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Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

21.9.2012 v Prešove 
 
                                                                                                                                                               

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

Ospravedlnili sa: prizvaný predseda sekcie JT Michal Hučko, trvale prizývaná šéfredaktorka 
časopisu Krásy Slovenska Zuzana Kollárová.  

: Ján Pullmann, predseda RK; Anna Mazániková, členka RK; Vladimír Fehérpataky, 
člen RK; Dušan Valúch - GS a zapisovateľ. 

 
Program podľa pozvánky:  

1. Kontrola plnenia úloh                              P. Perhala 
2. Aktuálne majetkové otázky                                                                         M. Herchl    
3. Príprava konferencie o jazdeckej turistike                                      V. Povoda, M.Hučko 
4. Návrh vstupu KST do Slovenského olympijského a športového výboru     P. Perhala                                                   
5. Návrh na dofinancovanie rekonštrukcie Chaty pod Rysmi                           E. Fábryová 
6. Rôzne                  

 
Na úvod P. Perhala ospravedlnil podpredsedu M.Heinricha, ktorý sa z pracovných dôvodov 
nemohol zúčastniť zasadnutia VV od začiatku, požiadal o preskupenie programu tak, aby sa 
podpredsedníčka E.Fábryová mohla poobede zúčastniť na výročnom zasadnutí KST Strážske. 
Neboli námietky. Pre účely zápisnice sú body ponechané v pôvodnom poradí. 
 
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: 
predĺžený do 12.10.2012  
Stav: termín plynie. Z. Jendželovská pripravuje stretnutie s novým riaditeľom VHV.  
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: čo sa týka Chaty pod Rysmi úloha stagnuje, P.Perhala preto na základe podnetu p. 
Šturcela (ŠL Tanap) navrhol alternatívne riešenie. Uznesenie 01/2011 sa vypúšťa ako zrušené, 
prijaté dve nové uznesenia: 
Uznesenie 99/2012: VV ukladá sekretariátu, aby cez jazykovedný ústav SAV overil písanie 
názvu chaty ako Chata pod Rysmi/Rysami . V prípade kladného stanoviska, VV schvaľuje 
zaregistrovanie domény chatapodrysami.sk.  
Z: P. Perhala, T: 12.10.2012 
Uznesenie 100/2012: VV schvaľuje aby spolumajitelia Chaty pod Rysami požiadali KÚŽP 
Prešov o výnimku  - povolenie vstupu na chodník  Popradské pleso – Chata pod Rysami  už 
15.6.2013, v deň oficiálneho otvorenia rekonštruovanej Chaty pod Rysami. Úhradu kolkov 



Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 21.9.2012 v Prešove 

2 

 

