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Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

25.8.2012 v Liptovskom Mikuláši 
  
                                                                                                                                                                  

Prítomní:    
členovia VV KST: Peter Perhala, Erika Fábryová, Marek Heinrich, Miroslav Herchl, Vladimír Povoda,  
prizvaní

ospravedlnili sa: Štefan Kuiš, VV; Zuzana Jendželovská, VV;  člen RK Vladimír Fehérpataky. 

: Vojtech Jeremiáš, predseda sekcie VhT; Ján Pullmann, predseda RK; Anna Mazániková, členka RK;  
Ida Ovečková, sekretár a zapisovateľka. 

 
Program podľa pozvánky: 

1. Kontrola plnenia úloh     P. Perhala 
2. Aktuálne úlohy Sekcie vysokohorskej turistiky Z. Jendželovská, V. Jeremiáš 
3. Aktuálne úlohy Organizačno-legislatívnej komisie V. Povoda, M. Heinrich 
4. Príprava Ústrednej rady KST    M. Heinrich 
5. Príprava rokovania KST – KČT   P. Perhala, Š. Kuiš 
6. Príprava rokovania KST – MTSz   P. Perhala, Š. Kuiš 
7. Rôzne 

  
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 12.10. 2012. Pre 
dovolenkové obdobie sa jej nepodarilo vybaviť stretnutie 
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. E. Fábryová 
posunie kontakty na preregistráciu M. Herchlovi. KT: 21.9. 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 21.9.2012  
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 
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: 21.9.2012, Z: Z. Jendželovská  
Stav:  termín plynie. KT: 21.9.2012.  
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:  Národná knižnica poslala príručku na vytvorenie slovníka, KST má príručku spripomienkovať. Koncom 
septembra sa stretnú zástupcovia KST v Národnej knižnici. Na ÚR vystúpia a budú informovať predsedov RR 
KST  prinesú formulár s pokynmi na príručku. M. Herchl vložil  informáciu o príručke do Krás Slovenska. 
Zmienil, že v Krásach je nedostatok  miesta pre príspevky KST. Príručka je vo formáte A5, je to skladačka, 
obsahuje všetky heslá, ktoré sa budú používať, sú tam  vlastné heslá KST. Vydaná bude aj v el. forme. KT: 
21.9.2012. 
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: Z. Jendželovská, E.Škutová T: 31.5.2012    
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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. VV rozhodol, že sa zodpovednosť za úlohu presunie z M. Heinricha 
na Z. Jendželovskú, podľa A. Kubána, ešte celá trasa nie je preznačená, ale 1/3 trasy je vyznačená, Z. 
Jendželovská  bude o situácii informovať. KT: 21.9.2012. 
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: 21.9.2012. 
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, SZ to bude riešiť. Nový KT: 21.9.2012. 
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. V. Povoda sa 
snažil s M. Belásom spojiť, ale cez prázdniny je problém s komunikáciou. Aktuálne databázy poslať M. Belásovi 
a celému VV. V.  Povoda bude urgovať M. Belása. KT: 21.9.2012. 
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, jedná sa o širšiu problematiku, ktorú chce Z. Jendželovská prerokovať so 
sekciou značenia. KT: 7.12.2012 
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. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 29/2012: VV schvaľuje aby po finálnej redakčnej úprave bol aktualizovaný záznamník Cesta hrdinov 
SNP sprístupnený na stránke www.kst.sk v elektronickej podobe „na stiahnutie“, aj v tlačovej podobe, v náklade 
200 ks. Z: Z. Jendželovská, D.Valúch; T: 30.11.2012 
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 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. Konferencia 
je o dva mesiace. TTSK poslal návrh zmluvy, VV sa má vyjadriť. Financie v objeme 4500 €. Konferencia sa 
uskutoční v TT Kraji. Pripomienky poslal M. Heinrich. Podľa zmluvy máme najprv konferenciu uskutočniť 
a TTSK potom fakturovať náklady. Osloviť organizátora, či nie je schopný prefinancovať podujatie. V. Povoda 
ma urgovať Michala Hučka, aby sa konferencia začala pripravovať. Sekretariát bude kontaktovať M. Hučka, aby 
prefinancoval zálohovo konferenciu. Sekcia JT pripraví programový bulletin. Prizvať M. Hučka na nasledujúci 
VV. KT: 21.9.2012 
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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 
termín. M. Herchl telefonoval s p. Višnovským, zatiaľ však nie je jasné, či to nový riaditeľ podpíše, alebo nie. 
KT: 21.9.2012 
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: V. Povoda nemá novú informáciu, plynie predlžený termín. V. Povoda nemal informáciu o zasadnutí 
propagačnej komisie 6.6.2012, D. Valúch má posielať pozvánky aj V. Povodovi KT: 21.9.2012 
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, V. Povoda sa snažil s M. Belásom spojiť, ale cez prázdniny je problém s komunikáciou. KT: 
21.9.2012 
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 
Správy delegátov:  
Z. Jendželovská: Národný výstup na Kriváň 18.8.2012 – výstup sa zrealizoval bez problémov – organizátori 
zabezpečili všetko čo bolo potrebné (aj počasie). Účasť bola vysoká. Prihovor na otvorení a ukončení výstupu za 
KST  - J. Racek a na vrchole Kriváňa – Z. Jendželovská. 
M. Herchl: 34. Cykloturistický zraz KST 24.-27.8.2012 -  situácia je dobrá, kapacita hotela bohatá, všetci sa 
zmestia, účastníkov je 200 + domáci. Prvý deň absolvovali 2 trasy, podmienky boli drsné (veľmi teplo), 
atmosféra však dobrá,  Otvorenie bolo dôstojné, bolo udelené ocenenie, posledný večer bude ukončenie, preberú 
sa štafety, prvý deň podujatia sa M. Herchl zúčastnil zasadnutia sekcie cykloturistiky, druhý deň sú plánované 
kratšie trasy, menej aj viac náročná, do budúcnosti sa plánuje zaradovať aj pešie trasy. 
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 
Predpisy sú umiestnené na stránke www.kst.sk. Uznesenie splnené vypúšťa sa zo sledovania. 
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:  22.-23.10.;  IK: E. Fábryová, Z. Jendželovská, M.Herchl, V.Povoda 
- Zbojnícka chata, Téryho chata : 2.- 4.10.;  IK: P.Perhala, Z.Jendželovská, M.Herchl, L. Gancarčík 
- Chata pri  Zelenom plese: 4.12.; IK: E. Fábryová, M. Herchl, J. Polomský, L. Gancarčík 
