Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 4.10.2013 v Piešťanoch

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
4.10.2013, Piešťany
Prítomní: Členovia VV: P. Perhala, E. Fábryová, Š. Kuiš, M. Heinrich M. Herchl, Z. Jendželovská.
Prizvaní: J. Pullmann, M. Hučko, D. Valúch.
Ospravedlnili sa: V. Povoda, M.Petrík, A. Mazániková, V. Fehérpataky, Z. Kollárová.
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia úloh
P.Perhala
2. Aktuálne majetkové otázky (stavebno-technický a ekonomický rozbor výstavby chaty
na Skalke s alternatívou odpredaja pozemku)
M.Herchl
3. Príprava zasadnutia Ústrednej rady KST
P.Perhala
4. Aktuálne úlohy klasifikačnej komisie
V.Povoda, M.Petrík
5. Aktuálne úlohy Sekcie jazdeckej turistiky
V.Povoda, M.Hučko
6. Rozšírený VV s RR KST Trnava a predsedami OaK KST regiónu
7. Rôzne
P. Perhala privítal prítomných, ospravedlnil neprítomných. Od 10.45 príchodom Š.Kuiša bolo
zasadnutie uznášaniaschopné, postupne prišli ešte E.Fábryová (11.30) a M.Heinrich (15.45)
Návrhy na zmenu programu zasadnutia: pre ospravedlnenie M.Petríka navrhol P.Perhala
presunutie bodu 4 programu na ďalšie zasadnutie VV. Námietky ani ďalšie návrhy zmien
programu neboli.
P.Perhala prezentoval členom VV ocenenia ktoré získal KST v posledných dňoch:
- Poďakovanie za pomoc pri rekonštrukcii Chaty pod Rysmi od spolumajiteľov chaty, členom
VV, ktorí sa nezúčastnili slávnosti znovuotvorenia rozdal Ďakovné listy.
- Medailu Cyril a Metod za verejnoprospešnú činnosť KST udelil 3.10.2013 Trnavský
samosprávny kraj predsedovi KST P.Perhalovi.
1. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala)
Splnené uznesenia, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania: 32, 37, 38, 109a, 124, 127, 131, 134,
145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 a 154, všetky z roku 2013.
Uznesenia v sledovaní:
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: priebežne
Stav: dlhodobá úloha, termín plynie. O aktuálnom stave informoval M.Herchl: Keďže v NK v
Martine pokračujú organizačné a personálne zmeny, bolo potrebné stretnutie s novým
riaditeľom, uskutočnilo sa 3.10.2013, bolo zamerané na zorientovanie nového riaditeľa
v zameraní, rozsahu a aktuálnom stave spolupráce NK s KST na príprave biografického
slovníka osobností, na potvrdenie kontaktných osôb a rozbehnutej formy spolupráce. Výzva
na zber dát pôjde na web KST v priebehu októbra.
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. Jendželovská, V. Povoda, J.
Racek, T: predĺžený do 30.9.2013
1

Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 4.10.2013 v Piešťanoch

Stav: podľa info Z.Jendželovskej je záznamník už k dispozícii, P.Perhala namietal, že
v predloženej verzii našiel gramatické aj vecné chyby, nebude súhlasiť s publikovaním, kým
text neprejde jazykovou korektúrou.
Uznesenie 110c/ 2012: VV schvaľuje svojpomocnú opravu/výmenu plota vo dvore sídla KST.
Z: P. Perhala, T: 30.11.2013
Stav: plynie predĺžený termín
Uznesenie 21/2013: VV ukladá sekcii značenia zaoberať sa zmenou odmeny za splnenie
značkárskej úlohy v náročnejšom teréne, podľa kritéria, ktoré si sekcia sama určí (napr.
nadmorská výška terénu, prevýšenie na trase, alebo „sťažená dostupnosť“). Z:
Z.Jendželovská, E.Škutová; T: dlhodobá úloha, KT 30.10.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 25/2013: VV schvaľuje generálnu opravu/výmenu vykurovacieho systému na
Téryho chate časovo podľa harmonogramu predloženého L.Gancarčíkom, cenovo v limite
odsúhlasenom na stretnutí vlastníkov s nájomcami (12 000 €).
Z: E.Fábryová, M.Herchl; T: predĺžený do 31.12..2013
Stav: plynie predĺžený termín.
Uznesenie 26/2013: VV schvaľuje návrh delegátov VV KST na hlavné a významné podujatia
podľa ďalej uvedeného súpisu podujatí/delegátov a zúčtovanie ich cestovných náhrad
v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z: P.Perhala, delegáti; priebežne do konca roku 2013
29. 8. - 1. 9.
45. Tatranský okruh vodákov KST; Liptovský Hrádok
Delegáti: J. Šoffa
14. september Európsky deň turistiky EWV
5. Stretnutie priaznivcov KST a 5. Memoriál Louisa Crosa;
Malá Čierna (pri Rajci), hviezdicový výstup na Marek
Delegáti: P. Perhala, M. Heinrich, J. Racek
27. september Svetový deň cestovného ruchu - DOD v sídle KST
Delegáti: P. Perhala, E. Fábryová, V. Povoda, D. Valúch
5. október
44. Vodácky maratón a plavba troch generácii - Hornád 2013
Delegát: J. Šoffa
15.-17. nov.
42. Za posledním „puchýřem“ – Humpolec (CZ)
Delegáti: P. Perhala, Š. Kuiš, J. Racek
30. november 33. Festival Ľudia a hory; Turčianske Teplice – Kino Turiec
Delegáti: E. Fábryová, V. Povoda, V. Jeremiáš
Stav: termín plynie. Od predchádzajúceho zasadnutia VV sa uskutočnili tieto podujatia:
- 5. Stretnutie priaznivcov KST a 5. Memoriál Louisa Crosa, Malá Čierna
Informoval M.Heinrich: podujatie bolo pripravené dobre, ale mizerné počasie do značnej
miery znehodnotilo úsilie organizátorov, účasť turistov nebola adekvátna vynaloženému
úsiliu pri príprave, výstupu do sedla Marek sa v daždivom počasí zúčastnilo málo turistov,
o niečo živší bol priebeh spoločenskej časti podujatia v obci (guláš, hudba). Z delegátov KST
sa ospravedlnil P.Perhala pre kolíziu s pozvaním na 18.VZ PTTK.
- Svetový deň cestovného ruchu – 4. Deň otvorených dverí v sídle KST
Informoval P.Perhala: podujatie bolo pripravené dobre, oproti predchádzajúcemu ročníku
DOD bolo prítomných viac členov VV, nechýbal guláš (varili E.Fábryová a J.Racek),
inováciou bolo zaradenie tomboly – vyžrebovaní návštevníci získali víkendové pobyty na
chatách KST, ročné predplatné Krás Slovenska, turistické publikácie a ďalšie ceny. Do sídla
2

Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 4.10.2013 v Piešťanoch

KST sa prišlo pozrieť asi 70 ľudí, podujatie možno označiť ako úspešné, splnilo propagačný
účel. Z delegátov sa ospravedlnil D.Valúch, pretože čerpal dovolenku.
Z. Jendželovská dodatočne informovala o podujatí 45. Tatranský okruh vodákov KST. Údajne
pre malý záujem sa podujatie nekonalo. Š.Kuiš navrhol prehodnotiť spôsob organizácie
a propagácie tohto podujatia, dlhoročne patriaceho k hlavným podujatiam KST. Treba
zafixovať jeho termín v zozname hlavných podujatí aby nezaniklo.
Uznesenie 29/2013: VV schválil návrh modelového textu Memoranda o spolupráci KST –
OOCR a splnomocňuje predsedu KST predkladať ho na rokovaniach s oblastnými
organizáciami cestovného ruchu (OOCR). Z: P.Perhala, T: priebežne
Stav: v plnení.
Uznesenie 42b/2013: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom značkárov KZ
Humenné vyznačenie pripájacej trasy na slovenskom úseku Nová Sedlica - Ubľa, vrátane
osadenia smerovníka na hraničnom priechode. Z: Z. Jendželovská, E. Škutová; T: 30.9.2013
Stav: termín uplynul. Informáciu od E.Škutovej predniesla Z. Jendželovská: bola spravená len
rekognoskácia trasy v GPS, vyznačenie v teréne sa bude robiť až na jar. P.Perhala namietal,
že je to v rozpore s termínom plnenia, ktorý má toto uznesenie v súlade s dohodou, ktorú má
KST s ukrajinskou stranou. Z.Jendželovská prisľúbila preveriť skutočný stav.
Uznesenie 42c/2013: VV dáva predsedovi KST mandát, aby na výročnej konferencii ERAEWV-FERP v októbri 2013 podporil prijatie dvoch ukrajinských organizácií - Karpatskie
stežky (Ivano-frankovská oblasť) a Transcarpathia (Zakarpatská oblasť) za riadnych členov
ERA-FERP-EWV. Z: P.Perhala; T:10.10.2013
Stav: termín plynie
Uznesenie 60/2013: VV schvaľuje účasť E. Škutovej, M. Kublu a R. Šimka na trojstrannom
stretnutí značkárov KST-KČT-PTTK v Sromowcach Niżnych (PL), a zúčtovanie súvisiacich
cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: Z. Jendželovská, E.Škutová,
M. Kubla, R.Šimko; T: 8.-11.5.2013
Stav: stále nie je k dispozícii preklad zápisu. P.Perhala trvá na tom, aby dostal aspoň závery,
aby bol ako predseda Medzinárodnej komisie KST informovaný, ak sa niečo záväzne dohodlo.

Uznesenie 63/2013: VV KST ukladá OaLK KST pripraviť návrh rámcovej dohody KST
s dobrovoľnými funkcionármi a zamestnancami KST, prispievajúcimi do oficiálnych
materiálov KST textami, fotografiami, grafickými návrhmi či inými výstupmi, v tom zmysle,
že sa vzdávajú svojich autorských práv a súhlasia s ďalším používaním „diela“ v KST, či už
v pôvodnej, alebo podľa potreby aktualizovanej podobe. Z: M. Heinrich; T: 8.11.2013
Stav: riešiteľ požiadal o predĺženie termínu do 8.11.2013
Uznesenie 73/2013: VV schvaľuje účasť predsedu KST na 44. výročnej konferencii ERAEWV-FERP v meste Vršac, Srbsko, v termíne 10.-13.10. 2013. Cestovné náklady delegáta
budú hradené z rozpočtu sekcie značenia. Z: P.Perhala; T: 10.10.2013
Stav: termín plynie. O zastupovanie pri hlasovaní na výročnej konferencii ERA predsedu KST
oficiálne požiadal novozvolený predseda PTTK Roman Bargiel.
Uznesenie 103/2013: VV schvaľuje plán inventarizácií objektov KST a zloženie
inventarizačných komisií (IK) na rok 2013 nasledovne:
- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava; T: 11.12.2013; IK: Z. Jendželovská, P.Perhala, A. Luhová
- RS Kokava-Háj; IK: A. Senková, E.Škutová, A.Luhová, V.Fehérpataky, T: 2.9.2013
- Zbojnícka chata; IK: M. Herchl, J.Polomský,V.Povoda, + zástupca SHS JAMES
- Téryho chata; po 15.10.2013, IK: E. Fábryová, J.Polomský, M.Herchl, + zástupca SHS JAMES
- Chata pri Zelenom plese; IK: J.Polomský, M.Herchl, A. Luhová, + zástupca SHS JAMES
- Chata Rysy; IK:E. Fábryová, Z.Jendželovská,M.Herchl, zástupca RK KST, zástupca SHS JAMES
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- Chata M.R.Š., 15.-16.11.2013; IK: E. Fábryová, Z.Jendželovská, E.Škutová, A.Luhová,
A.Mazániková

