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Zápisnica 
 zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov, 

 rozšíreného o predsedov sekcií a komisií 
 a zo stretnutia rozšíreného VV s členmi RR Banská Bystrica 

 23.9.2011 v Banskej Bystrici  
 

Prítomní: 
Členovia VV KST: Peter Perhala, Erika Fábryová, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Arnošt Guldan, Vladimír 
Povoda. 
Prizvaní (RK, predsedovia sekcií a komisií, gen.sekretár):  Anna Mazániková, Vladimír Fehérpataky, Stanislav 
Andrási, Vojtech Jeremiáš, Jozef Mitaľ, Marián Petrík, Jindrich Racek, Ernest Rusnák, Eva Škutová, Jozef 
Šoffa, Dušan Valúch. 
Prítomní za RR KST Banská Bystrica

Ospravedlnili sa:  

: Dušan Kaliský, pani Kordíková, Vladimír Potocký, Juraj Slabej, Miloš 
Kollárik, Milan Hlavatý, Zdenek Šír. 

podpredseda VV Marek Heinrich, predsedsa RK Ján Pullmann, z predsedov sekcií a komisií Michal Hučko, 
Juraj Štefák, Miroslava Majchútová a Ladislav Khandl.  
 
Program podľa pozvánky: 

1. Kontrola plnenia úloh (P. Perhala) 
2. Aktuálne úlohy a problémy sekcií a komisií (predsedovia sekcií a komisií) 
3. Rôzne  
4. Stretnutie s funkcionárskym aktívom RR Banská Bystrica 

 
Na úvod predseda požiadal o návrhy na doplnenie a zmeny  programu. Doplňujúce návrhy neboli, P.Perhala 
navrhol zaradiť bod Rôzne hneď za kontrolu plnenia úloh, neboli proti tomu námietky. 
 
1.Kontrola plnenia úloh 

                                                                                                                                                                 
Uznesenie 45/2010: VV ukladá organizačnej komisii zistiť právny rámec a učebno-metodickej komisii pripraviť 
metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov a inštruktorov“ Z: M. Heinrich, L. Khandl ; T: 31.12.2011. 
Stav: Termín plynie. 
Uznesenie 46/2010: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s klasifikačnou komisiou  aktualizovať záznamník Cesta 
hrdinov SNP – vytvoriť elektronickú verziu terajšieho záznamníka Cesta hrdinov SNP a tú rozposlať dotknutým 
regiónom na aktualizáciu. Z:  A. Guldan,  J. Racek, M. Petrík; T: 31.8.2011. 
Stav: J. Racek informoval o dohode s M. Hučkom, ktorý sa podujal pomôcť s digitalizáciou do konca roka. 
Plynie predĺžený termín.  
Uznesenie 49/2010: Angažovať sa vo veci nefunkčného vodáckeho splavu v Čunove. Pripraviť rokovanie 
s kompetentnými zložkami (s novým vedením) Vodohospodárskej výstavby s cieľom  dosiahnuť stavebnú 
úpravu splavu,  jeho predĺženie. Z: A. Guldan; T: 31.12.2011 
Stav: referoval A. Guldan - vodáci sa usilujú o ďalšie stretnutie na VHV k technickému riešeniu.  
Plynie predĺžený termín. 
Uznesenie 64/2010: VV poveruje generálneho sekretára aby modelový text dohody o spolupráci, získaný od J. 
Ropjaka (RR Bardejov) upravil pre účely RR všeobecne a zabezpečil jeho rozposlanie predsedom RR. 
VV ukladá propagačnej komisii pripraviť návrh samolepky s motívom KST a textom „priateľ turistiky“, s tým, 
že takouto samolepkou by mohli byť označené obchody a služby poskytujúce zľavu pre členov KST.Z: E. 
Fábryová, D. Valúch, T: 23.9.2011.    
Stav: plnenie úlohy mešká. 
Uznesenie 66/2010: VV poveruje právneho zástupcu KST kontaktovať majiteľa lesa medzi obcami Kopec 
a Zliechov kde došlo k poškodeniu turistického značenia na trase európskej magistrály E8/TZT 0801 a vyzvať ho 
k náprave stavu (buď obnovenie značenia na pôvodnej trase alebo vyznačenie nového priebehu trasy, po dohode 
KST s vlastníkom pozemku) Z: M. Heinrich, T: 31.8.2011.  
Stav: informáciu od M. Heinricha sprostredkoval P. Perhala – druhá strana sporu nemá záujem o stretnutie. 
Uznesenie v zapísanom znení bolo splnené a vypúšťa sa. Bolo prijaté nadväzujúce uznesenie: 
107/2011: VV poveruje právneho zástupcu KST aby podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za 
poškodzovanie TZT. Z: M.Heinrich; T: 6.10.2011 
Uznesenie 84/2010: VV poveril Š. Kuiša sledovať vyhlásenie projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko – 
Ukrajina a pripraviť informáciu pre výkonný výbor. Z: Š Kuiš, T: priebežne 
Stav: Š. Kuiš zatiaľ stále nezaznamenal že by bol avizovaný projekt vyhlásený.  
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Uznesenie 88/2010: VV ukladá A. Guldanovi v spolupráci s vodáckymi klubmi pripraviť návrh memoranda 
o podpore mesta pri riešení náhradných pozemkov pre petržalské lodenice – VK Dunajčík a VK Dunajklub 
Kamzík. Požiadať o prijatie u primátora Bratislavy  Milana Ftáčnika. Z: A. Guldan, T: 23.9.2011.  
Stav: 12.9. prijal delegáciu KST (Peter Perhala, Arnošt Guldan, Dušan Valúch + M. Fiedler z Dunajklubu 
Kamzík) vedúci kancelárie primátora M. Miškanin, predložil návrh znenia Memoranda upraveného tak, aby 
nezaväzovalo primátora nad rámec jeho kompetencie. VV súhlasí s podpisom Memoranda v novom znení a 
poveruje predsedu KST aby ho za KST podpísal. Úloha splnená, vypúšťa sa.   
Uznesenie 01/2011: VV schvaľuje zakúpenie/registráciu internetovej domény „chataprizelenomplese.sk“ 
a postupne aj domény pre ostatné vysokohorské chaty KST. Domény sa stanú predmetom nájmu - budú zverené 
chatárom, aby vo vlastnom záujme (a na svoje náklady) udržiavali stránky chát s príťažlivým a aktuálnym 
obsahom. Z: E. Fábryová; T: 31.8.2011  
Stav: Úloha zatiaľ splnená čiastočne (ChpZp, Téryho chata), dosledovanie registrácie domén na CHpRysmi 
a Zbojníckej chate si iniciatívne  vzala na starosť E. Fábryová. Plynie predĺžený termín. 
Uznesenie 20/2011: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing dosledovať vysporiadanie medzi 
D. Kýpeťom a KST.  Z: E  Fábryová, T: 23.9.2011  
Stav: splnené, vypúšťa sa. Podanie trestného oznámenia na D. Kýpeťa je predmetom uznesenie 75/2011.   
Uznesenie 22/2011: VV schvaľuje, aby KST a SHS JAMES uzavreli zmluvu o dielo s nájomcom Zbojníckej 
chaty L. Záhorom na vykonanie nevyhnutných opráv WC v nákladovom limite 5 000 €, pričom súčasťou zmluvy 
bude špecifikácia nákladov (súpis materiálu a prác). Z: M. Herchl, T: 23.9.2011 
Stav: splnené, vypúšťa sa.  
Uznesenie 26/2011: VV ukladá predsedovi UMK a vedúcemu riešiteľského tímu k projektu publikácie 
Osobnosti turistiky na Slovensku L. Khandlovi  zvolať najneskôr do konca apríla úvodné stretnutie tímu. 
Odporúča sa uskutočniť stretnutie v Martine, s účasťou odborníka z národnej knižnice (kontakt cez V. Povodu). 
Z: V. Povoda, L. Khandl; T:30.9.2011 
Stav: 22.9. sa riešiteľský tím stretol s odborníkmi z Národnej knižnice, ktorí majú skúsenosti so spracovaním 
prehľadu osobností z literatúry. Čo do počtu bude treba spracovať (v rôznom rozsahu) takmer 300 ľudí. Experti 
z NK odporučili ako prvý krok vytvorenie „heslára“. Uznesenie 26/2011 je tým splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
Prijaté nadväzujúce uznesenie: 
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,L.Khandl; T:30.11.   
Uznesenie 33/2011: VV KST schválil výber poisťovne UNIQA a splnomocnil predsedu P. Perhalu  pripraviť 
podpis nových poistných zmlúv s poisťovňou UNIQA.Z: P. Perhala, T: 31.12.2011 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 36/2011: VV ukladá predsedovi propagačnej komisie KST osloviť spoločnosť LaserArt, prípadne aj 
iného dodávateľa a vyžiadať cenovú ponuku na výrobu farebného reliéfneho loga o priemere 30 cm, s garanciou  
farebnej stálosti. Z: D. Valúch, T: 23.9.2011 
Stav: Informoval D.Valúch. Predstavil zdarma dodanú vzorku/plastovú maketu od výrobcu LaserArt. Bolo 
oslovených ďalších 10 výrobcov, ceny sú v rozpätí od 35 € (riešenie z plastu) do 120 € (Laser Art, nerez). 
Odporúča zamerať sa na objednávku smaltovaného emblému (cenová indikácia cca 60 €).  V diskusii zaznela 
požiadavka získať referenčnú ponuku inej smaltovne (Holíč) a v zadaní zväčšiť veľkosť loga na priemer 50 cm. 
Plynie predĺžený termín.  
Uznesenie 40/2011: VV KST ukladá organizačnej komisii aby dopracovala VP 8 „O zásadách udeľovania 
oceňovaní KST“ a revíziu VP 1 „O členstve v KST“, VP 2 „Organizačný poriadok“  a návrh VP 18 „O archivácii“ 
a predložila ich na schválenie Ústrednej rade. Z: M. Heinrich; T: 3.12.2011 
Stav: informoval P.Perhala. S uznaním konštatoval, že  organizačná komisia sa úlohy ujala vysoko nad rámec 
zadania. M. Heinrich sa chystá predložiť na októbrové zasadnutie revidované znenie všetkých existujúcich VP, 
plus návrh znenia 3 nových VP. 
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, T: 23.9.2011 
Stav: Informoval P.Perhala. Vzhľadom na momentálne sústredenie sa M. Heinricha na revíziu VP ako aj  jeho 
vyťaženosť inými uzneseniami, požiadal nositeľ úlohy o predĺženie termínu.VV akceptuje predĺženie termínu. 
Uznesenie 49/2011 (vymenovanie delegátov VV na hlavné podujatia KST):  
Stav - informácia delegátov o priebehu podujatí, na ktoré boli delegovaní: 
33. Slovenský zraz cykloturistov KST, s podtitulom Slovenský týžden cykloturistiky, s úvodnou časťou 19.-
22.8. v Tatranskej  Kotline a záverom 27.-28.8. v Rožňave-Joviciach. Delegátmi VV boli E. Rusnák a A.Hasák, 
v čase prerokovávania nebol ešte E. Rusnák prítomný.  Informácia bude vyžiadaná dodatočne. 

