
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SEKCIE PT KST 

BRATISLAVA, Záborského 33 

01.12.2015 

 

 
Program:  
 

  1.) Úlohy sekcie v roku 2015 

  2.) Rozpočet na rok 2016 

  3.) Vyhodnotenie hlavných podujatí v roku 2015 

  4.) Spolupráca so sekciou PT KČT v roku 2015 

  5.) Hlavné podujatia KST v roku 2016 

  6.) Úlohy sekcie na rok 2016 a expedičná turistika 

  7.) Spolupráca so sekciou PT KČT v roku 2016 

  8.) Informácie z VV KST 

  9.) Návrh ocenení 

 10.) Rôzne 

 11.) Záver 

 

K bodu 1.) 

– sekcia sa zúčastnila na 10 organizačných štábov pre prípravu a zabezpečenie 6- hlavných 

podujatí KST, všetky podujatia boli zabezpečené 

– zabezpečila projekt pre informačné tabule pre NVK na Troch studničkách a pri Jamskom 

plese 

– spracováva zoznam inštruktorov PT KST, zatiaľ zaslalo informácie iba14 RR, úloha 

naďalej trvá 

   – Záznamníky Cesta hrdinov SNP, farebne vytlačené, vyrobené odznaky v troch farebných 

prevedeniach:  

– 150 ks biele      1.stupeň,  

-  100 ks modré   2.stupeň 

-  100 ks červené 3.stupeň.  

Splnené. 

- s propagačnou komisiou s p. M. Hučkom, sme rokovali o dotlači záznamníkov za Krásami 

Slovenska, ktorých sú už 2ks 

- Expedičná turistika pod vedením Svetozára Krna pripravila 18.apríla 2015, 28. ročník 

medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 

2015, kde prednášalo desať prednášateľov s premietaním vydarených podujatí z nenarušených 

alebo málo narušených oblastí, ktorým sa spravidla vyhýbajú masmédiá a cestovný ruch. 

-  dorobenie chýbajúcich odznakov výkonnostnej turistiky VOPT: 

 

 

 

      

 STAV  ODZNAKOV  VOPT  k  23.07.2015  

      

  
Základný stupeň - 
zelený   Km Stav ks Objednať ks 

           

 BRONZOVÝ   1000km 16ks 80 

  STRIEBORNÝ   2000km 48ks 40 

  ZLATÝ   3000km 424 0 

           



  Super stupeň - modrý       

           

  BRONZOVÝ   10 000km 55ks 0 

  STRIEBORNÝ   15 000km 60ks 0 

  ZLATÝ   20 000km 167ks 0 

           

  Elita stupeň - červený       

           

  BRONZOVÝ   25 00km 0ks 50 

  STRIEBORNÝ   30 000km 0ks 50 

  ZLATÝ   35 000km 0ks 50 

           

  ROVNÍKOVÝ - čistý       

           

  ROVNÍKOVÝ / 40 725km / 40 000km 5ks 30 

           

  Obiednať spolu       300 

      

      

      

 Výroba raznice, ktorá je pre všetky stupne rovnaká, rozlišujú sa farebným okrajom. 

 Predpokladané náklady na výrobu raznice a odznakov - 500€  

 

Výroba odznakov VOPT bola schválená. 

 

 

- 63.CZ KST a 47. stretnutie TOM v roku 2016, ktoré chcela pripraviť RR Rimavská Sobota, 

sa organizovania vzdala pre nezhody s novozvolenými mestskými poslancami, lebo RR sa 

nemohla spoľahnúť na ústretovosť mesta. 

- dvomi listami sme apelovali a oslovili predsedov RR na zorganizovanie letného zrazu, bez 

odozvy. Odpoveď sme dostali z RR Trenčín, Vranov nad Topľou, Dolný Kubín, Humenné, 

síce zápornú, ale považovali si odpovedať na mail. Odpoveď sme samozrejme  neočakávali 

od RR, ktoré od roku  2006 až 2015 pripravili letný zraz. 

 

K bodu 2.)   
 

