Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
12.10. 2012 vo Veľkom Mederi
Prítomní:
Peter Perhala, Erika Fábryová, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Zuzana Jendţelovská,
Prizvaní: Vladimír Fehérpataky, člen RK; Dušan Valúch - GS a zapisovateľ.
Ospravedlnili sa: dvaja členovia VV Marek Heinrich a Vladimír Povoda; trvale prizývaní Ján Pullmann,
predseda RK; Anna Mazániková, členka RK; Zuzana Kollárová, šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska.
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Program podľa pozvánky:
Kontrola plnenia úloh
Perhala
Aktuálne úlohy propagačnej komisie
V.Povoda, D.Valúch
Rekonštrukcia Chaty pod Rysmi
E. Fábryová, M.Herchl
Vyhodnotenie 59.CZT a stretnutia TOM
J.Racek,S.Andrási, A.Gáliková
Rôzne
Rozšírené zasadnutie – stretnutie VV s RR KST Dunajská Streda
Na úvod P. Perhala ospravedlnil neprítomných členov VV a spýtal sa či má niekto doplňovací návrh k programu
podľa pozvánky. Nezazneli ţiadne návrhy.
1. Kontrola plnenia úloh
Uznesenie 49/2010: Angaţovať sa vo veci nefunkčného vodáckeho splavu v Čunove. Pripraviť rokovanie s
kompetentnými zloţkami (s novým vedením) Vodohospodárskej výstavby s cieľom dosiahnuť stavebnú úpravu
splavu, jeho predĺţenie. Z: Z. Jendţelovská; T: predĺţený do 12.10.2012
Stav: Z. Jendţelovská zistila, ţe VHV koncom leta 2012 vodácky splav upravila a je uţ v podstate funkčný, aj
keď s určitou citlivosťou na kolísanie hladiny vody, rozbíjanie lodí však uţ nehrozí. V čase august – október
2012 sa sťaţnosti vodákov nevyskytli.
Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 99/2012: VV ukladá sekretariátu, aby cez jazykovedný ústav SAV overil písanie názvu chaty ako
Chata pod Rysami . V prípade kladného stanoviska, VV schvaľuje zaregistrovanie domény chatapodrysami.sk.
Z: P. Perhala, T: 12.10.2012
Stav: P.Perhala potvrdil, ţe list na JÚ SAV odišiel, stanovisko jazykovedcov ešte neprišlo, ale doména je uţ pre
istotu zaregistrovaná. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 100/2012: VV schvaľuje aby spolumajitelia Chaty pod Rysami poţiadali KÚŢP Prešov o výnimku povolenie vstupu na chodník Popradské pleso – Chata pod Rysami uţ 15.6.2013, v deň oficiálneho otvorenia
rekonštruovanej Chaty pod Rysami. Úhradu kolkov k ţiadosti budú spolumajitelia znášať v pomere vlastníckych
podielov (60% KST, 40% SHS JAMES). Z: P. Perhala, T: 31.január 2013
P.Perhala poţiadal o opravu termínu z ihneď na 31.1.2013
Uznesenie 52/2011: VV ukladá sekciám CT, VT a VhT aby pripravili zásady zrazov pre svoje presuny, aby bol
pripravovaný organizačno-metodický materiál (Rukoväť organizátorov zrazov KST ) aplikovateľný pre všetky
sekcie. Z: Š. Kuiš, E. Rusnák, J. Šoffa, V. Jeremiáš; T: LT - 21.9.2011, CT, VT, VhT – predĺţenie do jarného
termínu ÚR v roku 2013
Stav: podľa informácie Š.Kuiša, rukoväť pre usporiadateľov zimného zrazu bola v spolupráci so sekciou LT
skompletizovaná, pre zostávajúce tri sekcie termín plynie.
Uznesenie 64/2011: VV ukladá podpredsedovi pre OaL dohliadnuť na aktualizáciu sídla KST v listoch
vlastníctva majetkových objektov KST. Z: M. Heinrich, T: 31.3. 2012
Stav: V neprítomnosti riešiteľa informoval predseda KST. Úloha splnená, vypúšťa sa.
Uznesenie 92/2011: VV schvaľuje vyznačenie TZT pre zdravotne postihnutých turistov v Bratislave. Osloviť
Sekciu turistiky zdravotne postihnutých s poţiadavkou o navrhnutie ďalších trás vhodných pre zdravotne
postihnutých, T: 21.9.2012, Z: Z. Jendţelovská
Stav: inf. Z.Jendţelovská; trasu v bratislavskom lesoparku (Patrónka – Klepáč – Ţelezná studienka a späť, cca 6
km) realizuje komisia značenia KBT (M.Kubla) v spolupráci s p. Javorským z Humanitnej nadácie. P.Perhala
doplnil info od p.Kučeru – v Ţiline vyznačili pre vozíčkarov vyasfaltovanú trasu v ţilinskom Lesoparku; info od
M.Herchla – v Piešťanoch je šanca vytvoriť a sprístupniť trasu pre TZP pri príleţitosti cyklozrazu.
Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 108/2011: VV ukladá riešiteľskému tímu, ako podklad pre vytvorenie biografického slovníka
osobností turistiky na Slovensku pripraviť heslár, rozposlať ho predsedom RR a zverejniť na www.kst.sk.

Z: V. Povoda, T: 30.11.2012.
Stav: termín plynie, nezazneli nové informácie.
Uznesenie 6/2012: VV konštatuje, ţe riešenie námetu D.Kaliského na zlepšenie prehľadu o počtoch a menách
vyškolených cvičiteľov v gescii jednotlivých sekcií, resp. v pôsobnosti jednotlivých RR, spadá do agendy
Učebno-metodickej komisie; ukladá komisii, aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.
Z: V.Povoda, M.Belas; T: 21.4.2012
Stav: v neprítomnosti V.Povodu informoval P.Perhala; úloha stagnuje, je pripravené stretnutie predsedu KST
s predsedom UMK, bude okrem iného urgovať plnenie tejto meškajúcej úlohy.
Uznesenie 7/2012: VV konštatuje, ţe riešenie námetu E. Škutovej na sfunkčnenie niektorých regionálnych KZ
spadá do agendy ústrednej Sekcie značenia; ukladá sekcii aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu
riešenia.
Z: Z. Jendţelovská, E.Škutová; T: predĺţený do 31.1.2013
Stav: Termín plynie. Priebeţná informácia Z.Jendţelovskej – SZ sa na svojom zasadnutí po ÚR situáciou
zaoberala. V regióne Trenčín to vyzerá na prerozdelenie značkárskych okresov, obdobne aj v regióne Levice.
V Porade je riešenie ešte otvorené.
P.Perhala navrhol riešiť Levice vytvorením značkárskeho okresu Banská Štiavnica.
Uznesenie 117/2012: VV odporúča Sekcii značenia osloviť značkárov z okolia Banskej Štiavnice (KZ pri RR
Ţiar nad Hronom) na vytvorenie značkárskeho okresu Banská Štiavnica, ktorý by spravoval TZT v okolí B.
Štiavnice a ďalej smerom na Levice. Z: Z.Jendţelovská, E.Škutová; T: 31.1.2013
Uznesenie 8/2012: VV sa zaoberal námetom J. Fiľakovského na zabezpečenie jednotných vlajok KST pre
všetky RR (na náklady ústredia) a osvojil si ho. Ukladá predsedovi propagačnej komisie zabezpečiť objednávku
výroby vlajok pre všetky RR a sekcie KST vo 4. kvartáli 2012, s tým, ţe budú rozdané na rokovaní ÚR Z: P.
Perhala, D.Valúch; T: 22.9.2012
Stav: zástupcovia regiónov prítomní na ÚR v Prešove si vlajky prevzali, pre neprítomných zostávajú vlajky do
ďalšieho zasadnutia ÚR uloţené na sekretariáte. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 29/2012: VV schvaľuje aby po finálnej redakčnej úprave bol aktualizovaný záznamník Cesta hrdinov
SNP sprístupnený na stránke www.kst.sk v elektronickej podobe „na stiahnutie“, aj v tlačovej podobe, v náklade
200 ks. Z: Z. Jendţelovská; T: 30.11.2012
Stav: Termín plynie.