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- 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: Zatiaľ prebehla inv. na Záborského, zápis bude vypracovaný a podpísaný do 15.9. Ostatné termíny: 
Bardejov 22.,23. október, zástupca SHS James je L. Gancarčík, Zelené pleso: počas stretnutia s chatármi; chata 
MRŠ nie je dohodnutá, termín určí Štefan Kuiš, niekedy v novembri,  Kokava – nie je určená. KT: 21.9.2012. 
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: 21.9.2012. 
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 pravidelne  informovať VV o vývoji príprav a zvolať ÚR v novom termíne, pred ustanovujúcim VZ 
SOŠA. Z: P.Perhala, T: trvale 
Stav: Po účasti M. Heinricha na zasadnutí SOV sa nič noví neudialo, aktuálny návrh stanov SOŠV bude 
odoslaný na nasledujúci VV a v sobotu 22.9.2012 bude o návrhu rokovať ÚR. KT: 21.9.2012. 
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: P. Perhala: zápisnicu z aktívu dostal každý z VV, predpokladá, že ju aj čítali, aktív nebol uznášania 
schopný, 11 predsedov komisií značenia RR bolo na dovolenke. Zaznela hodnotiaca správa od E. Škutovej, kde 
každého napadla. Celý aktív sa niesol v dosť vulgárnej atmosfére, po aktíve začali predsedovi KST chodiť maily, 
aby sa ospravedlnil značkárom, ustúpil a odstúpil z funkcie. E. Škutová tvrdila, že ju predseda KST odvolal, a že 
v sekcii značenia  (SZ) nie sú problémy, len jednorazové. Zmluva s SCK skončila, obnovená nebola, 
pokračovanie závisí aj od p. Hlatkého. Uznesenie splnené, aktív sa uskutočnil. Sekcia značenia chce uskutočniť 
ešte jeden aktív, jesenný. Predseda KST nesúhlasí. SZ z roka na rok narastajú financie. Nie je správny názor, že 
VV sa nemá vyjadrovať k rozpočtu SZ. Aký je názor VV? (pozri v zápisnici bod 7.  rôzne. E. Škutová považuje 
situáciu za otvorenú vojnu. Sekcia značenia má 7 členov. SZ určila člena zodpovedného za značenie LT, je to M. 
Kubla. Otázka, či je sekcia funkčná ukáže čas. Záleží od toho, ako bude riešiť ďalšie úlohy.   
M. Povoda: má informáciu zo zasadnutia SZ od M. Stuchlého; 7 členovia sekcie si rozdelili úlohy, ktorý bude 
čo robiť, Napríklad  J. Puncochař má robiť zápisy. Značkári z regiónov sa pýtajú, že ak by E. Škutová odstúpila, 
alebo bola odvolaná, kto bude predsedu SZ robiť? Nikto zo skúsených značkárov sa tomu nechce venovať. Je 
potrebné nájsť človeka v novom volebnom období. Značenie je záležitosť, ktorá KST prezentuje, možno by mal 
v tejto pozícii byť poloprofesionál. Toto nastáva práve preto, že vzťah sekcia – ústredie nie je na úrovni 
pracovno-právneho vzťahu, predseda SZ by ma byť komunikatívny človek, prístupný na kompromisy. Možno 
budeme musieť situáciu právne ošetriť. Na regiónoch rezonovalo, že leto nebol vhodný termín na aktív SZ, od 
MŠ sme dostali viac peňazí a značkári musia byť v teréne a nerozbíjať sekciu, keď nemáme nového človeka. Do 
budúceho obdobia treba pripraviť človeka, ktorý sa do sekcie dostane. 
P. Perhala: oslovil RR s otázkou nástupníctva na post predsedu, pokiaľ je ako predseda E. Škutová, nemajú 
záujem, hovoria že možno o rok, o dva, by si to vedeli niektorí predstaviť. Letný termín bol stanovený na želanie 
A. Guldana, ktorý mal záujem aktívu sa osobne zúčastniť. Je to problém vykonávacie prepisu, dali sme priestor 
sekciám KST a nakoniec sa nám organizácia rozpadne.  Rozdelenie financií nemá byť v kompetencii sekcií. 
E. Fábryová: niektoré predpisy sú skôr na škodu, ale zase mantinely musia by stanovené. VV nemôže byť 
donekonečna v pozícii štatistov. 
M. Herchl: súhlasí s tým, aby sa druhý – jesenný aktív SZ nekonal, bolo by to neférové voči ostatným sekciám, 
keby značkári mali dva aktívy. Navrhuje nový aktív, v riadnom termíne. V SZ sú dva tábory, majú mať pocit, že 
si volia svojho vlastného predsedu.  
Členovia RK: bez pripomienok. 
Aktív nevyriešil funkčnosť sekcie, ukáže to čas. Úloha sa vypúšťa zo sledovania, VV bude naďalej situáciu 
v SZ sledovať a riešiť jej problémy. 
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 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: P. Perhala tak urobil 25.7., 25.8. uplynul mesiac do ktorého by sa mala RK KST vyjadriť. 
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Predseda RK J. Pullmann: písal Š. Baránymu, odpoveď: išla požiadavka na nemeckých kolegov, zatiaľ 
neprišla odpoveď. Predseda RK skonštatoval, že v materiáloch z roku 2006 je uvedený, v časti „čerpanie 
rozpočtu – príjmy“ text “dar pre TID na vydanie kroniky,  rozpočet 40 000 SK, skutočnosť 15 000 SK. J. 
Pullmann požiadal A. Luhovú, o nájdenie uvedených položiek v bankových výpisoch. Nečerpané na TID 
114 000 SK. 
E. Fábryová: očakávala, že Š. Barányi poslal J. Pullmannovi tabuľku, ktorú mal pri poslednom požadovaní 
financií v ústredí. Skonštatovala, že aj Národná banka Slovenska (NBS) mala poskytnúť nejaké peniaze. Erika sa 
nedostala k  hľadaniu na účtoch. NBS zvykla poskytnúť cca 100 000 SK na organizovanie TID. V 2007 
v rozpočte už nie je zmienené nič o tejto položke. RK by sa mohla prísť do Bratislavy pozrieť sa na situáciu. 
J. Pullmann skúsi opäť kontaktovať Š. Barányho, skontrolujú sa pokladničné doklady. Uznesenie splnené, 
úlohu treba dosledovať KT 21.9. 2012. 
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 
Z. Jendželovská: termín trvá. KT 21.9. 2012. 
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  
Splnené, úloha sa vypúšťa zo sledovania,  plaketa KST bude odovzdaná  na VZ 2013. 
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   
Splnené, úloha sa vypúšťa zo sledovania. 
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 
Stav: Termín plynie. 
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.  
Š. Kuis už niečo poslal, nastali zmeny, HP sa upravujú, po úpravách sa materiál umiestni na web. KT 21.9. 2012. 
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 
Splnené, uznesenie sa vypúšťa zo sledovania. 
Uznesenie 86/2012: VV v prvom splnenom 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   
M. Herchl: požiadal Tatrahasil o ponuku, neposlali, bude urgovať. KT 21.9. 2012. 
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. 
Plynie, uhradený poplatok 420 €, cestovné je zadarmo, predseda KST má u leteckej spoločnosti osobný bonus. 
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  
Splnené, doteraz neprišla od  ÖVV odpoveď. Informáciu je potrebné zaslať aj na ústredie IVV. KT 21.9. 2012. 
 
