
1 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

13.7.2012 v Martine 
  
                                                                                                                                                                  

Prítomní:    
Členovia VV KST: Peter Perhala, Erika Fábryová, Marek Heinrich, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Vladimír 
Povoda, Zuzana Jendželovská 
prizvaní

Ospravedlnili sa: predseda klasifikačnej komisie Marian Petrík, predseda sekcie TZP Juraj Štefák,  členovia RK 
V.Fehérpataky, A.Mazániková, šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska Zuzana Kollárová.  

: Jindrich Racek, predseda sekcie PT, Matúš Chovan, predseda RR KST Prievidza, Ján Pullmann, 
predseda RK  (prišiel na druhú časť zasadnutia),Dušan Valúch - generálny sekretár a zapisovateľ. 

 
Program podľa pozvánky: 

1. Kontrola plnenia úloh                P. Perhala 
2. Aktuálne úlohy Klasifikačnej komisie                                                V. Povoda, M. Petrík     
3. Aktuálne úlohy Sekcie turistiky zdravotne postihnutých                    V. Povoda, J. Štefák 
4. Vyhodnotenie stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska             J. Racek, M. Chovan 
5. Návrh na revíziu vykonávacích predpisov                                           M. Heinrich 
6. Rôzne 
7. Rozšírené zasadnutie VV s účasťou RR Martin, vrátane predsedov O aK z regiónu 

 
P.Perhala privítal prítomných členov,  poďakoval V. Povodovi za sprostredkovanie zasadačky na Mestskom 
úrade Martin a požiadal prítomných o minútu ticha za zosnulého ex-člena VV Arnošta Guldana. Zagratuloval 
ex-predsedovi  KST Mirovi Herchlovi k narodeninám, požiadal o návrhy zmien a doplnkov programu podľa 
pozvánky. S ohľadom na to, že od predchádzajúceho zasadnutia uplynuli len 2 týždne , M. Heinrich navrhol 
vypustiť  bod 1 – Kontrolu plnenia úloh. O návrhu sa hlasovalo, nezískal potrebnú podporu.  V. Povoda 
informoval, že M.Petrík sa telefonicky ospravedlnil, zaslal písomnú informáciu – zápisnicu z posledného 
zasadnutia komisie dňa 1.4.2012. D.Valúch informoval, že aj J.Štefák sa tesne pred zasadnutím VV telefonicky 
ospravedlnil, žiadne písomné materiály nezaslal. M. Chovan požiadal o prednostné zaradenie bodu 4 – 
vzhľadom na dopravné spojenie. Keďže aj M.Heinrich požiadal o skoršie zaradenie bodu 5, presunul predseda 
kontrolu plnenia úloh na popoludnie. (pozn.zapisovateľa: pre účely zápisnice bolo ponechané pôvodné poradie, 
podľa pozvánky). 
 
1.Kontrola plnenia úloh   
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: Z. Jendželovská; T: 30.6.2012 
Stav: Z.Jendželovská požiadala o súvisiacu korešpondenciu a predĺženie termínu do 25.8.2012 
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, M. Herchl; T: 31.8.2011  
Stav: Nedoriešené zostáva preregistrovanie domény chatapodrysmi.com; nájomca V.Beránek je uzrozumený 
s tým, že doména bude patriť KST a on si ju bude prenajímať na základe dodatku k nájomnej zmluve. Za 2 týždne 
od predchádzajúcej kontroly plnenia úloh  však v tejto veci nenastal posun.  KT: 25.8. 2012 
Uznesenie 52/2011: VV ukladá sekciám CT, VT a VhT aby pripravili zásady zrazov pre svoje presuny, aby bol 
pripravovaný organizačno-metodický materiál (Rukoväť organizátorov zrazov KST ) aplikovateľný pre všetky 
sekcie. Z: Š. Kuiš, E. Rusnák, J. Šoffa, V. Jeremiáš, T: 21.9.2011 
Stav: P.Perhala upozornil, že po zmene termínu zasadnutia ÚR na 22.9., pri zásade rozposielania prerokovávaných 
materiálov členom ÚR mesiac vopred, treba zvážiť čo sa dá reálne pripraviť do 22.augusta. Š.Kuiš prisľúbil 
skompletizovať v spolupráci so sekciou LT „rukoväť“ pre organizovanie zimných zrazov. Čo sa týka CT, VT 
a VhT  - VV súhlasí s predĺžením termínu do zasadnutia ÚR v roku 2013. KT 25.8.2012 
Uznesenie 64/2011: VV ukladá podpredsedovi pre organizáciu a legislatívu dohliadnuť na aktualizáciu sídla KST 
v listoch vlastníctva majetkových objektov KST. Z: M. Heinrich, T: 31.3. 2012   
Stav: Žiadosti na príslušné katastrálne úrady sú podané, riešiteľ požiadal o predĺženie termínu do 31.12.2012 
 



2 
 

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: 22.9.2012, Z: Z. Jendželovská  
Stav:  termín plynie. KT: 25.8.2012.  
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: bez zmeny od predchádzajúcej kontroly úloh. KT: 25.8.2012 
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, E.Škutová T: 31.5.2012    
Stav:  prebieha značenie novej trasy, M.Heinrich vzhľadom na to, že mu nebola preplatená plná cesta autom do 
Košeckého Podhradia na základe žiadosti o výnimku odôvodnenej ťažkou prístupnosťou miesta, požiadal o 
poverenie výkonom úlohy niekoho iného. VV konštatoval, že M. Heinrich splnil svoju časť úlohy, zodpovednosť 
za splnenie úlohy zostáva sekcii značenia. KT: 25.8.2012 
Uznesenie 75/2012:  VV sa zaoberal vyjadrením  M.Heinricha k požiadavke udelenia výnimky z platného VP 
o cestovných náhradách  - preplatenie plnej tarify bez ohľadu na obsadenosť vozidla. Výkonný výbor sa stotožnil 
s rozhodnutím predsedu KST a 1. podpredsedu KST výnimku  nepovoliť.  
Stav: keďže pri prijímaní tohto uznesenia nebol M.Heinrich prítomný, vyjadril svoj názor: uznesenie považuje za 
neúčinné, nakoľko schvaľovanie výnimiek nie je v kompetencii VV, z postoja ostatných členov VV ku svojej 
 požiadavke je sklamaný, nakoľko členovia VV bežne v rámci svojich ciest chodia na dostupné miesta, cesty 
typu Košecké Podhradie, lokalita Kopec, tvoria nanajvýš 1 % ciest, preto žiadosť o výnimku považuje za 
adekvátnu a odôvodnenú. P.Perhala zrušenie uznesenia odmietol, považuje ho za platné a splnené.  
Vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 50/2012:  Regionálne rady, kluby a odbory Klubu slovenských turistov (KST) nemôžu organizovať v 
mene KST podujatia, ktorých trasa bude prechádzať cez miesta priebehu ťažby dreva v lokalite Kopec, v obci 
Košecké Podhradie, a to až do vyznačenia novej trasy turistického chodníka v príslušnej lokalite sekciou 
značenia KST.  Z: M.Heinrich, E.Škutová, T: ihneď. 
Stav: všetky zložky KST uznesenie rešpektujú, od jeho prijatia nebolo v danej lokalite organizované žiadne 
hromadné turistické podujatie. Ako odznelo pri kontrole uznesenia 133/2011, už prebieha značenie novej trasy, 
jej vyznačením účinnosť uznesenia 50/2012 skončí. KT: 25.8.2012 
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: Z. Jendželovská, E.Škutová; T: 21.4.2012 
Stav: uznesenie nebolo v termíne splnené, nový KT: 25.8.2012 
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: uznesenie nebolo v termíne splnené, nový predseda UMK dostal predĺžený termín do 21.9., V. Povoda 
požiadal GS o kontrolu databázy cvičiteľov na sekretariáte a pripravenie mailového oslovenia predsedov RR (v 
mene predsedu UMK), aby pre UMK poskytli na porovnanie svoju evidenciu, ak nejakú majú.   KT: 25.8.2012 
Uznesenie 7/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu E. Škutovej na sfunkčnenie regionálnych KZ spadá do 
agendy ústrednej Sekcie značenia; ukladá sekcii aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.  
Z: Z. Jendželovská, E.Škutová; T: 21.4.2012 
Stav: pôvodný termín nebol dodržaný, nový KT: 25.8.2012 
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 Z: P. 
Perhala, D.Valúch; T: 22.9.2012  
Stav: vzhľadom na zmenu termínu konania ÚR z 1.12. na 22.9., plynie skrátený T: 15.9.2012. 
Uznesenie 28/2012: 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 otvorení 34. Zrazu  cykloturistov KST v Starej Ľubovni. 
Z: Š. Kuiš, T: 23.8.2012 
Stav: Termín plynie. Ocenenie bolo vystavené,  zverené delegátovi  VV na cyklozraz Š.Kuišovi, aby ho tam 
ocenenému odovzdal. 
Uznesenie 29/2012: VV schvaľuje aby po finálnej redakčnej úprave bol aktualizovaný záznamník Cesta hrdinov 
SNP sprístupnený na stránke www.kst.sk v elektronickej podobe „na stiahnutie“, aj v tlačovej podobe, v náklade 
200 ks. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 30.11.2012 

