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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

25.1.2013 v Čingove 

 

                                                                                                                                                                  

Prítomní členovia VV: Peter Perhala, Erika Fábryová, Marek Heinrich, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, 

Zuzana Jendţelovská 

Prizvaní: Eva Škutová, predsedníčka sekcie značenia, Ernest Rusnák, predseda sekcie CT, Ján Pullmann, 

predseda RK; Miroslav Olejník, predseda RKZ Stará Ľubovňa; Jozef Surgent, predseda RKZ Spišská Nová 

Ves; Dušan Valúch - GS a zapisovateľ. 

Ospravedlnili sa: Vladimír Povoda, člen VV; Ivan Zapletal, člen sekcie značenia; Anna Mazániková a 

Vladimír Fehérpataky, členovia RK; Zuzana Kollárová, šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska.  

 

Program podľa pozvánky: 

1. Kontrola plnenia úloh                              P. Perhala 

2. Aktuálne majetkové otázky                                                                         M. Herchl                                                                                                                

3. Aktuálne úlohy Sekcie cykloturistiky                                                          Z.Jendţelovská, E. Rusnák 

4. Príprava 35 zrazu  cykloturistov KST                                                          E.Rusnák, M.Herchl 

5. Značenie v Levočských vrchoch                                                                  P.Perhala, E. Škutová, I.Zapletal,  

                                                                                                                      M.Olejník, J.Surgent, E.Rusnák                  

6. Rôzne      

7. Rozšírené zasadnutie – stretnutie VV s RR KST Spišská Nová Ves              

 

P. Perhala na úvod skontroloval prezenciu, ospravedlnil neprítomných, privítal prítomných, zaţelal 

výkonnému výboru úspešné plnenie úloh a jeho členom veľa zdravia, elánu a konštruktívneho prístupu 

v novom roku. Členov VV a prizvaných hostí prišiel na úvod zasadnutia pozdraviť a privítať na Čingove aj 

predseda RR KST SNV Vojtech Jeremiáš. 

 

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; T: pre CT, VT, VhT predĺţenie do ÚR 3.7. 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: predĺţený do 22.2. 2013.  

Stav: termín plynie. Priebeţnú informáciu v neprítomnosti V.Povodu dal M.Herchl: prebieha úprava 

formulára (profil osobnosti); okrem menných hesiel majú byť v publikácii aj vecné heslá - fakty z histórie 

KST a predchodcovských organizácií. Na toto V.Povoda aj M.Herchl odporúčajú angaţovať L.Khandla. 

Uznesenie 7/2012: VV konštatuje, ţe 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. Jendţelovská; T: predĺţený do 31.1.2013  

Stav: termín plynie. Zo zasadnutia SZ informovala Z.Jendţelovská -  riešenie zostáva otvorené pre Bánovce 

a Dolný Kubín. V Ţiari nad Hronom chcú vytvoriť značkársky okres Banská Štiavnica, v Poprade sa črtá 

riešenie v spojení s Levočou, rozšírenie značkárskeho regiónu PP o Keţmarok a Levoču, predsedom RKZ 

má byť E.Rusnák. Prítomný predseda RR Spišská Nová Ves V.Jeremiáš sa k tomu vyjadril, ţe priradenie 

značkárskeho okresu Levoča k Popradu by RR SNV nepoškodilo, naopak, keďţe majú veľa km TZT 

v zloţitom teréne Slovenského raja, by to aj uvítali. Š.Kuiš vyslovil zásadné výhrady proti vytváraniu 

hybridnej štruktúry. Je podľa neho nesprávne, aby z hľadiska registrácie svojho klubu OT TJ Javorinka 
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Levoča patril E.Rusnák pod RR Spišská Nová Ves a z hľadiska značenia pod RR Poprad. Vytvorenie 

samostatnej RR Levoča by povaţoval za čistejšie riešenie. P.Perhala vyjadril očakávanie, ţe to bude jedna z 

tém na popoludňajšom stretnutí VV s RR SNV. 

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. Jendţelovská; T: predĺţený do  22.2.2013  

Stav: termín plynie. P.Perhala poţiadal o urýchlenie práce na finálnej úprave záznamníka, pripomenul, ţe je 

moţné dať ho do projektu, ktorý bude predkladaný na BSK. 

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: neodzneli nové skutočnosti, plnenie uznesenia naďalej stagnuje.  

Uznesenie 59/2012: VV schválil harmonogram inventarizácie a zloţenie inventarizačných komisií 

nasledovne:  

- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava: 18.7.; IK: P.Perhala, Z.Jendţelovská, A. Luhová  

- RS Kokava –Háj: 18.9.; IK: J. Polomský, V.Fehérpataky, A.Luhová  

- DT Bardejov: 22.-23.10.; IK: E. Fábryová, Z. Jendţelovská, M.Herchl, V.Povoda  

- Zbojnícka chata, Téryho chata: 2.- 4.10.; IK: P.Perhala, Z.Jendţelovská, 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.Jendţelovská, 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 

Stav: Informoval P.Perhala. Inventarizačné zápisy mali byť skompletizované do 31.12.2012, termín nebol 

dodrţaný v prípade TD Bardejov a Chaty pri Zelenom plese, tie treba uzavrieť čím skôr. 

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:  uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

P.Perhala  informoval o priebehu pokračovania 22. VZ SZTK, ktoré sa po dlhom odďaľovaní konalo 

12.12.2012. VZ  uznesením uloţilo preúčtovanie výsledkov hospodárenia, vytvorenie expertnej skupiny na 

posúdenie a prípravu návrhu alternatívneho riešenia ďalšieho pôsobenia SZTK (členom expertnej skupiny za 

AŠPV je aj P.Perhala);  zaväzuje štatutárov realizovať odpredaj majetku len v krajnom prípade a so 

súhlasom členských subjektov (musia súhlasiť všetky „4 nohy“).  

Uznesenie 142/2012: VV schvaľuje nomináciu P.Perhalu do expertnej skupiny SZTK za AŠPV. Ukladá mu 

vyuţiť túto nomináciu a dohliadnuť, aby KST získal spravodlivý a oprávnený podiel z majetku SZTK.  

Z: P.Perhala, T: priebeţne 

Stav: termín plynie. Čo sa týka činnosti expertnej skupiny P.Perhala uviedol, ţe sa zameriavajú na audit 

súdnych sporov SZTK, audit nájomných zmlúv a ich plnenia. Správu majú vypracovať do konca marca, aby 

stihlo byť do konca apríla zvolané 23. VZ SZTK.  

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.Jendţelovská, 

M.Heinrich, T: 30.11.2012  

Stav:  úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 143/2012: VV ukladá propagačnej komisii pripraviť a výkonnému výboru predloţiť na 

schválenie výtvarné návrhy 

- na pamätný odznak (o priemere cca 4 cm) jubilejného 50. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska 

(názov podujatia, ročník, logá spoluorganizátorov) 
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- na propagačnú magnetku (názov a ročník podujatia, na podklade foto-motívu z lokality jubilejného 

stretnutia). Z: V. Povoda; T: 31.1.2013 

Stav: D.Valúch informoval, ţe na 5.2. 2013 je zvolané zasadnutie Propagačnej komisie, poţiadal 

o predĺţenie termínu do 22.2.2013  

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, ţe výťaţok z predaja zostane KST. 

Z: E.Fábryová; T: 25.5.2013 

Stav: termín plynie; P.Perhala dal členom redakčnej rady KS za úlohu informovať o tomto na najbliţšom 

zasadnutí DAJAMU (D.Kollára). 

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  

Stav: termín plynie. 

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: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.   

Uznesenie 86/2012: VV v prvom splnenom kole neschvaľuje výber dodávateľa na výkon protipoţiarnej 

ochrany pre Chatu M.R.Š., poţaduje doplniť do mandátnej zmluvy rozsah ponuky a vyţiadať od uchádzača 

(p. Štellmach, TATRAHASIL) novú ponuku. Na doplnenie dohliadne, resp. pripraví predseda majetkovej 

komisie.  

Z: E.Fábryová, T: 31.12. 2012  

Stav: podľa M.Herchla uţ E.Fábryová  dostala od TATRAHASIL-u nový návrh, E. Fábryová to nepotvrdila. 

Aby sa nepredlţovalo obdobie bez zmluvy, navrhla aby sa zatiaľ podpísala pôvodná zmluva a ďalšie úpravy 

sa vyriešia dodatkom.  Členovia VV súhlasili.  

U 86/2012 sa pre nevykonateľnosť ruší, vypúšťa sa zo sledovania. Prijaté nové uznesenie. 

Uznesenie  1/2013:  VV ukladá predsedovi KST podpísať na výkon protipoţiarnej ochrany pre Chatu 

M.R.Štefánika zmluvu s Ľubomírom Stellmachom - TATRAHASIL tak ako ju predloţil p.Stellmach 

a potrebné konkretizácie (rozsah ponuky) riešiť dodatkom. Z: P. Perhala, M.Herchl; T: 22.2.2013  

P.Perhala upozornil, ţe uznesenie 93/2012 bolo vyradené zo sledovania predčasne, keďţe nebolo doriešené 

odovzdanie plakety  KST jubilujúcemu OKST Bobrovec. Medzičasom prisľúbil V.Povoda, ţe to vybaví, 

treba to podchytiť uznesením. 