              Návrh rozpočtu sekcie PT KST na rok 2016   
          

P.č ČINNOSŤ SEKCIE I.polrok II.polrok spolu 

1. Zasadnutie sekcie:cestovné,stravné 300 € 300 € 600 € 

  poštovné,drobný nákup. 100 € 0 € 100 € 

2. Aktív predsedov RR  PT 300 € 0 € 300 € 

3. Stretnutie expedičnej turistiky 100 € 0 € 100 € 

4. Stretnutie org.letného zrazu 100 € 0 € 100 € 

5. Odznaky PT/ dotlač CV III,II stupňa/ 0 € 0 € 0 € 

6. Odznaky VOPT 500 € 0 € 500 € 

7. Školenie, seminár CV III. PT 350 € 0 € 350 € 

8. Spolupráca PT KST s PT KČT 0 € 300 € 300 € 

10. Otvorenie turistickej sezóny 160 € 0 € 160 € 

  S P O L U 1.910 € 600 € 2.510 € 

     



 Sekcia PT odporúča na : Letný zraz   5.000 € 

  Národný výstup na Kriváň 1.000 € 

  Stretnutie čitateľov Krás Slovenska 500 € 

  Stretnutie priaznivcov KST 500 € 

  Stretnutie na Štefáničke 200 € 

  Chodníkom Jozefa Dekréta Matejovie 300 € 

  Spolu   7.500 € 

     

 

 

 

K bodu 3.)   
 

52.Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska 

Detva – Poľana 

29.05. – 31.05.2015 
 

      V piatok 29.05.2015 v predvečer podujatia sa uskutočnilo stretnutie s redakciou 

DAJAMA a z hosťami. Tak ako v predchádzajúcich rokoch sa podujatia zúčastnil synovec 

zakladateľa časopisu Krásy Slovenska pán Stacho z Kanady. 

      V sobotu 30.05.2015 organizátori zabezpečili kyvadlovú autobusovú dopravu zo stanice 

k východiskovým bodom podujatia. Zabezpečili parkovanie autobusov a osobných áut 

účastníkov. Kuriózna situácia nastala pri prechode cez vodopád Bystrého potoka, kde sa 

muselo na prechod  cez rebríky  čakať 20min až 1:30h. Pre vysoký stav vody vo vodopáde, to 

účastníci využili na fotografovanie vodopádu. Účastníci obdržali pamätný list a odznak. 

Podujatia sa zúčastnilo cca 1700 účastníkov. Ubytovanie pre účastníkov bolo zabezpečené 

v hotely Detva, v penziónoch a v telocvični na škole. 

Ukončenie podujatia sa uskutočnilo v Detve na námestí, kde organizátori zabezpečili kultúrny 

program – váľanie mája podľa ich tradícií. Vystúpil detský súbor Vrtielko a súbor 

Podpoľanec. Na záver podujatia predseda KST Peter Dragúň a predseda organičného štábu 

Jozef  Gažo poďakovali účastníkom a organizátorom  za účasť na podujatí. Jozef Gažo 

odovzdal štafetu Jindrichovi Rackovi predsedovi sekcie PT KST, ktorý poďakoval 

organizátorom za zorganizovanie podujatia a štafetu prevzal predseda  KST Stará Turá p. 

Július Eisele, ktorý pozval turistov na stretnutie do Bielych Karpát na Veľkú Javorinu v roku 

2016. 

Organizátori pripravili pre účastníkov veľmi pekné podujatie,  kde ukázali krásu Podpoľania. 

Za sekciu PT KST sa podujatia zúčastnili Zuzana Jendželovská, Jindrich Racek, Palo Sitek 

a Štefan Mužík. 

 

 

62. Celoslovenský zraz KST Veľký Meder 
06.07. – 12.07.2015 

 

Ovorenie  a ukončenie zrazu bolo v areály hotela , Plauter kde bol  stanový tábor 

a prezentácia účastníkov a organizačný štáb 

 Letného zrazu sa zúčastnilo 641 turistov  zo Slovenska, Čiech, Maďarska,  Poľska a Rakúska. 

4 turistické podujatia sa neuskutočnili – 2 Kľúčovec – nedostupnosť lokality Číčovského 

mŕtveho ramena pre veľké množstvo komárov, 1 Sokoró, 1 Tribeč, pre nedostatočný počet 

prihlásených pred zrazom (6 os, 3 os.) Napriek tomu bolo potrebné zabezpečiť 32 autobusov 

      Pre účastníkov 62.. Celoslovenského zrazu KST a 46. Stretnutia TOM  bola umožnená 

bezplatná návšteva kúpaliska Termálpark Corvinus Veľký Meder, medzi 17 a 20 hodinou. Bolo 

zabezpečených 14 podujatí. Celkove bolo pristavených 33 autobusov. 

