Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
20.1. 2012 v Prievidzi
Prítomní:
Členovia VV KST: Peter Perhala, Marek Heinrich, Erika Fábryová, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Vladimír
Povoda; prizvaní: Jindrich Racek, predseda sekcie PT; Matúš Chovan, predseda RR KST PD, Ján Pullmann,
predseda RK; Vladimír Fehérpataky, člen RK; Dušan Valúch - generálny sekretár, zapisovateľ.
Ospravedlnili sa: Arnošt Guldan, člen VV; Anna Mazániková, členka RK; Miroslava Majchútová predsedníčka
sekcie kempingu a karavaningu, Zuzana Kollárová, šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska.
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia úloh
2. Aktuálne úlohy Sekcie PT
3. Aktuálne úlohy Sekcie Kempingu a karavaningu
4. Námety a pripomienky z rokovania ÚR KST 3.12.2011
5. Návrh na revíziu VP (o obehu účtovných dokladov,
o daroch a inzercii o náhradách v turistickom značení)
6. Príprava 49.Stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska
Kľak (Malá Fatra) – Fačkovské sedlo
7. Rôzne
8. Rozšírené zasadnutie VV s účasťou funkcionárskeho aktívu
RR KST Prievidza

P.Perhala
J. Racek
P.Perhala
P.Perhala
M. Heinrich
J.Racek, M.Chovan

P.Perhala na úvod
- požiadal o minútu ticha za zosnulého predsedu RR Vranov nad Topľou. Martin Balog 11.1.2012 podľahol
ťažkej chorobe s ktorou už dlhšie bojoval.
- poďakoval prítomnému predsedovi RR Prievidza Matúšovi Chovanovi za zabezpečenie priestorov na
rokovanie VV v Prievidzi a pozval ho, aby sa zúčastnil zasadnutia VV .
- ospravedlnil neúčasť člena VV Arnošta Guldana a informoval, že A. Guldan vzhľadom na svoj zdravotný stav
písomne požiadal o uvoľnenie z funkcie vo VV. Kandidát na kooptovanie do VV na zvyšok funkčného obdobia
sa príde predstaviť na najbližšie zasadnutie VV.
- pripomenul, že 12.4.2012 bude mať A. Guldan 80 rokov a navrhol udeliť mu Medailu Miloša Janošku, za
celoživotné dielo v prospech KST. Ak 21.4. ÚR návrh schváli, bude mu medaila udelená 22.4.2012, v rámci VZ.
Uznesenie 1/2012: VV berie na vedomie informáciu o odstúpení A. Guldana z VV zo zdravotných dôvodov .
VV vyslovuje poďakovanie A. Guldanovi za prácu vo VV a za celoživotný prínos pre KST, pripája sa k návrhu
predsedu KST udeliť A. Guldanovi k okrúhlemu životnému jubileu medailu Miloša Janošku. Návrh bude
predložený Ústrednej rade s kladným odporúčaním VV. Z: P.Perhala, T:21.4.2012
1.Kontrola plnenia úloh
Uznesenie 45/2010: VV ukladá organizačnej komisii zistiť právny rámec a učebno-metodickej komisii pripraviť
metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov a inštruktorov“ Z: M. Heinrich, L. Khandl ; T: 31.12.2011.
Stav: M.Heinrich zjednodušil zadanie, úlohu berie na seba, tá zostáva pod pôvodným číslom, v novom znení:
Uznesenie 45/2010: VV ukladá M.Heinrichovi pripraviť metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov
a inštruktorov“ Z: M. Heinrich, KT: 23.3.2012
Uznesenie 46/2010: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s klasifikačnou komisiou aktualizovať záznamník Cesta
hrdinov SNP – vytvoriť elektronickú verziu terajšieho záznamníka Cesta hrdinov SNP a tú rozposlať dotknutým
regiónom na aktualizáciu. Z: A. Guldan, J. Racek, M. Petrík; T: 31.12.2011.
Stav: S digitalizáciou záznamníka vypomáha M.Hučko (sekcia JT), oproti predchádzajúcej kontrole úloh
neodzneli nové skutočnosti. Plynie predĺžený termín. KT 17.2.2012
Uznesenie 49/2010: Angažovať sa vo veci nefunkčného vodáckeho splavu v Čunove. Pripraviť rokovanie
s kompetentnými zložkami (s novým vedením) Vodohospodárskej výstavby s cieľom dosiahnuť stavebnú
úpravu splavu, jeho predĺženie. Z: A. Guldan; T: 31.12.2011
Stav: Zdravotný stav nateraz neumožňuje nositeľovi úlohy angažovať sa, zmena termínu na „priebežne“, úloha
zostáva v sledovaní.
Uznesenie 64/2010: VV poveruje generálneho sekretára aby modelový text dohody o spolupráci, získaný od J.
Ropjaka, upravil pre účely RR všeobecne a zabezpečil jeho rozposlanie predsedom RR. VV ukladá propagačnej

komisii pripraviť návrh samolepky s motívom KST a textom „priateľ turistiky“, s tým, že takouto samolepkou
možno označiť obchody a služby poskytujúce zľavu pre členov KST. Z: E. Fábryová, D. Valúch, T: 23.9.2011.
Stav: VV posúdil dve koncepcie - fotografický a kreslený vizuál samolepky. Väčšinovú podporu získal hravejší
kreslený návrh od Paľa Zajaca, KBT, člena propagačnej komisie (PK).