http://www.kst.sk/�
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3. stretnutie priaznivcov KST na Dievčenskej skale; záver medzinárodného projektu Krajina roka; Rokovanie 
KST – KČT; Rožňava 9.-10.9.2011. Oficiálnym delegátom za VV bol M. Herchl. Keďže v čase prerokovávania 
nebol ešte M. Herchl prítomný, o priebehu všetkých troch podujatí v Rožňave sústredených do jedného víkendu  
informoval P. Perhala, ktorý sa ich taktiež zúčastnil spolu s ďalšími zástupcami KST (E. Fábryová, Š. Kuiš, M. 
Heinrich, J. Racek, S. Andrási, J. Mitaľ, M. Markušovský, D. Valúch). 
 V piatok 9.9. sa konala medzinárodná konferencia na tému Trvalo udržateľný rozvoj pohraničného Gemersko-
Turnianskeho regiónu, s podtitulom Turizmus-mládež-budúcnosť, na ktorú sa P.Perhalovi podarilo získať záštitu 
a finančný príspevok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Hlavným organizátorom konferencie 
bol NFI.  KST ako jeden zo spoluorganizátorov chcel ukázať, že aj keď tento rok v NFI končí, vie splniť svoje 
záväzky, čo sa aj podarilo. Prítomní predstavitelia NFI generálny sekretár Christian Baumgartner a koordinátorka 
projektu Anita Pintér ako aj vrcholová delegácia MTSz  (predseda Imre Szabó, riaditeľ Imre Duró, sekretár Vencel 
Pálmai a ďalší traja funkcionári) vyslovili našej strane uznanie za dobrú úroveň konferencie, NFI ocenil aj veľmi 
dobrú spoluprácu pri jej príprave. Vo večerných hodinách sa potom uskutočnila prvá časť rokovania KST-KČT, 
(informácia o rokovaní je v tejto zápisnici ďalej, pri kontrole uznesenia 79/2011).  
V sobotu 10.9.  sa v peknom, takmer  letnom počasí uskutočnilo 3. Stretnutie priaznivcov KST, tento raz s bohatou 
medzinárodnou účasťou - okrem našich a maďarských turistov na Dievčenskú skalu vystúpila početná skupina 
mládežníkov NFI z ČR, Poľska, Estónska, Slovinska, Rumunska, Nemecka, Belgicka a Holandska a tiež naši 
partneri z KČT, celkove asi 300 účastníkov. Štafetu prevzala RR Svidník-Stropkov, 4. stretnutie priaznivcov bude 
v septembri 2012 na Bani. Po zostupe do Jovíc bol pripravený guláš a kultúrny program, na záver  ktorého 
generálny sekretár NFI oficiálne ukončil projekt Krajina roka, vyslovil nádej že projekt prispel k rozvoju 
cezhraničnej spolupráce v tomto regióne a poďakoval všetkým, ktorí sa od začiatku na jeho príprave podielali, 
menovite M. Herchlovi a M. Markušovskému.   
Po krátkej diskusii bolo prijaté uznesenie: 
Uznesenie 109/2011: VV vyslovuje poďakovanie miestnym organizátorom z RR Rožňava za zodpovednú 
prípravu a dobrú organizáciu 3. Stretnutia priaznivcov KST, spojeného so záverom projektu Krajina roka. Ukladá 
predsedovi sekcie PT pripraviť návrh ocenení. Z: P. Perhala, J. Racek, T: 12.11.2011 
Uznesenie 52/2011: VV vyzýva sekcie 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: A. Guldan, M. Rusnák, J. Šoffa, V. Jeremiáš, T: 23.9.2011 
Stav: Referoval A. Guldan. Od sekcií CT,VT a VhT zatiaľ chýba odozva. Využije prítomnosť predsedov 
uvedených sekcií na rozšírenom zasadnutí, bude urgovať splnenie tejto úlohy. 
Plynie predĺžený termín. 
Uznesenie 53/2011: VV odporúča klasifikačnej komisii prizvať na svoj najbližší aktív predsedu, resp. povereného 
zástupcu sekcie PT a ukladá im nájsť riešenie ako vyjsť v ústrety neregistrovaným turistom, ktorí majú záujem 
plniť podmienky pre získanie odznakov (OTO, TTO). Z: V. Povoda, M. Petrík, T: 23.9.2011 
Stav: Referoval V. Povoda,  1.10.2011 bude stretnutie klasifikačnej komisie, predseda sekcie PT je pozvaný, tému 
prerokujú. Vypúšťa sa zo sledovania 
Uznesenie 54/2011: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing a predsedníčke ekonomickej komisie 
E. Fábryovej dohodnúť si s členmi RK termín a umožniť im vykonať kontrolu ekonomickej evidencie za 1. Q. 
2011. Z: E. Fábryová, T: 31.8.2011 
Stav: termín bol dohodnutý na 6.10. ako kontrola ekonomickej evidencie za 1. polrok. A.Luhová v tom čase bude 
čerpať RD, kontrolórom bude k dispozícii  E.Fábryová. Vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 55/2011: VV ukladá predsedom majetkovej a ekonomickej komisie termínovo doplniť a do konca roku 
realizovať harmonogram inventarizácií všetkých prevádzkovaných objektov vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve  
KST. Z: E. Fábryová, M. Herchl, T: priebežne do 31.12.2011 
Stav: termín plynie. Do dnešného dňa boli vykonané inventúry  v Kokave - Háji , Bardejove, Bratislave a na Chate  
M. R. Štefánika. E.Fábryová k situácii na Chate M. R. Š: inventúrne neboli zistené závažnejšie nedostatky, ale 
chata si vyžaduje viaceré opravy a zateplenie podstrešia, do zimy sa má uskutočniť schválená výmena okien. Bude 
treba riešiť kuchyňu, ČOV funguje s problémami, nie sú všetky revízne správy –vážna vec v prípade poistnej 
udalosti!  
Uznesenie č. 110/2011: VV schvaľuje inventarizačnú komisiu na Zbojníckej chate a Téryho chate v zložení Erika 
Fábryová (predsedníčka), Zuzana Jendželovská a Jozef Polomský. Z: E. Fábryová, T: 3.-5.10.2011. 
Uznesenie 64/2011: VV ukladá podpredsedovi pre organizáciu a legistlatívu dohliadnuť na aktualizáciu sídla KST 
v listoch vlastníctva majetkových objektov KST. Z: M. Heinrich, T: 31.3. 2012   
Stav: termín plynie. Je to dlhodobá úloha. 
Uznesenie 72/2011: VV schvaľuje ako výhodnejšiu verziu prijať od ENEL príspevok na FVS pre Chatu pod 
Rysmi prostredníctvom nadačného fondu Pontis  a poveruje E. Fábryovú vykonať potrebné kroky. 
 Z: E. Fábryová, T: ihneď a priebežne  
Stav: v riešení. 
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Uznesenie 73/2011: VV schvaľuje návrh zásad spravovania tatranských chát v spoluvlastníctve KST a SHS 
JAMES s pripomienkami a zaväzuje sa postupovať podľa nich pri koordinácii kontrolných a investičných činností 
na uvedených chatách. Z: P. Perhala, T: ihneď  
Stav: Znenie „Zásad spravovania...“ s pripomienkami KST bolo zaslané I. Kollerovi, SHS JAMES pripomienky 
akceptoval. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
Uznesenie 75/2011: VV schvaľuje  podanie trestného oznámenia  KST na  ex-správcu RS Kokava-Háj Drahomíra 
Kýpeťa. Poveruje podpredsedu pre organizáciu a legislatívu pripraviť tento krok a ukladá sekretariátu zabezpečiť 
potrebné účtovno-ekonomické podklady. Z: M. Heinrich, T: 23.9.2011  
Stav: Trestné oznámenie bude podané po všetkých úhradách súm, o ktoré ide v trestnom konaní, spoločnosti 
Slovenské elektrárne, a. s., v októbri 2011. Plynie predĺžený termín. 
Uznesenie 79/2011: VV schvaľuje delegáciu KST na pracovné stretnutie vedenia KST s partnermi z KČT 9.-
11.9.2011 v Rožňave v zložení P. Perhala, M. Heinrich, E. Fábryová, Š. Kuiš a hlavné témy - turistika mládeže 
a lyžiarska turistika, ku ktorým budú prizvaní predseda sekcie mládeže S. Andrási a predseda sekcie LT J. Mitaľ. 
Z: P. Perhala, T: 9.-11.9.2011 
Stav: informoval Š. Kuiš. Stretnutie sa uskutočnilo v dvoch častiach, delegáciu KČT viedol podpredseda Jan 
Babnič, sekundovali mu M. Nováček, O. Boura, J. Šlechta; hlavné témy – spolupráca v  turistike mládeže 
a v lyžiarskej turistike, vzájomné poskytovanie zliav, vzájomná informácia o termínoch hlavných podujatí na rok 
2012, v rámci možností aj 2013 a 2014. Turistiku mládeže v KČT zastrešuje Asociácia TOM ČR (A - TOM ČR), 
ktorej koexistencia s KČT predstavuje iný model než je pozícia sekcie mládeže v KST. Pre vyjasnenie si pravidiel 
spolupráce poriadateľov pretekov PTZ vyvolá KST rokovanie s vedením A – TOM ČR. Pripravený program bol 
prerokovaný v celom rozsahu, cenným pokrokom je dohoda o poskytovaní zliav. Zápis z rokovania bude 
sprístupnený na internete. Uznesenie 79/2011 bolo splnené, vypúšťa sa zo sledovania, boli prijaté tri nadväzujúce 
uznesenia: 
Uznesenie 111/2011: VV berie na vedomie rozhodnutie Sekcie mládeže KST odstúpiť od ďalšieho  organizovania 
medzinárodných majstrovstiev PT z dôvodu odlišného chápania PTZ v SR a v ČR,  s okamžitou platnosťou. 
Uznesenie 112/2011: VV schvaľuje aby sa uskutočnilo rokovanie KST – A – TOM ČR, schvaľuje delegáciu KST 
na toto rokovanie v zložení P. Perhala, S. Andrási, M. Šarvanec, poveruje predsedu KST vyvolať rokovanie, podľa 
možnosti v Bratislave, ešte v roku 2011, s cieľom dohodnúť spoluprácu mládežníckej turistiky v SR a ČR. Z: P. 
Perhala; T: 31.12. 2011 
Uznesenie 113/2011: VV schvaľuje navrhnutý systém recipročného poskytovania zliav z ceny ubytovania pre 
členov KST v objektoch KČT a pre členov KČT  na chatách KST. V tomto zmysle bude pripravený dodatok 
nájomných zmlúv s chatármi (keďže k 31.12.2011 vyprší členstvo KST v NFI, zmienku o NFI nahradí KČT) 
Platnosť nadobudne po odsúhlasení zo strany SHS JAMES a chatárov, a po schválení v orgánoch KČT. 
Z: P. Perhala, M. Herchl, T: 6.12. 2011 (termín rokovania s chatármi)              
Uznesenie 86/2011: VV poveril Š. Kuiša pripraviť Žiadosti na KÚ ŽP o povolenie verejných turistických podujatí. 
Žiadosti centrálne podá a správne poplatky uhradí ústredie KST. Z: Š. Kuiš, D. Valúch T: 31.10. 2011 
Stav: termín plynie. 
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  
Stav: P. Perhala rokoval s predsedom SVTS p. Zábojníkom. Náklady na vyškolenie jedného inštruktora VhT  sú 
u SVTS údajne na úrovni až 500 €. 
Uznesenie 89/2011: VV schválil delegátov na XXI. Kongres NFI, ktorý bude v dňoch 30.9. – 2.10.2011 v meste 
Graz, Rakúsko: za KST sa zúčastnia P. Perhala a M. Herchl, sekretariát nahlási ich účasť a vystaví im cestovný 
príkaz. Z: P. Perhala, M. Herchl, KT: 30.9.-2.10.2011 
Stav: Pri nahlasovaní účasti delegátov KST vyplynulo, že od predchádzajúceho kongresu NFI zmenil kľúč pre 
vysielanie delegátov na náklady NFI. Prebieha vyjasňovanie situácie medzi GS NFI a GS KST.  Ak sa potvrdí, že 
NFI hradí účasť len jednému zástupcovi, M. Herchl nebude delegátom KST. 
Uznesenie 90/2011: VV schválil účasť P. Perhalu ako oficiálneho delegáta KST 42. Konferencia EWV  Almeria 
(Španielsko), 9.-12. 10. 2011. Sekretariát mu zabezpečí rezerváciu ubytovania a cestovný príkaz. Z: P. Perhala, T: 
9.-12.10.2011 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 92/2011: VV schvaľuje vyznačenie TZT pre zdravotne postihnutých turistov v Bratislave. Osloviť 
Sekciu turistiky zdravotne postihnutých s požiadavkou o navrhnutie ďalších trás vhodných pre zdravotne 
postihnutých, T: 23.9.2011, Z: A. Guldan  
Stav:  A. Guldan mailom oslovil predsedu sekcie TZP  MUDr. Štefáka, no zatiaľ nemá odpoveď, ani informáciu, 
že by sa niekde inde v rámci SR pripravovala  pre vozíčkarov, resp. zdravotne postihnutých turistov ďalšia trasa.  
 
