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Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

 17.5.2014, Nitra 
 
Prítomní: členovia VV: P,Perhala, M.Heinrich, Š.Kuiš, M.Herchl, Z.Jendželovská 
Prizvaní:
Ospravedlnení: E.Fábryová, V.Povoda, J.Pullmann, J.Racek, S.Andrási, J.Šoffa, V.Jeremiáš, 
A.Beloritová, E.Rusnák, M.Hučko, M.Choma, J.Barborík.    

 A.Mazániková, V.Fehérpataky, J.Puncochař (v zastúpení E.Škutovej), D.Valúch. 

 
Program podľa pozvánky: 
1. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala) 
2. Vyhodnotenie 48. ZZ KST a stretnutia TOM  
    (Z.Jendželovská, Ľ. Škumát, S. Andrási, M.Choma, J.Barborík) 
3. Rozšírený VV KST s RR KST Nitra a predsedami OaK regiónu 
4. Rozšírený VV KST s predsedami sekcií KST - SPT KST, SM KST, SLT KST SCT KST, SVhT  
     KST, SVT KST, SJT KST, SZ KST  (Z.Jendželovská, V.Povoda, zvolení predsedovia sekcií ) 
5. Aktuálne majetkové otázky (M.Herchl) 
6. Návrh na revíziu vykonávacích predpisov (M.Heinrich) 
7. Príprava ÚR KST a XV. VZ KST (P.Perhala,M.Heinrich) 
8. Návrh správy o činnosti KST 2013 (P.Perhala, M.Heinrich, D.Valúch) 
9. Návrh správy o hospodárení KST 2013 (E.Fábryová) 
10. Rôzne 
 
Zasadnutie o 10.00 otvoril P.Perhala, privítal prítomných v meste Nitra, kde sa pred 39 rokmi  
narodil. Ospravedlnil neprítomných členov VV, požiadal o návrhy na zmeny a doplnenie 
programu.  
M.Heinrich navrhol vypustiť stretnutie s predsedami sekcií KST, o návrhu sa hlasovalo s 
výsledkom: ZA - 4, PROTI - 0, ZDRŽAL SA – 1; návrh bol schválený. 
Š.Kuiš navrhol zaradiť kontrolu úloh až za stretnutie VV s RR KST Nitra, o návrhu sa 
hlasovalo s výsledkom: ZA – 3, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 2; návrh bol schválený. 
M.Herchl požiadal o zaradenie bodu Aktuálne majetkové otázky na úvod programu, nakoľko 
tento bod už na dvoch predchádzajúcich zasadnutiach VV nestihol byť prerokovaný, pritom 
sú naliehavé veci ku ktorým sa musí VV vyjadriť formou uznesenia. O návrhu sa hlasovalo s 
výsledkom: ZA – 5, PROTI - 0, ZDRŽAL SA – 0; návrh bol jednomyseľne schválený. 
_ _ _ 
Pre účely zápisu sú pred Aktuálne majetkové otázky zaradené uznesenia schválené 
elektronicky medzi aprílovým a májovým zasadnutím. V jednom balíku boli ako celok 
schválené U 87a - g /2014:  
Uznesenie č. 87a/2014: VV KST schvaľuje miesto nadchádzajúcich zasadnutí ÚR KST a VZ 
KST na Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline a schvaľuje objednávku na tieto zasadnutia 
zahrňujúcu prenájom miestností, ubytovanie a stravovanie v  celkovej hodnote do 2 900 Eur. 
Z: M. Heinrich, T: ihneď 
Uznesenie č. 87b/2014: VV KST schvaľuje pozvanie hostí na nadchádzajúce zasadnutie VZ 
KST tak, že hostia zo Slovenskej republiky budú pozvaní na nedeľu, 8. júna 2014, v zložení: 
ZASK, SHS JAMES, SVTS, SCK, SSS, AŠPV, MŠVVŠ SR po 1 zástupcovi a zahraniční 
hostia budú pozvaní na piatok, 6. júna - nedeľu, 8. júna 2014, v zložení KČT, PTTK, MTSZ, 
ÖTK po 2 zástupcoch s tým, že v sobotu, 7. júna 2014, budú mať zahraniční hostia poznávací 
program a v nedeľu, 8. júna 2014, sa zúčastnia slávnostnej časti zasadnutia VZ KST. 
Z: M. Heinrich, T: 4 dni od schválenia 
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Uznesenie č. 87c/2014: VV ukladá predložiť zoznam e-mailových adries patriacich KST 
spolu s uvedením, komu je prístupná prijatá pošta na uvedenú adresu a odoslaná pošta z nej. 
Z: M. Heinrich, D. Valúch, T: 17.5.2014 
Uznesenie č. 87d/2014: VV schvaľuje zabezpečenie zvukovo-záznamového zariadenia na 
nadchádzajúce zasadnutie ÚR a VZ v cene 200 €. Z: M. Heinrich, D. Valúch, T: 6.6.2014 
Uznesenie č. 87e/2014: VV schvaľuje účasť Štefana Kuiša ako delegáta VV KST na 51. 
Stretnutí čitateľov časopisu Krásy Slovenska vo Vyšnom Slavkove. 
Z: P. Perhala, M. Heinrich, E. Fábryová, Š.Kuiš, T: 30.5. 2014 
Uznesenie č. 87f/2014: VV schvaľuje účasť Mareka Heinricha na rokovaní so Slovenskou 
speleologickou spoločnosťou a na tlačovej konferencii Klubu slovenských turistov a  
Slovenskej speleologickej spoločnosti k petícii za otvorenie Tatier v Bratislave v dňoch 26.- 
27.3.2014. Z: P. Perhala, M. Heinrich, E. Fábryová, termín: 26.-27.3.2014 
Uznesenie č. 87g/2014:  VV schvaľuje účasť Mareka Heinricha na Valnom zhromaždení 
Slovenskej speleologickej spoločností vo Svite 11. apríla 2014. 
Z: P. Perhala, M. Heinrich, E. Fábryová, termín: 11.4.2014 
Výsledok elektronického hlasovania: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, nehlasoval – 3; uznesenie bolo ako celok schválené. 
 
