
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

17.2. 2012  Michalovce/Vinné  
 
                                                                                                                                                                  

Prítomní:    
Členovia VV KST: Peter Perhala, Marek Heinrich, Erika Fábryová, Štefan Kuiš 
prizvaní

Ospravedlnili sa: členovia VV Arnošt Guldan, Miroslav Herchl a Vladimír Povoda, členovia RK Ján Pullmann, 
Anna Mazániková a Vladimír Fehérpataky, Zuzana Kollárová, šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska.  

: Eva Škutová, predsedníčka sekcie značenia; Zuzana Jendželovská, členka ÚR a členka ekonomickej 
komisie KST - kandidátka VV na obsadenie funkcie člena VV pre sekcie; Dušan Valúch - generálny sekretár 
a zapisovateľ. 

 
Program podľa pozvánky: 

1. Kontrola plnenia úloh            P. Perhala 
2. Aktuálne úlohy Sekcie značenia                                                     E. Škutová 
3. Aktuálne úlohy Majetkovej komisie                                               V. Povoda, M.Herchl 
4. Návrh zásad na organizovanie zrazov                                             Š.Kuiš 
5. Návrh na revíziu VP (o cestovných náhradách; o sieti turistických ubytovacích zariadení)   

                                                                                                         M. Heinrich            
6. Rôzne  
7. Rozšírené zasadnutie VV s účasťou funkcionárskeho aktívu  RR KST Michalovce 

 
P.Perhala na úvod 
-   ospravedlnil chýbajúcich členov VV. Okrem A. Guldana,  ktorý sa práce vo VV vzdal  zo zdravotných 
dôvodov k dátumu 22.4. (najbližšie rokovanie ÚR), no t.č. je stále riadnym členom VV KST, chýba V. Povoda z  
pracovných dôvodov a M.Herchl z rodinných dôvodov. Poďakoval ostatným za účasť a tým zachovanie 
uznášania schopnosti zasadnutia. 
-  predstavil prítomným členom VV Zuzanu Jendželovskú - hospodárku KBT, zastupujúcu KBT v ÚR a členku 
ekonomickej komisie KST, ako kandidátku na  kooptáciu do VV, na pozíciu, ktorá sa uvoľní po A. Guldanovi, 
na zvyšok funkčného obdobia. Z Jendželovská podala základné informácie o svojej doterajšej činnosti v rámci 
KST.  
Uznesenie 18/2012: Výkonný výbor  v zmysle Stanov KST, čl.7, bod 2, písm. e, navrhuje Ústrednej rade, aby po 
odstúpení A.Guldana z VV KST z vážnych zdravotných dôvodov, poverila výkonom funkcie člena VV KST pre 
sekcie, do konca terajšieho funkčného obdobia, členku ÚR KST Zuzanu Jendželovskú. Z: P.Perhala, T.21.4.2012 
 
1.Kontrola plnenia úloh                                                                                                                  
Uznesenie 45/2010: VV ukladá M.Heinrichovi pripraviť metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov 
a inštruktorov“ Z: M. Heinrich, KT: 23.3.2012 
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: 31.12.2011. 
Stav: záznamník bol úspešne zdigitalizovaný, M.Hučko odovzdal jeho digitálnu verziu  J.Racekovi, ktorý 
v spolupráci s dotknutými RR  zapracuje aktualizácie. Plynie predĺžený termín. KT 23.3.2012 
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: Zdravotný stav nateraz neumožňuje nositeľovi úlohy angažovať sa, zmena termínu na „priebežne“, úloha 
zostáva v sledovaní, prevezme ju nový člen VV. 
Uznesenie 64/2010: VV poveruje generálneho sekretára aby modelový text dohody o spolupráci, získaný od J. 
Ropjaka, 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 
možno označiť obchody a služby poskytujúce zľavu pre členov KST.  Z: E. Fábryová, D. Valúch, T: 23.9.2011. 
Stav: problematika označovania vybraných podnikateľských subjektov ako Priateľov turistiky - Partnerov KST 
sa dostala do uznesenia 2/2012, viď ďalej. VV ruší pôvodné uznesenie 64/2010.    
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: žiadne nové skutočnosti, zostávajú  nedoriešené prenájmy domén Zbojníckej chaty a Chaty pod Rysmi. 
Plynie predĺžený termín, KT 23.3.2012 
Uznesenie 108/2011: VV ukladá riešiteľskému tímu, ako podklad pre vytvorenie biografického slovníka osobností 
turistiky na Slovensku pripraviť heslár, rozposlať ho predsedom RR a zverejniť na www.kst.sk. 
 Z: V.Povoda, T:30.11.2012.   
Stav: v neprítomnosti  vedúceho tímu  V. Povodu sprostredkoval D.Valúch jeho telefonické vyjadrenie k možnosti 
zapojenia externého odborníka, docenta Pareničku z NLC Martin. Zmienený pán t.č. dokončuje iný projekt 
podobného rozsahu ako ten náš, k tejto veci sa preto zatiaľ nevie vyjadriť, najskôr až v apríli. KT: 23.3.2012 
Uznesenie 44/2011: VV poveruje M. Heinricha aby po právnej stránke posúdil návrh textu výzvy a listu 
navrhnutého sekciou vodnej turistiky. GS upraví text a pripraví na odoslanie na hlavičkovom papieri KST Z: 
M.Heinrich, D.Valúch; T: 31.12.2011  
Stav: List bol odoslaný, uznesenie sa vypúšťa zo sledovania. 
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: bez zmeny – chýbajú materiály zo sekcií CT, VT a VhT. Plynie predĺžený termín pre meškajúce sekcie KT: 
23.3. 2012;  po dodaní podkladov od  sekcií redakčne upraví Š. Kuiš, KT: 25.8. 2012 
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 
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: Spoločnú žiadosť, pokrývajúcu všetky regióny, podalo ústredie na Ministerstvo ŽP. V zákonnej lehote nás 
MŽP požiadalo o doloženie dokumentácie (zákresy všetkých trás, prechádzajúcich cez národné parky  a súhlas 
všetkých vlastníkov, resp. správcov lesov, cez ktoré prechádzajú trasy podujatí, uverejnených v kalendári 2012). 
Doložili sme súhlas od Lesy SR a zoznam všetkých Národných parkov. Úloha v zapísanom znení tým bola 
splnená, ale z ministerstva ŽP prišlo písomné stanovisko, že dokladovanie súhlasu vlastníkov a priebehu trás je pre 
nich v dodanej podobe nedostatočné a neakceptovateľné. Pretože nie je reálne pripraviť také podklady, aké 
požaduje MŽP, VV ruší uznesenie 86/2011 pre  nesplniteľnosť. 
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:  Vzhľadom na  neprítomnosť A.Guldana a V.Povodu neodzneli nové skutočnosti. KT: 23.3.2012 
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: úloha splnená, uznesenie sa vypúšťa zo sledovania.  
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: úloha splnená, uznesenie sa vypúšťa zo sledovania.  
Uznesenie 133/2011: VV poveruje podpredsedu pre organizáciu a legislatívu Mareka Heinricha pokračovať 
v rokovaní so správcom súkromného lesného pozemku, s cieľom obnoviť značenie TZT/E8 v úseku Košecké 
Podhradie-Kopec v pôvodnej, alebo po dohode upravenej trase. Z: M.Heinrich, T: 31.5.2012    
Stav:  M. Heinrich informoval  o rokovaní s konateľom spoločnosti MEDIATRANS,s.r.o., vlastniacej lesy 
v Košeckom podhradí, lokalita Kopec, ktorého sa zúčastnil spolu s R. Šimkom zo Sekcie značenia. Vyjasnili sa 
stanoviská: KST žiada trasu TZT – buď obnovu pôvodnej, alebo jej preložku na náklady majiteľa lesa. Pán 
Pavlík žiada v prípade trasy cez jeho pozemok poistenie proti prípadným dôsledkom pohybu turistov  v jeho 
lesoch (poistku by mal platiť KST!...), ako alternatívu navrhuje MEDIATRANS,s.r.o. trasu cez urbárske 
pozemky, čo bude znamenať rokovanie s 3 starostami. Podľa mapy to možno nie je ideálny výškový profil, ale 
treba to pozrieť v teréne. Keď zíde sneh, prejdú navrhnutú trasu  miestni značkári a posúdia. Bez toho KST 
nepotvrdí súhlas s navrhnutým  riešením. KT 21.4.12 
Uznesenie 137/2011 VV schvaľuje návrh predsedu, aby sa KST podujal na usporiadanie regionálnej konferencie 
2012 pre severovýchodný región ERA-EWV-FERP, v Bratislave, v dňoch 13.-15. 4.2012 a  poveruje P. Perhalu 
aby riadil  prípravu. Z: P.Perhala; T: ihneď a priebežne.do 13.4.2012 
Stav: Informoval P.Perhala. Sekretariátu ERA-EWV-FERP bol zaslaný návrh pozvánky pre účastníkov 
s upresneným programom a určenou výškou účastníckeho poplatku (130 €), prezidentka ERA-EWV-FERP 
podklady akceptovala a pozvánku rozposlala. Sekretariát KST pokračuje v príprave (výber dodávateľov 

