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Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

7.12.2012 v Zuberci, chata Zverovka 
 
                                                                                                                                                                  

Prítomní: Peter Perhala, Marek Heinrich, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Vladimír Povoda, Zuzana 
Jendželovská, Erika Fábryová. 
Prizvaní
Ospravedlnili sa: Jozef Mitaľ, predseda sekcie LT; Juraj Štefák, predseda sekcie TZP,  Vladimír Fehérpataky, 
člen RK; Zuzana Kollárová, šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska.  

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

 
Program podľa pozvánky:  

1. Kontrola plnenia úloh                                           P. Perhala 
2. Predbežná správa o hospodárení za rok 2012                                                               E. Fábryová                                                                                                                
3. Východiská rozpočtu  KST na rok 2013                                                                       E. Fábryová 
4. Príprava projektov na základe zverejnených výziev MŠVVŠ SR                                E. Fábryová, D.Valúch 
5. Príprava 47. ZZ KST a stretnutia TOM v Oščadnici                                                     Z.Jendželovská, J. Mitaľ 
6. Aktuálne úlohy Sekcie turistiky zdravotne postihnutých                                              V. Povoda, J. Štefák 
7. Rôzne      
8. Rozšírené zasadnutie – stretnutie VV s RR KST Orava             

 
P. Perhala na úvod odovzdal členom VV „mikulášsky darček“ – softshellové bundy s logom KST. Ako 
zdôraznil, nešlo o nákup z prostriedkov KST, bundy získal KST ako barter za poskytnutie reklamného priestoru 
obchodnej spoločnosti Alpine Pro, zaoberajúcej sa výrobou a predajom oblečenia pre outdoorové aktivity. 
Predseda zhrnul rámec zasadnutia po organizačnej stránke  a vyzval  na doplňovacie a pozmeňovacie   návrhy,  
vzhľadom  na ohlásené meškanie E.Fábryovej, navrhol zaradiť  jej body na neskôr. Ďalšie pozmeňujúce návrhy 
neboli.  (pozn.: Pre účely zápisu sú body programu v pôvodnom poradí  podľa pozvánky). 
  
1. Kontrola plnenia úloh  
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: pre CT, VT, VhT predĺženie do jarného termínu ÚR 
v roku 2013  
Stav: termín plynie.   
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.  

.  

Ako informoval V.Povoda, dňa 6.12. sa uskutočnilo ďalšie stretnutie v SNK, nasledujúce  bude v januári.  Na 
december je plánované rozposlanie heslára na RR, v januári vytriedenie a vo februári rozposlanie dotazníka ku 
konkrétnym  osobnostiam (cca 700 hesiel, t.j. osôb). Je odporúčanie doplniť aj vecné heslá – organizácia, zrazy 
a iné významné podujatia a pod. Je otázka, kto z riešiteľov si to vezme za úlohu, podľa V.Povodu aj M.Herchla 
by bol najvhodnejší L.Khandl ; KT:22.2.2013 
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  
P.Perhala informoval o stretnutí predsedu UMK s predsedami sekcií; v rámci prípravy obnovenia akreditácie je 
príležitosť aktualizovať aj register (databázu) inštruktorov. Súbežne s výmenou preukazov po vydaní novej 
akreditácie bude vytvorený aktualizovaný register  inštruktorov - dostanú sa do neho tí, čo sa prihlásia o výmenu 
preukazu. Je to reálny návrh riešenia, uznesenie je tým splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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 31.1.2013  
Stav: Termín plynie, neodzneli nové skutočnosti.  
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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: predĺžený do  22.2.2013  
Stav: Z.Jendželovská požiadala o predĺženie termínu do februárového zasadnutia VV.  
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: plnenie uznesenia naďalej stagnuje.  
 