1.   Aktuálne majetkové otázky (M.Herchl) 
1.1 Výber dodávateľa projektovej dokumentácie na Skalku. Predseda majetkovej komisie 
(MaK) KST M.Herchl informoval, že výberová komisia v zložení P.Perhala, E.Fábryová, 
V.Povoda, E.Rusnák, V.Jeremiáš, M.Herchl na základe hlasovania (štyria hlasovali, dvaja 
nehlasovali) vybrala za dodávateľa spoločnosť ELEMENT – ateliér architektúry. Navrhol 
uznesenie, ktoré bolo kolektívne doformulované:  
Uznesenie č. 88/2014: VV ako orgán vlastníka ukladá konateľovi TURSERVIS KST, s.r.o., 
kontaktovať sa  s vybraným dodávateľom projektovej dokumentácie pre stavebné konanie 
stavby Chata KST na Skalke, spoločnosťou ELEMENT – ateliér architektúry, s.r.o., 
Sreznevského 21, 831 03 Bratislava, požiadať ho o návrh zmluvy o dielo, ktorej predmetom 
má byť dodanie takejto projektovej dokumentácie, ktorý bude predložený VV na 
pripomienkovanie a schválenie. Z: P.Perhala, E.Rusnák; T: bezodkladne  
Hlasovanie: ZA – 3 hlasy, PROTI – 1, zdržal sa hlasovania – 1; uznesenie bolo schválené. 
1.2 Zmluva s dodávateľom rekonštrukcie systému vykurovania na Chate M.R.Štefánika. 
MaK KST súhlasí s uzatvorením predmetnej zmluvy v zmysle predloženej špecifikácie 
a v navrhovanej cene.  
Uznesenie č. 89/2014: VV na základe odporúčania majetkovej komisie ukladá štatutárom, 
aby po spripomienkovaní predloženej zmluvy s dodávateľom rekonštrukcie systému 
vykurovania na Chate M.R.Štefánika a jej schválení v elektronickom hlasovaní uzavreli 
predmetnú zmluvu, v súlade s vykonávacími predpismi KST. 
Z: P.Perhala, M.Heinrich, E. Fábryová; T: bezodkladne  
Hlasovanie: ZA – 5 hlasov, PROTI – 0, zdržal sa hlasovania – 0; uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
1.3 Ponuka realitnej kancelárie Romantické chalupy s.r.o. na sprostredkovanie predaja 
hlavného objektu RZ Kokava-Háj. MaK KST odporúča podpísať s uvedenou realitnou 
kanceláriou neexkluzívnu sprostredkovateľskú zmluvu. 
Uznesenie č. 90/2014: VV na základe odporúčania majetkovej komisie ukladá štatutárom, 
aby po spripomienkovaní návrhu sprostredkovateľskej zmluvy od realitnej kancelárie 
Romantické chalupy, s.r.o., Nejedlého 67, 841 02 Bratislava (sprostredkovanie predaja 
hlavného objektu RZ Kokava – Háj) a jej schválení v elektronickom hlasovaní uzavreli 
predmetnú zmluvu ako neexkluzívnu, v súlade s vykonávacími predpismi KST. 
Z: P.Perhala, M.Heinrich, E. Fábryová; T: bezodkladne  
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa hlasovania – 1; uznesenie bolo schválené. 
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1.4 Predseda MaK  upozornil na požiadavku zo zákona, že objekty, ktoré sa verejne (cez 
internet) predávajú, alebo ponúkajú na prenájom musia mať energetický certifikát (EC). 
Vytipoval niekoľko odborne spôsobilých osôb, schopných EC vypracovať. 
Uznesenie č. 91/2014: VV ukladá sekretariátu zaslať podklady pre vyhotovenie energetického 
certifikátu (EC) na budovy RZ Kokava - Háj (hlavný objekt) a Chata M.R.Štefánika dvom 
potenciálnym dodávateľom EC, ktorých odporúča majetková komisia. Majetkovej komisii 
ukladá posúdiť dodané ponuky a predložiť ich VV na rozhodnutie o výbere dodávateľa, 
vybraného dodávateľa požiadať o návrh Zmluvy o dielo; po jej schválení ukladá štatutárom 
uzavrieť predmetnú zmluvu. 
Z: P.Perhala, M.Heinrich, E.Fábryová; D.Valúch; T: bezodkladne 
Hlasovanie: ZA – 5 hlasov, PROTI – 0, zdržal sa hlasovania – 0; uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
1.5 V uplynulých dňoch víchrica poškodila strechu na Chate M.R.Štefánika.   
Uznesenie č. 92/2014: VV ukladá sekretariátu pripraviť na základe podkladov od I.Fabríciusa, 
chatára na Chate M.R.Štefánika, ohlásenie poistnej udalosti na chate (víchrica poškodila 
strechu), zabezpečiť podpisy štatutárov a odoslanie do poisťovne. 
Z: P.Perhala, M.Heinrich, E.Fábryová; D.Valúch; T: bezodkladne   
Hlasovanie: ZA – 5 hlasov, PROTI – 0, zdržal sa hlasovania – 0; uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
1.6 Splupráca s ENEL-om pri rekonštrukcii Chaty M.R.Š. M.Herchl: generálny sekretár chcel 
dohodnúť stretnutie s p.Bolognom, ale keď predseda KST účasť na stretnutí odmietol, tak to 
padlo. P.Perhala: nie je dôvod na stretnutie s prázdnymi rukami. ENEL od februára čaká na 
návrh časového harmonogramu rekonštrukcie a stále ho nedostal. Čo sa týka 2%, treba sa 
s projektom prihlásiť cez web portál www.energiaprekrajinu.sk, finančný objem do 10 000 €, 
MaK nech dá sekretariátu podklady, uzávierka je 31.5.2014. M.Herchl: preto chcem 
stretnutie, aby sme si povedali, čo sa dá a čo sa nedá. Š. Kuiš navrhol uznesenie, z diskusie 
vyplynulo, že sú to dve uznesenia: 
Uznesenie č. 93/2014: VV ukladá predsedovi KST a predsedovi MaK KST absolvovať 
konzultáciu s manažérmi spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., ohľadom využitia 2% 
a plánovanej rekonštrukcie Chaty M.R.Štefánika; sekretariátu ukladá dohodnúť termín 
konzultácie. Z: P.Perhala, M.Herchl, D.Valúch; T: 22.5.2014  
Hlasovanie: ZA – 3 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa hlasovania – 2; uznesenie bolo schválené. 
Uznesenie č. 94/2014: VV ukladá sekretariátu na základe špecifikácie MaK KST a výsledku 
konzultácie (U 93/2014) zaregistrovať cez web www.energiaprekrajinu.sk  žiadosť o 2% na 
projekt KST. Z: M.Heinrich, M.Herchl, D.Valúch; T: 30.5.2014  
Hlasovanie: ZA – 5 hlasov, PROTI – 0, zdržal sa hlasovania – 0; uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
1.7 Informácia zo stretnutia spolumajiteľov s nájomcami chát – zápis zo stretnutia na 
Zbojníckej chate dňa 23.4. 2014 je k dispozícii na webe 
http://www.kst.sk/images/stories/2014/Zapisnice_2014/Zapis_KST_SHS_James_23.4.2014.pdf  
nasledujúce stretnutie sa uskutoční na Chate M.R.Štefánika, 26.11.2014 v réžii SHS JAMES. 
 
