
Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

22.7. 2011 v  Košiciach 
                                                                                                                                                                  

Prítomní:    
Členovia VV KST: Peter Perhala, Marek Heinrich, Erika Fábryová, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Arnošt 
Guldan, Vladimír Povoda.  
Prizvaní

Ospravedlnili sa: Anna Mazániková, člen RK;Vladimír Fehérpataky, člen RK; Zuzana Kollárová, šéfredaktorka 
časopisu Krásy Slovenska. 

: Ján Pullmann, predseda RK; Stanislav Andrási, predseda sekcie mládeže; Martin Markušovský, 
predseda RR Rožňava; Marian Petrík, predseda klasifikačnej komisie; Ján Puncochař, člen klasif.komisie; 
Alexander Haas, vo veci sťažnosti na postup predsedu klasif.kom.; Dušan Valúch, GS a zapisovateľ. 

 

Karol Dzugas, Jozef Čelinák, Anton Urbančík, Imrich Stríčko, Miroslav Juhár, Valéria Takáčová, Štefan Rusnák, 
Štefan Zambor, Katarína Danielová 

Prítomní za RR Košice-okolie 

 
Program podľa pozvánky: 
1/ Kontrola plnenia úloh                                                                                 P. Perhala 
2/ Aktuálne úlohy sekcie mládeže                                                                  A.Guldan, S.Andrási 
3/ Aktuálne úlohy klasifikačnej komisie                                                        V.Povoda, M.Petrík 
4/ Príprava stretnutia priaznivcov KST a ukončenia Krajiny roka (NFI)       M.Herchl, M.Markušovský 
5/ Príprava rokovania KST – KČT                                                                 P.Perhala,  Š.Kuiš 
6/ Rôzne 
7/ Rozšírené zasadnutie VV s účasťou funkcionárskeho aktívu RR Košice-okolie 
8/ 23.7. - Účasť členov VV na XXII. ročníku podujatia  „Šľapaj do Poproča“  
 
P.Perhala otvoril zasadnutie niekoľkými kritickými poznámkami. Vyslovil svoje vážne výhrady  
- k tomu, že GS nepredkladá zápisnice v stanovenom termíne, ale s veľkým meškaním, pohrozil D. Valúchovi 
zrušením dovolenky, ak do 15. augusta nedodá meškajúce zápisnice.   
- k priebehu rokovania na júnovom zasadnutí VV, ktoré sa predĺžilo až do po-polnočných hodín. Konštatoval, že 
rokovanie malo zdĺhavý priebeh z toho dôvodu, že mnoho vystúpení, nebolo k veci. Požiadal všetkých o lepšiu 
prípravu a viac disciplíny, aby sa nič také neopakovalo. 
- k plneniu povinností členov VV. Niektoré úlohy zostávajú dlhodobe nesplnené. Treba ich teda buď zrušiť, 
alebo riešiť. Konkrétne podčiarkol neplnenie si úloh člena VV pre majetok, Miroslava Herchla, ktorých sa podľa 
predsedu nakopilo tolko, že ak nedôjde k náprave,bude problém riešiť na ÚR a VZ.  
Na to hneď reagoval M. Herchl. Vyslovil údiv a ľútosť nad tým, že P.Perhala pokračuje v útokoch na jeho osobu 
a v dehonestovaní jeho činnosti. Pripustil, že nie všetky úlohy sa mu podarilo splniť v uloženom termíne lebo bol 
v priebehu prvého polroka častejšie v zahraničí, ale má snahu postupne tie úlohy riešiť. Pripomenul, že vo 
výkonnom výbore pracujú všetko ľudia oddaní turistike, ale sú to dobrovoľní funkcionári, ak sa predsedovi 
podarí otráviť a znechutiť ich takouto konfrontačnou atmosférou, nepovedie to podľa neho k zvýšeniu aktivity 
výboru, skôr naopak. P.Perhala zopakoval svoj názor na vec a doplnil, že aj keď má výhrady voči M. Herchlovi 
ako členovi výboru, váži si ho ako človeka, čo pre turistiku a KST veľa spravil. Potom požiadal o návrhy na 
doplnenie programu, sám navrhol vypustiť tentokrát kontrolu úloh. Ďalšie návrhy neboli. Čo sa týka poradia, na 
úvod bol zaradený bod 4, ku ktorému bol prizvaný Martin Markušovský. 
 
