Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej rady Klubu slovenských turistov v Prešove, dňa 22. septembra 2012

Zápisnica z rokovania Ústrednej rady Klubu slovenských turistov,
22. septembra 2012 v Prešove
Prítomní
členovia ÚR: Andrási Stanislav, predseda sekcie mládeže; Ballo Ivan, RR Michalovce; Gregor
Leopold, v zastúpení RR Lučenec; Fábryová Erika, podpredsedníčka VV, ekonomická komisia;
Fiľakovský Juraj, RR Prešov; Heinrich Marek, podpredseda VV, organizačná komisia; Herchl
Miroslav, člen VV, RR Trnava, majetková komisia; Hreha Ján, zastupujúci RR Vranov nad Topľou;
Hudák Štefan, za RR Martin; Chovan Matúš, RR Prievidza; Senková Anna, za RR Trenčín;
Jendželovská Zuzana, člen VV, za RR Bratislava; Jeremiáš Vojtech, RR Spišská Nová Ves, sekcia
VhT; Kaliský Dušan, RR Banská Bystrica; Krátky Emanuel, RR Žiar nad Hronom; Kuiš Štefan,
podpredseda VV; Kunák Ján, RR Stará Ľubovňa; Ľupták Ján, RR Nitra; Markušovský Martin, RR
Rožňava; Mitaľ Jozef, sekcia LT; Molnár Ladislav, poverený za RR Košice-mesto; Mužík Štefan, za
RR Žilina; Ollé Alexander, RR Dunajská Streda; Perhala Peter, predseda VV, medzinárodná komisia;
Petrík Marián, klasifikačná komisia; Poracký Peter, RR Dolný Kubín; Povoda Vladimír, člen VV,
Racek Jindrich, sekcia PT; Reiser Dušan, RR Humenné; Hasák Anton (poverený zastupovaním),
sekcia CT; Škutová Eva, RR Zvolen, sekcia značenia; Šoffa Jozef, sekcia VT; Valúch Dušan,
propagačná komisia; Vereščák Ján, RR Svidník – Stropkov.
prizvaní: Fehérpataky Vladimír, člen RK; Mazániková Anna, člen RK; Pullmann Ján, predseda RK.
pracovníci sekretariátu KST: Luhová Anna, Ovečková Ida.
Neprítomní: Belás Martin, UMK; Cigánik Jozef, RR Liptovský Mikuláš; Dragúň Peter, RR
Topoľčany; Dzugas Karol, RR Košice - okolie; Hučko Michal, sekcia JT; Choma Martin, RR
Bardejov; Kajda Štefan, RR Trebišov; Király Ondrej, RR Rimavská Sobota; Labaj Štefan, RR
Považská Bystrica; Martinček Pavol, RR Komárno; Paulíny Viliam, RR Levice; Pavlovič Marián, RR
Malé Karpaty; Šinka Ivan, RR Veľký Krtíš; Štefák Juraj, sekcia TZP; Vlčej Jozef, RR Senica; Žabka
František, RR Čadca; Žilka Milan, RR Poprad; Kollárová Zuzana, redakcia Krás Slovenska.
Program:

1/ Otvorenie (9:30 h)
P. Perhala
2/ Schválenie programu, mandátovej a návrhovej komisie
P. Perhala
3/ Kontrola uznesení z VZ KST 22.4.2012
M. Heinrich
4/ Správa mandátovej komisie
predseda MK
5/ Správa o činnosti sekcií a komisií:
5.1. Správa o činnosti sekcie pešej turistiky
J. Racek
5.2. Správa o činnosti sekcie lyžiarskej turistiky
J. Mitaľ
5.3. Správa o činnosti sekcie cykloturistiky
E. Rusnák
5.4. Správa o činnosti sekcie vodnej turistiky
J. Šoffa
5.5. Správa o činnosti sekcie vysokohorskej turistiky
V. Jeremiáš
5.6. Správa o činnosti sekcie mládeže
S. Andrási
5.7. Správa o činnosti sekcie značenia
E. Škutová
5.8. Správa o činnosti sekcie jazdeckej turistiky
M. Hučko
5.9. Správa o činnosti sekcie turistiky zdravotne postihnutých
J. Štefák
5.10. Správa o činnosti organizačnej komisie
M. Heinrich
5.11. Správa o činnosti ekonomickej komisie
E. Fábryová
5.12. Správa o činnosti majetkovej komisie
M. Herchl
5.13. Správa o činnosti učebno-metodickej komisie
M. Belas
5.14. Správa o činnosti klasifikačnej komisie
M. Petrík
5.15. Správa o činnosti propagačnej komisie
D. Valúch
5.16. Správa o činnosti medzinárodnej komisie
P. Perhala
6/ Obedňajšia prestávka (12:00 h)
7/ Návrh vstupu do Slovenského olympijského a športového výboru
P. Perhala
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8/
9/
10/
11/
12/

Návrh na schválenie ocenení
Návrh na zmenu vykonávacích predpisov KST
Diskusia
Návrh uznesenia
Ukončenie (16:00 h)

P. Perhala
M. Heinrich
predseda NK
P. Perhala

1/ Otvorenie
Rokovanie o 9.30. otvoril predseda KST Peter Perhala. Privítal prítomných, zmienil deň
dobrovoľníctva, všetci členovia Ústrednej rady sú dobrovoľníci. Požiadal prítomných
o minútu ticha na počesť zosnulého Arnošta Guldana.