2. Návrh na revíziu VP (M.Heinrich) 
M.Heinrich: Vykonávacie predpisy KST  sú všeobecné, ekonomické a klasifikačné. VP 
z prvej skupiny boli revidované, k revízii VP z druhej skupiny bola potrebná súčinnosť 
ekonomickej komisie, ale EK  nedala žiadne návrhy. S revíziou VP tretej skupiny sa čakalo na 
obnovenie akreditácie. Úloha zostáva do ďalšieho funkčného obdobia. 
P.Perhala polemizoval s tvrdením M.Heinricha, že EK nič nepripravila. Aktualizačné návrhy 
vznikli, podľa neho ich dostala k dispozícii aj tajomníčka EK A.Luhová, ktorá ich mala postúpiť 
OaLK KST. M.Heinrich poznamenal, že ho neprekvapuje snaha P.Perhalu zvaliť 
zodpovednosť na sekretariát, pripomenul, že A. Luhová sa mu nezodpovedá za svoju činnosť 
v ekonomickej komisii. E-maily s požiadavkou na zaslanie návrhov posielal členom 
ekonomickej komisie v priebehu celého funkčného obdobia opakovane, dodnes mu neprišla 
žiadna odpoveď. VV vzal informácie na vedomie.   

http://www.energiaprekrajinu.sk/�
http://www.energiaprekrajinu.sk/�
http://www.kst.sk/images/stories/2014/Zapisnice_2014/Zapis_KST_SHS_James_23.4.2014.pdf�
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3. Príprava ÚR a VZ (P.Perhala, M.Heinrich) 
P.Perhala vyslovil nespokojnosť s tabuľkou, do ktorej sekretariát spracoval prehľad 
kandidátov na volené funkcie, zoznam podľa neho stále nie je úplný, na základe toho vyslovil 
podozrenie, že sekretariát manipuluje so zoznamami. Druhá výhrada: treba sa rozhodnúť, či 
sa budú uvádzať akademické tituly, ak áno, potom treba uvádzať všetky. M.Heinrich 
informoval, že navrhnutí kandidáti dostanú v pondelok (19.5.) zo sekretariátu mailom výzvu, 
ktorá už je pripravená, aby do 31.5. potvrdili svoj súhlas s kandidatúrou. Regióny už nahlásili 
mená delegátov s hlasom rozhodujúcim.  
Uznesenie č. 95/2014: VV ukladá organizačnej a legislatívnej komisii KST pripraviť 
definitívny zoznam navrhnutých kandidátov na volené funkcie KST, ako materiál pre 
delegátov XV.VZ KST. Z: M.Heinrich, D.Valúch; T: 5.6.2014 
Hlasovanie: ZA – 5 hlasov, PROTI – 0, zdržal sa hlasovania – 0; uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
P.Perhala navrhol ďalšie uznesenie:  
Uznesenie č. 96/2014: VV ukladá sekretariátu pozvať na VZ aj kandidátov navrhnutých do 
VV a do komisií, ktorí nie sú členmi ÚR KST ani delegátmi XV.VZ KST s hlasom 
rozhodujúcim. Z: M.Heinrich, D.Valúch; T: 23.5.2014 
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa hlasovania – 1; uznesenie bolo schválené. 
M.Heinrich: čo sa týka programu VZ, v elektronickom hlasovaní (viď bod Kontrola úloh) 
bolo  prijaté uznesenie č 87b/2014 upravujúce režim pozývania hostí, slávnostná časť VZ 
bude v nedeľu. P.Perhala: v tom uznesení sa nehovorí o zmene programu, program VZ KST 
môžu meniť len delegáti s hlasom rozhodujúcim. Ako si to vlastne M.Heinrich predstavuje, 
keď viacerí hostia už potvrdili svoju účasť a pozdravný príhovor na sobotu. Š.Kuiš: treba ich 
slušným spôsobom informovať, že v programe bude určitá zmena. D.Valúch: nevieme presne 
kto sú pozvaní, pozvánky rozposlal predseda KST sám, do poštovej knihy zapísal len počet. 
P.Perhala: okruh pozvaných som nadefinoval ešte v marci a musel som pozvánky posielať 
sám, lebo to nespravil sekretariát. M.Heinrich: ak ten zoznam hostí existuje, všetkým treba 
zaslať informáciu o zmene.    
 
4. Vyhodnotenie 48. ZZ KST a stretnutia TOM (Z.Jendželovská) 
Nakoľko prizvaní organizátori 48.ZZ KST sa opätovne ospravedlnili, VV informovala 
Z.Jendželovská prečítaním vybraných častí hodnotiacej správy OŠ (celá správa je v prílohe 
zápisnice). Konštatovala peknú účasť, zodpovedne pripravené a zabezpečené trasy pre 
lyžiarov aj pre peších, možnosť plniť podmienky TTO Bardejov. Program pre TOM spestrili 
súťaže a kvízy o zaujímavé ceny. Celkove mal zraz dobrý ohlas, účastníci odchádzali 
spokojní. M.Herchl: bol to dobre pripravený zraz, organizátori si zaslúžia pochvalu 
a poďakovanie. Š.Kuiš: ukázalo sa že šťastie praje pripraveným. Na to aká bola uplynulá zima 
biedna, počasie počas zrazu spolupracovalo, zraz mal peknú zimnú atmosféru. Dôležitým 
poznatkom je, že účastníkov už neodrádza o niečo drahšie ubytovanie, ľudia chcú mať viac 
pohodlia, využívali relaxačné možnosti kúpeľov. Iná otázka je, že nebolo komu odovzdať 
zrazovú štafetu. V.Fehérpataky: dostupnosť informácií o miestnej doprave do obcí v okolí 
mesta mohla byť lepšia, inak nemá výhrady a pripája sa k pochvalnému hodnoteniu. 
P.Perhala: spokojnosť a uznanie vyjadrili aj zahraniční hostia, ocenili atrakcie ako wellness, 
pečenie vola, ohňostroj. Organizátori si zaslúžia ocenenie, OŠ zatiaľ nedodal návrhy. VV vzal 
informácie na vedomie. 
 