 



 

46. stretnutie TOM 2015  Veľký Meder 
06.07. – 12.07.2015 

 

     V rámci 62. Celoslovenského zrazu KST sa uskutočnilo aj 46. Stretnutie TOM. PTZ pre 

krátku dobu na prípravu sme nezaradili do programu. Organizáciou Stretnutí TOM sme 

nemali skúsenosti, dúfali sme , že nám pomôžu zasadnutia rady mládeže, ktoré sa mali 

uskutočniť vo Veľkom Mederi. Pre nedostatočný záujem zo strany členov rady mládeže sa 

neuskutočnilo ani jedno zasadnutie.  

     Na ubytovanie TOM bola vybraná základná škola Bélu Bartoka a internát OAGVM. Obe 

riaditeľky boli od samého začiatku organizovania zrazu veľmi ústretové. Vzhľadom na 

havarijný stav na základnej škole, boli sprchy mimo prevádzky. Sprchovanie po dohode 

s mestom bolo zabezpečené na štadióne MŠK, alebo na termálnom kúpalisku, kde bola 

zabezpečená autobusová preprava.  

      Zúčastnilo sa 11 oddielov , osem bolo ubytovaných na ZŠ a tri v areáli Hotela Plauter. 

Jeden oddiel bol z Čiech – ATOM Ostrava. Najväčšie zastúpenie mal oddiel z Kláštora pod 

Znievom - 21 členov. Stretnutia sa zúčastnilo 90 Tomíkov. 

      Pre TOM bolo pripravených 7. trás, niektoré boli spoločné P/TOM a možnosť využiť 

fakultatívne výlety F 1 a F 2. 

 

    

 

1. Stretnutie na Štefánikovej chate 2015  

18.07.2015 
 

      Miestny klub spoločnosti M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Klubom 

slovenských turistov. Nultý ročník sa uskutočnil v roku 2014. 1. stretnutie podujatia 

pri príležitosti 135. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika sa uskutočnilo 18. júla 2015 a to 

hojnou účasťou členov turistických klubov z celého Slovenska. Z Detvy, Popradu, Nižnej, 

Jakubian, Mútneho, Spišských Vlachov, Plevníka – Drienového, Košíc, Martina, Spišského 

Bystrého a ďalších. Medzi viac ako dvesto účastníkmi nechýbali ani domáci turisti 

z Podbrezovej a z  liptovských klubov. Najpočetnejšími boli z Jasnej L. Mikuláš, Liptovského 

Jána, či Závažnej Poruby, ktorí prispeli pesničkou do programu.  

      Účastníci prichádzali od skorého rána Z Chopka, Liptovského Jána, Trangošky, Srdiečka, 

Vyšnej Boce, Čertovice, či z Demänovskej doliny. Nechýbalo ani „drevo pre Štefáničku“ za 

šálku jedinečného bylinkového čaju.  Z terasy pri chutnej kapustovej polievke sa tešili 

pekným výhľadom na južné svahy Nízkych Tatier. 

      Organizátori stretnutia Spoločnosť M. R. Štefánika, miestny klub v Liptovskom Mikuláši, 

v spolupráci s Klubom slovenských turistov, Obecným úradom v Podbrezovej, Horskou 

službou Nízke Tatry – juh a Železiarňami Podbrezová  pripravili pre účastníkov  aj napriek 

vrtochom počasia (vtedy chata praskala vo švíkoch) slávnostný program s položením venca 

k pamätnej tabuli gen. M. R. Štefánika, básňou Štefana Krčméryho „Štefánikova matka“.  

       Priebežne ich vítala a oboznamovala s históriou podujatia moderátorka a recitátorka 

Kvetka Staroňová  za reprodukovanej hudby. Aparatúru vyniesol na vlastnom chrbte starosta 

Obecného úradu v Podbrezovej Mgr. Ladislav Kardhordó. 