http://www.kst.sk/�
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Stav: Termín plynie.  
Uznesenie 32/2012: VV prerokoval  a  s pripomienkami  schválil VP o náhradách a odmenách u turistického 
značenia, a jeho predloženie Ústrednej rade v decembri 2012 na schválenie. Sekcii značenia ukladá doplniť 
prílohu, na ktorú sa odvoláva text VP v paragrafoch 4 a 5.  
Z: M.Heinrich, E. Škutová; T: 22.9. 2012   
Stav: vzhľadom na to, že predseda zvolal Ústrednú radu na 22.9., plynie skrátený termín: 22.9.2012 
Uznesenie 35/2012: VV na návrh SM prerokoval a schválil udelenie ZO KST pre E.Dučaiovú, D. Mišíka 
a S.Andrásiho,  SO KST pre A.Taššovú, L.Kalásza a M.Majchútovú; predseda KST schválil ČU  KST pre M. 
Stachurovú, N.Jančárovú, M.Šarvanca, E. Fábryovú, Ľ. Andrásiovú a P.Perhalu. VV ukladá sekretariátu vystaviť  
ocenenia a zaslať navrhovateľovi. Odporúča udeliť ich: predsedovi SM S. Andrásimu a členom VV E. Fábryovej 
a P.Perhalovi na XIII.VZ KST, ostatným na 43. stretnutí TOM v Hliníku nad Hronom.  
Z: P.Perhala, D.Valúch., S. Andrási; T: 2.7.2012    
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 39/2012: VV schvaľuje prípravu medzinárodnej konferencie v Kopčanoch na tému jazdeckej 
turistiky, v termíne 19.-20.10.2012. Z: V. Povoda, M. Hučko; T: 19-20.10.2012  
Stav: termín plynie. Priebežnú informáciu o stave príprav podal V.Povoda. Požiadavky P.Perhalu zachytené 
v zápisnici z VV vo Vyhniach postúpil M.Hučkovi.   
Uznesenie 46/ 2012: VV ukladá majetkovej komisii opätovne sa zaoberať návrhom  zmluvy SPF č. 00251/2012-
PKZ-K40017/12.00 (odkúpenie podielu nevysporiadaného pozemku na Skalke),  s cieľom prijať riešenie, ktoré 
bude pre KST výhodnejšie. Z: M.Herchl; T: 18.5.2012  
Stav: M.Herchl nemá nové poznatky, plynie predĺžený KT: 25.8.2012 
Uznesenie 55/2012: VV ukladá propagačnej komisii pripraviť Ďakovný list variantne  - jednak Ďakovný list 
KST, ktorý v zmysle VP udeľuje predseda KST a Ďakovný list RR KST (napr. Humenné), ktorý bude 
regionálnym radám k dispozícii na stiahnutie na webe. Z:V.Povoda, D.Valúch; T: 30.6.2012 
Stav: D.Valúch nemá novú informáciu, plynie predlžený KT: 25.8.2012 
Uznesenie 56/2012: VV schvaľuje konanie aktívu LT, navrhuje uskutočniť ho v Oščadnici, v termíne stretnutia 
októbrového OŠ 47. ZZT KST. Podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing ukladá doplniť do rozpočtu 
položku  300 € na jeho zabezpečenie. Z: E.Fábryová, J.Mitaľ; T: do 31.10.2012  
Stav: termín plynie. E.Fábryová pripomenula, že dotácia z ministerstva stále nie je, prostriedkov na účte niet, 
spochybnila možnosť splniť túto úlohu. P.Perhala spochybňovanie odmietol, požiadal E.Fábryovú, aby 
uznesenie 56/2012 považovala za záväzné.  
Uznesenie 57/2012: VV ukladá učebno-metodickej komisii posúdiť a v prípade potreby dopracovať návrh 
metodiky skráteného kurzu  inštruktorov a cvičiteľov LT, ktorý vypracovala a predkladá sekcia LT.  
Z: V. Povoda, M. Belás, T: 25.8.2012. 
Stav: termín plynie.  
Uznesenie 58/2012:  VV schválil nomináciu delegátov KST na zostávajúce hlavné podujatia KST a vybrané 
hlavné podujatia KČT 2012 nasledovne:  
- 41. Zraz mladých vodákov KST na Dunajci, Červený Kláštor; 28.6.-1.7.2012:  M.Herchl, J.Šoffa  (M.Herchl sa 
zúčastní len do 30.6., potom sa presunie do Vyhní na zasadnutie VV. 
- 45. Vysokohorský zraz KST, Tatranská Lomnica; 28.6 . -1.7.2012:  M.Heinrich, Z.Jendželovská  
(Z. Jendželovská sa zúčastní len do 30.6., potom sa presunie do Vyhní na zasadnutie VV).    
- Majstrovstvá Slovenska PTZ, Hliník n.Hronom; 1.7.2012 : účasť celého VV, nadväzuje to na zasadnutie VV. 
- 43. Stretnutie TOM, Hliník n.Hronom; 2.-8.7.2012 : P.Perhala, E.Fábryová, S.Andrási 
- 59. Celoslovenský zraz turistov KST,Vyhne; 4.-8.7.2012 : P.Perhala, Z.Jendželovská, Š.Mužík   
- 13. Celoštátny letný zraz turistov KČT, Staré Město pod Snežníkem (ČR); 4.-8.7.; Š.Kuiš, M.Herchl, P.Sitek 
- 57. Medzinárodná plavba po Dunaji TID, Bratislava –Štúrovo;11.-15.7.;  P.Perhala, Z.Jendželovská, bez CP. 
- Národný výstup na Kriváň, Lipt.Mikuláš - ATC Račkova dolina; 17.-19.8.; Z.Jendželovská, J.Racek  
- 34. Zraz cykloturistov KST, Stará Ľubovňa-Ľubovnianske kúpele; 23.-26.8; Š.Kuiš, M.Herchl, (zúčastnia sa 
len do 25.8., potom sa presunú na zasadnutie VV v Liptovskom Mikuláši, M. Herchl sa vráti na cyklozraz). 
- Európsky deň turistiky- 4.Stretnutie priaznivcov KST, Stropkov- Baňa; 8.9.; P.Perhala, E.Fábryová, J.Racek  
- Svetový deň cestovného ruchu – Deň otvorených dverí v sídle KST, Bratislava; 27.9. ; P.Perhala, V. Povoda. 
- 43. Vodácky maratón a plavba troch generácií na Hornáde, Malá Lodina-Košice; 6.10.; E.Fábryová, J.Šoffa 
- 41. Poslední puchýř  KČT, Plzeň (ČR); 16.-18.11.; E.Fábryová, Z.Jendželovská, J.Racek  
- 32. Festival Ľudia a hory, Turčianske Teplice; 24.11.; Z. Jendželovská, V. Povoda  
VV ukladá sekretariátu vystaviť príslušné cestovné príkazy. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: priebežne 
Stav: Ústnu informáciu o priebehu a poznatkoch z podujatí, ktoré sa už uskutočnili, podali určení delegáti. 
 