5. Rozšírený VV KST s RR KST Nitra a predsedami OaK regiónu  
P.Perhala privítal domácich na zasadnutí VV, povedal, že je veľmi rád, že sa zasadnutie VV 
KST uskutočňuje v jeho rodisku.  predstavil prítomných členov VV a ich agendu. J.Ľupták, 
predseda RR KST Nitra, predseda KST Pyramída Nitra, privítal členov VV KST v Nitre, 
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predstavil zloženie RR a prítomných predsedov turistických oddielov a klubov svojho 
regiónu, charakterizoval situáciu v regióne: aktuálne RR Nitra eviduje 9 oddielov, v ktorých 
je spolu približne 350 registrovaných členov KST. On sám je predsedom  už 4. funkčné 
obdobie, takže si pamätá aj časy keď tu bolo až 17 oddielov, no aj keď sa členská základňa 
zmenšila, za posledné roky je relatívne stabilná, len vekovým priemerom sa posúva medzi 
seniorov, mladých je pomenej. Región má dobré podmienky pre pešiu, vodnú, cyklistickú 
a perspektívne aj jazdeckú  turistiku, niektoré kluby sa zameriavajú aj na vysokohorskú 
turistiku či už v Tatrách alebo Alpách. Spolupráca s mestom a samosprávnym krajom nie je 
dostatočne rozvinutá, mohla by byť lepšia. Čo sa týka KST Pyramída, J.Ľupták prezentoval 
celoročný program v ktorom je 41 podujatí, z časti vlastných, okrem toho sa pridávajú 
k vybraným podujatiam iných klubov z nitrianskeho regiónu, alebo k podujatiam klubov 
z iných regiónov ktoré si vytipovali z Kalendára KST, nevynechávajú účasť na hlavných 
podujatiach KST.  
J.Kárász, KST Junior Nitra – v RR je predseda RK a klasifikátor, venuje sa značeniu. Je už 
penzista, v aktívnom veku bol zamestnancom spojenej strednej školy kde sa koná toto 
zasadnutie, priblížil jej zameranie a bohaté športovo turistické tradície. Súčasnosť je skromná, 
školský KST Junior mával aj 300 členov, teraz ich je 10, čo sú skôr rodinné parametre. 
Výkonnostná turistika nepriťahuje, o plnenie po línii zápočtových ciest nie je záujem, ešte ako 
tak sa plnia turistické odznaky.  
T.Hučka, MO KST Zlaté Moravce – predsedom je štyri roky, oddiel sa podarilo stabilizovať, 
majú teraz cca 65 členov. Prezentoval celoročný program, snažia sa ponúknuť ľuďom 
finančne dostupné vlastné podujatia, pravidelne sa zúčastňujú aj hlavných podujatí KST 
(letný zraz, cyklozraz), robia aj ďalšie zájazdy v rámci Slovenska, aktívni sú cykloturisti. Na 
5. ročníku podujatia Cyklo kolo okolo Veľkého Inovca bola stovka  účastníkov. T.Hučka 
ďalej informoval VV ako sa vyvíja záležitosť okolo turistickej chaty na Inovci: rysuje sa 
dohoda, nový vlastník pozemku pod chatou spoločnosť MIPEMA prejavuje ústretovosť, chce 
vziať chatu do prenájmu a prevádzkovať ju tak, aby naďalej fungovala aj pre potreby turistov. 
M.Herchl upozornil na úskalia nájomného vzťahu. Ak nájomná zmluva ešte nie je podpísaná, 
ponúkol sa že k nej dá svoje pripomienky, prísľuby a nároky nájomcu treba zakotviť v zmluve.  
P.Smieška, tajomník RR, predseda OT Pustovník Slažany – evidujú cca 50 členov, aktívna je 
približne polovica. Rozhodli sa na etapy prejsť „okolo Slovenska“ začali na Kremenci, 
pokračujú proti smeru hodinových ručičiek, niektoré etapy pešo, niektoré na horských 
bicykloch. Neďaleko Slažian v okolí vrchu Lysec bude veľká privátna obora, majiteľ sľubuje 
zachovanie turistickej priechodnosti (preliezky). 
R.Bošiak, TOM Čerti Jedľové Kostolany – majú 35 členov, celoročne robia vlastné podujatia, 
zúčastňujú sa aj hlavných podujatí KST. 
F.Franko, KVŠ Aquarius Nitra – 12 vodákov z tohto klubu vodných športov pravidelne 
splavuje Hron, chodia na dunajské ramená na maďarskej strane v okolí Dunakiliti. Po roku 
1989 prišli v reštitúcii o lodenicu, čo je zlé najmä z hľadiska náboru nových členov z radov 
detí. Hľadajú možnosti, rokujú s mestom. Voľakedy bola materiálna základňa vodnej turistiky 
dotovaná cez ČSTV peniazmi z tipovania (SAZKA, ŠPORTKA), také niečo už nie je 
aktuálne? Apeloval na vedenie KST aby sa viac angažovalo proti lavínovitej výstavbe malých 
vodných elektrární (MVE), inak sa z Hrona stane len kaskáda zapáchajúcich jazier. F.Franko 
vidí reálnu hrozbu zániku KST ak strešná organizácia nič nezastrešuje, jej existencia stráca 
opodstatnenie. S uvedenými názormi polemizovali P.Perhala (informoval o svojich aktivitách 
pri zabezpečovaní prostriedkov pre KST) a M.Herchl (k téme MVE). 
RNDr. J.Jahn, predseda nitrianskej komisie značenia, predseda KST Alpin Nitra – pôsobí na 
univerzite, prednáša ekológiu a environmentálne právo. Vyjadril svoje uznanie predsedovi 
KST P.Perhalovi za to že organizáciu priblížil k Európe a vyslovil želanie aby bol terajší 
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predseda zvolený za predsedu KST aj na ďalšie 4 roky. KST Alpin má 15 stálych členov 
a poskytuje turistické aktivity univerzitným študentom, čo znamená stálu obmenu kádra. 
Verní názvu robia vysokohorskú turistiku, záujem je o výlety do Álp. Čo sa týka značenia, 
v roku 1978 mali v regióne 93 km TZT, teraz 133 km, okrem toho s podporou mesta 
udržiavajú náučný chodník Zoborské vrchy a náučný chodník Gýmeš – Kostolianske lúky, 
takže celkove sa štyria značkári starajú o 179 km chodníkov. Traja majú strieborný odznak, 
J.Jahn za 40 rokov značenia už dávno splnil limit 500 vyznačených km, má zlatý značkársky 
odznak. Hovorí to preto aby bolo jasné, že v problematike značenia nie je žiadny nováčik. Nie 
je spokojný so súčasnou situáciou v sekcii značenia, kde podľa neho t.č. veľmi chýba autorita, 
osobnosť takého formátu ako bol A.Guldan. Má podozrenie na netransparentnosť pri 
prideľovaní a zúčtovávaní prostriedkov za regióny. Ako je možné, že sa časť prostriedkov 
z účelovej dotácie MŠVVa Š na značenie použila v roku 2013 na mzdy sekretariátu? 
Spochybnil účelnosť a výpovednú hodnotu fotografickej dokumentácie značkárskych 
výkonov. Neverí, že je to požiadavka ministerstva, pýtal sa na to viacerých vysokých 
úradníkov, vrátane samotného ministra Čaploviča a nikto sa k tomu nehlási. Vynucované 
zhotovovanie fotografií nielenže zaťažuje značkárov pri práci, ale ich ďalšie použitie je aj 
v rozpore s autorským zákonom. 
P.Perhala reagoval na výhrady k použitiu dotácie. Vysvetlil, že dotácia v roku 2013 bola 
nadefinovaná tak, že časť prostriedkov bola priamo určená na mzdy zamestnancov, v roku 
2014 to tak nie je, peniaze sú iba na značenie a na všetko čo s tým priamo súvisí. Čo sa týka 
pomerov v sekcii, ak treba niečo zmeniť, personálne, alebo metodicky, od toho je aktív 
sekcie, tam majú predsedovia regionálnych komisií značenia možnosť dávať návrhy 
a hlasovať o nich. J.Jahn: hlasuje sa tam pod nátlakom, ktorý vytvára predsedníčka a zopár jej 
oddaných. Ešte k tomu zúčtovávaniu: za rok 2013 predsedníčka SZ bez vysvetlenia vrátila 
Nitre cestovné príkazy v hodnote 109 €. Takéto praktiky asi uplatňuje voči všetkým 
regiónom, lebo za všetky regiónu spolu bolo vrátených, teda nevyplatených cca 4 000 €, ako 
boli použité? P.Perhala: ak sú nejaké indície na neoprávnené nakladanie s prostriedkami, treba 
dať podnet na revíznu komisiu KST. J.Jahn: aká je možnosť zmeniť vykonávací predpis (VP) 
č.10 ? P.Perhala: návrh na zmenu treba predložiť výkonnému výboru, revízia VP je v agende 
podpredsedu pre organizáciu a legislatívu, revidované VP schvaľuje Ústredná rada. Š.Kuiš: 
Čo si myslia nitrianski značkári o požiadavke z niektorých regiónov, aby bola zavedená určitá 
bonifikácia značkárskych prác v úsekoch s vyššou náročnosťou, pričom kritériom nemusí byť 
len nadmorská výška. J.Jahn: nepodporujú to, sú za zachovanie jednotnej sadzby. Nižšie 
položené chodníky oproti tým vysokohorským zasa oveľa viac zarastajú, to je tiež vyššia 
náročnosť na údržbu. M.Heinrich reagoval na podnety týkajúce sa činnosti sekcie VT a sekcie 
značenia. Pripustil nutnosť rozsiahlej revízie VP č.10, žiadal o pochopenie že sa legislatívne 
otázky nedajú riešiť rýchlejšie, jednak preto, že KST je rozsiahla organizácia s nie vždy 
jednotným postojom a požiadavkami, nehovoriac o neustálych zmenách v nadradenej 
legislatíve. P.Perhala ocenil otvorenosť diskusie, ale nakoľko čas pre stretnutie s RR je 
limitovaný ďalším programom zasadnutia, ukončil tento bod poďakovaním regionálnej rade 
za zabezpečenie priestorov na rokovanie a za poskytnuté občerstvenie. 
 