      Účastníkov oficiálne privítala prednostka Okresného úradu v Brezne Ing. Alena Kánová, 

vo svojom príhovore oboznámila prítomných s históriou chaty, ktorá od roku 1990 nesie opäť 

meno generála M. R. Štefánika. Prihovorili sa aj Rastislav Medveď, náčelník HS na 

Slovensku a Ing. Jozef Pupák za HS Nízke Tatry - Juh, Ing. Ján Tatara, člen Správnej rady 

Spoločnosti M. R. Štefánika. Medzi hosťami bol aj Blažej Kováč, predseda klubu seniorov 

HS. Klub slovenských turistov zastúpil Ivan Bubelíny. Účastníci si prevzali pamätné listy a 

v prevažnej miere si nedali ujsť príležitosť vystúpiť aj na Ďumbier, najvyšší vrchol Nízkych 

Tatier. Svoje pocity a poďakovanie organizátorom prejavili zápismi do kroniky klubu. 



Poďakovanie organizátorom zaslal písomne aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

Peter Pellegrini s ospravedlnením svojej neúčasti. 

Ivan Bubelíny 

 

 

 

 

Národný výstup na Kriváň 

14.08. – 15.08.2015 
 

     14.08.2015 v predvečer otvorenia sa uskutočnilo v kúpeľoch v  Novom Smokovci   

otvorenie Národného výstupu na Kriváň pri príležitosti roka Ľudovíta Štúra a 60. výročia 

obnovenia výstupu na Kriváň. 

Po príhovoroch primátorov –Jána Blcháča - Liptovský Mikuláš, Jána Mokoša - Vysoké Tatry, 

za Maticu slovenskú predseda Marian Tkáč , ktorí pripomenuli význam tohto podujatia.  

     15.08.2015 o 07:00h výstup od Troch studničiek za pekného počasia. O 11:00h otvorenie 

hymnou a príhovormi sa účastníci dali na spiatočnú cestu. Pekný zážitok z podujatia prekazila 

búrka, ktorá účastníkov sprevádzala pri zostupe. V ACT Račková dolina - Pribylina sa 

uskutočnilo slávnostné ukončenie podujatia. Za organizačný štáb a KST sa s účastníkmi 

rozlúčil Jindrich Racek, za mesto Liptovský Mikuláš zástupca primátora Ing. Rudolf 

Urbanovič za Maticu slovenskú Marek Nemec a za Pribylinu starosta Milan Kohút, ktorý 

ukončil podujatie so zapálením slávnostnej vatry. Na záver bola pripravená scénka zo života 

štúrovcov ich boja za Slovenský národ a uzákonenie slovenčiny.  

 

 

 

7.Stretnutie priaznivcov KST a Eurorando 2016  

Oščadnica – Hrčava 

26.09. – 27.09.2015 

 
        26.09.02015 sa uskutočnilo už 7.stretnutie priaznivcov KST, v Oščadnici na Veľkej 

Rači. Ubytovanie bolo zabezpečené v penzióne Gajúz. Otvorenie podujatia sa uskutočnilo 

o 9:00h pred penziónom Gajúz. Po príhovoroch predsedu RR Čadce Františka Žabku, starostu 

Oščadnice Ing. Mariana Plevku a za KST Ing. Anky Krištofovej sa účastníci vydali troma 

cestami na Veľkú Raču. Počasie vôbec neprialo turistom. Napriek tomu sa podujatia 

zúčastnilo cca 150 účastníkov z regiónu, z Vyhní, Bratislavy, Žiliny, Ružomberka Dolného 

Kubína, Spišskej Bystrej. Na chate pod Veľkou Račou bolo pre účastníkov pripravené 

občerstvenie dobrý guláš. Ukončenie podujatia sa uskutočnilo s odovzdaním štafety pre 

nepriaznivé počasie v Oščadnici v penzióne Gajúz. Po záverečných príhovoroch Františka 

žabku a za KST Jindricha Racka, štafetu prevzal budúcoročný organizátor zo Spišskej Bystrej 

predseda OKST Tomáš Bendík. Každý účastník obdržal pamätný list, odznak, magnetku 

a propagačný materiál z okolia Oščadnice. Napriek zlému počasiu sa podujatie veľmi vydarilo 

k spokojnosti účastníkov. Za sekciu pešej turistiky sa podujatia zúčastnili Jindrich Racek, 