4/ Príprava stretnutia priaznivcov KST a záver Krajiny roka; projekt NFI  (M.Herchl, M.Markušovský) 
Tému uviedol M. Herchl, vyzdvihol propagačný význam projektu Krajina roka, jednak pre región, jednak pre 
KST. Pokračoval M.Markušovský, posťažoval si na fakt, že realizáciu projektu skomplikovali interné problémy 
rožňavskej radnice, v dôsledku ktorých sa postupne rozplynula pôvodne sľubovaná podpora, zostala len zdarma 
poskytnutá Kongresová sála, kde sa uskutoční Konferencia o trvalej udržateľnosti  a výstava KS 90 (buď priamo 
v sále, alebo v predsálí). Väčšie pochopenie našiel u starostu blízkej obce Jovice, preto bolo do Jovíc  presunuté 
centrum oboch sprievodných podujatí záverečnej fázy Krajiny roka – 33. cyklozrazu  aj 3. stretnutia priaznivcov 
KST, ktoré su v kalendári hlavných podujatí KST. Sprievodným podujatím na maďarskej strane je otvorenie 
nového úseku turistického chodníka. Hlavným spoločenským podujatím bude Konferencia, ku ktorej treba 
doriešiť aj okruh rečníkov aj okruh pozvaných.  Úvodný príhovor by mal mať nový GR sekcie cestovného ruchu 
p. Rusinko, čo sa týka vystúpenia k hlavnej téme, domáci sa spoliehajú na podporu ústredia KST pri hľadaní 
vhodného náhradníka za profesora Hubu, známeho environmentalistu a člena redakčnej rady Krás Slovenska, 
ktorý bol pôvodne vytipovaný, no nebude môcť prísť. Panelovej diskusie na tému mládež, budúcnosť regiónu , 



by sa za KST mala zúčastniť E. Dučaiová. V sále je priestor pre 50-60 účastníkov, jeden okruh pozýva NFI, svoj 
okruh cca 15-20  ľudí môže pozvať aj KST.  Pre účastníkov 3. stretnutia priaznivcov KST bude pripravený 
guláš, odznak a účastnícky list, program je na webe KST, taktiež program, propozície, trasy a všetko potrebné 
k účasti na závere 33. cyklozrazu je na webe, záujem je slabý, potvrdená účasť nízka.  
M. Herchl  roztrpčene upozornil, že hoci je od začiatku pri príprave Krajiny roka, nie je oficiálnym delegátom 
KST na záverečnom kultúrno-turistickom programe. V.Povoda navrhol, aby VV schválil M. Herchla ako 
delegáta. Výsledok hlasovania: 4x za, 2 sa zdržali, 1 neprítomný. Návrh schválený väčšinou hlasov.     
Uznesenie 82/2011: VV schválil M. Herchla ako delegáta KST na záverečné spoločensko-turistické podujatie 
projektu Krajina roka v Rožňave, v dňoch 9.-11. 9.2011. Sekretariát mu zabezpečí cestovný príkaz. Z: M. 
Herchl, D.Valúch, KT: 9.-11.9.2011 
 