Uznesenie č. 93/2011: VV poveruje V. Fehérpatakyho aby preveril údajné narušenie statiky jednej 
z predávaných chatiek RS Kokava -Háj, miesto fotograficky zdokumentoval a kontaktoval stavebný úrad 
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s podnetom  na vykonanie stavebného dohľadu s účasťou KST ako majiteľa. T: 31.8.2011. Z: V. Fehérpataky, 
M. Heinrich. Ďalšie rozhodnutie prijme VV po výsledkoch konania. 
V. Fehérpataky bol splnomocnený predsedom KST rokovať na Obecnom úrade Kokava nad Rimavicou 
s výsledkom, že Stavebný úrad prijme do stavebného konania nastávajúceho majiteľa predávanej chatky. 
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie č. 96/2011: VV ukladá členovi VV pre majetok pripraviť dohodu  o výmene okien na Chate M. R. 
Štefánika buď s nájomcom I. Fabríciom alebo dodávateľom priamo, v ktorej sa dodávateľ zaviaže k záručným 
podmienkam, Z: M. Herchl, T: 30.9.2011 
Stav: v riešení, termín plynie. 
Uznesenie 97/2011: VV ukladá koordinátorovi rekonštrukcie Chaty pod Rysmi, aby všetky práce navyše boli 
predkladané ešte pred ich začatím vo forme dodatkov. Koordinátor stavby nie je oprávnený odsúhlasovať náklady 
navyše. KST žiada vypracovať dodatok k dohode a presne vyšpecifikovať náklady navyše. Ak tento aktualizovaný 
rozpočet nebude dodaný, KST neuhradí požadovanú čiastku. Od dnešného dňa je JAMES povinný konzultovať 
akúkoľvek zmenu s KST.Z: P. Perhala, T: ihneď.   
Stav: informoval P. Perhala. Dňa 6.9.2011 sa spolu s E. Fábryovou zúčastnili rokovania so zástupcami investora 
a dodávateľov (Stavunion), rokovanie smerovalo k dohode, že na stavbe sa bude pracovať, kým to počasie 
umožní, aby sa stavba pred príchodom zimy skompletizovala a uzavrela v maximálnej možnej miere, s tým, že 
faktúry budú vystavené až v roku 2012. S dopravnou spoločnosťou (Techmont), zabezpečujúcou helikoptérový 
transport materiálu analogická dohoda nie je možná. Faktúry za letové hodiny vystavia ešte v tomto roku,  
s prísľubom že bez penalizácie počkajú na oneskorenú platbu v roku 2012. 
P. Perhala ďalej informoval, že od budúceho roku už bude chatár V. Beránek platiť plné nájomné podľa nájomnej 
zmluvy. 
Uznesenie 98/2011: VV schvaľuje návrh zmluvy na dodávku fotovoltiky od firmy Wattsun s,. r. o. s 
pripomienkami . Z: E. Fábryová, T: 30.9.2011. 
Stav: v riešení, termín plynie 
Uznesenie 99/2011:  VV schvaľuje finančné krytie na chýbajúcu časť rozpočtu fotovoltického systému na Chate 
pod Rysmi vo výške 60%  z  5125 €. Z: E. Fábryová, T: 30.9.2011  
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Stav:  P.Perhala získal sponzora, s ktorého pomocou KST uhradí cenu v plnej výške, z toho dôvodu požiadal 
o aktualizáciu tohto uznesenia nasledovne:  
Uznesenie č. 99/2011: VV schvaľuje finančné krytie na chýbajúcu časť rozpočtu fotovoltického systému na Chate 
pod Rysmi v celej výške  5125 €. Z: E. Fábryová, T: 30.9.2011 
Termín plynie.  
Uznesenie 100/2011:  VV schvaľuje  uzatvorenie zmluvy na montáž a demontáž kotla s firmou Marián Mrva, 
s podmienkami: dôsledná špecifikácia kalkulácie, oprávnenosť jednotlivých položiek, preukázanie porovnania 
ceny s ponukou konkurenčného dodávateľa. Z: E. Fábryová, M. Herchl, T: 31.8.2011 
Stav: v riešení, plynie predĺžený termín. 
Uznesenie 101/2011:  VV schvaľuje uzatvorenie dohody s Pavlom Bakalárom  z Giraltoviec, o vykonávaní 
priebežného dohľadu a zabezpečenia funkčnosti ČOV na Chate M. R. Štefánika za paušálnu odmenu 200 €/ročne, 
s pripomienkami. Z: E. Fábryová, T: 30.9.2011   
Stav: V riešení, termín plynie. E. Fábryová informovala že po konzultácii s účtovníčkou bude technická zmena 
v spôsobe platby za dohodnutú službu. Nepôjde o odmenu, ale pán Bakalár bude za svoje služby fakturovať, 
v limitnej výške  200 € ročne.  
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 102/2011:  VV deleguje na oslavy 90. rokov SHS JAMES v Spišskej Novej Vsi a na Popradskom 
plese P. Perhalu a E. Fábryovú. T: 12.-14.8.2011 Z: P. Perhala, E. Fábryová 
Delegáti sa podujatia zúčastnili, malo slávnostný priebeh, účasť zástupcov KST bola prijatá ako potvrdenie 
zlepšených vzťahov. Nová pracovná agenda nevyplynula. Splnené, vypúšťa sa.  
Uznesenie 103/2011:  VV deleguje na slávnostné otvorenie pietneho miesta obetiam Veľkej Fatry pri horskom 
hoteli Kráľova studňa A. Guldana. T: 20.8.2011, Z: A. Guldan. 
Delegát A.Guldan sa podujatia zúčastnil, priniesol na pietne miesto za KST veniec. Pozitívne hodnotil peknú 
úpravu okolia hotela i stav hotela po rekonštrukcii. Akcii prialo počasie, takže účasť bola vysoká, prišlo veľa 
seniorov z horskej služby aj turistov. Kritizoval zlý stav príjazdovej cesty, hotel je takto  prístupný len pre 
majiteľov terénnych áut. V. Povoda doplnil informáciu, že na pietnom mieste má svoju tabuľku aj niekoľko 
známych mien z KST. Splnené, vypúšťa sa.   
Uznesenie 104/2011:  VV deleguje na MM PTZ do Palkovíc (ČR) P. Perhalu. T: 3.9.2011, Z: P. Perhala   
Delegát P.Perhala sa podujatia zúčastnil, informoval o tom, že výsledky našich boli vzhľadom na situáciu dobré. 
Rozdielne ponímanie PTZ v SR a v ČR sa spomína na inom mieste zápisnice. Splnené, vypúšťa sa.  
Uznesenie 105/2011:  VV schvaľuje udelenie ocenení: čestné uznanie Ing. Jánovi Spevákovi (člen TJ Spartak 
BEZ, navrhuje RR KBT), Karovičovi Jozefovi (člen TJ Spartak BEZ, navrhuje RR KBT Bratislava).  
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Stav: Ocenenia boli vystavené a budú udelené počas VZ KBT. Splnené vypúšťa sa.  
Uznesenie 106/2011: VV neschvaľuje členstvo KST v Združení cestovného ruchu SR, ukladá sekretariátu 
odpovedať na ponuku v tom zmysle. Z: D.Valúch, T: ihneď.  
Stav: splnené, vypúšťa sa. 
 
