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SPRÁVA O ČINNOSTI  KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV  

 od predchádzajúceho  valného zhromaždenia  (obdobie od 22.4.2012 do 3.7.2013) 

 

Vážení delegáti  s hlasom rozhodujúcim, vážení členovia ústrednej rady,  vážení hostia  

Obdobie od minulého VZ prinieslo mnoho vydarených podujatí  a s tým spojených radostných 
momentov,  ale zaznamenali sme aj nenahraditeľné straty – včera bol presne rok  čo od nás navždy 
odišiel Arnošt Guldan, významná postava turistického značenia, spolutvorca technickej normy STN 01 
8025, metodik, školiteľ  a publicista, od roku 2010 aj člen výkonného výboru KST a redakčnej rady 
časopisu Krásy Slovenska. Minútou ticha si uctime všetkých funkcionárov a členov KST, našich 
vzácnych priateľov, na ktorých nám zostali už len spomienky.  

XIV.  valné zhromaždenie  Klubu slovenských turistov sa koná v roku významných výročí.  Celá 
kultúrna obec  Slovenskej republiky i  bratskej Českej  republiky  si  v tomto roku pripomína 1150 
rokov od príchodu solúnskych bratov   Sv. Cyrila a Metoda, ktorí  na naše územie priniesli 
písmo, preložili do staroslovienčiny Bibliu a ďalšie hlavné texty kresťanskej viery, vytvorili  liturgiu 
kresťanskej omše  v slovanskej reči a tým položili základ našej dnešnej kultúry. Mimochodom, my 
turisti  vieme okrem kultúrneho významu oceniť aj  turistické parametre tej pamätnej misie. Aj  
jubilejný  60. celoslovenský zraz KST sme pripísali spomienke na vierozvestcov, a onedlho bude 
v Piešťanoch slávnostne otvorený pomenovaný turistický chodník Cyrila a Metoda, vyznačený 
značkármi Klubu slovenských turistov z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja, prepájajúci 
viacero archeologicky zaujímavých lokalít s nálezmi z veľkomoravského  obdobia našej histórie. 
V roku 2013 si však pripomíname  aj 140 rokov od vzniku Uhorského karpatského spolku - prvej 
turistickej organizácie na území  Slovenska, z ktorej sa cez viacero transformácií vyvolaných 
vojnovými udalosťami a turbulentnými politickými zmenami v priebehu 20. storočia vyvinula naša 
dnešná organizácia, hlásiaca sa k historickému odkazu predchodcov.  S veľkou úctou k zakladateľským 
osobnostiam UKS  si uvedomujeme že postavili  tri z našich piatich vysokohorských chát – Téryho 
chatu, Zbojnícku chatu a Chatu pri Zelenom plese a je symbolické, že my zasa v tomto roku po 3-
ročnej rekonštrukcii pripravujeme spolu s priateľmi  a spolumajiteľmi z SHS JAMES  znovuotvorenie 
Chaty pod Rysmi. 

 

 

Je ťažké porovnávať podmienky pred 140 rokmi a dnes. Ani priekopníci turistiky nemali na ružiach 
ustlané a predsa dokázali spájať ľudí  ponukou hodnôt , ktoré dodnes ctíme  a snažíme sa rozvíjať. 
Vízia a húževnatosť zakladateľov zostávajú inšpiráciou pre vedenie nášho klubu aj dnes, keď stále 
platí, že nič neprichádza bez úsilia a bez schopnosti presvedčiť  okolie o zmysluplnosti nášho 
snaženia.   
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Hoci našim základným kapitálom sú ľudia, zanietení dobrovoľní funkcionári, značkári, inštruktori 
schopní pripraviť a viesť  turistické podujatia pre členov klubu i širokú turistickú verejnosť, 
nevyhneme sa tomu, že na svoju celoročnú a celoslovenskú činnosť potrebuje KST  finančné 
prostriedky. Získavame ich z viacerých zdrojov. V roku 2012 sa štruktúra príjmov  KST skladala 
z týchto hlavných položiek: 