Uznesenie  2/2013:  VV poveruje V.Povodu zúčastniť sa 8.2.2013  výročnej členskej schôdze OKST 

Bobrovec a odovzdať bobroveckým turistom k jubileu miestnej organizácie plaketu KST. Sekretariát mu 

vystaví CP. Z: P.Perhala, V. Povoda, T:  8.2.2013   

Uznesenie č. 96/2012: VV schvaľuje návrh rozpočtu SZ KST na rok 2012 vo výške 79.500€ s 

pripomienkami nasledovne: na obnovu lyţiarskeho značkovania 5000 €, na odmenu organizačnému 

pracovníkovi sekcie značenia (E. Škutová) 350 €, organizačnému pracovníkovi sekretariátu KST (I. 

Ovečková) 150 €,  predsedovi KST a 1. podpredsedníčke kaţdému po 200 € za získanie financií pre KST, 

delegátovi KST P. Perhalovi na účastnícky poplatok na konferenciu EWV v Stavangeri (Nórsko) 420 €, 

čiastku 2080 € pouţiť na mzdu zamestnanca sekretariátu, 4600 € ponechať na záver roka ako rezervu. VV 

neschvaľuje organizovanie dvojdňového jesenného aktívu značkárov. Z: Z. Jendţelovská T: 31.12.2012  

Z.Jendţelovská: rozpočet bol dodrţaný, odmeny vyplatené. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.   

Uznesenie 102/2012: VV sa zaoberal návrhom, ktorý v zmysle uznesenia U95/2012 predloţila SZ. VV sa 

s návrhom sekcie (pomenovať po A.Guldanovi TZT v okolí Bratislavy) nestotoţnil a s ohľadom na prianie 
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rodiny A.Guldana zotrváva na svojom rozhodnutí, aby chodník, ktorý ponesie meno A. Guldana,  bol v 

Slovenskom raji.Z: Z.Jendţelovská, T: 31.1.2013  

Stav: termín plynie. P.Perhala očakáva, ţe sa vec dorieši na dnešnom stretnutí s členmi RR KST SNV.  

 

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 Stráţske), Júliusovi Pittnerovi (KST MŠK Ţiar 

n.Hronom), Emanuelovi Krátkemu (KST Tempo Hliník n.Hronom); udelenie strieborného odznaku 

Robertovi Marošimu a Štefanovi Ţipajovi (obaja KST MŠK Ţiar n.Hronom). 

Predseda KST udelil Čestné uznanie KST Viktorovi Smoľakovi, Miroslavovi Kačurovi, Petrovi Vaľovi, 

Dušanovi Kmecovi (všetci KST Stráţske), Ing. Jaroslavovi Baranovi, Eliške Hodţovej, Marte Hrmovej 

(všetci KST Tempo Hliník n.Hronom) a Lubošovi Luptákovi (KST MŠK Ţiar n.Hronom), ďalej predseda 

KST udelil Ďakovný list KST, toto ocenenie dostanú Ján Sabo, Igor Goč, Jozef Kormaník (KST Stráţske) 

a Marian Gajdošík (KST Tempo Hliník n.Hronom), Mária Filipová, Marta Jánošíková, Eva Filipková, 

Drahomíra Hoghová, Vladimír Mojţiš (všetci KST Pustý hrad Zvolen) VV ukladá sekretariátu vystaviť 

schválené ocenenia a zaslať ich navrhovateľom. Z: P.Perhala, T: ihneď  

Stav:  plakety pre Rádiovíkend a Televíkend, boli objednané  (sklo v kazete), tým je uţ celé uznesenie 

splnené, vypúšťa sa zo sledovania. P.Perhala poţiadal o schválenie nového uznesenia. 

Uznesenie 3/2013: VV schvaľuje, aby sa odovzdanie plakiet KST (ktorých udelenie VV schválil  na 

zasadnutí  v Prešove, 21.9.2012) zástupcom redakčných kolektívov RTVS, pripravujúcich relácie 

Rádiovíkend a Televíkend, uskutočnilo pri príleţitosti 50. Stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska. 

Z: P.Perhala; T: 25.5.2013   

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 predĺţený do 31.3.2013. 

P.Perhala doplnil informáciu, ţe sused p.Vavrík (Záborského 35) na mailovú informáciu o plánovanej 

výmene plota reagoval vyjadrením v tom zmysle, ţe ho KST obmedzuje. Podpredseda pre organizáciu 

a legislatívu M.Heinrich preto dohliadne, aby sa postupovalo podľa stavebného zákona – ohlásenie drobnej 

stavby, atď. Uznesenie k tomu nebolo prijímané. 

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.Beloritovej, na 13. ZZ KČT v Jilemnici (Liberecký kraj) v termíne 7.-10.2.2013;  

ich cestovné náklady hradí KST, pobytové náklady znáša pozývateľ. Sekretariát im vystaví CP. Z: 

P.Perhala; 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. Jendţelovskej, J. 

Mitáľovi, J. Chromíkovi a členovi čestného predsedníctva P. Perhalovi. Z: P,Perhala, T: 17.1.2013 

Stav: Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Informoval Š.Kuiš, ktorý  ako delegát VV pripravil 

o priebehu zrazu aj písomnú informáciu. Hodnotil podujatie ako štandardne dobrý zimný zraz, vyzdvihol 

osobný vklad nestora kysuckých zrazov M.Tomana a starostu Oščadnice M.Plevku. Zaregistrovalo sa 1148 

účastníkov, vekové rozpätie 8 – 80 rokov, v kategórii mládeţe bolo 49 účastníkov,  moţnosť zimného 

táborenia vyuţilo 20 otuţilcov. Zo zahraničia prišlo 33 turistov z ČR a 5 Poliakov. Hladký priebeh 

zabezpečovalo zhruba 80 miestnych organizátorov, z toho bolo 46 sprievodcov (dobre viditeľných vďaka 
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reflexným vestám ) na 16 –ich trasách, koordinovaných osobne predsedom RR KST Čadca F.Ţabkom. 

Pozitíva: dobré snehové podmienky, ustálené zimné počasie (škoda, ţe nebolo viac slnka...), nebol hlásený 

ţiadny váţnejší úraz; beţkári sa mohli dostať na hrebeň Veľkej Rače vlekom zdarma, prípadne so zľavou na 

sedačke. Vďaka spolupráci s lyţiarskym strediskom Snow paradise a podpore zo strany ŢSK boli turistom 

k dispozícii dobre pripravené  trasy so strojovo upravovanou stopou.  

Najviac lyţiarov (498) absolvovalo trasu L2 po trase Beskydsko-Javorníckej lyţiarskej magistrály, zo sedla 

Semeteš  smerom na Oščadnicu. Ak niečo vytknúť – bol by uvítal úplnejšie informácie k doprave na trasy 

a aj v nedeľu mal byť niekto na štábe. Z pozície členky OŠ doplnila pohľad na prípravu zrazu 

Z.Jendţelovská. Predseda sekcie LT bol iniciatívny, hoci niekedy jeho vstupy vyznievali kontraproduktívne. 

Zo strany domácich pociťovala značnú rezervovanosť, brali prípravu zodpovedne, ale bolo cítiť obavy 

o výsledok. Aţ na poslednom zasadnutí štábu sa ľady prelomili, dokonca prejavili odhodlanie pripraviť 

v budúcnosti i ďalšie celoslovenské, alebo medzinárodné podujatia. Štáb sa ešte stretne na záverečné 

vyhodnotenie. P.Perhala vyjadril nespokojnosť s tým, ţe zo strany OŠ a RR KST Čadca nebol úplne 

informovaný, akým spôsobom  bol 47. ZZ KST podporený zo Ţilinského samosprávneho kraja. Zistil to keď 

pred otvorením zrazu absolvoval v sídle ŢSK oficiálne stretnutie s predsedom ŢSK J.Blanárom na tému 

plnenia dohody o spolupráci. V súvislosti s cestou na toto stretnutie dal dodatočne zapísať uznesenie: 

Uznesenie 4/2013: VV schvaľuje cestu predsedu KST P.Perhalu a členky VV Z.Jendţelovskej  do Ţiliny, 

dňa 17.1.2013, na stretnutie  s predsedom ŢSK  J.Blanárom. Sekretariát zabezpečí vystavenie CP. 

Z: P.Perhala; T: 17.1.2013 

P.Perhala tému zrazu uzavrel konštatovaním, ţe štafetu zimných zrazov v Oščadnici prevzali Bardejovčania. 

Kým Oščadnica predstavovala model roztrúseného ubytovania, v Bardejove to bude na jednom mieste, na 

účastníkov čaká  ubytovacia kapacita aj bazény Bardejovských kúpeľov, ktoré sa zaviazali poskytnúť 1 200 

lôţok. 