http://www.kst.sk/�


dopravných a tlmočníckych služieb). Čo sa týka partnerov, SACR prispeje tým, že si zaplatí reklamu na webe 
KST v hodnote 3000 €, záujem prezentovať sa prejavil ENEL. KT: 23.3.2012 
Uznesenie 138/2011 VV schvaľuje návrh predsedu, aby sa KST uchádzal o usporiadanie celoeurópskej 45. 
konferencie ERA-EWV-FERP v roku 2014, v turisticky atraktívnej lokalite Slovenska s dobrou dostupnosťou 
pre leteckú dopravu (Poprad-Tatry). Z: P.Perhala; T: priebežne 
Stav: List so žiadosťou o pridelenie 45. Konferencie ERA-EWV-FERP na Slovensko bol odoslaný, úloha 
v zapísanom  znení bola splnená, ale zostáva na dosledovanie, kým nepríde odpoveď. KT 23.3.2012 
Uznesenie 142/2011: VV schvaľuje s pripomienkami  materiál  Zásady prípravy zimných zrazov KST ako 
vyhovujúci podklad  pre rokovanie sekcie LT s potenciálnym usporiadateľom zimného zrazu KST pre rok 2013. 
VV ukladá Š.Kuišovi aby spolu s B. Majtnerom zo sekcie LT doplnil do textu chýbajúce náležitosti . Z: Š.Kuiš, 
KT: 17.2.2012  
Stav: neodzneli nové skutočnosti. Dosledovať! KT 23.3.2012 
Uznesenie 147/2011:  VV schvaľuje návrh aktualizácie štatútu medzinárodného zimného zrazu a ukladá: GS 
KST - zabezpečiť distribúciu na sekretariáty KČT a PTTK s vyžiadaním prípadných pripomienok do 20.1.; 
predsedovi OŠ - zaradiť podpis dokumentu do programu slávnostného prijatia na radnici mesta Levoča v deň 
otvorenia zrazu.  Z: P.Perhala, D.Valúch, E.Rusnák; T: 2.2. 2012 
Stav: úloha bola splnená, vypúšťa sa zo sledovania.  GS zašle všetky tri jazykové mutácie aktualizovaného 
štatútu MZZT Š. Kuišovi. 
Uznesenie 154/2011: VV schvaľuje návrh Dohody ZSSK – KST s pripomienkami. Poveruje P.Perhalu ďalším 
rokovaním so ZSSK s cieľom pripraviť podpis dohody čo najskôr. Z: P. Perhala; KT 20.1.2012. 
Stav: Úloha 154/2011 bola splnená vypúšťa sa zo sledovania  Uplatnenie zľavneného tarifu pre účastníkov 
hlavných podujatí KST, ktorí si zakúpia spiatočný cestovný lístok na vlak, sa bude v priebehu roka 2012 
vzťahovať na jedenásť podujatí, ktoré sú v prílohe tejto zápisnice, technické spresnenie viď nové uznesenie 
22/2012. 
Uznesenie 1/2012: VV berie na vedomie informáciu o odstúpení A. Guldana  z VV KST zo zdravotných 
dôvodov k 22.4.2012, vyslovuje poďakovanie A. Guldanovi za prácu vo VV a za celoživotný prínos pre KST, 
pripája sa k  návrhu predsedu KST udeliť A. Guldanovi k okrúhlemu životnému jubileu medailu Miloša Janošku. 
Návrh bude predložený Ústrednej rade s kladným odporúčaním VV. Z: P.Perhala, T:21.4.2012 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 2/2012: VV schvaľuje výtvarný návrh P.Zajaca, člena propagačnej.komisie, na samolepku Priateľ 
turistiky, s pripomienkami. Poveruje predsedu PK zabezpečiť prípravu finálnej verzie samolepky so 
zapracovanými pripomienkami. Z: D. Valúch, T: 17.2.2012  
Stav: Vinou slabšej komunikácie predsedu PK, autor výtvarného návrhu nestihol pripraviť podľa pripomienok 
dopracovaný návrh, bude do ďalšieho zasadnutia VV. KT: 23.3.2012 
Uznesenie 3/2012: VV poveruje predsedu P.Perhalu ďalším rokovaním s KČT v otázke vzájomného poskytovania 
zliav. Cieľom zostáva vyjasnenie stanovísk, prekonania údajného nedorozumenia po dvojstrannom rokovaní KST 
KČT 8.-9.9.2011 v Rožňave a dopracovanie sa k dohode o recipročnom poskytovaní zliav z ceny ubytovania pre 
členov oboch spolkov. Z: P.Perhala, KT 17.2. 2012 
Stav: P.Perhala využil stretnutie s J.Babničom (KČT) počas 7.MZZT v Levoči na znovuotvorenie témy.  Teraz je 
na ťahu  KČT, počkáme si na ich nový návrh. KT: 23.3.2012 
Uznesenie 4/2012:  VV konštatuje, že riešenie námetu D.Kaliského na redukciu TZT spadá do agendy Sekcie 
značenia; ukladá sekcii aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.  
Z: P.Perhala, E.Škutová; T: 21.4.2012 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 5/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu D.Kaliského na dohľadanie v minulosti aktívnych 
funkcionárov v regiónoch, spadá do rámca úlohy pracovnej skupiny, poverenej prípravou publikácie Osobnosti 
turistiky; ukladá pracovnej skupine, aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia. 
Z: V.Povoda; T: 21.4.2012 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 6/2012: VV konštatuje, že  riešenie námetu D.Kaliského na zlepšenie prehľadu  o počtoch a menách 
vyškolených cvičiteľov v gescii jednotlivých sekcií, resp. v pôsobnosti jednotlivých RR, spadá do agendy 
Učebno-metodickej komisie; ukladá komisii, aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia. 
Z: V.Povoda, M.Belas; T: 21.4.2012 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 7/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu E. Škutovej na sfunkčnenie regionálnych SZ spadá do 
agendy ústrednej Sekcie značenia; ukladá sekcii aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.  
Z: P.Perhala, E.Škutová; T: 21.4.2012 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 8/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu J. Fiľakovského na zabezpečenie jednotných vlajok KST 
pre všetky RR (na náklady ústredia) spadá do agendy propagačnej komisie, prípadná objednávka podlieha 