- výnos z členských známok 
- nájomné z piatich vysokohorských chát 
- štátna dotácia získaná z ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR na turistické značenie 
- niekoľko účelových dotácií  (od SACR, BSK, BBSK, TTSK) 
- peniaze za poskytnutie reklamného priestoru na webe  (pre spoločnosť Pharmaton Geriavit),   
- finančný dar od spoločnosti  ENEL. 
Čo sa týka vlastných zdrojov, osobne ma ako predsedu organizácie vôbec neuspokojuje, že príjem 
z členského  predstavuje  len  6% z celkovo získaných prostriedkov. Považujem za dlhodobú úlohu 
a výzvu pre celý výkonný výbor dosiahnuť  zmenu pohľadu našich členov na to, čo je primeraná výška  
ročného členského poplatku.  

Na nájomnom z chát sme v roku 2012 vybrali bezmála 100 tisíc €, väčšinu týchto prostriedkov je však 
nutné spätne investovať do obnovy a údržby chát. Tým, že ide o stavby vystavené drsným prírodným 
podmienkam, ich údržba nie je ani jednoduchá ani  lacná, samozrejme však nutná, rovnako je nutné 
postupne zlepšovať  ubytovací štandard pre hostí i podmienky pre personál chát. Osobitnou 
a mimoriadnou finančnou záťažou bola pokračujúca rekonštrukcia už spomínanej Chaty pod Rysmi. 
V roku 2012 sa nepodarilo ukončiť kolaudáciu, po zimnej uzávere sa na chate začalo pracovať až od 
polovice júna a všetko nasvedčuje tomu, že vynovená, zmodernizovaná, bezpečnejšia a pohodlnejšia 
chata bude znovu otvorená 25. septembra tohto roku.  Poďakovanie patrí  stovkám väčších i menších 
sponzorov, realizátorom a samozrejme stavebnému výboru v ktorom pracovali viacerí členovia 
výkonného výboru KST.  

Kľúčovým príjmom pre KST zostáva štátna dotácia. Podotýkam že neprichádza automaticky, rok čo 
rok sa o ňu musíme uchádzať , sledovať na internete zverejnenie výziev a príslušných podmienok pre 
podanie projektov, ktoré pripravujú pracovníci sekretariátu. Hoci je pozitívne, že v posledných rokoch 
sa štátna dotácia získaná z MŠVVŠ  dostala na solídnu úroveň – na rok 2012 to bolo 79 500 €, na rok 
2013 ešte o trochu viac:  82 000 €, vieme si predstaviť  systémovejšie riešenie. Turistické značenie 
predsa neslúži len Klubu slovenských turistov ale všetkým domácim aj zahraničným turistom,  údržba 
a obnova značenia je teda záslužnou verejnoprospešnou prácou, je to náš príspevok pre sektor 
cestovného ruchu a turizmu, ktorý generuje  príjem štátneho rozpočtu. Uchádzame sa o to, aby časť 
tých prostriedkov tvorila samostatnú rozpočtovú kapitolu, z ktorej by KST financoval obnovu 
značenia. Zatiaľ to tak nie je a tak ďakujeme ministerstvu školstva aspoň za to, čo dostávame. 

Od začiatku svojho pôsobenia vo funkcii predsedu KST sa usilujem o viaczložkové financovanie, 
oslovujem predsedov samosprávnych krajov a ponúkam KST ako partnera , ktorý aj za relatívne malé 
peniaze z komunálnych rozpočtov VÚC  vie dosiahnuť veľké výsledky.  V roku 2011 sa mi podarilo 
podpísať zmluvu o spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom,  v roku 2012 sme podobnú zmluvu 
podpísali s Trnavským samosprávnym krajom. Prostriedky z TTSK v podobe účelovo viazanej dotácie 
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umožnili sekcii jazdeckej turistiky usporiadať v Kopčanoch medzinárodnú konferenciu na tému 
koncepcie rozvoja JT na Slovensku. V tomto roku sme z TTSK získali prostriedky na vyznačenie už 
spomínanej turistickej trasy Cyrila a Metoda, nefinančným plnením podporia organizátorov 35. zrazu 
cykloturistov  KST v Piešťanoch a medzinárodnú konferenciu  na tému  Tradície a perspektívy 
organizovanej turistiky v strednej Európe, na ktorú sme pozvali partnerov z turistických organizácií 
v okolitých krajinách, vrátane Chorvátska a Slovinska, ktorá sa uskutoční 6.-8. decembra,  v Trnave. 
Prvé skúsenosti  s prípravou podobného medzinárodného podujatia sme získali v apríli 2012, keď sme 
v Bratislave organizovali regionálny míting severovýchodnej divízie turistickej asociácie ERA-EWV-
FERP s pomocou účelovej dotácie SACR a materiálnej pomoci BSK.  