2.Aktuálne úlohy Sekcie vysokohorskej turistiky  
Z. Jendželovská: Sekcia má uloženú dokumentáciu o svojej činnosti  na webovej stránke KST, plán aktivít, 
vrátane zasadnutí sekcie, zápisnice. V písomnej forme sú odovzdané na ústredie KST zhodnotenia aktivít kurz 
cvičiteľov VhT  – zimná a letná príprava, 45. zraz VhT. Osobne sa zúčastnila na 45. zraze VhT  - zraz sa 
uskutočnil v súlade so smernicou  KST. Je delegovaná na Festival „Ľudia a hory“ , kde sa 24.11.2012 zúčastní. 
Najbližšie zasadnutie sekcie je 13.10.2012. Keďže je to v termíne, kedy je aj zasadnutie  VV KST – nezúčastní 
sa  zasadnutia. 
V. Jeremiáš: naplnenie plánu aktivít – hlavné akcie majú za sebou, čaká ich festival v Turčianskych Tepliciach. 
V Zázrivej uzatvoria rok. Dvaja delegáti KST idú na české dni VhT E. Fábryová, V. Jeremiáš. Dlho pozvanie na 
stretnutie českej VhT  nemali, naposledy pred šiestimi rokmi, je prekvapený pozvánkou. VhT KST ich 
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každoročne volá, oni však majú svoje aktivity, takže sa prelínajú. V. Jeremiáš sa stretol v Jeseníkoch s J. 
Babničom. V 33. týždni 2012 sa uskutočnili základy VhT v Slovenskom Raji, zúčastnili sa inštruktori zo Zlatých 
Moraviec, pravidelne sa organizuje aj táto aktivita. Bystričania sa pravidelne každý rok  zúčastňujú, o VhT je 
záujem, prináša to výsledky, znižujú sa úrazy. Skonštatoval, že doteraz neodoslal pripomienky ku VP o kurzoch 
a školeniach, odošle ich M. Heinrichovi, množstvo vecí zmienených v súčasnom VP je už prežitých, treba ich 
vynechať.  
Marek Heinrich: poslal členom VhT otázku týkajúcu sa zonácie návštevného poriadku TANAP-u, doteraz 
nedostal odpoveď. 
V. Jeremiáš: VhT KST pripomienkovali tieto otázky opakovane každej vláde SR. Všetko stojí a padá na 
vlastníkoch pôdy. 
 