- 45. vysokohorský  zraz KST (M.Heinrich): účasť bola oproti predchádzajúcemu roku vyššia, aj čo sa týka 
oficiálnych hostí  - na úvod bolo pri oficiálnom otvorení  prítomných až 5 členov VV, na čele s predsedom KST, 
ktorý zraz otvoril. Trojdňovému zrazu vcelku prialo počasie, delegát absolvoval  vysokohorskú túru každý deň, 
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zhromaždenia inštruktorov sa nezúčastnil pre neskorší návrat na základňu, oficiálneho ukončenia zrazu sa 
zúčastnil, aj ho oficiálne ukončil. 
- Majstrovstvá Slovenska PTZ 2012 (P.Perhala): hodnotil ako veľmi dobré riešenie, že sa stretnutie TOM aj 
MS PTZ uskutočnili v Hliníku nad Hronom, areál  tamojšej školy poskytol  optimálne podmienky, aj vďaka 
ústretovému prístupu miestnych, na čele so starostom  obce a riaditeľkou školy. Samotné preteky sa konali 
v extrémnej horúčave, čo zopár detí vyradilo, vážnejšie zdravotné problémy neboli hlásené. Trať bola náročná, 
organizácia fungovala, preteky mali dobrú úroveň, protesty neboli. Výsledky sú na webe. Mimo poradia na trať 
nastúpil aj tím VV ( P.Perhala, E.Fábryová, Z.Jendželovská, V.Povoda) doplnený  D. Valúchom a posilnený 
účasťou znalca domáceho terénu – starostu obce D. Antala. Až  na trati sa pán starosta priznal, že v zalesnenom 
extraviláne obce  je  po prvý krát .  
- 43. stretnutie TOM (E.Fábryová):  celkove sa prezentovalo 174 účastníkov, vrátane TOM-íkov z českého 
A.TOM-u, najpočetnejší TOM bol práve z ČR. Priestorom aj prístupu domácich ťažko niečo vytknúť. Strava, 
ubytovanie, možnosti športovania výborné. Z 2% bol pre sekciu mládeže KST zakúpený raft, za účasti predsedu 
KST bolo plavidlo pokrstené (menom Wilson) a odskúšané splavom Hrona. Jediná výhrada: chýbalo záverečné 
ukončenie stretnutia TOM v Hliníku nad Hronom. Teoreticky mali mládežníci  možnosť zúčastniť sa záveru 
zrazu vo Vyhniach, ale koordinácia, čo sa týka dopravy z Hliníka do Vyhní a späť, nebola doriešená. Prejavilo 
sa, že s takýmto detašovaným  táborom  TOM nie sú skúsenosti.  
- 59. CZ KST (P. Perhala, Z.Jendželovská): vyzdvihla organizátorov, celkové zabezpečenie a bezúrazový 
priebeh, výber túr pestrý, rozšírený o cyklotrasy a splav Hrona; starostlivosť o oficiálnych hostí veľmi dobrá, so 
zaujímavými exkurziami. Počasie - typické letné,  horúčavy so silnými búrkami, jedna narušila úvodný 
ceremoniál, mokrý variant znamenal presťahovanie sa do hotela Sitno, ale zvládlo sa to. Účastníci húfne 
využívali zvýhodnený vstup na kúpalisko. P.Perhala doplnil informáciu o účasti prezidenta SR Ivana 
Gašparoviča a zahraničných oficiálnych hostí  - delegátov z partnerských organizácií KČT, PTTK, MTSz, ÖTK 
a A.TOM. Zhrnul do konštatovania spokojnosti s prípravou a priebehom  zrazu, predsedovi sekcie PT a 
organizátorom patrí pochvala a poďakovanie, aj vo forme návrhu na ocenenia KST, ktoré pripraví sekcia PT. 
- 13.celoštátny zraz KČT(Š.Kuiš, M.Herchl): organizačne veľmi dobre zvládnutý zraz, so vzornou 
starostlivosťou o VIP hostí, priaznivé počasie - po nociach síce boli silné búrky z tepla, ale denný program 
fungoval v plnom rozsahu. Poznatky:  na termín zrazu pripadli dva dni voľna, dalo sa predpokladať, že  vďaka 
tomu bude účasť na zraze výrazne väčšia ako inokedy, ale nepotvrdilo sa to. Zrazy KČT sa konajú  
v dvojročnom intervale, nasledujúci v roku 2014 bude v júnovom termíne, takže nebude kolidovať s termínom 
zrazu KST. Po vzore KČT (aj MTSz)  treba aj prihlášku na zraz KST doplniť o možnosť prihlásiť sa na 1 deň. 
Počet turistov prezentovaných na zraze by sa tak určite zvýšil, a počet účastníkov je údaj zaujímajúci  
ministerstvo aj prípadných ďalších sponzorov KST. Z hľadiska propagácie vyzdvihli spoluprácu organizátorov 
s verejnoprávnym  rozhlasom, televíziou a miestnou samosprávou. Š.Kuiš pripomenul, že treba navrhnúť spôsob 
ocenenia (aj udelenia ocenenia) redaktorom rozhlasu a televízie, ktorí už dlhé roky propagujú, najmä 
v Televíkende a Rádiovíkende, aktivity a podujatia KST.  
- 57.TID (E.Fábryová, zastupovala pôvodne nominovaných P. Perhalu a  Z.Jendželovskú):  Medzinárodná účasť 
pekná, zástupcom všetkých  podunajských štátov - Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Srbska, 
Rumunska, Bulharska a vedúcim vodáckych skupín  z Česka, Švédska, Chorvátska, Holandska, USA a Austrálie 
odovzdala prezent tašky s informáciami o KST, Bratislave a Slovensku. Konštatovala, že pri pohľade do tvárí 
účastníkov mala pocit, že stretla zakladateľov podujatia. Je to síce úctyhodné splavovať v takom  veku Dunaj, 
otázka je, či má podujatie priaznivcov aj v radoch mladších vodákov, alebo odíde s touto generáciou vodáckych 
veteránov do histórie. Ako ju oboznámil predseda slovenského výboru TID Š. Barányi,  organizačné 
zabezpečenie sa z roka na rok komplikuje, jednak na rieke (momentálne najmä v Maďarsku sa vyhrotili vzťahy 
motorových a bezmotorových vodákov), jednak  na brehu. Konkrétne, v bratislavskom kempe dva dni pred 
príchodom  TID-konvoja v silnej búrke vietor lámal  veľké vetvy z prestarnutých topoľov, areál  v takom počasí 
nie je bezpečný pre stanujúcich. V rámci privítania v Bratislave preto zaznel dôrazný pokyn, aby  TID-kári 
v prípade búrky opustili svoje stany a ukryli sa v murovanej budove lodenice Dunajklub Kamzík. Našťastie to 
nebolo nutné.  
Čo sa týka ďalších podujatí uvedených v uznesení 58/2012,  termín plynie.  
Uznesenie 76/2012: VV ukladá členke pre sekcie Z.Jendželovskej vyžiadať kompletnú sadu interných predpisov 
sekcie VhT a dať ju k dispozícii organizačno-legislativnej komisii, aby posúdila či sú predmetné interné predpisy 
sekcie v súlade so stanovami a vykonávacími predpismi (VP) KST. Z: Z.Jendželovská, M.Heinrich;T: 25.8.2012 
Stav: Z.Jendželovská upresnila, že ide len o jeden interný predpis pre inštruktorov VhT. V minulosti bol 