Vznik oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) otvoril nový front, kde sa usilujeme 
prezentovať  možnosti spolupráce a participácie KST na prostriedkoch ktoré sú určené pre rozvoj 
turistickej infraštruktúry, rozvoj služieb a rozhýbanie aktivít pre obyvateľov príslušného regiónu 
i turistov, ktorí tam zavítajú. Začiatkom tohto roku sme písomne oslovili 34 OOCR, zatiaľ s piatimi 
z nich sme už nadviazali pracovný kontakt a získali reálne prísľuby na podporu značenia, podporu 
organizácie zrazov, prípravy konferencií. OOCR STREDNÉ SLOVENSKO už schválila aj memorandum 
o spolupráci s KST a vyčlenila 1.200€ na obnovu turistického značenia v regiónoch Banskej Bystrice 
a Zvolena. Rovnako si tiež objednali organizáciu Celoslovenského zraz KST a stretnutia TOM 
v banskobystrickom regióne s finančnou spoluúčasťou, s prípadnou možnosťou zabezpečenia 
vhodného ubytovania pre turistov a pomoc pri zabezpečení dopravy.  

Chcem sa zmieniť aj o príjmoch z reklamy. Obchodné spoločnosti sú ochotné platiť alebo prispieť 
svojim tovarom ak sa ich logo objaví tam, kde ho môže vidieť veľa ľudí. Keďže KST má početnú 
členskú základňu, veľa podujatí  s hromadnou účasťou, populárne vysokohorské chaty, v teréne 
množstvo smerovníkov, na internete slušne navštevované web sídlo a každoročne vydávame 
kalendár podujatí, sme pre rôzne podnikateľské subjekty celkom zaujímavým partnerom aj ako 
poskytovateľ reklamného priestoru.  Preto propagačná komisia pripravila cenník s ohodnotením 
základných reklamných príležitostí, ako sú inzeráty v kalendári, umiestnenie bannerov na webe, 
reklamný poster  v interiéri chát, alebo reklamný odkaz na smerovníku. Nie je cieľom predať všetky 
plochy, nechceme aby bola identita KST prevalcovaná reklamou, ale v rozumnej miere môžeme a aj 
budeme  získavať peniaze aj týmto spôsobom, viď Geriavit na webe, alebo inzeráty outdoorovej 
výbavy či poprednej poisťovne v našom kalendári.  

Svojim poslaním, programom, históriou, veľkosťou a dôveryhodnosťou je KST  dobrým partnerom aj 
pre spoločnosti, ktoré chcú ukázať spoločenskú zodpovednosť  a ekologický aspekt svojho 
podnikania. Dobrým príkladom je energetika, konkrétne Slovenské elektrárne – súčasť  koncernu 
ENEL. Od roku 2007 v rámci stratégie Energia pre krajinu spolupracujú s TANAP-om a sme radi, že od 
roku 2009 aj s KST. Pomáhajú ekologizovať prevádzku našich vysokohorských chát tým, že sponzorsky  
zavádzajú obnoviteľné zdroje elektriny. S pomocou ENELu sa dostali fotovoltické panely najprv  na 
Téryho chatu a teraz už aj na Chatu pod Rysmi, vďaka odbornej aj brigádnickej pomoci ľudí z ENELU 
ožila malá vodná elektráreň zásobujúca elektrinou Chatu pri Zelenom plese. Máme spoločné zámery 
využiť energiu vetra na Zbojníckej chate a určite budeme chcieť  riešenie aj pre Štefánikovu chatu pod 
Ďumbierom, ktorá je zatiaľ závislá na nehospodárnom diaľkovodnom kábli s veľkými stratami.  
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V uplynulom roku ENEL umožnil výmenu klasických žiaroviek za úsporné žiarivky na všetkých našich 
chatách. Chcem tým povedať, že dobre zvolené partnerstvá sú obojstranne prospešné.  