Uznesenie 32/2012: VV prerokoval a s pripomienkami schválil VP o náhradách a odmenách u turistického
značenia, a jeho predloţenie Ústrednej rade na schválenie. Sekcii značenia ukladá doplniť prílohu, na ktorú sa
odvoláva text VP v paragrafoch 4 a 5.
Z: M.Heinrich, E. Škutová; T: 22.9. 2012
Stav: Uznesenie bolo splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 39/2012: VV schvaľuje prípravu medzinárodnej konferencie v Kopčanoch na tému jazdeckej
turistiky, v termíne 19.-20.10.2012. Z: V. Povoda, M. Hučko; T: 19-20.10.2012
Stav: termín plynie.
Uznesenie 46/2012: VV ukladá majetkovej komisii opätovne sa zaoberať návrhom zmluvy SPF č.00251/2012PKZ-K40017/12.00 (odkúpenie podielu nevysporiadaného pozemku na Skalke), a prijať také riešenie, ktoré
bude pre KST výhodnejšie. Z: M.Herchl; T:18.5.2012
Stav: M.Herchl neuviedol nové poznatky; stále nebol vymenovaný šéf pozemkového úradu.
Uznesenie 56/2012: VV schvaľuje konanie aktívu LT, navrhuje uskutočniť ho v Oščadnici, v termíne stretnutia
októbrového OŠ 47. ZZT KST. Podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing ukladá doplniť do rozpočtu
poloţku 300 € na jeho zabezpečenie. Z: E.Fábryová, J.Mitaľ; T: do 31.10.2012
Stav: termín plynie, pozvánky boli rozposlané.
Uznesenie 100-a/2012: VV schvaľuje, aby sa na aktíve LT v Oščadnici v dňoch 27.-28.10.2012 za VV zúčastnil
V. Povoda, sekretariát zabezpečí CP. Z: V.Povoda, P. Perhala, T: 27.10.2012
Stav: termín plynie, CP pre V.Povodu bol vystavený.
Uznesenie 101/2012: VV schvaľuje predloţenú metodiku skráteného kurzu inštruktorov a cvičiteľov LT, ukladá
sekcii LT vyuţívať ju v praxi. Z: Z. Jendţelovská, J.Mitaľ; T: trvale
Nemá operatívny charakter, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 58/2012: VV schválil nomináciu delegátov KST na zostávajúce hlavné podujatia KST a vybrané
hlavné podujatia KČT 2012 nasledovne:
- 41. Zraz mladých vodákov KST na Dunajci, Červený Kláštor; 28.6.-1.7.2012: M.Herchl, J.Šoffa (M.Herchl sa
zúčastní len do 30.6., potom sa presunie do Vyhní na zasadnutie VV.
- 45. Vysokohorský zraz KST, T.Lomnica; 28.6 . -1.7.2012: M.Heinrich, Z.Jendţelovská
(Z. Jendţelovská sa zúčastní len do 30.6., potom sa presunie do Vyhní na zasadnutie VV).
- MS PTZ, Hliník n.Hronom; 1.7.2012 : účasť celého VV, nadväzuje to na zasadnutie VV.
- 43. Stretnutie TOM, Hliník n.Hronom; 2.-8.7.2012 : P.Perhala, E.Fábryová, S.Andrási
- 59. CZT KST,Vyhne; 4.-8.7.2012 : P.Perhala, Z.Jendţelovská, Š.Muţík

- 13. Celoštátny letný zraz turistov KČT, Staré Město pod Sneţníkem (ČR); 4.-8.7.; Š.Kuiš, M.Herchl, P.Sitek
- 57. Medzinárodná plavba po Dunaji TID, Bratislava –Štúrovo;11.-15.7.; P.Perhala, Z.Jendţelovská, bez CP.
- Národný výstup na Kriváň, L.Mikuláš - ATC Račkova dolina; 17.-19.8.; Z.Jendţelovská, J.Racek
- 34. Zraz cykloturistov KST, Stará Ľubovňa-Ľubovnianske kúpele; 23.-26.8; Š.Kuiš, M.Herchl, (zúčastnia sa
len do 25.8., potom sa presunú na zasadnutie VV v Liptovskom Mikuláši, M. Herchl sa vráti na cyklozraz).
- Európsky deň turistiky- 4.Stretnutie priaznivcov KST, Stropkov- Baňa; 8.9.; P.Perhala, E.Fábryová, J.Racek
- Svetový deň cestovného ruchu – Deň otvorených dverí v sídle KST, Bratislava; 27.9. ; P.Perhala, V. Povoda.
- 43. Vodácky maratón a plavba troch generácií na Hornáde, Malá Lodina-Košice; 6.10.; E.Fábryová, J.Šoffa
- 41. Poslední puchýř KČT, Plzeň (ČR); 16.-18.11.; E.Fábryová, Z.Jendţelovská, J.Racek
- 32. Festival Ľudia a hory, Turčianske Teplice; 24.11.; Z. Jendţelovská, V. Povoda
VV ukladá sekretariátu vystaviť príslušné CP. Z: P.Perhala T: priebeţne
O podujatiach uskutočnených od predchádzajúceho zasadnutia VV informovali: P.Perhala – Dňa otvorených
dverí v sídle KST sa v tomto roku okrem predsedu KST zúčastnili dvaja mimobratislavskí členovia VV, popri E.
Fábryovej, ktorá v minulom roku zaloţila gulášovú tradíciu (a teraz na ňu úspešne nadviazala) bol prítomný aj
V.Povoda. Najvzdialenejší účastník prišiel z RR KST Ţilina. Ako čerstvá novinka bola na podujatí predstavená
informačná skladačka o KST, obsahujúca prihlášku za člena.
Vodáckeho maratónu a plavby troch generácií na Hornáde sa ako delegátka VV zúčastnila E.Fábryová. Podujatie
hodnotila po všetkých stránkach pozitívne – dobrá organizácia, vysoká účasť (takmer 200 vodákov, nie troch, ale
štyroch generácií!), prialo i počasie, vodný stav zodpovedal tomu ţe je veľmi suchý rok. Konalo sa aj sprievodné
podujatie pre cyklistov, po trase popri Hornáde. Podľa delegátky ide o podujatie, ktoré si zaslúţi zostať medzi
hlavnými podujatiami KST.
Uznesenie 59/2012: VV schválil harmonogram inventarizácie a zloţenie inventarizačných komisií nasledovne:
- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava: 18.7.; IK: P.Perhala, Z.Jendţelovská, A. Luhová
- RS Kokava –Háj: 18.9.; IK: J. Polomský, V.Fehérpataky, A.Luhová
- DT Bardejov: 22.-23.10.; IK: E. Fábryová, Z. Jendţelovská, M.Herchl, V.Povoda
- Zbojnícka chata, Téryho chata: 2.- 4.10.; IK: P.Perhala, Z.Jendţelovská, M.Herchl, L. Gancarčík
- Chata pri Zelenom plese: 4.12.; IK: E.Fábryová, M.Herchl, J.Polomský, L.Gancarčík
- Chata M.R.Štefánika: 23.-24.11.; IK: E. Fábryová, Z.Jendţelovská, Š.Kuiš.
VV ukladá sekretariátu vystaviť členom IK cestovné príkazy a upovedomiť SHS JAMES o termínoch
inventarizácie chát v spoluvlastníctve. Z: P.Perhala, T: 30.6.2012
Stav: termín plynie; uskutočnila sa inventarizácia na Zbojníckej a Téryho chate, informoval M.Herchl - predsedu
KST v IK nahradila E. Fábryová, nakoľko P.Perhala šiel do rozhlasovej diskusie o budúcnosti tatranských chát
(zvolanie tejto diskusie bolo odozvou na informácie, zverejnené na tlačovej konferencii KST a SHS JAMES
11.9.2012); Na Zbojníckej chate IK skontrolovala aj stav rekonštrukcie WC, chatárovi vytkli zvýšený objem
nahromadeného stavebného odpadu, Ľ. Záhor prisľúbil dať stav do poriadku pred príchodom zimy; v inventári
oboch chát neboli zistené závaţnejšie nezrovnalosti. IK usmernila chatárov v metodike inventarizácie, keby
v ďalšom období došlo k zmene chatára, aby sa neopakovala situácia z Chaty pri Zelenom plese. Inventarizácia
Chaty M.R.Š. sa uskutoční 23.11.2012
Uznesenie 61/2012: VV schválil VP 17/2011 o sieti turistických ubytovacích objektov KST s pripomienkami a
jeho predloţenie na schválenie na najbliţšom rokovaní ÚR. Z: M.Heinrich; T: 22.9.2012
Stav: uznesenie bolo splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 64/2012: VV KST poveruje P.Perhalu, aby na pokračovaní prerušeného 22.VZ SZTK hlasoval za
návrh SFZ na zrušenie SZTK a rozdelenie jeho majetku členským organizáciám. Z: P.Perhala; T: podľa
pozvánky (pozn.: v čase zhotovenia zápisnice ešte nebola pozvánka na pokračovanie VZ SZTK k dispozícii)
Stav: informoval P.Perhala - bez zmeny, čaká sa na termín pokračovania VZ SZTK.