niekoľkokrát aktualizovaný, preto súčasný má číslo 4,  jednička, dvojka a trojka už stratili platnosť. M.Herchl 
doplnil, že tento „predpis“ je skôr  niečo ako kódex inštruktora, s dôrazom na zodpovednosť inštruktora VhT  
voči zvereným vysokohorským turistom, rieši sa tam bezpečnosť pohybu v horách, dokument je podľa 
M.Herchla dostupný a nie je tam nič, čo by mohlo byť v rozpore so stanovami, alebo vykonávacími predpismi 
KST. M.Heinrich navrhol uznesenie zrušiť, nakoľko nerád by posudzoval interné dokumenty jednotlivých 
sekcií, potom by sa mohol začať zaoberať aj uzneseniami každej jednej zložky KST a posudzovať ich súlad so 
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stanovami a VP. Necíti sa byť v pozícii ústavného súdu. Každá sekcia musí nejakým spôsobom fungovať a tento 
spôsob vypĺňajú či už individuálne pokyny, alebo všeobecné pokyny. Tieto však nemajú záväzný charakter, 
pokiaľ nie sú stanovami alebo vykonávacími predpismi. Preto nemôžu byť ani v rozpore so stanovami ani VP. 
 O návrhu sa nehlasovalo. P.Perhala požiadal Z.Jendželovskú, aby sa s dokumentom oboznámila a informovala 
VV.  KT 25.8. 
Uznesenie 59/2012:  VV schválil harmonogram inventarizácie  a zloženie inventarizačných komisií nasledovne:  
- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava: 18.7.; IK: P.Perhala, Z.Jendželovská, A. Luhová 
- RS Kokava –Háj:  termín bude stanovený neskôr;  IK: J. Polomský, V.Fehérpataky, A.Luhová 
- DT Bardejov:  termín  bude stanovený neskôr;  IK: E. Fábryová, Z. Jendželovská, M.Herchl, V.Povoda 
- Zbojnícka chata, Téryho chata : 2.- 4.10.;  IK: P.Perhala, Z.Jendželovská, M.Herchl + zástupca SHS JAMES 
- Chata pri  Z.plese: decembrový termín a zloženie IK (vrátane  zástupcu SHS JAMES) budú upresnené neskôr.  
- Chata M.R.Štefánika: novembrový termín, bude upresnený neskôr; IK: E. Fábryová, Z.Jendželovská, Š.Kuiš 
VV ukladá sekretariátu upovedomiť SHS JAMES o termínoch inventarizácie vysokotatranských chát a určeným 
členom IK vystaviť CP. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 30.6.2012 
Stav: O termíne inventarizácie na Téryho a Zbojníckej chate bol SHS JAMES informovaný, decembrový termín 
pre inventarizáciu Chaty pri Zelenom plese zatiaľ nebol konkretizovaný. P.Perhala požiadal E.Fábryovú a  
M.Herchla, aby neodkladali určenie termínov. KT 25.8.2012 
Uznesenie 61/2012:  VV schválil VP 17/2011 o sieti turistických ubytovacích objektov KST s pripomienkami 
a jeho predloženie na schválenie na najbližšom rokovaní  ÚR. Z: M.Heinrich; T: 22.9.2012  
Stav: vzhľadom na zmenu termínu rokovania ÚR, plynie skrátený KT: 22.9.2012. 
Uznesenie 64/2012: VV KST poveruje P.Perhalu, aby na pokračovaní prerušeného 22.VZ SZTK hlasoval za 
návrh SFZ na zrušenie SZTK a rozdelenie jeho majetku členským organizáciám. Z: P.Perhala; T: podľa 
pozvánky (pozn.: v čase zhotovenia zápisnice ešte nebola pozvánka na pokračovanie VZ SZTK k dispozícii) 
Stav: termín pokračovania prerušeného 22.VZ SZTK ešte stále nebol oznámený KT:25.8.2012 
Uznesenie 65/2012: VV KST poveruje P.Perhalu aby sa aktívne zapojil do prípravy novej strešnej organizácie 
SOŠA (a začlenenia KST do nej), ktorej ustanovujúce valné zhromaždenie je avizované na 24.11.2012. Ukladá 
P.Perhalovi pravideľne  informovať VV o vývoji príprav a zvolať ÚR v novom termíne, pred ustanovujúcim VZ 
SOŠA. Z: P.Perhala, T: trvale 
Stav: neodzneli nové skutočnosti oproti zápisnici z predchádzajúceho zasadnutia VV KST;  KT: 25.8. 
Uznesenie 68/2012:  VV poveruje predsedu KST aby sa osobne angažoval v riešení aktuálnej situácie v sekcii 
značenia, zvolal zasadnutie sekcie a pripravil aktív sekcie, s cieľom obnoviť jej normálnu činnosť a plnú 
funkčnosť. Z: P.Perhala,T: ihneď.  
Stav:  sekretariát  odoslal pozvánku na aktív SZ, zvolaný do Bratislavy na víkend 28.-29.júla. Pozvánka určená 
predsedom  regionálnych komisií značenia bola rozposielaná cez predsedov RR KST. P.Perhala bude VV 
informovať o výsledku aktívu SZ;  KT: 25.8.2012  
Uznesenie 74-a/2012 : VV ukladá Z. Jendželovskej overiť predsedom KST spripomienkovaný zápis zo 
stretnutia s delegáciou Zväzu skautov maďarskej národnosti a prostredníctvom sekretariátu zabezpečiť  jeho 
rozposlanie účastníkom rokovania a zverejnenie na webe KST. Z: Z. Jendželovská, T: 13.7.2012 
Stav: Uznesenie bolo splnené a vypúšťa sa zo sledovania. 
Ad Rôzne 18.5.2012/bod 9.7  - vývoj spolupráce s Alpine Pro.  
Stav: bez zmeny od predchádzajúcej kontroly úloh  KT: 25.8. 2012 
Uznesenie 73/2012: VV schválil za delegátov KST na Dni VhT KČT v Žďárskych vrchoch, Snežné (ČR), 13.-
16.9.2012 E.Fábryovú a V.Jeremiáša. Ukladá sekretariátu vystaviť CP. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 13.7.2012 
Stav: CP boli vystavené.  KT 21.9. 2012 
Uznesenie 77/2012: VV schvaľuje zmluvu o dielo medzi spolumajiteľmi Zbojníckej chaty a Š.Bednárom 
z Kežmarku, na stavebné práce pri obnove suchých záchodov pre turistickú verejnosť v blízkosti Zbojníckej 
chaty ;dohodnutá cena diela 2 000 €, realizácia do 31.8.2012. Faktúru dodávateľ vystaví  na oboch 
spolumajiteľov, v pomere 75%  (KST) ku 25% (SHS JAMES). Z: P.Perhala T: ihneď 
Stav: Uznesenie bolo splnené, vypúšťa sa zo sledovania 
Uznesenie 78/2012: VV v zmysle VP Revízny poriadok poveruje predsedu KST, aby požiadal RK KST 
o preskúmanie nároku spoluorganizátorov TID na vrátenie údajného vkladu na zhotovenie Kroniky TID. Z: 
P.Perhala,T: 25.8.2012   
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 79/2012:  VV prerokoval a schválil návrh RR Považská Bystrica na udelenie Strieborného odznaku  
KST dlhoročnej funkcionárke  Danke Karasovej  k životnému jubileu. Ukladá sekretariátu vystaviť ocenenie 
a zaslať navrhovateľovi. Z:P.Perhala, D.Valúch; T: 13.7. 2012. 
Stav: ocenenie bolo vystavené a odoslané. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.  
 