6. Rozšírený VV KST s predsedami sekcií  
Hoci tento bod bol v úvode zasadnutia na návrh M.Heinricha hlasovaním z programu 
vyradený (z pozvaných predsedov sekcií ani nikto neprišiel, len za sekciu značenia KST 
pricestoval poverený J.Puncochář), v nadväznosti na kritické vystúpenie predsedu nitrianskej 
komisie značenia voči vedeniu  SZ KST sa členovia VV zaujímali o priebeh aktívu SZ. 
J.Puncochář: osem pozvaných sa ospravedlnilo, dvaja boli neprítomní bez vysvetlenia, ostatní 
sa zúčastnili. Priebeh aktívu bol konštruktívny, pracovný, so zameraním na hľadanie riešenia 
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sporných TIM na hraniciach značkárskych okresov, na prerozdelenie chodníkov medzi KZ. 
S delegátmi z KČT a PTTK sa riešili pohraničné otázky. E.Škutová kritizovala meškanie 
značkárskych zmlúv. Prebehli voľby, sekcia bude ďalšie funkčné obdobie v zložení: 
E.Škutová (predsedníčka), M.Kubla (podpredseda), Š.Gregorička, V.Chrapčiak, S.Kučera, 
J.Michalec, R.Šimko, J.Puncochař. Všetko podstatné je uvedené v zápisnici z aktívu. 
M.Heinrich reagoval na údajné meškanie značkárskych zmlúv, zopakoval svoj postoj 
k značkárskym DoVP: v uplynulom období bol v tejto záležitosti v KST protiprávny stav, 
možno vyplynul z nedostatočnej informovanosti, alebo zo zotrvačnosti, ale on ako právnik 
nemôže takýto stav udržovať aj naďalej. Uviedol, že v prípade príkazných zmlúv je odvodové 
zaťaženie menšie ako v prípade DoVP, odvody sú pre značkárov rovnaké, pre KST nižšie, 
nakoľko nezahrňujú garančné a úrazové poistenie. V následnej diskusii o podobe uznesenia si 
prítomní členovia VV osvojili návrh P.Perhalu: 
Uznesenie č. 97/2014: VV schvaľuje CP pre E.Fábryovú na cestu do sídla KST v Bratislave, 
účel cesty: prihlásenie značkárov do Sociálnej poisťovne. Z: M.Heinrich, T: 26.5.2014  
Hlasovanie: ZA – 5 hlasov, PROTI – 0, zdržal sa hlasovania – 0; uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
 
7. Návrh správy o činnosti KST 2013 (P.Perhala, M.Heinrich, D.Valúch) 
P. Perhala sa sťažoval, že začiatkom januára 2014 uložil sekretariátu KST pripraviť návrh 
správy o činnosti KST za rok 2013 do konca marca 2014, aby ju mohol na základe podkladov 
plnohodnotne pripraviť na júnové zasadnutie ÚR a VZ KST. Ani po mnohých urgenciách do 
dnešného dňa predseda KST zo sekretariátu KST žiadne podklady pre spracovanie správy 
o činnosti KST nedostal. Konštatoval, že na základe uvedenej skutočnosti nie je pripravená 
správa o činnosti KST za rok 2013. Kto je za to zodpovedný?  
M.Heinrich: nepochybne sekretariát, od 22.10. 2013  je predsa náhle a totálne „neschopný“. 
D. Valúch: všetky správy o činnosti, ktoré zo sekcií a komisií prišli, sú predsedovi 
k dispozícii. Sekretariát môže len opätovne osloviť predsedov sekcií a komisií a požiadať ich 
o doručenie požadovaných materiálov v termíne do 22.5.2014.  
 
8. Návrh správy o hospodárení KST 2013 (E.Fábryová) 
V neprítomnosti E.Fábryovej informoval P.Perhala, že správa o hospodárení je na 99% 
pripravená, členom VV bude zaslaná v priebehu nasledujúceho týždňa.  
poznámka zapisovateľa: približne o 17.45 sa z ďalšieho priebehu zasadnutia ospravedlnili 
Š.Kuiš a V.Fehérpataky, čím sa znížil počet hlasujúcich o 1 hlas. 
 