Uznesenie 65/2012: VV KST poveruje P.Perhalu aby sa aktívne zapojil do prípravy novej strešnej organizácie
SOŠA (a začlenenia KST do nej), ktorej ustanovujúce valné zhromaţdenie je avizované na 24.11.2012. Ukladá
P.Perhalovi pravidelne informovať VV o vývoji a zvolať ÚR v novom termíne, pred ustanovujúcim VZ SOŠA.
Z: P.Perhala, T: trvale
Stav: informoval P.Perhala – od posledného zasadnutia ÚR bez podstatných zmien.
Uznesenie 80/2012: VV ukladá pripraviť návrh modelovej zmluvy/dohody o spoluorganizovaní podujatia
„Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska“, vymedzujúcej záväzky pre KST (zastúpený sekciou PT) a pre
redakciu KS, s rozdelením a termínovaním úloh v príprave medzi sekciu PT a miestneho organizátora (príslušnú
RR, resp. ňou poverený odbor KST). Z: Z.Jendţelovská, M.Heinrich, T: 30.11.2012
Stav: Termín plynie.
Uznesenie 83/2012: VV ukladá podpredsedovi OaL, aby po schválení VP 5/2011 ústrednou radou rozposlal
(prostredníctvom sekretariátu) predsedom RR výzvu určenú regionálnym radám, odborom a klubom, na zaslanie
štatistického hlásenia v súlade s VP 5/2011 , v stanovenom termíne. Z: M.Heinrich, P. Perhala; T: 31.12 .2012
Stav: Termín plynie.

Uznesenie 86/2012: VV v prvom splnenom kole neschvaľuje výber dodávateľa na výkon protipoţiarnej ochrany
pre Chatu M.R.Š., poţaduje doplniť do mandátnej zmluvy rozsah ponuky a vyţiadať od uchádzača (p.
Štellmach, TATRAHASIL) novú ponuku. Na doplnenie dohliadne, resp. pripraví predseda majetkovej komisie.
Z: M. Herchl, T: 25.8.2012
Stav: informoval M.Herchl – napriek urgenciám z jeho strany bez zmeny oproti poslednej kontrole úloh.
Poţiadal L.Gancarčíka z SHS JAMES, nech tieţ vyvinie tlak na p. Štellmacha.
Uznesenie 89/2012: VV schvaľuje delegátov VV KST a SM KST na rokovanie KST – KČT – A-TOM ČR v
dňoch 25.-28.10. 2012, v zloţení P. Perhala, M. Heinrich, E. Fábryová, Z. Jendţelovská, za SM KST: S.
Andrási, M. Šarvanec, J. Chromík. Ukladá sekretariátu vystaviť CP. Z: P. Perhala, T: 25.-28.10.2012
Stav: termín plynie
Uznesenie 90/2012: VV schvaľuje delegátov KST na dvojstranné rokovanie s MTSZ 5.-7.10.2012 v Banskej
Štiavnici v zloţení: P. Perhala, Š. Kuiš, Z. Jendţelovská, V. Povoda, J. Racek, A. Ollé. Ukladá sekretariátu
vystaviť CP. Z: P. Perhala, T: 5.-7.10.2012
O priebehu rokovania informoval Š.Kuiš, doplnil ho P.Perhala. V rokovacom tíme partnerskej organizácie zostal
z predchádzajúceho obdobia len sekretár Vencel Pálmai, ktorému bola počas slávnostného prijatia na radnici
mesta odovzdaná plaketa KST. Sekretariát MTSZ má 5 ľudí, riaditeľkou sekretariátu je Gabriella Simkó, bývalá
športovkyňa, aj ďalší noví ľudia na sekretariáte majú športovú minulosť, ale bez skúsenosti s organizovanou
turistikou. Výkonný výbor MTSZ tvorí 9 ľudí prevaţne z podnikateľskej sféry, predsedom je István Garanczi.
Kým v KST sekretariát plní úlohy uloţené výkonným výborom, v MTSZ to funguje v opačnom garde. Ďalší
podstatný rozdiel – kým KST je naozaj apolitické občianske zdruţenie, na čele vedenia MTSZ je nominant
aktuálnej vedúcej politickej sily (FIDESZ).
Nové vedenie MTSZ chce na doterajšiu spoluprácu s KST nadväzovať, v niektorých oblastiach aj zintenzívniť,
aktuálne najmä v cykloturistike. Po KST aj MTSZ opustilo organizáciu NFI, resp. zostali v kontakte cez členstvo
jedného lokálneho klubu, podobne sú aj v IVV. Obe strany sa dohodli na rozsahu potrebnej aktualizácie Dohody
o spolupráci z roku 2003, pribudne článok o vzájomnej podpore na medzinárodnom poli, najmä v EWV.
Aktualizovaná dohoda bude podpísaná počas 60. CZT KST v Bratislave, ktorého sa maďarskí partneri plánujú
zúčastniť. Podľa P. Perhalu stretnutie splnilo účel, zo strany sekretariátu bolo dobre pripravené, náročný
rokovací program bol „ozdobený“ prijatím u primátorky na mestskej radnici, zaujímavé boli aj dve exkurzie,
pribliţujúce banícku minulosť mesta. Zápis zo stretnutia pripraví Z.Jendţelovská. Preklad zápisnice do MJ
zabezpečí A. Ollé.
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 92/2012: Predseda KST udeľuje na návrh VV Čestné uznanie KST D.Valúchovi, pri príleţitosti 60.
narodenín (30.11.). Ocenenie mu bude odovzdané na zasadnutí VV KST 7.12.2012. Z: P. Perhala, T: 7.12.2012
Stav: termín plynie
Uznesenie 93/2012: VV schvaľuje udeľenie Plakety KST pre jubilujúce odbory OKST Bobrovec a KTH
Javorník Ţilina. VV zároveň poveruje P. Perhalu a Z. Jendţelovskú odovzdať ocenenie 30.11.2012 na oslavách
KTH Javorník. Z: P. Perhala, T: 30.11.2012
Stav: termín plynie
Uznesenie 102/2012: VV sa zaoberal návrhom, ktorý v zmysle uznesenia U95/2012 predloţila SZ. VV sa
s návrhom sekcie (pomenovať po A.Guldanovi TZT v okolí Bratislavy) nestotoţnil a s ohľadom na prianie
rodiny A.Guldana zotrváva na svojom rozhodnutí, aby chodník, ktorý ponesie meno A. Guldana, bol v
Slovenskom Raji.Z: Z.Jendţelovská, E. Škutová, T: 31.1.2013
Stav: termín plynie; priebeţná informácia od Z.Jendţelovskej – rozhodnutie ešte nepadlo, predsedníčka SZ
poverí predsedu KZ z oblasti Slovenského raja J.Surgenta aby pripravil návrh. Zaznel názor E.Fábryovej, ţe by
to mala byť trasa, ktorá je v plnení oblastného turistického odznaku (6 roklín).