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 T: priebežne  
Stav: od predchádzajúceho zasadnutia VV sa uskutočnili posledné dve podujatia. Informáciu o Poslednom 
puchýř, tradičnom podujatí KČT na záver  turistickej sezóny, podala E.Fábryová. Zúčastnila sa ho spolu s J. 
Racekom, kritizovala slabšiu úroveň zabezpečenia programu pre delegátov.  Informáciu  z festivalu Ľudia a hory 
podal V.Povoda. Vyzdvihol vysokú  návštevu (plná sála!), dobrú atmosféru aj spoločenskú úroveň podujatia, 
ktorého sa on sám  zúčastnil aktívne - vystúpil s príspevkom o výkonnostnej turistike. Podujatie na terajšiu 
kvalitu dostal Štefan Hudák, patrí mu za to uznanie. Pre ďalší ročník odporúča zvážiť konanie vo väčšej sále. 
Uznesenie je týmto ako celok 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: 18.9.; 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: 23.-24.11.; 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, T: 30.6.2012 
Ako informovala Z.Jendželovská, od predchádzajúceho zasadnutia VV sa uskutočnila inventarizácia Chaty 
M.R.Štefánika, termín inventarizácie Chaty pri Zelenom plese sa presunul zo 4. na 18. Decembra. Inventúrne 
zápisnice budú skompletizované  do 31.12.2012. 
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.   
Stav:  Pokračovanie VZ SZTK je zvolané na 12.12.2012  o 13.00, v Bratislave (Junácka 6).  
P.Perhala informoval o čerstvom poznatku zo zasadnutia  VV AŠPV, ktoré bolo 6.12.2012: podľa kuloárnych 
informácií, na VZ SZTK budú SFZ a KŠZ hlasovať za zrušenie SZTK a rozdelenie výnosu z predaja majetku, 
AŠPV bude proti. Treba sa rozhodnúť, na ktorú stranu sa pridá KST. 
M. Herchl upozornil na rozdielnosť nárokov jednotlivých športových zväzov na majetok SZTK, zatiaľ nebol 
určený kľúč, ako by sa mal majetok deliť – kto bude mať aký nárok. P. Perhala doplnil informáciu, že za AŠPV 
boli do majetkovej komisie SZTK (ktorá by mala pripraviť spomínaný kľúč rozdelenia majetku) nominovaní  
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Dr. Holko, p.Barát a P.Perhala. Všetky subjekty asociované v AŠPV, okrem KST, sa chcú integrovať do AŠPV, 
t.j. vzdať sa svojej právnej subjektivity a stať sa organizačnými zložkami AŠPV. KST v podstate drží v AŠPV 
len obava, aby neprišiel o podiel na majetku  SZTK. Ak by došlo k vysporiadaniu tohto majetku ( rozdeleniu 
medzi členské subjekty), hlavný dôvod začlenenia KST do AŠPV by zanikol a otvorila by sa možnosť priameho 
vstupu KST do SOV, resp. inej zastrešujúcej organizácie, ak  vznikne. Zostáva otázka, či by to bol správny krok. 
P.Perhala požiadal VV KST o stanovisko. V.Povoda jednoznačne podporil, aby SZTK ako dlhodobo nefunkčné 
zastrešenie športových zväzov šlo do likvidácie. Zdôraznil, že KST musí rýchle získať prehľad  čo dnes  patrí  
SZTK (aké objekty) v regiónoch/okresoch a pripraviť si požiadavku, aký podiel z toho majetku si nárokuje. Po 
ďalšej diskusii bolo prijaté uznesenie: 
Uznesenie 142/2012: VV schvaľuje nomináciu P.Perhalu do majetkovej komisie SZTK za AŠPV. Ukladá mu 
využiť túto nomináciu a dohliadnuť, aby KST získal spravodlivý a oprávnený podiel z majetku SZTK. 
Z:P.Perhala,T:priebežne 
Z ďalšej rozpravy vyplynul  návrh M.Herchla – poveriť P.Perhalu aby nehlasoval za návrh SFZ, čím by sa 
U 64/2012 stalo bezpredmetné. O návrhu M.Herchla sa hlasovalo, s výsledkom: za – 1 hlas, proti – 4 hlasy, 
dvaja nehlasovali. Návrh nebol schválený.  
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 vydavateľstvo DAJAMA (redakciu Krás Slovenska), s rozdelením a termínovaním  úloh v príprave medzi 
sekciu PT KST a miestneho organizátora (príslušnú RR, resp. ňou poverený odbor KST). Z: Z.Jendželovská, 
M.Heinrich, T: 30.11.2012  
Stav:  členovia VV dostali pred zasadnutím  k dispozícii návrh modelovej/rámcovej zmluvy. K predloženému 
návrhu bolo v diskusii doplnené niekoľko pripomienok. Hlasovalo sa o návrhu s pripomienkami , s výsledkom: 
jednomyseľne schválený návrh  s pripomienkami . Návrh bude postúpený do redakcie Krás Slovenska na 
prípadné  doplnenie. V nadväznosti na to VV prediskutoval  námety na podporu  zabezpečenia jubilejného 50. 
ročníka stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska a prijal tri nové uznesenia: 
Uznesenie 143/2012: VV ukladá propagačnej komisii pripraviť a výkonnému výboru predložiť na schválenie 
výtvarné návrhy 
- na pamätný odznak (o priemere cca 4 cm) jubilejného 50. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska (názov 
podujatia, ročník, logá spoluorganizátorov) 
- na propagačnú magnetku (názov a ročník podujatia, na podklade foto motívu z lokality jubilejného stretnutia). 
Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 31.1.2013 
Uznesenie 144/2012: VV schvaľuje  
- objednávku  na výrobu 1 000 ks pamätných odznakov podujatia 50. Stretnutie čitateľov časopisu KS, podľa 
návrhu, ktorý (v zmysle U 143/2012) pripraví  propagačná komisia KST 
- úhradu výroby odznakov z rozpočtu KST  
- predaj odznakov v cene 1€ / kus, s tým, že výťažok z predaja zostane KST. 
Z: E.Fábryová; T: 25.5.2013 
Uznesenie 145/2012: VV schvaľuje priamy finančný príspevok z rozpočtu KST pre RR KST Topoľčany,  
organizátora 50. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska, vo výške 300 €. 
Z: E.Fábryová; T: 25.5.2013  
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: E.Fábryová, T: 31.12. 2012  
Stav: ako v neprítomnosti E.Fábryovej informoval M.Herchl, pretrváva pasivita zo strany p.Štellmacha. 
P.Perhala naliehal na uzavretie  záležitosti do konca roku. 
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: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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 pre KTH Javorník  
30.11.2012 na slávnostnej členskej schôdzi jubilujúceho klubu. Z: P. Perhala, T: 30.11.2012 
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P.Perhala a Z.Jendželovská informovali o výročnej členskej schôdzi KHT Javorník, ktorej sa na pozvanie 
zúčastnili. Vyzdvihli kvalitu klubovej činnosti KTH Javorník, podloženú tým, že vo vedení aj v členskej 
základni klubu dlhodobo pôsobia kvalifikovaní, všeobecne rozhľadení  a pre turistiku nadšení ľudia.  
Uznesenie splnené, vypúšťa sa 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: termín plynie  
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: 31.1.2013  
Stav: termín plynie  
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  
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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  
Stav: Trasa  je vyznačená, zostáva len doúčtovať. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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. Z: P.Perhala, T: ihneď  
Stav:  zostáva dosledovať výrobu plakiet KST pre redakčné tímy relácií RTVS – Rádiovíkendu a Televíkendu, 
aby mohli byť odovzdané  na jubilejnom 50. stretnutí čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Je to jedno z opatrení 
na zabezpečenie publicity, ktorú  si jubilujúce podujatie zaslúži.  
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: 31.3.2013 
Stav: oprava strechy uskutočnená aj vyplatená, pre opravu plota plynie termín predĺžený do 31.3.2013. Sused bol 
o plánovanej výmene plota vyrozumený písomne, zatiaľ nereagoval.  
Uznesenie 112a/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  
Stav:  termín plynie. 
Uznesenie 112b/2012:  VV na základe pozvania sekcie LT KČT schvaľuje účasť dvoch delegátov zo sekcie LT 
KST – J. Mitaľa a A.Beloritovú, ich cestovné náklady hradí KST, pobytové náklady znáša pozývateľ. Sekretariát 
im vystaví CP. Z: P.Perhala, J. Mitaľ; T: 7.2.2013  
Stav:  termín plynie. 
Uznesenie 113/2012: VV schvaľuje pozvanie dvojčlenných delegácií partnerských  
organizácií KČT, PTTK, ÖTK na 47.ZZ KST a stretnutie TOM 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, členom OŠ Z. Jendželovskej, J. Mitáľovi, 
J. Chromíkovi a členovi čestného predsedníctva P. Perhalovi. Z: P,Perhala, T: 17.1.2013 
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Stav: Termín plynie; z vedenia KČT príde na úvod podpredseda J.Babnič, na záver predseda J.Stráský, za sekciu 
LT KČT sa zúčastnia J.Klega a S.Sluka; z vedenia PTTK nahlásili účasť podpredsedu S.Sikoru, za lyžiarsku 
sekciu PTTK sa zúčastní E.Brzozowský s manželkou; ÖTK poďakoval za pozvanie, delegátov nevysiela. Medzi 
hostí treba doplniť zástupcov RR Bardejov, organizátorov nasledujúceho 48. ZZ KST. 
Uznesenie 114/2012: VV schvaľuje bez pripomienok predloženie VP č.16/2011 o pomenovaných turisticky 
značených trasách  na schválenie v ÚR v roku 2013. Z: M. Heinrich, T: ÚR v r.2013  
Stav: Termín plynie 
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 
Stav: Termín plynie 
Uznesenie 117/2012: VV odporúča Sekcii značenia osloviť značkárov z okolia Banskej Štiavnice (KZ pri RR 
Žiar nad Hronom) na vytvorenie značkárskeho okresu Banská Štiavnica, ktorý by spravoval TZT v okolí B. 
Štiavnice a ďalej smerom na Levice.  Z: Z.Jendželovská, E.Škutová; T: 31.1.2013  
Stav: termín plynie  
Uznesenie 118a/2012: VV ukladá predsedovi propagačnej komisie (PK) vyžiadať od viacerých výrobcov cenové 
ponuky na zhotovenie a dodávku kruhovej textilnej nášivky s farebným logom KST (o priemere 6 cm), variantne 
pre výrobu 50, 500 a 1 500 kusov, a predložiť do VV na posúdenie ďalšieho postupu. 
Z: P.Perhala, T: 7.12.2012 
Stav: D. Valúch požiadal o predĺženie termínu do 30.3.2013 
Uznesenie 118b/2012: VV ukladá predsedovi PK pripraviť návrh PK na symbolické ocenenie sponzorov, darcov 
a dobrovoľníkov, ktorí sa zaslúžili o rekonštrukciu Chaty pod Rysmi.Z:P.Perhala, T:7.12.2012 
Termín predĺžený do 30.3.2013 
Uznesenie 118c/2012: VV ukladá predsedovi PK predrokovať s výrobcom obrandovaných mikín (mikiny 
s aplikáciou loga KST) zverejnenie kontaktu na webe kst a v prípade súhlasu dať informáciu na www.kst.sk  
Z: V. Povoda, D.Valúch; T: 7.12.2012 
Stav: výrobca poskytol súhlas so zverejnením kontaktu. Zostáva dosledovať zverejnenie informácie pre 
záujemcov o mikiny s logom KST na www.kst.sk 
Uznesenie 119/2012: VV schvaľuje udelenie Zlatého odznaku KST E.Pindrochovi (RR SNV) a Zdenkovi 
Kelemenovi (RR DS), udelenie Strieborného odznaku KST Róbertovi Táncosovi a Júliusovi Tiszlovicsovi (obaja 
RR DS); VV neschvaľuje udelenie ZO M. Šulkovej (návrh RR PD), pre príliš krátky časový odstup od udelenia 
SO. Predseda KST na návrh VV udeľuje M.Šulkovej Ďakovný list KST. VV ukladá sekretariátu vystaviť 
schválené ocenenia a zaslať navrhovateľom. Z: P.Perhala, T: 9.11.2012 
Stav:  Ocenenia boli vystavené a odoslané, dodatočne aj ĎL pre M. Šulkovú. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
Uznesenie 120/2012: VV poveruje podpredsedníčku KST pre ekonomiku a marketing E.Fábryovú aby 
preskúmala podnet J.Mitaľa - tip na cenovo prístupné turistické ubytovanie na Štrbskom plese a pripravila 
informáciu pre VV o možnostiach využívania. Z: E.Fábryová, T: 9.11.2012  
Stav: podľa informácií a referencií ktoré získala E. Fábryová, vytipovaná ubytovňa síce je cenovo prístupná, ale 
nemá dobrú reputáciu z hľadiska hygienického štandardu. Jej využívanie neodporúča.  
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
Uznesenie 122/2012:  VV vzhľadom na prebiehajúce zmeny v externej legislatíve (legislatíva SR – očakávané 
zmeny v zákonníku práce) odporúča Sekcii značenia uskutočniť aktív sekcie až v 1. štvrťroku 2013. 
Z: Z.Jendželovská, E.Škutová 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 123/2012: VV schvaľuje darovaciu zmluvu – dar spoločnosti ENEL, suma 3 000 € určená  na 
vybavenie vysokotatranských chát úspornými LED svietidlami; poveruje predsedu KST aby v mene KST túto 
darovaciu zmluvu podpísal.Z: P. Perhala, T: ihneď  
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.   
Uznesenie 124/2012: VV ukladá členovi VV pre majetok zaoberať sa situáciou okolo chaty pod Inovcom a 
informovať VV KST o skutočnostiach, prečo je chata pre turistov neprístupná. Z: M. Herchl, T: 31.12.2012  
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 125/2012: Vzhľadom na ďalšie oddialenie termínu kolaudácie Chaty pod Rysmi, VV schvaľuje návrh 
dodatku k nájomnej zmluve nájomcu Viktora Beránka, ktorým sa zruší článok IV.I, stanovujúci, že „do vydania 
kolaudačného rozhodnutia je nájomné 500 €“. VV poveruje P.Perhalu, aby toto rozhodnutie (požadovať od 
nájomcu V.Beránka od 1.1.2013 plné nájomné)  prerokoval so spoluvlastníkom pred stretnutím s nájomcami 
3.12.2012. Z: P.Perhala, T: 3.12.2012   
Stav: bolo prerokované, dodatok bol vyhotovený a majiteľmi podpísaný. Čaká sa na podpis nájomcu.  