2/ Aktuálne úlohy sekcie mládeže (A.Guldan, S.Andrási) 
Aktivity sekcie na úvod zhodnotil A. Guldan. Sekcia pracuje, horšie je to so zápisničnou dokumentáciou jej 
stretnutí, v tom požiadal predsedu sekcie o nápravu. Stále chýbajú Zásady bezpečnosti - to A. Guldan považuje 
v turistike mládeže za dosť vážny nedostatok, aj keď to nekladie za vinu sekcii mládeže, ale dlhodobo nečinnej 
Učebno-metodickej komisii KST pod vedením L. Khandla.. Sekcia chystá PTZ na Kamennom Mlyne (august) 
a v Rožňave (sept.), regionálne kolá v Hubovej a Kálnici, zástupcovia sekcie sa zúčastnia na medzinárodnom 
seminári o turistike mladých v Sloupe (ČR).  
S. Andrási : na jarnom zasadnutí sekcie v Starej Lesnej boli dohodnuté všetky preteky ako aj účasť na zrazoch  
(58.SZT, 33. zraz cykloturistov KST). Na NVK a 3.stretnutie priaznivcov KST sa TOM-íci nechystajú, deti majú 
v lete prázdninový program. V septembri idú na medzinárodné preteky do českých Palkovíc, v Ostrave mala byť 
olympiáda TOM-ov, ale pre nedostatok financií na českej strane bola odložená na budúci rok. V októbri sa sekcia 
stretne aby naplánovala svoje aktivity na rok 2012. Námety  a plány na obohatenie činnosti – robiť popri pretekoch 
aj krajské stretnutia/zrazy TOM-ov, rozbehnúť nový typ súťaže (zručnosť, vedomosti). V termíne 31.8 – 2.9. 
plánuje sústredenie, niekde v pohraničí SR/ČR, musí to byť miesto, kde sa dá ukončiť školenie cvičiteľov TOM, 
III.tr., ktoré začalo v Margecanoch. 
P.Perhala: kvituje nové aktivity; ministerstvo javí ochotu podporovať podujatia pre deti a mládež, za podmienky, 
že ide o aktivity  s celoslovenskou pôsobnosťou. Upozornil, že pre účely projektu, ktorý bude KST podávať, je 
nevhodné používať pojem majstrovstvá, vhodnejšie výrazy sú krajské PTZ, slovenské PTZ. Výzva na projekty má 
byť zverejnená už v septembri, zareagovať musíme do konca októbra.  
M.Herchl: vidí, že turistika mládeže ide do útlmu, mrzí ho to. Podľa neho jedným z dôvodov je,  že sa mládež 
vníma len cez TOMy, a nie sú podchytení tí, čo sa turistike venuje spolu s rodičmi v OKST. Naznačenú tendenciu 
rozširovania okruhu  výlučne TOM-áckych podujatí nepovažuje za dobrý smer, je to prehusťovanie kalendára,  
skôr navrhuje rátať s mládežníkmi na všetkých hlavných podujatiach dospelých turistov a tam prispôsobiť časť 
programu pre mládež. Pripomenul, že súčasťou programu Krajina roka bude medzinárodný seminár IYNF k práci 
s mládežou, je to príležitosť pre účasť ľudí zo sekcie mládeže KST, získajú námety aj kontakty. S. Andrási 
polemizoval s M. Herchlom v otázke účasti detí a mládeže na podujatiach dospelých – to prostredie nie je vždy 
výchovne vhodné, a netreba mať ilúzie čo sa týka ochoty dospelých prevziať zodpovednosť za „cudzie“ deti.  
P. Perhala spomenul podpis dohody o spolupráci KST so ŽSK, predmetom je aj spolupráca pri podpore detskej 
a mládežníckej turistiky. Predseda ŽSK má v pláne stretnutie s riaditeľmi stredných škôl  a tam dostane KST 
možnosť odprezentovať svoj systém TOM, malo by to podnietiť obnovenie, alebo vznik nových TOM-ov 
v Žilinskom kraji. S. Andrasi : prezentačné materiály o PTZ sú k dispozícii na CD, rád ich poskytne. Ale ak treba, 
zúčastní sa aj osobne. Š. Kuiš: či je lepšie programy mládežníkov separovať, alebo nie, to sa určite nedá vyriešiť 
na časovo obmedzenom zasadnutí VV, to je téma na samostatný seminár. Podobnú pozornosť by si zaslúžila 
otázka organizácie zrazov. Schéma sa už veľa rokov nemení a možno je čas na inovácie. Položil jednoduchšiu 
otázku, súvisiacu s tvorbou kalendára 2012 a uvádzaním kontaktných osôb, či v sekcii stále pracuje Ladislav 
Kalasz, ktory v poslednej dobe z viacerých podujatí neohlásene vypadol, má zmysel uvádzať ho v kalendári? 
P.Perhala: V kalendári 2012 chýbajú Medzinárodné majstrovstvá PTZ na Slovensku. Nebudú? Andrási: Termín je 
prvý septembrový víkend (prelom august-september), ale možno nebudú, lebo je nejaká termínová kolízia na 
českej strane. P.Perhala informoval o príprave 59.SZT Vyhne, TOM-ácky tábor bude v Hliníku nad Hronom. 
Andrási: verejne poďakoval V. Povodovi za organizáciu 58.SZT v Martine, z hľadiska TOM bolo o všetko 
výborne postarané. Zrazu sa zúčastnilo asi 70% momentálne aktívnych TOM-ov, ak bude dotácia v budúcom roku 
skôr, možno bude účasť ešte lepšia. P.Perhala poďakoval S.Andrásimu za prácu sekcie mládeže, pripomenul aby  
sa nezanedbávalo zhotovenie zápisníc zo zasadnutí sekcie. 
K tomuto bodu neboli prijímané uznesenia. 
 