Uznesenie 114/2012: VV schvaľuje bez pripomienok predloţenie VP č.16/2011 o pomenovaných turisticky 

značených trasách  na schválenie v ÚR v roku 2013. Z: M. Heinrich, T: ÚR 3.7.2013  

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 3.7. 2013 

Stav: Termín plynie. 

Uznesenie 117/2012: VV odporúča Sekcii značenia osloviť značkárov z okolia Banskej Štiavnice (KZ pri 

RR Ţiar nad Hronom) na vytvorenie značkárskeho okresu Banská Štiavnica, ktorý by spravoval TZT v okolí 

B. Štiavnice a ďalej smerom na Levice.  Z: Z.Jendţelovská; T: 31.1.2013  

Stav: termín plynie; podľa Z.Jendţelovskej to smeruje k odporúčanému riešeniu.  

Uznesenie 118a/2012: VV ukladá predsedovi propagačnej komisie (PK) vyţiadať 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 predloţiť do VV na posúdenie ďalšieho postupu. 

Z: V. Povoda, T: 7.12.2012 

Stav: D. Valúch poţiadal o predĺţenie termínu do 30.3.2013, informáciu pre VV pripraví po zasadnutí 

propagačnej komisie. 

Uznesenie 118b/2012: VV ukladá predsedovi PK pripraviť návrh PK na symbolické ocenenie sponzorov, 

darcov a dobrovoľníkov, ktorí sa zaslúţili o rekonštrukciu Chaty pod Rysmi.Z: V. Povoda, T:7.12.2012 

Stav: D. Valúch poţiadal o predĺţenie termínu do 30.3.2013, informáciu pre VV pripraví po zasadnutí 

propagačnej komisie. 

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; T: 7.12.2012 

Stav: kontakt bol umiestnený na web, ako súčasť informácií o zľavách a iných výhodách pre členov KST. 

Uznesenie splnené,  vypúšťa sa zo sledovania. 

http://www.kst.sk/
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Uznesenie 122/2012:  VV vzhľadom na prebiehajúce zmeny v externej legislatíve (legislatíva SR – 

očakávané zmeny v zákonníku práce) odporúča Sekcii značenia uskutočniť aktív sekcie aţ v 1. štvrťroku 

2013. Z: Z.Jendţelovská. 

Stav: termín plynie, aktív sa podľa predbeţnej informácie bude konať v termíne 16.-17.3. 2013 vo Zvolene. 

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: M.Herchl informoval, ţe ide o záleţitosť ktorá sa nedá riešiť „na telefón“. Je ochotný vycestovať tam, 

stretnúť sa najneskôr do konca marca s aktérmi tejto kauzy a zistiť, čo sa dá robiť. 

Uznesenie 5/2013: V súvislosti s uznesením 124/2012 VV schvaľuje cestu predsedu majetkovej komisie 

KST Miroslava Herchla na Chatu pod Inovcom, v termíne ktorý si sám určí, tak aby mohol informovať na 

aprílovom zasadnutí VV. Z: M.Herchl, T: 19.4.2013 

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, ţe 

„do vydania kolaudačného rozhodnutia je nájomné 500 €“. VV poveruje P.Perhalu, aby toto rozhodnutie 

(poţadovať 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: P.Perhala informoval, ţe uznesenie je splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

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: M.Herchl informoval, ţe stretnutie sa uskutočnilo, aj keď bez P.Perhalu, ktorý sa v rovnakom termíne 

zúčastnil 1. Zasadnutia Expertnej skupiny SZTK. Najprv sa 17.12. stretli spolumajitelia aby si „zladili noty“, 

na druhý deň sa potom konalo stretnutie spolumajiteľov s nájomcami. Zápis bol vyhotovený. Uznesenie 

splnené, vypúšťa sa. Podrobnejšie informácie – úlohy a závery z tohto stretnutia budú predmetom 

samostatného bodu Aktuálne majetkové otázky (ďalej v zápise).  

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: splnené, vypúšťa sa.  

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 

Stav: termín plynie; M.Herchl informoval, ţe v tejto veci oslovil L.Gancarčíka, ten má skúsenosti 

s problematikou ČOV na vysokotatranských chatách KST. Ďalšiu informáciu pripraví do marcového 

zasadnutia VV. 

Uznesenie 130/2012: VV schvaľuje usporiadanie medzinárodnej konferencie „Turistika v stredoeurópskom 

priestore“, pri príleţitosti 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 priebeţne 

informovať VV o stave príprav podujatia a jeho finančnom zabezpečení. Z: P.Perhala, T: priebeţne 

Stav: termín plynie; Š.Kuiš tlmočil odkaz z vedenia MTSZ, ţe by uvítali spresnenie obsahového zamerania 

konferencie. P.Perhala predpokladá spresnenie témy v priebehu februára.  

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: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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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: ešte stále sa nepodarilo nájsť na podpis dohody termín vyhovujúci obom stranám. 

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: tlačová konferencia sa uskutočnila, materiály sú na webe, podpis dohody zaregistrovali viaceré médiá, 

vrátane STV, TK splnila účel. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

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 Podluţany, 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;  P.Perhala informoval, ţe na základe písomného pozvania sa 29.12.2012 zúčastnil 

výročnej členskej schôdze KT Rodina Dunajská Streda  a osobne odovzdal ocenenia udelené štyrom členom 

uvedeného klubu. Dodatočne dal zapísať uznesenie s číslovaním roku 2012: 

Uznesenie 163/2012: VV schvaľuje cestu P.Perhalu do Dunajskej Stredy na VČS KT Rodina, dňa 29.12. 

2012 aby udelil zaslúţilým funkcionárom zlaté a strieborné odznaky KST (viď U 137/2012). Sekretariát 

zabezpečí vystavenie CP. Z: P.Perhala, T: 29.12.2012 

Keďţe uznesenie uţ bolo splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

Uznesenie 147/2012: VV berie na vedomie predbeţnú  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 

Stav: termín plynie. 

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. Ekonomická 

komisia zabezpečí, aby mu boli faktúry na kontrolu doručené najneskôr 31.1.2013 

Z: E.Fábryová, V.Povoda; T: 28.2.2013  

Stav: termín plynie; EK získala od SHS JAMES podklady, P.Perhala ich odovzdal V.Povodovi 24.1.2013. 

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 

Stav: P.Perhala informoval, ţe prvé dva projekty boli vypracované; dodatočne bol vypísaný tretí projekt, aj 

do toho sa KST zapojil. Uznesenie je splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 150 /2012: VV schvaľuje účasť P.Perhalu, Z.Jendţelovskej a D.Valúcha na rokovaní so 

starostom Oščadnice dňa 8.12.2012,  k príprave 47. ZZ KST. Z: P.Perhala; T: 8.12.2012.   

Stav: Uznesenie je splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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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 Zlatého 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, Alene Beloritovej, Vojtovi  Jeremiášovi a kolektívu sprievodcov v Slovenskom raji počas 

7.MZZTv Levoči. Ukladá sekretariátu zabezpečiť vystavenie ocenení a ich zaslanie navrhovateľom. Z: 

P.Perhala; T: 25.1.2013 

Stav: P.Perhala informoval o dodatočnej oprave overenej zápisnice – J.Kamienovi bol schválený Zlatý 

odznak KST, nie strieborný ako sa omylom dostalo do zápisu. Uznesenie je splnené, vypúšťa sa.  

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 

Stav: Uznesenie je splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

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 

Stav: Uznesenie je splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

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 

Stav: Uznesenie je splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Zborník je k dispozícii v kniţnici KST.  

Uznesenie 155/2012: VV ukladá konateľovi TURSERVIS KST, s.r.o. poţiadať Stavebný úrad Kremnica 

o predĺţenie platnosti ÚR na ďalšie dva roky. Z: P.Perhala, T: ihneď 

Stav: Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

Uznesenie 156/2012: VV schvaľuje postup konateľa TURSERVIS KST s.r.o a jeho úsilie dohodnúť  

s konateľom ELEMENT s.r.o. splátkový kalendár neuhradeného záväzku z rokov minulých po 200 

€/mesačne; schvaľuje pôţičku pre TURSERVIS KST s.r.o., vo výške  960 €. Z: P.Perhala, T: splatnosť 

poslednej splátky do 15.4. 2013  

Stav: termín plynie; splátky sú uhrádzané.  

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. 

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 

Stav: Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

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: priebeţne  

Stav: Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

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 

Stav: termín plynie. 

Uznesenie 160/2012: VV schvaľuje prílohu č.1 k VP 10/2011 bez pripomienok. 

Z: E.Fábryová, Z.Jendţelovská, T: trvale 

Stav: Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
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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  

Stav: Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

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 

Stav: termín plynie. Organizačná komisia sa tým ešte nezaoberala. 

 
2. Aktuálne majetkové otázky (M. Herchl)      

Predseda majetkovej komisie informoval o stretnutí s nájomcami. Deň vopred, 17.12.2012 mu  predchádzalo 

rokovanie spolumajiteľov, s cieľom zladiť poţiadavky a moţnosti, určiť finančné mantinely. 