Štefan Mužík a Pavol Sitek 

 

        27.09.2015 za slnečného, ale chladného počasia,  účastníci 7.Stretnutia priaznivcov KST 

sa zúčastnili na otvorení medzinárodného podujatia Eurorando 2016 , ktoré organizuje ERA – 

EWV – FERP, na trojmedzí SR – ČR – PL Hrčava, kde sa stretli s Českými a Poľskými 

turistami. Po príhovore prezidentky EWV pani Lis Nielsen, predsedu KČT Mgr. Vratislava 

Chvátala a predsedu KST Ing. Petra Dragúňa a Poľského zástupcu sa účastníci vydali na 

pochod po trojmedzí od troch hraničných kameňov späť na Hrčavu. Účastníci obdržali 

pamätný list s pamätnou pečiatkou a mohli si zakúpiť odznak Euroranda 2016. Na tomto 



podujatí mohli biť turisti s počasím spokojní. Aká to bola zmena oproti predchádzajúcemu 

dňu. Za sekciu PT KST sa podujatia zúčastnili Jindrich Racek a Štefan Mužík 

 

 

 

 

 

2.Stretnutie chodníkom J.D. Matejovie 

Zámutov – Zámutovská Kolejka 

16.10. – 18.10.2015 
 

    Pre stále zhoršujúce  počasie sa 16.10.2015 na 14:00h  zvolal organizačný štáb. 

Prerokovala sa zmena trasy pre bezpečnosť turistov. Dohodla sa trasa – celý náučný chodník 

Zámutovskej kolejky. Z pôvodnej trasy sa museli  vynechať – Zámutovské skaly a Čierna 

skala . 

      Podujatie sa začalo 17.10-2015 v priestoroch Lesného závodu, vo výstavných priestoroch 

lesníckeho múzea v Zámutove. Za zvukov lesníc sa uskutočnilo otvorenie podujatia. Po  

 

príhovoroch a uvítaní prítomných Mgr. Miľanovou, Ing. Strmeňom a p. Rackom, sa účastníci 

za stáleho dažďa vydali na trasu. Napriek nepohode počasia, podujatia sa zúčastnilo cca. 145 

účastníkov. Ukončenie podujatia bolo na lesníckej chate na strelnici. Na účastníkov čakal 

teplý čaj a dobrý guláš, ktorý si účastníci zaslúžili. Každý účastník dostal pamätný list, tašku 

s magnetkou a propagačným materiálom. Ubytovanie bolo zabezpečené priamo v Zámutove 

v enzióne Kondor a lesníckej chate Blatiny na  strelnici. 

     Na záver podujatia Mgr. Ľudmila Miľanová za Lesnícko-drevárske múzeum vo Zvolene, 

Ing. Marti Strmeň za odštepný lesný závod Vranov nad Topľou -Zámutov a Jindrich Racek za 

KST, poďakovali účastníkom za účasť. Poďakovali členom  miestneho klubu KST Perun 

Zámutov za pomoc pri príprave  a vedenie podujatia. Poďakovali predsedovi RR KST Vranov 

nad Topľou p. Jánovi Hrehovi za zorganizovanie pomoci pri príprave a zabezpečení 

podujatia. Pozvali účastníkov na 3.ročník J.D. Matejovie na Pilsko - Orava 

     Napriek zlému počasiu sa podujatie veľmi vydarilo. Škoda, že nebolo lepšie počasie, bolo 

by viac účastníkov. Za sekciu PT KST sa podujatia Zúčastnili Jindrich Racek, Dušan Reiser, 

Štefan Mužík a Pavol Sitek. 

 

K bodu 4.) 