2/ Schválenie programu, mandátovej komisie a návrhovej komisie (P.Perhala)
2.1 Návrh programu:
Dušan Kaliský – v programe mu chýba správa o činnosti KST.
P. Perhala - podľa VP sa nepredkladá predbežná správa o činnosti, predseda bude správu
predkladať na jar, po skončení kalendárneho roka. Na dnešnom zhromaždení máme
aktívnejšie a kontaktnejšie diskutovať o činnosti sekcií a komisií.
Výsledok hlasovania za navrhovaný program: 1 hlas proti, ostatní za. Väčšinou hlasov bol
schválený program podľa pozvánky.
2.2. Návrh zloženia mandátovej komisie (MK): P. Perhala predniesol návrh, aby MK pracovala
v zložení Zuzana Jendželovská, predsedníčka; Eva Škutová, Anna Senková, členky. Hlasovanie:
0 proti, všetci za; schválené väčšinou hlasov.
2.4. Návrh zloženia návrhovej komisie (NK): P. Perhala predniesol návrh, aby NK pracovala v
zložení Dušan Valúch, predseda; Štefan Hudák, Marián Petrík, členovia. Hlasovanie: 0 proti,
všetci za; schválené väčšinou hlasov.
3 / Kontrola plnenia uznesení z Ústrednej rady KST konanej 22.4.2012 (M.Heinrich)
Skonštatoval, že predchádzajúce rokovanie ÚR nezadalo úlohy priamo na VV.
4/ Správa mandátovej komisie
Predsedníčka mandátovej komisie Zuzana Jendželovská informovala o účasti na rokovaní ÚR:
z 51 pozvaných osôb s hlasom rozhodujúcim je 34 osôb s hlasom rozhodujúcim prítomných; čo
znamená, že z 59 hlasov je platných 42 hlasov, konštatovala, že ÚR je so 71 % účasťou
uznášania schopná.
5/ Správa o činnosti sekcií a komisií
Správu o činnosti predniesli predsedovia sekcií a komisií, ktorí bolo uložené zaslať svoje
príspevky e-mailom, aby sa tieto mohli stať prílohou tejto zápisnice.
5.1. PT, J. Racek – diskusia.
P. Perhala – sa zaujímal ako to vyzerá s organizátormi letných zrazov.
J. Racek bol oslovený, aby sa stretol s predsedom OKST v Krupine, aby prebrali prípravu zrazu.
E. Škutová – Krupina je z jej regiónu, môžu tam nastať problémy s dopravou. Celý odbor KST
Krupina má len 12 členov, nemajú cvičiteľov, sám predseda nikdy nebol na zraze, budú
problémy s ubytovaním, s prepravou, do Krupiny nechodí vlak. Nie sú tam kapacity na
ubytovanie, nie sú tam turistické trasy. Necháva to na zváženie sekcii PT, ale nemá veľké ideály.
P. Perhala – sa pýta predsedov RR, či nechcú organizovať letné zrazy. Vyzval predsedov, aby sa
vážne zamysleli nad organizáciou letných zrazov, bola by škoda, keby sa táto tradícia vytratila.