Na samotnom stretnutí s nájomcami dňa 18.12.2012  sa rekapitulovali  hlavné výsledky na úseku opráv, 

údrţby a zveľaďovania chát za rok 2012 a realizačné priority na rok 2013: 

2.1 Chata pri Zelenom plese 

- vyváţenie okruhov kúrenia, zateplenie vstupu (zádveria) a jedálne 

- výmena vstupných dvier a komínových vloţiek 

- oprava podlahovej izolácie v skladoch 

- vylepšenie baru, poloţenie kobercov, prerobenie izby chatára 

- v spolupráci s ENEL-om  sfunkčnenie MVE na odtoku vody zo Zeleného plesa 

Zámery na r.2013:  inštalovanie náhradného zdroja elektriny (dieselagregát), postavenie kachľovej pece 

v jedálni; výmena pece v kuchyni, výmena obkladov v kuchyni, pri tej príleţitosti aj výmena el.rozvodu. 

Celkove v sume 9 600 €  

2.2 Téryho chata 

- rekonštrukcia záchodov na splachovacie (návštevníci to vzápätí znefunkčnili...), nátery drevených 

obkladov zvonka budovy, výmena drevených obkladov a obkladačiek v kuchyni. 

Zámery na r.2013: výmena ústredného kúrenia a kotla (nerealizované v roku 2012), nátery v chodbách, 

rekonštrukcia septika, zateplenie izieb; celkove v sume 12 000 €.   

2.3 Zbojnícka chata 

- realizovali  sa rozsiahle úpravy na suchých WC (ešte to nie je ukončené), vrátane spevnenia svahu, bol 

dovezený materiál na opravu terasy a krytina na čističku, zriadené samostatné WC pre personál chaty.  

Na realizáciu v roku 2013 čaká: vybavenie a schválenie dokumentácie pre vyhnívaciu nádrţ čističky 

a súvisiace potrubia, viacero drobných poloţiek ; celkove v sume 7 200 €. 

2.4  Chata pod Rysmi 

- kolaudačné konanie sa v roku 2012 nepodarilo dotiahnuť do vydania kolaudačného rozhodnutia, teraz je 

prerušené do 15.6. 2013, vzhľadom na sezónnu uzáveru prístupu k chate. Odstraňovanie kolaudačných 

nedostatkov sa ale začne skôr, hneď ako to počasie umoţní. Faktúry vystavené na rekonštrukčné práce, 

prevzal na kontrolu V. Povoda. 

2.5  Chata M.R. Štefánika 

- bolo opravené WC a komora, zlepšený vzhľad chodby a schodišťa (výmena obkladov, nové nátery), 

výmena dresu a nerezového stola v kuchyni, obnova zariadenia na izbách. 

V roku 2013 je potrebné riešiť: účinnosť vykurovania (vyváţenie kúrenia, dorobenie zateplenia), výmenu 

umývadiel a podlahovín na izbách; suma ešte nebola odhadnutá.  

Ďalej chatári prezentovali svoje doterajšie skúsenosti z poskytovania zliav pre partnerov.  Majitelia rozhodli 

zľavu ponechať zatiaľ bez zmeny, po ukončení sezóny 2013 bude prehodnotenie.  

Ďalšie body: dar od spoločnosti ENEL v hodnote 3000 € na nákup úsporných ekologických ţiaroviek pre 

vybavenie chát; manipulácia s odpadom – z prevádzky chát vyplýva produkcia odpadu, ktorý treba zváţať 

do doliny, nájomcovia boli dôrazne upozornení, ţe doklady o odvoze odpadu kontroluje inšpekcia ţivotného 

prostredia. Inventarizácie - v priebehu roka boli fyzicky vykonané na všetkých chatách. Nasledujúce 

stretnutie majiteľov s nájomcami bude koncom apríla 2013 na Téryho chate. 
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P.Perhala poţiadal o skompletizovanie podpisov členov inventariz. komisie na všetkých  inventarizačných  

zápisoch. Pripomenul, ţe v septembri 2012 ÚR  KST schválila pôţičku pre dofinancovanie rekonštrukcie 

Chaty pod Rysmi a zaujímal sa aký je stav. E.Fábryová: nie je moţné ţiadať pôţičku, kým nie je spravená 

účtovná závierka za 2012. 

Š.Kuiš nedávno navštívil Chatu M.R.Štefánika ako člen IK, poznatky z návštevy: nevyhnutne bude treba 

riešiť zväčšenie kapacity kuchyne aj jedálne, rozšírením do svahu; keď sa chce ENEL dlhodobo profilovať 

ako sponzor ekologických riešení energetiky vo vysokohorskom prostredí, nech pomôţu KST s náročnou 

rekonštrukciou 22 kV vedenia z Trangošky, na terajšom kábli sú nehorázne straty. 

Predseda RK J.Pullmann sa zaujímal, ako bolo naloţené s WC, pred niekoľkými rokmi nevhodne 

zakúpeným pre Chatu pod Rysmi, ktoré nikdy nebolo inštalované. Je stále odloţené u v sklade firmy  Dúha 

v Prešove? M.Herchl nemal aktuálnu informáciu.   

Uznesenie 6/2013: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie preveriť situáciu okolo nevyuţitého WC, 

pôvodne zakúpeného pre Chatu pod Rysmi, a navrhnúť ďalší postup. Z: M.Herchl, T: 30.4.2013    

 

3.   Aktuálne úlohy Sekcie cykloturistiky (E. Rusnák) 

Bod krátko uviedla členka VV pre sekcie Z.Jendţelovská a odovzdala slovo predsedovi sekcie CT. 

E.Rusnák začal tým, ţe sekciu CT treba omladiť. S tým cieľom uţ sa nejaké personálne zmeny v sekcii 

udiali, ale napríklad L.Bimbo z RR KST Bratislava - KBT sa neprejavil, dá sa pochopiť pracovná 

zaneprázdnenosť, no mal by ho nahradiť niekto iný, zástupca Bratislavy a okolia je v sekcii potrebný. 

Problém robí všeobecne nízka ochota ľudí podieľať sa na organizačnom rozvoji cykloturistiky (a turistiky 

všeobecne ...). Rastúca obľuba cykloturistiky sa síce prejavuje v rastúcom počte účastníkov rôznych 

cyklopodujatí, ale akosi nevidno chuť pracovať v sekcii, nedarí sa získať mladších pre funkcionársku prácu. 

Najbliţšie zasadnutie sekcie CT  bude v Piešťanoch (v prvom polroku 2013, presný termín ešte nebol 

stanovený)  aby  sekcia získala priamo na mieste  prehľad o stave prípravy 35. cyklozrazu KST. Je to 

príleţitosť pozvať aj predsedu SCK, tieţ je z Piešťan a hľadať cestu spolupráce. Keď spolupráca funguje 

v Levočských vrchoch, mohla by aj inde.  Čo sa týka poţadovaných podkladov zo sekcie CT pre obnovu 

akreditácie, pracuje sa na tom, budú  do konca februára. Predseda sekcie CT navrhuje pozvať na 35. 

cyklozraz KST hostí z KČT, PTTK a MTSZ a získať ich pre myšlienku zaloţenia tradície rotujúceho 

medzinárodného cyklozrazu (obdoba medzinárodného zimného zrazu KST,KČT, PTTK). VV vzal 

informácie na vedomie. 

 

4. Príprava 35. zrazu  cykloturistov KST na piešťanskej Sĺňave (E.Rusnák, M.Herchl) 

Bod uviedol E. Rusnák . Úvodné stretnutie k podujatiu v roku 2012 sa uskutočnilo v zodpovedajúcom 

zloţení pre vytvorenie OŠ, bolo konštruktívne. Spresnenie trás a schválenie výberu ubytovacích kapacít 

očakáva v priebehu marca.  Ďalej informoval predseda OŠ M.Herchl. V septembri 2012 mal prijatie 

u primátora, v októbri bol konštituovaný OŠ, do konca roku 2012 sa uskutočnili stretnutia s predstaviteľmi 

obcí a miest v okolí Piešťan a rokovania s majiteľmi ubytovacích  zariadení. V tomto roku Piešťany aj 

Vrbové  oslavujú 900 rokov, to je vhodná konštelácia  na získanie podpory pre celoslovenské podujatie, ako 

súčasť osláv. Trasy uţ sú navrhnuté (M.Herchl ich aj konkretizoval), aj program, vrátane slávnostného 

otvorenia zrazu v kempe Sĺňava. Nie je doriešený náhradný (krytý) priestor pre prípad daţďa. Slávnostné 

ukončenie bude v sobotu večer, na nedeľu zostane individuálny program. Organizátori nadviazali kontakt so 

zdruţením telesne postihnutých, ponúkli moţnosť zapojiť sa, trvalou pamiatkou na cyklozraz by mohlo byť 

vytýčenie a vyznačenie cyklotrasy pre zdravotne hendikepovaných cykloturistov. Súčasťou zrazu bude 

manifestačná jazda mestom na počesť 900-ročnice, cieľom je zhromaţdiť 900 ľudí na bicykloch, 

samozrejme vrátane miestnych. Ubytovanie - v kempingu Lodenica je 60 lôţok v cenovo prístupnom 

turistickom štandarde, ďalšie kapacity v penziónoch, rokujú aj s hotelom SOREA o poskytnutí zľavy, ale nie 

je to ešte dohodnuté. Stravovanie  - reštaurácia Dino ako základ. V otázke spolupráce s SCK  je M.Herchl po 

doterajších skúsenostiach opatrný, ale preverí záujem a ochotu SCK či vôbec a akým spôsobom by sa pridali 

k zrazu. Z následnej diskusie: 
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P.Perhala: Ako je to s výškou účastníckych poplatkov? M.Herchl: chceme udrţať na úrovni minulého roka, 

nezvyšovať.  