Uznesenie č. 96/2012: VV schvaľuje návrh rozpočtu SZ KST na rok 2012 vo výške 79.500€ s pripomienkami
nasledovne: na obnovu lyţiarskeho značkovania 5000 €, na odmenu organizačnému pracovníkovi sekcie
značenia (E. Škutová) 350 €, organizačnému pracovníkovi sekretariátu KST (I. Ovečková) 150 €, predsedovi
KST a 1. podpredsedníčke kaţdému po 200 € za získanie financií pre KST, delegátovi KST P. Perhalovi na
účastnícky poplatok na konferenciu EWV v Stavangeri (Nórsko) 420 €, čiastku 2080 € pouţiť na mzdu
zamestnanca sekretariátu, 4600 € ponechať na záver roka ako rezervu. VV neschvaľuje organizovanie
dvojdňového jesenného aktívu značkárov. Z: Z. Jendţelovská, E. Škutová, T: 31.12.2012
Stav: termín plynie, P. Perhala informoval, ţe E.Škutová stále otvára poţiadavku na dvojdňový aktív značkárov
v termíne do konca roku. Viac k tomu povie v bode Rôzne.
Uznesenie 103/2012: VV schvaľuje pouţite 520 € z rezervy rozpočtu SZ na výrobu 40 ks tabuliek s textom :
Turistické značenie vykonáva Klub slovenských turistov s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Z: Z. Jendţelovská, E.Škutová, T: 31.12.2012
Stav: termín plynie

Uznesenie 104/2012: VV schvaľuje pouţitie 1 000 € z rezervy rozpočtu SZ na pešie značenie hlavného hrebeňa
Levočských vrchov, odporúča sekcii poveriť vyznačením E. Rusnáka a M. Olejníka. Z: Z. Jendţelovská,
E.Škutová, T: 31. 12. 2012
Stav: termín plynie
Uznesenie 105/2012: VV schvaľuje delegátov KST na Konferenciu o jazdeckej turistike v Kopčanoch v termíne
19.-20.10.2012 P. Perhalu a Z. Jendţelovskú. Ukladá sekretariátu vystaviť CP. Z: P. Perhala, T: 12.10.2012
Stav: termín plynie
Uznesenie 106/2012: VV odporúča Ústrednej rade schváliť vstup KST do pripravovanej strešnej organizácie
športu v SR, s pracovným názvom Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Z: P.Perhala, T: 22.9. 2012
Uznesenie bolo splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 107/2012 VV odporúča Ústrednej rade prijať dve uznesenia s cieľom zvýšiť akcieschopnosť
výkonného výboru pri zabezpečovaní ďalších finančných zdrojov:
1 – ÚR schvaľuje úver vo výške 70 000 € na dofinancovanie rekonštrukcie Chaty pod Rysami. Ak podmienkou
banky bude založenie nehnuteľnosti, ÚR poveruje VV dať do zálohy sídlo KST na Záborského 33 v Bratislave.
2 – ÚR poveruje výkonný výbor predajom objektov KST v Kokave a Bardejove za najlepšiu možnú cenu.
Rozhodnutie musí byť vo VV prijaté jednomyseľne, za účasti všetkých členov VV
Z: P.Perhala, T: 22.9.2012
Uznesenie bolo splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 108/2012: VV neodporúča ÚR KST schváliť čestné členstvo KST Ing. Miroslavovi Kuseinovi,
plaketu Alojza Lutonského Igorovi Gočovi a Jozefovi Kormaníkovi (obaja KST Stráţske). Navrhnuté ocenenia
sú v rozpore s vykonávacím predpisom KST.
Z: P. Perhala, T: 22.9.2012
ÚR rešpektovala odporúčanie VV. Uznesenie sa vypúšťa zo sledovania.
Uznesenie 109/2012: VV schvaľuje: udelenie Plakety KST Vencelovi Pálmaimu; udelenie Plakety KST Igorovi
Kollerovi, redakcii Rádiovíkendu RTVS a redakcii Televíkendu RTVS; udelenie zlatého odznaku KST Jozefovi
Lipovskému a Anne Zabloudilovej (KST Stráţske), Júliusovi Pittnerovi (KST MŠK Ţiar n.Hronom),
Emanuelovi Krátkemu (KST Tempo Hliník n.Hronom); udelenie strieborného odznaku Robertovi Marošimu a
Štefanovi Ţipajovi (obaja KST MŠK Ţiar n.Hronom).
Predseda KST udelil Čestné uznanie KST Viktorovi Smoľakovi, Miroslavovi Kačurovi, Petrovi Vaľovi,
Dušanovi Kmecovi (všetci KST Stráţske), Ing. Jaroslavovi Baranovi, Eliške Hodţovej, Marte Hrmovej (všetci
KST Tempo Hliník n.Hronom) a Lubošovi Luptákovi (KST MŠK Ţiar n.Hronom), ďalej predseda KST udelil
Ďakovný list KST, toto ocenenie dostanú Ján Sabo, Igor Goč, Jozef Kormaník (KST Stráţske) a Marian
Gajdošík (KST Tempo Hliník n.Hronom), Mária Filipová, Marta Jánošíková, Eva Filipková, Drahomíra
Hoghová, Vladimír Mojţiš (všetci KST Pustý hrad Zvolen) VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia
a zaslať ich navrhovateľom. Z: P.Perhala, T: ihneď
Stav: uznesenie splnené, s výnimkou plakiet KST pre redakciu Rádiovíkendu a Televíkendu RTVS, tie treba dať
vyrobiť. T: 9.11.2012
Uznesenie 110/ 2012: VV schvaľuje svojpomocné opravy v sídle KST - obnova náteru plechovej časti strechy,
výmena poškodených škridiel, výmena plota vo dvore, v celkovej hodnote 900 €, vrátane odmien pre
realizátorov. Z: P. Perhala, T: 30.11.2012
Stav: termín plynie; priebeţná informácia D.Valúch - opravy na streche boli realizované, účtovné doklady o
nákupe farieb a riedidla realizátor odovzdal na zúčtovanie; čo sa týka práce na oprave plotu, poverený realizátor
J. Racek, prítomný na zasadnutí VV z iného dôvodu, sa vyjadril, ţe nevie zaručiť uskutočnenie opravy
v jesennom termíne, moţno to bude reálne aţ na jar. P.Perhala ho poţiadal, aby čas vyuţil na získanie cenových
informácií, koľko by stál plot prípadne aj z iného materiálu.
Uznesenie 112/2012: VV schvaľuje účasť P.Perhalu a E.Fábryovej na 13. Zimnom zraze KČT v Jilemnici
(Liberecký kraj), v termíne 7.-10.2.2013, ukladá sekretariátu oznámiť pozývateľom mená delegátov KST
a vystaviť im CP. Z: P.Perhala, E. Fábryová, T: 7.2.2013
Stav: Termín plynie
Uznesenie 113/2012: VV schvaľuje pozvanie dvojčlenných delegácií partnerských
organizácií KČT, PTTK, ÖTK na 47.ZZ KST a stretnutie TOM v dňoch 17.-20.1.2013 v Oščadnici, na náklady
KST; ako delegátov KST na tomto podujatí VV schvaľuje Š.Kuiša a V.Povodu, ukladá sekretariátu zaslať
pozvánky zahraničným partnerom a vystaviť CP domácim delegátom, členom organizačného štábu Z.
Jendţelovskej, J. Mitáľovi, J. Chromíkovi a členovi čestného predsedníctva P. Perhalovi.
Z: P,Perhala, T: 30.11.2012
Stav: Termín plynie
Uznesenie 114/2012: VV schvaľuje bez pripomienok predloţenie VP č.16/2011 O pomenovaní turistických trás,
na schválenie v ÚR v roku 2013. Z: M. Heinrich, T: ÚR v r.2013
Stav: Termín plynie

Uznesenie 115/2012: VV ukladá podpredsedovi pre OaL pripraviť do jarného zasadnutia ÚR 2013 zmenu VP
č.6/2011 o sekciách a komisiách, s cieľom zintenzívniť prepojenie medzi jednotlivými orgánmi KST a sfunkčniť
systém disciplinárnych opatrení. Z: M. Heinrich, T: ÚR v r. 2013
Stav: Termín plynie
Uznesenie 116/2012: VV ţiada členov KST, aby nezneuţívali núdzové zimné ubytovanie na chatách ÖTK na
bezplatné nocovanie. Uvedené priestory sú vyhradené pre záchranárov a ich blokovanie ohrozuje priebeh
a výsledok záchranných akcií. Nedodrţiavanie tejto zásady by nás mohlo pripraviť o doterajšiu výhodu recipročnú 50%-nú zľavu z ceny ubytovania.