súhlasu podpredsedníčky pre ekonomiku a marketing, resp. ekonomickej komisii; ukladá predmetným dvom 
komisiám aby sa vo vzájomnej súčinnosti námetom zaoberali a informovali VV o návrhu riešenia.  
Z: E.Fábryová, D.Valúch; T: 21.4.2012   
Stav: Po prediskutovaní v oboch komisiách a vo výkonnom výbore,  bolo pôvodné  uznesenie nahradené novým, 
pod tým istým číslom: 
Uznesenie 8/2012: VV sa zaoberal námetom J. Fiľakovského na zabezpečenie jednotných vlajok KST pre 
všetky RR ( na náklady ústredia) a osvojil si ho. Ukladá predsedovi propagačnej komisie zabezpečiť objednávku 
výroby vlajok pre všetky RR a sekcie KST vo 4. kvartáli 2012, s tým, že budú rozdané na rokovaní ÚR 
1.12.2012. Z: E.Fábryová, D.Valúch; T: 1.12.2012  
Uznesenie 9/2012: VV schválil s pripomienkami návrhy VP o sekciách a komisiách, VP o revíznej komisii, VP 
o daroch a inzercii, VP o náhradách v turistickom značení a posúva ich  na pripomienkovanie členom ÚR, 
Rozposlať spolu s pozvánkou na ÚR. Z: M.Heinrich, D.Valúch T: 20.3.12 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 10/2012: VV schvaľuje pre RR KST Prievidza - organizátora podujatia  49. Stretnutie čitateľov 
časopisu Krásy Slovenska na Kľaku príspevok vo výške  250 € z rozpočtu KST. Z: E. Fábryová, T: 26.5.2012 
Stav: Termín plynie.  
Uznesenie 11/2012: VV väčšinou hlasov schválil ukončenie zmluvy s externou účtovníčkou Ing. M.Bardíkovou, 
Safe Capital a podporil návrh na uzavretie zmluvy s Ing Erikou Fábryovou. Návrh zmluvy bude predložený 
členom VV na schválenie. Výpoveď s 1-mesačnou výpovednou lehotou bude Ing. Bardíkovej doručená do 30.1.,  
s tým, že KST ju zaviaže spracovať účtovnú agendu do konca roku 2011. Dokumentáciu od 1.1.2012 spracuje už  
E. Fábryová. Z: P.Perhala, E.Fábryová; KT: 17.2.2012 
Stav: Výpoveď Ing. Bardíkovej bola doručená v termíne. Účtovnictvo oboch subjektov (KST aj TURSERVIS 
KST s.r.o.) od 1.1.2012 robí E.Fábryová. Vzhľadom na neúplné zloženie VV na tomto zasadnutí, budú návrhy 
zmlúv s E.Fábryovou  (na vedenie účtovnej agendy KST a na vedenie účtovnej agendy KST) zaslané členom VV 
na elektronické hlasovanie. VV zrušil pôvodné uznesenie 11/2012 ako čiastočne splnené a prijal nové uznesenie 
pod pôvodným číslom: 
Uznesenie 11/2012: VV ukladá generálnemu sekretárovi zabezpečiť elektronické hlasovanie VV KST 
o pripravených zmluvách s E. Fábryovou - vedenie účtovníctva pre KST a pre TURSERVIS KST s.r.o., podľa 
zásad, prijatých k tomuto spôsobu hlasovania. Z: D.Valúch, T: 29.2.2012 
Uznesenie 12/2012: VV poveruje predsedu KST P. Perhalu, aby dbal na dodržiavanie zmluvy s Ing. Erikou 
Fábryovou a výkon funkcie podpredsedníčky KST pre ekonomiku a marketing, aby nedochádzalo ku konfliktu 
záujmov. Z: P. Perhala, T: trvale 
Stav: úloha nemá operatívny charakter, uznesenie 12/2012 sa vypúšťa zo sledovania 
Uznesenie 13/2012: VV schválil  predložené návrhy na ocenenia - Zlatý odznak KST Jaroslavovi Böhmovi, 
Milanovi Matúšovi, Viktorovi Mušákovi, Petrovi Brzovi a Ľubomírovi Kotorovi; Strieborný odznak KST 
Františkovi Loncovi, Ľudovítovi Sebelédimu a Petrovi  Homolovi, ukladá navrhovateľom doplniť písomnú 
formu návrhu na príslušnom tlačive. Predseda KST schválil udelenie Ďakovného listu KST Klaudii Melekovej, 
Jozefovi Pechovi, Valérii Sekeréšovej a Marekovi Nichtovi, udelenie Čestného uznania KST Jaroslavovi 
Hellebrandtovi, Márii Kostolányiovej, Márii Kötelešovej, Milanovi Lokšovi, Vojtechovi Miklóšovi, Márii 
Vidanovej (všetci RR Levice), Ivanovi Kuchárikovi, Magdaléne Kuchárikovej, Jozefovi Kuchárikovi, Jánovi 
Sabovi, Vojtechovi Sabovi, Ľubomírovi Branickému a Jánovi Čabrákovi (všetci RR Žilina) Sekretariát vystaví 
schválené ocenenia a zašle navrhovateľom.  
Z: P.Perhala, D.Valúch; T:  29.2.2012 
Stav: termín plynie, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 14/2012: VV sa stotožnil so stanoviskom sekcie značenia KST – nesúhlasí s vyznačením novej 
Mariánskej trasy so symbolom odporujúcim norme STN 018025 a ukladá predsedovi KST písomne o tom 
vyrozumieť Predsedu Zväzu skautov maďarskej národnosti.  Z:P.Perhala, KT: 17.2.2012 
Stav: Úloha bola splnená. Uznesenie sa vypúšťa zo sledovania  
Uznesenie 15/2012: VV nemá námietky proti reklamnému spojeniu KST a spoločnosti GERIAVIT 
PHARMATON, poveruje P.Perhalu rokovaním o podmienkach dohody, v ktorej je však potrebné oddeliť 
spojenie reklamného partnera s TZT od prípadného ďalšieho reklamného plnenia cez iné (publikácie, web, 
podujatia)  aktivity KST. Z: P.Perhala, D.Valúch; KT: 17.2.2012 
Stav: P. Perhala informoval, že rokovanie so spoločnosťou Inventi a Geriavit sa uskutoční v Bratislave 23.2.2012 
Uznesenie 16/20212: VV KST schvaľuje nasledovné poverenia spojené s vystavením cestovných príkazov: 
 - poveruje Jozefa Mitaľa, predsedu sekcie LT, aby zabezpečil smútočný veniec (v limite 20 €) a ako zástupca 
vedenia KST sa zúčastnil pohrebu zosnulého predsedu RR KST Vranov nad Topľou M. Baloga. Nákup venca 
mu bude refundovaný.  T: 15.1.2012 
- schvaľuje účasť delegácie KST na veľtrhu cestovného ruchu Region Tour v Brne (ČR) v termíne 12.-
15.1.2012, celkove v zložení: P. Perhala, D. Valúch, I. Ovečková, A. Luhová, M. Hučko, J. Racek (dve 
trojčlenné skupiny, ktoré sa počas veľtrhu vystriedajú). Účel cesty: propagácia KST, zbieranie podnetov na 