2. Aktuálne úlohy klasifikačnej komisie (V.Povoda) 
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Predseda komisie M.Petrík sa ospravedlnil, poslal písomnú informáciu – zápis zo zasadnutia klasifikačnej  
komisie 1.4.2012,  ktorý V. Povoda prečítal. Spoluprácu s komisiou z hľadiska komunikácie hodnotí pozitívne, 
menej dôvodov na spokojnosť vidí  v celkovej situácii výkonnostnej turistiky. Zaznamenávame trvalý pokles 
záujmu členov KST o dokumentáciu  svojich turistických výkonov formou zápočtových ciest, prevláda trend 
rekreačnej turistiky. Potvrdzujú to aj stretnutia VV s regionálnymi radami,  regionálni klasifikátori  sú „bez 
práce“. Existujú názory a požiadavky na  zmiernenie kritérií, no klasifikačná komisia pod vedením M.Petríka  im 
nepodlieha, čo V.Povoda, sám majster turistiky, považuje za správne. Môže sa meniť spôsob dokumentácie, ale 
nároky na získanie výkonnostných  tried  by nemali klesať. 
 
3. Aktuálne úlohy Sekcie turistiky zdravotne postihnutých (V. Povoda) 
Predseda sekcie J. Štefák sa ospravedlnil, písomnú informáciu nezaslal, avizoval, že pre trvalú vyťaženosť  
v zamestnaní v a v paralympijskom hnutí  zvažuje vzdanie sa funkcie predsedu sekcie TZP KST. Komplikáciou 
je, že J. Štefák doteraz nesformoval okolo seba žiadny tím a tak ani on, ani VV momentálne nemá tip na  
nástupcu. V.Povoda vyslovil názor, že ak sa nevydaril úmysel mať v čele sekcie lekára, malo by sa to skúsiť 
s niekým, kto problematiku pozná z opačnej strany - nominovať človeka so zdravotným postihnutím. P.Perhala 
zdôraznil, že treba počkať  na záväzné vyjadrenie J.Štefáka , ale zároveň  požiadal  M.Herchla, Š.Kuiša i 
ostatných členov VV, aby sa poobzerali po vhodnom kandidátovi  na predsedu sekcie TZP, V.Povoda aj 
s aktívnym  zapojením  predsedov RR. 
 
4. Vyhodnotenie 49. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska (J. Racek, M. Chovan) 
V úvodnom slove predseda sekcie PT J.Racek vyzdvihol vysokú účasť, zaujímavý sprievodný program pre VIP 
hostí  - návštevu baníckeho skanzenu, dobrú spoločenskú úroveň podujatia (prijatie u starostu Kľačna), inštaláciu 
výstavky 90 rokov KS, program na vrchole Kľaku aj vo Fačkovskom sedle. Priznal, že v ohlasoch  účastníkov sa 
okrem nadšenia z krásnej masovej akcie  spomína ako nedostatok  slabá kapacita občerstvenia vo Fačkovskom 
sedle, v tomto organizátorov „podrazil“ riaditeľ Ski Arény, ktorý nasľuboval  oveľa viac, než zabezpečil, 
evidentne podcenil odhadovaný počet účastníkov. Odhliadnuc od tohto bola práca štábu dobrá, zaslúži si 
pochvalu, na čele s Matúšom Chovanom, poďakoval mu aj za to, že podujatie konečne dostalo svoj štafetový 
kolík, ako dar RR Prievidza pre KST. 
M. Chovan doplnil: všetky prístupové cesty na vrchol preznačili a vyčistili, aj vďaka tomu takmer neboli úrazy 
(len jedny zlomené rebrá a jedno uhryznutie psom). Pri zabezpečovaní ubytovania situáciu komplikovali 
roztrúsené ubytovacie kapacity. Čo sa týka reštauračných služieb vo Fačkovskom  sedle, riaditeľ Ski Arény bol 
pri prípravných rokovaniach ústretový, no „skutek utek“ - jednak na poslednú chvíľu zrušil povolenie stanovania 
a vôbec neboli pripravení poskytnúť občerstvenie takej mase ľudí. Organizátorov mrzí, že tieto služby boli 
nakoniec najväčšou slabinou, aj keď nie ich vinou. Tak trochu  je to daň za rekordnú účasť, ktorá svedčí o tom, 
že bola dobrá propagácia(a dobré počasie). Na vrchole sa rozdal celý náklad účastníckeho listu, ktorý podľa 
výtvarného návrhu RR PD dala vyrobiť redakcia KS.  
V nasledujúcej diskusii poukázal Š.Kuiš na to, že tak ako sa podarilo spraviť propozície  a pripraviť dohodu 
o súčinnosti spoluorganizátorov pre Národný výstup na Kriváň, treba aj toto podujatie „ošetriť“ – jasne stanoviť, 
čo je úlohou redakcie KS, čo zabezpečí sekcia PT KST, čo sa očakáva od RR, lebo keď to nie je na papieri tak sa 
v tom vždy lavíruje. P.Perhala aj ďalší členovia VV to podporili. 
Uznesenie 80/2012: VV ukladá pripraviť návrh modelovej zmluvy/dohody o spoluorganizovaní podujatia 
„Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska“, vymedzujúcej záväzky pre KST (zastúpený sekciou PT) a pre 
redakciu  KS, s rozdelením a termínovaním úloh v príprave medzi sekciu PT a miestneho organizátora (príslušnú 
RR, resp. ňou poverený odbor KST). Z: Z.Jendželovská, M.Heinrich, T: 30.11.2012 
J.Racek  prečítal  návrh sekcie PT na udelenie ocenení, nešlo o spoločný návrh  sekcie a RR. V diskusii boli 
niektoré návrhy korigované, v štyroch prípadoch sa rozhodovalo hlasovaním. M.Chovan avizoval, že RR 
Prievidza ešte pošle svoj návrh. 
Uznesenie 81/2012: VV prerokoval a schválil udelenie Zlatého odznaku KST Želmíre Baloghovej, Strieborného 
odznaku KST Milanovi Lomnickému,  plakety KST Augustínovi Machatovi. 
Predseda KST udelil Čestné uznania a Ďakovný list KST: ČU – Petrovi Panisovi, Ivanovi Kozmenkovi 
a Jozefovi Kapustovi; ĎL – Jozefovi Vrábľovi, starostovi  obce Klačno.  
Sekretariát vystaví  schválené ocenenia a odovzdá  navrhovateľovi. Z: Perhala, D.Valúch,T: 31.7.2012  
Š. Kuiš vyzdvihol  podujatie ako vynikajúcu propagáciu KST a na margo diskusie k návrhom ocenení 
pripomenul zásadu, že navrhovateľ  dáva zdôvodnenie (zásluhy), ktoré buď sekretár alebo predsedajúci prečíta.  
P.Perhala na záver tohto bodu poďakoval M.Chovanovi za veľmi dobré podujatie a za darovaný štafetový kolík, 
sekcii za organizačný dohľad a redakcii KS za podporu a finančný príspevok.   
 