3.Aktuálne úlohy Organizačno-legislatívnej (OL) komisie 
V. Povoda: od M. Fulku dostával zápisy zo zasadnutí OL komisie, teraz nemá od M. Heinricha zápisnice, myslí 
si však, že nie sú až také rozhodujúce, pretože rozhodujúce sú záverečné  dokumenty, ktoré sa schvaľujú. 
Skonštatoval, že OL komisia pracuje, obzvlášť pracovitý je M. Heinrich.  
M. Heinrich: predpokladá, že v decembri vyjdú v písomnej forme tie VP, ktoré ÚR v septembri schváli. 
 
4. Príprava Ústrednej rady KST   M. Heinrich 
ÚR je zabezpečená v SOŠ podnikania Prešov. Všetky materiály boli odoslané v termíne. 
 
5.Príprava rokovania KST – KČT    
Informáciu predniesol a o príprave informoval P. Perhala. Dvojstranné rokovanie sa koná každý rok. Tentoraz 
bude v Opave na pozvanie KČT, v termíne 25. – 28.10. v rámci medzinárodnej olympiády TOM. Uskutoční sa 
mimoriadne i 3 stranné rokovanie aj za účasti ATOM ČR. Navrhol delegátov KST : P. Perhala, M. Heinrich, E. 
Fábryová, Z. Jendželovská, S. Andrási, M. Šarvanec, J. Chromík. 
Uznesenie č. 89/2012: VV schvaľuje delegátov za KST a SM KST na rokovaní KST – KČT – A-TOM ČR 
v dňoch 25.-28.10. 2012, v zložení P. Perhala, M. Heinrich, E. Fábryová, Z. Jendželovská, za SM KST: S. 
Andrási, M. Šarvanec, J. Chromík. Ukladá sekretariátu vystaviť CP. Z: P. Perhala, T: 25.-28.10.2012 
 
6.Príprava rokovania KST – MTSz 
O príprave rokovania informoval P. Perhala. Tento rok je pozývateľom KST. Rokovanie sa uskutoční v meste 
Banská Štiavnica v termíne 5.-7.10.2012. V MTSz bolo zvolené nové vedenie, organizácia vystúpila z NFI 
a zmenila aj názov. Navrhol delegátov KST: P. Perhala, Š. Kuiš, Z. Jendželovská, V. Povoda, J. Racek a A. Ollé 
ako tlmočník.     
Uznesenie č. 90/2012: VV schvaľuje delegátov KST na dvojstranné rokovanie s MTSz 5.-7.10.2012 v Banskej 
Štiavnici v zložení: P. Perhala, Š. Kuiš, Z. Jendželovská, V. Povoda, J. Racek, A. Ollé. Ukladá sekretariátu 
vystaviť CP. Z: P. Perhala, T: 5.-7.10.2012 
 