Uznesenie 2/2012: VV schvaľuje návrh samolepky Priateľ turistiky od Pavla Zajaca, člena propagačnej.komisie,
s pripomienkami. Poveruje predsedu PK zabezpečiť prípravu finálnej verzie samolepky so zapracovanými
pripomienkami. Z: D. Valúch, T: 17.2.2012
Uznesenie 01/2011: VV schvaľuje zakúpenie/registráciu internetovej domény „chataprizelenomplese.sk“
a postupne aj domény pre ostatné vysokohorské chaty KST. Domény sa stanú predmetom nájmu - budú zverené
chatárom, aby vo vlastnom záujme (a na svoje náklady) udržiavali stránky chát s príťažlivým a aktuálnym
obsahom. Z: E. Fábryová; T: 31.8.2011
Stav: S prenájmom domény už súhlasia aj chatári
Fabrícius a Záhor, druhý menovaný doménu
www.zbojnickachata.sk síce preregistroval na KST, ale ešte stále nepodpísal príslušný dodatok nájomnej zmluvy
s KST, nedoriešená zostáva aj doména Chaty pod Rysmi (chatár Beránek). Plynie predĺžený termín do 21.4. 2012.
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,L.Khandl; T:30.11.
Stav: V.Povoda oslovil doc. Pareničku z NLC Martin, ten si vyžiadal čas na rozmyslenie do 31.1.2012, od toho sa
odvinie časový harmonogram ďalšieho postupu. KT: 17.2.2012
Uznesenie 44/2011: VV poveruje M. Heinricha aby po právnej stránke posúdil návrh textu výzvy a listu
navrhnutého sekciou vodnej turistiky. GS upraví text a pripraví na odoslanie na hlavičkovom papieri KST Z:
M.Heinrich, D.Valúch; T: 31.12.2011
Stav: List je pripravený na odoslanie na Úrad vlády, Ministerstvo ŽP SR a Ministerstvo hospodárstva, už sa čaká
len na prípadné pripomienky vodákov k úpravám. Plynie predĺžený termín. KT 17.2.2012.
Uznesenie 52/2011: VV vyzýva sekcie 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: A. Guldan, M. Rusnák, J. Šoffa, V. Jeremiáš, T: 23.9.2011
Stav: Za sekciu CT mal zaslať E.Rusnák zásady na sekretariát do 31.12, nedodal, momentálne finišuje s prípravou
7.MZZT, čo má vyššiu prioritu, dotiahnuť po zraze, rovnako aj sekcie VT a VhT. Vzhľadom na požiadavku
A.Guldana o uvoľnenie z VV zo zdravotných dôvodov, úlohu na dosledovanie preberá Š.Kuiš. KT: 17.2. 2012
Uznesenie 64/2011: VV ukladá podpredsedovi pre organizáciu a legistlatívu dohliadnuť na aktualizáciu sídla KST
v listoch vlastníctva majetkových objektov KST. Z: M. Heinrich, T: 31.3. 2012
Stav: termín plynie
Uznesenie 75/2011: VV schvaľuje podanie trestného oznámenia KST na ex-správcu RS Kokava-Háj Drahomíra
Kýpeťa. Poveruje podpredsedu pre organizáciu a legislatívu pripraviť tento krok a ukladá sekretariátu zabezpečiť
potrebné účtovno-ekonomické podklady. Z: M. Heinrich, T: 23.9.2011
Stav: Informoval M.Heinrich. Trestné oznámenie bolo podané, lučenecká prokuratúra písomne informovala
KST, že prípad postúpili polícii. Zostáva v sledovaní. KT 17.2.2012
Uznesenie 112/2011: VV schvaľuje aby sa uskutočnilo rokovanie KST – A – TOM ČR, schvaľuje delegáciu KST
na toto rokovanie v zložení P. Perhala, S. Andrási, M. Šarvanec, poveruje predsedu KST vyvolať rokovanie, podľa
možnosti v Bratislave, ešte v roku 2011, s cieľom dohodnúť spoluprácu mládežníckej turistiky v SR a ČR. Z: P.
Perhala; T: 31.12. 2011
Stav: inf. P.Perhala, rokovanie sa uskutočnilo. Bolo vcelku konštruktívne, Za KST rokovali P.Perhala, S.Andrási,
M.Šarvanec, zápis robila I.Ovečková, zápisnica bola rozposlaná, je aj na webe. Návrh dohody KST – A TOM ČR
bude prerokovaný na VV KST 17.2.2012. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 113/2011: VV schvaľuje navrhnutý systém recipročného poskytovania zliav z ceny ubytovania pre
členov KST v objektoch KČT a pre členov KČT na chatách KST. V tomto zmysle bude pripravený dodatok
nájomných zmlúv s chatármi (keďže k 31.12.2011 vyprší členstvo KST v NFI, zmienku o NFI nahradí KČT)
Platnosť nadobudne po odsúhlasení zo strany SHS JAMES a chatárov, a po schválení v orgánoch KČT.
Z: P. Perhala, M. Herchl, T: 6.12. 2011 (termín rokovania s chatármi)
Stav: Informoval P.Perhala. Zo strany KST bol v zmysle zápisnice z rokovania KST-KČT v Rožňave pripravený
Dodatok nájomnej zmluvy, schválený vo VV, predložený 6.12.2011 nájomcom, akceptovali to, aj keď nadšení
neboli, podobný proces sme očakávali na strane KČT. Namiesto toho prišlo vyjadrenie, že ide o nedorozumenie...
VV po prerokovaní vzniknutej situácie zrušil svoje uznesenie 113/2011. Dôvod: zmena postoja druhej strany.
V tejto veci bolo prijaté nové uznesenie.
Uznesenie 3/2012: VV poveruje predsedu P.Perhalu ďalším rokovaním ohľadom vzájomného poskytovania zliav
z ceny ubytovania vo vlastných objektoch medzi KST a KČT. Cieľom zostáva vyjasnenie stanovísk, prekonania
údajného nedorozumenia po dvojstrannom rokovaní KST KČT 8.-9.9.2011 v Rožňave a dopracovanie sa k dohode
o recipročnom poskytovaní zliav z ceny ubytovania pre členov oboch spolkov.