Z: všetci členovia KST, T: trvale.
Stav: P.Perhala pripomenul generálnemu sekretárovi úlohu sekretariátu – zverejniť znenie tohto uznesenia na
webe KST a neodkladne ho mailom zaslať všetkým členom ÚR, aţ potom sa bude dať táto úloha, aj keď nemá
operatívny charakter, vypustiť zo sledovania.
2. Aktuálne úlohy propagačnej komisie (D.Valúch)
V neprítomnosti V.Povodu bod uviedol P.Perhala, odovzdal slovo predsedovi PK. D.Valúch sa z aktuálnych
úloh zmienil v prvom rade o príprave Kalendára podujatí KST na rok 2013, informoval VV o pripravených
návrhoch na zmenu (doplnenie) obsahu, s dôsledkami na rozsah (počet strán) – odhadol, ţe zaradenie informácií
o regionálnych radách a odborných sekciách, ako aj rozšírenie zoznamu zliav na chatách o ubytovacie objekty
v ČR bude znamenať medziročné zvýšenie počtu strán kalendára o cca 30 aţ 40.
Ďalšie nové úlohy: úloha zadaná predsedom KST – vyuţiť získanie dodatočných prostriedkov (nad rámec
rozpočtu) z Bratislavského samosprávneho kraja na vytvorenie 5 propagačných bannerov s rôznou tematikou,
úloha je v termínovej kolízii s prípravou kalendára, ale pracuje sa na nej. Podnet predsedu RR KST Humenné D.
Reisera, odovzdaný predsedovi PK na ÚR v Prešove – zabezpečiť farebné nášivky s logom KST pre záujemcov
z radov členskej základne, umoţniť ich objednávku, podobne ako sa objednávajú členské známky.
Periodické a zotrvačné úlohy: účinnejšie vyuţívať priestor v časopise Krásy Slovenska na propagáciu aktivít
KST, zdokonaľovať www.kst.sk po stránke obsahu a funkcionality, udrţiavať zásobu reklamno-propagačného
materiálu (PE a papierové tašky s logom KST, stolné vlajky KST, odznaky a samolepky s logom KST).
K činnosti členov PK sa vyjadril pochvalne, podotkol však, ţe je priestor na dosiahnutie rovnomernejšieho
zaťaţenia členov komisie priebeţne zadávanými úlohami.
P.Perhala poţiadal, aby PK pripravila návrhy, ako spropagovať otvorenie Chaty pod Rysmi po rekonštrukcii.
Sám navrhol vyuţiť na to aj Kalendár podujatí 2013. Poţiadal PK o návrhy ako oceniť sponzorov, darcov
a dobrovoľníkov, ktorí prispeli k rekonštrukcii. Vyjadril sa tieţ k otázke zabezpečenia nášivky s logom KST pre
členov – treba získať cenové ponuky, od toho sa bude odvíjať ďalší postup.
V. Fehérpataky sa pochvalne zmienil o tom, ţe členovia VV a sekretariátu pri pracovných a spoločenských
stretnutiach (zasadnutia VV a ÚR, zrazy a pod.) nosia jednotné mikiny s logom KST. Podporuje to vnímanie
organizácie verejnosťou. Pozná ekonomickú situáciu KST a preto navrhuje uverejniť len kontakt na výrobcu
týchto mikín na webe KST s tým, ţe kto bude chcieť, môţe si takú mikinu objednať na vlastné náklady.
Uznesenie 118/2012: VV ukladá predsedovi PK
- vyţiadať cenové ponuky od viacerých výrobcov na zhotovenie a dodávku kruhovej textilnej nášivky
s farebným logom KST (o priemere 6 cm), variantne pre výrobu 50, 500 a 1 500 kusov a predloţiť VV na
posúdenie ďalšieho postupu.
- pripraviť návrh PK na symbolické ocenenie sponzorov, darcov a dobrovoľníkov, ktorí sa zaslúţili
o rekonštrukciu Chaty pod Rysmi.
- predrokovať s výrobcom obrandovaných mikín zverejnenie kontaktu na webe kst a v prípade súhlasu dať
informáciu na www.kst.sk
Z: V. Povoda, D.Valúch; T: 7.12.2012
3. Rekonštrukcia Chaty pod Rysmi (E. Fábryová, M. Herchl)
Referoval M.Herchl. Konštatoval, ţe záver prác na chate nemá potrebné tempo, pripustil, ţe jedným z dôvodov
môţu byť meškajúce platby zo strany investorov. Pre úspech kolaudácie je potrebné obhájiť zmeny oproti
projektu a odstrániť nedostatky. Zo zmien ide predovšetkým o septik, podarilo sa spraviť aspoň jeho základ.
Ďalej je to miestnosť HS (tzv. zimná izba, ktorá by bola ako núdzový útulok prístupná aj mimo sezóny – o ňu
bol pôdorys chaty rozšírený, treba sa rozhodnúť - či bude slúţiť uvedenému účelu, alebo bude účelnejšie vyuţiť
priestor na rozšírenie reštaurácie. Nedostatky: neukončená izolácia zo severozápadnej strany (od svahu),
nedoriešené zabezpečenie topenia snehu odporovým drôtom, poţiarny technik poţaduje rozdelenie vnútorného
priestoru chaty na protipoţiarne zóny, chýba ukotvenie okeníc, nie sú ukončené stavebné práce v kotolni, nebola
spravená tlaková skúška nového kotla. Termín kolaudácie ešte nebol stanovený.
P.Perhala sa zaujímal ako stavba napreduje od 25.9. M.Herchl: zlepšil sa poriadok v okolí chaty, zástupca SHS
JAMES L.Gancarčík zorganizoval brigádu študentov-stredoškolákov.

M.Herchla doplnila E.Fábryová: poţiarny projekt chaty bol robený dodatočne, jeho realizácia si vynucuje zásahy
do uţ hotového interiéru – doplnenie sadrokartónu, plynové hospodárstvo (sklad plynových bômb) treba
umiestniť zvonku chaty, čo si vyţiada dorobenie prístrešku.
Ďalší kontrolný deň bude 16.10. Finančná situácia KST nie je ruţová, ako podklad pre získanie úveru predloţila
banke účtovnú závierku KST, spolu s P.Perhalom rokovali s p. Jankurom, či by realizátor stavby (Stavounion)
pristúpil na splátkový kalendár, so začiatkom splácania v budúcom roku. Stavounion je prístupný takejto dohode.
E. Fábryová doplnila aj informáciu o vývoji okolo predaja objektov KST v Kokave a v Bardejove. Bol v tej veci
zaangaţovaný realitný maklér p.Kudla, za 5%-nú províziu z predajnej ceny, exkluzivita pre vybranú realitku na
1 rok, výkričná cena: hlavný objekt RS Kokava-Háj za 105 tisíc €, TD Bardejov za 175 tisíc €. Objavil sa
záujemca o Kokavu, záujem potvrdí do týţdňa.
4. Vyhodnotenie 59. CZT a stretnutia TOM vo Vyhniach (J.Racek, A.Gáliková)
Bod uviedla Z.Jendţelovská, odovzdala slovo predsedníčke OŠ Anne Gálikovej.
A.Gáliková rozdala členom VV písomne spracovanú záverečnú Správu o zabezpečení a priebehu 59.CZT KST
a 43.stretnutia TOM. Na úvod ústneho komentára k správe vyzdvihla, ţe k usporiadaniu podujatia ju povzbudili
bývalý predseda KST Miro Herchl a predseda sekcie PT Jindro Racek. Výzvu prijala z celkom praktického
dôvodu – zraz vnímala od začiatku ako príleţitosť na radikálnu obnovu značenia v širšom okolí Vyhní, vydanie
miestnej turistickej mapy Vyhne a okolie, vyškolenie cvičiteľov a naštartovanie lepšej spolupráce turistickej
organizácie s vedením obce. So zadosťučinením konštatuje, ţe uvedené ciele sa naplnili. Podarilo sa
zaktivizovať mladšiu generáciu, na kurz značenia sa prihlásilo aţ 9 mladých, zúčastniť sa mohli len štyria, ale aj
to je pre budúcnosť značkovania v okolí obce veľký prínos. Hlavnou obavou v začiatkoch prípravy bolo
vytvorenie podmienok pre stretnutie TOM, prišla vhod ponuka z Hliníka nad Hronom, ukázalo sa to napokon
ako výborné riešenie, poďakovanie patrí V.Fehérpatakymu.