zlepšenie práce propagačnej komisie. Výstavný priestor pre KST v rámci stánku KČT a ubytovanie na náklady 
pozývajúceho KČT. Cestovné náhrady – KST. T: 12.1:2012  
- schvaľuje účasť predsedu KST na vernisáži výstavy Staré turistické mapy Slovenského raja, 16.1.2012 
v Spišskej Novej Vsi. T: 16.1.2012 
- schvaľuje účasť delegácie KST na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave v termíne 19.-
22.1.2012 v zložení: P. Perhala, D. Valúch, M. Hučko, I. Ovečková, A. Luhová (trojčlenná a dvojčlenná skupina, 
ktoré sa v priebehu veltrhu vystriedajú). Účel: propagácia KST, kontaktovanie VÚC a subjektov cestovného 
ruchu. Výstavný priestor pre KST v rámci stánku ASTOR Slovakia s.r.o. poskytnutý zdarma, náklady na 
cestovanie a ubytovanie nevznikajú. T: 19.1.2012    
- schvaľuje účasť predsedu KST P.Perhalu a predsedu sekcie LT KST J. Mitaľa  na rokovaní na Obecnom úrade 
v Oščadnici ohľadom zabezpečenia organizovania 47. SZZT v roku 2013;  T. 24.1.2012 
- schvaľuje delegáciu KST na rokovanie so Žilinským samosprávnym krajom k napĺňaniu dohody o spolupráci,  
v zložení: P. Perhala, E. Fábryová, E. Škutová, J. Mitaľ. T: 26.1.2012. 
- poveruje E. Škutovú a D.Valúcha zastupovaním predsedu KST na 1. zasadnutí Medzirezortného koordinačného 
centra na podporu rozvoja pešej turistiky a cykloturistiky v Bratislave. T: 7.2.2012 
- poveruje štatutárov KST P. Perhalu a E. Fábryovú rokovaním so sekciou štátnej starostlivosti o šport, 
Ministerstvo školstva SR, o dotáciách pre KST na rok 2012 a roky nasledujúce.  T: 9.2.2012.  
- poveruje P. Perhalu, E. Fábryovu a J. Polomského rokovať s ENEL-om hľadom ďalšej spolupráce na 
zveľaďovaní majetku KST.  T: 13.2.2012. 
- poveruje P. Perhalu, E. Fábryovú, J. Polomského, J. Šoffu, L. Cechlára zúčastniť sa prerokovania návrhov 
pripravovanej Zonácie TANAP-u na Ministerstve životného prostredie SR v Bratislave. T. 16.2.2012 
Ukladá sekretariátu vystaviť súvisiace cestovné príkazy. Z: D.Valúch, T: podľa textu 
Stav: Úloha splnená vo všetkých desiatich položkách. Vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 17/2012: VV berie na vedomie návrh RR KST Prievidza aby bola dlhoročnému predsedovi tejto RR 
Matúšovi Chovanovi pri príležitosti životného jubilea udelená plaketa A. Lutonského. Návrh bude postúpený na 
najbližšie rokovanie Ústrednej rady. Z: P.Perhala, D.Valúch, T: 21.4.2012  
Stav: Úloha zaradená do prípravy programu ÚR a VZ 21.-22.4. Vypúšťa sa zo sledovania. 
 
2. Aktuálne úlohy Sekcie značenia (E. Škutová) 
Predsedníčka SZ odovzdala krátku písomnú správu o činnosti sekcie v roku 2011, ktorá je v prílohe tejto 
zápisnice. V ústnom komentári najprv zhrnula rok 2011:  vďaka väčšiemu objemu peňazí (52 600,00 € zo štátnej 
 dotácie plus 10% spolufinancovania  z vlastných zdrojov KST) to bol rok oživenia, pričom sa ale ukázalo aj to,  
že niekde sú značkárske štruktúry už prestárle a na hranici funkčnosti . Komplikáciou bola administratívna 
náročnosť v dôsledku zmeny legislatívy - nutnosť evidovať prácu značkárov na základe Dohody o vykonaní 
práce, pričom z cca 300 „dohodárov“  ich nakoniec v teréne reálne bolo len 238. Za rok 2011 SZ vykazuje 
obnovu 2 947 km pásovej značky , z toho 2 566 km zo štátnej dotácie.  Medziročne sa významne zvýšila 
investícia  do materiálových  prvkov – bolo vyrobených 144 ks smerovníkov a 1787 ks smeroviek a tabuliek 
miestnych názvov (TMN). Novinkou bolo nadviazanie zmluvnej spolupráce s FREEMAP o.z., čas  ešte musí 
potvrdiť jej prínos. Zmluva so Štátnymi lesmi je obsahovo dobrá, len praktická  realizácia zmluvných záväzkov 
zo strany lesníkov zatiaľ zaostáva. Pre verejnosť a tým pádom aj pre vyznačenie TZT sa otvorilo bývalé 
vojenské pásmo v Levočských  vrchoch.  Oblasť je bývalou činnosťou vojakov a nasledujúcou brutálnou ťažbou 
dreva zdevastovaná, bez akejkoľvek turistickej infraštruktúry, do úvahy tu prichádza v prvom rade vyznačenie 
cyklotrás. Pre peších  turistov plánuje sekcia vyznačenie severo-južnej osi a dvoch bočných (ústupových ) trás.  
Problémy so značkárskym softvérom vyvolali  výberové konanie na dodávateľa softvéru novej generácie. Bolo 
spracované rozsiahle zadanie, z hľadiska potenciálnych spracovateľov (dodávateľov) na to zrejme bolo málo 
času a nízka odmena, lebo výber  nebol úspešný, nik z oslovených ponuku nedal. Pomer požiadaviek a ich 
ocenenia treba zreálniť a výber zopakovať. Pokračoval pracovný kontakt so značkármi KČT, PTTK a MTSz, 
objavili sa aj nové podnety: turecký projekt Sultánskej cesty Viedeň – Istanbul  (trasovaný aj cez juhozápad 
Slovenska), projekt Skautov maďarskej národnosti  na vyznačenie Mariánskej cesty. K obom zahraničným 
iniciatívam  zaujala sekcia rezervovaný postoj, s tým, že za dôležité považuje zachovať systém a logiku 
jestvujúcich TZT a jednotnotnosť pásového značenia podľa platnej normy (STN ....), bez vytvárania duplicít a 
bez „kontaminácie“ evidovaných  chodníkov cudzorodými prvkami  značenia. 
Pre „komerčné“ značkovanie  (obnova vybraných úsekov z prostriedkov zmluvného partnera, so zverejnením 
jeho reklamného odkazu) , boli stanovené kritériá a cenník.  
Čo sa týka roka 2012:  výšku dotácie ešte nevieme, no dúfajme, že sa udrží aspoň na úrovni roka 2011.  Veľmi 
dôležité je, že sa ukazuje ako reálne dosiahnuť zmenu ministerskej gescie pre turistické značenie - prechod spod 
MŠVVŠ pod Ministerstvo dopravy, sekciu cestovného ruchu, kam to logicky patrí (a je tam aj viac peňazí). 
Máme záujem rozvíjať značenie pod patronátom VÚC (zatiaľ VÚC Žilina, Banská Bystrica, Bratislava), no 
narážame na to, že VÚC-ky, keď poskytnú peniaze na značenie,  považujú za nutné (aspoň to tak deklarujú) 