9. Rôzne 
9.1 Ocenenia. 
Uznesenie č. 98/2014: VV na základe návrhov doručených od predchádzajúceho zasadnutia 
schvaľuje čestné ocenenia KST nasledovne:  
Zlatý odznak KST – M.Krinovičovej (návrh RR KST Zvolen) a V. Holzerovej (návrh RR 
KST Žilina) 
Strieborný odznak KST – V.Stanovskej a R. Matúškovi (návrh RR KST Zvolen) 
Z: P.Perhala, T: 7.6.2014 
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa hlasovania – 0; uznesenie ako celok bolo jednomyseľne schválené. 
9.2 P.Perhala informoval, že 20.5.2014 sa uskutoční stretnutie delegácie KST v zložení 
P.Perhala, E.Škutová, E.Rusnák, M.Olejník s generálnym riaditeľom Vojenských lesov 
a majetkov SR, š.p. v Pliešovciach, s cieľom vyjasniť si výhrady VLM SR voči turistickému 
značeniu v Levočských vrchoch a dohodnúť sa.  
9.3 P.Perhala informoval, že na Ministerstva vnútra SR nedávno vznikla pracovná komisia 
k problematike TZT. KST požiadal, aby bol súčasťou pracovnej skupiny.  
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Uznesenie č. 99/2014: VV na základe prizvania KST do pracovnej skupiny Ministerstva 
vnútra SR, zameranej na zabezpečenie kvality značenia turistických chodníkov, trás 
a technických zariadení v teréne, schvaľuje CP pre P.Perhalu, M.Heinricha a E.Škutovú na  2. 
zasadnutie pracovnej skupiny na Donovaloch, dňa 28.5.2014. 
Z: P.Perhala, M.Heinrich, E.Škutová; T: 28.5.2014 
Hlasovanie: ZA – 3 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa hlasovania – 1; uznesenie bolo schválené. 
9.4 P.Perhala informoval o protikliešťovej osvete Úradu verejného zdravotníctva SR. Dodaný 
informačný materiál – zásady ochrany pred následkami uštipnutia infikovaným kliešťom, bol 
v súlade s požiadavkou úradu vyvesený na nástenke v sídle KST, zverejnený na www.kst.sk a 
cez IS distribuovaný  na odbory a kluby KST. 
9.5 P.Perhala predniesol požiadavku sekcie PT KST, organizátora podujatia Stretnutie turistov 
na Chate M.R.Štefánika, aby KST prispel na vydanie účastníckeho listu. 
Uznesenie č. 100/2014: VV schvaľuje  príspevok KST na vydanie účastníckeho listu 
podujatia Stretnutie turistov na Chate M.R.Štefánika vo výške 100 €, ukladá E.Fábryovej 
nájsť v rozpočte KST potrebné prostriedky. Z: E.Fábryová, Z.Jendželovská, J.RacekT: 6.6.2014 
Hlasovanie: ZA – 3 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa hlasovania – 1; uznesenie bolo schválené. 
9.6  Pracovné cesty, ktoré medzi aprílovým a májovým zasadnutím VV odsúhlasil M.Heinrich:  
Uznesenie č. 101/2014: VV schvaľuje pracovné cesty 
- P.Perhalu do Užhorodu (Ukrajina) na základe pozvania konzula SR, účasť na konferencii 
o obnove hospodárstva Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, v termíne 12.-14.5.2014 
- E.Škutovej, M.Kublu a R.Šimka do Terchovej ako lektorov školenia značkárov, v termíne 
16.-18.5.2014.  
Z: P.Perhala, E.Škutová, M.Kubla, R.Šimko; T: podľa textu uznesenia  
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa hlasovania – 0; uznesenie ako celok bolo jednomyseľne schválené. 
 
Približne o 18.15 sa účastníci zasadnutia vzhľadom na dopravné spojenie dohodli na ukončení 
zasadnutia, s tým, že kontrola úloh bude vykonaná na nasledujúcom zasadnutí VV dňa  
6.6.2014 v Žiline. P.Perhala zasadnutie ukončil. 
 
Zapísal: D.Valúch, generálny sekretár KST 
 
 
 
 
 
 
Overil:                                                                                                          Peter Perhala 
                                                                                                  predseda Klubu slovenských turistov 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRÍLOHA 
 
Správa o zabezpečení a priebehu 48. Zimného zraz turistov KST a TOM 

Bardejov – Bardejovské Kúpele 
30.1. - 2.2.2014 (stretnutie TOM 31.1. - 3.2.2014) 

 

 
Vznik a príprava zrazu 

Mesto Bardejov bolo v rokoch 2010 , 2011, 2012 v internetovej súťaži Slovak region víťazom  súťaže 
najkrajšieho mesta Slovenska nachádza sa v oblasti malebného prostredia horného Šariša. Mesto 
Bardejov je starým historickým mestom, ktoré začalo písať svoju históriu už v 13. storočí. Súčasťou 

http://www.kst.sk/�
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mesta Bardejov sú aj vychýrené Bardejovské Kúpele známe svojimi liečivými prameňmi a dobrými 
službami. Mesto Bardejov a okolie sa v dňoch 30. 1. 2014 až 2. 2.  2014 stalo dejiskom 48. zimného 
zrazu turistov a turistických oddielov  mládeže. Hlavným dejiskom tohto podujatia boli Bardejovské 
kúpele, ktoré vám poskytli ubytovanie vo svojich  liečebných domoch. Počas trvania zrazu boli 
k dispozícii expozitúry Šarišského múzea v Bardejove ako aj najstarší skanzen ľudovej architektúry na 
Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak. 
 
Po rozhodnutí uskutočniť zimný zraz v Bardejove sme vytvorili funkčný organizačný štáb v nižšie 
uvedenom zložení: 
 

  
Organizačný štáb 

Ing. Martin Choma  predseda organizačného štábu 
Ing. Miroslav Bujda  podpredseda organizačného štábu 
Ladislav Bilek   bežkárske trasy 
Milan Stachura   pešie trasy 
Jozef Ropjak   propagácia 
Renáta Ropjaková  ubytovanie 
Anna Bileková   prezentácia 
Viliam Antony   klasifikácia 
Jozef Barborik   mládež 
MUDr. Jozef Chovanec ml. zdravotná služba 
Ing. Miloš Mikula  hospodár 
Jozef Mitaľ   sekcia lyžiarskej turistiky KST 
Stanislav Andrási  sekcia mládeže KST 
Ing. Zuzana Jendželovská výkonný výbor KST 
Mgr. René Semanišin                 zástupca mesta Bardejov 
 
Štáb zasadal pravidelne každý mesiac od septembra 2013 do januára 2014 v zložení podľa potreby 
a aktuálnosti prejednávaných  otázok. Všetci členovia štábu koordinovali svoje plnenie úloh 
s predsedom štábu. 
Pred samotným zrazom bolo vytvorené aj čestné predsedníctvo v nižšie uvedenom zložení: 
 

 
 Čestné predsedníctvo 

Ing. Vilam Holeva  poslanec NR SR 
MUDr. Boris Hanuščak  primátor mesta Bardejov 
Ing. Miroslav Bujda  prednosta OÚ Bardejov 
Peter Perhala   predseda KST 
Ing. JUDr. Jaroslav Komora generálny riaditeľ Bardejovské Kúpele a.s. 
MUDr. Jozef Chovanec st. dlhoročný predseda RR KST Bardejov 
  