Z: P.Perhala, KT 17.2. 2012

Uznesenie 86/2011: VV poveril Š. Kuiša pripraviť Žiadosti na KÚ ŽP o povolenie verejných turistických podujatí.
Žiadosti centrálne podá a správne poplatky uhradí ústredie KST. Z: Š. Kuiš, D. Valúch T: 31.10. 2011
Stav: Informoval P.Perhala. Po rozpačitých a rozdielnych reakciách KÚ ŽP bola úloha modifikovaná: Jednu
spoločnú žiadosť, pokrývajúcu všetky regióny, podalo ústredie na Ministerstvo ŽP, na príslušný odbor ju osobne
odniesli J.Racek a D.Valúch. V zákonnej lehote nás MŽP požiadalo o doloženie dokumentácie (zákresy všetkých
trás, prechádzajúcich cez národné parky a súhlas všetkých vlastníkov, resp. správcov lesov, cez ktoré prechádzajú
trasy podujatí, uverejnených v kalendári 2012). Doložili sme súhlas od Lesy SR a zoznam všetkých Národných
parkov. Úloha v zapísanom znení je splnená, zostáva na dosledovanie. KT: 17.2.2012
Uznesenie 88/2011: VV prerokoval návrh dohody o spolupráci s SVTS, vracia ho na dopracovanie s požiadavkou,
aby boli vzájomné záväzky oboch strán naformulované vyváženejšie. Z: P. Perhala, T: 23.9.2011
Stav: Informoval P.Perhala. Ani po takmer 4 mesiacoch sme nezískali stanovisko SVTS k riešeniu.
Po prerokovaní vzniknutej situácie, nakoľko druhá strana nejaví záujem dospieť k dohode, VV zrušil svoje
uznesenie 88/2011, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 92/2011: VV schvaľuje vyznačenie TZT pre zdravotne postihnutých turistov v Bratislave. Osloviť
Sekciu turistiky zdravotne postihnutých s požiadavkou o navrhnutie ďalších trás vhodných pre zdravotne
postihnutých, T: 23.9.2011, Z: A. Guldan
Stav: V neprítomnosti A.Guldana informoval P.Perhala; ani bratislavský magistrát (žiadosť o schválenie
vyznačenia v Bratislave, lokalita Železná studienka), ani predseda sekcie TZP MUDr.Štefák na doterajšie apely
A.Guldana nereagovali. Požiadal V.Povodu aby MUDr Štefáka usmernil na reálny minimalistický program trasy v Bratislave, Piešťanoch, Kováčovej. Š.Kuiš v rámci témy nastolil otázku turistov s iným postihnutím,
okrem „vozíčkárov“, spomenul pri tom existenciu košického klubu Delfín. V Povoda prisľúbil že ich skúsi
kontaktovať. Plynie ďalší predĺžený termín. Z: V.Povoda, KT 17.2.2012
Uznesenie 98/2011: VV schvaľuje návrh zmluvy na dodávku fotovoltiky od firmy Wattsun s,. r. o. s
pripomienkami . Z: E. Fábryová, T: 30.9.2011.
Stav: informovala E. Fábryová, požiadala o ďalšie predĺženie termínu. KT: 17.2.2012
Uznesenie 100/2011: VV schvaľuje uzatvorenie zmluvy na montáž a demontáž kotla s firmou Marián Mrva,
s podmienkami: dôsledná špecifikácia kalkulácie, oprávnenosť jednotlivých položiek, preukázanie porovnania
ceny s ponukou konkurenčného dodávateľa. Z: E. Fábryová, M. Herchl, T: 31.8.2011
Stav: Informovala E.Fábryová. Oproti poslednej kontrole úloh stav bez zmeny, SHS JAMES zdržuje, zmluvu vraj
nemajú . P.Perhala uložil riešiť písomným požiadaním (zaslať doporučene) SHS JAMES, aby do 30 dní dali
zmluvu k dispozícii. Z.E.Fábryová, KT 17.2.2012
Uznesenie 133/2011: VV poveruje podpredsedu pre organizáciu a legislatívu Mareka Heinricha pokračovať
v rokovaní so správcom súkromného lesného pozemku, s cieľom obnoviť značenie TZT/E8 v úseku Košecké
Podhradie-Kopec v pôvodnej, alebo po dohode upravenej trase. Z: M.Heinrich, T: 31.5.2012
Stav: plynie termín.
Uznesenie 134/2011: VV berie na vedomie informáciu k Výzve na predkladanie projektových ponúk
cezhraničnej spolupráce HU-SK-UA. Poveruje podpredsedníčku pre ekonomiku a marketing a podpredsedu pre
turistiku a medzinárodné vzťahy prediskutovať ekonomiku projektu s autormi (a možnými manažérmi) projektu
a pripraviť stanovisko pre VV KST. Z: E.Fábryová, Š.Kuiš; T: 2.12.2012
Stav: inf. Š.Kuiš: uznesenie je už bezpredmetné, nestihli sme termín podania projektu. V.Povoda: Ale nemali by
sme sa vzdať myšlienky preniknúť cez nejaké kontakty do ukrajinskej časti Karpát. Š.Kuiš: Veď kontakty sú.
P.Perhala: toto bolo uznesenie ku konkrétnej výzve na predkladanie ponúk, nepredložili sme, uznesenie je
nesplniteľné, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 135/2011: VV schvaľuje zmenu poskytovateľa poistenia objektov KST, z UNIQUA na GENERALI za
podmienky, že nedôjde k navýšeniu pôvodne schválených nákladov. Z: P.Perhala, E.Fábryová; T: 31.12.2011
Stav: Inf.P.Perhala; na dosledovanie zostáva už len poistná zmluva pre Chatu pod Rysmi (nedá sa riešiť pred
kolaudáciou), ostatné objekty v majetku KST boli prepoistené. Uznesenie sa ako splnené vypúšťa zo sledovania.