robiť výberové konanie na subjekt, ktorý značenie v teréne vykoná. Potom sa stane, že značí niekto kto to nevie, 
konkrétne  prípad neprofesionálneho vyznačenia Kysuckej lyžiarskej  magistrály, v rozpore s STN ..... 
Sekcia značenia KST je toho názoru,  že na základe akreditácie MŠVVŠ by značkári KST mali mať na tú to 
činnosť exkluzivitu.  
Rysujú sa možnosti komerčného značenia (Geriavit Farmaton), aj spolupráce s nadáciami . Nadácia Ekopolis 
manažuje grant spoločnosti Toyota „Živé chodníky“, na možnosť uchádzať sa o prostriedky z tejto grantovej 
schémy už zareagovalo niekoľko regiónov. Na rozdiel od VÚC, Ekopolis akceptuje, že značenie majú robiť 
značkári KST.  
Bude nutné: zopakovať výberové konanie na značkársky softvér, konkretitzovať severojužnú trasu TZT cez 
Levočské vrchy, doškoliť mladších značkárov, zjednodušiť vykazovanie prác a evidenciu značkárov. Hoci 
v minulosti to odmietala, teraz sa E.Škutová prikláňa k prechodu na paušálne náhrady za značkárske úkony, čo 
by bolo jednoduchšie aj pre značkárov, aj pre predsedu SZ aj pre účtovníctvo KST. Podmienkou je využívanie 
fotodokumentácie prác, sprievodným efektom bude fotografická databáza TIM.  S ohľadom na to chce sekcia 
prekopať VP o náhradách v turistickom značení a posunúť na prerokovanie vo VV aby sa pre schválenie stihol 
aprílový termín ÚR a VZ. 
P.Perhala poďakoval za obsiahlu inforrmáciu a za činnosť sekcie v roku 2011. K prednesenému : požiadal 
E.Škutovú o skoré zaslanie návrhu VP; doplnil info ku Geriavitu a k VÚC Žilina; požiadal o podklady pre listy 
na obe dotknuté ministerstvá (MŠVVŠ a MDVRR); urgoval dodanie zápisníc zo zasadaní SZ, aby mohli ísť na 
web; požiadal GS aby urgoval vyjadrenie od Lesy SR; požiadal E. Škutovú o aktívnu účasť na Regionálnej 
konferencii ERA-EWV v Bratislave. 
Š.Kuiš sa zaujímal o obsah a ocenenie zadania do výberového konania na značkársky softvér; predniesol návrh 
na zavedenie novej tradície – po  každom zraze pomenovať jednu trasu (tešiacu sa najväčšej obľube), ako „trasu  
N- tého zrazu“,  zmyslom návrhu je propagácia, zvýšenie povedomia o KST a o zrazoch KST. 
E.Škutová namietala náročnosť na čas, ak sa má postupovať podľa metodiky tvorby „trasy s pomenovaním“ . 
P.Perhala sa zaujímal o riešenie situácie popísanej v liste zo Svidníka (kauza lokálnej trasy, ktorú sekcia 
značenia odmietla).  E.Škutová: V priebehu roka sporadicky  prichádzajú žiadosti z obcí o vyznačenie  
chodníkov, ktoré žiadatelia považujú za významné, no ak z hľadiska celoslovenskej siete nepredstavujú  pridanú 
hodnotu, sekcia nemieni rozširovať sieť evidovaných TZT (beztak sú názory, že je neúnosne rozsiahla), radšej 
odporúča formu náučných chodníkov s informáciami o miestne významných biotopoch, či prírodných raritách  
alebo historických pamätihodnostiach. Konkrétne v prípade zo Svidníka ide aj o obchádzanie regionálneho šéfa 
značkárov p. Brudňáka. Keď bude do riešenia zapojený, na základe jeho informácií možno vedenie sekcie názor 
zmení.  M.Heinrich informoval o stretnutí s majiteľom lesov okolo Vápeča (informácia je uvedená v rámci 
kontroly úloh, k uzneseniu 133/2011).  E.Fábryová zareagovala na návrh úpravy náhrad za značenie, navrhuje 
paušálnu  náhradu za cestovné, ktorá sa nezdaňuje.    
E.Škutová na záver diskusie dala tri požiadavky: 
-  akreditačné osvedčenie je staršieho dáta a je vystavené ešte na staré sídlo KST, treba vyžiadať jeho 
aktualizáciu.  P. Perhala to dal za úlohu sekretariátu.  
-  žiada vystaviť cestovný príkaz pre p. Pekára, ktorého poverila vykonať  revíziu značenia Kysuckej lyžiarskej 
magistrály.  
- žiada preddavkovo uvoľniť prostriedky pre SZ z rozpočtu KST, na rozbeh značkárskych prác v roku 2012 a na 
prípravu základného  školenia „značkár KST“. 
Uznesenie 18/2012: VV schvaľuje uvoľnenie prvej časti dotácie pre sekciu značenia  - na regióny a na prípravu 
a na prípravu základného  školenia „značkár KST“ vo výške 8 200,00 € 
Z: E.Fábryová; T: ihneď 
 
3. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (V. Povoda, M. Herchl) 
Pre neprítomnosť M.Herchla a V.Povodu sa bod presúva do programu nasledujúceho zasadnutia VV. 
 
4. Návrh zásad na organizovanie zrazov ( Š. Kuiš) 
Materiál uviedol Š. Kuiš, po diskusii bolo konštatované, že zásady pre organizovania zrazov pešej turistiky 
a stretnutia TOM je možné schváliť, vrátane navrhnutej zmeny názvu  letného zrazu ako najdôležitejšieho 
v kategórii hlavných podujatí. Zásady pre zrazy ostatných presunov budú po skompletizovaní (stále nie sú 
podklady od  sekcií CT, VT, VhT) pripravené na decembrové rokovanie ÚR, v súlade s komentárom k plneniu 
uznesenia 52/2011.   
Uznesenie 19/2012:  VV schvaľuje zmeny názvu  Slovenského zrazu turistov KST a stretnutia TOM na 
Celoslovenský  zraz Klubu slovenských turistov a stretnutie turistických oddielov mládeže  (CZ KST a stretnutie 
TOM), Slovenského zimného zrazu turistov KST a stretnutia TOM na  Zimný zraz Klubu slovenských turistov 
a stretnutie turistických oddielov mládeže (ZZ KST a stretnutie TOM), Slovenského zrazu cykloturistov KST na 
Zraz cykloturistov Klubu slovenských turistov (ZC KST), Slovenského zrazu vysokohorských turistov KST na 



Vysokohorský zraz Klubu slovenských turistov (VhZ KST) a ukladá používať ich  v ďalšej komunikácii. Z: 
P.Perhala, J. Racek, S.Andrási, J.Mitaľ, E.Rusnák, V.Jeremiáš, D.Valúch; T: trvale  
Uznesenie 20/2012: VV schvaľuje metodický materiál Zásady  prípravy Celoslovenských zrazov KST a stretnutí  
TOM, ukladá sekcii PT a sekcii mládeže postupovať pri príprave uvedených podujatí v zmysle prijatých zásad 
a usmerňovať v tom duchu aj ostatných organizátorov a spoluorganizátorov. Z: P.Perhala, J.Racek, S.Andrási; T: 
trvale  
 
5. Návrh na revíziu VP (o cestovných náhradách; o sieti turistických ubytovacích zariadení )  
M.Heinrich predstavil aktualizované znenie VP  O cestovných náhradách. Z diskusie vzišlo niekoľko 
vylepšujúcich pripomienok, ktoré boli zapracované. VP O sieti turistických ubytovacích zariadení sa presúva do 
programu nasledujúceho zasadnutia VV. 
Uznesenie 21/2012: VV schválil s  pripomienkami  návrh VP O cestovných náhradách,  posúva ho  na   
pripomienkovanie  členom ÚR. Z: M.Heinrich, D.Valúch; T: členom ÚR rozposlať s pozvánkou na ÚR. 
 