3/ Aktuálne úlohy klasifikačnej komisie (V.Povoda, M.Petrík) 
 Úvodné slovo mal namiesto V. Povodu P.Perhala, vysvetlil dôvod prizvania ďalšieho člena klasifikačnej komisie 
J. Puncochařa a pána A. Haasa, najprv ale požiadal M. Petríka o zhodnotenie súčasného stavu výkonnostnej 
turistiky a jej klasifikácie.  



M.Petrík konštatoval, že táto oblasť turistiky stagnuje, výnimkou je snáď  len prešovský región. Stručne 
informoval zo zasadnutia klasifikačnej komidie (28.-29.5. Martinské Hole): zápočtové cesty - bola schválená jedna 
ZC 1. stupňa - C1. Výkonnostné odznaky - schválených  6 bronzových VO PT a dva zlaté VO VHT. Titul majster 
turistiky - bol udelený jeden. Odznaky Turista - udelené 2 zlaté, 6 strieborných, 4 bronzové. Odznaky Najvyššie 
vrcholy slovenských pohorí - udelené 3 zlaté, 2 strieborné, 5 bronzových. Vopred schválené ZC na rok 2011: 
ZCIII –lyže, pre SZZT v Starej Ľubovni, ZCIII-cyklo pre SZCT Tatranská Kotlina – Rožňava, ZCIII-pešia, pre 
SZT v Martine.  Bola spravená obhliadka miesta kde sa začiatkom októbra uskutoční obnovené stretnutie majstrov 
turistiky . Registrovaných je 78, pribudli dvaja noví. Člen klasif. komisie Š.Hudák oslovil všetkých a pozval ich na 
stretnutie.  Seminár klasifikátorov bude 10.9. 2011 v SOŠD Martin, je treba vyplniť záväznú prihlášku, aby bol 
vopred jasný záujem a účasť. Príprava prednášok: výkonnostná turistika v línii Zápočtových ciest  (M.Petrík), VT 
v línii výkonnostných odznakov (Š.Hudák), podmienky pre získanie odznaku Turista (Š.Hudák) 
Prípravu stretnutia majstrov turistiky komentovali V. Povoda a M. Herchl, zhodli sa na tom, že nemá zmysel robiť 
takéto stretnutie každoročne, názor si osvojili aj ostatní členovia VV. 
Uznesenie 83/2011: VV schvaľuje návrh, aby sa stretnutie majstrov turistiky konalo ako súčasť tradičného 
stretnutia turistov veteránov každý tretí rok, čiže nasledujúce bude zaradené v kalendári podujatí KST až v roku 
2014. Podujatie bude zaradené medzi Významné podujatia. Z: Š.Kuiš, T: trvale.  
Potom dostal slovo pán Alexander Haas. Predmetom jeho sťažnosti bolo neuznanie dokumentácie ZC I.st.-cyklo 
(účasť na 32.SZCT v Bratislave), po zdĺhavej výmene názorov bolo prijaté uznesenie. 
Uznesenie 84/2011: VV sa zaoberal sťažnosťou  p. Alexandra Haasa. V konfrontácii sťažovateľa a klasifikátorov 
boli vyjasnené formálne nedostatky dokumentácie zápočtovej cesty A. Haasa a možný postup ako nedostatky 
odstrániť. Doriešenie sťažnosti je v kompetencii klasifikačnej komisie. Z: V.Povoda, M. Petrík, KT: 23.9.2011 
 