2. Rôzne 
 
2.1 Rokovanie na VÚC Košice

2.2  P.Perhala informoval o situácii v AŠPV. Valné zhromaždenie asociácie  bude 19.11., ďalšie zasadnutie VV 
KST 6.10. v Bratislave bude mať k tejto téme samostatný bod.  

 – informoval A. Guldan. Rokovania sa dňa 13.9.2011 zúčastnila delegácia KST 
v zložení P. Perhala, Š. Kuiš, A. Guldan, prijala ich vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu. Rokovanie bolo 
z našej strany iniciované listom P. Perhalu, ktorý oslovil všetkých predsedov samosprávnych krajov, aby 
nasledovali príklad žilinského župana a brali KST ako partnera. Pozitívnym impulzom pre prípadnú spoluprácu 
je, že Košice boli vyhlásené za Kultúrne mesto Európy 2013, v tej súvislosti sa samospráva zaujíma 
o cyklotrasy, náučné chodníky, značkované chodníky. Výhodou je aj to, že Š. Kuiš je členom košickej komisie 
pre cestovný ruch.  

2.3 Š. Kuiš informoval o účasti dvojčlennej delegácie KST (Š. Kuiš, A. Ollé) na turistickom podujatí k 50. 
Výročiu tzv. Modrej trasy, v obci Holoháza, Maďarsko, na pozvanie MTSz.  Modrá trasa vedie zo západu na 
východ naprieč Maďarskom, významom je porovnateľná s našou Cestou hrdinov SNP. Marketing okolo tohto 
podujatia by podľa Š. Kuiša mohol byť vzorom ako získavať z podnikateľskej sféry partnerov pre hlavné 
podujatia KST. Značenie na Miliči je v poriadku. 
2.4  P. Perhala predniesol návrh na udelenie poďakovania chatárovi Igorovi Fabríciusovi za 20 rokov chatárčenia 
na Chate M. R. Štefánika.  
Uznesenie 114/2011:  VV schvaľuje návrh na udelenie pamätnej plakety-poďakovania chatárovi I.Fabriciusovi, 
ktorý už 20 rokov pôsobí na chate M.R. Štefánika,  k okrúhlemu pracovnému jubileu. Ukladá sekretariátu 
zabezpečiť plaketu, aby mohla byť odovzdaná pri najbližšom stretnutí vedenia KST s chatármi. Z: P.Perhala, 
D.Valúch, T:31.10.2011 
2.5  Z KČT prišla pozvánka na tradičný „poslední puchýř“. 
Uznesenie 115/2011: VV schvaľuje delegáciu na „39. poslední puchýř“ 17.-20.11.2011 Vizovice (CZ),v zložení 
Š. Kuiš, J. Racek, ukladá sekretariátu vystaviť delegátom CP. Z: D.Valúch, T: 17.-20.11.2011 
2.6 A.Guldan podal informácie z redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska. Prezentáciou na knižnom veľtrhu 
Bibliotéka v Bratislave vyvrcholí tohoročné putovanie výstavy k 90.výročiu vzniku a nepretržitého vydávania 
KS. Redakcia požiadala KST o doplnenie návrhu na ocenenie zaslúžilých členov redakcie a prispievateľov. 
Sekretariát musí zabezpečiť ich pozvanie, objednať plakety, koordinovať s redakciou návrh a výrobu pozvánky, 
a distribuovať ju partnerom a médiám.  
Uznesenie 115/2011: VV schvaľuje udelenie ocenení pri príležitosti 90 rokov časopisu Krásy Slovenska pre 
Milana Kubiša, Elenu Pukovú, Tibora Sásika - in memoriam, Ladislava Khandla, Milana Ružeka, Júliusa 
Žiškaya, Igora Thurzu, Štefana Homoľu, Vladimíra Míšíka, Jaroslava Nešpora a Ivana Sútorisa.  
2.7  P. Perhala informoval, že využil kontakt  z prípravy konferencie v Rožňave a požiadal Ministerstvo dopravy, 
výstavby a reg. rozvoja o záštitu a príspevok na dve podujatia: - na spomínanú prezentáciu výstavy KS 90 a  
slávnostné podujatie na knižnom veľtrhu Bibliotéka, a na 7.MZZT v Levoči.  
 
3. Aktuálne úlohy a problémy sekcií a komisií  

 Úvodné hodnotenie A. Guldana: sekcia je aktívna, aktivity prebiehajú, komunikácia občas viazne. Niektoré 
materiály, konkrétne Zásady zrazov pre VT, zrejme neboli spracované, keďže neboli dodané. 