a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad členov IK v zmysle VP č. 9 o cestovných
náhradách. Z: P.Perhala, T: 31.12.2013
Stav: termín plynie. E.Fábryová konkretizovala termín inventarizácie Chaty M.R.Š, Š.Kuiš
upozornil na početné nedorobky na zrekonštruovanej Chate pod Rysmi, podľa neho by to
inventarizácia mala zaevidovať, rovnako aj od začiatku rozlišovať na chate inventár KST
a inventár chatára.
Uznesenie 108/2013: VV ukladá majetkovej komisii KST pripraviť návrh na revitalizáciu
všetkých chát KST. Z: M.Herchl, T: 4.10.2013
Stav: termín uplynul, informoval M.Herchl: zasadnutie Majetkovej komisie KST sa podarilo
z dôvodu čerpania dovoleniek zvolať až na 3.10.2013, uskutočnilo sa v Martine. Zo dňa na
deň nebolo možné pripraviť písomnú informáciu pre zasadnutie VV, materiál s návrhom
revitalizácie jednotlivých chát bude predložený na nasledujúcom zasadnutí VV.
Uznesenie 110/2013: VV ukladá predsedovi UMK KST zabezpečiť učebné texty podľa
požiadaviek sekcií KST. Z: V. Povoda, M.Belás, T: 31.12.2013
Stav: Termín plynie.
Uznesenie 118/2013: VV schvaľuje, aby členským organizáciám TID z Nemecka, Maďarska
a Srbska, ktoré v rokoch 2003-2005 poskytli KST príspevok na prípravu kroniky TID
(Deutscher Kanusportverband BRD 2 400 €, Magyar Kajak-Kenu Szövetség 1330 €,
Kajakarski savez Srbije-odbor turizma 400 €), boli tieto ich príspevky, podložené dokladom
o bankovom prevode, resp. iným vierohodným dokladom vrátené, nakoľko vydanie kroniky
sa neuskutočnilo. Z: E.Fábryová, T: 31.12.2013
Stav: termín plynie. Revízna komisia v dňoch 1.-2.10.2013 preskúmala dostupnú ekonomickú
dokumentáciu na ústredí KST.
Uznesenie 120/2013: VV ukladá majetkovej komisii KST zamedziť negatívnej prezentácii
KST v ruinách Športkempu T. Lomnica neodkladným kontaktovaním aktuálneho majiteľa
objektu, aby z priečelia vstupnej brány odstránil logá KST.
Z: M. Herchl, E.Fábryová; T: 31.10.2013
Stav: plynie predĺžený termín.
Uznesenie 123/2013: VV berie späť návrh na zmenu vykonávacieho predpisu KST č. 1/2011
o členstve predložený na zasadnutie ÚR 3. - 4. júla 2013, schvaľuje návrh Mareka Heinricha
na zmenu uvedeného vykonávacieho predpisu a navrhuje ÚR schváliť predĺženie platnosti
tejto zmeny. Z: M. Heinrich, T: 14.12.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 125/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu delegátov KST na rokovanie s KČT
v zložení P. Perhala, Š. Kuiš, Z. Jendželovská, V. Povoda a pozvanie 4 zástupcov KČT
v termíne 18. – 20. októbra 2013 v penzióne Rozálka v Pezinku.
Z: P.Perhala, Z.Jendželovská, Š.Kuiš, V.Povoda, T: 18.-20.10.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 128/2013: VV ukladá na návrh P. Perhalu Organizačnej a legislatívnej komisii
KST pripraviť návrh pokynov na zabezpečenie volebného VZ v roku 2014 a predložiť návrh
VV KST na prerokovanie. Z: M. Heinrich, T: 8.11.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 130/2013: VV schvaľuje registráciu ochranných známok a loga KST podľa
písomného návrhu PK KST a ukladá PK KST pripraviť písomné podklady potrebné pre
registráciu na podpis štatutárovi KST. Návrh na registráciu podať najskôr v januári 2014.
Z: V. Povoda, P. Zajac; T: 31.1.2014
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Stav: termín plynie
Uznesenie 135/2013: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie získať kontakt na nového
majiteľa Chaty na Veľkom Inovci (cudzí štátny príslušník) a pripraviť návrh listu v mene
predsedu KST so žiadosťou o osobné stretnutie. Z: M.Herchl, T: 30.11.2013.
Stav: termín plynie
Uznesenie 136/2013: VV na návrh P.Perhalu schvaľuje komisiu na vytvorenie návrhu nového
členského preukazu KST a zabezpečenie prechodu na túto novú formu preukazu od 1.1.2015,
v zložení P. Perhala, E. Fábryová, M.Heinrich, Š.Kuiš, Z.Jendželovská, P.Zajac. Z: P.Perhala,
E. Fábryová, M.Heinrich, Š.Kuiš, Z.Jendželovská, P.Zajac T: priebežne a do 31.12.2014
Stav: termín plynie.
Uznesenie 137/2013: VV ukladá predsedovi KST informovať výkonný výbor o priebehu
pilotnej prevádzky IS KST. Z: P.Perhala T: 30.3.2014 a ďalej priebežne.
Stav: termín plynie
Uznesenie 138/2013: VV ukladá predsedovi KST zabezpečiť obnovenie povolenia pre
Národný výstup na Kriváň na ďalšie 5-ročné obdobie (2014-2018) - podať novú žiadosť na
obvodný úrad ŽP v Poprade. Z: P.Perhala, T: 31.10.2013
Stav: P.Perhala informoval, že žiadosť bola podaná, rozhodnutie OÚŽP Poprad príde v zákonnej
lehote.

Uznesenie 139/2013: VV ukladá predsedovi KST vyvolať rokovanie so ŠL TANAP s cieľom
dosiahnuť rekonštrukciu poškodeného chodníka na Kriváň a získať súhlas na umiestnenie
informačnej a pamätnej tabule Národného výstupu na Kriváň v lokalite Tri studničky.
Z: P.Perhala, T: 31.10.2013.
Stav: P.Perhala informoval, že list so žiadosťou bol odoslaný, termín rokovania ešte nie je známy.
Uznesenie 140/2013: VV schvaľuje návrh zmluvy medzi sekciami LT KST, KČT a PTTK
s pripomienkami M. Heinricha a ukladá zaslať ho predsedovi sekcie LT KST. Z: Z.
Jendželovská, T: 10.10.2013.
Stav: Z.Jendželovská požiadala o predĺženie termínu.
Uznesenie 141/2013: VV schvaľuje materiál „Prehľad poplatkov za hostí a zástupcov vedenia
KST v organizačnom štábe zrazov“, predložený podpredsedom KST Š.Kuišom, ako povinnú
prílohu Zmluvy o príspevku a spoluorganizovaní zrazov a stretnutí TOM. Riešiteľovi ukladá
zaslať skompletizovaný návrh Zásad prípravy a organizovania zrazov KST členom ÚR KST
najneskôr 30 dní pred zasadnutím. Z: Š.Kuiš, T: 13.11.2013
Stav: termín plynie
Uznesenie 142/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu delegáciu KST na dvojstranné
rokovanie KST-MTSz v zložení P.Perhala, Š.Kuiš, Z. Jendželovská, M. Herchl a zúčtovanie
súvisiacich cestovných náhrad členov delegácie v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z:
P.Perhala, Š. Kuiš, Z. Jendželovská, M. Herchl; T: 22.-24.11.2013
Stav: termín plynie
Uznesenie 143/2013: VV ukladá na návrh P. Perhalu podpredsedovi pre organizáciu a legislatívu

preskúmať možnosti predĺženia novej registrácie ochranných známok na pásové turistické značenie na
Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Z: M.Heinrich, T: 30.11.2013