5/ Príprava rokovania KST – KČT  (P.Perhala, Š.Kuiš ) 
Toto rokovanie je tiež súčasťou ukončenia Krajiny roka. Návrh hlavných tém – mládež a jazdecká turistika, keby 
M.Hučko nemohol, v zálohe je lyžiarska turistika. Z českej strany sa očakáva téma „zľavy pre členov KČT na 
chatách KST“  Návrh pozvánky  pripraví Š. Kuiš, obsahovo doladí s P.Perhalom.  
K tomuto bodu neboli prijímané uznesenia 
 
6/ Rôzne 
6.1 Š. Kuiš predložil Hlavné podujatia KST 2012 doplnené o pripomienky ktoré zazneli na jeho  „prvom čítaní“ 
v Tatranskej Kotline. Pre budúcnosť navrhol zaradiť skupinu „výročných“ (okrúhle výročia) podujatí a dal do 
pléna otázku, či je správne uvádzať FICC Youth Rally medzi hlavnými podujatiami, keď to neorganizuje KST. 
M.Herchl ako člen sekcie kempingu a karavaningu bol za ponechanie v kategórii hlavných, vzhľadom na to že 
účasť mládeže organizuje ústredie a podujatie je medzinárodne významné. VV predložený materiál schválil, 
k nadväznej diskusii nezaujal stanovisko v podobe uznesenia.   
Uznesenie 85/2011: VV schválil s pripomienkami materiál Hlavné podujatia roka 2012. Ukladá sekretariátu 
zabezpečiť jeho distribúciu členom ÚR a zverejnenie na webe KST. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: ihneď 
6.2 P.Perhala upozornil, že platné povolenie na organizovanie verejných podujatí bude končiť k 31.12.2011, čiže 
ešte tento rok, koncom októbra treba požiadať Krajské úrady životného prostredia (KÚ ŽP) na Slovensku o 
povolenie organizovať všetky verejné turistické podujatia. K žiadosti treba priložiť Kalendár podujatí. P.Perhala 
navrhol, aby žiadosť o povolenie centrálne podalo ústredie KST na všetky KÚ ŽP. Naposledy boli žiadosti 
podávané pred 5 rokmi, vtedy ich podávali jednotlivé Regionálne rady KST a platili príslušné kolky. Teraz  to 
zadministruje sekretariát a zabezpečí  aj úhradu správnych poplatkov. Tomu ale treba prispôsobiť termín uzávierky 
prihlášok podujatí do kalendára na KST, stanoviť ho na 30.9. 
Uznesenie 86/2011: VV poveril Š.Kuiša pripraviť Žiadosti na KÚ ŽP o povolenie verejného turistického 
podujatia. Distribúciu žiadostí na jednotlivé KÚ ŽP a úhradu správnych poplatkov (kolky) zabezpečí sekretariát. 
VV ukladá predsedovi propagačnej komisie zabezpečiť zber prihlášok podujatí najneskôr do 30.9.2011. Prihlášky 
po tomto termíne nebudú akceptované. Z: Š.Kuiš, D.Valúch T: uzávierka prihlášok do kalendára  30.9. 2011, 
podanie žiadostí na KÚ ŽP  najneskôr do 31.10.2011 
6.3  A.Guldan informoval, že po obojstrannom pripomienkovaní je na podpis pripravené znenie Dohody   
o spolupráci KST s FREEMAP, o.z. Spoluprácu inicioval partner, ide o digitalizácii TZT, vzhľadom na  
narastajúce využívanie orientácie podľa GPS už aj v horách, nesmie KST zostať bokom.    
Uznesenie 87/2011: VV prerokoval a schválil s pripomienkami návrh Dohody o spolupráci  KST s  FREEMAP 
o.z., poveruje P.Perhalu podpísať predmetnú Dohodu. Z: P.Perhala, T: neodkladne  
6.4  P.Perhala predložil návrh Dohody o spolupráci KST so Slovenským vysokohorským turistickým spolkom 
(SVTS). V diskusii sa vyskytli  pripomienky. V. Povoda by očakával, že dohoda zaviaže SVTS  aby pomáhala 
KST so školením VhT inštruktorov, M.Herchl a Š. Kuiš namietali proti záväzku o poskytovaní zliav z ceny 
ubytovania, kým to nie je dohodnuté s chatármi.     
Uznesenie 88/2011: VV prerokoval návrh dohody o spolupráci s SVTS, vracia ho na dopracovanie s požiadavkou, 
aby boli vzájomné záväzky oboch strán naformulované vyváženejšie. Z: P.Perhala, T: 23.9.2011 