3.1 Sekcia vodnej turistiky (SVT) 

Predseda SVT J. Šoffa: ak má sekcia resty v administratíve, v tom očakáva pomoc od ústredia, sám  sa radšej 
venuje činnosti v teréne než papierom. Zápasí s neochotou vodáckych klubov posielať nejaké správy a hlásenia, 
väčšina klubov to považuje  za nepodstatné, tak ako celé členstvo v KST, ak za tým nie sú žiadne výhody, alebo 
príspevky pre vodácke oddiely. Okrem Tatranského okruhu vodákov, ktorý musel byť zrušený, všetky ostatné 
plánované podujatia sa uskutočnili. Kurz cvičiteľov sa pre nedostatok financií nekonal. To nie je dobré, lebo 
špecifikom na vode je, že v každej lodi musí byť minimálne jeden skúsený, preškolený. Zásady zrazov pre VT 
musia zohľadňovať ďalšie vodácke špecifiká – splavné vodné toky v SR majú nestály prietok, je problém 
striedať lokality, je problém dopredu plánovať termín – splavuje sa vtedy keď sú podmienky. Preto sa zraz 
mladých vodákov koná rok čo rok na Dunajci. Činnosť organizačného štábu sa často scvrkne na predsedu sekcie, 
ťažko niekoho nútiť do nehonorovanej činnosti. Na mnohé veci spomínané v zásadách pre usporiadanie 
pešiackych zrazov (slávnostná výzdoba, slávnostné otvorenie a záver ) si vodáci nepotrpia, lebo na to nemajú 
čas, majú dosť starostí s prepravou a prenášaním lodí. Vodákov viac než výzdoba trápi, či bude kde splavovať. 
Bude KST schopné podniknúť niečo proti plánovanej výstavbe malých vodných elektrární (MVE) na Hrone 
a ďalších riekach?  
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P. Perhala: Kurz inštruktorov mohol byť keby sekcia požiadala o použitie prostriedkov na tento účel. 
Spracovanie zásad pre jednotlivé presuny vždy zohľadňuje nejaké špecifiká, preto boli sekcie požiadané, aby si 
to spracovali sami, aby nemali pocit, že ich niekto k niečomu núti od zeleného stola. Ústredie chce pomôcť 
regiónom a sekciám podaním spoločnej žiadosti o schválenie podujatí na Krajské úrady životného prostredia. 
Problematika MVE je zložitá, nedá sa čakať rýchle riešenie, musia sa v tej veci angažovať aj ľudia 
z regionálnych rád.  
J. Šoffa: Ťažko žiadať o nejaké použitie prostriedkov, keď nie je jasné, či vôbec prostriedky sú. Vždy počúvame, 
že nie sú. Ja vlastne neviem, koľko mám na sekciu v rozpočte. Pre budúci rok, je možné vedieť svoj rozpočet  
vopred? E. Fábryová: Áno, ak ministerstvo školstva dodrží sľub a nebude prideľovať dotáciu až koncom mája, 
ako to bolo v tomto roku. Realisticky, aj v najlepšom prípade budeme vedieť aká je dotácia až vo februári.  
P. Perhala: A zápisy z aktívu zasielate? J.Šoffa: Aké zápisy? Neboli prostriedky, aktív sa nestretá. Posielam 
maily, niečo je na internete, bratislavské kluby obyčajne aj tak na nič nereagujú. P.Perhala: A čo tie zásady 
vodáckeho zrazu? J Šoffa: Do konca roku sa to pokúsim spracovať. 
 

Úvod A. Guldan: sekcia je aktívna, PTZ prebieha, bolo stretnutie TOM v Martine, zásady TOM-áckych zrazov 
boli vypracované. O stretnutiach aktívu SM informácie nemá, boli by potrebné, ale bez príspevku KST ich 
zrejme nedokážu zabezpečiť. Hrozivý je pokles počtu TOM-ov. 

3.2 Sekcia mládeže (SM)  

Predseda SM S. Andrási: Sekcia sa v priebehu roka sústreďuje na Slovenský pohár a Majstrovstvá Slovenska 
PTZ, krajské preteky usporiadalo 5 z 8 krajov, majstrovstvá sa konali v Martine, v predtermíne 58 SZT. 
V mizernom počasí bola nálada aj úroveň až nečakane dobrá, treba vyzdvihnúť, že neboli úrazy. Preteky majú 14 
kategórií, vždy prví štyria sa nominujú na medzinárodné preteky, ak spĺňajú podmienku – členstvo v KST.  
Baštami PTZ sú dlhodobo Kežmarok, Stará Ľubovňa, Košice, Kysuce, Bátovce, Prievidza.  Do Palkovíc (ČR) po 
sústredení odišlo napokon 52 pretekárov, za ČR štartovalo asi 150 pretekárov. Hoci napriek výraznej početnej 
prevahe domácich získali naši štyri prvé miesta, sekcia sa rozhodla odstúpiť od usporiadania medzinárodných 
majstrovstiev kým nebude záruka vyrovnanejších podmienok, terajší stav je demotivujúci. Celkove bola mládež 
KST viac nadšená z prípravného sústredenia než z pretekov samotných. Čo sa týka vývoja členskej základne, je 
veľmi nepriaznivý. Zjednodušene sa dá povedať, že na východe základňa stagnuje, na západe sa úplne rozpadá. 
Hovoriť o dôvodoch je námet na samostatný seminár, príčina je aj v rodinách ale hlavne na školách. Členstvo 
v krúžkoch (vrátane turistických) je viazané vzdelávací poukaz. Sekcia mládeže má tiež málo cvičiteľov 
a skúsených vedúcich. Keď kolega Šoffa spomenul špecifiká vodákov, naše špecifikum je v tom, že za mladých 
je do 18 rokov zodpovedný vedúci. Hocikto nevezme na seba také riziko. 
Možno by nám pri nábore pomohlo keby sme zlepšili propagáciu, jednak na internete, ktorý teraz využívame 
najmä na zverejňovanie propozícií, máme inštruktážne DVD, po vzore sekcie jazdeckej turistiky skúsime  
pripraviť nejaký informačný materiál o aktivitách sekcie mládeže KST aj v papierovej podobe.  
P. Perhala: Pripravuje sa rokovanie s A – TOM ČR, na propagáciu aktivít SM treba využívať aj Krásy 
Slovenska.   
V. Fehérpataky: Ak by mal S. Andrási záujem, dá sa už teraz dohodnúť stretnutie s riaditeľkou školy v Hliníku 
nad Hronom (pozn.: paralelne s 59. SZT vo Vyhniach sa v Hliníku nad Hronom uskutoční stretnutie TOM). 
 

Úvodné slovo A.Guldana: Zápisnične je činnosť sekcie podchytená slabšie, než aká v skutočnosti je. Aktivity 
prebiehajú, aj čo sa značenia týka, aj podujatí. Prípravu vrcholného podujatia – cyklozrazu – skomplikovalo 
naviazanie na projekt Krajina roka. Či mal aktív sekcie nejaké zasadnutie nevieme, žiadny zápis nedodali.    

3.3 Sekcia cykloturistiky (SCT) 

Predseda SCT E. Rusnák: sekcia sa stretla 2x, raz v rámci OŠ cyklozrazu a raz počas samotného cyklozrazu. 
V Tatranskej Kotline to vyšlo lepšie ako v Rožňave, asi 120 účastníkov, dobré podmienky v zrazovom centre, 
výborné počasie, až moc horúce na dosť dlhé a kopcovité etapy. V Rožňave bola účasť polovičná a celkove 
podmienky horšie, čo nie je výčitka na organizátorov, taká je tam situácia. Dôležité je že sa podujatie obišlo bez 
zranení. Štafetu prevzala Stará Ľubovňa, zrazové centrum bude pravdepodobne v kúpeľoch, kde bol tento rok 
zimný zraz. O usporiadanie cyklozrazu v roku 2013 prejavili záujem Piešťany. Školenie cvičiteľov  je plánované 
ešte na tento rok, pripravuje ho A. Hasák. Zásady prípravy zrazov upravené na podmienky cykloturistiky sú 
spracované, budú zaslané na ústredie poštou, aj elektronicky.   
Š.Kuiš: Propagácii cyklozrazu 2011 neprospelo, že sa menila informácia o mieste konania, mnohých to zneistilo. 
Vopred treba zastaviť špekulácie o tom, či by sa zraz 2012 nemal konať niekde inde, lebo dopadne podobne. 
M.Herchl: dovysvetlil pozadie Krajiny roka, ku kandidátke Piešťan doplnil informáciu, že zámerom je spraviť 
v Piešťanoch Európsky týždeň cykloturistiky 2013, čo je tradičné podujatie hojne navštevované cykloturistami 
so západnej Európy, slovenský cyklozraz by bol súčasťou. Zrazovým centrom má byť piešťanský autocamping, 
otázka je, či dovtedy prežije... J.Mitaľ: diskutoval o bezpečnosti na trasách okolo Tatranskej Kotliny, uvádzal 
nepríjemný osobný zážitok, keď ho v obci Výborná obťažovala skupina výrastkov. Nebolo možné malých 
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Rómov  spacifikovať nejakou hliadkou polície? E. Rusnák: Počas etapy sa nič také nestalo, ak ide o individuálny 
prejazd, v tomto kraji to organizátor sotva dokáže ustrážiť.   
P. Perhala: 20.-21.októbra bude v Banskej Štiavnici konferencia o horskej cyklistike, bude tam zaujímavá 
zostava ľudí s ktorými už buď rokujeme, alebo chceme rokovať, budem tam, ale  mal by sa zúčastniť aj niekto za 
sekciu. E. Rusnák: Po otvorení Levočských vrchov pre verejnosť dalo mesto Levoča do rozpočtu nejaké 
prostriedky na vyznačenie trás. Pracujeme na tom, s kým treba riešiť evidenciu nových úsekov? 
E. Škutová:  Čo sa týka cyklotrás, tie treba dať zaevidovať J. Hlatkému (SCK), pešie trasy musí schváliť Sekcia 
značenia KST. Vďaka tohoročnej dotácii má aj sekcia značenia odložené nejaké prostriedky na značenie 
v Levočských vrchoch. 
 