6.Rôzne  
6.1. P.Perhala informoval VV, že pripravovanú zmluvu o zvýhodnenom cestovaní  vlakom na vybrané podujatia 
KST slávnostne podpísal s GR ZSSK dňa 15. 2. 2012, po podpise zmluvy nasledovala pracovná časť – 
vyhodnotenie „pilotného projektu“ - využitie zľavy zo strany účastníkov 7.MZZT  v Levoči. Zľavu využilo 79 
účastníkov, ďalších cca 30 sa o ňu zaujímalo, ale keďže nemali spiatočný cestovný lístok neboli oprávnení. 
Z prvých skúseností pracovníkov ZSSK vyplynuli pokyny, ktoré P.Perhala navrhol dať do uznesenia. 
Uznesenie 22/2012: VV ukladá predsedovi sekcie PT a vedúcemu sekretariátu informovať organizátorov 
a účastníkov vybraných hlavných podujatí KST (pozn.: zoznam podujatí je v prílohe tejto zápisnice):  
- zľavnená tarifa podľa zmluvy KST – ZSSK, je viazaná na vydanie spiatočného cestovného lístku. Pri jeho 
kupovaní má kupujúci zdôrazniť, že ide na podujatie Klubu slovenských turistov a uviesť názov podujatia. Pred 
nastúpením spiatočnej cesty si musí dať označiť cestovný lístok pečiatkou podujatia. 
- Pečiatka podujatia musí byť pre ZSSK k dispozícii 5 týždňov pred podujatím 
- Prihláška na podujatie (elektronická) má byť formulovaná tak, aby účastník musel zodpovedať ktorým vlakom 
pocestuje, či má „režínku“ pracovníka železníc, resp. či si uplatňuje inú zľavu (napr. dôchodca).Z: P. Perhala, 
J.Racek, D.Valúch; priebežne, KT: 23.3.2012 
6.2. P. Perhala informoval VV, že zo Slovenského pozemkového fondu, regionálny odbor Žiar nad Hronom, bol 
doručený návrh kúpnej zmluvy, na základe ktorej by KST zakúpil spoluvlastnícky podiel pozemkov parcelné 
číslo KN č.3282/16 a 3282/18 v k.ú. Kremnica – týka sa nevysporiadanej časti stavebnej parcely na Skalke. 
Z diskusie vyplynulo, že VV nepovažuje odkúpenie za nevyhnutné, bolo prijaté uznesenie:  
Uznesenie 23/2012: VV neschválil odkúpenie podielu predmetného pozemku  na Skalke (k.ú. Kremnica, KN 
3282/16 a 3282/18 ) podľa návrhu zmluvy SPF č. 00251/2012-PKZ-K40017/12.00, pričom  sú si členovia VV 
vedomí, že sa tým jedná o vzatie späť žiadosti KST zo dňa 18.10.2011 o odpredaj predmetných pozemkov 
(podielu z nich). VV ukladá sekretariátu písomne o tom vyrozumieť SPF, regionál.odbor Žiar nad Hronom 
Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 29.2.2012. 
6.3. P.Perhala predložil návrh dohody o spolupráci KST- ATOM ČR, vypracovaný českou stranou (ATOM ČR). 
V diskusii zazneli pripomienky, zásadná k bodu 3 – znížiť počet chát KST ktorých sa bude týkať poskytovanie 
recipročnej zľavy z 5 na 2 (Chatu M.R.Štefánika a Chatu pri Zelenom plese). O dokumente s pripomienkami sa 
hlasovalo, s výsledkom 3 x za, 1 x proti.    
Uznesenie 24/2012: VV schválil väčšinou hlasov návrh Dohody o spolupráci KST – A.TOM s pripomienkami. 
Poveruje predsedu KST informovať druhú stranu a v prípade súhlasu A.TOM podpísať dohodu v znení so 
zapracovanými pripomienkami. Z: P.Perhala, KT: 23.3.2012 
6.4. Ocenenia.  
Predseda KST informoval, že sa rozhodol udeliť tri Ďakovné  listy KST za 37. Pochod vďaky SNP Cigeľ-
Handlová;  oboznámil VV o ďalších návrhoch na ocenenia,  ktoré prišli na sekretariát od predchádzajúceho 
zasadnutia VV.  
Uznesenie 25/2012:  
a) VV prerokoval a schválil udelenie navrhnutých ocenení týmto dlhodobo aktívnym funkcionárom: Zlatý 
odznak KST -  Pavol Kraľovanec; Strieborný odznak KST: Ján Karolčík, Emil Ruščák, Miloš Ballo všetci KST 
Turiec.  
b) Predseda KST schválil udelenie ocenenia Čestné uznanie KST týmto funkcionárom:  Alexander Šafrán, KST 
Kýčera Čertižné; Jozef Oravec, TK Štart Bratislava. 
c) Predseda KST udelil Ďakovný list KST za 37.Pochod vďaky SNP Cigeľ-Handlová: Stanislav Vakula, 
predseda sekcie PT RR Prievidza, Štefan Mjartan, starosta obe Cigeľ a Jaroslav Čertík, predseda OKST Partizán 
Cigeľ.VV ukladá sekretariátu vystaviť uvedené ocenenia a zaslať navrhovateľom. 
d) VV ukladá sekretariátu vrátiť klasifikačnej komisii návrhy na udelenie Zlatého odznaku TURISTA - 1. Stupeň  
Bibiane Roháčovej a Edite Balážovej (Klub prešovských turistov). Udelenie odznaku TURISTA sa viaže na 



dokumentáciu výkonnostných aktivít, ich posúdenie a ohodnotenie neprináleží výkonnému výboru, je 
v kompetencii klasifikačnej komisie. Z: P.Perhala,D,Valúch; T: ihneď 
 
6.5 Cestovné príkazy. 
Uznesenie 26/2012: VV schvaľuje nasledovné poverenia spojené s vystavením cestovných príkazov:  
- poveruje predsedu KST P. Perhalu a predsedu sekcie JT KST M. Hučka rokovaním  s predsedom sekcie JT 
v Rakúsku Rudolfom Mrstikom v Bratislave 20.2.2012 (v tomto prípade CP nie je potrebný). 
- poveruje P. Perhalu, E. Fábryovú, J. Polomského, zúčastniť sa rokovania na ministerstve dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR s cieľom, aby sekcia cestovného ruch bola zástupcom KST v styku s inými štátnymi 
organizáciami v obhajovaní jeho záujmov a cieľov (zonácia TANAP, príprava zákona o ochrane prírody 
a krajiny, odkúpenie pozemku na Hrebienku a pod.) v Bratislave. T. 21.2.2012 (CP len pre E. Fábryovú). 
- poveruje P. Perhalu, E. Fábryovú a J. Polomského zúčastniť sa prerokovania návrhov pripravovanej Zonácie 
TANAP-u na Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách. T. 24.2.2012 
 - poveruje P. Perhalu, E. Fábryovú, M. Herchla a J. Polomského rokovaním s SHS JAMES o dokončení 
rekonštrukcie Chaty pod Rysmi v roku 2012 v Bratislave 28.2.2012 (CP pre E.Fábryovú a M.Herchla) 
- poveruje E. Fábryovú a I. Ovečkovú rokovaním so sekciou štátnej starostlivosti o šport, Ministerstvo školstva 
SR, o dotáciách pre KST na rok 2012.  T: 7.3.2012 (CP pre E.Fábryovú) 
 - poveruje účasťou na regionálnej konferencii EWV v Bratislave P. Perhalu, A. Guldana, V. Povodu, E. 
Škutovú, S. Andrásiho, D. Valúcha, I. Ovečkovú, T: 13.-15.4.2012 (CP pre V.Povodu, E.Skutovú a S.Andrásiho) 
Ukladá sekretariátu vystaviť súvisiace cestovné príkazy. Z: D.Valúch, T: podľa textu 
 