6.5  K téme hroziacej výstavby malých vodných elektrární (MVE) na Hrone a ďalších riekach sa vrátil A. Guldan. 
Boli diskutované možnosti koordinovaného postupu KST s ďalšími aktivistami a najmä spôsob ako zabezpečiť 
prizývanie KST na schvaľovacie konanie. Z diskusie vyplynul záver preformulovať jestvujúce uznesenie 44/2011 
nasledovne: 
Uznesenie 44/2011: VV poveruje M.Heinricha naformulovať v mene vedenia KST list na ministerstvo ŽP so 
žiadosťou o usmernenie krajských (resp. územne nižších) úradov ŽP, aby vo všetkých prípadoch verejného 
prerokovávania investičného zámeru výstavby MVE s dotknutými organizáciami, bol KST prizývaný ako účastník 
konania. Z: M.Heinrich, KT: 19.8.2011 
6.6 M.Heinrich informoval o aktuálnom stave vo veci kúpno-predajných zmlúv na odpredaj chatiek z areálu RS 
Kokava –Háj. Zmluvy sú pripravené na odoslanie kupujúcim, kúpnu cenu zaplatia do mesiaca od podpisu zmluvy. 
6.7  M.Heinrich vyslovil želanie, aby  sa v budúcnosti do programu VV nevkladalo akési komisionálne riešenie 
osobných sporov ( viď spor  A. Haasa a M. Petríka ohľadne dokumentácie zápočtovej cesty) , toto výkonnému 
výboru nenáleží a oberá ho to o čas, ktorého je málo aj na ďaleko koncepčnejšie veci. Ostatní členovia VV sa tiež 
pridali k tejto požiadavke, uznesenie prijímané nebolo. 
6.8  M. Herchl informoval o blížiacom sa termíne uzávierky prihlášok na XXI. Kongres NFI, ktorý bude na 
prelome septembra -októbra v rakúskom Grazi. Aj keď má vedenie KST mandát VZ na vystúpenie z tejto 
turistickej federácie, kým sme členmi, patrilo by sa zúčastniť. 
Uznesenie 89/2011: VV schválil ako delegátov KST na podujatie XXI. Kongres NFI, ktorý bude v dňoch 30.9. – 
1.10.2011 Graz (Rakúsko) P.Perhalu a M. Herchla. Sekretariát nahlási ich účasť a vystaví im cestovný príkaz. 
Z: P.Perhala, M. Herchl, D. Valúch, KT: 19.8. 2011 
6.8 P.Perhala informoval o ďalších hlavných medzinárodných turistických podujatiach. Kongresu a olympiády 
IVV v Turecku sa oficiálni zástupcovia KST nezúčastnia. Napriek tomu pri nástupe účastníkov nebude chýbať 
vlajka KST, prisľúbil  ju niesť M. Fulka (bývalý člen VV KST), ktorý tam pôjde individuálne, na vlastné náklady. 
V Španielskej Granade a Almerii bude 42. konferencia EWV, požiadal VV o súhlas s účasťou predsedu KST. 
Uznesenie 90/2011: VV schválil účasť P.Perhalu ako delegáta KST na 42. konferenciu EWV, 9.-12.10.2011 
Almeria (Španielsko). Sekretariát zabezpečí úhradu účastníckeho poplatku, ubytovanie a vystaví cestovný príkaz. 
Z: P.Perhala, D.Valúch, KT: 19.8.2011 
6. 9  D. Valúch informoval o návrhoch na ocenenia. VV návrhy schválil s jednou výnimkou keď adept na ZO 
nespĺňal vekovú hranicu , bol mu  schválený Ďakovný list.  
Uznesenie 91/2011: VV schválil predložené návrhy na ocenenia nasledovne: Zlatý odznak KST -  Emilovi 
Barburskému (ročník 1951, návrh RR Svidník-Stropkov), Oľge Hasákovej (1951, návrh KST Turista Michalovce), 
Františkovi Bednárovi (1951, návrh RR Prešov). Strieborný odznak KST  -  Helene Majířovej (návrh RR Žilina), 
Antonovi Sopkovi, Edite Balážovej, Anne Tomajkovej, Jaroslavovi Vysokému (návrh RR Prešov), Beate Ferkovej 
(návrh KST Turista Michalovce) a klubu KST Turista Michalovce k 30. výročiu založenia. Ďakovný list KST ku 
klubovému  výročiu, za 30 rokov aktívnej funkcionárskej práce Ladislavovi Surmiakovi (1955, návrh KST Turista 
Michalovce). Čestné uznanie KST – Silvii Szboóvej, Miroslavovi Tkáčovi (návrh RR Prešov), Márii Baloghovej, 
Antónii Eľkovej,  Anne Kandalovej, Ladislavovi Kanócovi, Miroslavovi Štefanskému (návrh KST Turista 
Michalovce).  
VV postupuje na schválenie ÚR návrhy na udelenie Lutonského plakety pre Jána Puncochařa (1941, držiteľ ZO 
od r. 2009; návrh KBT) a Antona Hasáka (1949, držiteľ ZO od r. 2009, návrh KST Turista Michalovce).    
6.10  P.Perhala zagratuloval M. Herchlovi k nedávnym 66. narodeninám. M. Herchl to prijal ako ruku podanú na 
zmier a vyjadril nádej, že vzťahy bývalého a terajšieho predsedu môžu byť  oveľa lepšie ako doteraz. P. Perhala  
súhlasil. Potlesk patril tentoraz  nielen oslávencovi. Ukázalo sa, že všetci si prajú, aby vo výkonnom výbore 
ubudlo nervozity a pribudlo konštruktívnej spolupráce, ktorá je nanajvýš potrebná, lebo úloh neubúda.  
 