Úvodné hodnotenie A. Guldan: Ako bolo práve spomenuté, sekcia má v tomto roku viac prostriedkov, tým  
3.4 Sekcia značenia (SZ) 

pádom bolo možné rozbehnúť viac práce než po minulé roky. Do výroby už bolo zadaných 1 000 ks smeroviek 
a TMN. Predsedovi KST sa podarilo zaangažovať Lesy SR.  Tento mesiac bol pripravený návrh Zmluvy 
o partnerstve a spolupráci KST – Lesy SR, nadväzujúci na rámcovú dohodu podpísanú v lete, čaká sa na 
vyjadrenie Lesy SR š.p. – konkretizáciu ich príspevku na značenie TZT. Rady značkárov sú výrazne prestárlé, 
nie všetci už vládzu tak ako by sami chceli, získanie a doplnenie mladších sa stalo naliehavou úlohou. 
Predsedníčka SZ E. Škutová: Je fakt že prostriedkov na tento rok je najviac od roku 1993. Bol už najvyšší čas, 
lebo zo všetkých strán chodia upozornenia turistov na smerovníky, kde sú smerovky prehrdzavené až do 
nečitateľnosti. Takže momentálne sa robí veľa, v príprave (zadávanie výroby)  aj v teréne, kým počasie praje. 
Hlavné témy heslovite: školenie – u značkárov sa robí každý rok, podmienkou je, aby adept už  pracoval ako 
pomocný značkár; propagácia - po úmrtí člena propagačnej komisie Jána Škrovinu stagnovala, je potrebné 
zlepšiť; administrácia – v tomto má sekcia resty, niektoré zápisnice meškajú, polepšíme sa; inovácia – bolo 
pripravené zadanie do výzvy na výber zhotoviteľa značkárskeho softvéru, výzva bola zverejnená, termín plynie; 
značenie TZT v Levočských vrchoch – rekognoskáciou priestoru ktorý sa otvoril pre značenie po zrušení 
vojenského pásma boli poverení značkári zo Spišskej Novej Vsi  a Starej Ľubovne, páni Olejník a Surgent; 
súkromné lesné panstvá – vypuklý problém zatierania značiek trvá v okolí Vápeča, najnovšie aj na južnej strane 
Chopku; digitalizácia -  realizuje sa na základe dohody KST – FREEMAP, o. z., vkladanie trás (bodov) do GPS, 
možnosť upozorňovať na „poruchy“ značenia; doplnkové zdroje z rozpočtov VÚC – najďalej sa KST dostal 
v žilinskom kraji, vďaka spolupráci s SCK. Na ostatné VÚC bola zaslaná žiadosť predsedu KST o stretnutie, 
s tým cieľom aby sa rozbehla spolupráca (vrátane finančnej) podľa žilinského vzoru; vekový priemer – naozaj sa 
dosť hrozivo zvyšuje, nie je to však jediná príčina slabšej práce niektorých regiónov, bude im to vytknuté na 
rokovaní ÚR; aktualizácia VP Náhrady pre značenie – sekcia dá pripomienky. 
M. Herchl: dal dva námety – pre zlepšenie spätnej väzby od užívateľov TZT  navrhol vytvoriť na webe KST 
odkazovú schránku pre hlásenie poškodeného značenia; pre zrýchlenie prílevu nových vyškolených značkárov 
navrhol upustiť od podmienky že adept školenia musí mať prax pomocného značkára. Potvrdil, že tlak na rušenie 
značkovaných  trás, vedúcich cez neštátne lesy a súkromné pozemky narastá, apeloval aby KST chodníky bránil.    
J. Mitaľ: Vraňarská magistrála v oblasti Košíc existuje len na mape, v teréne nie je udržiavaná, tým pádom ani 
používaná. Sekcia LT má záujem o vyznačenie lyžiarskych trás, aj keď sú posledné zimy na sneh skúpe. Zo 
sekcie LT chce pre zdravotné problémy odísť Z. Šír, zodpovedný za značenie, sekcia uvíta personálne 
odporúčanie SZ, kto by ho mal nahradiť. 
 

Úvodné hodnotenie A.Guldana:  sekcia pracuje, schádza sa, na stretnutia ho pozýva, zápisnice zasiela.  Potvrdil 
potrebu výmeny na poste značkára. 

3.5 Sekcia lyžiarskej turistiky (SLT) 

Predseda SLT J. Mitaľ: sekcia sa schádza vďaka tomu, že jeden jej člen, Dušan Mišík umožnil aby sa schádzali 
u neho na firme, v Ružomberku, čo je dobre dostupné členom zo všetkých strán. Hoci je pri riešení problémov 
badať u niektorých členov prechodnú pasivitu, je to spôsobené pracovným vyťažením, celkove je sekcia až na 
zmieneného Z. Šíra perspektívna. Sekcia chce pracovať transparentne, svoje dokumenty zverejňuje na webe 
KST. Školenia – existuje akýsi prehľad vyškolených za posledné roky, ale je zavádzajúci  (mŕtve duše), pred 
MZZT treba spraviť aspoň „zrýchlené“ doškolenie cvičiteľov, podstatné je zorientovať ich v právnej 
zodpovednosti za účastníkov na trasách. Podmienkou účasti na školení je členstvo v KST, sekcia zabezpečí 
lektorov. Z porovnania práce OŠ v Starej Ľubovni a v Levoči vidno, že terajší organizátor nie je taký skúsený, 
ale aspoň že je. Kto pripraví zimný zraz v roku 2013, to ešte nie je jasné, lebo RR Prievidza svoj záujem stiahla. 
Reálne by sa mohli náhradníkmi stať Kysučania, ale najprv chcú vedieť čo najviac - aké sú ich povinnosti, aký 
príspevok dostane organizátor z rozpočtu KST a pod., lebo ešte stále nie je zabudnuté fiasko zamýšľaného 
zimného zrazu v roku 2010 na Orave.  
P. Perhala: sekcia LT nech upozorní predsedu OŠ 7.MZZT R. Rusnáka, aby propozície zrazu zverejnili čím skôr. 
Ak sa predsedovi KST podarí cez Ministerstvo dopravy zabezpečiť medzinárodnému zrazu zvýšenú dotáciu, 
chce, aby sa to odrazilo na znížení nákladov pre účastníkov: organizátor by mal účastníkom z radov TOM (vo 
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veku do 18 rokov) a čestným hosťom  zo zahraničia celkom odpustiť účastnícky poplatok, účastnícky poplatok 
zahraničných mládežníkov znížiť na 3,00 €,  dospelých znížiť z 8,00 na 7,00 €. 
Š. Kuiš navrhol motivačne odstupňovať výšku poplatku aj podľa termínu platby, kto zaplatí skôr, nech platí 
menej.  P. Perhala: úpravy členských poplatkov  sa musia dostať do zrazového spravodaja Prvé číslo vyjde už 
teraz, tesne pred zrazom treba vydať doplnený aktualizovaný spravodaj, jednak na webe, jednak v tlačovej 
podobe ako materiál, ktorý dostanú účastníci do tašiek. Čo sa týka prípravy 47. SZZT , iniciatíva M. Tomana je 
cenná, ale nie je smerodajná. O usporiadanie zrazu sa musí prihlásiť RR Kysuce (Čadca). 
 

Úvodné hodnotenie A. Guldana: pochvala, tak si predstavuje činnosť dobre fungujúcej sekcie – aj zasadnutia, aj 
akcie, aj školenie, aj komunikácia.  

3.6 Sekcia pešej turistiky (SPT) 

Predseda SPT J. Racek: najprv chronologicky zhrnul hlavné podujatia, ktoré sekcia zabezpečovala. Národné 
kolo EURORANDO – podujatie s peknou symbolickou myšlienkou ochrany vody ako zdroja života, aj ako 
metafory zlievania, spájania sa turistov národných organizácií do vzájomne prepojenej turistickej Európy. Hoci 
sa sekcia príprave seriózne venovala, výsledok bol čiastočne znehodnotený slabým záujmom  miestnych 
odborov (česť výnimkám!) a nízkou účasťou na stredoeurópskom kole v slovensko-česko-rakúskom trojhraničí  
(Holíč, Kopčany, Břeclav). Pozitívne bolo zaangažovanie sa sekcie JT. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy 
Slovenska na Pilsku postihla nepriazeň počasia – deň pred aj deň po bolo slnečno, samotný deň stretnutia však 
bol upršaný, čo sa až tak neodzrkadlilo na účasti, ale vytrvalý dážď prekazil záver na futbalovom ihrisku 
v Mútnom, s veľkým časovým sklzom sa núdzovo odohral v klubovni, treba povedať, že pre tých čo vytrvali, bol 
starostlivo pripravený program s účasťou miestnych detí a mládeže všetkých vekových kategórií silným 
zážitkom. Aj 42.stretnutie TOM v Martine, začalo pod nápormi dažďa, nadväzujúci 58.SZT mal už počasie 
veľmi dobré. Účasť bola slabšia ako rok pred tým v Dolnom Kubíne, niektorých odradilo, že zrazový priestor 
bol priamo v meste. Domáci organizátori odviedli veľmi dobrú prácu. Prípravu Národného výstupu na Kriváň 
riadil OŠ, na čele ktorého bol predseda KST, podujatie získalo záštitu premiérky Radičovej, aj keď bez 
finančného príspevku. Na vrchol vystúpilo viac ako 1 000 turistov. Začiatkom septembra sa v Rožňave  
uskutočnilo 3. stretnutie priaznivcov KST, výstupu na Dievčenskú skalu sa zúčastnila asi 200-členná skupina 
turistov pestrého medzinárodného zloženia ( stredoeurópske, pobaltské aj západoeurópske turistické organizácie 
tu mali zastúpenie vďaka tomu, že zároveň s našim podujatím tu vrcholil a končil 2-ročný projekt Krajina roka, 
iniciovaný medzinárodnou federáciou NFI. Podujatie to bolo vydarené, štafetu prevzala RR Svidník Stropkov, 4. 
stretnutie priaznivcov KST pripravia na Bani. Stretnutie čitateľov KS 2012 bude na malofatranskom Kľaku, 59. 
SZT bude vo Vyhniach, 43.stretnutie TOM v neďalekom Hliníku nad Hronom. V roku 2013 bude jubilejný 60. 
SZT v Bratislave, KBT ho bude organizovať v spolupráci s RR Dunajská streda, na rok 2014 sa organizátor ešte 
neprihlásil. Spektrum hlavných podujatí v budúcom roku rozšíri spoločné turisticko-lesnícke podujatie „Lesným 
chodníkom Jozefa Dekréta Matejovie“, ktoré sme do kalendára zaradili na prvý októbrový víkend.  
J. Mitaľ: Zimné stretnutie čitateľov KS v roku 2012 nebude? 
P. Perhala: redakcia to nemá v úmysle, zámerom je robiť zimné stretnutia v 3-ročnom, možno až 5-ročnom 
intervale. M. Herchl: v akom stave je úloha dostať Záznamník Cesty hrdinov SNP do elektronickej podoby? 
J. Racek: nemáme na to v sekcii odborníka, ale pomoc prisľúbil kolega predseda sekcie JT Michal Hučko, vraj 
sa to dá stihnúť do konca roka. 
 