5.2. CT – zastupujúci A. Hasák, diskusia
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P. Perhala – potvrdil, že zmluva bola jednostranne zo strany Slovenského cykloklubu
vypovedaná. Viackrát kontaktoval predsedu SCK na rokovanie a uzavretie novej, zatiaľ
nereagoval.
Š. Kuiš – cyklozraz dopadol veľmi dobre, bez rušivých vplyvov verejnej dopravy. Je tam
zázemie, možno aj na iné podujatie, na jednom mieste je doslova všetko pod jednou strechou.
Ešte raz sa chce poďakovať organizátorom z RR KST Stará Ľubovňa.
M. Herchl – RR Trnava sa podujala usporiadať cyklozraz v okolí Piešťan. RR požaduje školenie
cvičiteľov. Rokoval aj s primátorom mesta, na budúci rok bude okrúhle výročie mesta,
pripravujú prekvapenie, jazda mestom bude obohatená, pripravuje sa program. Organizátori
zapojili do zrazu aj časť hendikepovaných cyklistov. Požiadal o vyznačenie trasy pre vozíčkarov.
M. Herchl rokoval aj s predsedom Slovenského paralympijského výboru Jánom Riapošom, je
tam snaha pridať sa k tomuto podujatiu, pridajú sa možno i paralympionici.
5.3. VT – J. Šoffa, diskusia
D. Valúch – chce poďakovať vodákom, že vďaka nim častejšie zaznievali názory proti výstavbe
malých vodných elektrární.
M. Herchl – skonštatoval, že mládež sa na zraze mladých vodákov stále zúčastňuje a aj tradícia
okruhu vodákov je veľmi dobrá, atmosféra vynikajúca, mali by sme pokračovať v podujatí,
spraviť mu väčšiu publicitu.
E. Fábryová – na www.kst.sk má sekcia VT svoju zložku (tak, ako všetky ostatné sekcie),
nechápe prečo vzniká nová vodácka stránka, mali by si zo b ar ť za srdce, aby sa napĺňala aj
stránka domáca. Všetky sekcie by si mohli dopĺňať informácie na domovskej stránke. Financie –
rozpočet sa nám nedarí nafúknuť, aj zo strany sekcií by mohli prísť návrhy na získanie financií.
Sekcia ochrany prírody nevyvíjala činnosť, preto bola samotná sekcia ako taká zrušená, jej
činnosti prevzal predseda KST spolu so štatutármi, na závažných rokovaniach je potrebné, aby
bol prítomný štatutár. Ochrana prírody je otvorená záležitosť, bývalá vláda niečo sľúbila, teraz je
situácia komplikovaná. Ak sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní pracovať v oblasti ochrany prírody,
môžu sa zorganizovať.
5.4. VhT – V. Jeremiáš, diskusia
J. Mitaľ – V. Jeremiáš má fakt pravdu a bolo by treba za účasti E. Rusnáka napraviť to, že neboli
odmenení inštruktori, ktorí sprevádzali účastníkov na 7. Medzinárodnom zimnom zraze turistov.
5.5. Sekcia mládeže - S. Andrási, diskusia
M. Herchl – spresňuje, v RR Trnava sú mládežníci, ale nevenujú sa PTZ, iba turistickým
podujatiam, uprednostňujú činnosť v rámci odborov, nie samostatne. Na FICC v Splite boli aj
členovia z RR Trnava. Ak niekto mám záujem o aktivity kempingu a karavaningu, je to možné
zorganizovať cez RR Trnava.
5.6. Sekcia značenia – E. Škutová, diskusia
P. Perhala – sekcie sú metodickým a poradným orgánom vo vzťahu k RR a VV. Sekcie navrhujú
svoje stanoviská a VV tieto schváli, alebo nie. VV by nemal byť len štatistom v rozdeľovaní
peňazí, ale mal by sa aktívne podieľať na zhodnotení financií. VV nevidí problém v zúčtovaní
značkárskych aktivít. Sekcii značenia nezostáva nič iné, len sa riadiť rozpočtom schváleným VV.
V júli bol aktív značkárov, bol zvolaný po vyslovení nedôvery VV predsedníčke sekcie značenia,
aktív bol neuznášania schopný, predsedníčka zostáva vo funkcii, ale VV naďalej nie je spokojný
s prácou predsedníčky sekcie značenia. Skonštatoval, že v Levočských vrchoch nie je dostatočné
značenie, mohli sme značenie urobiť spoločne so Slovenským cykloklubom. VV pridelil 1000 €
na značenie v Levočských vrchoch..