5. Návrh na revíziu vykonávacích predpisov (M. Heinrich) 
Podpredseda pre OaL M.Heinrich oboznámil  VV s predkladanou trojicou VP a podstatou aktualizačných úprav. 
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VP 1/2011  o členstve - v súlade s uznesením VZ z 22.4.2012 o novom členskom je vhodné prijať zmenu VP 
ktorý toto uznesenie vykoná. Pripomienky Š. Kuiša a M.Herchla (o jednej z nich sa hlasovalo) VV nepodporil. 
P.Perhala dal po krátkej diskusii hlasovať o návrhu tak, ako ho predložil M.Heinrich, s tým, že je to formálna 
implementácia jedného zo záverov posledného VZ. Výsledok hlasovania: všetci za; schválené bez pripomienok. 
VP 20/2011 o identifikačných číslach... – navrhovateľ zrekapituloval 8 zmien oproti doterajšiemu zneniu. 
P.Perhala mal pozmeňovací návrh o ktorom sa hlasovalo, nebol schválený. Hlasovalo sa teda o návrhu tak, ako 
ho predložil M.Heinrich.Výsledok hlasovania: všetci za; schválené bez pripomienok.  
VP 5/2011 O registrácii a hláseniach... – bez vecných zmien 
V rámci diskusie k tomuto VP  zaznel návrh doplniť v čl.3 bod 2 osobnú zodpovednosť generálneho sekretára za  
registráciu nových RR. Návrh bol hlasovaním schválený, následne sa hlasovalo o VP ako celku, s výsledkom 
všetci za; schválené s pripomienkou.  
Uznesenie 82/2012: VV prerokoval a schválil VP 1/2011, 5/2011 (s pripomienkou), 20/2011 a ich predloženie 
Ústrednej rade na schválenie. Ukladá sekretariátu  rozposlať predmetné VP  členom ÚR.  
Z: M.Heinrich, D.Valúch; T: 22.8.2012   
Po diskusii o tom ako vyzerá podávanie štatistických hlásení v praxi, bolo prijaté uznesenie. 
Uznesenie 83/2012: VV ukladá podpredsedovi OaL, aby po schválení  VP 5/2011 ústrednou radou  rozposlal  
(prostredníctvom sekretariátu)  predsedom RR výzvu určenú RR, odborom a klubom,  na zaslanie štatistického 
hlásenia v súlade s VP 5/2011 , v stanovenom termíne. Z: M.Heinrich, D.Valúch; T: 31.12 .2012 
 
6. Návrh hlavných podujatí KST (Š.Kuiš) 
Podpredseda pre turistiku a medzinárodné vzťahy   informoval o predbežnom návrhu,  ktorý predložil 
v písomnej podobe, s tým, že výber  niektorých  podujatí a ich termíny sa ešte dolaďujú. 
Uznesenie 84/2012: VV schválil návrh Hlavných podujatí 2013 s pripomienkami. Ukladá Š.Kuišovi v spolupráci 
so sekretariátom  distribuovať materiál  členom ÚR a zverejniť na webe. Z: Š.Kuiš, D.Valúch; T: 25.8.  
 