Stav: termín plynie
Uznesenie 144/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu V. Jeremiáša ako delegáta KST na
Zraz VhT KČT v termíne 12.-15.9. 2013 a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP
č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, V. Jeremiáš; T: 12.9.2013

Stav: P.Perhala urgoval správu od delegáta, zatiaľ nebola poskytnutá.
Uznesenie 146/2013: VV ukladá na návrh E. Fábryovej podpredsedovi pre organizáciu
a legislatívu aby na základe platného legislatívneho rámca pripravil stanovisko a návrh
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informácie pre OaK KST aké sú ich povinnosti voči orgánom ŽP pri organizovaní verejných
turistických podujatí. Z: M.Heinrich, T: 30.11.2013 Stav: termín plynie
2. Aktuálne majetkové otázky. Stavebno-technický a ekonomický rozbor výstavby chaty
na Skalke s alternatívou odpredaja pozemku. (M.Herchl)
Skalka:
Majetková komisia KST sa stretla iba deň pred októbrovým zasadnutím VV KST, predseda
MaK KST nestihol pripraviť v programe avizovaný písomný materiál ohľadne využitia
pozemku na Skalke a požiadal o predĺženie termínu do nasledujúceho zasadnutia, zatiaľ len
voľne zacitoval závery komisie: pozemok je na atraktívnom mieste, KST by ho nemal
predávať, kým to nie je nevyhnutné. Inžinierske siete ponechať v majetku Turservis KST,
s.r.o., spraviť výber dodávateľa a dať vypracovať stavebnú dokumentáciu, aby bolo možné
uchádzať sa o peniaze z grantov.
P.Perhala poukázal na záväznosť uznesenia ÚR KST, ktorá uložila termín do 30.9.2013,
analytický materiál s návrhom ďalšieho využitia pozemku na Skalke musí byť predložený do
najbližšieho zasadnutia VV.
M.Herchl ústne informoval zo stretnutia s nájomcami (Chata pod Rysmi, 26.9.2013),
sumarizoval čo sa v tomto roku spravilo aj hlavné body z programu údržby, opráv
a modernizácie objektov.
Chata pod Rysmi:
Ukončená rekonštrukcia, kolaudačné rozhodnutie bude vydané po získaní vyjadrenia hasičov.
Chata je vynovená, ale zostali početné nedorobky, dokončenie zabezpečí nájomca.
Požiadavky z kolaudácie: odstrániť riziko prieniku spalín elektrocentrály do ubytovacích
priestorov – odviesť ich vývodom (investícia cca 1 000 €), doplniť na ČOV kalové čerpadlo,
vytvoriť ubytovaným možnosť umytia sa.
Zbojnícka chata:
Chatár Ľ.Záhor sa na stretnutí s majiteľmi pre chorobu nezúčastnil. Hlavnou rozpracovanou
akciou tu zostáva neukončená rekonštrukcia WC, práce na vyčistení a vyplastovaní druhej
nádrže budú pokračovať aj v budúcom roku. Rieši sa výmena batérií.
Téryho chata:
Bola upravená vonkajšia terasa, doplnené vybavenie kuchyne.
V príprave je rekonštrukcia kúrenia (musia stihnúť do príchodu zimy!) a dokončenie
rozšírenia kapacity WC o druhé dámske WC. Výhľadovo je potrebné zrekonštruovať septik
a urobiť zateplenie izieb.
Chata pri Zelenom plese:
Bola upravená „izba pre brigádnikov“ v hospodárskej budove, výkon MVE posilnený
silnejšou turbínou (nie je to úplne doriešené, zariadenie je poruchové). Uskutočnila sa analýza
vzoriek vody z plesa, na základe anonymného hlásenia, že okom viditeľný biologický povlak
na hladine jazera spôsobila kontaminácia zo septiku. Analýza ukázala, že dôvodom povlaku
nebol priesak zo septiku ale dlhšia perióda neobvykle teplého počasia.
V príprave je dokončenie obkladu v suteréne a odstránenie zatekania do základov na severnej
strane chaty.
Chata M.R.Štefánika:
Táto chata je na tom v hodnotení kvality objektu a ubytovania momentálne najhoršie a je
adeptom na väčšiu rekonštrukciu. Majetková komisia navrhuje:
- aby išlo celých 100% nájmu z tejto chaty do jej opráv
- dať vypracovať projekt na čističku OV
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- vykonať obhliadku chaty odbornou komisiou a na základe jej vyjadrenia objednať projekt
generálnej opravy chaty
- získať energetický certifikát - potvrdenie, že objekt neprekračuje limit tepelných strát (toto
sa výhľadovo týka všetkých chát).
- zabezpečiť revíziu elektroinštalácie
Uznesenie 155/2013: VV ukladá majetkovej komisii pripraviť a do VV predložiť návrh
riešenia/úpravy ČOV na Chate M.R.Štefánika. Z: M.Herchl, T: 31.12.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 156/2013: VV ukladá majetkovej komisii zabezpečiť revíziu elektro-zariadení
a elektroinštalácie na Chate M.R.Štefánika. Z: M.Herchl, T: 31.12.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

Aj keď uplynulú sezónu hodnotili nájomcovia z hľadiska návštevnosti (a tržieb) vcelku
pozitívne, zotrvávajú na požiadavke zníženia zľavy pre českých horolezcov (členov ČHS)
z 50% na 20%. Spolumajiteľ SHS James odmieta uplatniť selektívny postup voči ČHS.
K otázke kedy a v akom rozsahu uskutočniť zmeny v nastavení zliav z ceny ubytovania na
chatách KST pre členov partnerských organizácií hlasoval VV o dvoch návrhoch:
1. návrh: Nemeniť aktuálnu výšku zliav do konca termínu platnosti aktuálnych nájomných
zmlúv, t.j. do 31.12.2015 Hlasovanie: ZA - 2 hlasy, PROTI – 2; zdržal sa – 1; návrh neschválený
2. návrh: schváliť dodatok nájomnej zmluvy v tom zmysle, že nárok 50%-nej zľavy z ceny
ubytovania vzniká pri objednávke ubytovania s polpenziou, pričom podmienka sa nevzťahuje
na členov KST, SHS JAMES a ÖTK (vzťahovala by sa teda na členov ČHS, KČT a A.TOM),
s platnosťou od 1.1.2014. Hlasovanie: ZA - 2 hlasy, PROTI – 2; zdržal sa – 1; návrh neschválený
Záver: keďže ani jeden návrh uznesenia nebol prijatý, naďalej platí status quo podľa platných
nájomných zmlúv.
Sídlo KST v Bratislave

Tu sa v lete uskutočnila výmena plynového kotla, pripravuje sa výmena plota vo dvore a pripravuje sa
výmena škridlovej časti sedlovej strechy, je vytipovaný dodávateľ. Pre pochybnosti o primeranosti
cenovej kalkulácie (nová škridlová strecha) získanej od navrhnutého dodávateľa zaznela požiadavka
predsedu RK KST obstarať konkurenčné ponuky.
Uznesenie 157/2013: VV na návrh predsedu RK KST ukladá Majetkovej komisii KST získať ďalšie
dve konkurenčné cenové ponuky na rekonštrukciu škridlovej časti sedlovej strechy sídla KST.