E. Škutová – je problém s predsedami komisie značenia, niektoré regióny boli vyriešené veľmi
rýchlo (Dunajská Streda, Čadca). Tri obrovské problémy sa ťahajú dlhodobo – Trenčín je
dlhodobo rozdelený na 4 značkárske okresy, tri pracujú, ale Bánovce nad Bebravou nie. Je
potrebné tlmočiť predsedovi RR M. Chovancovi, aby si RR určila predsedu komisie značenia
v regióne. Ďalšie sú Levice, 3. rok tam nie je predseda komisie značenia. Na telefonické
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a mailové výzvy nereagujú. Poprad – tam je jedna osoba viacfunkčná, na výzvu tvrdí, že na
značenie nemá čas a ani ľudí.
J. Fiľakovský – prechod Vysokých Tatier, tabuľky nie sú správne označené, má na mysli časy,
kedy turisti z Prešova mali veľké problémy s orientáciou v niektorých úsekoch.
E. Škutová – je to dlhodobá záležitosť od kalamity, stále sa tam pracuje (výrub), takže značka sa
musí neustále presúvať, problém trvá 8 rokov. Už nechcela rozmazávať svoje odvolanie, preto sa
vzdala zúčtovania značenia, aby sa mohla venovať práce predsedníčky sekcie značenia a nebude
limitovaná zúčtovaním značenia. Tých 1000 € na Levočské vrhy navrhla aj sekcia značenia,
takže sú v zhode s VV. Trasa je zakreslená v mape, M. Olejník a J. Surgent spravili veľmi veľa,
je to prichystané na papieri, nechcú tam začať značkovať skôr, ako nebudú všetky
administratívne činnosti v poriadku.
J. Kunák – pracuje s M. Olejníkom na značkovaní Levočských vrchoch. Mesto zvolalo širšie
zasadnutie, kde sa predložila výzva cestovného ruchu – všetky typy značenia. Mesto odstúpilo
od finančnej pomoci, napriek tomu je značenie pripravené, pripravovatelia začali obchádzať
jednotlivých starostov a začali zháňať financie. Každý starosta prisľúbil podľa svojich možnosti,
financií je dostatok, problém je vlastníctvo pozemkov, Oslovil urbariáty, to je OK, najväčší
problém sú vojaci, rokovali aj s riaditeľom vojenských lesov. Vojaci nie sú tak zásadne proti
značeniu, ale predsa len majú výhrady, že sa môže niečo stať. I. Zapletal sa ozval J. Kunákovi, že
chce rokovať s primátorom. J. Kunákovi nie je jasné, že prečo chce I. Zapletal rokovať
s primátorom, pretože mesto nemá v tejto oblasti pozemky.
Š. Hudák – ich klub si pripomínal 30. výročie vzniku, vystúpili na mnoho vrcholov, niektoré
značenie je v dezolátnom stave, tam značkár neprešiel dlhý čas. Mali by sa nájsť peniaze na
najvyššie vrcholy Slovenska. V oblasti Svidníka je úplne perfektné značene. Na Slovensku
značenie nie je dobré.
E. Škutová – dlhé roky bolo značenie podfinancované, je čo naprávať. Posledné dva roky je
dostatok peňazí, napriek tomu sa všetko značenie môže obnoviť, iba ak bude nasledujúce 3 roky
dostatok financií. Bolo by dobré odoslať foto nevhodného, zastaraného značenia. Všetci značkári
musia všetky svojej práce odfotiť, takže bude dobrá databáza smerovníkov.
J. Ľupták, Nitra – nepáčia sa mu obštrukcie voči E. Škutovej, J. Jahn sa nikdy nesťažoval
na činnosť predsedníčky sekcie značenia, ona si tú prácu robí poctivo a rozumie tomu, je do nej
zahrúžená, nie je to opodstatnené, to že sa vzdala hospodárenia, myslí si že to nie je OK. Je
vecou regiónov, riešiť situáciu kde značenie nefunguje a predsedníčka sekcie značenia situáciu
sama, bez spolupráce s regiónmi nevyrieši.