Po nástupe v roku 2010 si výkonný výbor v súčasnom zložení  vytýčil ako kľúčový cieľ  skonsolidovať  
nejasnú finančnú situáciu, ubrať z ambicióznych ale nereálnych plánov  novej výstavby a radšej sa 
sústrediť na to aby sme sa zbavili majetku ktorý neprináša žiadny úžitok. Už dlhšie nevyužívané 
objekty v Kokave a Bardejove  zaťažovali rozpočet KST čoraz väčšou stratou. Bolo správne nečakať , 
ale čím skôr ich predať za realistickú cenu. V Kokave sa podarilo odpredať aspoň chatky, aj keď hlavný 
objekt zatiaľ nie, v tomto roku sme  našli kupca na dom turistiky v Bardejove. Takto získané peniaze 
nám umožnili dofinancovať rekonštrukciu Chaty pod  Rysmi bez toho, aby sme si museli vziať úver.  

Tému o našich chatách chcem uzavrieť  pripomenutím podivnej kauzy , ktorá dosť dlho zamestnávala 
celé vedenie klubu. V septembri  2012 sme sa dozvedeli, že podnikateľ  Juraj Gantner  predložil mestu 
Vysoké Tatry „ponuku“,  v ktorej spochybnil  legitimitu vlastníctva 8 vysokotatranských chát  (medzi 
nimi aj štyroch našich) a sľuboval , že bližšie neurčeným spôsobom dosiahne, aby chaty pripadli 
mestu Vysoké Tatry.  Celá iniciatíva pána Gantnera  bola drzým a nehoráznym pokusom ukázať, že na 
Slovensku je všetko možné.  Ukázalo sa správne, že sme ihneď informovali médiá, reakcia turistov 
nedala na seba dlho čakať  a rozhorčený hlas verejnosti  zrejme  prispel k tomu, že magistrát mesta 
Vysoké Tatry nakoniec ponuku pána Gantnera  odmietol ako nepodloženú.  To je dobrá správa, aj keď 
sme si vedomí, že to určite nebol  posledný podobný pokus.  

Aby nevznikol dojem, že v KST sa všetko točí okolo majetku, musím sa zmieniť o ďalších dôležitých 
problémoch a témach, ktorým som ja osobne a celý výkonný výbor venovali  potrebnú pozornosť. 
Klub slovenských turistov v minulosti vyškolil desiatky  až stovky cvičiteľov a inštruktorov pre 
jednotlivé druhy turistického presunu a pre turistické značenie, no keďže náš lektorský zbor starne,   
zaujímali sme sa o možnosť  užšej spolupráce s FTVŠ UK, o podmienky zapojenia pedagógov 
a študentov  fakulty do procesu školenia. Pri rokovaní s vedením FTVŠ  UK sme narazili na skutočnosť, 
že akreditácia KST nie je v súlade s platnou vyhláškou MŠVVŠ  SR z roku 2008. Aby sme dali veci do 
poriadku,  je nutné:  aktualizovať učebné texty, nanovo akreditovať zariadenia v ktorých môže 
prebiehať školenie, určiť odborne  zdatných garantov  s pedagogickým vzdelaním  a praxou , doplniť 
lektorský zbor.  Do obnovenia akreditácie sme boli nútení pozastaviť  výkon odborných školení.  
Obrátili sme sa najprv na naše odborné sekcie, ale nie všetci si s touto problematikou vedeli dať rady. 
Keďže čas beží, s úľavou som prijal návrh predsedu UMK,  že základ aktualizácie učebných textov 
a osnov pripravia na fakulte. Predsedov sekcií však žiadam aby v tejto záležitosti  poskytli potrebnú 
súčinnosť.  