k žiadosti budú spolumajitelia znášať v pomere vlastníckych podielov (60% KST, 40% SHS 
JAMES). Z: P. Perhala, T: 1. štvrťrok 2013 
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: 
LT - 21.9.2011, CT, VT, VhT – predĺženie do jarného termínu ÚR v roku 2013  
Stav: Š. Kuiš informoval že zásady pre ZZ boli v spolupráci so sekciou LT skompletizované, 
čo sa týka ostatných sekcií, komunikuje s predsedami. 
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, termín plynie.  
Uznesenie 92/2011: VV schvaľuje vyznačenie TZT pre zdravotne postihnutých turistov v 
Bratislave. Osloviť Sekciu turistiky zdravotne postihnutých s požiadavkou o navrhnutie 
ďalších trás vhodných pre zdravotne postihnutých, T: 21.9.2012, Z: Z. Jendželovská  
Stav: Podľa posledných informácií ktoré získala Z.Jendželovská od značkárov KBT, jedna 
trasa je určená a schválená, vyznačenie je reálne do konca roku 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: Termín plynie. V.Povoda oznámil, že príprava pokračuje ako bolo dohodnuté, na ÚR  
bude informovať predsedov RR, ďalšie stretnutie riešiteľského tímu s externistami z Národnej 
knižnice bude v októbri. 
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  
Stav: Z. Jendželovská informovala, že nová trasa je už kompletne vyznačená. Uznesenie 
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: splnením U 133/2011 sa aj U 50/2012 stáva bezpredmetné  a vypúšťa sa zo sledovania.  
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: Z.Jendželovská predniesla stanovisko sekcie značenia – úloha je dlhodobá, týka sa 
najmä úsekov vedených po asfaltových cestách. SZ navrhuje zrušiť uznesenie pre 
neaktuálnosť. VV sa stotožnil s návrhom SZ - U 4/2012 je zrušené, vypúšťa sa zo sledovania.  
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  
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Stav: podľa V. Povodu zoznamy získané zo sekretariátu nemajú potrebnú výpovednú 
hodnotu. Aktuálny zoznam cvičiteľov, inštruktorov, značkárov a rozhodcov treba spraviť 
v spolupráci s regiónmi a sekciami, predsedovi UMK treba dať kontakty, aby v tej veci konal. 
Uznesenie 7/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu E. Škutovej na sfunkčnenie niektorých  
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: predĺžený do 7.12.2012  
Stav: Termín plynie. Z Jendželovská konzultovala aktuálny stav s predsedníčkou SZ 
E.Škutovou. Podľa nej sa U 7/2012 týkalo piatich RR, z toho v dvoch (D.Streda a Čadca) už 
riešenie našli, neriešený stav zostáva v Bánovciach n. Bebravou, v Leviciach a v Poprade. 
E.Škutová nevidí priestor na riešenie v SZ, očakáva ho od príslušných RR. Dá sa k tomu 
očakávať vystúpenie E.Škutovej  na ÚR. P.Perhala by uvítal, keby E.Škutová navrhla ÚR 
prijať uznesenie, že RR Trenčín, Levice a Poprad  nájdu  riešenie do nasledujúceho 
zasadnutia ÚR. 
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: informoval D. Valúch - vlajky boli objednané, dodané a privezené do Prešova. Š Kuiš 
navrhol, aby VV jednu vlajku z rezervy (vlajok je 40, RR je 36) venoval vedeniu KČT, 
obojstranná výmena vlajok  by sa mohla uskutočniť na najbližšom dvojstrannom stretnutí 
KST – KČT.    
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; T: 30.11.2012  
Stav: Termín plynie. Podľa informácii Z. Jendželovskej od predsedu sekcie PT, celá trasa 
Cesty hrdinov SNP by už  mala byť  spripomienkovaná, aktualizovaná, okrem  novej trasy 
v oblasti  vrchu Vápeč.  
Uznesenie 32/2012: VV prerokoval a s pripomienkami schválil VP o náhradách a odmenách 
u turistického značenia, a jeho predloženie Ústrednej rade 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: Materiál je pripravený. P.Perhala pripomenul, aby časť o odmeňovaní nebola súčasťou 
VP. Návrh v tom zmysle môže predniesť člen ÚR, ktorý nie je členom VV.   
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. Úlohe  je venovaný samostatný bod zasadnutia. 
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), a prijať také riešenie, ktoré bude pre KST výhodnejšie. Z: M.Herchl; T:18.5.2012 
Stav: M.Herchl neuviedol žiadne nové poznatky. Úloha stagnuje. 
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: Variantné ĎL boli pripravené, v najbližších dňoch budú zavesené na web. U 55/2012 je 
splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
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 
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marketing ukladá doplniť do rozpočtu položku 300 € na jeho zabezpečenie. Z: E.Fábryová, 
J.Mitaľ; T: do 31.10.2012  
Stav: termín aktívu podľa informácie od predsedu sekcie LT upresnil P.Perhala, navrhol za 
VV účasť V.Povodu. Neboli námietky, prijaté nové uznesenie: 
Uznesenie 100/2012: VV schvaľuje, aby sa na aktíve LT v Oščadnici v dňoch 27.-28.10.2012 
za VV  zúčastnil V. Povoda, sekretariát zabezpečí CP. Z: V.Povoda, P. Perhala, T: 27.10.2012 
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: Materiál bol v UMK dopracovaný a 13.9. 2012 zaslaný členom VV na oboznámenie. 
U 57/2012 splnená, vypúšťa sa zo sledovania. Bolo prijaté nové uznesenie: 
Uznesenie 101/2012: VV schvaľuje predloženú metodiku skráteného kurzu inštruktorov 
a cvičiteľov LT, ukladá sekcii LT využívať ju v praxi. Z: Z. Jendželovská, J.Mitaľ; T: trvale  
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, T.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).  
- MS 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. CZT 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, L.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 CP. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: priebežne  
Aktuálne správy delegátov z podujatí  uskutočnených od predchádzajúceho zasadnutia VV:  
- 34. zraz cykloturistov KST - hodnotiacu informáciu poskytol Š.Kuiš: Organizácia 
podujatia aj ubytovanie a celkové podmienky v hoteli bez problémov, priebeh až na nejaké 
odreniny bezúrazový. Malá pripomienka k trasám – boli náročnejšie než bežne na zrazoch 
bývajú, škoda že neboli riešené variantne (možnosť absolvovať skrátenú verziu trasy). 
Vedenie a personál SOREA hotela v Ľubovnianskych kúpeľoch všetko zvládli, hoci tam mali  
okrem cykloturistov niekoľko ďalších organizovaných skupín. Š. Kuiš odporúča využiť 
v budúcnosti objekt aj na letný zraz a navrhol udeliť RR KST Stará Ľubovňa ocenenie za 
množstvo zrazov, ktoré už úspešne zvládli.  
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- 4. Stretnutie priaznivcov KST v Stropkove  zhodnotila E. Fábryová: podujatiu prialo 
počasie, účasť pekná, prevažne z bližšieho okolia, resp. regiónov nachádzajúcich sa východne 
od Prešova a Košíc. Organizátori sa tvárili sklamane, že je malé zastúpenie zo stredu a západu 
Slovenska, ale môžu si za to aj sami, lebo veľmi oneskorene zverejnili propozície podujatia na 
stránke KST. Program bol aj pri chate na Bani, aj dolu v obci Baňa. Chata je pekne postavená, 
jednoduchá, turistický štandard, vonku upravené ohnisko a prístrešok.  
Info doplnil P.Perhala, účasť odhadol na cca 200 „priaznivcov“, spomenul výhrady domácich 
organizátorov k termínu, navrhujú posun na neskôr. Taktiež navrhujú nerobiť to ako centrálne 
hlavné podujatie KST, ale ako podujatie, ktoré by sa paralelne konalo  na ôsmich miestach, 
v každom samosprávnom kraji v jednej lokalite. Z následnej diskusie členov VV vyplynulo, 
že najvhodnejšie bude ponechať pohyblivý termín v 2.polovici septembra. K myšlienke 
viacerých podujatí naraz, dal Š. Kuiš kompromisný návrh - robievať tri podujatia ( Západ, 