Uznesenie 137/2011 VV schvaľuje návrh predsedu, aby sa KST podujal na usporiadanie regionálnej konferencie
2012 pre severovýchodný región ERA-EWV-FERP, v Bratislave, v dňoch 13.-15. 4.2012 a poveruje P. Perhalu
aby riadil prípravu. Z: P.Perhala; T: ihneď a priebežne.do 13.4.2012
Stav: Inf.P.Perhala Oslovili sme 4 inštancie (premiérku, ministerstvo dopravy/rezort CR, bratislavského župana
a bratislavského primátora, zo župy možno získame príspevok, ostatní traja zasa prevzali záštitu. Magistrát
pomôže s propagačnými materiálmi. Predseda očakáva aktívne zapojenie sekcie značenia a sekcie mládeže, chce
dať priestor aj V.Povodovi na cca 15-20 min. prezentáciu o histórii a súčasnosti značenia. KT: 17.2.2012
Uznesenie 138/2011 VV schvaľuje návrh predsedu, aby sa KST uchádzal o usporiadanie celoeurópskej 45.
konferencie ERA-EWV-FERP v roku 2014, v turisticky atraktívnej lokalite Slovenska s dobrou dostupnosťou
pre leteckú dopravu (Poprad-Tatry). Z: P.Perhala; T: priebežne
Stav: Info P.Perhala: list ktorým sa uchádzame o usporiadanie konferencie 2014 bude odoslaný až keď bude
s pražským sekretariátom ERA odsúhlasená pozvánka na regionálny meeting 2012 (cestovné a ubytovacie

náklady, celková cena pobytu, program, atd. ) je to úloha sekretariátu KST do 31.1, termín plynie. Z: P.Perhala,
D.Valúch, KT 17.2.
Uznesenie 140/2011: VV schválil väčšinou hlasov návrh P.Perhalu, aby bola na rokovaní ÚR otvorená otázka
prípadného zrušenia Komisie ochrany prírody a Sekcie kempingu a karavaningu. V prípade KOP zvážiť
rozdelenie jej agendy pod gesciu sekcií KST; v prípade Sekcie kempingu a karavaningu – zvážiť jej
opodstatnenosť, ak dlhodobo nevykazuje aktivitu a jej agendu rieši SM KST. Z: P.Perhala, M. Heinrich; T:
3.12.2011
Stav: Otázkou sa zaoberalo plénum ÚR, riešenie je zakotvené v uznesení z 3.12.2011. Úloha je splnená, vypúšťa
sa zo sledovania.
Uznesenie 142/2011: VV schvaľuje s pripomienkami materiál Zásady prípravy zimných zrazov KST ako
vyhovujúci podklad pre rokovanie sekcie LT s potenciálnym usporiadateľom zimného zrazu KST pre rok 2013.
VV ukladá Š.Kuišovi aby spolu s B. Majtnerom zo sekcie LT doplnil do textu chýbajúce náležitosti . Z: Š.Kuiš,
KT: 17.2.2012
Stav: termín plynie
Uznesenie 147/2011: VV schvaľuje návrh aktualizácie štatútu medzinárodného zimného zrazu a ukladá: GS
KST - zabezpečiť distribúciu na sekretariáty KČT a PTTK s vyžiadaním prípadných pripomienok do 20.1.;
predsedovi OŠ - zaradiť podpis dokumentu do programu slávnostného prijatia na radnici mesta Levoča v deň
otvorenia zrazu. Z: P.Perhala, D.Valúch, E.Rusnák; T: 2.2. 2012
Stav: termín plynie
Uznesenie 148/2011: VV schvaľuje dvojicu delegátov KST na 7.MZZT v Levoči 2.-5.2. 2012, v zložení
P.Perhala, Š.Kuiš. Sekretariát vystaví CP. Z: delegáti a GS; T: 2.2.2012
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 149/2011: VV schvaľuje revidované znenie VP 4/2011 Volebný poriadok s pripomienkami. Po
zapracovaní pripomienok ukladá sekretariátu rozmnožiť a doplniť ho do materiálov pre účastníkov zajtrajšieho
rokovania ÚR. T: M.Heinrich, D.Valúch; T: 3.12.2011
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 150/2011: VV odporúča vrátiť revidované znenie VP 6/2011 O sekciách a komisiách a VP 12/2011
O revíznej komisii na dopracovanie, doplnené materiály predložiť v rámci príslušného bodu programu
nasledujúceho zasadnutia VV. Z: M.Heinrich, T: 20.1.2012
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 151/2011: VV KST väčšinou hlasov schválil návrh celoročného plánu svojej činnosti na rok 2012,
ukladá sekretariátu v priebehu roka vždy včas kontaktovať príslušnú RR, dohodnúť miesto zasadnutia a všetko
potrebné, distribuovať pozvánky na zasadnutie. Z: P.Perhala, D.Valúch, I. Ovečková; T: priebežne.
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 152/2011: VV schvaľuje, aby so do návrhu Uznesenia z ÚR dostalo odporúčanie znížiť cenový limit
na predaj dlhodobo neprevádzkovaného hlavného objektu RS Kokava ( v záujme predajnosti) na 135 000 €.