Heslovite sa zmienila o ďalších aspektoch: propagácia – bola jej venovaná trvalá pozornosť, zrazom ţila celá
obec a informácie sa dostali aj do regionálnych a celoslovenských médií; prihlášky – prvá prišla 8.marca 2012,
celkove prišlo 89 prihlášok z toho len 5 poštou, ostatné mailom; ubytovanie – aţ na zriedkavé výnimky bola
spokojnosť; stravovanie – hoci boli horúčavy, nevyskytli sa prípady zdravotných ťaţkostí z jedla, popri
samozásobení boli vyuţívané hlavne stravovacie kapacity kempingu, penziónov a hotela Sitno, predajne potravín
v obci predĺţili otváracie hodiny; pitný reţim – v horúčave organizátori tento moment nepodcenili, riešili
v spolupráci s pivovarom Steiger, bol zabezpečený rozvoz minerálok na vybrané úseky trás, v obci trvale
prístupná pitná voda zdarma; doprava – počas zrazu mal štáb k dispozícii 9 miestny mikrobus, ten bol stále
vyuţívaný; zabezpečenie prezentácie účastníkov, trás a sprievodných podujatí – hlavné úlohy mali vyškolení
cvičitelia, ale celkový počet ľudí čo dobrovoľne pomáhali narástol na 170 !; trochu štatistiky - zaevidovalo sa
spolu 430 účastníkov CZT a 170 účastníkov stretnutia TOM, 72 klubov/odborov KST, 17 TOM-ov (vrátane
českých a moravských tomíkov) zo zahraničia 51 turistov z ČR, po dvaja z Maďarska a Poľska, jeden hosť
z Rakúskeho klubu turistov; materiálmi do zrazovej tašky pre účastníkov prispelo zdruţenie obcí (mikroregión
Vyhne), pivovar Steiger a KST, všetkým patrí poďakovanie. A. Gáliková na záver svojho vstupu zdôraznila, ţe
sa celoslovenských zrazov zúčastňuje uţ 18 rokov a tak mala predstavu čo treba zabezpečiť a čomu sa treba
vyvarovať. Avizovala, ţe určite príde ( spolu s mnoţstvom ďalších Vyhňorancov) aj na 60. CZT do Bratislavy,
aby sa osobne presvedčili, či Bratislavčania tieţ vedia spraviť dobrý zraz.
V.Fehérpataky doplnil pár slov za Hliník nad Hronom. Bol osobne presvedčený, ţe by bola škoda nevyuţiť
školu s takým priestranným areálom, vhodným na šport i stanovanie. Vedenie školy je mladé, riaditeľka vo
všetkom vyšla v ústrety. Teší ich, ţe si Hliník spravil dobré meno, budú radi ak sa k nim dostanú aj ďalšie
podujatia Sekcie mládeţe KST.
J.Racek – hodnotil z pohľadu sekcie PT, vyzdvihol vnímavosť organizátorov na dobré rady a usmernenia,
konečný výsledok bol nad očakávanie, ukázalo sa ţe pri dobrej motivácii, šikovnej organizácii a podpore z RR
a ústredia zvládne veľké podujatie aj obec s relatívne malým zázemím, čo do počtu funkcionárov, cvičiteľov,
značkárov a turistov. Vyzdvihol osobné nasadenie A. Gálikovej a M. Zimana.
Z.Jendţelovská zhodnotila za VV stručne a pozitívne, vyzdvihla vysokú operatívnosť s akou bol štáb schopný
reagovať aj na nečakané situácie, vyplývajúce z účasti prezidenta SR.
E.Fábryová hodnotila v neprítomnosti predsedu Sekcie mládeţe S. Andrásiho – vyzdvihla ústretovosť personálu
školy, ak bolo treba niečo riešiť, vţdy bolo s kým. Nadštandardom bola dobre vybavená telocvičňa, aj keď
vzhľadom na počasie sa dalo po celý čas športovať vonku, príjemná jedáleň s dobrou stravou čo do kvality i
mnoţstva. Odozva účastníkov – absolútna spokojnosť, zo strany sekcie mládeţe veľké poďakovanie domácim.
M.Herchl – aj keď sa do Vyhní dostal len na krátko, cestou zo zrazu KČT, tešia ho pochvalné slová na adresu
organizátorov, má dobrý pocit, ţe vycítil ich potenciál.
P.Perhala hodnotil na záver. Vyjadril potešenie, ţe unisono zazneli len slová chvály. Pridal osobný postreh: od
prvej návštevy vo Vyhniach videl, ţe prostredie je zaujímavé, kapacity dostatočné a to najdôleţitejšie – ľudia
motivovaní urobiť podujatie v rámci moţností tak dobre ako sa len dá. Zhodou okolností sa cestou na výjazdové
zasadnutia VV a iné rokovania mal moţnosť aspoň krátko zúčastniť takmer všetkých stretnutí OŠ. Vo Vyhniach

sa tesne pred zrazom uskutočnilo aj výjazdové zasadnutie VV a stretnutie s aktívom funkcionárov a predsedov
klubov RR Ţiar nad Hronom, ktoré bolo dobre pripravené a prebehlo v konštruktívnej atmosfére. Veľkým
záţitkom pre neho a ďalších členov VV bol potom štart v PTZ, splavovanie Hronu a stretnutie s prezidentom SR
Ivanom Gašparovičom. Po ukončení zrazu ho ako predsedu KST potešili poďakovania zahraničných hostí za
celkové zabezpečenie a skvelý poznávací program. Príkladné bolo úsilie značkárov, zostal za nimi kus práce,
vzorom pre ďalších organizátorov je aj zapojenie miestnej samosprávy, pre úspech takéhoto podujatia je nutné
osobne zaangaţovať starostu, či primátora, tu sa to podarilo aj vo Vyhniach aj v Hliníku. Poďakoval
predsedníčke OŠ A.Gálikovej, poţiadal ju aby poďakovanie tlmočila všetkým, čo sa na príprave zrazu aktívne
podieľali. Výkonný výbor je pripravený schváliť ocenenia, pokiaľ budú navrhnuté. Odovzdané budú na výročnej
schôdzi OKST Vyhne 16.2.2013
5. Rôzne
5.1 Návrhy na ocenenia KST
VV sa zaoberal návrhmi na ocenenia, predloţenými od predchádzajúceho zasadnutia VV, návrhy prišli z RR
Dunajská streda, RR Prievidza a RR Spišská Nová Ves.
Uznesenie 119/2012: VV schvaľuje udelenie Zlatého odznaku KST E.Pindrochovi (RR SNV) a Zdenkovi
Kelemenovi (RR DS), udelenie Strieborného odznaku KST Róbertovi Táncosovi a Júliusovi Tiszlovicsovi (obaja
RR DS); VV neschvaľuje udelenie ZO M. Šulkovej (návrh RR PD), pre príliš krátky časový odstup od udelenia
SO. Predseda KST na návrh VV udeľuje M.Šulkovej Ďakovný list KST. VV ukladá sekretariátu vystaviť
schválené ocenenia a zaslať navrhovateľom. Z: P.Perhala, T: 9.11.2012
5.2 Námety z ÚR
VV sa zaoberal námetmi ktoré zazneli v diskusii na rokovaní ÚR v Prešove. P.Perhala zrekapituloval jadro
diskusných príspevkov a konštatoval ţe na otázky poloţené výkonnému výboru bolo odpovedané priamo
v diskusii, bez vyjadrenia zostal námet, ku ktorému bolo po krátkej diskusii prijaté uznesenie:
Uznesenie 120/2012: VV poveruje podpredsedníčku KST pre ekonomiku a marketing E.Fábryovú aby
preskúmala podnet J.Mitaľa - tip na cenovo prístupné turistické ubytovanie na Štrbskom plese a pripravila
informáciu pre VV o moţnostiach vyuţívania. Z: E.Fábryová, T: 9.11.2012
P.Perhala sa ešte vrátil k diskusnému vystúpeniu J.Šoffu, v ktorom predseda sekcie VT nešetril kritikou na
adresu viacerých členov VV a celkovej práce VV, a okrem iného poţadoval aby boli predsedovia odborných
sekcií prizývaní na všetky zasadnutia VV KST.