Stred,Východ) z toho  každý rok jedno určiť ako ústredné, s účasťou delegácie VV.   
K predneseným námetom neboli prijímané uznesenia. P. Perhala pozval prítomných na ďalšie 
z hlavných podujatí KST – na Deň otvorených dverí v sídle KST, 27.9.2012.  
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  
- Chata M.R.Štefánika: novembrový termín, bude upresnený neskôr; IK: E. Fábryová, 
Z.Jendželovská, Š.Kuiš.  
VV ukladá sekretariátu vystaviť členom IK cestovné príkazy a upovedomiť SHS JAMES 
o termínoch inventarizácie chát v spoluvlastníctve. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 30.6.2012 
Stav: informoval P.Perhala – inventarizácie v sídle KST a v RS Kokava-Háj sa už uskutočnili, 
u ostatných objektov sú termíny určené, s výnimkou Chaty M.R.Štefánika.  
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: predmetný VP je pripravený, bude predložený ÚR na schválenie.  
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 síce už bol oznámený, no vzápätí 
zrušený, takže situácia od poslednej kontroly úloh zostáva bez zmeny – čaká sa na termín  
pokračovania.  
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 a zvolať ÚR v novom termíne, pred ustanovujúcim VZ SOŠA. Z: P.Perhala, T: trvale  
Stav: otázka vstupu KST do SOŠV je samostatným bodom programu tohto zasadnutia VV.  
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  
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Stav: E. Fábryová informovala, že obaja delegáti KST sa podujatia zúčastnili, bolo to 
zaujímavé a podnetné.  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: J.Pullmann informoval, že RK  našla v účtovnej evidencii roku 2006 v príjmovej časti 
evidovaných 4 200 €, takže bolo by treba buď vrátiť peniaze, alebo vydať Kroniku TID. Člen 
sekcie VT Štefan Barány, predseda výboru TID SK mu povedal, že Kronika je pripravená, aj 
v jazykových mutáciách, ale na vytlačenie 3 000 ks je treba cca 13 000 € . 
P. Perhala: v r.2014 bude KST organizátorom rotujúcej konferencie TID (bude sa konať 
v Chľabe pri Štúrove, hotel Panoráma), treba preskúmať ochotu GR sekcie cestovného ruchu 
prideliť na toto medzinárodné podujatie nejaké prostriedky, konkrétne aj na vydanie Kroniky 
práve pri tejto príležitosti. Nové uznesenie nebolo prijaté.  
U 78/2012 splnene a vypúšťa sa zo sledovania 
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  
Stav: Termín plynie. Priebežná informácia  Z. Jendželovskej: modelový návrh bol pripravený 
a postúpený na pripomienkovanie, resp.doplnenie predsedovi sekcie PT, potom ho dostane na 
vyjadrenie ešte podpredseda pre legislatívu M.Heinrich aj redakcia Krás Slovenska.  
Uznesenie 83/2012: VV ukladá podpredsedovi OaL, aby po schválení VP 5/2011 ústrednou 
radou rozposlal (prostredníctvom sekretariátu) predsedom RR výzvu určenú regionálnym 
radám, odborom a klubom, na zaslanie štatistického hlásenia v súlade s VP 5/2011 , v 
stanovenom termíne. Z: M.Heinrich, P. Perhala; T: 31.12 .2012  
Stav: Termín plynie.  
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  
Stav: bez zmeny oproti poslednej kontrole úloh.  
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.  
P.Perhala informoval, že vzhľadom na nutnosť čeliť Gantnerovej „iniciatíve“ okolo 
spochybňovania vlastníctva vysokotatranských chát sa rozhodol svoju cestu do Stavangeru na 
poslednú chvíľu stornovať, bolo potrebnejšie byť na Slovensku. Organizátori prisľúbili 
vrátenie účastníckeho poplatku v celej výške.  Bezpredmetné, vypúšťa sa zo sledovania. 
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 hlasovacie právo KST. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 30.7.2012  
Splnené, odpoveď Rakúšanov bola, že sa tiež nezúčastnia. Bolo získané aj vyjadrenie 
sekretariátu IVV, že aj tak by už nebolo možné postupovať týmto spôsobom. Neaktuálne, 
vypúšťa sa zo sledovania.  
Uznesenie 89/2012: VV schvaľuje delegátov VV KST a SM KST na rokovanie KST – KČT 
– A-TOM ČR v dňoch 25.-28.10. 2012, v zložení P. Perhala, M. Heinrich, E. Fábryová, Z. 
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Jendželovská, za SM KST: S. Andrási, M. Šarvanec, J. Chromík. Ukladá sekretariátu vystaviť 
CP. Z: P. Perhala, T: 25.-28.10.2012  
Stav: termín plynie  
Uznesenie 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 
Stav: termín plynie 
Uznesenie 91/2012: VV sa zaoberal návrhom OKST Turista Michalovce udeliť generálnemu 
sekretárovi KST D.Valúchovi k životnému jubileu Zlatý odznak KST,  a návrh nepodporil. 
Odporúča postup podľa príslušného VP – udelenie Čestného uznania. Z: P.Perhala, T: 
7.12.2012  
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
Uznesenie 92/2012: Predseda KST udeľuje na návrh VV Čestné uznanie KST D.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  
Stav: termín plynie 
Uznesenie 93/2012: VV schvaľuje udeľenie Plakety KST pre jubilujúce odbory OKST 
Bobrovec a KTH Javorník Žilina. VV zároveň poveruje P. Perhalu a Z. Jendželovskú 
odovzdať ocenenie 30.11.2012 na oslavách KTH Javorník. Z: P. Perhala, T: 30.11.2012 
Stav: termín plynie 
Uznesenie 94/2012: VV nesúhlasí, aby sa sekcia vodnej turistiky pod hlavičkou KST 
zúčastnila na protestnej akcii, neschvaľuje ani s tým spojené navýšenie finančného príspevku 
zo zdrojov KST. Z: Z. Jendželovská, J. Šoffa, T: ihneď  
Stav: protestnej akcie sa vodáci zúčastnili na vlastné náklady. Vypúšťa sa zo sledovania.  
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  
Stav: VV dostal od SZ návrh, aby bol po A.Guldanovi  pomenovaný chodník v okolí 
Bratislavy, návrh odmietol a prijal nové uznesenie:  
Uznesenie 102/2012: VV sa zaoberal návrhom, ktorý v zmysle uznesenia U95/2012 
predložila SZ. VV sa s návrhom sekcie (pomenovať po A.Guldanovi TZT v okolí Bratislavy) 
nestotožnil a s ohľadom na prianie rodiny A.Guldana zotrváva na svojom rozhodnutí, aby 
chodník, ktorý ponesie meno A. Guldana,  bol v Slovenskom Raji.  Z: Z.Jendželovská, E. 
Škutová, T: 30.10.2012  
U 102/2012 nahrádza pôvodné U 95/2012, ktoré sa vypúšťa zo sledovania. 
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 pre KST, delegátovi KST P. Perhalovi na účastnícky 
poplatok na konferenciu EWV v Stavangeri (Nórsko) 420 €, čiastku 2080 € použiť na mzdu 
zamestnanca sekretariátu, 4600 € ponechať na záver roka ako rezervu. VV neschvaľuje 
organizovanie dvojdňového jesenného aktívu značkárov.Z: Z. Jendželovská, E. Škutová, T: 
31.12.2012  
Stav: VV dostal od predsedníčky SZ návrh dať z rezervy rozpočtu SZ vyrobiť určitý počet 
tabuliek, propagujúcich poskytovateľa štátnej dotácie na turistické značenie Ministerstvo 
školstva VV a Š SR, ďalší návrh na využitie rezervy predniesol P.Perhala, na základe 
informácie od člena SZ I.Zapletala. Boli prijaté dve nové uznesenia: 
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Uznesenie 103/2012: VV schvaľuje použite 520 € z rezervy rozpočtu SZ na výrobu 40 ks 
tabuliek s textom : Turistické značenie vykonáva Klub slovenských turistov s podporou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Z: Z. Jendželovská, E.Škutová, T: 
31.12.2012  
Uznesenie 104/2012: VV schvaľuje použitie 1 000 € z rezervy rozpočtu SZ na pešie značenie  
hlavného hrebeňa Levočských  vrchov, odporúča sekcii poveriť vyznačením E. Rusnáka a M. 
Olejníka. Z: Z. Jendželovská, E.Škutová, T: 31. 12. 2012  
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  
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie č. 98/2012: VV schvaľuje zmluvu s TTSK s pripomienkami a poveruje predsedu 
KST aby ju podpísal. Z: P. Perhala, T: ihneď 
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
 