Z: M.Herchl, T: 31.10.2013.
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 1; zdržal sa – 0; návrh schválený.

Poistenie všetkých objektov je v poriadku. Web domény chát sú vo vlastníctve KST
a nájomcom sa prenajímajú, s výnimkou Chaty pod Rysmi, kde zostáva docieliť taký stav.
3. Aktuálne úlohy Sekcie jazdeckej turistiky. (M.Hučko)
Nadväzne na úspešnú konferenciu s medzinárodnou účasťou zástupcov jazdeckej turistiky
z ČR a Rakúska v Kopčanoch (október 2012) chcela sekcia pripraviť pre ďalších záujemcov
o rozvoj jazdeckej turistiky na západnom Slovensku hneď v úvode roku 2013 ďalšiu
konferenciu na pôde VÚC Bratislava. Čas na prípravu sa ukázal ako príliš krátky, takže zámer
bol posunutý na rok 2014 a keďže ústretovejšie sa k príprave konferencie postavilo vedenie
VÚC Nitra, konferencia bude v priestoroch Národného žrebčína Topoľčianky. Potešiteľné je,
že záujem o účasť na konferencii trvá.
Pokračuje spolupráca sekcie s rakúskymi partnermi z Dolného Rakúska (Schlosshoff), svedčí
o tom účasť na podujatí „V sedle a záprahu popri rieke Morave“. Keďže sa nepodarilo
vybaviť súhlas, aby nový most z Devínskej Novej Vsi mohli používať okrem pešiakov
a cyklistov aj jazdci na koni, na prechod cez rieku Moravu sa využívajú historické brody.
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Prebieha schvaľovanie trasy veľkého okruhu po Záhorí, prepojeného na moravskú už
jestvujúcu vyznačenú trasu prejazdu Lednicko-Valtickým areálom. Povodie rieky Moravy
schválilo polygón Hohenau – Bratislava, významný úsek trasy v podhorí Malých Karpát bol
schválený vďaka súčinnosti s mikroregiónom Záhorie. Je reálny predpoklad, že
administratívna časť prípravy trasy bude ukončená v priebehu zimy, vyznačenie v teréne: jar jeseň 2014. Ďalej M.Hučko informoval o účasti dvoch zástupcov sekcie JT KST na
2.Európskom kongrese jazdeckých trás FFE (Federation Francaise d´Equitation) na tému
Udržateľný turizmus a outdoorové aktivity, v Liptovskom Mikuláši. Pozvánka bola riadne
doručená a účasť bola konzultovaná s predsedom KST. VV dodatočne schválil príslušné
uznesenie:

Uznesenie 158/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje účasť členov sekcie JT KST M. Hučka
a S.Matulíka na 2. Európskom kongrese FFE v Liptovskom Mikuláši v termíne 30.9.-1.10.2013,
preplatenie účastníckeho poplatku 120 € na osobu a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad
v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, M.Hučko, S.Matulík; T: 30.9.2013
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Na kongres nadväzovalo v dňoch 1.-5.10.2013 širšie koncipovaná konferencia Nature&Sports
Euro´Meet 2013 so silnou zahraničnou účasťou.
Ďalej odznela informácia o ukončení práce na aktualizácii záznamníka Cesta hrdinov SNP, po
jazykovej korektúre môže ísť záznamník na web a do tlače. Š.Kuiš pripomenul, že v roku
2014 si bude Slovensko pripomínať okrúhle 70.výročie SNP. Je to príležitosť uchádzať sa
o príspevok na tento záznamník. Keby sa to podarilo, mohlo by sa dať vytlačiť viac než 200
ks schválených uznesením 29/2012.
Na záver svojho vstupu M.Hučko pozval členov VV na tradičný záver jazdeckej sezóny, na
podujatie Hubertova jazda/Hon na líšku (trasa Kopčany - Holíč - Kopčany)

Uznesenie 159/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje účasť delegácie VV v zložení E.Fábryová,
M.Herchl na ukončení jazdeckej sezóny v Kopčanoch, dňa 19.10.2013 a zúčtovanie súvisiacich
cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, E.Fábryová, M.Herchl;T:
19.10.2013.
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

