ZÁPISNICA
zo zasadnutia medzinárodného organizačného štábu
7. Medzinárodného zimného zrazu turistov KST – KČT – PTTK
konaného 5. marca 2011 v Levoči, Levočskej doline.
Prítomní :
KST: Peter Perhala, Arnošt Guldan, Štefan Kuiš, Ondrej Kozák, Ernest Rusnák
SLT KST: Jozef Mitaľ
SM KST: Ladislav Kalasz
KČT: Ján Babnič
SLT KČT: Jan Klega
PTTK: Edmund Brzozowski, Edward Borek, Piotr Piwowar
Program - podľa pozvánky :
1/ otvorenie
2/ revízia štatútu medzinárodných zrazov
3/ rozpočet a finančné krytie 7. MZZT v Levoči
4/ organizačno-technické otázky
1. Rokovanie otvoril predseda KST Peter Perhala, ktorý privítal hosti s PTTK, KČT a ostatných pozvaných.
Doplnil program zasadnutia s tým, že poobede sa pôjde do Levočských vrchov pozrieť kadiaľ budú prechádzať
trasy 7. MZZT. V čase medzi 15,00 – 16,00 h sa doriešia ešte niektoré organizačné veci a po ukončení rokovania
bude krátka prehliadka historickej Levoče /KPČ/ s tým, že prítomným sa ukážu objekty kde bude prezentácia,
niektoré ubytovacie zariadenia, otvárací ceremoniál a pod.
2. Revízia štatútu medzinárodných zrazov.
Štefan Kuiš navrhol prehodnotiť štatút medzinárodných zrazov z 10.- 11.10. 1999 ako aj spoločných zasadnutí
/cca 4 štáby/. Na základe pripomienok bude spracovaný nový štatút na najbližšom zasadnutí, a ktorý bude
podpísaný na 7. MZZT v Levoči.
T: v texte
Z: P. Perhala
3/ Rozpočet a finančné krytie 7. MZZT v Levoči.
V zmysle uvedeného štatútu poukážu KČT a PTTK každý po 1.000 € na účet KST. Príspevok KST bude taktiež
vo výške 1.000 €. V prípade potreby podpredsedníčka KST pre ekonomiku a marketing oznámi číslo účtu na ktorý
poukážu uvedenú čiastku.
T: do 30.9. 2011
Z: KČT a PTTK
4. organizačno-technické otázky
a/ Edmund Brzozowski, zástupca PTTK sa poďakoval za pozvanie. Zároveň vyslovil poďakovanie, že vzájomná
spolupráca zúčastnených turistických organizácií národných kontaktov je na kvalitatívne dobrej úrovni. Pozval
prítomných na turistické akcie pri príležitosti jubilea turistiky v Poľsku /80. výročie a 60. výročie/ s tým, že na
KST pošlú pozvánky na tieto akcie. K uvedeným výročiam budú mať pripravene odznaky a propagačný materiál.
Je možné, že odznaky dostanú aj účastníci 7. MZZT.
b/ navrhli, aby v informačných spravodajoch a ostatných propagačných materiáloch boli doplnené znaky KČT a
PTTK, tak ako to bolo v minulosti. T: do septembra 2011
Z: E. Rusnák
c/ Zástupca PTTK sa informoval či v rámci 7. MZZT budú aj trasy pre milovníkov skialpinizmu. Organizátor s
touto aktivitou zatiaľ nepočíta, pretože v Levočských vrchoch nie sú možnosti na skialpinizmus. Aj z tohto dôvodu
sa v popoludňajších hodinách uskutočnila prehliadka trás aby sa zástupcovia zúčastnených turistických organizácií
oboznámili aspoň na diaľku s terénom a aj s jeho náročnosťou.
d/ PTTK požaduje rozšíriť okruh organizovania MZZT oproti štatútu nad 200 km čo bude uvedené aj v novom
štatúte.