2. Aktuálne majetkové otázky (M. Herchl)  
Predseda majetkovej komisie zrekapituloval, čo sa na chatách v tomto roku v rámci údržby 
a zveľaďovania objektov podarilo  realizovať a čo je nutné riešiť. 
2.1 Chata M.R.Štefánika

2.2 

 – vykonaná oprava zatekajúcej strechy, výmena plesnivého obkladu 
schodišťa, dodaný nerezový stôl a dres do kuchyne. Do zimy stihnúť opravu žľabov.  

Chata pod Rysami

2.3 

 – z požiadaviek podmieňujúcich kolaudáciu zostáva: získať vyjadrenie 
z vodoprávneho konania a od požiarnikov, ukončiť práce na septiku a hromozvode; okrem 
toho - skompletizovať/opraviť izoláciu budovy (zo severu a severozápadu podmoká),upratať 
okolie chaty – stavebný odpad je už na hromade, ale treba ho zniesť dolu. Odstránenie 
stavebného odpadu, úprava chodníka v okolí chaty a už spomínaný septik – to sú podmienky 
ŠL TANAP pre úspešnú kolaudáciu. 

Chata pri Zelenom plese

2.4 

 – bol zrealizovaný okruh predhrievania vody na kotly; zostáva 
riešiť opravu príjazdovej cesty, výmenu elektroinštalácie, rekonštrukciu kúpeľne pre personál, 
kachľovú pec v kuchyni, nájsť niečo proti potkanom. 

Téryho chata

Zostáva riešiť: obehové čerpadlo a dva radiátory (viazané na vývoz helikoptérou); informáciu 
doplnil P.Perhala: podpredsedníčka E. Fábryová dohodla dodávku kotla, vrátane vývozu 
helikoptérou, ako sponzorský dar.   

 – tam sa v tomto roku neudiali žiadne významnejšie investície, z tých 
drobných niektoré sa minuli účinku, napr. nové splachovače na WC nevydržali ani mesiac...  

2.5 Zbojnícka chata

 

 – okrem prác na suchom WC sa aj tu realizovali len drobnejšie opravy, 
do konca roku má byť zabezpečená výmena dvier na WC. 

K téme chát a majetku si vzal slovo aj P.Perhala. Poskytol informáciu z rokovania s vedením 
ŠL TANAP:  Slovenská republika nemieni pozemky pod chatami predať. Plochy pozemkov, 
ktoré máme prenajaté pod chatami budú rozšírené o tzv. užívateľskú plochu v okolí chaty. ŠL 
TANAP navrhne nové znenie nájomnej zmluvy na 20 rokov, za „minimálne“ nájomné. 
Ďalšími témami boli: bezzásahovosť v okolí chát a výkon turistického  značenia na území 
TANAP-u (momentálne majú na to len 5 značkárov).  
Ďalej P. Perhala informoval o svojej súčinnosti s predsedom SHS JAMES a angažovaní 
právnej služby (Mgr. P. Gemeran) v príprave preventívnej spoločnej reakcie na materiál 
neoficiálne získaný z mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry. Ide  o zámer Juraja 
Gantnera získať poverenie mesta Vysoké Tatry na podniknutie právnych krokov, ktorých 
výsledkom má byť zmena vlastníctva viacerých vysokotatranských chát, medzi nimi štyroch 
našich (spoluvlastníctvo s SHS JAMES). Aj keď naše spoluvlastníctvo považujeme za 
nesporné a zámer J.Gantnera za nerealizovateľný, pre istotu zvolali KST a SHS JAMES 
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tlačovú konferenciu s cieľom zverejniť nehorázny pokus J. Gantnera o zmenu vlastníctva 8-
ich tatranských chát súdnou cestou. Prišlo takmer 20 zástupcov médií, téma bola následne 
medializovaná a rozpútala sa k nej rozhorčená verejná diskusia.  
P.Perhala má v pláne stretnúť sa v krátkej dobe s majiteľmi všetkých dotknutých chát 
a konzultovať s nimi spoločný postup pri obrane vlastníctva chát.     
K tomuto bodu z programu zasadnutia neboli prijaté nové uznesenia. 
 
3. Príprava konferencie o jazdeckej turistike (P.Perhala) 
V neprítomnosti predsedu sekcie JT M. Hučka informoval o stave príprav a spôsobe 
financovania medzinárodnej konferencie P.Perhala. KST získal na podujatie príspevok 4500 € 
od TTSK, konferencia sa uskutoční pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša. Účastnícky 
poplatok bol stanovený na 10 €. M.Hučko ako živnostník uhradí náklady na prípravu 
konferencie a vystaví súhrnnú faktúru v limite 4 500 €,  KST postúpi faktúru  na TTSK. 
K obsahu konferencie – predchádzajúce pripomienky VV boli akceptované, účasť lektorov je 
zabezpečená. 
Uznesenie 105/2012: VV schvaľuje delegátov KST na Konferenciu o jazdeckej turistike 
v Kopčanoch v termíne 19.-20.10.2012 P. Perhalu a Z. Jendželovskú. Ukladá sekretariátu 
vystaviť CP. Z: P. Perhala, T: 12.10.2012 
Ďalej P.Perhala informoval o kontakte s jazdeckým klubom zo Schlosshofu. Rakúsky klub má 
záujem získať KST ako cezhraničného partnera do projektu financovaného z eurofondov. 
Recipročne sú pripravení vybaviť zľavu pre členov KST z pomerne vysokého vstupného do 
zámku Schlosshof, ponúkajú vstup a účasť na podujatí, ktoré budú robiť v júni 2013. 
Š.Kuiš sa zaujímal, či by sa z takéhoto partnerstva nedalo vyťažiť viac. 
 
4. Návrh vstupu KST do Slovenského olympijského a športového výboru   (P. Perhala) 
Predseda KST priblížil genézu prípravy SOŠV od zvolania Športového fóra v apríli 2012. 
Fórum vtedy zvolal Slovenský olympijský výbor (SOV), nové zastrešenie slovenského športu 
by mala predstavovať organizácia s pracovným názvom Slovenský olympijský a športový 
výbor (SOŠV), nebude to teda nová organizácia, ale nová podoba doterajšieho SOV, ktorý 
tým plní odporúčanie Medzinárodného olympijského výboru (MOV), aby sa národné 
olympijské výbory snažili reprezentovať nielen olympijské, ale aj čo najviac neolympijských 
športov. V následnej diskusii zazneli aj obavy o to, aká bude pozícia KST medzi silnými 
športovými zväzmi, aj otázky,  či KST  nepríde o podiel na majetku SZTK, no v princípe sa 
všetci členovia VV vzácne zhodli a vyslovili sa za vstup KST do SOŠV. 
Uznesenie 106/2012: VV odporúča Ústrednej rade schváliť vstup KST do pripravovanej 
strešnej organizácie športu v SR,  pod pracovným názvom Slovenský olympijský a športový 
výbor (SOŠV). Z: P.Perhala, T: 22.9. 2012  