A. Hasák – nie je to také zlé s tým značkovaním, rozmáha sa súkromné značkovanie.
V. Povoda – ak takto pôjdeme, tak do večera neskončíme.
Š. Kuiš – sekcia značenia nech založí mailovú adresu na ktorú sa budú posielať fotografie
s problematickým TZT, aby sa situácia mohlo riešiť, s tým, že na tieto maily sa nebude
odpovedať.
5.7. Sekcia LT – J. Mitaľ, diskusia
A. Hasák – nemôže sa vyjadriť, nie je tu Ernest Rusnák, boli obsadené ubytovacie kapacity,
potvrdzuje to, čo hovoril J. Mitaľ.
5.8. Sekcia JT – M. Hučko, neprítomný.
5.9. Sekcia zdravotne postihnutých – v zastúpení V. Povoda, sekcia nepracuje, treba nájsť
iného predsedu, súčasný nemá na sekciu čas, táto činnosť sa prakticky vôbec nerozvinula,
predseda informoval V. Povodu, že chce odstúpiť.
M. Heinrich – požiadal prítomných o zachovanie časového harmonogramu.
5.10. Správa o činnosti organizačnej komisie, M. Heinrich, bez diskusie.
5.11. Správa o činnosti ekonomickej komisie, E. Fábryová, bez diskusie.
5.12. Správa o činnosti majetkovej komisie, M. Herchl, diskusia.
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M. Heinrich – návrh na obmedzenie diskusie na max. 20 min, za: všetci, proti 0, zdržal sa 2,
odsúhlasené.
P. Perhala – VV navrhuje Ústrednej rade:
• schválenie úveru, tak že text do Uznesenia z Ústrednej rady bude znieť nasledovne:
„Ústredná rada schvaľuje úver vo výške 70 000 € na dofinancovanie rekonštrukcie Chaty pod
Rysmi. Ak podmienka banky bude založenie nehnuteľnosti, Ústredná rada poveruje výkonný
výbor založiť Dom KST v Bratislave na Záborského 33.“
Diskusia:
E. Škutová – z čoho budeme splácať úver.
E. Fábryová – z prijatého nájomného, úver by bol na 5 rokov
L. Molnár – nedalo by sa radšej založiť Kokavu a Bardejov?
Hlasovanie: za: 37, proti: 0, zdržal sa: 2, úver a text do uznesenia schválený
•
Kokava a Bardejov - objekty sa nedarí predať, VV navrhuje, aby sa v inzerátoch
neuvádzala cena, je potrebné predať objekty za najlepšiu možnú cenu. VV navrhuje dať do
uznesenia z Ústrednej rady nasledovný text: „Ústredná rada KST poveruje výkonný výbor
KST predajom objektov v Kokave a Bardejove za najlepšiu možnú cenu. Uznesenie prijaté
výkonným výborom musí byť prijaté dvojtretinovou väčšinou všetkých jeho členov.“
Hlasovanie: za: 36 proti: 0 zdržal sa: 1, schválené
D. Kaliský – je nejaká ČOV schopná čistiť odpadové vody na chatách? Nie je. Všetky
inštitúcie trvajú na tom, že ČOV musí byť, mali by sme iniciovať debatu o ČOV na chatách.
Zmienil periodikum Korzár – prečo práve V. Beránek a SHS JAMES ohovára KST?
Pripomeňte im, že z iniciatívy KST sa začala rekonštruovať Chata pod Rysmi.
J. Ľupták – KST Zlaté Moravce, je tam problém s chatou na Inovci, postavenej v 30 – tych
rokoch. Pozemok patril cirkvi, ktorá to predala súkromníkovi. Ten postavil rampu
a v súčasnosti nie je k chate prístup, je na rozpad.
M. Herchl – D. Kaliský má pravdu – septik, resp. ČOV na chatách, pôvodný variant bol bez
septiku, je tam bezvodový pisoár, orgány požadovali septik, bez toho by sme chatu
neskolaudovali, oslovili sme odborníkov, ktorí potvrdili, že takáto forma vystačí. Napriek
tomu sa cena predražila aj z pohľadu statických úprav, vylepšili sa aj materiály obvodového
plášťa.