Z: P. Perhala, T: 3.12. 2011
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 153/2011: VV schvaľuje, aby so do návrhu Uznesenia z ÚR dostalo odporúčanie znížiť cenový limit
na predaj dlhodobo neprevádzkovaného ubytovacieho zariadenia TD Bardejov (v záujme predajnosti) na
200 000 € . Z: P. Perhala, T: 3.12. 2011
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 154/2011: VV schvaľuje návrh Dohody ZSSK – KST s pripomienkami. Poveruje P.Perhalu ďalším
rokovaním so ZSSK s cieľom pripraviť podpis dohody čo najskôr. Z: P. Perhala; KT 20.1.2012.
Stav: Informoval P.Perhala. Zmluva by mala byť podpísaná, do 31.1. , ale aj keby nie, turisti cestujúci na zimný
zraz, ktorí si na cestu do Levoče (Spišskej Novej Vsi) zakúpia spiatočný cestovný lístok, a pri spiatočnej ceste sa
preukážu zrazovou pečiatkou, budú môcť premiérovo využiť 25%-nú zľavu z cestovného. Zľavnená tarifa nie je
viazaná na členstvo v KST, ale na účasť na podujatí. Celkove bolo do zmluvy zahrnutých 11 z hlavných podujatí
KST. Úloha je už takmer splnená, zostáva v sledovaní, na ďalšom VV odznie informácia ako sa na prvý krát
podarilo zvládnuť podmienky dohody zo strany KST a zo strany ZSSK. Z: P.Perhala, KT: 17.2.2012
Uznesenie 155/2011: VV sa zaoberal návrhmi na ocenenie zaslúžilých členov a aktívnych klubov a schvaľuje:
- na návrh predsedu a podpredsedu KST (P.Perhalu a Š.Kuiša) udeliť odboru KST Medicína Košice pri
príležitosti 30. výročia založenia odboru pamätnú plaketu, predsedovi KST Medicína Košice MUDr. Karolovi
Jutkovi udeliť Čestné uznanie KST.
- na návrh predsedu KST udeliť Matúšovi Chovanovi, predsedovi RR Prievidza k 60-ke Ďakovný list KST.
- na návrh KST TOM Solinky udeliť Čestné uznanie KST Zdenke Valaškovej, Štefanovi Stancovi, Elene
Raždíkovej, Františkovi Kytasovi, Ďakovný list KST Václavovi Poppe (všetci zo Žiliny).
- na návrh sekcie PT a RR KST Turiec za osobný podiel na úspešnom 58. SZT udeliť zlatý odznak KST
Vladimírovi Povodovi; strieborný odznak KST Róbertovi Frisovi; Čestné uznanie KST Martine Božekovej,
Milanovi Stuchlému, Petrovi Uhrínovi, Štefanovi Karolčíkovi

- na návrh Námestovského KST udeliť Čestné uznanie KST Ivete Jaňákovej k jej životnému jubileu za prínos
k značeniu a obnove TZT v regióne. VV ukladá vystaviť schválené ocenenia a zaslať navrhovateľom, ktorí
zabezpečia dôstojné odovzdanie schválených ocenení. Z: P. Perhala, D.Valúch.;T: 30.12.2011
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania
2. Aktuálne úlohy Sekcie PT a trojročný plán pridelenia podujatí (J.Racek)
Predseda sekcie PT najprv informoval o stave príprav aktuálneho 59.SZT vo Vyhniach a 43. stretnutia TOM
KST v Hliníku nad Hronom. Prvý spravodaj pre zverejnenie propozícií na webe bude k dispozícii do konca
januára. Zrazový rozpočet je na úrovni cca 20 tisíc €, z toho je cca 50% pokrytých, v plnom prúde sú rokovania
organizátorov so starostami dotknutých obcí. V. Fehérpataky doplnil informácie k mládežníckej časti podujatia
v Hliníku nad Hronom. P.Perhala pripomenul nutnosť opraviť a doplniť značenie na trasách plánovaných túr,
k čomu by mali poslúžiť prostriedky prisľúbené z BBSK.
Školenie cvičiteľov PT plánované na rok 2012 bude pripravované s ohľadom na potreby organizátorov 60.SZT
a 44. Stretnutia TOM KST – región Bratislavy a Dunajskej Stredy.
Ďalej J. Racek odpovedal na otázku, či bude vydané povolenie pre verejné podujatia KST . Snahu predsedu
o vybavenie povolení z centra označil ako dobrý úmysel, no s podaním žiadostí na KÚ ŽP sme neuspeli,
v druhom kole vedenie KST podalo spoločnú žiadosť na zastrešujúci orgán – Ministerstvo ŽP. Ministerskí
úradníci si už vyžiadali doplnenie, bolo im zaslané, ale nie je isté, či to doplnenie bude považované za
postačujúce.
Trojročný plán pridelenia hlavných podujatí KST v gescii sekcie PT:
a) Letný zraz a stretnutie TOM KST
2012 – 59. SZT a 43. TOM: Vyhne a Hliník n. H.; RR KST Žiar n.Hronom a KST Vyhne
2013 – 60. SZT a 44. TOM KST: Bratislava; KBT (RR KST Bratislava) a RR KST D. Streda
2014 – 61. SZT a 45.TOM KST - v riešení
b) Stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska
2012 – 49. ročník: Fačkovské sedlo – Malofatranský Kľak; RR KST Prievidza
2013 – 50. ročník: Klížske Hradište – Michalov vrch v pohorí Tribeč; RR KST Topoľčany a KT Ostrá
2014 – 51. ročník: Vyšný Slavkov – Branisko; RR KST Spišská Nová Ves a KST Smrekovica
2015 – 52. ročník: Detva – Poľana; RR KST Zvolen a KST Detva
c) Stretnutie priaznivcov KST
2012 – 4. ročník: Stropkov – Baňa (526 m.n.m ); RR KST Svidník
2013 – 5. ročník – v riešení
2014 – 6. ročník – v riešení
P.Perhala konštatoval, že pri stretnutiach priaznivcov KST sú výstupy čoraz menej náročné, kóty vrcholov majú
v posledných troch rokoch klesajúci trend. J. Racek ho upokojil informáciou, že všetky do úvahy prichádzajúce
lokality pre najbližšie roky sú vyššie než Baňa nad Stropkovom. Záujem, zatiaľ bez písomnej žiadosti prejavili:
- RR Považská Bystrica a KST Manín – ponúkajú stretnutie na Maníne, CHKO Strážovské vrchy, 891 m.n.m.