http://www.kst.sk/�
http://www.kst.sk/�
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Uznesenie 126/2012: VV poveruje podpredsedu pre OaL M.Heinricha aby vypracoval sťažnosť na Krajský úrad 
ŽP v Prešove za prieťahy vo vybavovaní žiadosti o povolenie vjazdu motorových vozidiel do TANAP-u pre 
spoluvlastníkov 4 vysokohorských chát (Chata pod Rysmi, Zbojnícka chata, Téryho chata, Chata pri Zelenom 
plese) KST a SHS JAMES. Z: M.Heinrich; T ihneď 
Stav: v ďalšom vývoji sa stalo uznesenie neaktuálne, pretože povolenie  bolo medzičasom vydané. Vypúšťa sa.   
Uznesenie 127a/2012: VV schvaľuje účasť P. Perhalu, E. Fábryovej, M. Herchla a E. Rusnáka na zasadnutí 
stavebného výboru rekonštrukcie Chaty pod Rysmi v Tatranskej Lomnici 4.12 2012. Z: P.Perhala, T: 4.12.2012 
Stav: nominovaní (okrem M.Herchla) sa zúčastnili zasadnutia, na programe bola uzávierka fakturácie. V roku 
2012 KST v súvislosti s touto rekonštrukciou  už nič uhrádzať nebude. Taktiež bolo dohodnuté, že upratovanie 
okolia chaty a ďalšie úpravy nebrániace kolaudácii, budú pokračovať na jar. Splnené, vypúšťa sa.    
Uznesenie 127b/2012: VV schvaľuje účasť P.Perhalu, E. Fábryovej, M.Herchla a J. Polomského na stretnutí 
spoluvlastníkov štyroch vysokotatranských chát s nájomcami, na Chate pri Zelenom plese, 18.12.2012, ukladá  
sekretariátu vystaviť  CP  na pracovné rokovania v zmysle uznesenia 127 a-b. Z: P. Perhala, T: 18.12.2012 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 128/2012: VV vyslovuje poďakovanie P. Bakaľárovi za poskytnutie technickej pomoci  pri 
prevádzkovaní ČOV na Chate M.R.Štefánika bez nároku na odmenu, chápe jeho dôvody vypovedania zmluvy 
spätne k 1.7. 2012 (čo znamená anulovanie zmluvy), ukladá GS pripraviť ďakovný list v mene predsedu KST. 
Z: P.Perhala, T: 7.12.2012   
Stav: ďakovný list ešte nebol odoslaný, termín predĺžený do 31.12. 2012. M.Herchl navrhol po odstúpení P. 
Bakaľára  požiadať o technickú pomoc pre CHMRŠ L.Gancarčíka. 
Uznesenie 146/2012: VV ukladá predsedovi  majetkovej komisie M.Herchlovi vytipovať a získať odborníka, 
ktorý nahradí  P.Bakaľára. Z: M.Herchl, T: 28.2.2013 
Uznesenie 129/2012: VV schvaľuje rokovanie štatutárov P.Perhalu a E.Fábryovej s p. Belkom, záujemcom 
o odkúpenie hlavného objektu RS Kokava-Háj, v Nitre 29.10.2012, ukladá sekretariátu vystaviť im CP. Z: 
P.Perhala,T: 29.10.2012 
Stav: ako informoval P.Perhala, rokovanie sa uskutočnilo, ale neprinieslo očakávaný výsledok. Záujemca p. 
Belko momentálne nie je schopný objekt odkúpiť. Poverenie predajom, s exkluzivitou na 1 rok, preto dostalo 
Realitné centrum s.r.o., Košice. Uznesenie splnené, vypúšťa sa. 
Uznesenie 130/2012: VV schvaľuje usporiadanie medzinárodnej konferencie „Turistika v stredoeurópskom 
priestore“, pri príležitosti 140. výročia organizovanej turistiky na území Slovenska v termíne 6.-8.12.2013 
v Trnave, s účasťou partnerských turistických organizácií MTSZ, KČT, PTTK a ÖTK. Poveruje predsedu KST 
osloviť na spoluprácu VÚC Trnava a Sekciu cestovného ruchu pri ministerstve dopravy SR a priebežne 
informovať VV o stave príprav podujatia a jeho finančnom zabezpečení. Z: P.Perhala, T: priebežne 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 131/2012: VV schvaľuje účasť predsedu sekcie LT KST Jozefa Mitaľa na aktíve LT  KČT, Králíky 
(ČR), v dňoch 7.-9.12.2012, ukladá sekretariátu vystaviť mu CP. Z: P.Perhala, J.Mitaľ T: 7.-9.12.2012  
Stav: splnené, vypúšťa sa. 
Uznesenie 132/2012: VV KST na návrh sekcie LT schvaľuje RR KST Bardejov  za organizátora 48. ZZ KST 
a stretnutia TOM. VV schvaľuje príspevok KST na toto podujatie, ktoré sa uskutoční 30.1 – 2.2. 2014 
v Bardejove vo výške 2 000 €. VV poveruje predsedu KST vystaviť a zaslať organizátorovi (RR Bardejov spolu 
s mestom Bardejov) písomné poverenie a pripraviť  zmluvu o finančnom príspevku. Z: P.Perhala, T:31.12.2012  
Stav: termín plynie 
Uznesenie 133/2012: VV prerokoval návrh (z dielne ZSSK) zmluvy o spolupráci KST-ZSSK na rok 2013, 
schvaľuje pripomienky M.Heinricha, po zvážení okolností odporúča trvať na pôvodnej požiadavke KST - 
zazmluvniť zľavu vo výške 50% a podmieniť tým podpis zmluvy. Ukladá GS zaslať partnerovi uvedené 
stanovisko a zmluvu s pripomienkami. Z: P.Perhala, T: ihneď 
Stav: splnené, vypúšťa sa. 
Uznesenie 134/2012: VV schvaľuje zvolanie stretnutia predsedu KST a predsedu UMK KST s predsedami  
sekcií v sídle KST v Bratislave, v termíne 29.11. 2012, s cieľom dohodnúť ďalší postup pri aktualizácii databáz 
cvičiteľov a pre splnenie podmienok obnovenia platnosti akreditácie KST. Z: P.Perhala, M.Belás, predsedovia 
sekcií. T: 29.11.2012 
Stav: P.Perhala doplnil informáciu ktorá odznela pri kontrole uznesenia 6/2012. Na stretnutí, ktoré sa 
uskutočnilo 29.11.2012 predseda UMK informoval pozvaných predsedov sekcií o zmenách v platnej legislatíve, 
dotýkajúcich sa procesu školenia cvičiteľov a predniesol návrh ďalšieho postupu v záujme čo najrýchlejšej re-
akreditácie. Členovia VV dostanú k dispozícii zápis zo stretnutia (hneď ako bude overený), sú v ňom 
zadefinované  kroky, podmieňujúce obnovenie akreditácie. Uznesenie bolo splnené, vypúšťa sa. 
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Uznesenie 135/2012: VV schvaľuje návrh dohody o vzájomnej spolupráci KST – Univerzita Komenského 
v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) s pripomienkami M.Heinricha. Poveruje predsedu 
KST podpisom uvedenej dohody. Z: P.Perhala,T: ihneď  
Stav: podpis dohody sa zatiaľ neuskutočnil, nepodarilo sa dohodnúť termín vyhovujúci obom stranám. 
Uznesenie 136a/2012: VV schvaľuje účasť P.Perhalu a M.Heinricha na pracovnom stretnutí programovo 
blízkych občianskych združení KST, SHS JAMES, SVTS, SCK, a občianskej iniciatívy Naše hory v Maníne, 
dňa 18.11.2012, zvolanom  z  iniciatívy KST, s cieľom prijať spoločný postup, ktorý by mal vyústiť v uzavretie 
dohody v otázkach  prípravy/pripomienkovania  legislatívy v oblasti ochrany prírody a krajiny, zonácie TANAP-
u a nového návštevného poriadku TANAP-u. VV poveruje M. Heinricha aby zastupoval KST ako koordinátor  
tejto agendy. Ukladá sekretariátu vystaviť príslušné CP. Z:P.Perhala, M.Heinrich; T: 7.12.2012   
Stav: splnené, vypúšťa sa. 
Uznesenie 136b/2012:  VV schvaľuje konanie spoločnej tlačovej konferencie  piatich subjektov v sídle KST, 
dňa 14.12.2012, za účasti predsedov o.z. a predstaviteľa obč. iniciatívy, ktorí sa zúčastnia stretnutia 18.11. 2012. 
Ukladá predsedovi KST pripraviť pozvánku pre  médiá a TK organizačne zabezpečiť. Z: P.Perhala, M.Heinrich; 
T: 14.12.2012 
Stav: termín plynie 
Uznesenie 137/2012: VV prerokoval návrhy na ocenenia doručené od predchádzajúceho zasadnutia. Na návrh 
RR Trenčín schválil SO KST pre Jána Mrlinu, na návrh KT Rodina Dunajská Streda schválil ZO KST pre Kláru 
Kelemenovú a Juditu Czafikovú, SO KST pre Pavla Kelemena a Zdenku Hodossyovú . Na návrh OKST Vyhne a 
sekcie PT KST výkonný výbor schválil ZO KST pre V. Maruškovú,  J.Hajzuka a M. Zábudlého, SO KST pre A. 
Gálikovú, M. Zimana, A.Krištofovú, M.Juléniovú, M.Urblíka, J.Štefanku a D.Chylovú;  plaketu KST pre 
V.Bevelaqu – starostu obce Vyhne, D.Antala – starostu obce Hliník nad Hronom a V.Kubíčkovú - riaditeľku ZŠ 
v Hliníku n.Hronom.    
Predseda KST schválil ČU KST pre P.Václava, E.Pappovú  a V.Klobučníkovú  z OKST Trenč. Teplice, pre J.  
Nedasa a J.Ernsteima z OKST Bánovce nad Bebravou a pre J.Turócziho OKST Podhoran Podlužany, ĎL KST 
pre I. Trnku, J.Kupca, J.Kúšika a Jozefa Kolorédyho, všetci z KST Lehôtka pod Brehy. Ďalej na návrh OKST 
Vyhne a sekcie PT KST schválil predseda KST 29 čestných uznaní, 88 ďakovných listov KST pre fyzické osoby  
a 11 ĎL pre právnické osoby. Menný zoznam týchto ocenených  je  pre značný rozsah presunutý do prílohy tejto 
zápisnice, je však nedeliteľnou súčasťou  U 137/2012. Sekretariát zabezpečí vystavenie ocenení a ich odoslanie 
navrhovateľom. Ocenenia za úspešný 59.CZ KST a 43. stretnutie TOM budú odovzdané 16.2. 2013 vo 
Vyhniach, na vyhodnotení zrazu. Z: P.Perhala, KT: 7.12.2012  
Stav: termín plynie 
Uznesenie 138/2012: VV schvaľuje podpísanie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy (o prevode 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam), týkajúcej sa odpredaja DT Bardejov za 100.000,00 €,  s podmienkou, že 
kúpna zmluva bude uzavretá do  31.3.2013. Z: P.Perhala; T: ihneď 
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa. 
Uznesenie 139/2012: VV schvaľuje aby predseda a štatutár KST Peter Perhala splnomocnil Jána Kniša na 
všetky úkony spojené s preregistrovaním nehnuteľnosti  DT Bardejov z kategórie ubytovacie zariadenie do 
kategórie rodinný dom, s tým že plná moc bude časovo obmedzená od dňa vystavenia do 31.3. 2013. 
Z: P.Perhala, T: ihneď 
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa. 
Uznesenie 140/2012: VV schvaľuje podanie žiadosti KST na magistrát mesta Kežmarok o odkúpenie pozemku 
pod Chatou pri Zelenom plese. Z: P.Perhala; T: ihneď 
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa. 
Uznesenie 141/2012: VV poveruje predsedu KST a členov redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska aby 
predostreli vedeniu vydavateľstva DAJAMA výhrady KST k publikačným praktikám v prípade vydania 
publikácie L. Khandla - Rozhľadne. Zistiť či v prípade predmetnej publikácie neboli porušené autorské práve 
KST zo strany Dajamy alebo L. Khandla.  
VV KST očakáva, že pri vydávaní publikácií  využívajúcich (aj) databázy a duševné vlastníctvo KST (turistické 
značenie, texty a fotografie, priebeh chodníkov)  bude na obálke okrem loga vydavateľstva DAJAMA aj logo 
KST. Z: P.Perhala, M.Herchl, D. Valúch; KT: 7.12.2012 
Stav: ako informoval P.Perhala, mal s majiteľom a riaditeľom vydavateľstva DAJAMA D.Kollárom rozhovor, 
v ktorom mu tlmočil uvedené výhrady VV. D.Kollár odmietol obvinenie, že by si DAJAMA voči KST dovolila 
nekorektný a nelojálny postup. Hájil sa tým, že ako vydavateľ musí rešpektovať autorský zákon a autorom 
zmienenej  publikácie nie je KST. Predmetom tohto uznesenia nie je operatívna úloha, vypúšťa sa zo sledovania.  
 