 

Pravidelne komunikujeme so sekciou PT KČT. Raz ročne sa stretávame na podujatí za 

Posledním puchýřem a na CZ KST a TOM, kde si vymieňame poznatky, skúsenosti pri 

organizovaní peších podujatí. Aj v tomto roku na pozvanie sekcie PT KČT  sa Jindrich Racek, 

Štefan Mužík zúčastnili na tomto podujatí  v Znojme, kde nám pripravili zaujímavý program, 

spojený s Aktívom. Prerokovali návrh na nový druh výkonnostnej turistiky - Nastúpané km, 

ktorý neprešiel, lebo podobne sa plní VOPT. Informovali o medzinárodnom letnom zraze, 

ktorý sa uskutoční v Ostravici – Beskydy na Lysej hore. Vyzvali zástupcov krajov na 

zabezpečenie ďalších ročníkov za Posledním puchýřem. O budúcoročnom podujatí 

informoval p. Hošek, ktorý je majiteľom cestovnej kancelárie HOŠEK – TOUR, sa uskutoční 

v Krkonošiach – Lázne Bělohrad. Na rok 2019 má záujem pripraviť podujatie Olomoucký 

kraj. Aj v KČT majú podobné problémy pri zabezpečovaní hlavných podujatí KČT. Niektoré 

podujatia riešia cez cestovnú kanceláriu KUDRNA. Aj to má však svoje organizačné 

nedostatky. Zhodnotili podujatie Vystúp na svoj vrchol, ktorý je spoplatnený, z ktorého sa 

prispieva na výstavbu a dokončenie chaty na Lysej hore. Na významné podujatia, si môžu 

kluby  dať vyrobiť výročné vizitky a drevené známky. Pripravili TTO- EURORANDO 2016. 

  

 



K bodu 5.) 

 

V roku 2016 sekciu čaká pripraviť  6-hlavných podujatí KST:     
 

- 53.Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska                                     27.05. – 29.05.2016 

- 63.CZ KST a 47.stretnutie TOM - ktoré sa pre nezáujem neuskutoční a bude pravdepodobne 

súčasťou  1.Medzinárodného zrazu V4 v Čechách – Ostravica – Beskydy-Lysá hora ktorý 

bude aj súčasťou ich XV. Letného zrazu,  v dňoch                                     30.06. – 03.07.2016 

- 2.Stretnutie na Štefánikovej chate                                                              15.07. – 17.07.2016 

- Národný výstup na Kriváň  ACT Račková dolina                                     19.08. – 21.08.2016 

- 8.Stretnutie priaznivcov KST    Stará Turá - Veľká Javorina                    16.09. – 18.09.2016 

- 3.Ročník Chodníkom J.Dekréta Matejovie – Pilsko - Orava                     14.10. – 16.10.2016 

 

K bodu 6.)   
 

- pokračovať pri aktualizácii zoznamov aktívnych PT Inštruktorov-1,-2  

- zabezpečiť školenia Inštruktorov. Školenia sekcia bude robiť po RR, čo je najlepšie riešenie 

   pre frekventantov, hlavne z finančného hľadiska. Veľa RR, podľa odozvy na revíziu 

   aktívnych inštruktorov ( cvičiteľov )   

   v odboroch a kluboch majú nedostatok vyškolených inštruktorov /cvičiteľov/, niektoré 

   nemajú žiadnych.    

- zabezpečovať  spoluprácu s organizátormi hlavných podujatí KST.  

- EURORANDO 2016 –  už 13.05.2015  sme listom vyzvali predsedov RR KST, aby  v roku  

   2016 od 01.01. – 31.07.2016 pripravili so svojimi odbormi, klubmi a v spolupráci s inými 

   RR  KST podujatie zamerané na energiu / elektrárne, mlyny vodné elektrárne.../ Už v roku 

  2015 - 27. septembra, v rámci 7. stretnutia priaznivcov KST bolo zahájené otvorenie 

  EURORANDO 2016, ktoré sa uskutočnilo na trojmedzí SR – ČR - PL na  Hrčave. 

- riešiť úlohy a návrhy z VV KST a spätne, ktoré sa týkajú pešej turistiky.  

- s netradičnou expedičnou turistikou pripraviť 29. ročník EXPEDÍCIA 2016. 

 

K bodu 7.)  
 

 Spolupráca so sekciou PT KČT bude aj v roku 2016 pokračovať v rovnakom rozsahu ako 

v roku 2015. Vymieňať si skúsenosti pri zabezpečovaní podujatí, výkonnostných odznakov, 

pri školeniach PT a výmenný systém delegovania 2-och zástupcov na dve podujatia  PT 

a pozývanie zástupcu na aktív PT KST a PT KČT. 

 

 

 

  

 

 

K bodu 8.)   
 