Návrh sa nestretol so záujmom ostatných predsedov sekcií, zasadnutia VV by to v podstate znefunkčnilo. S
názormi J.Šoffu členovia VV polemizovali priamo v diskusii na ÚR. Ďalej P.Perhala informoval, ţe J.Šoffa
zaslal návrh na zmenu v zaradení vodáckych podujatí medzi hlavné podujatia KST. Namiesto jesenného
Vodáckeho maratónu a plavby troch generácií na Hornáde navrhol zaradiť Slnovratový splav Popradu. O týchto
návrhoch dal P.Perhala hlasovať. Najprv o vyškrtnutí Vodáckeho maratónu zo zoznamu hlavných podujatí,
s výsledkom: za 1 hlas, proti 2 hlasy, zdrţal sa 2 hlasy – návrh nebol schválený. Hlasovanie o zaradení
Slnovratového splavu Popradu do zoznamu hlavných podujatí: za 0 hlasov, proti 2 hlasy, zdrţal sa 3 hlasy –
návrh nebol schválený.
Uznesenie 121/2012: VV neschválil dodatočne mailom zaslané návrhy predsedu sekcie VT J.Šoffu na zmeny
v zaradení vodáckych podujatí medzi hlavné podujatia KST.
VV ukladá zostavovateľovi kalendára ponechať medzi hlavnými podujatiami aj na rok 2013 tradičné košické
podujatie na záver vodáckej sezóny - Vodácky maratón a plavba troch generácií na Hornáde. Z: P.Perhala,T:
ihneď
5.3 P.Perhala informoval, ţe ho predsedníčka sekcie značenia poţiadala aby VV revidoval svoje rozhodnutie
(viď uznesenie 96/2012), ktorým bolo zamietnuté schválenie 2-dňového aktívu značkárov v termíne do konca
roku 2012. Po diskusii bolo prijaté uznesenie
Uznesenie 122/2012: VV vzhľadom na prebiehajúce zmeny v externej legislatíve (legislatíva SR – očakávané
zmeny v zákonníku práce) odporúča Sekcii značenia uskutočniť aktív SZ aţ v 1. štvrťroku 2013. Z:
Z.Jendţelovská, E.Škutová
5.4 P.Perhala informoval, ţe na výročnej konferencii ERA-EWV-FERP v Stavangeri bol schválený návrh (na
základe uchádzania sa KST), aby sa 56. Konferencia ERA v roku 2015 uskutočnila na Slovensku, organizačne
v réţii KST. Vyzdvihol to ako vyjadrenie dôvery, ale aj záväzok, na ktorý sa bude treba dôkladne pripraviť.
Vzhľadom na vzdialený termín zatiaľ predseda KST nenavrhol prijať k tejto informácii uznesenie.
5.5 P.Perhala poţiadal o hlasovanie k návrhu darovacej zmluvy (ENEL) v hodnote 3 000 €, určených na nákup
úsporných LED svietidiel pre vysokohorské chaty KST. Výsledok hlasovania: 5 hlasov za, 0 proti, 0 zdrţal sa,
návrh bol jednomyseľne schválený.
Uznesenie 123/2012: VV schvaľuje darovaciu zmluvu – dar spoločnosti ENEL, suma 3 000 € určená na
vybavenie vysokotatranských chát úspornými LED svietidlami; poveruje predsedu KST aby v mene KST túto
darovaciu zmluvu podpísal.Z: P. Perhala, T: ihneď

5.6 Uskutočnilo sa rokovanie so ZSSK, P.Perhala poţiadal Š. Kuiša o informáciu pre VV. Predmetom rokovania
bolo zhodnotenie priebehu plnenia Zmluvy o spolupráci KST – ZSSK v roku 2012, potvrdenie spolupráce a jej
nastavenie do roku 2013. Delegácia KST sa snaţila o zvýraznenie zľavy pri zakúpení spiatočného cestovného
lístku na vybrané podujatia KST z 25% na 50%.; koncom októbra bude návrh schvaľovaný v predstavenstve
ZSSK; čo sa týka poţiadaviek sekcií CT a VT zahrnúť do predmetu zmluvy aj ich prepravné prostriedky –
plavidlá a bicykle – u lodí je limitujúcim faktorom ich rozmer, v prípade poţiadaviek na prepravu bicyklov je
limitujúcim faktorom čas. Pri včasnom uplatnení poţiadavky je moţné posilniť príslušný spoj vagónom
uspôsobeným na prepravu bicyklov. ZSSK pripraví návrh zmluvy, VV ju dostane na pripomienkovanie.
5.7 M. Herchl informoval o podujatí 40. jesenný prechod Povaţským Inovcom, záver podujatia vyuţili na
„nulté“ neformálne stretnutie jadra OŠ 35. zrazu cykloturistov KST, ktorý bude v Piešťanoch. Ešte v tomto roku
začne OŠ oficiálne pracovať.
5.8 V.Fehérpataky – informoval sa, aké sú moţnosti VV KST pomôcť turistom zo Zlatých Moraviec. Uţívali
Chatu pod Inovcom (Pohronský Inovec), katastrálne Hronský Beňadik, nachádzajúcu sa na pozemku, ktorý
cirkev ako pôvodný vlastník predala novému vlastníkovi. Ten avizuje také zvýšenie nájmu, ktoré turisti
„neutiahnu“.
Uznesenie 124/2012: VV ukladá členovi VV pre majetok zaoberať sa situáciou okolo chaty pod Inovcom a
informovať VV KST o skutočnostiach, prečo je chata pre turistov neprístupná. Z: M. Herchl, T: 31.12.2012
5.9 M.Herchl informoval o probléme značkárov s novým vlastníkom pozemku v okolí Piešťan – oplotením
svojho pozemku prerušil trasu TZT. V následnej diskusii k tomuto javu zaznelo, ţe na základe skúsenosti
s vlastníkom pozemku pod Vápečom treba poţadovať, aby narušiteľ vyznačeného chodníka finančne prispel na
vyznačenie obchádzkovej trasy.
5.10 Š.Kuiš - na konferencii v Košiciach o cezhraničnom rozvoji turistického ruchu zaznamenal záujem
o spoluprácu z Ukrajiny, tamojší turistickí aktivisti sa chcú poradiť ako zaloţiť turistickú organizáciu,
poţiadavka by mala prísť na ústredie KST písomne.
6. Rozšírené zasadnutie – stretnutie VV s RR KST Dunajská Streda
P.Perhala pozdravil a privítal dobrovoľných funkcionárov KST z regiónu Dunajská Streda na rozšírenom
zasadnutí VV. Pripomenul zmysel týchto stretnutí – vzájomné oboznámenie sa jednak so situáciou v regióne,
jednak na celoslovenskej úrovni, predstavil jednotlivých členov VV s ich agendou.
Alexander Ollé, predseda RR KST Dunajská streda a predseda OKST Slimáci Veľký Meder; privítal VV na
rovine Ţitného ostrova, predstavil prítomných členov RR, predsedov OKST a hostí, medzi nimi privítal
zástupkyňu primátora mesta Veľký Meder, pani Ildikó Laposovú.
P.Perhala na úvod odovzdal ocenenia KST – zlatý odznak KST Zdenkovi Kelemenovi, predsedovi KT Rodina,
Dunajská Streda; strieborný odznak KST Róbertovi Táncosovi, predsedovi OKST Dunaj, Dunajská Streda
a Júliusovi Tiszlovitsovi.