Propagácia : 
Propagáciu zrazu sme začali na 47.zimnom zraze v Oščadnici  rozdávaním propagačného letáku. 
Prvým materiálom v elektronickej podobe bol informačný spravodaj č.1, ktorý sme na stranku KST 
Bardejov dali v auguste 2013, druhým propagačným materiálom bol pozývací plagát  na zraz, ktorý bol 
rozmiestnený v printových mediách aj na výlepných  plochách mesta a okresu Bardejov. Tretí 
propagačný materiál bol spravodaj č.2 v tlačenej podobe. Podujatie bolo propagované v Slovenskom 
rozhlase, v časopise Krásy Slovenska, Bardejovsko–Stropkovsko–Svidnicko a v Bardejovských 
Novinách.  
Organizátor zrazu 
Organizátorom 48. Zimného zrazu Klubu slovenských turistov a stretnutia turistických oddielov 
mládeže bol z poverenia Ústrednej rady KST Regionálna rada Klubu slovenských turistov v Bardejove 
a mesto Bardejov. 
Miesto a termín zrazu 
Bardejov, Bardejovské Kúpele - 30.1. – 2.2.2014 
Stretnutie TOM – 31.1. – 3.2.2014 
Uzávierka prihlášok 
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20.12.2013 pre TOM 15,1.2014 
Účasť na zraze 
Členovia KST a neorganizovaní účastníci, ktorí sa na zraz prihlásia a uhradia účastnícke poplatky. 
Deti a mládež do 18 rokov sa môžu zúčastniť podujatia len v sprievode vedúceho TOM alebo rodičov. 
Prezentácia 
Prebiehala pre dospelých účastníkoch v Bardejovských Kúpeľoch v Kine Žriedlo : 
30. 1. 2014 – (štvrtok) od 7:00 do 23:00 hod. 
31. 1. 2014 – (piatok) od 7:00 do 23:00 hod. 
  1. 2. 2014 – (sobota) od 8:00 do 10:00 hod. 
Mládež  mala prezentáciu v 1. ZŠ v Bardejove : 
30. 1. 2014 – (štvrtok) od 7:00 do 23:00 hod. 
31. 1. 2014 – (piatok) od 7:00 do 23:00 hod. 
 
Účastnícke poplatky 
Členovia KST, KČT, PTTK, MTSz, OeTK         8 € 
Nečlenovia uvedených organizácií nad 18 rokov    12 € 
Nečlenovia uvedených organizácií do 18 rokov       6 € 
Členovia KST do 18 rokov         0 € 
Členovia KČT, PTTK, MTSz, OeTK do 18 rokov       1 € 
Členovia KST, KČT, PTTK, MTSz, OeTK od 19 do 26 rokov     3 € 
Vedúci TOM (min. 5 detí do 18 rokov)          0 € 
Prihlásenie po uzávierke prihlášok bol účastnícky poplatok + príplatok     5 € 
 
Bola stanovená podmienka, že pri prezentácii sa členovia KST preukážu platným členským 
preukazom. 
 
Podmienky pre stornovanie prihlášky: 
Stornovanie prihlášky a vrátenie poplatkov bolo možné len na základe písomnej žiadosti. Ak bola 
žiadosť podaná do 20.12.2013 vráti sa 100 % zaplatených poplatkov za ubytovanie a stravu. Pri 
žiadosti podanej do 10.1.2013 bolo vrátených 50% uhradených poplatkov za ubytovanie a stravu. Pri 
žiadosti podanej do 20.1.2013 bolo vrátených 30% uhradených poplatkov za ubytovanie a stravu. Po 
20.1.2013 sa úhrada nevracia.  
Účastnícke poplatky sa pri stornovaní prihlášky nevracajú. Pri prípadoch onemocnenia sme sa snažili 
vrátiť všetky poplatky. 
 
Doprava 
Príchod účastníkov do Bardejovských Kúpeľov hromadnou dopravou bol podľa aktuálneho 
cestovného poriadku. 
Pri individuálnej doprave, bolo zabezpečené parkovanie bez omedzenia a bez spoplatnenia v areálu 
celých Kúpeľov okrem centrálneho parkoviska. Doprava na trate bola organizovaná jednotne SAD 
Prešov a fakultatívne zájazdy firma Lechman. 
 

Výhody pre účastníkov zrazu poskytnuté po predložení platného účastníckeho preukazu. 
Výhody pre účastníkov zrazu 

 

 
Voľný vstup do expozícií Šarišského múzea : 

Historická expozícia – Slobodné kráľovské mesto Bardejov. Expozícia je umiestnená v historickej 
radnici na Radničnom námestí č. 48 v Bardejove  
 
Expozícia Ikony - umiestnená na Radničnom námestí č. 27 v Bardejove. Expozícia je jedinou 
samostatnou špecializovanou expozíciou ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku 
 
Prírodovedná expozícia – Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana. Expozícia je 
umiestnená na Rhódyho ulici č. 4 v Bardejove 
 
Národopisná expozícia, Lekárenská expozícia a expozícia Dejiny Bardejovských Kúpeľov. Všetky tieto 
expozície sú umiestnené vo vile Rákoci v Bardejovských Kúpeľoch 
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Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch. Skanzen je najstarším zariadením 
svojho druhu na Slovensku. 
 

50 % zľava zo vstupného poplatku do Wellness & Spa centra v Bardejovských Kúpeľoch 
Zľavnený vstup do Wellness & Spa v Bardejovských Kúpeľoch : 

 

voľný vstup do plavárne vo vymedzených hodinách, v dňoch 31.1.-1.2.2014 
Voľný vstup do krytej plavárne v Bardejove : 

 

voľný vstup do kolonády v Bardejovských Kúpeľoch spojený s ochutnávkou 8 liečivých minerálnych 
prameňov. 

Voľný vstup do kolonády v Bardejovských Kúpeľoch : 

 

 
Ubytovanie a stravovanie 

- členovia TOM  KST   mali   zabezpečené  bezplatné  ubytovanie   v I.ZŠ  v  meste  Bardejov 
- dospelí  účastníci  boli  ubytovaní  v Bardejovských  Kúpeľoch 
 
- stravovanie v Bardejovských Kúpeľoch bolo zabezpečené formou polpenzie   
  za poplatok 7,00 €, ( raňajky – 3,00 €, večera – 4,00 € )  
- stravovanie   členov   TOM  KST   ubytovaných   v  ZŠ  v   Bardejove   bolo    
  zabezpečené formou : raňajky – 1,50 € obed (formou suchého balíčka) a večera – spolu 3,50 € 
 
Súpis ubytovania Bardejovské Kúpele 

Ubytovacie zariadenie Počet lôžok Cena za lôžko / deň 

Hotel Alžbeta** 40 + 4 15,00 € 

Kúpeľný hotel Ozón*** 300 + 14 16,00 € 

František 50 15,00 € 

Diana 15 + 1 13,00 € 

Carola 6 + 3 13,00 € 

Villa Palmíra 18 13,00 € 

Hotel Mier 71 + 2 14,00 € 

Eva 14 + 4 13,00 € 

Valentína 49 13,00 € 

Blanka 23 + 3 13,00 € 

Srnka 20 + 1 13,00 € 

Fontána 45 + 4 13,00 € 

Lívia 34 + 4 13,00 € 

Eta 16 + 1 13,00 € 

Marína 15 13,00 € 

Mignon 28 + 2 13,00 € 
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Helios 140 + 9 14,00 € 

 
Po zvýšenom záujme o ubytovanie bolo ubytovanie rozšírené aj o ponuky v meste Bardejov a liečebný 
dom Družba MNV. 
Zimné táborenie 
Zimné táborenie pre záujemcov bolo zabezpečené v areáli Bardejovských Kúpeľov za poplatok 2,0 € 
za osobu a deň. Poplatok za stan 0 €. 
 