Uznesenia z VV KST 
 

Uznesenie 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii 

spoločnosti TURSERVIS KST s.r.o. Z: P. Dragúň, KT: 13.5.2015 (tretí kontrolný termín)  

Stav: v plnení. V tejto súvislosti P. Dragúň informoval VV, že štatutári do konca apríla 

preskúmajú moţnosť objednať pre KST právny servis na báze zmluvnej spolupráce a finančnú 

náročnosť takého kroku. 

 

U 20/2015: VV ukladá naformulovať a odoslať (na doručenku) predžalobnú výzvu predošlým 

štatutárom KST - P.Perhalovi a E.Fábryovej. Z: T.Chudý, A.Krištofová; PT: 19.9.2015 



Stav: T.Chudý opravil informáciu, uvedenú v zápisnici z predchádzajúceho zasadnutia. 

Podklady boli s právnou kanceláriou iba neoficiálne konzultované a nakoľko boli posúdené 

ako prakticky nevymáhateľné (akokoľvek závažné porušenia vnútroklubových zásad 

a disciplíny nemusia automaticky spadať pod trestné právo), neboli právnej kancelárii 

oficiálne zaslané na riešenie, aby zbytočne nenabiehali poplatky v zmysle zmluvy o právnej 

pomoci. (A teraz čo s tým ďalej?Ak sa právna kancelária vyjadrila, že je to nevymáhateľné,  

podľa mňa treba U 20/2015 vypustiť ako nesplniteľné, resp.bezpredmetné) 
 

Uznesenie 26/2015: VV ukladá Sekcii PT spracovať projekt zamýšľaného infopanelu a pamätnej 

tabule NVK – zákres umiestnenia do mapy, rozmery, konštrukcia, materiál). 

Z: V.Gábriš, J. Racek; T: 13.5.2015  

Stav: projekt (technický výkres infopanelu) bol zhotovený. Vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 29/2015: VV ukladá metodikom presunov dodať predsedovi UMK zoznamy 

inštruktorov, ktorí absolvovali školenia v rokoch 2012-14 a z dôvodov vtedy prebiehajúceho 

procesu re-akreditácie nedostali osvedčenie ani preukaz o absolvovaní školenia.  

Z: V.Gábriš, predsedovia presunových sekcií; PT: 17.9.2015  

Stav: V.Gábriš požiadal o predĺženie termínu do septembra, metodici na úlohe pracujú. 

Stav: V.Gábriš informoval, že Sekcie VhT, LT a VT už aktualizované zoznamy inštruktorov 

dodali, Sekcia PT tak na 40 %, Sekcia CT a Sekcia mládeže zatiaľ nedodali nič. Nechávame 

im čas do konca októbra. Potom budú zoznamy zverejnené na webe KST, spolu s touto 

výzvou: Všetci inštruktori presunov, aj tí čo nie sú uvedení v zoznamoch, môžu požiadať 

príslušného predsedu sekcie o výmenu preukazu, keď predložia 

- doterajší kvalifikačný preukaz, alebo Osvedčenie o absolvovaní školenia 

- potvrdenie svojho klubu (alebo RR) o aktívnej inštruktorskej  činnosti.  

V.Gábriš ďalej požiadal VV o súhlas s vytlačením novej edície upravených Kvalifikačných 

preukazov. 

Uznesenie 89/2015: VV ukladá učebno-metodickej a propagačnej komisii prekonzultovať 

potrebné úpravy vo vizuáli kvalifikačného preukazu KST a vyžiadať cenovú ponuku pre 

vytlačenie novej edície v náklade 1 000 ks. Z: V.Gábriš, M. Belas; T: 13.10.2015 

 

Uznesenie 30/2015:  VV ukladá klasifikačnej komisii v súčinnosti so sekretariátom sprístupniť na 

webe evidenciu držiteľov výkonnostných odznakov.  

Z: M. Ziman, M. Petrík, sekretariát; PT: 19.8.2015  

Stav: čiastočne splnené. 

Uznesenie 49/2015: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s propagačnou komisiou pripraviť návrh 

zabezpečenia novej edície tradičných záznamníkov.  