2. Predbežná správa o hospodárení (E.Fábryová) 
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Podpredsedníčka pre ekonomiku a marketing poskytla členom VV  informáciu o hospodárení za 1. - 3. Štvrťrok. 
V následnej diskusii sa hovorilo najmä o netransparentnosti fakturácie za práce na rekonštrukcii  Chaty pod 
Rysmi. V.Povoda, ktorý žiadal dôslednú kontrolu faktúr, neodmietol návrh, aby kontrolu sám vykonal . Boli 
prijaté dve uznesenia: 
Uznesenie 147/2012: VV berie na vedomie predbežnú  ústnu  správu  podpredsedníčky KST pre ekonomiku 
a marketing o hospodárení KST do 30.9. 2012. Ukladá E.Fábryovej  pripraviť úplnú a písomnú správu 
o hospodárení KST za celý kalendárny rok 2012. Z: E. Fábryová, T: 31.3.2012 
Uznesenie 148/2012: VV ukladá členovi VV V. Povodovi skontrolovať všetky faktúry od 1/2010 doteraz, 
vystavené SHS JAMES za práce na doterajšom priebehu rekonštrukcie Chaty pod Rysmi. Z: V.Povoda; T: 
28.2.2013  
3. Východiská rozpočtu KST na rok 2013 (E.Fábryová) 
V informácii k tomuto bodu E.Fábryová uviedla, že okrem predvídateľných zdrojov (príjmy z členských známok 
a príjmy z nájomného) bude kľúčové získať prostriedky zo štátnej dotácie a bude snaha navýšiť príjmovú stranu 
rozpočtu o zisk z odpredaja dlhodobo nevyužívaných objektov v Bardejove a v Kokave. Okrem toho je KST 
opäť zaregistrované aj na príjem z „2%„. Na výdavkovej strane bude hlavnou úlohou dokončiť finančné 
vysporiadanie rekonštrukcie Chaty pod Rysmi a uvoľniť si ruky na opravy a modernizáciu ďalších chát. Či bude 
možné venovať viac prostriedkov na činnosť v sekciách a na hlavné podujatia záleží od toho ako uspejú 
projekty, podané na MŠVVŠ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie 
Uznesenie 149/2012: VV berie na vedomie informáciu podpredsedníčky KST pre ekonomiku a marketing E. 
Fábryovej o východiskách rozpočtu KST na rok 2013, ukladá sekretariátu pripraviť projekty, ktorými sa bude 
KST uchádzať o dotáciu MŠVVŠ SR v uvedenom období.  Z: P.Perhala, T: 31.12.2012 
 