4. Príprava zasadnutia Ústrednej rady KST. (P.Perhala)
Zasadnutie je zvolané na sobotu 14.12.2013 do Čadce, miesto a čas konania: Dom Kultúry,
Matičné nám.11, foyer pred divadelnou sálou, od 10.00 (prezencia od 9.30). P.Perhala
zdôraznil nutnosť predložiť na zasadnutie VV 8.11. 2013 materiály určené na prerokovanie
a schválenie v ÚR - návrh rozpočtu, návrh na revíziu VP, návrh zásad organizovania zrazov
KST, aj už spomínanú analýzu ďalšieho využitia pozemku na Skalke.
5. Rôzne
5.1 P.Perhala informoval VV o priebehu a záveroch 23.valného zhromaždenia SZTK, ktoré sa
konalo 27.9.2013 v Bratislave ako aj o účasti delegácie KST na 21. valnom zhromaždení
AŠPV SR, ktoré sa konalo 2.10.2013 taktiež v Bratislave. Informoval P. Perhala. Na VZ
SZTK bolo plénum oboznámené so závermi expertnej skupiny (je nehorázne, že aj samotní
členovia expertnej skupiny sa tie závery dozvedeli až na VZ), všetky materiály (správu
o hospodárení, súvahu a výsledovku, zmenu stanov) dostali členovia VV mailom. SFZ, ktorý
zo SZTK vystupuje, získal pred VZ dostatočnú podporu od ATJK SR a KŠZ SR, čím KST
stratil možnosť rokovať s SFZ o prípadnom získaní budovy SZTK v Martine. Druhá vec je, že
SZTK vzhľadom na súdny proces v Bardejove v súčasnosti nemôže nakladať s majetkom
(teda ani s Domom športu v Bratislave).
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P.Perhala na 21. VZ AŠPV SR osobne navrhol do uznesenia dva body: kalendárny limit, aby
sa VZ AŠPV SR konalo vždy najneskôr do 30.6. kalendárneho roka, bol do uznesenia prijatý.
Druhý návrh – aby AŠPV SR vystúpila zo SZTK, bol v uznesení VZ modifikovaný tak, že
„VV AŠPV SR sa bude týmto návrhom zaoberať“. KST teda počká na stanovisko VV AŠPV
SR a ak sa asociácia rozhodne v SZTK zostať, VV KST by mal neodkladne prijať uznesenie
a predložiť ÚR KST návrh na vystúpenie KST z AŠPV SR.
5.2 P.Perhala sa zmienil o priebehu slávnostného otvorenia Chaty pod Rysmi po temer
štvorročnej rekonštrukcii, doplnili ho E. Fábryová a Š.Kuiš. Spomedzi členov VV sa
nezúčastnili len M. Heinrich a V. Povoda. Program slávnosti síce mal takmer hodinový sklz
ale v peknom (aj keď zimnom) počasí to atmosféru nepokazilo. Na chatu prišlo okolo 120
hostí, podujatie bolo vydarené, s účasťou viacerých významných osobností (ex –minister
financií a poslanec NR SR I. Mikloš, guvernér NBS J. Makúch, riaditeľ správy TANAP-u P.
Majko, námestník riaditeľa ŠL TANAP M. Šturcel a ďalší), predstavitelia spolumajiteľských
organizácií predniesli slávnostné príhovory, podporovateľom rekonštrukcie boli podľa zásluh
odovzdané buď 3D poďakovania (kúsok „tatranského“ kameňa) alebo Ďakovné listy.
O distribúciu tých, ktoré neboli odovzdané na chate, sa postará SHS James, s výnimkou
ocenení pre organizačné články KST.
Š.Kuiš navrhol zverejniť na webe KST fotogalériu z otvorenia chaty a do prílohy dať celý
zoznam adresátov 3D poďakovaní aj Ďakovných listov.
5.3 O účasti a výsledkoch výpravy KST na medzinárodných majstrovstvách PTZ informovala
E.Fábryová, doplnila Z.Jendželovská. Podľa nich priebeh a výsledky pretekov (zisk iba 4
medailí z 25 udelených) potvrdili, že pri terajších pravidlách a rozdielnom poňatí PTZ v SR
a v ČR, slovenské oddiely nie sú schopné rovnocenne súťažiť, čo má na našich súťažiacich
demotivujúci účinok. Pravidlo zachovania parity v počte pretekárov z českej a slovenskej
strany v jednotlivých kategóriách usporiadatelia obišli zaradením štartujúcich „mimo súťaž“.
Uvedené disproporcie sú témou, ktorú treba s A TOM ČR naďalej riešiť. Robiť sústredenie
mladých pretekárov PTZ má zmysel, je však na zváženie, či má po ňom nasledovať štart na
medzinárodných pretekoch za neférových podmienok, alebo radšej kvalitné domáce preteky.
5.4 O príprave prezentácie na spoločnú tlačovú konferenciu Slovenské elektrárne (SE) –
TANAP – KST, ktorá sa uskutočnila 24.9.2013 v hoteli Grand, Starý Smokovec, informovali
M.Herchl a D.Valúch, o účasti na TK informoval P.Perhala. Poďakoval Majetkovej
a Propagačnej komisii KST za prípravu prezentácie. Ocenil, že SE,a.s. po prvý krát ponechali
na TK rovnocenný priestor pre svojich partnerov z neziskovej sféry. V rámci TK bolo
podpísané Memorandum o pokračovaní spolupráce KST s SE,a.s., pri ekologizácii chát KST.
5.5 P.Perhala informoval VV o účasti delegátov KST na 18. VZ PTTK vo Varšave, v dňoch
12.-15.9.2013. Pre zahraničných hostí (KST, KČT, ERA, NFI) bol na piatok pripravený
turistický program (prehliadka letného sídla kráľa Jána III Sobieskeho a Múzea povojnovej
obnovy varšavskej radnice, krátka exkurzia v Kampinoskom národnom parku v prakoryte
Visly západne od Varšavy) a prijatie v sídle PTTK. V sobotu až do neskorých nočných hodín
prebiehalo VZ PTTK. Poľskí kolegovia zvolávajú VZ v 4-ročnom intervale a vždy je volebné.
V úvodnej spoločenskej časti predseda KST predniesol pozdravný príhovor, v ktorom
vyslovil nádej na pokračovanie a prehĺbenie spolupráce. Po správach o činnosti nasledoval
kolotoč volieb do početne objemných orgánov PTTK (výkonný výbor 20 členov, revízna
komisia 15 členov, rozhodcovská komisia 15 členov), vďaka využitiu profesionálnych
skrutátorov a elektronických hlasovacích staničiek prebiehali hlasovania relatívne rýchlo
a bezkonfliktne. Z voľby nového vedenia vyplývalo určité napätie, ale celkove bol priebeh
volieb a celého VZ príkladne demokratický a dôstojný. Výkonný výbor v novom zložení si za
predsedu zvolil doterajšieho generálneho sekretára Romana Bargiela.
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5.6 P.Perhala informoval VV že 26.9.2013 sa uskutočnilo rokovanie spolumajiteľov (KST
a SHS James) s nájomcami tatranských chát. Viac k tomu je v bode 2 zápisnice.
5.7 P.Perhala informoval VV o návrhu RR KST Bardejov prispôsobiť termín 48. stretnutia
TOM školským prázdninám (posun o jeden deň oproti termínu 48.ZZ KST). SM KST
s návrhom vyslovila súhlas.
Uznesenie 160/2013: VV schvaľuje návrh RR KST Bardejov, aby sa vzhľadom na termín
zimných prázdnin stretnutie TOM v rámci zimného zrazu uskutočnilo s jednodňovým
posunom, t.j. zraz od štvrtku do nedele v termíne 30.1.-2.2., stretnutie TOM od piatku do
pondelka, v termíne 31.1.-3.2.2013. Z: Z.Jendželovská, S. Andrási, T: 31.1.2014
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