5.13. Správa o činnosti učebno-metodickej komisie, M. Belas, neprítomný.
5.14. Správa o činnosti klasifikačnej komisie, M. Petrík, bez diskusie.
5.15. Správa o činnosti propagačnej komisie, D. Valúch, diskusia:
A. Hasák – jeho príspevky sa neuverejňujú v Krásach Slovenska, dáva na zreteľ, či by nebolo
vhodné zvýšiť počet strán.
Š. Kuiš – tlmočí slová pána Debnára, šéfredaktora Rádiovíkendu, programu RTVS, ktorý
chce poďakovať všetkým prispievateľom, bez pomoci KST by tá relácia nebola taká, aká je.
M. Herchl – zmienil pripravovaný lexikón organizovanej turistiky, jedná sa o to čo už kedysi
začal V. Schaal, aby sme mali prehľad pre vlastné potreby – pripomenúť si zaslúžilých
aktivistov. Súčasný variant bude na lepšej úrovni, existovala by aj elektronická forma,
Národná knižnica v Martine poslala príručku na vytvorenie slovníka, KST má príručku
spripomienkovať. Zástupcovia KST sa stretli v Národnej knižnici. Mal by sa vytvoriť
formulár s pokynmi na príručku. M. Herchl vložil informáciu o príručke do Krás Slovenska.
Príručka je vo formáte A5, je to skladačka, obsahuje všetky heslá, ktoré sa budú používať, sú
tam i vlastné heslá KST.
J. Fiľakovský – k poukážkam Alpine Pro. Majú svoju vlastnú zľavu väčšiu ako poskytli nám.
E. Fábryová – využitie poukazov od Alpine Pro bolo dosť nízke, zo zástupcami Alpine Pro
hovorila o % ponúkanej zľavy, pre členov KST nebolo % také zaujímavé, vo výpredajoch sa
dá nakupovať aj v nižšej cene. Zľavový marketingový ťah si Alpine Pro plánujú sami, takže
sa posnažia, aby jednotlivé zľavy nekolidovali.
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D. Valúch – prihlášky do Kalendára podujatí chceme v budúcom roku uzatvárať už 31.8.
5.16. Správa o činnosti medzinárodnej komisie, P. Perhala, bez diskusie.
7/ Návrh o vstupe KST do novej strešnej organizácie

Správu predniesol predseda.
D. Kaliský – dôležitá je jedna vec – prvé husle tam budú hrať olympijské športy, potom športy,
ktoré reprezentujú Slovensko, podľa tohto budú mať jednotlivé kluby právo hlasovať. Podľa toho
sa budú rozdeľovať aj finančné prostriedky. Nezvýšia sa však peniaze, len sa inak rozdelia. Je za
to, aby sme vstúpili. Nie sme len organizátorom športov, ale aj majetkovou organizáciou.
M. Heinrich – neotvárajme diskusiu k stanovám novej zastrešujúcej organizácie, ale venujme sa
principiálnym otázkam. Keďže UR sa schádza raz za ½ roka, tak sa M. Heinrich vyjadril
k návrhu stanov, zakomponoval všetky naše pripomienky. Otázka je, či chceme vstúpiť? Myslí
si, že áno.
A. Hasák – chce potvrdiť slová D. Kaliského, že nás berú ako druhotnú organizáciu, nie sme
z pohľadu reprezentácie šport.
M. Herchl – je to oslabenie nášho postavenie, nielen ako KST, ale aj ako športu pre všetkých.
Druhá vec je, že SZTK prakticky už nepracuje, je len správcom majetku. Treba to vyskúšať
a vstúpiť do SOŠV. SZTK by do tejto novej strešnej organizácie nemal vstúpiť s majetkom,
pretože by sme o neho prišli.
P. Poracký – poslal pripomienky k stanovám, malo by sa tam objaviť slovo „turistika“, i tak je to
vzdialené našej činnosti, bude to skôr ten olympijský šport.
V. Povoda – Slovenský olympijský výbor má medzinárodného partnera. SZTK nemalo takého
partnera. SOV sa práve nádeja, že bude môcť získavať peniaze od medzinárodných partnerov.
My budeme mať možno šancu, dostať sa k európskym peniazom inou cestou ako dnes.
Hlasovanie: za 36, proti: 0, zdržal 3, konštatovanie: návrh je schválený
.