4. Príprava projektov na základe zverejnených výziev MŠVVŠ SR (P. Perhala) 
P.Perhala informoval, že 3.12.2012 sa spolu s E.Fábryovou zúčastnili konferencie MŠVVŠ SR zameranej na 
koncepciu športu a štátnej starostlivosti o šport.  Vzápätí boli 6.12.2012 zverejnené výzvy na podávanie 
projektov. Sú tam dve, na ktoré bude KST reagovať: 
- Organizovanie medzinárodných a významných tradičných podujatí (podmienkou je účasť minimálne 1 000 
aktívnych účastníkov a 30% spolufinancovanie z vlastných zdrojov); v rámci tejto výzvy je možné pokryť réžiu 
sekretariátu. 
- Turistické značenie (podmienkou je 5% spolufinancovania z vlastných zdrojov); v rámci tejto výzvy je šanca 
zaradiť mzdy dvoch zamestnancov sekretariátu. 
VV vzal informáciu na vedomie, nebolo prijímané uznesenie. 
 
5. Príprava 47. ZZ KST a stretnutia TOM v Oščadnici ( Z. Jendželovská) 
O stave prípravy podujatia referovala Z.Jendželovská. Upozornila, že zatiaľ nie sú prihlásené žiadne TOM-y. 
Keďže pre mládežníkov je rezervované ubytovanie v škole, o ktoré majú záujem aj ďalší účastníci , upozornila 
predsedu sekcie mládeže, že ak sa TOM-y neprihlásia do 17.12. 2012, bude ubytovacia kapacita ZŠ uvoľnená 
pre ostatných záujemcov z radov KST. P.Perhala doplnil informáciu, že na 8.12. má v Oščadnici dohodnuté 
stretnutie s predsedom OŠ starostom Oščadnice pánom Plevkom (s účasťou Z.Jendželovskej) .  
Uznesenie 150 /2012: VV schvaľuje účasť P.Perhalu, Z.Jendželovskej a D.Valúcha na rokovaní so starostom 
Oščadnice dňa 8.12.2012,  k príprave 47. ZZ KST. Z: P.Perhala; T: 8.12.2012.   
  
6. Aktuálne úlohy Sekcie turistiky zdravotne postihnutých (V. Povoda) 
Prizvaný predseda sekcie J. Štefák sa telefonicky ospravedlnil. Ako konštatoval  V.Povoda, už dlhšie pretrváva 
stav, že sa pán Štefák z dôvodu pracovného vyťaženia nemá čas venovať svojej  funkcii v KST a je v podstate už 
rozhodnutý vzdať sa funkcie do ktorej bol zvolený. Nečinnosť sekcie však treba administratívne ukončiť. 
Navrhol, aby GS vyzval  J.Štefáka, nech písomne oznámi svoje odstúpenie z pozície predsedu sekcie TZP. 
Následne môže predseda KST osloviť regionálne rady a požiadať ich o personálne návrhy. VV sa stotožnil 
s navrhnutým postupom, uznesenie k tomu nebolo prijaté. 
 