7. Rôzne 
7.1 P.Perhala požiadal  VV o vyjadrenie k materiálu Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo „Stavebné práce  Zbojnícka 
chata – suché WC“, v ktorom je špecifikovaná cenová ponuka prác, ktoré majú byť na rekonštrukcii WC 
vykonané  do 30.9. 2012 , vrátane DPH  je to 6 136  €. E.Fábryová:  je to väčší výdavok, než sa na túto akciu 
plánovalo, ale situácia je havarijná, súhlasí s podpisom dodatku, ostatní prítomní nemali námietky. 
Uznesenie 85/2012: VV schvaľuje podpísanie Dodatku č.1 ku zmluve o dielo „Stavebné práce  Zbojnícka chata 
– suché WC“, špecifikáciu  prác v hodnote  6 136 €. Z: P.Perhala, E. Fábryová, T: ihneď 
7.2 P.Perhala informoval o doručení ponuky od  p. Štellmacha z fy Tatrahasil, Poprad-Matejovce, na výkon prác 
na úseku ochrany pred požiarmi, pre Chatu M.R.Štefánika, spolu s návrhom mandátnej zmluvy.  V diskusii 
zazneli výhrady, M.Herchl navrhol požiadať o doplnenie na komplexnú službu protipožiarnej ochrany. 
Uznesenie 86/2012: VV v prvom kole neschvaľuje výber dodávateľa na výkon protipožiarnej ochrany pre Chatu 
M.R.Š., požaduje doplniť do mandátnej zmluvy rozsah ponuky a vyžiadať od uchádzača (p. Štellmach, 
TATRAHASIL) novú ponuku. Na doplnenie dohliadne, resp. pripraví predseda majetkovej komisie.  
Z: M. Herchl, T: 25.8.2012   
7.3 P.Perhala dodatočne informoval  VV o tom, že podpísal  Zmluvu o poskytnutí dotácie z Bratislavského 
samosprávneho kraja, bez formálneho súhlasu VV. Mala to byť pôvodne dotácia pre medzinárodnú ERA 
konferenciu,  ktorá sa uskutočnila v apríli v Bratislave v réžii KST, avšak pre procesnú chybu na úrade BSK 
nebola dotácia predložená predsedovi BSK na podpis včas. Po vzájomnej dohode bola na prisľúbený objem 
1 500 € pripravená nová zmluva o dotácii , účelovo viazaná na náklady súvisiace s propagáciou aktivít KST. 
V tejto súvislosti požiadal P.Perhala členov VV o vyjadrenie ku všeobecnej otázke, či kroky štatutárov 
k získaniu  dodatočných prostriedkov (nad  rámec príjmov v rozpočte)  musia byť vopred schválené vo VV. 
Z diskusie vyplynula zhoda v názore, že VV musí mať možnosť vopred schváliť kroky vedúce k výdavkom, kým 
v prípade získania prostriedkov to nie je nutné. Štatutár  si však musí byť vedomý, že tým preberá zodpovednosť 
aj za taký prípad,  keby z príspevku v konečnom dôsledku  rezultoval záväzok výdajov prevyšujúcich hodnotu 
poskytnutých benefitov. Nebolo k tomu prijímané uznesenie. 
7.4 P.Perhala informoval o pozvánke na výročnú konferenciu ERA v nórskom meste Stavanger, 13.-16. 9.2012, 
požiadal VV o schválenie účasti predsedu KST ako delegáta KST na uvedenom podujatí. Neboli námietky. 
Uznesenie 87/2012: VV schvaľuje účasť predsedu medzinárodnej komisie a predsedu KST P.Perhalu ako 
delegáta KST na výročnej konferencii ERA-EWV 13.-16.9.2012, Stavanger, Nórsko. Ukladá sekretariátu 
vystaviť mu CP a uhradiť účastnícke náklady. Z: P.Perhala, D.Valúch, T: 21.9.2012. 
7.5  P.Perhala informoval o pozvánke na kongres IVV v termíne 20.-21 októbra 2012,  Zhaoqing, Čína, požiadal  
VV o vyjadrenie k prípadnej účasti delegáta KST, sám nepovažuje  svoju účasť na tomto fóre za nevyhnutnú.   
Uznesenie 88/2012: VV neschvaľuje priamu účasť delegáta KST na kongrese IVV 2012 v Číne. Vzhľadom na 
to, že sa nezúčastní ani delegát KČT,  ukladá VV sekretárovi preveriť ochotu ÖVV prevziať, v prípade účasti,  
hlasovacie právo KST. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 30.7.2012  
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8. Rozšírené zasadnutie VV s účasťou RR Martin, vrátane predsedov O aK z regiónu 
Predseda KST privítal dobrovoľných funkcionárov z Martina a okolia na zasadnutí VV, pripomenul dôvody 
a zmysel takýchto stretnutí,  informoval o formálnych náležitostiach (prezenčná listina, uplatnenie cestovných 
náhrad) a predstavil členov VV ako aj  ich oblasť pôsobnosti. 
Vladimír Povoda, predseda RR predstavil členov RR Turiec a prítomných predsedov odborov a klubov. RR patrí 
k najaktívnejším, má na to aj veľmi dobré prírodné podmienky - „turčianska záhradka“ je zo všetkých strán 
obklopená zaujímavými horami. Je tu približne 900 registrovaných turistov sústredených v 15-tich kluboch, 
miestni značkári sa starajú o 482 km TZT, komplikáciou sú dva národné parky a nie vždy ústretový postoj 
orgánov ŠOP SR, hlavne vo Veľkej Fatre. Čo sa týka podujatí pre turistickú verejnosť, v minulom roku 
usporiadali celoslovenský letný zraz v Martine, v priebehu roku robia množstvo podujatí,  časť z toho je 
v kalendári KST. Každý klub má „svoj kopec“ – napr. turisti z Vrútok Minčol, Lipovčania  Panošinú, Belá-
Dulice má Lysec, Martinčania Borišov atď., viaceré z podujatí prerástli regionálny rámec – napríklad  jánske 
výstupy (na Veľký Fatranský Kriváň, na Kľačiansku Maguru), hrebeňovka Malej Fatry,  letné aj zimné prechody 
Veľkou Fatrou a ďalšie.  
Pavol Kralovanec, predseda MsKST Martin; klub vznikol  v r. 1983, mal vtedy 17 zakladajúcich členov, teraz  
má 116 členov!, chodia po Slovensku i do sveta, pestujú okrem pešej turistiky všetky presunové formy bežné 
v KST – splavujú rieky, robia VhT expedície,  cyklotúry. Zaujímal  sa o situáciu na tatranských chatách, 
obzvlášť o stav rekonštrukcie Chaty pod Rysmi, vrátane finančnej situácie. Odpovedali P.Perhala, M.Herchl: 
starostlivosť o majetok v takých  podmienkach (drsná klíma,  obtiažna dostupnosť) je náročná, vo Vysokých 
Tatrách sa vždy treba dohodnúť so spolumajiteľom SHS JAMES. Chaty sú atraktívne, no z hľadiska generovania 
príjmov pre KST to nie je „zlatá sliepka“, 50%  výnosov sa reinvestuje do údržby a modernizácie. Rekonštrukcia 
Chaty pod Rysmi je vo finále, kolaudácia má byť v septembri, finančne stále chýba KST cca 50 000 €. 
Jozef Muráň, predseda KST Lipovec; na to, že sú malá obec, majú dosť členov okolo 60, majú dobrú spoluprácu 
so starostom, aj preto, že turisti sú aktívnou komunitnou silou v obci, nie je to len organizovanie túr, ale aj 
brigádnické a spoločenské aktivity. Za svoje poslanie považuje výchovu obyvateľov, najmä deti a mládež  
k turistike, aby mali vzťah k prírode, úctu k pamiatkam. Z väčších akcií spomenul výstup na Panošinú, chodí až 
200 ľudí, teraz  v auguste (11.8.) bude jubilejný už 40. ročník, rozdal informačný leták a pozval členov VV. 
Róbert Fris, člen RR, predseda OKST ZŤS Martin; zaujímal sa aké má šance centrálne schvaľovanie podujatí, 
publikovaných v Kalendári KST. Odpovedal P.Perhala, informoval o skúsenostiach s prvým neúspešným 
pokusom žiadať výnimky centrálne, aj o príprave zákona o ochrane prírody a krajiny, a snahe vedenia KST 
dostať to do spomínaného zákona, aby sa nemuseli stále žiadať výnimky. 
Milan Stuchlý, predseda KZ a hospodár RR; za miestnych značkárov vyjadril spokojnosť, že sa im darí zapájať 
do značenia aj mladých ľudí, hoci mnohých odrádza „papierovanie“ pri vykazovaní značkárskych prác. 
Vyzdvihol spoluprácu so Slovenským cykloklubom, cez ktorý sa dostali aj k peniazom zo žilinského VÚC, za 
posledné 3 roky vďaka tomu obnovili  dve tretiny značkovaných chodníkov. Neteší ho gradovanie sporu 
v ústrednej sekcii značenia (predsedníčka SZ  proti predsedovi SCK). Upozornil na kurióznu situáciu okolo 
schodov na chodníku v lokalite Tajch  v Necpalskej doline (Veľká Fatra) - ochranári tlačia na RR Turiec, aby 
KST prevzal schody do trvalej starostlivosti, inak hrozia zákazom vstupu turistov do NP, považuje to za 
nehorázne vydieranie.  Pri schvaľovaní nových chodníkov  treba mať súhlas vlastníkov príslušnej časti lesa, 
alebo chotára, to je v praxi takmer  neriešiteľné. P.Perhala, informoval  o príprave stretnutia s kompetentnými  na 
VÚC Žilina, o vzťahoch KST – SCK, o zapojení sa KST do prípravy legislatívneho návrhu zákona o pešom 
a cyklistickom značení , v ktorom by turistické chodníky a ich značenie získali potrebnú oporu.   
P.Kralovanec: -V uplynulých rokoch sa so ŠOP SR dalo niekedy aj dohodnúť, napríklad  legalizácia výstupu na 
Borišov. Ako je to s návštevnými poriadkami pre Veľkú a Malú Fatru, sú platné? P.Perhala: -Štátna správa 
hovorí o postupnosti: najprv zákon, potom zonácia Tatier, potom Návštevný poriadok TANAP a potom 
odvodené návštevné poriadky pre ďalšie národné parky.  
Štefan Hudák