8/ Návrh na udelenie ocenení
P. Perhala informoval , že od minulého zasadnutia ÚR boli písomne podané 3 návrhy na
ocenenia nad rámec kompetencie výkonného výboru:
Meno oceneného
Jozef Kormaník
Goč Igor
Ing. Miroslav Kusein

Návrh doručený od
KST Strážske
KST Strážske
KST Pustý hrad Zvolen

Navrhované ocenenie
plaketa Alojza Lutonského
plaketa Alojza Lutonského
Čestné členstvo KST

Po oboznámení sa s odôvodnením o návrhoch sa hlasovalo jednotlivo:
8.1 Udelenie plakety A. Lutonského Jozefovi Kormaníkovi: proti 10, zdržali sa 9, za 13;
ocenenie J. Kormaníka neschválené.
8.2 Udelenie plakety A. Lutonského Igorovi Gočovi: proti 14 , zdržali sa 18 , za 4
neschválené.
8.3 Udelenie čestného členstva Ing. Miroslavovi Kuseinovi: proti 30, zdržali sa 3, za 3
neschválené.
9/ Návrh na zmenu vykonávacích predpisov
Návrh predniesol predkladateľ – podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu JUDr. M.
Heinrich.
• VP 1/2011 o členstve (zmena VP), Za: 32, proti 0, zdržal sa 4, schválené
• VP 20/2011 o identifikačných číslach regionálnych rád, odborov, klubov, členských
preukazov a kvalifikačných preukazov
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1. pozmeňujúci návrh, pripomienka od M. Belása: existuje nová forma označovania
cvičiteľov a inštruktorov, sú nové triedy, mali by sme akceptovať túto formu. ZA: 6,
Proti: 25, Zdržal sa: 6, neschválený
2. pozmeňujúci návrh, slovo „zoznamy“ sa má zmeniť na pojem „evidenčné knihy
členov“ , ZA: 37, Proti: 0, Zdržal sa:0 , schválený
3. pozmeňujúci návrh, zužuje úvodnú časť číselníka, ZA: 23, Proti: 2, Zdržal sa: 14,
schválený
Hlasovanie ako celok s vyššie uvedenými pozmeňujúcimi návrhmi
ZA: 33 Proti: 0 Zdržal sa: 5, schválené
• VP 5/2011 o registrácii a o hláseniach odborov, klubov a regionálnych rád
Písomne neprišli žiadne návrhy pozmeňujúce, nikto sa nechce vyjadriť
ZA: 35 Proti: 0 Zdržal sa: 2, schválený
• VP 17/2011 o sieti turistických ubytovacích objektov, za: 31 proti: 0 zdržal sa: 0,
schválený
• VP 10/2011 o náhradách u turistického značenia,
Pozmeňujúce návrhy:
§1, bod2 a) zmeniť slovo „rekognoskácia“ na „príprava dát pre novú turistickú
značkovanú trasu“
§5, zmeniť na „kvalifikovaný značkár“
za: 32 proti: 0 zdržal sa: 1, schválené
pozmeňujúci návrh k textu o dvojiciach, použiť text „odporúča sa“
za: 20 proti: 8 zdržal sa: 2, neschválené
§2, článok2, všetky tlačivá a doklady odošle predseda KZ a RR
za: 8 proti: 13 zdržal sa: 10, neschválené
pozmeňujúci návrh- cenník ako prílohu, bude schvaľovať aktuálne VV
za: 26 proti: 3 zdržal sa: 2, schválené
pozmeňujúci návrh – výbavu značkára doplniť o fotoaparát, PC a internet
za: 7 proti: 14 zdržal sa: 13, neschválené
pozmeňujúci návrh – doplnenie slova „dokumentarista“
za: 5 proti: 24 zdržal sa: 2, neschválené
Hlasovanie ako celok s vyššie uvedenými pozmeňujúcimi návrhmi
Za: 33 proti: 0 zdržal sa: 0, schválené
ÚR schválila vykonávacie predpisy s pripomienkami.
10/ Záverečná diskusia
Do záverečnej diskusie sa písomne prihlásili 2 diskutéri.
10.1
Peter Perhala - požiadal Ústrednú radu o súhlas s postupom predsedu KST k zámerom Juraja
Gantnera zmeniť vlastníctvo chát KST vo Vysokých Tatrách, ktoré odznelo na tlačovej
konferencii 11.9.2012 v Bratislave.
za: 31 proti: 0 zdržal sa: 0, schválené
10.2.