Z: V. Gábriš, J. Racek, M. Hučko; T: 19.8.2015  
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  
 

Uznesenie 51/2015: VV schvaľuje návrh predsedu KST zvolať zasadnutie ÚR KST a XVII. valné 

zhromaţdenie KST do Žarnovice, v termíne 8.- 9.4.2016.  

Z: P. Dragúň, T. Chudý, D. Valúch; T: v zmysle uznesenia 

 

Uznesenie 54/2015: VV schvaľuje doplnenie zásad prípravy celoslovenských zrazov o pravidlo, 

že ak organizátor nemá možnosť zabezpečiť ubytovanie VIP hostí v turistickej cenovej triede, z 

rozpočtu KST nebude uhradená plná cena ubytovania, ale poskytnutý príspevok na ubytovanie v 

limite 20 € na osobu. Z: P. Dragúň, A. Krištofová, T: trvale  

 

K bodu 9.)    
 

Návrh ocenení 
 

Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska :  RR Zvolen 
 

Všetci  KST Detva – ocenenia udelené 



Ďakovný list : - Anna Gažová, Božena Sládková, Jozef Černák 

Čestné uznanie: - Anna Strapková, Ivan Volf, Jozef Hajnovič, Vladimír Čaban, Helena 

Cerová, Juraj Kalamár 

Strieborný odznak:  - Jozef Gažo  

 

 

62.CZ KST a 46. stretnutie TOM:   
 

 

 

 

Národný výstup na Kriváň:  RR Liptovský Mikuláš   
 

Ďakovný list:    
Ivan Bubelíny – KST Liptova 

Zlatý odznak:   
Jozef Cigánik  - OT Baníkov ŠK Bobrovec      

Plaketa Alojza Lutonského:  
Ján Kamien – KSTL Liptovský Mikuláš 

 

 

7.Stretnutie priaznivcov KST:  RR Čadca 
 

Ďakovný list:  
František Žabka – predseda RR Čadca 

 

 

2.Stretnutie chodníkom J. D. Matejovie:  RR Vranov nad Topľou 
 

Ďakovný list: - KST Perun Zámutov 

Stanislav Dostál, Jozef Balog, Robert Kraus, Vladimír Puterák 

Strieborný odznak:    
Janko Hreha - predseda RR Vranov nad Topľou 

 

Ďakovný list:  
Riaditeľ  Štátnych Lesov SR závod Vranov nad Topľou  

Ing.  Martin Strmeň 

Lesnicko - drevárskeho múzea vo Zvolen 

Mgr. Ľubica Miľanová, Mgr. Miriam Turayová,  

 

 

Sekcia PT KST:         
 

Plaketa Alojza Lutonského     
Jindrich Racek – predseda sekcie PT KST 

 

 

K bodu 10.) 

 

- RR Prievidza a Spolok priateľov Bane Nováky, 11.06.2016 uskutoční podujatie v rámci 

Euroranda 2016 Uhoľná stopa (6.ročník), Trasa: Nováky a okolie ( Náučný banský chodník).  

Trasa je vhodná pre všetky vekové kategórie.  

 

http://6.ro/


- V roku 2015 sekcia PT udelila: 

Cesta hrdinov SNP – 10 odznakov z toho traja majú splnenú celú cestu 

Hrady a zámky Slovenska – 9 odznakov 

Za krásami Slovenska – 1 odznak 

- Jozef Kalamen – informoval o možnostiach RR Senica a o slabej činnosti, o problémoch pri 

zabezpečovaní obnovy turistickej chaty na Rozbehoch. V spolupráci s Červeným krížom,  

chatu zrenovovali a prevádzkuje, kde si zhotovili klubovňu. Obnovili zhorenú útulňu.  

- Alexander Ollé – ako tohoročný organizátor odporúča budúcim organizátorom, aby platby 

za fakultatívne výlety boli vopred, ak sú objednávané cez prihlášku na zraz, aby nevznikali 

problémy ako mali. Po príchode na zraz sa jednoducho nezúčastnili fakultatívneho výletu na 

ktorý sa prihlásili. Autobus sa musel zaplatiť.  

Na záver zasadnutia sekcie predseda poďakoval členom za prácu v roku 2015. 
         

                                                                                                                           Jindrich Racek 

                                                                                                                     predseda sekcie PT KST 

 

 

  