5.8 Ukrajinská strana reprezentovaná ukrajinskou agentúrou miestneho rozvoja a cezhraničnej
spolupráce ARD Transcarpathia, Užhorod, má záujem adoptovať slovenský systém
turistického značenia, od spracovania normy a metodiky, cez zostavenie učebnice, vytvorenie
databázy TZT, návrh systému štátnej akreditácie kvalifikovaných značkárov, kurzy vedené
značkármi (lektormi) z KST, po spracovanie podkladov – digitalizáciu turistického obsahu
máp. Návrh dohody o partnerstve a spolupráci dostali členovia VV mailom na oboznámenie, s
návrhom dohody súhlasí i SZ KST. Predseda KST odporúča návrh schváliť.
Uznesenie 161/2013: VV na návrh P.Perhalu schvaľuje návrh Dohody o partnerstve
a spolupráci KST – ARD Transcarpathia Užhorod. Poveruje predsedu KST podpísať
predmetnú dohodu, ukladá Sekcii značenia KST odborne pripraviť potrebné podklady
a vyčleniť ľudské zdroje na vecné plnenie predmetu dohody. Z: P.Perhala, Z. Jendželovská,
E.Škutová; T: priebežne
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 0; zdržali sa – 2; návrh schválený.

5.9 P.Perhala informoval o pracovných cestách od posledného zasadnutia VV, ktoré treba
podchytiť uznesením:
Uznesenie 162/2013: VV na návrh P.Perhalu schvaľuje pracovné cesty
- dvojčlennej delegácie značkárov KST v zložení M.Lomnický, J.Jahn na seminár ústredných
inštruktorov značenia KČT 18.-22.9.2013, do Starého Města pod Snežníkom na základe
pozvania Rady značenia KČT.
- predsedu sekcie mládeže KST S. Andrásiho v zastúpení predsedu KST do Levíc dňa
25.9.2013,na pohreb zosnulého predsedu RR KST Levice V.Paulínyho.
- členov OŠ 8.MZZT Králíky (CZ) Š.Kuiša a J.Mitaľa na zasadnutie OŠ v Králíkoch 15.10.2013
- podpredsedníčky KST pre ekonomiku a marketing E.Fábryovej na zasadnutie majetkovej
komisie KST dňa 3.10.2013 v Martine
- predsedu sekcie LT KST a SM KST a zároveň členov OŠ 48. ZZ KST J.Mitaľa a S.
Andrásiho na zasadnutie OŠ v Bardejove, dňa 3.10.2013
- predsedu KST P.Perhalu do Trnavy na pozvanie župana Trnavského samosprávneho kraja
TTSK, na Deň TTSK 3.10.2013 a prevzatie ocenenia „Medaila Cyril a Metod“ za
verejnoprospešné dobrovoľnícke aktivity KST na území TTSK
a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z: P.Perhala, nominovaní delegáti; T: podľa uznesenia
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

5.10 nominácia na zimné zrazy 2014
Uznesenie 163/2013: VV na návrh P.Perhalu, sekcie LT KST a Sekcie mládeže KST
schvaľuje nominácie členov VV a členov sekcií na zimné zrazy 2014 a preplatenie súvisiacich
cestovných náhrad podľa VP č.9 nasledovne:
- delegáti VV na 48. ZZ KST (30.1-2.2.2014) a stretnutie TOM (31.1.-3.2.2013) v Bardejove
E.Fábryová, Š. Kuiš, za sekciu LT KST Ľ.Škumát, D.Mišík, za SM KST M. Šarvanec, Š.
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Trojan, člen čestného predsedníctva P.Perhala, členovia OŠ Z.Jendželovská, S.Andrási
a J.Mitaľ,
- delegáti VV na 8.MZZT KČT-KST-PTTK 6.-9.2.2014 Králíky (CZ) E. Fábryová,
Z.Jendželovská, za sekciu LT KST A.Beloritová, M.Kubla, člen čestného predsedníctva
P.Perhala, členovia OŠ Š.Kuiš, J.Mitaľ. Z: P.Perhala a nominovaní, T: viď termín zrazov
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