7. Rôzne   
7.1 Návrhy na ocenenia KST. VV prerokoval návrhy ocenení z RR KST Liptovský Mikuláš,  KST Bezovec 
Piešťany, Námestovského KST a sekcie LT KST, doručené od predchádzajúceho zasadnutia.  
Uznesenie 151/2012: VV KST schválil návrh OKST Bezovec Piešťany na udelenie Zlatého odznaku KST 
Ladislavovi Komadelovi a návrh RR KST Liptovský Mikuláš na udelenie Strieborného odznaku KST Jánovi 
Kamienovi. Predseda KST schválil udelenie Čestného uznania Oľge Boháčovej, Milanovi Kuľhavému 
a Jozefovi Lukáčovi, udelenie Ďakovného listu KST členom sekcie LT Zdenovi Šírovi, Bernardovi Majtnerovi, 
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Alene Beloritovej, Vojtovi  Jeremiášovi a kolektívu sprievodcov v Slovenskom raji počas 7.MZZTv Levoči. 
Ukladá sekretariátu zabepečiť vystavenie ocenení a ich zaslanie navrhovateľom. Z: P.Perhala; T: 25.1.2013 
 
7.2 Na základe informácií P.Perhalu o účasti zástupcov KST na Konferencii o koncepcii športu v SR 
(organizátor: MŠVVŠ SR, Bratislava, 3.12.2012), na zasadnutí mestského zastupiteľstva  mesta Vysoké Tatry 
k otázke vlastníctva vysokotatranských chát (na pozvanie primátora mesta Vysoké Tatry J.Mokoša, Starý 
Smokovec, 4.12.2012) a na Konferencii o dobrovoľníctve (organizátor: TTSK, Trnava, 5.12.2012), boli so 
spätnou platnosťou prijaté tri uznesenia:  
Uznesenie 152/2012:  VV schvaľuje účasť predsedu KST P.Perhalu a prvej podpredsedníčky KST E.Fábryovej 
na Konferencii MŠVVŠ o koncepcii podpory športu v SR, usporiadanej v Bratislave, dňa 3.12.2012; sekretariát 
zabezpečí vystavenie CP pre E.Fábryovú. Z: P.Perhala, T:3.12.2012 
Uznesenie 153/2012: VV schvaľuje účasť predsedu KST P.Perhalu, prvej podpredsedníčky KST E.Fábryovej 
a právneho zástupcu KST P.Gemerana na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry, na základe 
písomného pozvania od primátora mesta Vysoké Tatry. Predmetom tohto mimoriadneho zasadnutia  v Starom 
Smokovci, dňa 4.12.2012,  je otázka vlastníctva vysokohorských chát KST, resp. jeho spochybňovanie zo strany 
J. Gantnera. Sekretariát zabezpečí vystavenie CP.  Z: P.Perhala, T: 4.12.2012 
Uznesenie 154/2012: VV schvaľuje účasť predsedu KST P.Perhalu na Konferencii o dobrovoľníctve a zaradenie 
príspevku o dobrovoľníckych aspektoch práce funkcionárov, cvičiteľov a značkárov KST do zborníka 
predmetnej konferencie, usporiadanej pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja, v Trnave, dňa 
5.12.2012; sekretariát zabezpečí vystavenie CP. Z: P.Perhala, T: 5.12.2012 
V súvislosti s „iniciatívou“ J.Gantnera P.Perhala pripomenul, že 11.2.2013 bude prvé konanie na súde vo veci 
žaloby, podanej J. Gantnerom na neplatnosť výberového konania na nájomcu Chaty pri Zelenom plese, v ktorom 
neuspel. Konštatoval, že prezentovaný postoj mesta Vysoké Tatry, presnejšie primátora J. Mokoša a právneho 
zástupcu mesta k otázke vlastníctva vysokohorských turistických chát bol prinajmenšom zvláštny, keď  
prítomných  vlastníkov chát vyzvali aby dokázali svoje vlastníctvo, s tým, že pre nich zápis na liste vlastníctva 
v katastri  nie je dostatočný dôkaz.    
7.3 M.Herchl informoval o svojej účasti na workšope „Trnavský samosprávny kraj – región pre všetkých“, so 
zameraním na rozvoj cestovného ruchu v Piešťanoch a okolí. Účasť využil na prezentáciu pripravovaného 
cyklozrazu KST v Piešťanoch v auguste 2013, s cieľom získať pomoc a podporu mesta a župy.  
7.4 P.Perhala informoval VV, že ako konateľ TURSERVIS-u obdržal  doporučený list s výzvou na uhradenie 
pohľadávky (vo výške 960 €) voči spoločnosti ELEMENT Ateliér architektov, s.r.o., za práce na dokumentácii 
pre získanie kladného územného rozhodnutia ku parcele KST na Skalke. M.Herchl v tej súvislosti navrhol prijať 
uznesenie vo veci predĺženia platnosti Územného rozhodnutia (ÚR). 
Uznesenie 155/2012: VV ukladá konateľovi TURSERVIS KST, s.r.o. požiadať Stavebný úrad Kremnica 
o predĺženie platnosti ÚR na ďalšie dva roky. Z: P.Perhala, T: ihneď 
Uznesenie 156/2012: VV schvaľuje postup konateľa TURSERVIS KST s.r.o a jeho úsilie dohodnúť  s konate-
ľom ELEMENT s.r.o. splátkový kalendár neuhradeného záväzku z rokov minulých po 200 €/mesačne; schvaľuje 
pôžičku pre TURSERVIS KST s.r.o., vo výške  960 €. Z: P.Perhala, T: splatnosť poslednej splátky do 15.4. 2013  
7.5 M.Heinrich informoval VV o návrhu dohody partnerských organizácií (KST, SHS JAMES, SVTS, SCK 
a občianska iniciatíva Naše hory). Názov dokumentu: Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny 
a cestovného ruchu. Cieľom dohody je združenie síl a spoločný postup pre dosiahnutie nápravy v oblasti 
chýbajúcej, alebo turistov diskriminujúcej legislatívy, rozšírenie prístupnosti hôr podľa vzorov fungujúcich 
v národných parkoch iných európskych krajín. VV sa priklonil k úprave počtu zmluvných strán, nakoľko by 
zmluvnými stranami mali byť právnické osoby. 
Uznesenie 157/2012: VV schvaľuje s pripomienkami aby sa KST stal signatárom dohody piatich subjektov 
o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny a cestovného ruchu, tak ako bola pripravená.  
Z: P.Perhala, T: 14.12.2012 
Prijatím nasledujúceho uznesenia č.157a/2012 sa U157/2012 stalo bezpredmetné, nebude sa sledovať. 
Približne po 2 hodinách v rámci bodu rôzne M.Heinrich opätovne otvoril otázku pripomienok k „dohode piatich 
subjektov“ a navrhol ponechať pôvodný počet účastníkov dohody, vzhľadom na dlhodobé rokovania 
a etablovanie sa občianskej iniciatívy Naše hory, ktorá nie je právnym subjektom, avšak jej predstaviteľ áno. 
Požiadal o nové hlasovanie v predmetnej veci. Hlasovalo sa s výsledkom 6 hlasov za, jeden sa zdržal.  
Uznesenie 157a/2012: VV schvaľuje aby sa KST stal signatárom dohody piatich subjektov o spolupráci 
v oblasti ochrany prírody a krajiny a cestovného ruchu. Z: P.Perhala, T: 14.12.2012 
7.6 P.Perhala predložil návrh plánu zasadnutí VV v roku 2013, v následnej rozprave Š.Kuiš a M.Herchl 
polemizovali s koncepciou výjazdov, ak  je to spojené s cestovaním do dopravne slabo prístupných končín, ako 
aj s tendenciou posúvať rokovanie na víkend, pretože to oberá členov VV o možnosť zúčastňovať sa podujatí. 