7/ Rozšírené zasadnutie VV s účasťou funkcionárskeho aktívu RR KST Košice-okolie 
Na úvod odznelo vzájomné predstavenie sa. Predseda RR Karol Dzugas je v turistike od roku 1986, rád využil 
možnosť zoznámiť sa so súčasným vedením  KST, lebo ako priznal, na vrcholných fórach ako ÚR a VZ sa 
zúčastňoval málo. Vyzdvihol aktívne kluby svojho regiónu, pôsobiace v centrách Poproč, Kalša, Košická Belá, 
Košická Polianka, Medzev a Štós. Od 80-tych a 90-tych rokov sa darí turistické aktivity udržiavať najmä tam kde 
sú dobré kontakty s vedením obce (sám pracuje v obecnom zastupiteľstve Košickej Polianky). Snažia sa aby každý 
z odborov mal aspoň jednu akciu pre širšiu verejnosť. KST Košická Polianka robí vždy v 2.májovú sobotu spolu 
s turistami zo Sečovskej Polianky tradičnú akciu  „Z Polianky do Polianky“. Bola dokonca vydaná špeciálna 
edícia mapy pre Potulky Slanskými vrchmi, ponúkol záujemcom niekoľko exemplárov. Katarína Danielová 
z OKST Košická Belá je učiteľka, má aj turistický krúžok, činnosť v turistike „zdedila“ po synoch, keď odišli 
z obce za prácou. Ich odbor má 30 členov z toho asi polovica je aktívnych. Miroslav Juhár, OKST Poproč – ocenil 
nápad P.Perhalu priviesť členov VV na tradičný hrebeňový pochod  Šľapaj do Poproča. V odbore má momentálne 
17 dospelých členov a 8 TOM-íkov, robia množstvo pravidelných akcií, najväčšiu tradíciu má práve zajtrajšia 
Šľapaj, účasť sa už blíži k stovke, najvyššie poradové číslo na zozname účastníkov bolo č. 84.  Štefan Zambori, 
KST Kalša, si povzdychol že starí značkári koľko vládzu toľko chodia, ale mladí sa nechytajú. Keď chce niekoho 