        

 

Trať                                                                  Účasť 
Lyžiarske trasy a účasť 

Trasa L 1          31.1. a 1.2. Hraničným hrebeňom                             293 
Trasa L 2         31.1. a 1.2. Hrebeňovka Čergovským pohorím       169 
Trasa L 3        1.2. Okolím obce Zlaté                                               125 
Trasa L 4         1.2   Bardejov – Rešov                                               140 
Trasa L 5         1.2   Okolo Kráľovej studne (SK-PL)                         222  
Trasa L 6         31.1   Okolo Stebníka                                                   89 
Trasa L 7         31.1 a 1.2 Z Regetovky do Regietówa (SK-PL)        351  
Trasa L 8         30.1 a 2.2 Kúpeľná stopa zdravia   individuálne       60                   
 
Trasa TOM L 1        31.1 a 2.2 Z Bardejova na „Čerešňu“                        41 
Trasa TOM L 2        1.2           Bardejovská biela stopa                             20  
 
 

 
Trasy pre pešiu turistiku 

Trasa P1 + TOM P1   30.1. Návšteva Zborovského hradu                      37 
Trasa P2 + TOM P2   31.1. Z Hervertova do Bardejova                 191+100 
Trasa P3 + TOM P3    1.2.  Za minerálnymi prameňmi a históriou PL  168 
Trasa P4 + TOM P4    2.2.  Lesnícky náučný chodník Čierna mláka      35 
 

 
Fakultatívny zájazd SK -
Účastníci zrazu mali možnosť absolvovať aj fakultatívny zájazd k dreveným kostolíkom na Slovensku 
a v Poľsku a  mali možnosť navštíviť aj najväčšie a najmodernejšie kúpele v Poľsku. Trasa zájazdu : 

 PL – 1.2.2014                                 215 

- Drevený chrám sv. Kozmu a Damiána v obci Lukov 
- Drevený kostol svätých apoštolov Petra a Pavla v obci Tylicz, Poľsko 
- Krynica – najväčšie a najmodernejšie kúpele v Poľsku  
- Drevený kostol svätého Jakuba v obci Powroznik v Poľsku 
 
Exkurzia po hradbách Bardejova
Záujemcovia o históriu mesta Bardejov sa mohli zúčastniť exkurzie po hradbách tohto stredovekého 
mesta. Exkurzia sa uskutočnila 31.1. a 1.2.2014 o 15:00 hod.  a  2.2.2014 o 8:30 hod.                        

 31.1. až 2.2.2014                200 

 

Účastníci zrazu mali možnosť plnenia tematického turistického odznaku Bardejov. Podmienkou je 
návšteva troch múzeí v Bardejove alebo Bardejovských Kúpeľoch. Expozície Šarišského múzea budú 
pre účastníkov zrazu sprístupnené bezplatne. 

Plnenie tematického turistického odznaku Bardejov 

 

Čo sa týka programu TOM KST bol bohatý a našou filozofiou bolo "všetci,všetko" to znamená 
realizovať programové aktivity všetci spolu tak aby mali mladí účastníci možnosť spoznať nielen 

Program TOM KST na zraze v Bardejove 
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prírodu, okolie a históriu ale aj jeden druhého, nakoľko posledné roky je vidieť radikálny úpadok počtu 
TOM na zrazoch a stretnutiach. 
Súčasťou programu boli aj súťaže, aktivity a  kvízy v ktorých mali mladí účastníci možnosť vyhrať pre 
ich vekovú kategóriu atraktívne ceny ako napr. USB kľúče, SD karty, mobilné telefóny, oblečenie na 
turistiku a kopec ďalších zaujímavých cien. Všetky tieto aktivity zabezpečoval Jozef Barborik so 
svojimi dievčatami, ktorí aj keď sami nie sú členovia KST významnou mierou sa zaslúžili na tom , že 
účasť na zraze TOM a program boli nad očakávania. 
 

Rozpis príjmov k 48.Zimnému zrazu KST a stretnutia TOM v Bardejove 

Ekonomické zhodnotenie a finančné zabezpečenie zrazu 

Príjmy od 
účastníkov 

82552 Ubytovanie, zrazový poplatok, 
strava, doprava 

 

Dotácia ÚR  KST 3500  

Rysy reklama 200  

Mesto Bardejov 2200  

PRÍJMY CELKOVO 88452  

 

Rozpis výdavkov  
 

ÚČEL SUMA POZNÁNKY 

Ubytovanie a strava účastníkov 67808,63  

Propagačný materiál 2718,56 Logo,buletín,suveníry 

Čistiace a hygienické potreby 27,06  

Reflexné vesty pre sprievodcov 122  

Pohonné hmoty 200,02  

Občerstvenie 121,88 Udičová 

Fotodokumentácia 264,50 Jupis 

Vystúpenie FS 200 Tarka, Rešovian 

Športové oblečenie 4000 Sportisimo 

Horská služba 300 HS Hertník 
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Bundy pre organizačný štáb 657,50  

Paušály, telef. karty 149,75 Org. štáb 

Odznaky 1608  

Preprava turistov 6721,80  

Storná poplatky 2944,50 Storná do 21.12.2013 

Kancelárske potreby 97,20  

Strava na vyhodnotení 300 Trudič s.r.o reštaurácia Astra 

Stravné sprievodcom 

Poplatok banke 

209,10 

1,50 

 

Celková suma spolu 88452  

 

Celkove zhodnotenie zrazu na záverečnom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo v reštaurácii Astra bolo 
za účasti predsedu KST P.Perhalu, členov organizačného štábu, vedúcich tratí a obslužného 
personálu zrazu. Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že zraz mal medzi účastníkmi dobrý ohlas 
a všetci turisti odchádzali z Bardejova spokojní. 

V   Bardejove 1.3.2014 

Vypracoval: Ing. Martin Choma, PhD, predseda RR KST Bardejov 

_ _ _ 