                     Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 7.12.2012 na chate Zverovka 

 

10 

 

P.Perhala argumentoval na podporu predloženého návrhu, ale pripustil niekoľko pozmeňujúcich pripomienok. 
Návrh plánu zasadnutí s pripomienkami bol schválený.  
Uznesenie 158/2012: VV schvaľuje plán zasadnutí VV KST na rok 2013 s pripomienkami. Sekretariát zabezpečí 
prípravu jednotlivých zasadnutí po organizačnej stránke. Z: P.Perhala, T: priebežne  
7.7  P.Perhala informoval o stretnutí s konateľom spoločnosti CBsoft, spravujúcej webstránky www.kst.sk, ktoré 
sa týkalo zadania vypracovať informačný systém pre uľahčenie členskej a klubovej administrácie. Navrhované 
špecializované moduly informačného systému (moduly implementujú súčasné tlačivá KST):  Registračný list 
odboru KST, Hlásenie odboru KST, Hlásenie regionálnej rady KST, Hlásenie oddielu TOM, Prihláška do Klubu 
slovenských turistov, Prihláška na kvalifikačný kurz, Prihláška do kalendára podujatí KST. Funkcie modulov: 
záznam, evidencia, efektívne vyhľadávanie, triedenie informácií, nastaviteľné filtre vyhľadávania, zdieľanie  
informácií v tíme. Hlavné prínosy: prístup k on-line evidencii v reálnom čase, okamžitý prístup k dokumentom z 
minulosti, zvýšenie efektívnosti tímovej spolupráce. Informačný systém bude po zadaní hesla prístupný pre 
pracovníkov sekretariátu, členov Ústrednej rady KST aj pre predsedov miestnych klubov, pričom  prístupové 
práva budú odstupňované.  
Uznesenie 159/2012: VV schvaľuje objednávku informačného systému (IS) pre uľahčenie členskej a klubovej 
administrácie KST, s pripomienkou doriešiť vstupné kódy a výšku ceny za upgrade IS. Z: P.Perhala, T:31.1.2013 
7.8 M.Herchl informoval VV o zasadnutí redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, kde editor D.Kollár 
a šéfredaktorka Z.Kollárová prezentovali zámer zmodernizovaťv roku 2013  grafiku časopisu, dať väčší priestor 
fotografiám na úkor suchopárnych, niekedy príliš odborných textov. Novinkou má byť spoločenská rubrika. 
7.9  P.Perhala informoval, že bola vypracovaná príloha č.1 k VP 10/2011, stanovujúca výšku odmien pri plnení 
jednotlivých druhov značkárskych výkonov. Požiadal VV o jej schválenie. 
Uznesenie 160/2012: VV schvaľuje prílohu č.1 k VP 10/2011 bez pripomienok. 
Z: E.Fábryová, Z.Jendželovská, T: trvale 
 7.10  M.Heinrich predložil návrh zmeny číslovania regionálnych rád KST. 
Uznesenie 161/2012: VV schvaľuje nové číslovanie regionálnych rád KST, s účinnosťou od 1.1.2013. Od 
doterajšieho sa bude líšiť škrtnutím číslovky 5 na začiatku čísla. Ukladá sekretariátu informovať o tom 
predsedov RR. Z: M.Heinrich, T:31.12.2012  
7.11  E.Fábryová predniesla námet na zmenu formy členského preukazu – prechod na elektronickú kartu, ktorá 
by umožnila napríklad aj registráciu pre využívanie členských zliav a podobne. Námet získal podporu ostatných 
členov VV.  
Uznesenie 162/2012: VV ukladá organizačnej a legislatívnej komisii pripraviť návrh funkcionality 
elektronického preukazu člena KST,  s perspektívou  prechodu  na  takýto typ preukazu v roku 2014. Z: 
M.Heinrich, T: 31.3.2013 
7.12 J.Pullmann pripomenul požiadavku, ktorá bola na zasadnutí Ústrednej rady adresovaná organizačnej 
komisii - aby členovia ÚR dostali (aspoň v elektronickej podobe) kompletnú sadu aktualizovaných VP. 
Odpovedal M.Heinrich. 
7.13  Š. Kuiš predniesol tri námety: 
- zaujímal sa, či bude KST zapojené do pripravovaného, resp. už prebiehajúceho značenia TZT na území 
(Zakarpatskej) Ukrajiny. Je to námet pre sekciu značenia aj medzinárodnú komisiu. Odpovedal mu P.Perhala. 
- upozornil na možnosť zaraďovania chát patriacich regiónom/ miestnym klubom do siete propagovaných chát 
KST, pokiaľ na to dajú vlastníci súhlas. Je to námet pre propagačnú komisiu. 
- na základe osobnej skúsenosti  z inventarizácie na Chate M.R.Š požaduje, aby bol inventár chatára a inventár 
KST vedené separátne. Je to námet pre ekonomickú komisiu. Odpovedala mu E.Fábryová. 
 
8.    Rozšírená časť zasadnutia – stretnutie s RR KST Orava 
P.Perhala privítal členov RR a predsedov miestnych odborov/klubov na zasadnutí VV, vysvetlil dôvod takýchto 
stretnutí vedenia KST s funkcionármi na regionálnej úrovni – spoznanie sa, výmena skúseností a užitočných 
informácií, možnosť sprostredkovať osvedčené praktiky, alebo inovatívne postupy v celom spektre činnosti 
KST. Predstavil členov VV a ich agendu , členov RK  ako aj GS. 
P.Poracký

Oravci si vydávajú svoj kalendár podujatí, má tri časti – ich podujatia, celoslovenské podujatia  a lyžiarske 
prechody. Potom sa postupne predstavili a do diskusie zapojili ďalší prítomní. 

, predseda RR Orava na oplátku privítal členov VV a RK na Orave, predstavil „svojich“ a sám 
poskytol základné informácie o tomto turistickom regióne: RR má 520 členov a 41 členov TOM v štyroch TOM-
och, čo je medziročne mierny pokles. Turistické podmienky patria k tým najlepším, aj z hľadiska dostupnosti, aj 
pestrosti terénu. Prevažujúcou aktivitou je v lete pešia, v zime lyžiarska turistika, v tesnom závese je VhT 
a cykloturistika, Orava však poskytuje možnosti aj milovníkom vodnej turistiky a perspektívne sa môže stať 
eldorádom jazdeckej turistiky, už sa objavujú  prvé lastovičky. 