Čoraz zložitejší  je legislatívny rámec turistickej  činnosti. Na viacerých miestach Slovenska  sme 
zaznamenali  úmyselné poškodenie až odstránenie značenia a to aj na trase medzinárodného 
významu (E8). Je to dôsledok slabej právnej ochrany vyznačených  turistických chodníkov. Snažíme sa 
preto o dosiahnutie  určitých zmien, ktoré by  de jure chránili chodníky voči poškodzovaniu, či už zo 
strany subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, alebo zo strany vlastníkov a správcov lesných 
pozemkov.  Zapojili sme sa do prípravy Zákona o podpore pešej turistiky a cykloturistiky a 
poskytovaní dotácií pre pešiu turistiku a cykloturistiku, v  pôsobnosti  Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, v ktorom by sa malo, okrem iného, definovať , že turistické chodníky 
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evidované Klubom slovenských turistov v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona sú  vecným 
bremenom, ktoré je vlastník povinný strpieť. Medzitým ale ďalšie tri jestvujúce zákony prechádzajú 
novelizáciou: zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o lesoch a zákon o horskej a záchrannej službe, 
- a je tu zjavná snaha predkladateľov vo všetkých troch uvedených zákonoch posilňovať práva 
vlastníkov (prípadne štátnej ochrany prírody) oproti  ústavou danému právu občanov využívať  hory 
a lesy rekreačne, na turistiku, šport  a regeneráciu.  Inému druhu ohrozenia čelia vodné turistické 
cesty v dôsledku prijatia štátnej koncepcie „využitia hydrodynamického potenciálu slovenských 
vodných tokov“  čo znamená otvorenie dvier pre výstavbu viac než 300 malých vodných elektrární. 
Bez určenia jasných pravidiel a povinností pre investorov tu hrozí , že v dohľadnej dobe budú všetky 
vodákmi splavované slovenské rieky zahatané kaskádou  nepriechodných objektov MVE. Zatiaľ sme 
dosiahli aspoň to, že KST  je prizývaným účastníkom stavebného konania.  

Nedávno bol prijatý  zákon o dobrovoľníctve, od ktorého sme si sľubovali lepšie podmienky pre prácu 
dobrovoľných značkárov, no opak je pravdou. Narážame na také zmeny pravidiel vo vykazovaní prác 
na dohodu, ktoré enormne zvyšujú administratívnu náročnosť  značkárskej agendy a demotivujú 
značkárov. Naše doterajšie rokovanie na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny neprinieslo 
úspech, ale nevzdávame sa. Zložité rébusy prichádzajúce s neustálou zmenou zákonov mi  vo 
výkonnom výbore pomáhajú riešiť hlavne podpredseda pre organizáciu a legislatívu JUDr. Marek 
Heinrich a podpredsedníčku pre ekonomiku a marketing  Ing. Erika Fábryová, využívam túto možnosť 
aby som im za ich odbornú pomoc verejne poďakoval. V decembri 2012 sme po niekoľko mesiacov 
trvajúcej príprave podpísali  s ďalšími programovo príbuznými organizáciami  Dohodu o spolupráci 
v oblasti ochrany prírody a krajiny a cestovného ruchu.  Predstavitelia piatich signatárskych subjektov  
(KST, SHS JAMES, SVTS, SCK  a občianska iniciatíva Naše hory) sa 14.12.2012 stretli v sídle KST 
a spoločne predstúpili pred novinárov. Po rokoch atomizácie je to snaha o sformovanie aliancie, 
schopnej spoločne vystupovať  proti tendencii  postupného obmedzovanie vstupu turistov do hôr 
a lesov. Po vzore alpských krajín a Škandinávie chceme, aby zákon o ochrane prírody a krajiny 
presadzoval  individuálnu zodpovednosť namiesto kolektívnej.  Ak cesta slušného a pokojného 
dialógu so zákonodarcami  neprinesie výsledky, budeme musieť  využívať  aj hlasnejšie demokratické 
formy dialógu s mocou – petície, podávanie hromadných pripomienok , protestné zhromaždenia a ich 
medializáciu. Aby bolo zainteresovaným jasné kto sme, koho zastupujeme a čo chceme, potrebuje  
KST propagáciu. Najviac na to využívame svoje web sídlo www.kst.sk, informácie zo života KST 
uverejňujeme na stránkach časopisu Krásy Slovenska a začali sme spolupracovať s redakciami  ďalších 
periodík – magazínov Životný štýl a kôň, G.U.E.S.T, časopisov Územná samospráva a Lesník. 
Využívame každú príležitosť  dostať KST do vysielania rozhlasu a televízie a propagovať  tam naše 
aktivity, náš celoročný program aktívneho, skôr vlastivedne než na výkon zameraného pohybu 
v prírode, vhodného pre každý vek - od malých školákov po seniorov. Na propagáciu KST využívame aj 
naše publikácie  - v prvom rade kalendár podujatí, ktorý sme obsahovo doplnili o rôzne užitočné 
informácie z ústredia, regiónov aj sekcií. Vydali sme aj ďalšie publikácie – Ivan Zapletal a kolektív 
pripravili odbornú príručku  Elektronická revízia  TZT, z pozostalosti Arnošta Guldana vydala jeho 
rodina s prispením KST  Pohľad do dejín značenia turistických chodníkov na území Slovenska. Pre 
posilnenie klubovej identity sme zabezpečili výrobu veľkých vlajok pre regionálne rady, sprístupnili 
sme členom a klubom možnosť zakúpiť si  okrem členských známok aj stolnú vlajku, odznak, nášivku 
alebo samolepku s logom KST. Vydali sme informačné materiály o vysokohorských chatách 