- RR Banská Bystrica a KST Gindurka – ponúkajú stretnutie na Gindure, Muránska planina,1098 m.n.m.
- RR Žilina a KST Sokol Žilina, KTH Javorník Žilina – miesto stretnutia ešte nebolo špecifikované.
- najnovšia ponuka je od RR Poprad a KST Spišské Bystré – navrhujú stretnutie na Kráľovej Holi, 1946 m.n.m.
3. Aktuálne úlohy Sekcie Kempingu a karavaningu (P.Perhala)
Predsedníčka sekcie M.Majchútová sa z účasti na zasadnutí VV v Prievidzi ospravedlnila. P.Perhala informoval,
že s ňou hovoril telefonicky. O uznesení Ústrednej rady KST, ohľadom zrušenia sekcie K&K je M.Majchútová
informovaná, neuviedla žiadnu perspektívu zlepšenia situácie a keďže sekcia naozaj dlhodobo nepracuje, súhlasí
s jej zrušením.
4. Námety a pripomienky z rokovania ÚR (P.Perhala)
D. Kaliský – 3 námety:
a) KST má priveľa značených chodníkov o ktoré sa už nedokáže starať, sú medzi nimi aj trasy málo
vyhľadávané. D.Kaliský navrhol sekcii značenia zvážiť redukciu TZT. Väčšina organizácií znižuje svoje
portfólio, ak je náročné na údržbu (napr. železnice), len KST rozširuje a pritom nemá dostatok financií.
Uznesenie 4/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu D.Kaliského na redukciu TZT spadá do agendy Sekcie
značenia; ukladá sekcii aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.
Z: P.Perhala, E.Škutová; T: 21.4.2012
b) V nadväznosti na prípravu publikácie osobnosti turistiky D.Kaliský navrhuje aby predsedovia RR preskúmali
v materiáloch vedených v regióne kto tam funkcionárčil a spísali zoznam predsedov klubov, komisií a pod.
Navrhuje, aby sa urobili takého zoznamy.

Uznesenie 5/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu D.Kaliského na dohľadanie v minulosti aktívnych
funkcionárov v regiónoch, spadá do rámca úlohy pracovnej skupiny, poverenej prípravou publikácie Osobnosti
turistiky; ukladá pracovnej skupine, aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.
Z: V.Povoda; T: 21.4.2012
c) D.Kaliskému chýba správa ÚMK a z nej napríklad údaj koľko je vlastne vyškolených cvičiteľov (v rámci
jednotlivých presunov, alebo v pôsobnosti jednotlivých RR). Ak začne UMK opäť pracovať, toto by mala byť
jedna z jej prioritných úloh.
Uznesenie 6/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu D.Kaliského na zlepšenie prehľadu o počtoch a menách
vyškolených cvičiteľov v gescii jednotlivých sekcií, resp. v pôsobnosti jednotlivých RR, spadá do agendy
Učebno-metodickej komisie; ukladá komisii, aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.
Z: V.Povoda, M.Belas; T: 21.4.2012
E.Škutová
d) Apelovala na viaceré RR kde sekcia značenia pracuje slabo, alebo je vyslovene nefunkčná, aby riešili
generačnú výmenu. Ostatné RR, kde zatiaľ nie je stav taký kritický, by na to tiež mali včas myslieť . Ako slabé
z pohľadu SZ menovala RR Levice, RR Trenčín, RR Dun.Streda - tam nedávno doterajší predseda SZ odstúpil,
RR Poprad – tam SZ nepracuje už 5 rokov.
Uznesenie 7/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu E. Škutovej na sfunkčnenie regionálnych SZ spadá do
agendy ústrednej Sekcie značenia; ukladá sekcii aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.
Z: P.Perhala, E.Škutová; T: 21.4.2012
J.Fiľakovský
e) Vystúpil s návrhom, či by bolo možné dať z ústredia vyrobiť väčšie množstvo (cca 50) vlajok KST
a distribuovať po jednej vlajke na všetky RR. Okrem finančnej úspory pre RR by to malo aj ten význam, že by
boli vlajky jednotného formátu a vzhľadu.
Uznesenie 8/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu J. Fiľakovského na zabezpečenie jednotných vlajok KST
pre všetky RR (na náklady ústredia) spadá do agendy propagačnej komisie, prípadná objednávka podlieha
súhlasu podpredsedníčky pre ekonomiku a marketing, resp. ekonomickej komisii; ukladá predmetným dvom
komisiám aby sa vo vzájomnej súčinnosti námetom zaoberali a informovali VV o návrhu riešenia.