7.Rôzne 
7.1. Výňatok zo zápisnice zo dňa18.5.2012 v Modre, časť Rôzne, bod  9.7:“ P.Perhala informoval o oživení 
vzťahov KST s obchodnou spoločnosťou Alpine Pro, spolupráca bude na báze protiplnenia (barter), pričom od 
KST sa očakáva poskytnutie reklamného priestoru  na webe, v kalendári podujatí KST a na vysokohorských 
chatách, za čo Alpine Pro poskytol:  dve nové edície zľavových poukážok (20%-ná zľava pre všetkých členov 
KST na nákup outdoorového oblečenia v predajniach Alpine Pro, platné od 1.5 do 30.6.2012 (dajú sa stiahnuť na 
www.kst.sk a platia s predložením členského preukazu KST), 10%-ná zľava na nákup outdoorového oblečenia 
Alpine Pro pre všetkých ubytovaných návštevníkov 5 chát KST, platná od 1.6. do 30.11.2012, tričká s logom 
KST pre zamestnancov chát a softshellové bundy (jednotné oblečenie s logom KST) pre VV a sekretariát.“ 
Stav: nový branding je lacnejší, treba prebrať technické detaily, je tu ešte ďalšia firma, pre letné obdobie bolo 
komplikované venovať sa tejto otázke. KT: 21.9. 2012. 
Od 1.9.2012 bude umiestnená na www.kst.sk nová poukážka na stiahnutie, dostupná bude aj v Krásach 
Slovenska, platnosť tri mesiace. V Alpine-Pro sú sklamaní, že členovia KST nevyužívajú zľavy v plnom 
rozsahu, dôvodom bol krátky čas poskytnutia zliav a možno nevhodný termín.  
V Povoda: Alpine-Pro zverejňujú aj iné akcie, ktoré sú možno viac zaujímavé, ako táto konkrétna pre KST.  
V Alpine Pro sú sklamaní aj z poukážok na chatách – slabé reakcie.  
7.2. P.Perhala predniesol návrh na udelenie čestného ocenenia KST – zlatý odznak doručený od KST Turista 
Michalovce, pre Dušana Valúcha, pri príležitosti 60-tich narodenín.  
Uznesenie č. 91/2012: VV neudeľuje na návrh KST Turista Michalovce ocenenie ZO KST pre D. Valúcha,  
v zmysle VP odporúča predsedovi KST udeliť D. Valúchovi Čestné uznanie KST.  