D. Kaliský- aby sme dokumentovali svoju vlastnú históriu je potrebné archivovať, teda
navrhuje, aby Ústredná rada KST zriadila archív KST.
E. Fábryová: nech ÚR nájde toho človeka, ktorý sa bude tomu archívu venovať.
J. Kunák dostal výzvu, aby archivoval dokumenty z okresného úradu- budeme to duplikovať
10.3.
J. Mitaľ – termín 48. Zimného zrazu KST a stretnutia TOM v Bardejove 2014. Vyzýva, aby
do 17.10 potvrdili účasť na aktíve LT v Oščadnici v termíne 27. – 28. 10 .2012.
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Má zaujímavú ponuku – na Štrbskom plese je ubytovňa, turistické ubytovanie, tu by sa mohol
konať zimný zraz, je tam voľný termín. Ďalšia ponuka: plavba loďou po Bodrogu, J. Mitaľ
poskytne pre záujemcov kontakt.
10.4.
J. Šoffa, pripomienky k práci VVKST: 2 roky a tri mesiace pôsobí na poste predsedu sekcie
vodnej turistiky KST a veľa sa nevyriešilo, odporúčal by, aby predsedovia sekcií boli
poradným členmi VV a zúčastňovali sa častejšie na zasadnutí výkonného výboru KST. Mali
by na zasadnutí byť spoločne, nie len sporadicky a samostatne. Ide o to, aby sme si rozumeli.
Robí to zlé meno, keď sa veľa vecí odbije, že to nie je možné, lebo treba dodržať predpis.
Vodákov zabolelo stanovisko VV k protestu proti výstavbe vodnej elektrárne v BB. Malo sa
ísť na ministerstvo, vodáci boli popoťahovaní RK, že obišli štatutárov. Nepáči sa mu
urážlivosť členov VV – napísal list na KST, na ktorý nedostal priamu reakciu. J. Šoffa sa
chcel zúčastniť VV a bolo mu povedané, že nemá ani chodiť, lebo nebude na jeho
pripomienku čas. Vodákov sa dotklo, že K. Vojtaník požiadal o 500 € na podujatie a pritom
nie je ani člen KST. Vytkol ústrediu, že nie je pripravený dokument „Právna zodpovednosť
cvičiteľov“. Faktúry za podujatia vodnej turistiky nie sú zaplatené podobne ako minulý rok aj
minulý rok, kedy boli uhradené dávno po splatnosti, J. Šoffa v tom má vlastné peniaze.
M. Heinrich - právna zodpovednosť je už zverejnená na webe aj bola odoslaná mailom. Ak
povolíme petičné zhromaždenie proti vláde, tak potom na úradných orgánoch nič
nevybavíme. Buď budeme protestovať, alebo komunikovať. Nemyslí si, že by si sám sebe
odporoval.
P. Perhala -VV schvaľuje určité uznesenia, priebežne sa plnia, úlohy sa nedajú vyriešiť za
jeden deň, resp. za týždeň. Po zmene vedenia nastáva veľa úloh, ktoré riešime, napr.: VP,
rekonštrukcia Chaty pod Rysmi, prichádza kauza “Gantner“. Prizývanie členov sekcií – každý
má iný názor, niekto chce chodiť na VV iný nechce....
E. Fábryová – faktúry, ak má J. Šoffa vložené do podujatí svoje vlastné peniaze, teda keď dal
zálohu, mal to riadne dokladovať.
11/ Návrh uznesenia
Predseda návrhovej komisie Dušan Valúch prečítal návrh uznesenia Ústrednej rady. Po
krátkej spresňujúcej diskusii k niektorým formuláciám sa hlasovalo o uznesení ako celku,
s výsledkom:
Proti: 0, zdržal sa 0, za: 31; uznesenie z rokovania ÚR bolo schválené.
12/ Záver
Prijatím uznesenia bol program ÚR vyčerpaný, predseda KST všetkým poďakoval za aktívnu
účasť.
Zapísala: Ida Ovečková

Overil:

Peter Perhala
predseda Klubu slovenských turistov

PRÍLOHY:
Uznesenie z rokovania ÚR KST 22.9.2012
Správy predsedov sekcií a komisií KST
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