 
5. Návrh na dofinancovanie rekonštrukcie Chaty pod Rysmi (E. Fábryová) 
Členovia VV obdržali popis finančnej situácie a návrh riešenia písomne. E. Fábryová 
pripomenula, že sa doteraz nepodarilo predať hlavný objekt RS Kokava Háj, ani TD 
Bardejov, dôsledkom toho KST nemá zdroje na investície. Ako riešenie je tu návrh vziať si 
pôžičku (spotrebiteľský úver) vo výške 70 000 €, s tým, že by sme založili objekty v Kokave 
a Bardejove. Náklady na Rysy by podľa dostupných kalkulácií už nemali presiahnuť 66 000€, 
ale pre istotu je úver navrhnutý na vyššiu sumu.  
Reagoval člen RK, V. Fehérpataky: objekty navrhnuté na založenie sú v zlom stave, banka by 
ich ocenila nízko, treba ich čím skôr predať a nie zakladať. V. Povoda podporil názor 
V. Fehérpatakyho, navrhol založiť sídlo KST v Bratislave, jednak je to objekt  s ktorým KST 
nemá v pláne hýbať, jednak má pre banky hodnotu (dom v dobrom stave, s dobrou polohou); 
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ďalšia vec – ak už pôžičku, tak nie krátkodobú s nevýhodným úrokom, radšej strednodobú na 
5 rokov. A predtým, než zoberieme úver, treba skúsiť dohodnúť s veriteľskými stavebnými 
firmami (STAVUNION a TECHMONT) splátkový kalendár. P.Perhala: v nasledujúcom 
týždni je stavebný výbor, využijeme to, budeme s nimi o tom rokovať. Teraz je potrebné 
naformulovať uznesenia, ktoré budú na druhý deň predložené ÚR na schválenie. Jedno 
týkajúce sa pôžičky a druhé, ktorým by VV dostal  voľnú ruku aby mohol predať objekty 
v Kokave a Bardejove za reálnu cenu, teda za takú, ktorú je niekto ochotný zaplatiť. Po 
diskusii bol sformulovaný návrh uznesení pre ÚR: 
Uznesenie 107/2012 VV odporúča Ústrednej rade prijať dve uznesenia s cieľom zvýšiť 
akcieschopnosť výkonného výboru pri zabezpečovaní ďalších finančných zdrojov: 
1 – ÚR schvaľuje úver vo výške 70 000 € na dofinancovanie rekonštrukcie Chaty pod Rysami. 
Ak podmienkou banky bude založenie nehnuteľnosti, ÚR poveruje VV dať do zálohy sídlo KST 
na Záborského 33 v Bratislave.  
2 – ÚR poveruje výkonný výbor predajom objektov KST v Kokave a Bardejove za najlepšiu 
možnú cenu. Rozhodnutie musí byť vo VV prijaté jednomyseľne, za účasti všetkých členov VV  
Z: P.Perhala, T: 22.9.2012 
Š. Kuiš ponúkol kontakt na realitného agenta p. Kudlu. 

 
6. Rôzne 
6.1 - Návrhy na ocenenia.  
VV sa zaoberal návrhmi na ocenenia KST, ktoré prišli od predchádzajúceho zasadnutia -  
z KST Strážske, podané  k 50. výročiu založenia odboru KST v Strážskom, návrhy RR KST 
Žiar nad Hronom a návrhy KST Pustý hrad Zvolen. Ústne podané návrhy: Š. Kuiš, člen VV 
navrhol udeliť plaketu KST sekretárovi partnerskej turistickej organizácie v Maďarsku 
V.Pálmaimu za osobný podiel na dlhoročnej spolupráci oboch organizácií; redakciám 
Rádiovíkendu a Televíkendu RTVS za dlhoročnú pravidelnú propagáciu podujatí  KST; 
predseda KST P.Perhala navrhol udeliť plaketu KST  k 60-ke predsedovi SHS JAMES 
I.Kollerovi. Väčšina návrhov bola prijatá jednomyseľne, o niektorých návrhoch sa hlasovalo. 
Neschválené zostali návrhy KST Pustý hrad, predložené v nesúlade s kritériami príslušného 
vykonávacieho predpisu, VV ich posúdil ako neopodstatnené. Rovnako VV zaujal odmietavé 
stanovisko k návrhom na udelenie ocenení, ktoré má v kompetencii schváliť ÚR KST.  
Uznesenie 108/2012: VV neodporúča ÚR KST schváliť čestné členstvo KST Ing. 
Miroslavovi Kuseinovi, plaketu Alojza Lutonského Igorovi Gočovi a Jozefovi Kormaníkovi 
(obaja KST Strážske). Navrhnuté ocenenia sú v rozpore s vykonávacím predpisom KST.  
Z: P. Perhala, T: 22.9.2012 
Uznesenie 109/2012: VV schvaľuje: udelenie Plakety KST Vencelovi Pálmaimu; udelenie 
Plakety KST Igorovi Kollerovi, redakcii Rádiovíkendu RTVS a redakcii Televíkendu RTVS; 
udelenie zlatého odznaku KST Jozefovi Lipovskému a Anne Zabloudilovej (KST Strážske), 
Júliusovi Pittnerovi (KST MŠK Žiar n.Hronom), Emanuelovi Krátkemu (KST Tempo Hliník 
n.Hronom); udelenie strieborného odznaku Robertovi Marošimu a Štefanovi Žipajovi (obaja 
KST MŠK Žiar n.Hronom). 
Predseda KST udelil Čestné uznanie KST Viktorovi Smoľakovi, Miroslavovi Kačurovi, 
Petrovi Vaľovi, Dušanovi Kmecovi (všetci KST Strážske), Ing. Jaroslavovi Baranovi, Eliške 
Hodžovej, Marte Hrmovej (všetci KST Tempo Hliník n.Hronom) a Lubošovi Luptákovi (KST 
MŠK Žiar n.Hronom), ďalej predseda KST udelil Ďakovný list KST, toto ocenenie dostanú 
Ján Sabo, Igor Goč, Jozef Kormaník (KST Strážske) a Marian Gajdošík (KST Tempo Hliník 
n.Hronom), Mária Filipová, Marta Jánošíková, Eva Filipková, Drahomíra Hoghová, Vladimír 
Mojžiš (všetci KST Pustý hrad Zvolen) VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia 
a zaslať ich navrhovateľom.  



Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 21.9.2012 v Prešove 

11 

 

Z: P.Perhala, T: ihneď  
 
6.2 - P. Perhala informoval o potrebe opráv a údržby na objekte sídla KST v Bratislave, 
zrealizovali by ich členovia KBT. 
Uznesenie 110/ 2012: VV schvaľuje svojpomocné opravy v sídle KST - obnova náteru 
plechovej časti strechy, výmena poškodených škridiel, výmena plota vo dvore, v celkovej 
hodnote 900 €, vrátane odmien pre realizátorov. Z: P. Perhala, T: 30.11.2012 
6.3 - P. Perhala informoval o ceste E. Dučaiovej zo sekcie mládeže KST na Ukrajinu. Na 
pozvanie ukrajinskej strany vycestovala ako pozorovateľ na medzinárodnú turisticko-brannú 
súťaž mládežníckych tímov z krajín bývalého ZSSR, aby posúdila možnosti spolupráce. 
Podala písomnú správu, z ktorej vyplynulo, že súťaž bola veľmi dobre zorganizovaná 
a prekvapujúco vyspelo technicky zabezpečená, ale zameraním vzdialená našim pretekom 
turistickej zdatnosti, veľmi náročná na používanie horolezeckej a záchranárskej techniky. 
Pretože pozvanie prišlo až po predchádzajúcom zasadnutí VV, dodatočne bolo prijaté 
uznesenie: 
Uznesenie 111/2012: VV schvaľuje cestu členky sekcie mládeže KST Evy Dučaiovej na 
pozvanie ukrajinskej federácie športu v prírode na medzinárodné turisticko-branné preteky 
v meste Lutsk, v termíne 13.-16.92012. Pretekov sa zúčastní ako pozorovateľ, posúdi 
možnosti spolupráce mládežníckych sekcií oboch krajín. Sekretariát jej vystaví CP, náklady 
v mieste podujatia hradí pozývateľ. Z: P.Perhala, E.Dučaiová, T: 13.9.2012 
U 110/2012 bolo už splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
6.4 - P. Perhala informoval, že z KČT prišlo pozvanie pre dvojčlennú delegáciu KST na 13. 
Zimný zraz KČT.   
Uznesenie 112/2012: VV schvaľuje účasť P.Perhalu a E.Fábryovej na 13. Zimnom zraze 
KČT v Jilemnici (Liberecký kraj), v termíne 7.-10.2.2013, ukladá sekretariátu oznámiť 
pozývateľom mená delegátov  KST a vystaviť im CP. Z: P.Perhala, E. Fábryová, T: 7.2.2013  
6.5 - P. Perhala navrhol okruh pozvaných na 47. ZZ KST v Oščadnici. Sám sa zrazu 
zúčastní ako člen čestného predsedníctva, na náklady organizátorov, rovnako ako členovia 
OŠ (Z. Jendželovská, J. Mitaľ a J. Chromík). 
Uznesenie 113/2012: VV schvaľuje pozvanie dvojčlenných delegácií partnerských  
organizácií KČT, PTTK, ÖTK na 47.ZZ KST v dňoch 17.-20.1.2013 v Oščadnici, na náklady 
KST; ako delegátov KST na tomto podujatí VV schvaľuje Š.Kuiša a V.Povodu, ukladá 
sekretariátu zaslať pozvánky zahraničným partnerom a vystaviť CP domácim delegátom. 
Z: P,Perhala, T: 30.11.2012 
6.6 -  P. Perhala uviedol vykonávací predpis o pomenovaní turistických trás, ktorý pripravil 
podpredseda pre organizáciu a legislatívu M.Heinrich. 
Uznesenie 114/2012: VV schvaľuje bez pripomienok predloženie VP č.16/2011 
O pomenovaní turistických trás, na schválenie v ÚR v roku 2013. Z: M. Heinrich, T: ÚR v 
r.2013  
6.7 - Š. Kuiš predložil námet na úpravu VP o sekciách a komisiách.  
Uznesenie 115/2012: VV ukladá podpredsedovi pre OaL pripraviť do jarného zasadnutia ÚR 
2013 zmenu VP č.6/2011 o sekciách a komisiách, s cieľom zintenzívniť prepojenie medzi 
jednotlivými orgánmi KST a sfunkčniť systém disciplinárnych opatrení.  
Z: M. Heinrich, T: ÚR v r. 2013 
6.8 - M. Herchl informoval, že v Piešťanoch nedávno otvárali chodník paralympionikov, pri 
tej príležitosti rokoval s predstaviteľmi mesta o príprave cyklozrazu KST v roku 2013, je 
šanca, že cyklozraz bude obohatený o trasy pre TZP. Ďalej M. Herchl všetkých prítomných 
pozval na 40. ročník Prechodu Považským Inovcom.  
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6.9 - P. Perhala predniesol pripomienku ÖTK, aby turisti partnerských organizácii z bývalého 
východného bloku (ČR, SR, PL, H, RO) nezneužívali tzv. núdzové zimné ubytovanie na ich 
chatách na bezplatné nocovanie. 
Uznesenie 116/2012: VV žiada členov KST, aby nezneužívali núdzové zimné ubytovanie na 
chatách ÖTK na bezplatné nocovanie. Uvedené priestory sú vyhradené pre záchranárov a ich 
blokovanie ohrozuje priebeh a výsledok záchranných akcií. Nedodržiavanie tejto zásady by 
nás mohlo pripraviť o doterajšiu výhodu - recipročnú 50%-nú zľavu z ceny ubytovania. 
Z: všetci členovia KST, T: trvale.  
6.10 - V. Povoda v reakcii na mailovú informáciu od P. Perhalu o zamietavom stanovisku 
ŽSK k projektu značenia požiadal o usmernenie, ako postupovať pri kontaktovaní Oblastných 
organizácií cestovného ruchu (OOCR). Odpovedal mu P.Perhala, objasnil podmienky vzniku 
OOCR a aká je možnosť stať sa členom. Do OOCR by mohli vstúpiť RR, budú však musieť 
platiť členský poplatok. Ak vie KST a SHS JAMES preukázať 5 000 prenocovaní za rok (čo 
by nemal byť problém) mohli by sme založiť OOCR, podmienkou je sídlo v Tatrách.     
 
