MTSz, vyplývali zo záverov z Banskej Štiavnice,
kde je v Maďarsku nové vedenie (orientácia na podnikateľov). Pokračovala cezhraničná
spolupráca, značenie, výmena publikácií. Do budúcnosti je tu rokovanie o poskytnutí
zliav na chatách (je tu otázka reciprocity). Je tu téma E. Téryho. Pôsobil na území
Slovenska a Maďarska. Pán Kuiš nás oboznámil, s tým že rokovania o spolupráci
s maďarský
MTSz
bude
v novembri
v Maďarsku.
Ad 7: Pán I. Zapletal nás oboznámil s medzinárodnými úlohami v značení. Je to trasa sever –
juh pre peších (Poľsko, Slovensko, Maďarsko). Navrhol trasu Krakow – Dunajec –
Červený Kláštor – Levočské vrchy – Dobšinská ľadová jaskyňa – Domica – posun na
Jadran. Otázka sa posúva do budúcnosti. Je tu otázka značenia v Levočských vrchoch.
Prebiehajú okovania s mestami Kežmarok a Levoča, majú záujem o značenie. Pán
Perhala pripomenul, že ERA nechce rozširovať trasy, stačia I trasy – sakrálne pamiatky.
Tie má na starosti Dr. Würst v Rakúsku. Pán Perhala pripomenul, že je tu záujem
o štafetový pochod na podporu ZOH po trase Krakow – Chopok (zima lyže, leto peši).
Ad 8: P. Perhala nás oboznámil so spoluprácou s Ukrajinou. v otázke značenia prebehli
rokovania s dvoma organizáciami – Karpatské stezky a Transkarpatia. Je tu otázka
vedenia trás cez územie Ukrajiny, na to chce poskytnúť prostriedky EU, Slovensko
poskytne metodiku značenia z KST. KST sa bude podieľať na akreditácii za pomoci
lektorov zo Slovenska, ktorí budú školiť značkárov. Je to perpektíva rokov 2016 –
2020. Týka sa to organizácie Transkarpatia. Karpatské stezky – organizácia prevzala
metodiku českého značenia, českú normu. Spolupracujú s veľvyslanectvami, rieši to
pán Dokoupil. Značka na Slovensku sa napojí v Ubli smer Nová Sedlica. Chodník
urobia slovenskí značkári. Organizácia chce byť v ERA. Je tu stretnutie s L. Nielsen,
aby E8 pokračovala z Ukrajinskej hranice ďalej, od nás ide E3 smerom do Rumunska.
Pán Perhala podotkol, že organizovanie peších turistických zrazov na Ukrajine je
netotožná s našimi podmienkami. Podobne je to aj s cyklozrazom na Kryme, kde ku
pozvaniu bolo zaujaté negatívne stanovisko.
Ad 9: O príprave 8. MZZT 2014 v Králikách informoval J. Mitaľ. Je to zimný zraz so
zameraním na lyže (sú aj pešie trasy). Organizátomi sú Česko – Slovensko – Poľsko.
Informoval, že sú výborné podmienky na organizáciu. Zraz sa má uskutočniť v termíne
február 2014, kapacita je 200 – 300 miest, program je v okolí Králik. Boli pripravené
ceny, spojenia a celková organizácia, ktoré budú definitívne dohodnuté na stretnutí
15.10.2013, kde sa zhodnotí doterajšia príprava. Pripravuje sa prejazd Jeseníkov na
lyžiach a 9. zraz v Bystrici Klockej v Poľsku v roku 2016. Ďalšie informácie ohľadom
zrazu sú na stránke KST. J Mitáľ priebežné informácie dodáva na webovú stránku
KST.
Ad.10: O medzinárodnej plavbe po Dunaji TID informoval p. Perhala. V tomto čase
02.07.2013 idú z Ingolstadtu. Konferencia TID 2014 bude v obci Chľaba (60. ročník).

3
P. Perhala informoval o probléme Kroniky TID, publikácia sa nevydala a je tu otázka
vrátenia Maďarom a Nemcom 4 000,- €.
Ad 11: Spolupráca KST s ATOM ČR – p. Perhala informoval, že súťaže PTZ prebiehajú
s ČR na medzinárodnej úrovni. Tradícia pokračuje. Podobne je to aj v spolupráci
mládeže ATOM a TOM. Pripravujú sa preteky, ktoré budú v roku 2014 na zraze
v Trebišove.
Ad 12: Pán Perhala nás informoval o príprave medzinárodnej konferencie Tradície
a perspektívy organizovanej turistiky v strednej Európe. Tá sa uskutoční v decembri
2013 v Trnave. Bude venovaná aj vzniku Karpatského uhorského spolku. Sú pozvané
a budú participovať kluby z Rakúska a Maďarska (Uhorský spolok). Pomoc prisľúbilo
Ministerstvo dopravy, ako spoluorganizátor.
Ad 13: Spolupráca sekcie KST so sekciami v KČT, PTTK, MTSz, ÖTK je v celku dobrá. J.
Mitáľ upozornil na prechodnú stagnáciu. J. Racek vyzdvihol výbornú spoluprácu s ČR
aj Maďarskom. Pán Perhala informoval o dobrej spolupráci s rakúskymi partnermi.
Ad 14: Pán Perhala informoval o podnete zo sekcie značenia na odvolanie Ivana Zapletala.
Informoval medzinárodnú komisiu, že výkonný výbor nemá právomoc odvolania, je to
v kompetencii Valného zhromaždenia KST. Vzhľadom na členstvo v medzinárodnej
komisii, je tento návrh predložený medzinárodnej komisii. Pán Kuiš podotkol, že
odvolanie je neopodstatnené. Tak isto návrh na nahradenie M. Kublom je
bezpredmetný. Medzinárodná komisia navrhla podporu I. Zapletalovi do konca jeho
mandátu volebného obdobia. Navrhuje, aby naďalej I. Zapletal pracoval
v medzinárodnej komisii.
Uznesenie 1/2013 : Ad 3: pokračovať v príprave konferencie ERA na Slovensku
Zodp.: Peter Perhala
Ad 4: Vyhodnotenie účasti na olympiáde 2013 priložiť k zápisnici.
Zopd.. Peter Perhala
Ad 8: Pokračovať v rokovaniach s turistickými združeniami na Ukrajine
Zodp.: Peter Perhala
Ad 9: Pokračovať v príprave zimného zrazu v Králikách
Zodp.: Jozef Mitáľ
Ad 12: Podielať sa na dokončení prípravy konferencie
Zodp.: Peter Perhala
Ad 14: Pokračovať v uznesení 1/2012, aby VV KST sa naďalej zaoberal
vyznačením peších a lyžiarskych turistických trás v Levočských vrchoch
a poverila kompetentnú osobu na koordináciu značenia.
Zapísal: Peter Hromada
Peter Perhala
predseda Medzinárodnej komisie KST