Z: E.Fábryová, D.Valúch; T: 21.4.2012
5.Návrh na revíziu VP - o daroch a inzercii, o náhradách v turistickom značení (M.Heinrich)
M.Heinrich najprv informoval aký je stav prípravy dvoch VP z predchádzajúceho balíčku VP, ktoré zostali
otvorené: VP o sekciách a komisiách – technické pripomienky boli zapracované; VP o revíznej komisii –
pripomienka J.Pullmanna bola zahrnutá. Oba VP je možné distribuovať(ale až po 17.2. ) členom ÚR na
pripomienkovanie, čas na pripomienkovanie - od 20.2. do 8.3. 2012. Predkladateľ potom komentoval
predloženie ďalších dvoch VP: VP o daroch a inzercii a VP o náhradách v turistickom značení. Po diskusii bolo
prijaté uznesenie:
Uznesenie 9/2012: VV schválil s pripomienkami návrhy VP o sekciách a komisiách, VP o revíznej komisii, VP
o daroch a inzercii, VP o náhradách v turistickom značení a posúva ich na pripomienkovanie členom ÚR,
Rozposlať spolu s pozvánkou na ÚR. Z: M.Heinrich, D.Valúch T: 20.3.12
6. Príprava Stretnutia čitateľov KS: Kľak (M.Fatra) - Fačkovské sedlo (J.Racek, Z.Kollárová, M.Chovan)
Šéfredaktorka Krás Slovenska Z. Kollárová sa ospravedlnila, svoju predstavu o priebehu podujatia predniesol
predseda organizujúcej RR KST Prievidza Matúš Chovan: Na piatok popoludnie rátajú s príchodom účastníkov
zo vzdialenejších regiónov, večer by mohla byť beseda s redaktormi, možno v atraktívnych priestoroch
bojnického zámku, prípadne spestrená kultúrnym programom. V sobotu samotný výstup na Kľak, sú v zásade 3
trasy – najpohodlnejšia cca 2 hodinová z Fačkovského sedla, kde je aj veľké parkovisko, či už pre autobusy,
alebo individuálnych turistov. Z Prievidze bude autobusovou dopravou (SAD Prievidza) obslúžené aj druhé
nástupné miesto -Vrícko (čo už je vlastne turčianska strana podhoria Kľaku), tretia možnosť je z Rajčianskej
doliny, buď z Rajeckej Lesnej, alebo z obce Fačkov. Ukončenie podujatia a odovzdanie štafety vo Fačkovskom
sedle, na nedeľu voľný program. M. Chovan požiadal o oficiálny poverovací list a o pridelenie putovnej
výstavy 90 rokov časopisu Krásy Slovenska. J. Racek pripomenul, že vzhľadom na to že cieľ výstupu je
súčasťou NP Malá Fatra, je potrebné aby organizátori požiadali o povolenie podujatia na príslušnom úrade ŽP.
K vydaniu účastníckeho listu P.Perhala organizátorom odporučil aby si pripravili grafický návrh. O vytlačenie
potrebného počtu (cca 1 500 ks) môžu požiadať redakciu časopisu. E. Fábryová potvrdila, že z rozpočtu KST je
pre podujatie rezervovaných 250 €. Informačnú upútavku do Krás Slovenska 3-4/2012 a na web KST pripravia
S.Vakula a M.Chovan (RR Prievidza), na jej obsah dohliadne J. Racek.
Uznesenie 10/2012: VV schvaľuje pre organizátorov podujatia 49. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy
Slovenska na Kľaku príspevok vo výške 250 € z rozpočtu KST. Z: E. Fábryová, T: 26.5.2012,
7. Rôzne

7.1 P.Perhala navrhol zmenu na pozícii externej účtovníčky pre KST a pre TURSERVIS KST s.r.o., nahradenie
doterajšieho externého spracovateľa účtovnej agendy oboch subjektov – SAFE Capital (Ing. Bardíkovej)
službami „insidera“ – podpredsedníčky pre ekonomiku a marketing Ing. Eriky Fábryovej. O návrhu sa
diskutovalo, prítomní členovia VV a RK sa zhodli v názore, že nepôjde o konflikt záujmov, ak účtovníctvo bude
robiť funkcionárka a štatutárka KST, naopak, pomôže jej to získať detailný prehľad o príjmoch a výdavkoch
KST. O návrhu sa hlasovalo, s výsledkom: 5 x za, 1 sa zdržal.
Uznesenie 11/2012: VV väčšinou hlasov schválil ukončenie zmluvy s externou účtovníčkou Ing. M.Bardíkovou,
Safe Capital a podporil návrh na uzavretie zmluvy s Ing Erikou Fábryovou. Návrh zmluvy bude predložený
členom VV na schválenie. Výpoveď s 1-mesačnou výpovednou lehotou bude Ing. Bardíkovej doručená do 30.1.,
s tým, že KST ju zaviaže spracovať účtovnú agendu do konca roku 2011. Dokumentáciu od 1.1.2012 spracuje už
E. Fábryová. Z: P.Perhala, E.Fábryová; KT: 17.2.2012
Uznesenie 12/2012: VV poveruje predsedu KST P. Perhalu, aby dbal na dodržiavanie zmluvy s Ing. Erikou
Fábryovou a výkon funkcie podpredsedníčky KST pre ekonomiku a marketing, aby nedochádzalo ku konfliktu
záujmov. Z: P. Perhala, T. trvalo
7.2 Ocenenia. P.Perhala informoval o písomných návrhoch od RR KST Žilina (čestné uznania) a od RR KST
Levice – ZO pre Petra Brzu a Ľubomíra Kotora, SO pre Ľudovíta Sebelédiho a Petra Homolu, ako aj viacero ĎL
a ČU. M.Herchl navrhol v mene RR KST Trnava na udelenie ZO dvoch dlhoročných aktívnych funkcionárov
Jaroslava Böhma a Milana Matúša, oboch pri príležitosti životného jubilea (60 rokov). M. Heinrich navrhol na
udelenie SO predsedu RR KST Žilina Františka Lonca, Š.Kuiš navrhol na udelenie ZO Viktora Mušáka.