P.Perhala: Kedy bude vydaný 1.spravodaj ? M.Herchl: na jar treba najprv všetky vytýčené trasy prejsť, 

zmerať, aţ potom. 

E.Rusnák: Spravodaj musí byť vydaný najneskôr 15.4.,  uzávierka prihlášok v polovici júla. 

Š.Kuiš navrhol M.Herchlovi aby do prihlášky doplnili otázku, ako  účastník pricestuje (moţnosti: vlak, 

autobus, individuálne autom, na bicykli). Keďţe Piešťany sú rýchliková zastávka na hlavnej trase, malo by 

to podľa neho význam ako podklad prípadnej poţiadavky na ţelezničnú spoločnosť, na posilnenie určitých 

spojov.  

 P.Perhala na záver dvoch bodov venovaných sekcii CT poďakoval za informácie. Zároveň pripomenul, ţe  

nielen sekcia CT, ale všetky sekcie musia dodať podklady na re-akreditáciu do konca februára. Je to 

základný predpoklad na zrušenie prechodného STOP na všetky školenia.  

Neboli prijímané uznesenia. 

 

5.  Turistické značenie v Levočských vrchoch (E. Škutová, P.Perhala) 

Bod uviedol P.Perhala s tým, ţe ide o významný projekt, ktorého realizácia bohuţiaľ uţ dlhšie polarizuje 

sekciu značenia. Chcel umoţniť priamu konfrontáciu, preto na zasadnutie VV prizval zainteresovaných – 

predsedníčku sekcie E.Škutovú, jej oponenta v sekcii I. Zapletala, predsedov regionálnych komisií značenia 

M. Olejníka (Stará Ľubovňa) a J.Surgenta (Spišská Nová Ves), aj iniciátora vyznačenia turistických 

chodníkov a cyklotrás v znovu sprístupnených  Levočských vrchoch E.Rusnáka.  

E.Škutová: Cez Levočské vrchy (LV) bola ako hlavná os vytýčená severojuţná trasa (červená, č. 0903) 

s nástupom z Vyšných Ruţbachov v smere na Levoču a Smiţany do Slovenského raja. Zhruba 40 km úsek 

vedie územím bývalého vojenského pásma, bez akejkoľvek turistickej infraštruktúry, z toho dôvodu boli 

vytýčené aj potrebné priečne (únikové) trasy. Prevaţná časť uţ bola vyznačená, menšiu časť zostáva 

dokončiť, hlavnou úlohou na rok 2013 je osadenie smerovníkov.  

J.Surgent: Proti zámeru  vyznačenia turistických chodníkov v LV spočiatku nenamietal nikto, vyzeralo to na 

všeobecný súhlas a záujem, ale keď sa objavili prvé značky v teréne, ozvali sa poľovnícke zdruţenia, ozvali 

sa ochranári so zámerom presadiť chránené vtáčie územie, čím sa práce v teréne zastavili. Značkári stihli 

vyznačiť aspoň cyklotrasy, ktoré boli počas 7.MZZT v Levoči vyuţité ako lyţiarske trasy. Rekognoskáciu 

robili spolu s E.Rusnákom. Rokovania s majiteľmi lesných pozemkov (urbariáty), s mestom Levoča 

a s okolitými obcami  vyzneli ústretovo, okrem poľovníkov všetko bolo priechodné. Má pripravených 7 

kolov, 4 smerovníky aj so smerovkami, na jar budú osadené e prepojenie zo Starej Ľubovne do Slovenského 

raja je hotové.  

M.Olejník: V severnej časti LV je schvaľovacích problémov menej, no vzťahy s poľovníkmi sú tieţ napäté. 

Intenzívna ťaţba dreva končí, skoro všetko je uţ vyťaţené. Červená trasa v úseku Vyšné Ruţbachy-Niţné 

Ruţbachy je vyznačená.  

E.Škutová poďakovala J.Surgentovi a M.Olejníkovi za to, čo všetko urobili pre vyznačenie LV.  

E.Rusnák: Nedá sa to zúţiť na problém s poľovníkmi, svoju hru si hrá aj správa Vojenských lesov 

a majetkov (aj keď, zdá sa, tieţ reprezentuje hlavne poľovnícke záujmy). Bez jej súhlasu zostáva na hlavnej 

trase cca 6 km nevyznačených, hoci uţ sú v tlači mapy, kde je celá trasa zakreslená. V uplynulom roku som 

turistickému vyznačeniu LV osobne venoval veľmi veľa času, aj v teréne aj na rokovaniach, výsledkom je 

ţe so spolufinancovaním pomohli dotknuté mestá a obce. Cykloznačenie má náskok, ale uţ osadené 

smerovníky sú vyuţiteľné aj pre pešie značenie. Značenie v LV sa stalo ukáţkou moţnej spolupráce s SCK. 

Osobne povaţujem za potrebné, aby vedenie KST vyvolalo rokovanie cez ministerstvo obrany aby došlo 

k nejakej dohode so spomínanou správou vojenských lesov a majetkov. 

P.Perhala: Zatiaľ tu bol prezentovaný  jeden pohľad, podľa ktorého je všetko viac-menej v poriadku, 

podstatne kritickejšie informácie o stave značenia v LV mám od člena SZ I. Zapletala. V uplynulých dňoch 

bol hospitalizovaný, poslal písomné vyjadrenie, ktoré sa dá zhrnúť v tom zmysle, ţe postoj predsedníčky SZ 

k vyznačeniu Levočských vrchov sa rovná sabotáţi. 

Poznámka zapisovateľa: celé písomné vyjadrenie I.Zapletala je v prílohe zápisnice. 
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E.Škutová: Pri všetkej úcte k profesorovi Zapletalovi, jeho kritika mojej osoby je všeobecne známa a 

dlhodobá, nie je to nič nové. Ak chceme byť konštruktívni, mali by sme sa tu venovať inej veci – návrhu na 

organizačnú zmenu, ktorá sa dotýka značkárov z RR Spišská Nová Ves a RR Poprad a bude mať vplyv na 

organizáciu činnosti značkárov v Levočských vrchoch . Je to návrh na odpojenie značkárskeho okresu 

Levoča (cca 130 km TZT) od regiónu SNV a jeho pripojenie k regiónu Poprad v záujme oţivenia dlhodobo 

slabej činnosti popradskej komisie značenia. Návrh podporuje predseda RR Poprad M.Ţilka, súhlasí aj E. 

Rusnák, ktorý by od M.Ţilku prevzal funkciu predsedu komisie značenia, a ako sa na začiatku dnešného 

zasadnutia v rámci kontroly úloh vyjadril V.Jeremiáš, aj RR SNV je s takýmto riešením uzrozumená.  

E.Rusnák: čo sa týka zmeny organizácie, boli pozakladané Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)  

a ich pôsobnosť kopíruje územie samosprávnych celkov. Najkompatibilnejšie s takým územným členením 

by bolo vytvorenie novej RR Levoča-Keţmarok. Netajím sa zámerom etablovať Levoču a jej severné okolie 

od Keţmarku po Branisko ako samostatný región. Kým ale nie je naplnená podmienka na vytvorenie novej 

RR  - existencia minimálne 5 odborov/klubov (tri levočské kluby nestačia), povaţujem návrh E. Škutovej za 

vyhovujúce prechodné riešenie. Dočasne dovtedy, kým sa podarí aspoň dva z turistických klubov 

existujúcich v okolí Levoče získať pre vstup do KST.   

Š.Kuiš: Ak sú tu reálne existujúce kluby, ktoré stačí presvedčiť, aby si kupovali známky KST, tak je vznik 

novej RR otvorený. Vznik novej RR povaţujem za lepšie riešenie, neţ robiť zmenu, ktorá je „mačkopes“ 

s vopred známou krátkou ţivotnosťou. 

M.Herchl, J.Surgent: nech sa nové odbory zaregistrujú v KST a do konca roku by mohlo fungovať to 

prechodné riešenie  navrhnuté E.Škutovou. 