7. Rozšírená časť zasadnutia, stretnutie VV s RR KST Prešov  
P.Perhala privítal funkcionárov RR a predsedov odborov KST prešovského regiónu, 
poďakoval predsedovi RR J.Fiľakovskému za účinnú pomoc sekretariátu pri zabezpečovaní 
rokovania VV a ÚR v Prešove, predstavil členov VV a generálneho sekretára. 
Predseda RR J. Fiľakovský predstavil domáci funkcionársky aktív, RR má 22 členov, 
neobsadenú majú komisiu mládeže, práca s mládežou viazne. Stretávajú sa raz do mesiaca, 
zápisnicu zo stretnutí rozposielajú mailom. Výročné zasadnutie mávajú v máji, Plán podujatí 
robia na jeden rok, ťažiskom je cca 40 ich vlastných podujatí, okrem toho hlavné a vybrané 
podujatia  z Kalendára KST – pravidelne sa zúčastňujú zrazov, sami sa uchádzajú 
o zorganizovania cyklozrazu v roku 2014. V roku 2008 usporiadali nulté stretnutie 
priaznivcov KST, pre ktoré dal J.Fiľakovský vyrobiť štafetový kolík, v roku 2010 robili 
stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na vrchu Šimonka.  V pôsobnosti RR Prešov 
aktívne funguje 14 oddielov, k 31.8 2012 evidovali 797 členov, medziročne je to nárast o 50 
členov. Finančných prostriedkov je ako všade – málo, ale snažia sa s nimi narábať obozretne 
a precízne, aj vzhľadom na to, že v poslednom období mali na základe anonymných udaní 
viacero finančných kontrol. Predseda RR poďakoval všetkým členom funkcionárskeho aktívu  
za výsledky, ktoré dosahujú a požiadal ich nech sami predstavia svoju činnosť, resp. svoj 
klub. Ospravedlnil neprítomnosť klasifikátorky Jirky Mikušovej.  
Alena Bodnárová, KPT –  majú 232 členov(+ 26 hosťujúcich), z toho dve tretiny aktívnych. 
V roku 2011 mali 95 túrodní s priemerom 36 turistov na jednom podujatí. Venujú sa prevažne 
pešej turistike, v zime na lyžiach, majú členov zameraných aj na VT a VhT. Turistické ciele 
hľadajú nielen v blízkom okolí, ale po celom Slovensku, zúčastňujú sa aj „wanderfestu“ 
v Knittelfelde (A). V klube prevláda filozofia rodinnej turistiky - dať šancu ľuďom v každom 
veku. Dôsledne si vedú kroniku, ktorá má už 7 zväzkov!  
Bernard Majtner

Ich „domácim“ vrcholom je čergovský Minčol, kde robievajú akciu Stretnutie štyroch 
okresov, postavili tam útulňu, osadili pamätný kríž aj vyhliadkovú ružicu.       

, Lipany, sekcia LT – patria k väčším odborom, robia 24 akcií do roka, 
s vyváženým rozložením na leto a zimu. Prírodné podmienky im umožňujú robiť lyžiarske 
prechody po hrebeňoch okolitých pohorí Braniska, Čergova, Levočských vrchov. Majú aj 
silné VhT aktivity. Spolupracujú s dvomi ZŠ a gymnáziom, čo zatiaľ zaručuje prílev mládeže. 

František Bednár, predseda OKST ZVL Prešov, v RR má na starosti VhT. Robí aj výcvik 
základov VhT pre celú RR. Ich oddiel je momentálne už jeden z tých menších, má 29 členov, 
ale zato majú v priebehu roku 30 akcií. Keďže terén svojho kraja ovládajú dôkladne, často 
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robia trasy aj mimo značených chodníkov, napr. obľúbený výstup na Halagoš, či túry 
k prameňom riek. Na vzostupe je ich spolupráca s turistami z PTTK. 
Mária Vavreková, v RR má na starosti medzinárodnú spoluprácu, ktorá spočíva najmä 
v kontaktoch s PTTK, zaujímala sa však aj o možnosť usporiadať medzinárodnú olympiádu 
TOM, ktorá je tento rok v Opave (ČR). Reagoval P.Perhala, informoval o kontaktoch KST -
PTTK na úrovni vedenia, povzbudil Prešovčanov, aby sa uchádzali o usporiadanie olympiády. 
Miro Mudrák, má v RR na starosti propagačné záležitosti. RR Prešov vydáva svoj kalendár 
podujatí, už štvrtý rok majú aj web stránku, využívajú ju na propagáciu aktuálnych podujatí. 
M.Mudrák je aj členom ústrednej propagačnej komisie, pripravil dizajn info skladačky, ktorá  
predstavuje aktivity KST a umožňuje záujemcom prihlásiť sa do KST.   
Vlado Olejár, za sekciu VT, preferujú skôr rodinné, než výkonnostné ponímanie vodnej 
turistiky, ktorá je špecifická v tom, že činnosť závisí od prietokov v miestnych riekach a 
riečkach – Hornáde, Toryse, Topli, Ondave a Dunajci. Pravidelne sa zúčastňujú Tatranského 
pohára, kde splavujú Belú, Oravu, Čierny Váh, Bialku (v PL), v lete sa stáva pravidlom 
výjazd na horské toky v Rakúsku a Slovinsku. V auguste sa zúčastnili vodáckeho protestu 
proti masovej výstavbe MVE a proti spôsobu ich schvaľovania. 
Miro Mormák

sa cyklozrazov, zdatnejší si nenechávajú ujsť cyklomaratóny. 

, CT; zázemie cykloturistiky je najmä v ZVL Prešov, v Slovane Sabinov, v 
Tatrane Prešov. Robia niekoľko podujatí, ktoré sa už dajú považovať za tradičné, zúčastňujú  