6.6.  Š.Kuiš pripomenul informáciu z organizačného štábu 34. Cyklozrazu KST v Starej Ľubovni o zmene 
termínu podujatia:  zraz sa uskutoční v termíne 23.-26.8. 2012. Centrom zrazu budú Ľubovnianske kúpele, 
podmienkou vedenia hotela bola uvedená zmena termínu.. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Rozšírené zasadnutie VV s účasťou funkcionárskeho aktívu  RR KST Michalovce 
Na úvod predseda KST poďakoval  členom funkcionárskeho aktívu RR Michalovce, že na stretnutie prišli aj  
napriek zložitej dopravnej situácii  (neobvyklé množstvo snehu) a predstavil prítomných členov VV. 
Predseda RR KST Michalovce I.Ballo predstavil domácich. Michalovská RRpatrí k najmenším,  združuje len 3 
kluby: KST Chemko Strážske - 120 členov, Prvý Michalovský - 62 členov, Turista Michalovce - 27 členov. Tak 
ako vo väčšine regiónov, aj tu majú slabé zastúpenie mládeže, len na úrovni cca 10%. Starajú sa o 150 km TZT 
a 50 km cyklotrás. Prístup na miestnu dominantu Vihorlat komplikuje fakt, že sa jedná o vojenské pásmo. 
Čakajú na zmenu zákona o vojenských lesoch, sľubujú si od nej uvoľnenie vojenského obvodu Valaškovce pre 
turistiku, malo by sa tak stať už od 1.7.2012. Predsedu RR doplnili predsedovia odborov. 
p.Kormaník, predseda KST Chemko: oddiel slávi 50 rokov, už to nie je ako bývalo, ale stále má aktívnych 
členov a tak aj množstvo akcií, ktoré  propagujú hlavne cez internet (www.kststrazske.sk). Majú podporu mesta 
Strážske. Informoval sa o možnosti udeliť ocenenie KST p.Magurovi in memoriam.   
Z.Šteliar: predseda 1.Michalovského: ich odbor funguje 6 rokov, postupne počet členov narastá. Aktivity ich 
klubu nie sú ohraničené hranicami SR – podnikajú výpravy na Ukrajinu (Zakarpatie), do Rumunskej časti 
Karpatského oblúka, pravidelne sa zúčastňujú stretnutia s maďarskými turistami na Veľkom Miliči. Z hľadiska 
presunov majú aktívnych pešiakov, cykloturistov,  vodákov aj vysokohorských turistov. Ako hlavný značkár 
pozitívne hodnotil rok 2011, potešila ich dodávka striešok na smerovníky, strieška na mnohých smerovníkoch 
chýbala, informoval sa o cenách materiálu. E.Škutová: ceny za trubku aj striešku sú rôzne, závisí od dodávateľa, 
robil sa výber. 
A.Hasák, predseda OT Turista: za 30 rokov prešli klubom stovky ľudí, aktuálny stav je síce skromný, ale klub 
má pravidelnú činnosť (30-35 akcií ročne), avizovanú aj cez celoslovenský kalendár KST. Štyria súčasní 
členovia sú zo zakladateľskej generácie. Klub má rodinno-rekreačné zameranie s dôrazom viac na pravidelnosť 
než nejakú extra náročnosť, z presunov pestujú pešiu a cyklistickú turistiku. Upozornil na špecifikum regiónu – 
málo pracovných príležitostí, čo spôsobuje odliv mladých do väčších centier, resp. do zahraničia. Ak ide o účasť 
na podujatiach KST, treba si uvedomiť že z Michaloviec je všade ďaleko... 
Z.Jendželovská sa ako miestna rodáčka zaujímala, prečo sa do turistického života tejto RR nezapájajú Sobrance. 
Získala vyjadrenie, že Sobrančania ochotní venovať sa turistike existujú, len sú rozptýlení v spomínaných troch 
kluboch.  
L.Bobík , podpredseda RR: PT je najfrekventovanejšia turistika v tejto oblasti, ale aj VhT a lyžovanie má 
priaznivcov, je tu 5 inštruktorov VhT a jeden  lyžiarsky. Populárne podujatia sú napríklad  Prechod roklinami 
slovenského raja (už 52.ročník)  a čo je zaujímavé – silvestrovský výstup na Sninský Kameň, ktorého sa  
zúčastňuje okolo 300 ľudí cez deň, ale ďalších 300 podniká večerný výstup s novoročným prípitkom na 
vrcholovej vyhliadke. Každoročne sa robí niekoľko spoločných podujatí pre všetky 3 kluby, obľúbené ciele: 
Kolová hora, hrad Brekov, Krivošťanka, Sninský Kameň. 
I.Ballo potom využil stretnutie s účasťou RR aj na dva pracovné  úkony – na voľbu zástupcu RR na ÚR/VZ  

http://www.kststrazske.sk/�


(jednomyseľne bol schválený I. Ballo) a na  podanie návrhu na udelenie Zlatého odznaku KST zaslúžilému 
funkcionárovi Gabrielovi Gazdovi.  
Uznesenie 27/2012: Na návrh predsedu RR KST Michalovce VV schvaľuje udelenie ZO KST pre dlhoročného 
aktívneho funkcionára G. Gazdu (držiteľ SO KST z roku 1998). Ukladá navrhovateľovi dodať návrh písomne 
a odporúča odovzdať ho ocenenému na 34. Zraze cykloturistov KST v Starej Ľubovni. 
Z: P.Perhala, D.Valúch, T: podľa textu. 
Na záver  P. Perhala poďakoval  prítomným za užitočnú výmenu skúseností. A. Hasák a I. Ballo upresnili 
dopravné pokyny k sobotňajšiemu programu.  
 
V sobotu 18.2. 2012  sa členovia výkonného výboru P. Perhala, E. Fábryová a kandidátka na kooptáciu do VV  
Z. Jendželovská zúčastnili podujatia z kalendára KST (organizátor OT Turista Michalovce a RR KST 
Michalovce)  – výstup na Zaňovec ( 507 m n.m.) v pohorí Vihorlat, s nástupom z obce Klokočov a s cieľom 
Vinné-Jazero, kde P. Perhala poďakoval  turistom z RR Michalovce za peknú zimnú túru a príjemnú spoločnosť.  
    
Zapísal: D. Valúch 
 
                                                                                                                                 Peter  P e r h a l a 
                                                                                                                                    predseda KST 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                             
                              