E.Škutová: Stanovy KST nezakazujú dvojité členstvo, keby sa E.Rusnák prihlásil za člena niektorého 

z klubov v rámci RR Poprad, nič by nebránilo tomu aby prevzal funkciu predsedu komisie značenia 

v Poprade a zároveň by naďalej viedol KST TJ Javorinka Levoča, v rámci RR SNV. 

E.Fábryová: Za najjednoduchšie povaţujem udeliť výnimku.  

E.Rusnák: VV je uznášaniaschopný, tak o tom hlasujte. 

Š. Kuiš: Opakujem svoj návrh riešenia – nech si Levoča, resp. Levoča-Keţmarok zvolá ustanovujúcu 

schôdzu, ak dokáţe sústrediť minimálne 5 subjektov. 

P.Perhala: Dopracovali sme sa k návrhu uznesenia: 

Uznesenie 7/2013: VV odporúča E.Rusnákovi aby zvolal ustanovujúce zhromaţdenie novej regionálnej 

rady (pracovné označenie Levoča-Keţmarok), na ktorom je potrebné schváliť Stanovy  RR a personálne 

zloţenie RR. Uvedené dokumenty spolu s overenou zápisnicou a prezenčnou listinou z ustanovujúceho 

zhromaţdenia sú podmienkou registrácie nového subjektu na Ministerstve vnútra SR; na základe registrácie 

môţe nová RR poţiadať VV o schválenie v štruktúre KST. Z: M. Heinrich; T: 31.3.2013 

 

6. Rôzne      

6.1 Pomenovanie turistického chodníka po A.Guldanovi. Ţelaním rodiny zosnulého bolo pomenovať po 

A.Guldanovi chodník v Slovenskom raji. Návrh trasy v Spišskom Podhradí nebol v zmysle uvedeného 

ţelania, P.Perhala poţiadal spišských značkárov o nový návrh. J.Surgent navrhol modrú trasu z Tepličky nad 

Hornádom cez Novoveskú Hutu na Medvediu hlavu (TZT 2828; 23,5 km). Na Medvedej hlave plánujú 

postaviť rozhľadňu, čo atraktívnosť a vyuţívanie trasy v budúcnosti ešte zvýši. 

Uznesenie 8/2013: VV schvaľuje pomenovanie TZT 2828, modrá značka z Tepličky nad Hornádom cez 

Novoveskú Hutu na Medvediu hlavu, po zosnulom Arnoštovi Guldanovi. Ukladá sekcii značenia 

zabezpečiť, aby sa otvorenie pomenovaného chodníka udialo pri príleţitosti 1.výročia spomienky na 

A.Guldana. Z: Z. Jendţelovská; T: 30.6.2013  

6.2  VV prerokoval návrhy na ocenenia, doručené od predchádzajúceho zasadnutia. O návrhu z RR KST 

Prešov na udelenie medaily M. Janošku Jitke Mikušovej sa hlasovalo s výsledkom 1x za, 2x proti, 2 sa 

zdrţali. Taktieţ sa hlasovalo o návrhu na udelenie Lutonského plakety J.Hanobíkovi, s výsledkom 2x za, 2x 

proti, 1 sa zdrţal. Ide o ocenenie ktoré schvaľuje ÚR, výkonný výbor postúpi oba návrhy ústrednej rade 

s tým, ţe schválenie neodporúča. Ostatné návrhy boli schválené. 
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Uznesenie 9/2013: VV schvaľuje udelenie zlatého odznaku KST M.Vavrovi, strieborného odznaku KST R. 

Böttcherovi, J.Kalapošovi, M.Kolcúnovej a P.Dombrovskému. VV postupuje do ÚR návrhy na udelenie 

plakety Alojza Lutonského J.Hanobíkovi a na udelenie medaily Miloša Janošku J.Mikušovej s tým, ţe 

schválenie týchto dvoch návrhov neodporúča.     

Predseda KST na návrh sekcie značenia udelil čestné uznanie KST M.Olejníkovi, V.Pekárovi 

a V.Truchlíkovi, ďakovný list KST M.Havlíkovi, J.Brudňákovi, J.Jáhnovi a L. Bílekovi. Na návrh Š.Kuiša 

udelil predseda Ďakovný list KST, určený všetkým organizátorom košických turistických podujatí, ĎL im 

bude odovzdaný pri príleţitosti 50. Zimného zrazu RR KST Košice – mesto (KTMK) a RR Košice - okolie. 

Sekretariát zabezpečí vystavenie ocenení a ich odoslanie navrhovateľom. Z: P.Perhala; T: 28.2.2013 

6.3  Pomenovanie lyţiarskej turistickej trasy, návrh sekcie značenia KST. 

Uznesenie 10/2013:  VV jednomyseľne schválil návrh SZ na novú lyţiarsku trasu Donovaly –Špania Dolina 

pod evidenčným číslom TZT 3206, ako aj návrh aby pri príleţitosti 50. ročníka Lyţiarskeho prechodu 

Partizánskou republikou získala uvedená trasa pomenovanie „Lyţiarska trasa Partizánskou republikou“.  

Z: Z. Jendţelovská; T: 23.2. 2013   

6.4  P.Perhala oboznámil VV s obsiahlym mailom M.Stuchlého (zo dňa 7.1.2013), v ktorom polemizuje 

o kvalite značiek od dvoch výrobcov – oceľové od BMP Porkert, versus kompozitné od Hlatkej. Mail  ďalej 

obsahuje námety pre sekciu značenia a pre vedenie KST ohľadom odmeňovania značkárov.  

Uznesenie 11/2013:  VV sa zaoberal polemickým mailom M.Stuchlého a ţiada Sekciu značenia, aby sa  

k vecným otázkam a podnetom  M.Stuchlého  vyjadrila a postúpila stanovisko výkonnému výboru KST. 

Z: Z.Jendţelovská; T: 22.2.2013 

6.5 P.Perhala informoval o stretnutí so zástupcami ukrajinskej strany vo veci napojenia ukrajinskej 

karpatskej magistrály na slovenskú sieť TZT. Stretnutie sa uskutočnilo 8.1.2013 v sídle KST v Bratislave za 

účasti P.Perhalu, Z.Jendţelovskej, M.Kublu, I.Zapletala za KST, I.Dokoupila a L.Veselého za organizáciu 

Človek v tísni, zastupujúcu ukrajinskú stranu, vzhľadom na to ţe pomáha s turistickým  značením v 

zakarpatskej oblasti. Dodatočne sa s predsedom KST spojil v tejto veci aj slovenský konzul v Uţhorode, aby 

ho uistil ţe prepojenie podporuje aj dohoda veľvyslancov krajín Višegrádskej štvorky. Spoločná predstava je 

vyuţiť na cezhraničné prepojenie turistických chodníkov hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj. K tomu 

treba vyriešiť predĺţenie turistickej značky na slovenskom území  z najbliţšieho ukončenia, z obce Nová 

Sedlica do Ubľe. Z topografie územia sa odborníkom na vytyčovanie turistických chodníkov javí ako 

turisticky najlogickejšia aj najkrajšia trasa, ktorá by viedla pozdĺţ schengenskej hranice, čo je podmienené 

súhlasom rezortu vnútra. Rokovanie sa konalo so súhlasom a poverením prezidentky ERA Lis Nielsen.  

Uznesenie 12/2013: VV sa oboznámil s návrhom na prepojenie slovenskej siete TZT  na ukrajinský úsek 

vyznačenej karpatskej magistrály, s návrhom sa stotoţňuje a ukladá predsedovi  poţiadať MV o súhlas 

s vytýčením TZT v blízkosti schengenskej hranice SK/UA, úsek Nová Sedlica-Ubľa. Z: P. Perhala, T: ihneď 

6.6 Sekcia značenia na zasadnutí 15.1. 2013 prijala návrh na zvýšenie odmien/náhrad pre značkárov. Návrh 

bol konzultovaný s podpredsedníčkou E.Fábryovou a postúpený do VV na schválenie. P.Perhala poţiadal 

o vyjadrenie E.Fábryovú. Jej komentár vyvolal rozsiahlu diskusiu, ktorá pre pokročilú hodinu skončila  bez 

toho aby bol urobený záver, odsúhlasilo sa len to, aby bol sekcii značenia postúpený alternatívny návrh 

úpravy odmien/náhrad značkárov od V. Povodu. 