Úvodné hodnotenie A. Guldana: sekcia je konsolidovaná, školenia organizuje každoročne, s dobrou účasťou. 
Zásady zrazov spracovala sekcia čiastočne, chýba  informácia o tom, či sa sekcia stretáva, neprišla žiadna 
pozvánka .  

3.7 Sekcia vysokohorskej turistiky (SVhT) 

Predseda SVhT V. Jeremiáš: Celoročný plán činnosti  sekcie  s dátumami stretnutí bol zaslaný na sekretariát, 
špeciálne pozvánky neposielam nikomu. Inštruktorom, ktorí absolvovali školenie, odovzdáva preukazy na 
začiatku zrazu. Je taký námet, upraviť tieto preukazy tak, aby ich súčasťou bola fotografia držiteľa. 44. zraz VhT  
sa konal v tradičnom termíne, na tradičnom mieste, je čudné, že delegáti VV sa nezúčastnili ani slávnostného 
otvorenia ani odborného seminára. E. Fábryová: nebolo to úmyselné odignorovanie, akosi ku mne neprenikli 
informácie o začiatku spomínaných častí programu, takéto informácie treba v priestore zrazu lepšie zviditeľniť.  
V. Jeremiáš: upozorňujem na aktivity klubu Azimut z Prievidze, cez internet ponúkajú vodenie na VhT túry za 
peniaze, na čo nemajú oprávnenie. Najbližší aktív sekcie sa tým bude zaoberať, chceme to riešiť úpravou 
príslušného VP, aby sa takéto pokusy nemnožili. Sezóna bude pre S VhT končiť 26.11. festivalom horských 
filmov v Turčianskych Tepliciach.  P. Perhala: Chcel by som sa zúčastniť. Dostanem pozvánku? Voči sekcii 
VhT mám jednu výhradu - chýba komunikácia cez e-mail. Je to dnes už nutnosť, ak samotný predseda nemá 
internet, mal by niekoho zo sekcie poveriť. Chcel by som otvoriť aj otázku miesta a času pre tento zraz. V. 
Jeremiáš: Sú hlasy, že termín je nevhodný, a miesto stále to isté. ATC Tatranská Štrba to už na rok nebude, 
prebieha výber nového miesta. Termín však zatiaľ nemeníme. P. Perhala: V rámci prípravy dohody o spolupráci 
medzi KST a SVTS som sondoval, či by SVTS školil zadarmo inštruktorov VhT, ako reciprocitu za 50%-nú 
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zľavu z ceny ubytovania na horských chatách KST, o ktorú majú záujem.  Odpoveď bola zamietavá, lebo 
vyškolenie jedného frekventanta kurzu VhT ich údajne stojí až 500 € , takže zadarmo školiť nebudú. V.Jeremiáš: 
Tí čo v SVTS školia, boli vyškolení u nás v KST a teraz chcú na nás zarábať? O kurzy je záujem, kým sa dá, 
budeme si inštruktorov školiť sami. P. Perhala: Aké sú vzťahy s VhT KČT? V.Jeremiáš: sú viac-menej formálne. 
P.Perhala: ak máte záujem aby boli lepšie, je to na Vás. Ja povzbudzujem sekcie k samostatným kontaktom cez 
hranice. 
   
Ďalšie sekcie ( JT, TZP, kemping a karavaning)  nemali na zasadnutí zástupcu, na rad prišli komisie. 
 

Úvodné hodnotenie V. Povoda: Komisia si svoje úlohy plní, nie sú s ňou problémy, predseda drží situáciu 
v rukách, zápisnice zasiela. Druhá vec je, že mladšie ročníky pod 50 rokov vo výkonnostnej turistike chýbajú. 
Zúčastnil som sa seminára klasifikátorov, bolo to dobré školenie, dalo mi to dosť, ale zúčastnilo sa len 7 ľudí... 

3.8 Klasifikačná komisia (KK) 

Predseda KK M. Petrík: nízka účasť na seminári ma sklamala. Rovnako aj celkový nezáujem turistov 
o potvrdenie zápočtových ciest je jav, ktorý sa z roka na rok prehlbuje. V Martine na zraze bolo 560 ľudí, z toho 
si dalo ZC potvrdiť len 11 účastníkov. Svedčí to buď  o masovom ústupe od výkonnostného chápania turistiky, 
alebo je naša členská základňa taká zostarnutá, že výkony nemá kto robiť. V. Povoda: tiež ma tento stav mrzí. 
Výkonnostná turistika, nie je o okamžitých extra výkonoch, ale o vytrvalosti, je to celoživotný program, 
motivácia aby človek robil turistiku aktívne do vysokého veku. Škoda, že taká veľká časť turistickej verejnosti to 
ignoruje, potom výkonnostná turistika na Slovensku stagnuje. Ešte aký–taký záujem je o odznak Najvyššie 
vrcholy Slovenska. K apatii na plnenie cieľov výkonnostnej turistiky sa občas pridáva nepochopiteľná averzia na 
drobné výhody, ktoré majú majstri turistiky. Ten kto spochybňuje ich turistické „zásluhy“ si asi neuvedomuje, že 
získanie tohto titulu sa nedá stihnúť v nejakom skrátenom konaní, vyžaduje si najmenej 20 rokov všestrannej 
a naozaj húževnatej turistickej činnosti, ktorú treba naplánovať, vykonať a zdokumentovať. M.Petrík:  
minimálne 6 regiónov nemá klasifikátora. Asi nikomu nechýba. V. Povoda: mali by sme ešte skúsiť nejakú 
aktívnejšiu propagáciu. Na webe KST je ikonka výkonnostnej turistiky (písmeno M) prístupná z hlavnej stránky, 
to je prvý krok. Keď tam niekto klikne, mohol by tam nájsť modelovo vyplnenú dokumentáciu zápočtovej cesty. 
P. Perhala: čoskoro sa uskutoční obnovené stretnutie majstrov turistiky na Martinských holiach. To je príležitosť 
napísať o majstroch turistiky do Krás Slovenska a poňať to ako upútavku, ako propagáciu výkonnostnej 
turistiky. 
 

Predseda MK P. Perhala v stručnosti zhrnul hlavné cezhraničné aktivity: Prípravu 7.MZZT v Levoči, o ktorom 
už bola reč; účasť na konferencii NFI v rakúskom Grazi, bude to vlastne oficiálne rozlúčenie KST s touto 
turistickou federáciou; účasť na konferencii EWV v Španielsku umožnila predsedovi  sekcia značenia, ktorá sa 
vzdala účasti svojho zástupcu; na Olympiádu IVV v Turecku KST oficiálne nevysiela nikoho, neoficiálne 
ponesie slovenskú vlajku M. Fulka, ktorý sa podujatia zúčastní na vlastné náklady; na poslednom dvojstrannom 
rokovaní KST-KČT v Rožňave, sa podarilo medzi delegáciami nájsť zhodu v názore na filozofiu recipročnej 
zmluvy o vzájomnom priznávaní zliav z ceny ubytovania (členovia KČT dostanú na chatách KST rovnakú 50%-
nú zľavu akú majú členovia KST, ak bude členom KST pri turistickom pobyte v ČR priznávaná v objektoch 
KČT rovnaká zľava ako domácim turistom) – tento spoločný návrh teraz musia schváliť vrcholné orgány oboch 
organizácií; blíži sa dvojstranné stretnutie KST – MTSz, témou bude prepojenie TZT na území SR a Maďarska; 
delegácia KST sa na pozvanie ÖTK zúčastní VZ  Klubu rakúskych turistov; agendu IVV prevzal po M. Fulkovi 
P. Hromada, ale to je len dočasné riešenie, hľadá sa iný kandidát, mal by ovládať buď nemčinu, alebo angličtinu. 