http://www.kst.sk/�
http://www.kst.sk/�
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Uznesenie č.92/2012: Predseda KST udeľuje na návrh VV Čestné uznanie KST Dušanovi Valúchovi, pri 
príležitosti 60. narodenín (30.11.). Ocenenie mu bude odovzdané na zasadnutí VV KST 7.12.2012. Z: P. Perhala, 
T: 7.12.2012 
7.3.  P.Perhala: KST Bobrovec oslavuje 50 rokov od založenia, P. Perhala navrhol udeliť  klubu Plaketu KST. 
P. Perhala  a Z. Jendželovská  navrhli udeliť KTH Javorník Žilina Plaketu KST pri príležitosti 40 rokov 
založenia klubu. 
Uznesenie č.93/2012: VV udeľuje Plaketu KST KST Bobrovec a KTH Javorník Žilina. VV zároveň poveruje P. 
Perhalu a Z. Jendželovskú odovzdať ocenenie 30.11.2012 na oslavách KTH Javorník Žilina. Z: P. Perhala 
7.4.  P. Perhala informoval, že sa zmenil termín organizovania TOV, aktuálny termín je 30.8. – 2.9.2012, 
v rozpočte je na podujatie určených 500 €, minulý rok sa podujatie neuskutočnilo. Predseda sekcie vodnej 
turistiky požiadal mailom dňa 23.8.2012 o zvýšenie rozpočtu na podujatie pre možnú účasť sekcie na protestnej 
akcii, citát z e-mailu: 
 „posielam mailom aj program protestnej akcie na Hrone. Aby nás tam bolo čo najviac, chceme tam prísť po 
splavení Oravy v sobotu 1.9. autobusom s vlekom a člnmi a cez médiá oboznámiť verejnosť aj poslancov s 
problematikou výstavby MVE. Po skončení akcie a splave Hronu by sme odišli na Dunajec, ten by sme splavili v 
nedeľu, (vynechali by sme Poprad - zámena za Hron a cez Prešov do Košíc by sme akciu ukončili). Prihlásení 
účastníci o tom vedia a ďalší, ktorí sa ešte pripoja určite budú súhlasiť. Predkladám  VV našu požiadavku na 
preplatenie naviac cesty autobusom s vlekom z D. Kubína cez B. Bystricu do Sliača a späť /cca 180 km, čiže 
okolo 280 €/. Je to cca pre 40 vodákov, mohli by sa na to peniaze nájsť, lebo je na dobrú vec pre všetkých.“ 
Uznesenie č. 94/2012: VV nesúhlasí, aby sa KST zúčastnilo zmienenej protestnej akcie, ani sekcia vodnej 
turistiky pod hlavičkou KST, neschvaľuje ani navýšený finančný príspevok zo zdrojov KST.Z: Z. Jendželovská, 
J. Šoffa, T: ihneď 
7.5.  P. Perhala: Rodina A. Guldana poďakovala  predsedovi KST za účasť na pohrebe, veniec od KST 
umiestnili do pracovne zosnulého, chceli by odovzdať poďakovanie všetkým turistom za podporu. Požiadali 
KST či je možné pomenovať niektorú TZT po Arnoštovi Guldanovi, Navrhujú lokalitu v Slovenskom Raji, ten 
mal Arnošt najradšej, ak to tak nie je možné tak môže byť aj v Malých Karpatoch. Rodina by sa chcela zúčastniť 
otvorenia chodníka. VV sa v diskusii priklonil k návrhu pomenovať TZT po A. Guldanovi v Slovenskom raji. 
Ďalej sa pýta na vydanie knihy A. Guldana, doteraz sa nepodarilo získať finančné prostriedky, žiadosť bola 
odoslaná na SACR,  je zatiaľ bez odpovede. 
Uznesenie č. 95/2012: VV schvaľuje pomenovanie TZT po Arnoštovi Guldanovi v Slovenskom Raji a žiada 
sekciu značenia KST, aby navrhla VV konkrétny chodník, ktorý bude po ňom pomenovaný (určiť číslo TZT).Z: 
Z. Jendželovská, E. Škutová, T: 21.9.2012 
7.6. Návrh rozpočtu sekcie značenia 2012 
Návrh predniesol P. Perhala. Lyžiarske značenie si zaslúži väčšiu pozornosť. Najmenej 5000€, je to potrebné z 
dôvodu blížiaceho sa zrazu, treba aj vyznačiť najkrajšiu trasu ako spomienku na 7. MZZT v Levoči, nesúhlasí 
s návrhom jesenného aktív značkárov, teda 1.800€ sa môže presunúť na lyžiarske značenie. Nesúhlasí 
s odmenou 750€ predsedníčke SZ E. Škutovej, pretože už nepracuje s cestovnými príkazmi, teraz pracuje 
zjednodušenou formou zúčtovania značenia, myslí si, že by peniaze mal skôr dostať pracovník sekretariátu, 
ktorý vypracoval projekt  a vyúčtoval na MS.  
VV prerokoval návrh rozpočtu značenia na rok 2012 a schválil ho s pripomienkami: 
Uznesenie č. 96/2012: VV schvaľuje návrh rozpočtu SZ KST na rok 2012 vo výške 79.500€ s pripomienkami 
nasledovne: na obnovu lyžiarskeho značkovania 5000€, na odmenu organizačnému pracovníkovi sekcie 
značenia (E. Škutová) 350€,  organizačnému pracovníkovi  sekretariátu KST (I. Ovečková) 150 € , predsedovi 
KST a 1. podpredsedníčke každému po 200€ za získanie financií, 420€ sa poskytne delegátovi KST P. Perhalovi 
na konferenciu EWV v Nórsku, Stavanger, 2080€ použiť na mzdu zamestnanca sekretariátu, 4600 € ponechať na 
záver roka ako rezervu. VV neschvaľuje organizovanie dvojdňového jesenného aktívu značkárov.Z: E. 
Fábryová, E. Škutová, T: 31.12.2012 
7.7. Financovanie rekonštrukcie Chaty pod Rysmi 
E. Fábryová informovala, že KST chýba cca. 40.000€ na vyplatenie faktúr do konca roka 2012. V rozpočte KST 
nemáme schválené financovanie rekonštrukcie Chaty pod Rysmi, takže nie je možné prefinancovať faktúry. Je 
potrebné, aby si KST zobral úver. Ak by nám banka poskytla úver je možnosť založiť nevyužívané 
nehnuteľnosti DT Bardejov a RS Kokava.  
Uznesenie č. 97/2012: VV poveruje E. Fábryovú, aby pripravila návrh možnosti dofinancovania chaty na 
najbližšie zasadnutie VV KST. Z: E. Fábryová, T:21.9.2012 
7.8. Zmluva s Trnavským samosprávnym krajom o konaní konferencie jazdeckej turistiky KST. 
P. Perhala predložil na prerokovanie a schválenie návrh zmluvy s TTSK o záštite predsedu TTSK T. Mikuša 
a finančnej dotácii vo výške 4.500€ na Medzinárodnú konferenciu o jazdeckej turistike KST. 
Uznesenie č. 98/2012: VV schvaľuje zmluvu s TTSK s pripomienkami a poveruje predsedu KST jej podpisom. 
Z: P. Perhala, T: ihneď  
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8. Rozšírené zasadnutie VV s účasťou funkcionárskeho aktívu RR KST Liptovský Mikuláš 
 
Prítomní za RR: S. Brtko, I. Bubelíny, J. Cigánik, P. Čupka, R. Fajta, D. Sliacky, R. Jacko, J. Kamien, K. 
Koštial, D. Kováč, M. Kulhavý, P. Labaška, A. Literová, P. Sitek,  
 
Predseda KST privítal prítomných, informoval, že každý mesiac sa VV koná v inom regióne, kde sa účastníci 
vzájomne predstavujú.  
 