Uznesenie 13/2013: VV schvaľuje postúpenie  návrhu V.Povodu na úpravu (zvýšenie) odmien/náhrad  pre 

značkárov za jednotlivé značkárske výkony Sekcii značenia na vyjadrenie. Z: Z.Jendţelovská; T: ihneď   

6.7  Schválenie účasti a vycestovania. 

Uznesenie 14/2013: VV schvaľuje cestu podpredsedníčky KST pre ekonomiku a marketing E.Fábryovej do 

Bratislavy, dňa 28.1.2013, kde sa zúčastní stretnutia predsedu KST so štátnym tajomníkom Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s cieľom rokovať o moţnostiach korekcie novej zákonnej úpravy 

„dohodárov“  v prípade dobrovoľných značkárov KST. Z: P.Perhala, E.Fábryová ; T: 28. 1.2013 

 

Uznesenie 15/2013: VV schvaľuje delegáciu KST v zloţení P.Perhala, Š.Kuiš, J.Mitaľ a D.Valúch pre účasť 

na prvom zasadnutí organizačného štábu 8.Medzinárodného zimného zrazu turistov KST, KČT a PTTK 
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(MZZT) v termíne 10.-12.3.2013, v mieste konania zrazu - Králíky (CZ). Sekretariát zabezpečí CP. Z: 

P.Perhala; T: 10.3.2013 

6.8 Po termíne decembrového zasadnutia VV bol z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR doručený návrh zákona o dotáciách na tvorbu, obnovu a údrţbu TZT, s poţiadavkou o zaslanie 

pripomienok za KST do konca decembra 2012. Predseda KST poţiadal o pripomienky sekciu značenia, 

verzia s pripomienkami SZ bola postúpená členom VV, v zmysle zásad pre elektronické hlasovanie najprv 

na pripomienkovanie, potom sa o návrhu hlasovalo, s výsledkom: ZA 5 členov VV, PROTI nikto, dvaja 

v stanovenom čase nezahlasovali (poznámka: keďţe sa to udialo ešte v decembri 2012, príslušné uznesenie 

má minuloročné číslo)  

Uznesenie 164/2012:  VV väčšinou hlasov schválil návrh zákona  o dotáciách na tvorbu, obnovu a údrţbu 

TZT v predloţenom znení, s pripomienkami Sekcie značenia KST. Ukladá sekretariátu zaslať návrh 

s pripomienkami KST autorom návrhu na Ministerstvo DVRR SR. Z:P.Perhala, T: ihneď 

 

8. Rozšírená časť zasadnutia – stretnutie VV s RR KST Spišská Nová Ves 

P.Perhala privítal členov RR KST Spišská Nová Ves a predsedov odborov KST z tohto turistického regiónu 

na rozšírenom zasadnutí VV, predstavil členov VV a pripomenul hlavný dôvod, prečo zaviedol tieto 

stretnutia – aby členovia VV lepšie vnímali situáciu v jednotlivých regiónoch a zároveň aby sa ľudia 

z regiónov mohli spýtať členov VV, na čokoľvek.   

Predseda RR SNV Vojtech Jeremiáš predstavil domácich funkcionárov a stručne aj „najkrajší región“, ako 

lokálpatrioticky nazval región SNV, juţný Spiš so Slovenským rajom, kde pestrosť prírodných krás dopĺňa  

zaujímavá história spišských miest. Kraj je kolískou turistiky v tej podobe ako ju poznáme, práve tu vznikla 

historicky prvá organizácia turistov – Uhorský karpatský spolok, postupnými premenami, pod vplyvom 

politických udalostí na území dnešného Slovenska za uplynulých 140 rokov z neho vzišiel dnešný Klub 

slovenských turistov. Spomenul podujatia s najväčšou tradíciou a počtom účastníkov (Zimný prechod 

roklinami Slovenského raja - 54. ročník, Zimný výstup na Sľubicu -37. ročník, Novoročný výstup na 

Kloptáň -29. ročník, Zimný prechod cez Levočské vrchy, Výstup na Kojšovskú hoľu a ďalšie). Regionálne 

zrazy organizujú v areáli lodenice na priehrade Ruţín, za účasti peších turistov, vodných turistov aj 

cykloturistov. Vo väčšine klubov im stúpa vekový priemer, ale majú aj kluby, ktorých aktivita je na 

vzostupe, ako OKST Sľubica Vojkovce, Smrekovica-Kamilky  z Vyšného Slavkova. Aj v tomto regióne 

platí, ţe viac času na turistiku majú ľudia v zimnom období, svedčia o tom početné silvestrovské podujatia, 

novoročné a trojkráľové výstupy, zimné prechody hrebeňov, lyţiarske prejazdy. Sú tu skúsení organizátori, 

ktorí pripravili viacero úspešných celoslovenských i medzinárodných podujatí – Zimný zraz na Plejsoch 

(1982), medzinárodný zraz na Podlesku (1987), 52. letný zraz na Čingove (2005), stretnutie čitateľov 

časopisu Krásy Slovenska na Sľubici, 7. medzinárodný zimný zraz KST,KČT a PTTK v Levoči (2012). 

Pre doplnenie celkového obrazu poţiadal V.Jeremiáš  o slovo ďalších členov RR. 

O.Kozák, hospodár RR:  ţijeme  z členského, nemáme takmer ţiadne príspevky z 2%, majetok je skromný – 

len lodenica na Ruţíne, voľakedy dobre vybavená, dnes jej inventár doţíva. K 31.12.2012 sme evidovali 16 

klubov, v nich spolu 576 členov. Za posledných 10 rokov sa členská základňa stabilizovala, teraz sme 

medziročne zaznamenali potešiteľný prírastok – 1 nový klub a nárast o niekoľko desiatok členov.   

M.Petrík, klasifikátor: hoci počet klubov aj celkový počet členov KST neklesá, v poslednej dekáde vidno 

zmenu postoja k turistike. Na ústupe je výkonnostná turistika, nastal príklon ku rekreačnej, rodinnej 

turistike. Spiš má 7 majstrov turistiky, no za minulý rok bola schválená len jedna zápočtová cesta. Nie je to 

len problém tohto regiónu, ale celoslovenský trend, proti ktorému márne hľadáme liek. 

J. Surgent, predseda RKZ: počtom km TZT sme druhý najväčší región, máme 26 značkárov, uţ nie sme 

najmladší, no dokáţeme udrţať v dobrom stave chodníky v našom regióne a púšťame sa aj do ďalších 

projektov. Dosť starostov pochopilo, ţe ak majú v katastri turistické chodníky v dobrom stave, pritiahne to 

turistov, pozitívne ich to propaguje. Momentálne ale súrne potrebujeme školenie inštruktorov značenia. 

P.Perhala informoval, ţe na návrh sekcie LT KST udelil Ďakovný list KST Vojtovi Jeremiášovi a kolektívu 

sprievodcov, ktorí roklinami Slovenského raja sprevádzali účastníkov 7.MZZT v Levoči, rád vyuţíva túto 

príleţitosť aby ho odovzdal. 
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M.Petrek, OKST TJ Druţstevník Breznovica Letanovce: stav technických prvkov na chodníkoch 

v Slovenskom raji, obzvlášť zlý stav rebríkov ohrozuje bezpečnosť tých, čo chcú splniť podmienky odznaku 

OTO Rokliny Slovenského raja; vyzval RR na nápravu.  Reagoval V.Jeremiáš – poţiadavka správna, ale 

nesprávne adresovaná, o rebríky v roklinách sa stará Horská sluţba. 

P.Čisár, OKST Sľubica Vojkovce: stav značenia chodníkov na Sľubicu by mohol byť lepší, smerovníky 

v sedle Chvalabohu sú zlou vizitkou; na turistických mapách od VKÚ Harmanec a od SHOCartu sa 

vyskytujú rozdiely v údajoch TZT, je to mätúce a divné, ak obe firmy majú podklady od KST; členské 

príspevky – uvedomuje si výkonný výbor ţe zvyšovanie ľudí odradí? Ohľadom obnovy smerovníkov 

reagoval J. Surgent. Kritika sa ho dotkla, uviedol protiargumenty, okrem iného obnovu tabuliek s názvami 

všetkých vodopádov v roklinách Slovenského raja. Čo sa týka máp, P.Perhala sa zmienil o tom, ţe 

spolupráca so SHOCartom skončila, terajšie vedenie KST je za návrat ku VKÚ Harmanec. Doplnila 

E.Fábryová: mapové podklady nemienime odovzdávať zadarmo. Aj v ére GPS stále platí, ţe najväčšou 

istotou je dobrá mapa. Š.Kuiš vysvetlil ako vznikajú rozdiely: jediným spracovateľom máp na Slovensku  je 

Vojenský kartografický ústav (VKÚ), všetci ostatní sú len vydavatelia a KST nedokáţe ovplyvniť, aby si pri 

vydávaní nových turistických máp kúpili od VKÚ aktuálne podklady. Čo sa týka členského, reagovali 

P.Perhala a E.Fábryová – členov KST je cca 16 000 a výnos z členského ledva 10 000 €. Treba si uvedomiť, 

ţe Ministerstvo školstva nebude podporovať ţiaden klub, ktorý nemá ako základ príjmov vlastné zdroje 

z členského. 

P.Frankovič, OKST Smiţany: Je niečo nové okolo Chaty Zorka na Kláštorisku? Nemá kto ísť do Letanoviec 

a Zorku kúpiť pre KST? A čo chaty vo Vysokých Tatrách? Keď sa primátor J. Mokoš spojí s finančnými 

ţralokmi, prídeme o ne !; pred dvomi rokmi sa hovorilo o pripoistení v horách a zostalo okolo toho ticho.  