získať,  obyčajne to končí otázkou: A čo za to? Potom sú celé úseky zarastené, nemá ich kto obnoviť, napríklad 
cesta na Bištu. M.Herchl upozornil, že práve tá by mala byť vzorná, je to súčasť európskej magistrály E3.  A. 
Guldan pochvalne poznamenal, že terajšie rozdelenie značených trás medzi KTMK (Košice –mesto) a Košice-
okolie  považuje za lepšie než bolo v minulosti. Má správy že niektoré trasy sú spustnuté, iné celkom pekne 
obnovené, len je chyba, že región o tom nedáva hlásenie, potom v sekcii značenia nie je potrebný prehľad. Valéria 
Takáčová, KST Kalša, vyzdvihla družobné výmenné podujatia ktoré robia s turistami z Lipovca. Aktivita odboru 
nie je len v spoločných hromadných podujatiach, fungujú aj menšie skupiny, turistika skoro rodinného typu, 
a majú aj skupinu mladých. Podpredseda RR Jozef Čelinák spomenul, že  špecifikom regiónu Košice-okolie je 
nepočetné turistické zázemie, je to ako okres bez mesta, bez solventnejších partnerov z podnikateľskej sféry, 
prevažuje dedinské obyvateľstvo, ktoré nie je odkázané na kontakt s prírodou len cez turistiku ako mnohí 
obyvatelia mesta. A. Guldan položil otázku, prečo je teda vlastne turistická obec košickej oblasti rozdelená na 
mesto a vidiek? Nebolo by rozumné to spojiť? Š. Kuiš informoval, že toto členenie je od roku 1974 a vzišlo 
z iniciatívy „vidieka“, menšie obce mali obavu že popri veľkých Košiciach sa im neujde z prostriedkov na rozvoj. 
Pred týmto stretnutím sa ako člen VV  snažil overiť staré kontakty do obcí, niektoré mená Google pozná, ale zdá 
sa že už nikto iný. K. Dzugas zdôraznil dynamický rast prívržencov cykloturistiky, rastúcu popularitu cyklotrás 
(napr HTH). Cykloturistika si vie získať aj podporu obcí , cyklotrasy môžu byť budované ako súčasť dedinskej 
infraštruktúry, je to aj priestor na medzinárodné aktivity a cezhraničné projekty na intenzívnejšie turistické 
prepojenie SK/HU. Š Kuiš hovoril o propagácii podujatí a v tej súvislosti  o významnej popularizačnej práci 
slovenského rozhalsu konkrétne sobotnej relácie Rádiovíkend, kde nielen hovoria o konkrétnych trasách 
a podujatiach, ale nikdy nezabudnú menovať Klub slovenských turistov. Navrhol udeliť príslušnej redakcii SRo 
Ďakovný list KST pri príležitosti 85 rokov rozhlasu, za dlhodobú propagáciu a popularizáciu turistiky a aktívneho 
pobytu v prírode. P.Perhala

 

 návrh podporil. Poďakoval prítomným za čas a ochotu podeliť sa o úspechy 
a problémy a stretnutie ukončil so želaním aby čo najviac prítomných videl aj na druhý deň ráno v Poproči.     

8/ Šlapaj do Poproča    
Pekná trasa v peknom počasí, s peknou účasťou a potešiteľne nízkym vekovým priemerom účastníkov. Nechýbala 
zápletka na trase,  keď pochodu nedočkaví turisti predbehli na trase organizátorov, takže miesto kde sa malo odísť 
zo značkovaného chodníka nebolo jasne určené. Nastalo masové blúdenie a vytvorenie skupín s rôznym názorom 
ako ďalej. Pochodu sa zúčastnilo 5 členov VV a predseda RK, na trase preukázali svoju skúsenosť a orientačnú 
zdatnosť, do cieľa v Poproči prišli skôr, než väčšina domácich  .   
 
Zapísal: Dušan Valúch 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 Peter P e r h a l a     
                                                                                                                                                   predseda KST                      