Príloha č.1 
 
 
Správa o činnosti Sekcie značenia KST za rok 2011 

 
  V roku 2011 sa Sekcia značenia KST (ďalej len SZ KST) starala o 13.955 km siete peších  turistických 
značených trás (ďalej len TZT) na území celej SR ( s výnimkou územia TANAP-u), na ktorých sa nachádza 
4.772 turistických informačných miest a o 326 km lyžiarskych trás.  
 V roku 2011 sme sa zamerali na obnovu značenia peších TZT, ktoré sú významnou súčasťou 
cestovného ruchu na Slovensku a slúžia pre širokú organizovanú aj neorganizovanú turistickú verejnosť vo 
väčšine prípadov počas celého roka. 
  V rámci plánu trojročnej obnovy sme potrebovali obnoviť značkovanie a uskutočniť práce spojené so 
značkovaním (výmena zhrdzavených a vandalmi zničených smeroviek a tabuliek miestneho názvu, údržba 
smerovníkov, presekávanie zarastajúcej vegetácie ap.) na 1/3 týchto trás, teda na 4.652 km siete TZT. Na tieto 
práce sme vypracovali a predložili projekt na MŠ SR vo výške 123.020 EUR. V rámci účelovej dotácie na 
značenie TZT sme od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR obdržali sumu 52.600 EUR s 
podmienkou spolufinancovania z prostriedkov KST vo výške 10 %, to znamená SZ KST mala k dispozícii 
57.860 EUR. Po dlhých rokoch trvalého podfinancovania obnovy značkovania TZT na Slovensku, čo sa doteraz 
prejavovalo neustále väčšou devastáciou siete TZT, to znamenalo výrazný posun k lepšiemu a umožnilo 
kvalifikovaným značkárom KST aspoň zastaviť dlhodobé chátranie siete TZT. 
 Pridelené finančné prostriedky a tiež dobré počasie v roku 2011 umožnili značkárom KST sa naplno 
venovať potrebným prácam. V teréne od 1.4. do 31.10.2011 pracovalo 238 kvalifikovaných a pomocných 
značkárov. Celkove sa podarilo za získané prostriedky obnoviť sieť TZT v dĺžke 2.947 km (63,4 % z 
plánovanej obnovy). Značkári sa snažili vzhľadom na pridelené prostriedky robiť na väčšine úsekov obnovu 
značkovania komplexne, t.j. vrátane údržby smerovníkov, výmeny hrdzavých smeroviek a tabuliek miestneho 
názvu (TMN) a odstránenia zarastajúcej vegetácie z chodníkov. V roku 2011 sme zabezpečili výrobu 144 ks 
nových smerovníkov, z ktorých väčšina bola už aj osadená v teréne ako náhrada za zničené a chýbajúce 
smerovníky. Zároveň sme uskutočnili výrobu a následnú výmenu v teréne 1.780 ks smeroviek a tabuliek 
miestneho názvu, čo výrazne prispelo k zlepšeniu orientácie na TZT.  
 Sekcia značenia KST v termíne 11.-13.mája 2011 uskutočnila školenie značkárov, na ktorom bolo 
vyškolených 16 značkárov, ktorí doplnili rady kvalifikovaných značkárov. 
  
Spracovala : Ing.Eva Škutová 
predseda Sekcie značenia KST 
 
 



 
Príloha č.2 
Zmluvné podujatia KST – ZSSK v roku 2012 - úprava k 15.02.2012 
 
02.02.2012-05.02.2012                                                                                          p  p   
7. Medzinárodný zimný zraz turistov KST-KČT-PTTK v Levoči 
46. Slovenský zimný zraz turistov a stretnutie turistických oddielov mládeže                                  
4-dňové podujatie;  zrazové centrum: Levoča                                           
Cieľová stanica pre účastníkov cestujúcich na zraz železnicou: Spišská Nová Ves 
Platnosť zľavneného spiatočného cestovného lístka ZSSK so zľavou 25 %: 02.02 – 06.02.2012 
 
05.05.2012                                                                                                            P   p   
35. Magnezitárska 60-tka (cez Volovské vrchy) 
1-denné podujatie; pešie trasy (10-60 km) a cykloturistické trasy (25-70 km)   
Cieľová stanica pre účastníkov cestujúcich na podujatie železnicou: 
Gelnica, Krompachy, Košice 
Platnosť zľavneného spiatočného cestovného lístka ZSSK so zľavou 25 %: 04.05. – 06.05.2012 
 
26.05.2012                                                                                                            P   p   
49. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska  na Kľaku,  Malá Fatra     
1-denné podujatie; zrazové centrum: Fačkovské sedlo            
Cieľová stanica pre účastníkov cestujúcich na podujatie železnicou:  
Prievidza, Nitrianske Pravno, Rajec 
Platnosť zľavneného spiatočného cestovného lístka ZSSK so zľavou 25 %: 25.05. – 27.05.2012 
 
28.06.2012-01.07.2012                                                                                         P  p   
45. Slovenský zraz vysokohorských turistov v Tatranskej Lomnici  
4-dňové podujatie;  túry vo Vysokých Tatrách, zraz.centrum: Tatranská Lomnica 
Cieľová stanica pre účastníkov cestujúcich na zraz železnicou:  
Poprad-Tatry, Tatranská Lomnica    
Platnosť zľavneného spiatočného cestovného lístka ZSSK so zľavou 25 %: 27.06. – 02.07.5.2012 
Poznámka: Neplatí na TEŽ a OŽ 
 
01.07.2012                                                                                                             P  p   
Majstrovstvá Slovenska v pretekoch turistickej zdatnosti, Hliník nad Hronom 
1-denné podujatie;  zrazové centrum: Hliník  nad Hronom                                           
Cieľová stanica pre účastníkov cestujúcich na zraz železnicou:  
Hliník  nad Hronom, Žarnovica   
Platnosť zľavneného spiatočného cestovného lístka ZSSK so zľavou 25 %: 30.06. – 02.07.2012 
 
02.07.2012.-08.07.2012                                                                                        P  p   
43. Stretnutie turistických oddielov mládeže, Hliník nad Hronom 
7-dňové podujatie; túry v Štiavnic.vrchoch; zrazové centrum: Hliník  nad Hronom                                           
Cieľová stanica pre účastníkov cestujúcich na zraz železnicou:  
Hliník  nad Hronom, Žarnovica   
 Platnosť zľavneného spiatočného cestovného lístka ZSSK so zľavou 25 %: 01.07. – 09.07.2012 
 
04.07.2012-08.07.2012                                                                                         P  p   
59. Slovenský zraz turistov, Vyhne                         
5-dňové podujatie; túry v štiavnických vrchoch; zrazové centrum: Vyhne                                           
Cieľová stanica pre účastníkov cestujúcich na zraz železnicou:  
Bzenica, Žarnovica   
Platnosť zľavneného spiatočného cestovného lístka ZSSK so zľavou 25 %: 03.07. – 09.07.2012 
 
18.08.2012                                                                                                            P  p   
Národný výstup na Kriváň 
1-denné podujatie; zrazové centrum Liptovský Mikuláš – ATC Račkova dolina 
Cieľová stanica pre účastníkov cestujúcich na zraz železnicou:  
Liptovský Mikuláš, Štrba 
Platnosť zľavneného spiatočného cestovného lístka ZSSK so zľavou 25 %: 17.08. – 19.08.2012 



Poznámka: Neplatí na TEŽ a OŽ 
 
 
23.08.2012-26.08.2012                                                                                         P  p   
34. Slovenský zraz cykloturistov, Stará Ľubovňa                              
4-dňové podujatie; cykloturistika; zrazové centrum: Stará Ľubovňa                                                                
Cieľová stanica pre účastníkov cestujúcich na zraz železnicou:  
Stará Ľubovňa  
Platnosť zľavneného spiatočného cestovného lístka ZSSK so zľavou 25 %: 22.08. – 27.08.2012 
Poznámka: zatiaľ predpoklad 50 cykloturistov z Bratislavy, potreba posilových vozňov na prepravu 
bicyklov na trati 185 Poprad-Tatry - Plaveč 
 
08.09.2012                                                                                                             P  p   
4. Stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov -  na Bani 
1-denné podujatie; výstup na Baňu; zrazové centrum Stropkov 
Cieľová stanica pre účastníkov cestujúcich na zraz železnicou:  
Prešov, Humenné, Medzilaborce mesto                
Platnosť zľavneného spiatočného cestovného lístka ZSSK so zľavou 25 %: 07.09 – 09.09.2012 
       
24.11.2012 -25.11.2012                                                                                              p   
32. Festival Ľudia a hory, Turčianske Teplice 
2- dňové podujatie; festival horských filmov 
Cieľová stanica pre účastníkov cestujúcich na podujatie železnicou:  
Turčianske Teplice 
Platnosť zľavneného spiatočného cestovného lístka ZSSK so zľavou 25 %: 23.11. – 26.11.2012 
 
_ _ _ 
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