Reagovali viacerí. M.Herchl: Ohľadom chaty Zorka bol konaním v mene KST písomne poverený E.Rusnák, 

ale skončilo to na mŕtvom bode. E.Rusnák: 3 roky sa nič nedialo, lebo tam bol nájomca, teraz mu bude 

končiť nájomná zmluva, je to šanca zaktivizovať sa, výpis z LV máme. V.Jeremiáš: chata Zorka je v katastri 

obce Letanovce, ale nie je vlastníctvom obce, je to majetok FNM.  KST má oprávnený nárok na pozemok, 

len či má prostriedky na vybudovanie novej chaty, lebo tá existujúca je súca akurát na zbúranie. Dodatočne 

zareagoval aj na otázku členského a prerozdelenia výnosu z členských známok medzi, kluby, RR a ústredie 

– podporil názory, ktoré k téme vyslovili  P.Perhala a E.Fábryová. 

P.Perhala poskytol informáciu zo stretnutia s členmi mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry a uistil 

prítomných, ţe v tejto otázke je právo jednoznačne na strane KST, ale nebudeme sa spoliehať len na to. 

P.Perhala taktieţ informoval o svojich rokovaniach s poisťovňami. Aby mohlo byť pripoistenie súčasťou 

členských výhod,  členské by muselo byť minimálne 25 €, čo nie je reálne, keď problémom je uţ zvýšenie 

z 5 na 7 €. A na viac, o pripoistenie má záujem len menšia časť členskej základne, najviac ak 20%. 

p.Višňovský, Vyšný Slavkov – prezentoval aktivity obce, darí sa im zveľaďovať turistickú infraštruktúru a 

pritiahnuť turistov, slovenských aj zahraničných, v budúcom roku budú organizovať stretnutie „krásistov“.  

J.Chovanec, OKST Smrekovica-Kamilky Vyšný Slavkov: pri príleţitosti takého celoslovenského podujatia 

ako je stretnutie čitateľov časopisu krásy Slovenska by sa malo obnoviť turistické značenie v okolí, je na to 

príspevok z rozpočtu KST? Reagoval P.Perhala, informoval o výške príspevku a moţnostiach jeho pouţitia. 

F.Hos, OKST AC Lokomotíva Bane, Spišská Nová Ves – informoval o činnosti klubu, ktorý  existuje v tieni 

bývalej „slávy“ – aj bane, aj ţelezničný uzol, ktoré dali klubu názov, sú uţ len spomienkou. Majú 40 členov, 

z toho sú traja aktívni značkári. Vyzdvihol prácu J.Surgenta, ktorý je aj šéfom značkárov tejto časti 

spišského regiónu a  jubilanta p.Böttchera, stráţcu prírody, ktorý dostal k 70-ke značkárske ocenenie za 500 

vyznačených km. Klubový program je bohatý, turistické podujatie robia kaţdý týţdeň. Majú svoj celoročný 

kalendár, ktorý v priebehu roka spresňujú. 

E.Rusnák, OKST TJ Javorinka Levoča – informoval prítomných o svojom zámere vytvoriť novú, 

samostatnú RR Levoča-Keţmarok. Argumentoval najmä rozpoltenosťou územia terajšej RR SNV medzi 

Prešovský a Košický samosprávny kraj.  

A.Filo, OKST Bradlo Richnava – informoval o aktivitách klubu, pozval všetkých na Zimný výstup na 

Sľubicu, časovo upresnil úvod podujatia. 
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P.Perhala poďakoval za pozvanie, prisľúbil účasť. Na záver poďakoval všetkým, ţe si našli čas prísť na 

stretnutie, poďakoval za otázky a námety a celkove za zásluţnú, dobrovoľnú, verejnoprospešnú prácu, ktorú 

vykonávajú funkcionári a značkári KST. 

 

------ 
 

Nasledujúceho dňa, v sobotu 26.1.2013, sa členovia VV KST P.Perhala a Z.Jendţelovská, sprevádzaní  

generálnym sekretárom KST D.Valúchom, zúčastnili zimného výstupu na Sľubicu, 1 129 m n.m., obľúbenú 

vyhliadkovú kótu v juţnej časti pohoria Branisko. Tradíciu tohto výstupu  zaloţili a podujatie uţ po 37. krát 

organizačne zabezpečili turisti z OKST Bradlo Richnava. Predseda KST P.Perhala a predseda RR SNV 

V.Jeremiáš pri nástupe v sedle Branisko pozdravili takmer dve stovky účastníkov. Peknému podujatiu priali 

podmienky – pokojné zimné počasie, slabý mráz bez vetra, cca 30-40 cm snehu. 

 
 

Zapísal: Dušan Valúch, zapisovateľ 

 

 

Overil: Peter Perhala, predseda KST  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                         PRÍLOHA 

Stanovisko I.Zapletala (prepis telefonátu I. Zapletala z nemocnice, 22.1.2013): 

1. Výpočet aktivít I.Zapletala a vedenia sekcie značenia vo veci schvaľovania TZT v levočských 

vrchoch 

Genéza začína v roku 2011: 

- Predsedníčka sekcie značenia E.Škutová odmietla schváliť výjazd I.Zapletala na rekognoskáciu 

terénu LV. 

- Z pripravených listov (pripravil I.Z.) na 4 primátorov dotknutých miest sa 3 listy vinou E.Škutovej 

vôbec nedostali do pošty 

- v Júni 2011, po 6 mesiacoch prieťahov poverila E.Škutová značením v Levočských vrchoch 

regionálnych značkárov Surgenta a Olejníka, avšak  

  bez koordinát. 

- v roku 2012 – v júli na aktíve SZ, kde sa riešilo odvolanie E.Škutovej, informoval p.Surgent, ţe uţ 

chýba len 2,5 km trasy, pomlčal  

o nedostatkoch na hlavnej, červenej trase Vyšné Ruţbachy – Zbojnícka lúka. 

- v septembri šiel I. Zapletal na kontrolu značenia do LV, vo vlaku sa stretol s M. Kublom, ktorý sa 

čudoval načo tam cestuje, keď je všetko hotové. Skutočnosť však bola iná, alarmujúca, v spolupráci 

s E. Rusnákom bolo nutné konať.   

-v novembri I.Zapletal spolu s predsedom sekcie CT E.Rusnákom absolvoval rokovania 

s pracovníkmi magistrátu mesta Keţmarok a Levoča ako aj so starostami ďalších dotkutých obcí. 

Dosiahli súhlas s vytýčením TZT  v Levočských vrchoch a následne vytýčili 171 km TZT. Listom na 
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KÚ ŢP v Prešove poţiadali o ich schválenie, vrátane lokality, kde ochranári avizovali vytvorenie 

„vtáčieho územia“. 

- v decembri bolo do sídla KST doručené písomné stanovisko KÚ ŢP Prešov – súhlas s vyznačením 

171 km TZT v Levočských vrchoch, vrátane vtáčieho územia. 

 

I. Zapletal konštatuje, ţe spolu s E.Rusnákom týmto zachránili moţnosť vyznačiť TZT v LV. Fakt, ţe 

 progres vo veci značenia v Levočských vrchoch vedenie SZ nie ţe nepodporovalo, ale skôr 

sabotovalo, hodnotí  I.Zapletal ako rozklad sekcie značenia. 

I.Zapletal navrhuje uznesenie: projektovanie závaţných projektov a medzinárodných prepojení 

odňať predsedníčke sekcie značenia, ponechať jej zodpovednosť za ich vyznačenie. 

 

2. Sťažnosť I. Zapletala na predsedníčku sekcie značenia, pre marenie jeho účasti na pracovných 

stretnutiach ústredných značkárov KČT a KST  

V roku 2011 E.Škutová na pozvanie KČT reagovala vyjadrením, ţe „nejsou lidi“ , hoci I. Zapletal 

bol k dispozícii.  

V roku 2012 E. Škutová zmanipulovala pozvánku od Karla Markvarta, na stretnutie ústredných 

značkárov KČT a KST. Vypustením slova „ústredných“, prezentovala voči značkárom KST, ţe ide 

o pozvánku na stretnutie inštruktorov značenia, na ktoré boli potom za KST delegovaní páni 

Puncochař a Ruţek. Týmto bola účasť značkárov KST dehonestovaná nekompetentnými zástupcami. 

I.Zapletal sa na stretnutie napokon dostal ako tretí člen delegácie, aby prezentoval novú príručku 

Elektronické revízie TZT, takţe mal moţnosť vidieť pasivitu J.Puncochařa a úplne scestné vystúpenie 

M.Ruţeka. Bolo to maximálne trápne a nemalo by sa také niečo opakovať. Preto I.Zapletal navrhuje: 

- aby predseda KST poţiadal Karla Markvarta, nech pozvánku na kaţdoročné stretnutie ústredných 

značkárov zasiela aj sekcii cykloturistiky KST a na SCK. 

- účasť na takomto fóre za KST by mala podliehať výberu – na základe prezentácie (referátu) 

kandidátov na vyslanie, by mal ísť ten, koho účasť na takomto koordinačnom stretnutí by KST 

reprezentovala a bola by prínosom. □ 
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