Príspevky: 
D. Kováč, Ružomberok, podpredseda RR LM, predstavil všetkých prítomných z regiónu.. Vyzval účastníkov 
k názorom. 
J. Cigánik, predseda RR LM predstavil región, povedal, že počet členov je jasný podľa objednaných známok. 
Niektorí si platia, iní nie, necítia potrebu. Majú finančné problémy, nepáči sa im % prerozdelenie členského. Mal 
výhrady k VP o sieti turistických objektov – na základe čoho sú objekty zaradené do siete turistických objektov 
KST? 
M. Heinrich, zaradenie objektov vo VP  nemenil, text je zahrnutý vo VP už vyše 10 rokov, požiadal o zaslanie 
pripomienok písomne. Preto sme dospeli k revízii VP, aby boli zaktualizované podľa predstáv ÚR. 
 
A.Literová z Liptovského Hrádku, klub existuje viac ako 50 rokov, má 60 členov, sú dosť aktívny na dnešné 
pomery, každý rok zorganizujú 3 týždenné akcie. Zameriavajú sa na Slovensko a vždy si vyberajú jednu oblasť, 
ktorú ľudia ešte nepoznajú. Na jesennej schôdzi každý napíše na lístok oblasť/miesto, ktoré chce navštíviť, ako 
splnenie svojej túžby. Organizačný výbor potom nemusí rozmýšľať o destináciách, navrhujú sami ľudia. Potom 
sa všetko aj realizuje, K financiám im pomáhajú 2 %, sem tam prispeje mesto L. Hrádok, ostatné financujú 
z vlastných zdrojov. Už 8. rok sa zúčastňujú zahraničného podujatia „Drei Tage Wanderung“ v rakúskom 
Knittelfelde, v 2012 sa zúčastnilo 218 slovenských turistov, z 500 všetkých zúčastnených bola najväčšia skupina 
so Slovenska.  Organizujú aj 3 - dňový rehabilitačný pobyt, jeden z členov im poskytne chatu so zľavou. Ľudia 
chodia, atmosféra celkom v pohode, aj medziľudské vzťahy sú dobré a o tom je turistika. 35-ročná spolupráca 
s moravským turistickým klubom Hradec nad Moravicí, každý rok! 
 
R. Fajta, Klub nadšencov amatérskej cyklistiky, organizujú akcie, sú uvedené aj v kalendári KST, napr. výstup 
na Drsnú horu. Ale i rôzne, v zime aj pešie, na jar si vyčistia cyklochodník, mesto Ružomberok prispieva 
nejakou čiastkou. Podujatia propagujú aj s miestnym obecným úradom. Vymenoval všetky podujatia. Stále sa 
snažia o  inú trasu. Mimo toho pravidelne organizujú krátkodobé poznávacie podujatia na Slovensku 
s prenocovaním. Alebo sa zúčastňujú iných akcií, ktoré organizujú iné regióny. Počet účastníkov je 
nezanedbateľný, avšak chcelo by to možno lepšiu propagáciu. Zúčastní sa  cca 70 účastníkov, sú kamarátske 
vzťahy. Na Magurku prišlo 150 turistov. Financie sú v zlom stave, 2 % nie sú zaujímavé, veľa starostí, malý 
efekt. Veková kategória starne. Začali spolupracovať so ZŠ v Likavke. Organizačne pomôžu všetci členovia. 
 
M. Kulhavý, Závažná Poruba, členovia vymierajú, noví neprichádzajú. Postupne veková hranica pôjde hore, až 
umrieme všetci. Organizujú výstup na Poludnicu – letný, zimný. Dávajú aj odznaky, v tombole. Financie bieda. 
Získajú drobné dotácie z obce. Majú len 8 členov, ak by ich malo byť viac, tak by bol ešte väčší problém 
s peniazmi. Na akcie chodia aj nečlenovia, ale členmi sa nechcú stať, zostávajú neorganizovaní. 
 
P. Sitek, Liptovská Teplá, majú 21 členov, dôchodcovia. Je predseda klubu 25 rokov, inak o to nemá nikto 
záujem, zadarmo nechce nikto robiť nič. Inak sa zapájajú do všetkých liptovských akcií. Aj medzinárodných 
akcií. Ako sponzorstvo získajú len drobné predmety a čo obec prispeje na akciu.  
 
D. Sliacky, Sliače, majú 25 členov, asi 35 rokov ťahajú tí istí, mladí nepribúdajú. Organizujú asi 60 – 70 akcií 
ročne, majú vlastný kalendár podujatí. Organizujú aj akcie do zahraničia – Rakúsko, Taliansko. Obec nejaké 
cestovné preplatí, inak si zarábajú brigádami, organizujú turistický ples. 
 