http://www.kst.sk/�
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a o samotnom KST, novým prvkom v propagácii je výroba magnetiek - premiérovo to bola magnetka 
k 50. stretnutiu čitateľov časopisu Krásy Slovenska, nasledovala séria magnetiek – suvenírov pre 
návštevníkov  našich piatich vysokohorských chát . Chceme aby propagáciou KST boli aj  podujatia 
plánované v priebehu leta  - v júli otvorenie chodníka Arnošta Guldana  z Tepličky nad Hornádom na 
výšinu Medvedia hlava v Slovenskom raji (13.7.) a otvorenie chodníka sv. Cyrila a Metoda z Piešťan na 
druhú stranu Považského Inovca (20.7.) do Podhradia, v auguste (10.8.) spomienkové podujatie na 
Zbojníckej chate k 140. výročiu Uhorského karpatského spolku.  Za kreativitu a úsilie spojené s 
prípravou a realizáciou výtvarných návrhov, textov, artefaktov a scenárov  chcem poďakovať 
propagačnej komisii  a samozrejme všetkým ostatným čo priložili ruku k dielu. 

Klub slovenských turistov sa  neuzatvára do seba, hľadá partnerov. Okrem už spomenutých partnerov 
v rámci 5-dohody, sú našimi tradičnými partnermi turistické organizácie v okolitých krajinách – Klub 
českých turistov, poľské turistické tovarišstvo (PTTK), maďarské združenie turistov (MTSZ) a klub 
rakúskych turistov (ÖTK). S týmito organizáciami nás spájajú  spoločné korene a začiatky turistického 
hnutia v podmienkach rakúsko-uhorskej  monarchie. Dnes spolupracujeme  na báze vzájomnej 
výmeny informácií a skúseností, pri príprave niektorých  podujatí a vychádzame si v ústrety aj 
vzájomným poskytovaním zliav z ceny ubytovania na svojich chatách. Teší ma, že k dvojstrannej 
dohode o poskytovaní  50%-nej zľavy pre členov KST na 51 chatách ÖTK v Rakúsku  pribudli 
v minulom roku aj dvojstranné dohody s KČT a A.TOM , ktoré dávajú členom KST  možnosť  
zvýhodneného ubytovania v 50-tich  turistických chatách a ubytovniach na území Českej republiky 
(35 objektov KČT a 15 objektov A.TOM).  V minulom roku bol pri príležitosti 7.MZZT v Levoči 
podpísaný aktualizovaný štatút Medzinárodného zimného zrazu  turistov KST, KČT a PTTK; 
s maďarskými partnermi sme po desiatich rokoch pripravili aktualizáciu dohody o spolupráci a spolu 
s pánom Istvánom Garancsim, predsedom MTSZ,  sme ju práve dnes podpísali. Novým impulzom 
cezhraničnej spolupráce v oblasti slovensko-rakúsko-moravského trojmedzia sa ukazuje byť  aktivita 
sekcie jazdeckej turistiky, sľubné kontakty sa nám podarilo nadviazať s organizáciami v západnej 
(zakarpatskej) Ukrajine. Sekcia značenia  pripravuje predĺženie červenej značky z Novej Sedlice do 
Uble, čo ešte  v tomto roku umožní  prepojenie ukrajinského úseku karpatskej magistrály na 
slovenskú sieť  TZT  a tým predĺženie západovýchodnej  trasy E8 v systéme európskych diaľkových 
turistických ciest. Cezhraničným projektom v severojužnom smere je Mariánska turistická cesta 