7. Rozšírený VV s RR KST Trnava a predsedami OaK KST regiónu
P.Perhala privítal členov RR KST Piešťany na zasadnutí VV a predstavil členov VV,
predseda RR M. Herchl predstavil svojich spolupracovníkov z RR a stručne charakterizoval
turistický región. RR sa stretáva 2x do roka na zasadnutí a častejšie v teréne, na podujatiach.
V roku 2012 mali 480 platiacich členov v 10-tich OKST, samostatný TOM už funguje iba
jeden a podiel mládeže trvale klesá. Zameranie je všestranné (PT, CT, VT, VhT, LT a už aj
JT). Realizovali projekt obnovy značenia s nadáciou Ekopolis, vrátane osadenia 4 máp. V lete
zorganizovali cyklozraz, ktorý napriek rôznym organizačným peripetiám napokon dobre
dopadol, účastníci vyjadrili spokojnosť. Najväčším odborom je aktuálne Spartak Trnava,
najmenším je turistické združenie Lopašov (4 členovia), niektoré kluby zanikli, ale je aj nový
odbor KST Valbel. Postupne sa o slovo prihlásili ďalší z prítomných členov RR.
Vlado Chrapčiak, predseda KST TJ Atóm Jaslovské Bohunice, je podpredseda RR, kde má na
starosti PT, VhT a značenie. Región má celkove 320 km TZT, v tomto roku získali dva granty
– už spomínaný Ekopolis a cez ústredie KST prostriedky z VÚC Trnava na Chodník sv.
Cyrila a Metoda. Pri značkovaní sa stretávajú s ohradzovaním súkromných lesov, narúša to
priebeh značky. Ako tomu čeliť? Má na to KST vôbec nejaké možnosti? Niektorí noví
„lesopáni“ turistov doslova vyháňajú z lesa. Značkári sa sťažujú aj na zdĺhavé vyúčtovanie,
nedalo by sa to urýchliť? Hlavnou turistickou činnosťou je pešia turistika, robia okrem
množstva podujatí lokálneho významu s účasťou 30 až 50 turistov aj viacero prechodov
jednak v Karpatoch, jednak v pohorí Inovec. Dva z nich obvykle mávajú aj nad 500
účastníkov. Ako je to v takomto prípade s legalizáciou, resp. povinnosťou ohlásenia
podujatia? TJ Atóm ma 96 členov, z toho cca tretina vykazuje pravidelnejšiu turistickú
činnosť. Ako napovedá názov, bol to klub zamestnancov atómovej elektrárne, dnes je už
členská základňa premiešaná. Sú aj takí čo sú v klube registrovaní, platia si známku ale
turistike sa venujú len individuálne a sú aj takí čo si známku platia hoci už nikam nechodia.
Hlavné podujatia pre verejnosť: Zimný prechod Inovcom, výstup na Záruby, Trnavská 100ka, vodácke podujatie Dunajské ramená, spolu s SCK cyklopodujatie Karpaty Tour,
organizujú premietanie záberov a filmov z podujatí.
Igor Fajčík, vodná turistika. Majú 6 starších lodí – kanojky a jeden kajak. Nové lode sú veľmi
drahé. Robia splav Váhu, chodia na Hron a na Dunajské ramená (Bodíky a okolie), čoraz
väčší problém je, že už pomaly nie je kde táboriť, všetko sú súkromné pozemky. Dajú sa robiť
vodácke podujatia aj na 1 deň, ale to zďaleka nie je také atraktívne, ako keď sa šlo na 2-3 dni.
Staré koryto Váhu od Maduníc po Sereď je veľmi pekné, len dokedy. Má sa stavať MVE pod
Hlohovcom, Hron už začína byť tiež samá priehrada.
J.Bedeč, KST Hlohovec. Ich klub vznikol ako OT TJ Lokomotíva Hlohovec, mával dokonca
až 1 800 členov, teraz je to už iba 30 skalných turistov. Celkove vidno, že organizovaná
turistika už tak nepriťahuje ako v minulosti. Fungujú skôr menšie neformálne skupinky, kde
obvykle nerozhoduje členstvo v KST alebo inej organizácii. Napriek tomu robia pravidelné
podujatia pre verejnosť, najmä jarné a jesenné pochody Hlohovec – Piešťany, známe ako
„Hápečko“, kde býva aj niekoľko sto účastníkov a z toho vysoké percento mládeže. Turistické
krúžky ani TOM-y v Hlohovci nefungujú, snažia sa deti podchytiť formou rodinnej turistiky,
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na sídlisku vytvorili náučný chodník. Zlé je, že súkromný sektor len minimálne podporuje
tieto voľnočasové aktivity.
R.Drlička, KST Bezovec Piešťany. Klub má v súčasnosti 64 členov z toho je len 11
v mládežníckom veku, aktívna je zhruba tretina, stretávajú sa raz mesačne, ročne robia tri
väčšie podujatia pre verejnosť, účasť nie je ohurujúca, s výnimkou silvestrovského výstupu na
Marhát, ten je populárny, v priebehu dňa sa tam premelie okolo 700 turistov. Aj u nich si
menšie skupinky robia svoj program. Okrem pešiakov funguje cykloturistický a lyžiarsky
oddiel. M.Herchl vyzdvihol schopnosť členov KST TJ Bezovec fungovať „ad hoc“, čo sa
ukázalo aj pri príprave cyklozrazu.
Ľ.Škumát, lyžiarska turistika, klasifikácia. Lyžiarska turistika závisí od podmienok,
v minulosti organizovali na Bezovci zimný zraz, ktorý sa stal raritou, bol úplne bez snehu.
Klasifikácia totálne stagnuje a ťažko pomenovať príčiny. Robia sa zaujímavé aj náročné
podujatia, ktoré majú parametre zápočtových ciest, spraviť si dokumentáciu zápočtovej cesty
je so súčasnou technikou oveľa jednoduchšie ako to bolo v minulosti a napriek tomu to nikto
nerobí. Mladí sú súťaživí, možno im to len treba aktívnejšie ponúkať, dať im do pozornosti
záznamníky OTO, TTO, výkonnostné odznaky. Rekreačná turistika je pre seniorov, pre
mladých je predsa prirodzená snaha o výkon. Je to aj úloha vedenia klubu, predsedu,
výkonného výboru, propagačnej komisie aby prezentovali KST ako platformu turistiky ktorá
je viac než relax, ktorá má aj svoju športovú hodnotu.
Na podnety a položené otázky postupne odpovedali členovia VV. M.Heinrich podal výklad
k relevantnej legislatíve upravujúcej využívanie lesov na rekreačné účely. Pri schvaľovaní
podujatí vedúcich aj chráneným územím (NP, CHKO) je príslušným orgánom štátnej správy
okresný úrad životného prostredia. Pri turistických podujatiach s hromadnou účasťou nad 500
turistov je ohlasovacia povinnosť – treba informovať obec a vlastníka/vlastníkov príslušných
lesných pozemkov. E.Fábryová poukázala na zložitosť účtovania prostriedkov na obnovu
značenia - osobitne treba zúčtovávať peniaze štátne (dotácia MŠVVŠ), osobitne zdroje
z VÚC, osobitne sponzorované projekty, v tom sa nedá nič zjednodušiť. Značkársku agendu
naviac komplikuje nutnosť prihlasovať značkárov do sociálnej poisťovne. Keby MŠVVŠ bolo
ochotné akceptovať príkazné zmluvy, vrátili by sme sa k nim. M.Herchl vyzdvihol tých čo sa
venujú funkcionárskej práci, je to čoraz vzácnejšie, stalo sa bohužiaľ všeobecným javom že sa
vytráca ochota ľudí venovať sa organizačnej práci.
P.Perhala poďakoval prítomným funkcionárom že si našli čas na stretnutie s výkonným
výborom, aj za podnety ktoré uviedli v diskusii a za dlhoročnú aktivitu v štruktúrach KST.
M.Herchl pozval členov VV na sobotňajšie turistické podujatie – diaľkový pochod Jesenným
Považským Inovcom. Diaľková trasa má 50 km, okrem toho je možné absolvovať aj kratšie
trasy, alternatívne 35, 20 a 10 km. Štart aj cieľ v hoteli Atóm, Piešťany.
-----Účasť na sobotňajšom turistickom programe:
Dvojčlenná „hliadka“ VV v zložení P.Perhala, Z.Jendželovská, absolvovala v peknom počasí
20 km verziu 41. ročníka Jesenným Považským Inovcom po trase: Piešťany – Čertova pec –
Havran - Piešťany. V cieli trasy na účastníkov čakal diplom a guláš. Podľa vyjadrenia
organizátorov to bol čo do počtu účastníkov jeden zo slabších ročníkov, odhliadnuc od toho
to bolo dobre pripravené podujatie, ktorému prialo počasie.
Zapísal: Dušan Valúch, generálny sekretár KST

Overil:

Peter Perhala
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predseda Klubu slovenských turistov
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