P. Labaška, Bobrovec, majú 17 členov, počet klesá, mládež nejaví záujem, majú viacero oddielov v obci. 
Mládež sa zapája len do skialpinizmu  a futbalu. Organizujú podujatia, zúčastňujú sa i celoslovenských 
a okresných podujatí. Finančne sú na tom zle, niečo z obce, každý rok menej, náklady sú vysoké rozpočet sa 
vyčerpá skoro, ostatok za vlastné, kto chce ide. Klub oslavuje 50. výročie založenia.  
 
K. Koštial, KST Ružomberok, je prítomný aj podpredseda klubu a RR D. Kováč, najsilnejší klub v regióne,  
180 členov. V Liptove sa strácajú členovia aj pre zvýšenie členského. Z roka na rok ubúdajú, nekupujú si 
známky, ale pritom v kluboch evidovaní sú, mala by si ÚR zvážiť, či stále zvyšovanie členského neprispieva 
k znižovaniu členskej základne. Majú aj TOM, jeden bol na miestnom gymnáziu. Avšak ako učiteľka, 
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predsedníčka klubu, odišla na dôchodok, tak klub zanikol, druhý ešte pracuje. Odchoval už dva turnusy 
mládežníkov do 25 rokov. Návratnosť dospelých členov do klubu nie je žiadna, po dosiahnutí dospelosti už 
z klubu odchádzajú, teda nikto sa nevenuje turistike dospelých. Mladí nezostávajú. Mladí sa prihlásili vtedy, keď 
zistili, že členovia KST majú  50 % zľavu na chatách, ale na podujatia nechodia, využívajú len tú zľavu. 
Organizácia podujatí nie je jednoduchá, celú činnosť plánujú pomocou kalendárika „Poďte s nami“.  
Organizátormi podujatí sú len dvaja, K. Koštial a D. Kováč,  organizujú autobusové zájazdy, lebo majú veľa 
členov. Členovia si celé náklady hradia. Aj tak sú najlacnejšia „cestovka“ široko ďaleko. Napríklad 100€ na 
osobu stál týždeň do Rakúska, neúčtujú si žiadnu maržu.  Vlastnia aj chatu. To, čo z chaty dostanú, aj sa tam 
vracia, chata je pomaly príťaž a nie na úžitok, sú s tým opletačky. Obávajú sa toho, či bude nejaký pokračovateľ. 
Od výboru nemá nikto chuť prísť pomáhať, nemajú časť na dobré skutky. Zložité. D. Kováč, podpredseda, 
hospodária spoločnými silami od vzniku samostatného subjektu, sú registrovaný na MV SR, je to 20 rokov. 
Podarilo sa im dostať do majetku Májekovu chatu, bol to beh na dlhé trate, sú majitelia na LV. Chata  je 
v prenájme, dlhé roky existovala bez problémov, 90 % z príjmov ide späť na chatu, 10 % využívali na činnosť 
klubu. Pôvodný nájomca však vypovedal zmluvu, chata zostala v dezolátnom stave, všetky peniaze našetrené 
jednorázovo do chaty vložili, cca milión Sk, teraz sa nájomcovia striedajú, nikto neprináša peniaze, vraj majú 
problémy s klientelou, navyše mesto vyberá na vstup na Malinô Brdo, je to balvan na krku. Činnosť je relatívne 
pestrá, robia akcie pre široký okruh ľudí. Dostali sa do situácie, že všetko ťahajú len 2 ľudia a nie je to únosné, 
sú unavení. Mladí sa zúčastňujú len pasívne a kritizujú.   
I. Bubelíny, propagačná komisia RR LM, odrobil si 40 rokov na telovýchove ako zamestnanec, mal v referáte 
iné športy, v poslednom období turistiku. Pamätá ešte A. Lutonského, I. Stankovianskeho. V súčasnosti pracuje  
v organizačnom výbore NVK, niekoľko rokov bol aj jeho predsedom. Zastupoval aj AŠPV. 
NVK – v poslednej dobe je výstupový deň len jeden deň, pretože aj tak všetci turisti prišli len v sobotu, je to 
lepšie, i keď je tam limit 500 účastníkov. História je veľmi bohatá, každý rok sa teda môže NVK venovať inej 
historickej téme. Tento rok NVK dopadol dobre, účastníkov bolo veľa. Turistiku si zamiloval, aj keď ju nemal 
v práci na starosti. Na Liptove sú úžasné možnosti. Na túry chodí dosť často s p. Špánikom, fotografom, ktorý 
tvrdí, že stav turistických chodníkov v Poľsku a Rakúsku je oveľa lepší, Poliaci vyberajú vstupné, ale udržujú tie 
chodníky a súvisiace sociálne zariadenia. Na Slovensku je situácia v národných parkoch zamotaná. 
 
 
Zapísala: Ida Ovečková, sekretár 
 
 
Overil: Peter Perhala, predseda Klubu slovenských turistov 
 
 
 
 
 