e/ Na 7. MZZT sa počíta aj s účasťou detí a mládeže. Pre nich sa počíta s ubytovaním na 1. ZŠ v Levoči. Ich účasť

bude riešená individuálne prostredníctvom svojich oddielov, resp. TOM.
f/ Zástupca KČT J. Babnič potvrdil, že poplatok 1.000 € z ich strany bude riešiť podľa dohody s KST v
dohodnutom termíne. Zároveň poďakovali za pozvanie, vyslovil presvedčenie ďalšej úspešnej spoluprácu
zúčastnených turistických organizácií. Kladne zhodnotili zimné zrazy KST a KČT .
g/ Ján Babnič a Jan Klega informovali o turistických aktivitách KČT ktoré budú organizovať. Zároveň pozvali na
vybrané jubilejné podujatia. Okrem toho podporia realizáciu ,,Beskydsko-kysuckej lyžiarskej magistrály“.
h/ 8. MZZT 2014, ktorý bude organizovať KČT bude organizačné zaisťovať OKČT Horal – Králiky.
ch/ Zástupcovia KČT informovali prítomných o metodike školenia cvičiteľov LT v KČT, ktoré sa realizovali na
ZZT vo V. Karloviciach na Morave. Sekcie LT KST prehodnotí ich metodiku a navrhne učebno-metodickej
komisii KST prijať podobnú smernicu aj u nás.
i/ Organizátor 7. MZZT oboznámil prítomných o možnosti zimného táborenia počas zrazu. Pre nich bude
vyčlenený priestor v autokempingu v Levočskej doline.
j/ Účasť A TOM ČR na 7. MZZT bude individuálna.
k/ Zástupca RR KST Spišská Nová Ves Ondrej Kozák podal informáciu o členskej základni RR KST, kde je v 16
kluboch 550 členov. RR KST má vyškolených cvičiteľov, ktorí budú aktívne pomáhať aj pri 7. MZZT v Levoči,
zvlášť pri prechode roklinami Slovenského raja.
l/ Zástupca SM KST Ladislav Kalasz mal kritickú pripomienku na 45. SZZT v Ľubovnianskych kúpeľoch, pretože
neboli prizývaní na OŠ SZZT . Problém sme vyriešili a uzavreli po vzájomnej dohode.
Zo strany SM bude treba v Levoči riešiť:
1/ ubytovanie tak ako na predošlých zrazoch v ZŠ – triedy aj so stravovaním
2/ možnosť využitia telocvične uvedenej ZŠ na súťaže
3/ venovať pozornosť počas MZZT v Levoči KPČ. Levoča má čo ponúknuť účastníkom podujatia
4/ je predpoklad, že budú mať záujem aj o zjazdové lyžovanie – súťaže na snehu
5/ navrhol doriešiť vekovú hranicu členov TOM /7 – 26 rokov/. Uzavrieť poplatok TOM .
6/ do OŠ 7. MZZT Levoča menovaný Ladislav Kalasz.
UZNESENIE:
Na základe rozhodnutia predsedu KST Petra Perhalu na OŠ MZZT je potrené prizývať za KST: člena Výkonného
výboru KST Arnošta Guldana, člena Sekcie mládeže KST Ladislava Kalasza, predsedu sekcie LT KST Jozefa
Mitáľa.
Členmi čestného predsedníctva na 7. MZZT v Levoči sú za KČT: Stráský Ján, za PTTK: Drozdzyński Lech, za
KST: Perhala Peter
Ďalšími členmi štábu 7. MZZT sú za KČT: Babnič Ján, za PTTK: Borek Edward, za KST: Guldan Arnošt -VV
KST, Mitaľ Jozef - LT KST, Kalasz Ladislav- SM KST.
Ďalšie zasadnutie medzinárodného OŠ 7. MZZT Levoča bude 1.10.2011 v RZ Levočská dolina.
Zapísal Jozef Mitaľ

Peter Perhala
predseda KST