3.9 Medzinárodná komisia (MeK) 

 

Predsedníčka EK E. Fábryová zhodnotila ekonomickú situáciu KST ako napnutú, napriek tomu, že dotácia 
prišla(aj keď bola potvrdená s vysokým dátumom koncom júna) a že z chát plynie oproti minulému roku vyšší 
nájom. Mimoriadnu záťaž predstavujú výdavky na rekonštrukciu Chaty pod Rysmi, našťastie sa podarilo 
zabezpečiť aj mimoriadny príjem – z predaja chatiek RS Kokava Háj. Zložitou úlohou v účtovníctve KST je 
vedenie agendy značkárskych zmlúv.  Na ústrednej rade predloží stav čerpania prostriedkov rozpočtu 2011 aj 
predbežný rozpočet na úvod roka 2012 (do VZ).  

3.10 Ekonomická komisia (EK) 

J.Mitaľ: najhoršie sú na tom lyžiari. Kým je sneh, nikto nevie, či peniaze budú, tak sa rozpočet na sekcie nerobí, 
Keď potom ministerstvo dá dotáciu, už je dávno po snehu a kto by myslel na lyžiarsku turistiku v prostred leta. 
J.Šoffa: položím zopár otázok o ktorých tu rozmýšľam, viem že odpoveď nedostanem, ale rozmýšľajte aj vy: 
- Nemohli by dostávať sekcie prostriedky na činnosť zálohovo? 
- Nedal by sa prispôsobiť hospodársky rok KST režimu prideľovania dotácie, že by bol od februára do konca 
januára, alebo od marca do konca februára?  
- Ako má sekcia rozvíjať svoje samostatné kontakty do zahraničia, keď nemá peniaze? 
- Sú regionálne rady vôbec potrebné? Neušetrili by sme ich zrušením? 
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Úvodné hodnotenie V. Povoda: komisia sa stretla pred rokom a vytýčila si  skromný plán, primeraný finančnej 
situácii v akej sa KST nachádzal, dosiahnuť aspoň zlepšenie web stránok. Nie je to ideálne ale niečo sa podarilo. 
Celkovo mi však pripadá komisia v terajšom zložení málo akčná.  

3.11 Propagačná komisia (PK) 

Predseda PK D. Valúch: Komisia počas prvého roku pracovala v zdedenom zložení, oslabilo ju úmrtie J. 
Škrovinu, namiesto neho bol do PK kooptovaný Pavol Zajac z KBT, teraz sa pripravuje kooptácia ďalších troch 
Bratislavčanov, ktorí majú praktické skúsenosti z oblastí dôležitých pre propagáciu – M. Hučko (výstavníctvo) , 
S. Mäkká (žurnalistka z internetového portálu venovaného turistike), K. Martonová (reklamná grafička) . Treba 
riešiť veľa vecí – dokúpiť drobné úžitkové veci s logom KST (diplomy, vizitky, obaly, tašky, kľúčenky a pod.); 
doriešiť samotné logo zhotovením dizajn manuálu; ukončiť výber a objednať veľké (50 cm priemer), voči 
horskému počasiu odolné logo KST pre vysokohorské chaty; pripraviť do tlače kalendár podujatí KST 2012, 
pričom vyskúšať predaj inzercie, či by bol kalendár finančne samonosný; pripraviť do tlače informačné 
skladačky Staň sa členom KST, Vysokohorské chaty KST; pripravovať aspoň 4 tlačové správy do roka, pustiť sa 
do druhej etapy zlepšovania funkcionality webu KST;   
 
Pretože problematikou majetkovej komisie sa VV zaoberá pomerne pravidelne, predseda tejto komisie M. 
Herchl nereferoval. Predseda organizačnej komisie M. Heinrich, ani predseda Učebno-metodickej komisie 
a Komisie ochrany prírody L. Khandl, neboli prítomní, problematika týchto komisií bolo odročená do ďalšieho 
zasadnutia VV, bod 3 programu bol ukončený.    
 
4.Stretnutie s funkcionárskym aktívom RR Banská Bystrica 
Predseda KST P. Perhala predstavil členov VV a ich oblasť pôsobnosti. Predseda RR Banská Bystrica D. 
Kaliský predstavil prítomných (podľa  prezenčnej listiny) a ospravedlnil neprítomných členov RR a predsedov 
O/K KST, charakterizoval situáciu RR Banská Bystrica:  podľa počtu predaných známok je v RR evidenčne 
mierny medziročný pokles členskej základne, pričom existujú výnimky: Lokomotíva KST BB eviduje nárast, čo 
pripisuje zmodernizovanému prihlasovaniu na zmluvnú dopravu na akciu, kde je podmienkou vstupu do 
rezervačného systému (na internete) členstvo v KST. V Podbrezovej oddiel zanikol, v Heľpe sú aktívni turisti, 
ale známky si nekupujú. Treba spomenúť aj turistický klub pri Univerzite Mateja Bela, klub v Španej Doline 
robí každoročne veľké podujatie 7-dňový prechod hrebeňa Nízkych Tatier. Čo sa týka značenia, okres Banská 
Bystrica a okres Brezno majú najviac km TZT , na ich vyznačenie RR získala 2 000 € aj cez nadáciu 
EKOPOLIS. V majetku RR je Dom turistiky Banská Bystrica a útulňa v sedle Ďurková (= útulňa pod 
Chabencom)na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier.   
M. Kollárik, Brezno, značkár – ľudia kradnú, alebo ničia smerovky (vrátane poškodzovania streľbou), potom sú 
na internete sťažnosti, že niekto nenájde smerovku. Turistické aktivity v Brezne a okolí dosť upadli, niet ani dosť 
turistov, nieto ešte značkárov. Starí značkári obnovili v tomto roku už skoro 200 km TZT. 
Z. Šír, značkár, člen sekcie značenia – vyznačilo sa čo sa dalo, osadených cca 80 nových smeroviek. Voľakedy 
bola B. Bystrica centrom lyžiarskej turistiky, ale je to už minulosť. Zimné, presnejšie jarné hrebeňovky na 
bežkách sú dobrodružstvom, ktoré by mohlo prilákať milovníkov adrenalínu, ak sa im to správne naservíruje.  
Pani Kordíková, KST Jasenie -  majú 40 členov, RR im zverila do opatery útulňu v sedle Ďurková, nedávno (po 
prvomájovom incidente) tam vymenili nájomcu. Je v skúšobnej dobe na 1 rok, zmluva je postavená tak, že 
nájomca musí  časť zisku investovať do zveľaďovania útulne. Už aj nového kritizoval ktosi na internete, že 
vyberal po 2 €  od tých čo stanovali vedľa útulne. Podpredsedníčka klubu je starostkou obce, obec dotuje útulňu 
palivovým drevom. 
D. Kaliský – je tam sporák, ale variť (poskytovať stravu) nájomca oficiálne nemôže. Inak, pod historickým 
návrhom útulne je aj podpis Zdena Šíra.  
Š. Kuiš: časť vyryvačných komentárov sa dá odbúrať transparentným cenníkom, ktorý treba zverejniť na útulni 
aj na webe KST. 
M. Kollárik – navrhol doplniť dohodu o spolupráci s  Lesmi SR o riešenie povolenia na vstup autom,  aj keby len 
formuláciou, že značkár si to má dohodnúť s príslušným lesným závodom.  
P. Perhala -  spýtal sa na KST Kremnička, ktorá má pekné webstránky. 
Pán Hlavatý: Máme stále prísun členov, až sa sami čudujeme. Máme silnú sekciu VhT, aj s licenciou na 
školenie. Práve VhT láka mladých , ročne príde na kurz zo 20 záujemcov. Majú pre nich cvičné skaly, aj malú 
zaistenú Via Ferratu. Doplnil kritický postreh: vo Vysokých Tatrách chodník do Lomnického sedla je uzavretý 
a lanovka neberie turistov dolu. To je jasný zámer – prevádzkari lanovky si (v spolupráci s TANAP-om) 
vynucujú požívanie lanovky zákazom vstupu na chodník. 
p. Potocký, Horné Pršany – majú v obci menší, „dedinský“ klub, venujú sa turistike  aj VhT. 
KST Vibram Malachov – dobrá partia 30-tich relatívne mladých turistov, ktorí sú aj značkári. Vyniesli už na 
hrebeň viacero samorastov – smerovníkov. 
D. Kaliský podčiarkol význam vyškolenia dobrých inštruktorov. Ak na masovejšom podujatí chýba dostatok 
vycvičených vedúcich trasy, potom sa výkonní menia na bežcov a menej výkonní môžu mať problém.  
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P. Perhala: Podujala by sa RR na prípravu Zrazu?  
D. Kaliský: Nie, nepáči sa mu súčasný zrazový trend napchať všetkých ľudí do jedného veľkého hotela. 
M. Kollárik: Ale stretnutie priaznivcov KST by zorganizovali radi. 
 
P. Perhala na záver  poďakoval funkcionárom RR Banská Bystrica za dlhoročnú dobrovoľnícku prácu a pozval 
všetkých na  sobotňajší výlet na hrebeň Kremnických hôr do sedla Tri kríže a na exkurziu do Badínskeho 
pralesa. 
 
Zapísal: D. Valúch   
  
 
 
 
 
 
          Peter Perhala 
          predseda KST 
 