http://www.kst.sk/�
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E.Tóthová, klasifikátorka, KST Nižná – začala smutnou správou o úmrtí Cypriána Kubalu, jedného z nestorov 
turistiky v Nižnej. Zaslúžil sa okrem iného o vybudovanie chaty v Látanej doline, na ktorú pozvala členov VV, 
na tradičné stretnutie s Mikulášom. Zamýšľala sa nad zmenou turistickej filozofie u mladších členov, ich názory 
reprezentuje aj ich nový predseda (vek 35 rokov) – odklon od masovosti, fungovanie v menších skupinách, alebo 
pestovanie rodinnej turistiky. Je aj druhý dobrý dôvod prečo klesá záujem organizovať hromadné podujatia a to 
je právny rámec – málokto je ochotný vziať na zodpovednosť  vedúceho. Trápi ju pokles záujmu ba priam zánik 
výkonnostnej turistiky po línii zápočtových ciest. Voľakedy mali v klube troch majstrov turistiky teraz nikto.  
R.Kormaník, komisia značenia – v regióne je cca 510 km TZT peších, 17 km cyklochodníkov a 22 km 
lyžiarskych trás, o ktoré sa stará 17 značkárov, prevažne už vyššieho veku, žiadala by sa intenzívnejšia 
generačná výmena. 
A. Žákovičová, učebno-metodická komisia – kritizovala nedostatok učebných textov, obzvlášť pre oblasť 
cykloturistiky, kde by potrebovali viac cvičiteľov. Zareagoval najprv P.Perhala, využil zmenu témy na 
informovanie o príprave re-akreditácie, požiadal o dodržiavanie prechodného stopnutia školení. M.Herchl 
informoval, že v súvislosti s prípravou cyklozrazu v 2013 v Piešťanoch pripravujú školenie, ak by bol záujem sú 
schopní prijať na školenie aj zopár ľudí nominovaných z RR Orava.   
J.Klimčík, cykloturistika – pokračoval v cyklo-téme. Cykloturistika má na Orave veľký potenciál, niektoré 
podujatia sa už dajú považovať za tradičné, napr. Cyklotúra okolo Oravskej priehrady, alebo hviezdicový 
Rončákov memoriál, ktorý je osobitý aj tým, že poskytuje možnosť účasti cykloturistom so zrakovým 
postihnutím. Ďalej sa zaujímal, aké výhody majú členovia KST oproti členom rôznych neformálnych 
turistických združení,ktorí ak sa rozhodnú vyberať členský príspevok, tak sa oň s nikým nedelia. Čo sa vlastne 
deje s tou časťou výnosu z nákupu členských známok, ktorá ide regionálnej rade? Najprv odpovedal P.Perhala, 
zhrnul členské výhody, medzinárodne dohodnuté zľavy na ubytovaní, a pod., apeloval aby sa tieto informácie 
viac dostávali medzi  členskú základňu, sú predsa zverejnené v kalendári KST, na www.kst.sk, hovorí sa o nich 
na Ústrednej rade a VZ, no stále mnohí akoby o ničom nevedeli. P.Poracký uistil predsedu KST, že o benefitoch 
členstva hovorí všade kde sa dá, vedie k tomu  aj ostatných funkcionárov a budú v tom pokračovať.  
M.Herchl pre ilustráciu a porovnanie uviedol, akým spôsobom na úrovni RR využívajú výťažok z členských 
známok v RR  Trnava, skúsenosti z Košíc doplnil Š.Kuiš.. 
A.Korbel, KST Orava Dolný Kubín -  sú druhý najväčší klub, podujatia robia každý týždeň, niekedy aj dve. Hoci 
im roky pribúdajú, kým vládzu, tak organizačne ťahajú osvedčení funkcionári, čo zvládli aj organizáciu 
celoslovenských zrazov (naposledy letný zraz v roku 2010). Ich klubu patrí Chata Zverovka, kde prebieha toto 
stretnutie.   
p.Smolár, KST Námestovo, vodná turistika – oravskí vodáci majú vo svojom kraji k dispozícii, ak rátame aj 
Váh, až 11 aspoň prechodne splavných tokov. Okrem toho cestujú na Hornád, na Hron, aj do zahraničia. 
Reálnym problémom vodákov je preprava lodí, ale aj vybavenie lodenice. Starý inventár dožíva, nové lode sú 
dnes drahé. Budúcnosť lodeníc je aj otázka generačnej výmeny, mladí sú väčší individualisti, menej ich to ťahá 
do klubu. 
E. Tóthová – načala aktuálnu tému, keď sa spýtala, ako by mohli radoví členovia KST, po prípade kluby, nielen 
na Orave ale po celom Slovensku prispieť  k väčšej akceptácii občianskej iniciatívy Naše hory. Túto iniciatívu 
považuje za hodnú podpory, snaží sa upozorniť na nenápadne pokračujúce obmedzovanie vstupu turistov do hôr, 
buď pod zámienkou ochrany prírody, alebo v mene bezpečnosti turistov. Je pre ňu neakceptovateľné, aby na 
niektoré vrchy (konkrétne v Západných Tatrách je to Osobitá)  na ktoré sa roky chodilo, nemohla vystúpiť so 
svojimi vnúčatami. Reagoval M. Heinrich, poďakoval za „nahrávku“ a informoval o príprave dohody pätorky 
signatárov. Dôvodom snahy o spojenie hlasu turistov a horolezcov, tradičných klubov aj neformálneho 
zoskupenia je skutočnosť, že k režimu vstupu do jednotlivých pohorí (NP, CHKO) sa v médiách pravidelne 
vyjadrujú ochranári, horskí vodcovia, aj developeri, kým hlas turistov a horolezcov, športovo a rekreačne 
zameraných „užívateľov“ hôr takmer nepočuť. Súčasné vedenie KST má snahu spojiť sa s prirodzenými 
spojencami a zmeniť to. V.Povoda argumentoval príkladmi zo zahraničia, kde poškodený chodník opravia, u nás 
– zatvoria, hoci to nemá opodstatnenie ani na územiach, ktoré sú vo vyššom stupni ochrany. Ak je to preto že na 
opravu chýbajú peniaze, je predsa možné vytvoriť fond, do ktorého by prispievali podnikatelia, čo žijú z turistov. 
A. Žákovičová doplnila myšlienku, taktiež pod vplyvom skúseností zo zahraničia, že by bolo prijateľnejšie 
niektoré chodníky radšej spoplatniť, ale ponechať prístupné, ako ich zatvárať.   
p.Smolár uviedol ako konkrétny príklad takého prístupu skalné mesto Adršpašské skály v ČR, tam túto filozofiu 
praktizujú už od 70-tych rokov minulého storočia. 
J.Brnušák položil otázku, ako bolo naložené s listom, ktorým oravskí turisti požadovali v Západných Tatrách 
sprístupnenie chodníkov aj v zime. Bol by to určite dobrý krok, pretože zákazy bezpečnosť nezaručia, zato ale 
nepriaznivo ovplyvňujú návštevnosť a tým spoľahlivo škodia prevádzke chát, konkrétne aj Zverovke. Potom 
odpovedal na otázku P.Perhalu, ako je to s poskytovaním zľavy pre členov KST z ceny ubytovania na tejto 
chate: prostriedky potrebujú, aby vykryli investičné náklady na iných objektoch, preto zľavu doteraz obmedzili 
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na svojich členov, a poskytujú ju aj českým turistom s preukazom, lebo KČT zľavu refunduje. Na naliehanie 
P.Perhalu napokon prisľúbil, že ak bude KST chatu propagovať, zvážia zľavu pre všetkých členov KST. 
P.Poracký sa zaujímal  o deľbu kompetencií medzi KST a SCK pri značení cyklotrás, odpovedal mu P.Perhala 
a pridal aj informáciu o príprave zákona na ochranu a a obnovu turistického značenia. Návrh zákona 
v paragrafovom znení už prišiel na pripomienkovanie.  
E.Tóthová

Vzhľadom na to, že čas rezervovaný na stretnutie vypršal a už sa nikto ďalší nehlásil do diskusie, P.Perhala 
ocenil zanietenú debatu, poďakoval miestnym funkcionárom za ich čas a zaujímavé námety a stretnutie ukončil. 

 vyjadrila svoju radosť, že boli do čela KST zvolení mladí ľudia, a nádej, že účinnejšie zabojujú 
o záujmy turistov. 

 
Po vyčerpaní  pracovného programu zasadnutia prítomní členovia VV a RK zagratulovali k narodeninám 
predsedovi KST P.Perhalovi a jubilujúcemu 60-nikovi D.Valúchovi.   
 
------ 
Nasledujúceho dňa, v sobotu 8.12.2012, mali turisti KST Nižná tradičné „Stretnutie s Mikulášom“ na svojej 
chate Látaná v Látanej doline. Ich pozvanie využili traja členovia VV (P.Perhala, M.Heinrich a Z.Jendželovská), 
členka RK A. Mazániková a generálny sekretár D.Valúch. V peknom zimnom počasí (slnečno, teplota okolo -
8°C, bezvetrie, cca 10 cm nového  snehu) bol približne hodinový výšľap zo Zverovky ku chate Látaná príjemnou  
vychádzkou. Na chate sa postupne vystriedala takmer stovka turistov. Dobrá nálada, prikrmovaná vynikajúcou 
fazuľovou polievkou a ďalšími dobrotami, gradovala príchodom Mikuláša s vrecom symbolických darčekov.  
Predseda KST poďakoval domácim turistom za pozvanie a dobrosrdečné prijatie.  
 
Zapísal: Dušan Valúch, zapisovateľ 
 
 
 
Overil: Peter Perhala, predseda KST  
 