z Czensztochowej (PL) do Medžugorja (BiH), dohodu o spolupráci na jej vytýčení a vyznačení  na 
slovenskom úseku, s využitím jestvujúcich TZT, som koncom mája podpísal  s partnermi  Via Mariae 
(SK) a MUTKE (H).  Významnou spojnicou krajín v strednej Európe je Dunaj, pri sekcii vodnej turistiky 
pracuje výbor TID každoročne zabezpečujúci hladký priebeh Medzinárodnej plavby po Dunaji, ktorá 
má už 58. ročník. Ako spoluorganizátori  podujatia sa pripravujeme na to, že v budúcom roku 2014 
nám pripadne usporiadanie rotujúcej v poradí už 60. konferencie TID.  A pri pohľade do blízkej 
budúcnosti  nemôžem obísť  podujatie, ktorého pridelenie na Slovensko považujem za diplomatický 
úspech:  na základe úspešného zvládnutia regionálnej konferencie ERA-EWV-FERP  v apríli minulého 
roku nás vedenie asociácie poverilo prípravou celoeurópskej výročnej 46. konferencie v roku 2015. 

Vymenoval som len tie najvýznamnejšie a najzaujímavejšie partnerské aktivity a projekty do ktorých 
sme sa zapojili, bolo s tým spojené množstvo korešpondencie, denno-denného telefonovania 
a mailovania, dohadovanie termínov na stretnutia, prípravy podkladov, písania listov. Popri tom 
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musia traja pracovníci sekretariátu  Dušan Valúch, Ida Ovečková a Anna Luhová zabezpečovať kontakt 
s regionálnymi radami, sekciami  a komisiami a obsiahnuť  celú rozsiahlu agendu do vnútra 
organizácie, dalo sa to všetko stihnúť  často len nad rámec pracovnej doby, za čo im chcem v mene 
organizácie poďakovať.  Verím, že významnou pomocou pre našich zamestnancov bude jednak nový 
informačný systém, ktorého implementácia už začala prebiehať, jednak jednomyseľné rozhodnutie 
výkonného výboru rozšíriť aparát o štvrtého pracovníka.  

Napriek všetkým spomenutým ťažkostiam a problémom, napriek narastajúcemu vekovému priemeru 
členskej základne, stále sme organizácia schopná vývoja. Hlásia sa noví ľudia, registrujú sa nové 
odbory a pribudla nám aj jedna nová regionálna rada, RR Levočské vrchy - Branisko. Chcem jej 
predsedovi  Ernestovi Rusnákovi zaželať veľa elánu a aktívnych členov. To isté však želám aj ostatným 
regionálnym radám. Všetkým spolupracovníkom z výkonného výboru, všetkým predsedom sekcií 
a komisií ďakujem  za množstvo hodín dobrovoľnej funkcionárskej práce za výsledky ktoré sme spolu 
dosiahli. Pred nami je posledný rok tohto volebného obdobia, verím že ho spolu využijeme čo 
najlepšie v prospech Klubu slovenských turistov. 

Ďakujem Vám za pozornosť. 

Bratislava, 4.7.2013                                                                                    Peter Perhala 
                                                                                                   Predseda Klubu slovenských turistov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