Pokračoval A.Ollé: RR Dunajská Streda v minulom roku oslávila 20 rokov, eviduje 9 odborov, zdruţujúcich
spolu okolo 250 členov. Nie všetci predsedovia odborov mohli prísť. Pre vrcholiace prípravy zajtrajšej 27.
podunajskej pešej túry sa ospravedlnil I.Sárkány (TOM Baka), neúčasť Štefana Nagya (Via Danubia) spôsobilo
vyslanie na revíziu TZT. Aktivity turistických odborov sa tu sústreďujú na pešiu turistiku, vodnú turistiku
a cykloturistiku. Obľúbené sú túry okolo Malého Dunaja, alebo v ramenách starého koryta Dunaja, celkove má
RR na starosti cca 120 km peších trás. V dvoch odboroch fungujú značkári , presnejšie značkárky, ďalší dvaja sa
onedlho zúčastnia školenia. Rovinatý terén nekladie prekáţky pri cyklistickom presune, aktívnych cykloturistov
je tu čoraz viac, tradíciu tu má aj vodná turistika. Malý Dunaj je splavný od jari do jesene, zaujímavé sú vodné
cesty v Dunajských ramenách, aj keď z nich po výstavbe vodného diela Gabčíkovo zostalo len torzo.
Za kopcami musia cestovať, sneh je na dolniakoch vzácny, no aj tak majú medzi sebou i vyznávačov lyţiarskej
a vysokohorskej turistiky. Ţartom podotkol, ţe si trúfajú aj na usporiadanie zimného zrazu - miestne termálne
kúpalisko umoţňuje mať vopred pripravený náhradný program pre prípad nedostatku snehu.
Zdenek Kelemen – poďakoval za vysoké ocenenie, zaspomínal na počiatky organizovanej turistiky v tomto
regióne. Pri zakladaní regionálnej rady v roku 1991 bol ešte členom OKST TJ Slávia SPoŠ Dunajská Streda, ale
mal odlišné názory na prípravu podujatí a tak dal v roku 1992 zaregistrovať KT Rodina, odvtedy je jeho
predsedom. Robia ročne 4 väčšie podujatia. Vekový priemer stúpa, primerane tomu menej ľudí holduje peším
pochodom, rastie účasť na cyklotúrach. Teraz zaznamenali prílev 44 nových členov. Trápia ho mnoţiace sa
prípady narušenia turistickej značky – pred časom vyznačili chodník Rybárskym rajom, no súkromníci
parcelujú aj luţné lesy, niektoré časti trasy sú dnes nepriechodné.
Ladislav Bertalan, TOM Baka – venuje sa práci s mládeţou. Dlhé roky chodí na celoslovenské zrazové podujatia
a znepokojuje ho, ţe detí ubúda. Sám mal tento rok vo Vyhniach malý oddiel - len šesť detí. Chce dať taký
námet, alebo poţiadavku, aby sa vedenie KST snaţilo vybaviť dotáciu pre deti.
Hneď reagovala E. Fábryová, členka Sekcie mládeţe – práve o väčšiu podporu turistiky mládeţe sa omladené
vedenie KST snaţí od začiatku svojho funkčného obdobia, výsledok nezodpovedá vynaloţenému úsiliu, ale
budeme to skúšať naďalej.

L.Bertalan pokračoval: TOM Baka má 73 detí, treba cvičiteľov, je záujem o kurz inštruktorov a cvičiteľov PT.
J.Racek, predseda sekcie PT - v dňoch 29.11 – 2.12 sa vo Veľkom Mederi uskutoční 4- dňové školenie PT.
Z.Kelemen: aj pre cykloturistiku by tento región potrebovali cvičiteľov, bude tieţ nejaké školenie? Nie sú o tom
ţiadne informácie.
P.Perhala: všetky aktuálne informácie sú na webe KST.
M.Herchl: v budúcom roku bude Zraz cykloturistov KST v Piešťanoch, na Sĺňave. Súčasťou prípravy bude aj
doškolenie potrebného kádra cvičiteľov. Bude moţné prihlásiť aj 3-4 ľudí z RR Dunajská streda.
E. Fábryová: okrem toho, ţe dávame informácie na web, sú zasielané aj mailom. Treba aktualizovať mailový
adresár, to sa týka všetkých regiónov, nielen RR DS.
Š.Kuiš: mailová komunikácia je výborná vec, ale nedá sa spoliehať len na ňu.
I.Lapošová, zástupkyňa primátora Veľkého Medera – na mestskom zastupiteľstve vedia a kvitujú to, ţe turisti
KST nie sú zameraní len na dosahovanie turistických cieľov a veľké fyzické výkony, ale nenásilnou formou
rodinnej turistiky, aj v turistických oddieloch mládeţe vedú deti k ochrane prírody, ţe sa snaţia aby turistické
trasy boli vyznačené a upratané. Pre rozvoj turistiky v okolí mesta je potrebné aby sa obnovovali značky a
smerovky, aby bol poriadok okolo chodníkov a na oddychových miestach.
A.Ollé poďakoval za podporu mesta, vyzval k slovu ďalších, čo ešte nehovorili.
J.Tislovits, OKST Dunaj – vodácky klub z Dunajskej Stredy, priamy nástupca klubu zaloţeného v roku 1981,
majú neveľké jadro stálych členov, prichádzajú a odchádzajú tí menej vytrvalí. Klub má 6 člnov a vlastný príves
na ich prepravu. Ročne robia niekoľko pravidelných, v kalendári uţ tradičných vodáckych podujatí.
Z.Krupicová, predsedníčka regionálnej komisie značenia – spomenula dokončenie zelenej a ţltej značky.
A.Ollé – ešte si vzal slovo ako predseda OKST Slimáci: klub je na vzostupe, robí veľa podujatí, nemá núdzu
o nových členov, počet preukazov uţ prekročil 100, takţe ani s vekovým priemerom to nie je také zlé.
Základom je pešia turistika k tomu podujatia pre cykloturistov a nechýbajú ani splavy. Dobre poznajú Malé
Karpaty, aj najbliţšie vrchy na maďarskej strane Dunaja.
Z.Kelemen upriamil pozornosť na rozdielne chápanie turistiky v dvoch centrách regiónu. Vo Veľkom Mederi
robia nenáročnú rodinnú, relaxačnú turistiku a tešia sa narastajúcemu počtu členov. Nič proti tomu, ale chýba mu
viac snahy o výkonnostnú turistiku, tak ako je to v Dunajskej Strede, kde sa nenaháňajú za kvantitou na úkor
kvality. Čo sa týka dopĺňania klubovej pokladnice, KT Rodina získava časť prostriedkov z reklamy
uverejňovanej na propozíciách a informačných letákoch k svojim podujatiam.
M.Herchl vyslovil názor, ţe výkonnostnú a rekreačnú turistiku netreba vnímať v konfrontácii, u nich v RR
Trnava sa osvedčilo modifikovať tradičné diaľkové pochody a cyklomaratóny tak, aby sa ich mohli zúčastniť aj
menej zdatní. Prídu, keď dostanú šancu absolvovať kratší variant trasy. Po nejakom čase si trúfajú aj na viac.
A.Ollé - kde sa dajú objednať veľkoplošné vonkajšie turistické mapy a čo to stojí ?
V.Fehérpataky – VKU Harmanec uţ nemá monopol, pri príprave zrazu vo Vyhniach objednali mapy od iného
dodávateľa, za lepšiu cenu. Dal A.Ollému kontakt.
Na záver predseda KST poďakoval miestnym funkcionárom za ich dobrovoľnú činnosť, aj za to, ţe si našli čas
na toto stretnutie a prisľúbil, ţe neodchádza - spolu s niekoľkými ďalšími členmi VV sa nasledujúceho dňa
zúčastní 27. podunajskej pešej túry.
--Sobotňajší program
Na trasu 27. podunajskej pešej túry sa vydalo 135 účastníkov, medzi nimi veľa detí a mládeţe. VV KST
reprezentovali P.Perhala a Z.Jendţelovská. Trasa viedla medzi vodným dielom a starým korytom Dunaja,
čiastočne po trase náučného chodnika (ŠL), súčasťou bola aj plavba loďou po Bakanskom kanáli, opekanie
a grilovanie, pre deti boli pripravené súťaţe. Cieľ bol v Bake, kde účastníkov čakal chutný fazuľový guláš.
V priebehu dňa sa vyčasilo, babie leto dotváralo pohodovú atmosféru pekného podujatia.
Zapísal: Dušan Valúch, GS KST
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