Mária Kolcunová, predsedníčka OKST Lokomotíva, vedie aj prešovský turistický Veterán 
klub, ktorého členská základňa medziročne rastie. Rastie aj počet akcií v priebehu roka. 
Vekový priemer je ozaj vysoký – majú 64 seniorov v dôchodkovom veku, z toho 41 nad 70 
rokov!  Všetci sú v rámci svojich zdravotných možností aktívni, aktivity klubu zohľadňujú  
kondíciu seniorov, robia množstvo nenáročných vychádzok, výstupy na hrady, výlety ku 
minerálnym prameňom, aj prednášky o zdravej výžive; býva to spojené s kvízom a odmenou 
pre víťaza. Zdatnejší členovia Lokomotívy sa pridávajú k podujatiam KPT, alebo iných 
prešovských klubov. Ich najmasovejším podujatím sa stal Silvester na Šarišskom hrade, kde 
v posledných rokoch pravidelne mávajú okolo 500 účastníkov. 
Milan Havlík, predseda komisie značenia; 5 vyškolených značkárov sa stará o cca 600 km 
TZT, ak majú ročne obnoviť tretinu trás, je to 40 km na jedného, ťahúňmi sú Mudrák, 
Fiľakovský, Havlík; problémom sú financie, nie sú prostriedky na obnovu TIM, mnohé sú 
v zlom stave. Snažia sa získať peniaze od obcí, miestne samosprávy však často radšej 
podporujú miestne značenie – tvorbu náučných chodníkov mimo siete. 
Florián Valenčín, OKST Chotárna Hermanovce; mladý oddiel založený v decembri 2009, má 
68 členov, z toho asi polovica je pevné jadro aktívnych turistov, 2x ročne robia regionálne 
zrazy na Chotárnej, postavili tam aj útulňu, ktorá je stále otvorená a altánok. V zime robia 
Hermanovský šlit – lyžiarsky prechod cez Bachureň. Ako dedinský klub majú v lete menej 
akcií, vtedy je viac práce na poli a okolo domu. 
Dušan Kotora, Lišiaci (pri SOU SDJ); dlho boli TOM, s tradíciou od rok 1970, teraz sú malý 
klub – 10 členov, stále sú zameraní na akcie, ktoré pritiahnu aj deti, sú to prevažne nenáročné 
túry v okolí Prešova. Na jar otvárajú sezónu Prvoaprílovým gulášom, bolo už 17. ročníkov. 
Z náročnejších podujatí robia diaľkový pochod Slansko-Miličská 90-ka (12. ročník).  
Rudolf Šoltés, KST Sekčov Prešov; oddiel sa v priebehu tridsiatich rokov trochu scvrkol, má 
teraz okolo 30 členov, z toho polovicu tvoria vodáci. Činnosť je tak kombináciou pešej 
a vodnej turistiky, v zime lyžiarska turistika. 
Ladislav Ondrejčák, SZTK Kendice – sú malý dedinský klub, často využívajú podujatia 
ostatných klubov. 
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Pavol Polomský, OKST TJ Jakubovany – miniklub, ktorý má štyroch členov; v takomto počte 
si môžu dovoliť to, že podujatia dlhodobo neplánujú, rozhodujú sa ad hoc, podľa počasia 
a ďalších okolností, jedným autom sa vedia dopraviť aj na vzdialenejšie podujatia. 
Anton Timko, OKST Uzovské Pekľany; majú tradíciu v PTZ, zúčastňovali sa pretekov 
a mládež bola jadrom klubu, je to však na ústupe, starší akoby boli presýtení, u mladších 
záujem upadá. Doplnil ho J.Fiľakovský – podľa neho je celoslovenským problémom PTZ to, 
že ministerstvo školstva zaradilo túto pohybovú aktivitu žiakov do kategórie „C“ – len počas 
víkendov.  
Juraj Fiľakovský

V ďalšej časti stretnutia dostali priestor otázky. 

, vo svojom druhom vystúpení hovoril ako predseda KST Tatran Prešov. 
Majú 140 členov, k blížiacemu sa 60. výročiu založenia klubu by chceli usporiadať 
celoslovenský cyklozraz KST a vydať spomienkovú publikáciu. Podarilo sa im nastúpiť trend 
znižovania vekového priemeru, medziročne im narástol počet členov, majú silnú skupinu 
značkárov, k tomu by chcel povzbudiť aj Sabinov a Lipany. Robia viac než 50 akcií ročne, 
základom ich činnosti je PT, ale majú 20 člennú skupinu cykloturistov a taktiež silnú skupinu 
VhT, na takmer horolezeckej úrovni. Za základ udržiavania klubového ducha považujú 
pravidelnosť, okrem víkendov na túrach sa členovia stretajú v klubovni, klubové stretnutia sú 
každý utorok. Zúčastňujú sa zrazov, organizujú turistický ples, majú aj medzinárodnú 
spoluprácu s poľskými turistami z Muszyny a Krynice. Ako problém sa ukazuje nízky počet 
cvičiteľov. Tatran má v RR silnú pozíciu, až moc, očakával by viac aktivity od ostatných 
klubov.  

Aký je stav okolo Tatranských chát? Naozaj im hrozí nejaká reprivatizácia, ktorou by KST 
o ne prišiel? Odpovedal P.Perhala, informoval o krokoch, ktoré podnikol spolu s predsedom 
SHS JAMES, nechcú situáciu podceniť. 
V akom stave je schvaľovanie nového návštevného poriadku TANAPu? Odpovedal P.Perhala, 
vysvetlil aj súvis s doteraz neschváleným zákonom a zonáciou Vysokých Tatier.  
Je šanca na otvorenie turistického prístupu na Gerlach a Lomnický štít? Odpovedal 
P.Perhala, informoval o stretnutí s J. Janigom z HZS, ktorý vznik ferrát podporuje. 
Prečo sa v Krásach Slovenska nepublikujú príspevky z lokálnych odborov?  Odpovedali 
členovia redakčnej rady M.Herchl a D.Valúch.  
Zúčastní sa zástupca KST mítingu k zonácii TANAPu, ktorý je ohlásený na tento víkend? 
Odpovedal P.Perhala – nie, prednosť má zasadnutie ÚR KST v Prešove. 
M.Vavreková sa vrátila k téme PTZ. Snaha o podchytenie učiteľov na základných školách 
vychádza nazmar, ani na školenie neprišli, lebo ich zo školy neuvoľnili. Dôvod? Už 
spomínané zaradenie PTZ do kategórie C. Bude to niekto riešiť na ministerstve? Odpovedal 
P.Perhala – je to v programe rokovania, ktorého sa KST domáha. 
Je reálne žiadať viac prostriedkov na okresné a krajské kolá PTZ? Odpovedal P.Perhala, dal 
do súvislosti s odpoveďou na predchádzajúcu otázku.   
J. Racek sa vyjadril k otázke obnovy platnosti cvičiteľských preukazov, a organizácii školení 
ktorá zaznela skôr.   
Vzťahuje sa taký spôsob predlžovanie platnosti aj na cvičiteľov vodnej turistiky? Odpovedal 
M.Herchl -  áno, ak predseda klubu potvrdí aktívnu činnosť (vedenie podujatí) dotyčného 
cvičiteľa.   
M.Vavreková pozvala prítomných členov VV aby sa v nedeľu zúčastnili primátorského 
výstupu na Stráž. Je to podujatie z cyklu „Poznaj vrcholy svojho rodiska“, pôjde sa z Fintíc, 
cieľovým bodom môže byť Kanaš, alebo návrat do Fintíc. Zaujímavosťou je, že kopce Veľká 
Stráž, Lysá Stráž a Kapušiansky hradný vrch sú tri nevybuchnuté sopky. 
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P.Perhala na záver ocenil podrobné informácie zo života klubov a množstvo otázok, ktoré 
svedčia o tom že RR sa aktívne zaujíma o dianie aj v širších súvislostiach. Prisľúbil, že 
výstupu na Stráž sa zúčastní spolu s Erikou Fábryovou, Zuzanou Jendželovskou, Annou 
Mazánikovou a Jindrom Rackom. Poďakoval všetkým, že si našli čas zúčastniť sa stretnutia.  
 
Zapísal: Dušan Valúch, GS KST 
 
 
 
 
 
Overil:         Peter Perhala 

       predseda Klubu slovenských turistov 