Predstavil Prvý Klub turistov Diviaky: majú 100 -120 členov z Diviak a Turčianskych Teplíc, do kalendára KST 
dávajú 10 podujatí pre turistickú verejnosť, medzi nimi je viacero „endemitov“ – originálnych a jedinečných 
podujatí ako  Stretnutie plešatých a bradatých turistov, Národné stretnutie turistov veteránov, Národné stretnutie 
turistov abstinentov, či Dievčenský výstup na Zniev. Všetko je na webe, na stránkach 

, predseda PKT Diviaky; pripomenul, že verejné turistické podujatie s účasťou do 30 ľudí  sa môže 
konať aj v NP bez žiadosti o výnimku, pokiaľ trasa vedie po trvale  vyznačených chodníkoch. Nepodarilo sa 
získať výnimku na všetky podujatia v kalendári  KST centrálne, ale ak KST ju od KÚ ŽP v Bratislave  získal, 
mal by sa ich úspešný postup kopírovať aj v ďalších siedmich samosprávnych krajoch. 

www.turistikadiviaky.sk. 
Pochválil aj stránky ústredia KST, zlepšila sa informovanosť (zverejňovanie zápisníc a zmlúv, zverejňovanie 
pozvánok z regiónov, upútavky na zrazy), je tam už aj právna zodpovednosť  turistického vedúceho.  
Igor Šteiner, člen RR; doplnil aj kritický postreh:  v súčasnej úprave webu KST podľa neho príliš dominuje 
Geriavit. Iste je za to nejaké euro, ale ak rozmýšľame o tom ako pritiahnuť mladých, tak toto nie je cesta. 

http://www.turistikadiviaky.sk/�
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Internet je dôležité médium, to že máme v KST veľa členov v seniorskom veku je fakt a za to sa netreba hanbiť, 
ale vizuál KST na webe by nemal  pôsobiť ako stránky pre seniorov. 
R.Fris

 

: -Na jednej strane  hovoríme o snahe podchytiť mladých pre vstup do organizácie, zároveň sa ale hovorí 
o nutnosti zvýšiť členské – nepovažujem  to za motivujúce.  P.Perhala vysvetlil, že hlavným dôvodom  je 
nedostatok prostriedkov na činnosť sekcií, teda aj sekcie mládeže. Pripomenul, že hodnota benefitov,  ktoré 
môže člen s platným preukazom KST v priebehu roka získať (zľavy na ubytovaní , zľavové kupóny Alpine Pro, 
zľava od Geriavit Pharmaton, zľava na železnici, a iné)  je niekoľko násobne vyššia ako členský príspevok.   
Ján Pullmann, predseda KST Vrútky: vrútocký klub je jeden z tých väčších, ale členská základňa registrovaných  

klesá, lebo časť členov špekuluje – ak v rámci roka nemajú v pláne zúčastniť sa podujatia, kde sa dá využiť 
zľava KST, tak si členskú známku nekúpia.  Na podujatiach, kde je nejaká zľava (na dopravu), tam  býva účasť 
veľmi dobrá, na brigádach  už slabšia. Po 5-ročnom súdnom spore so ŽSK získali do vlastníctva Chatu  pod 
Klačianskou Magurou, dali ju do prenájmu, momentálne tam hĺbia studňu. Popri pravidelnej turistickej aktivite 
na Slovensku, robia v priebehu roka aj zahraničné zájazdy zamerané na pešiu a VhT turistiku, cykloturistiku 
a lyžovanie, okrem toho brigády a značenie TZT. 
Hilda Ferienčíková, TOM Košťany nad Turcom; snažia sa o pravidelnosť – nenáročné víkendové vychádzky 
k turistickým cieľom v okolí,  robia spoločné akcie s TOM Diviaky a TOM Mošovce , vyvrcholením sú 
viacdňové účasti na zrazoch KST. 
Martina Božeková, TOM Kláštor pod Znievom; zatiaľ  sú ešte len turistický krúžok, ale chcú byť TOM.  
Anna Kučerová

Na záver P.Perhala poďakoval všetkým, že si našli čas na toto stretnutie, ktorého zmyslom je výmena skúseností, 
a vzájomné  informovanie sa. Ocenil intenzitu turistického života v Turčianskej kotline, poďakoval za podnety 
a zaželal tunajším turistom veľa vydarených  podujatí, veľa radosti a zdravia z aktívneho pohybu v prírode.  

, KST Belá-Dulice; sú dedinský klub, relatívne malý, ale vedia naplniť autobus, keď je 
zaujímavá akcia, okrem Slovenska chodia aj do ČR. Do roka robia 4-5 väčších podujatí pre turistickú verejnosť, 
najväčší záujem je o jesenný prechod hrebeňom Veľkej Fatry. Reklamovala, že pri zostavovaní Kalendára KST  
2012 sa tam nedostali niektoré ich akcie. D.Valúch prisľúbil dohliadnuť, aby sa situácia nezopakovala pri 
zostavovaní kalendára 2013. 

___ 
 
V sobotu 14.7.2012 sa štyria členovia VV (P.Perhala, M.Herchl, Z.Jendželovská, V.Povoda) a GS KST 
D.Valúch zúčastnili 2. ročníka podujatia  pod názvom Národné stretnutie turistov abstinentov. Ako na štarte 
v Čremošnom priznal pôvodca podujatia  Štefan Hudák,  bol to viac-menej recesný nápad, ale už prvý ročník 
pritiahol pozornosť niekoľkých desiatok turistov, aj Abstinentského klubu Nádej, ktorý funguje v Turčianskych 
Tepliciach. Privítal medzi účastníkmi 2. ročníka Miladu Piliarovú, vedúcu A-klubu, ktorá ocenila, že aj takouto 
skôr humornou formou  sa dá pracovať na tom, aby si ľudia uvedomovali, že hoci je alkohol spoločensky 
tolerovaná droga a väčšina populácie na ňom nie je chorobne závislá, cesta k závislosti je nebezpečne ľahká. 
Zdôraznila, že aj alkoholik aj abstinent  sú extrémy, ku ktorým je lepšie nepatriť, zároveň však vyzvala k tomu, 
aby abstinenti ako pozitívny extrém neboli spoločensky zosmiešňovaní, alebo izolovaní, aby ich rozhodnutie 
vyhýbať sa alkoholu okolie rešpektovalo. Na to si všetci pripili – minerálkou.  Minerálka patrila aj k hlavným 
cenám v turistickej tombole vo vrcholovom bode  príjemnej vychádzky lúčnatým terénom na Čremošnianske 
lazy. Okrem množstva cien v tombole účastníkov potešil  pekný výhľad na väčšiu časť Turčianskej kotliny. Po 
návrate do obce Čremošné venoval starosta obce Ing. Milan Hruška do knižnice KST reprezentačnú publikáciu 
o histórii, flóre a faune Čremošného.  
 
Zapísal: Dušan Valúch, GS KST 
 
Overil: Peter Perhala, predseda Klubu slovenských turistov 