Uznesenie 13/2012: VV schválil predložené návrhy na ocenenia - Zlatý odznak KST Jaroslavovi Böhmovi,
Milanovi Matúšovi, Viktorovi Mušákovi, Petrovi Brzovi a Ľubomírovi Kotorovi; Strieborný odznak KST
Františkovi Loncovi, Ľudovítovi Sebelédimu a Petrovi Homolovi, ukladá navrhovateľom doplniť písomnú
formu návrhu na príslušnom tlačive. Predseda KST schválil udelenie Ďakovného listu KST Klaudii Melekovej,
Jozefovi Pechovi, Valérii Sekeréšovej a Marekovi Nichtovi, udelenie Čestného uznania KST Jaroslavovi
Hellebrandtovi, Márii Kostolányiovej, Márii Kötelešovej, Milanovi Lokšovi, Vojtechovi Miklóšovi, Márii
Vidanovej (všetci RR Levice), Ivanovi Kuchárikovi, Magdaléne Kuchárikovej, Jozefovi Kuchárikovi, Jánovi
Sabovi, Vojtechovi Sabovi, Ľubomírovi Branickému a Jánovi Čabrákovi (všetci RR Žilina) Sekretariát vystaví
schválené ocenenia a zašle navrhovateľom.
Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 29.2.2012
7.3 P.Perhala informoval o návrhu Skautov maďarskej národnosti na vyznačkovanie Stredoeurópskej mariánskej
cesty cez územie Slovenska, pričom by na značenie použili vlastný symbol. Vyžiadal k tomu stanovisko sekcie
značenia KST. S ohľadom na od roku 1996 jestvujúcu medzinárodnú Mariánsku pútnickú trasu I 23, je názor
SZ jednoznačne odmietavý: vyznačenie novej Mariánskej trasy, a ešte k tomu neštandardnými prvkami značenia,
by jednak bolo proti logike dlhodobo budovanej siete TZT (zbytočná duplicita) a predstavovalo by aj porušenie
záväznej normy STN 018025.
Uznesenie 14/2012: VV sa stotožnil so stanoviskom sekcie značenia KST – nesúhlasí s vyznačením novej
Mariánskej trasy so symbolom odporujúcim norme STN 018025 a ukladá predsedovi KST písomne o tom
vyrozumieť predsedu Zväzu skautov maďarskej národnosti. Z:P.Perhala, KT: 17.2.2012
7.4 P.Perhala pripomenul, že 17.1.2012 bola na ústredie bola doručená písomná odpoveď predsedu AŠPV Dr.
Holka na otázky, ktoré mu boli položené na posledných zasadnutiach VV AŠPV a VZ AŠPV. Sekretariát
zabezpečil oskenovanie listu a distribúciu e-mailom všetkým členom VV a revíznej komisie KST. VV vzal
informáciu na vedomie bez diskusie k vyjadreniam predsedu AŠPV.
7.5 P.Perhala informoval , že spoločnosť GERIAVIT, distribútor výživových doplnkov, má záujem o reklamné
spojenie s KST, konkrétne chce podporiť obnovu TZT výmenou za zverejnenie obchodného mena Geriavit na
zatiaľ nešpecifikovanom počte TIM.
Uznesenie 15/2012: VV nemá námietky proti reklamnému spojeniu KST a spoločnosti GERIAVIT, poveruje
P.Perhalu rokovaním o podmienkach dohody, v ktorej je však potrebné oddeliť spojenie reklamného partnera
s TZT od prípadného ďalšieho reklamného plnenia cez iné (publikácie, web, podujatia) aktivity KST.
Z: P.Perhala, D.Valúch; KT: 17.2.2012
7.6 P.Perhala informoval o úlohách spojených s vystavením cestovných príkazov od začiatku roku 2012:
Uznesenie 16/20212: VV KST schvaľuje nasledovné poverenia spojené s vystavením cestovných príkazov:
- poveruje Jozefa Mitaľa, predsedu sekcie LT, aby zabezpečil smútočný veniec (v limite 20 €) a ako zástupca
vedenia KST sa zúčastnil pohrebu zosnulého predsedu RR KST Vranov nad Topľou M. Baloga. Nákup venca
mu bude refundovaný. T: 15.1.2012
- schvaľuje účasť delegácie KST na veľtrhu cestovného ruchu Region Tour v Brne (ČR) v termíne 12.15.1.2012, celkove v zložení: P. Perhala, D. Valúch, I. Ovečková, A. Luhová, M. Hučko, J. Racek (dve
trojčlenné skupiny, ktoré sa počas veľtrhu vystriedajú). Účel cesty: propagácia KST, zbieranie podnetov na
zlepšenie práce propagačnej komisie. Výstavný priestor pre KST v rámci stánku KČT a ubytovanie na náklady
pozývajúceho KČT. Cestovné náhrady – KST. T: 12.1:2012

- schvaľuje účasť predsedu KST na vernisáži výstavy Staré turistické mapy Slovenského raja, 16.1.2012
v Spišskej Novej Vsi. T: 16.1.2012
- schvaľuje účasť delegácie KST na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave v termíne 19.22.1.2012 v zložení: P. Perhala, D. Valúch, M. Hučko, I. Ovečková, A. Luhová (trojčlenná a dvojčlenná skupina,
ktoré sa v priebehu veľtrhu vystriedajú). Účel: propagácia KST, kontaktovanie VÚC a subjektov cestovného
ruchu. Výstavný priestor pre KST v rámci stánku ASTOR Slovakia s.r.o. poskytnutý zdarma, náklady na
cestovanie a ubytovanie nevznikajú. T: 19.1.2012
- schvaľuje účasť predsedu KST P.Perhalu a predsedu sekcie LT KST J. Mitaľa na rokovaní na Obecnom úrade
v Oščadnici ohľadom zabezpečenia organizovania 47. SZZT v roku 2013; T. 24.1.2012
- schvaľuje delegáciu KST na rokovanie so Žilinským samosprávnym krajom k napĺňaniu dohody o spolupráci,
v zložení: P. Perhala, E. Fábryová, E. Škutová, J. Mitaľ. T: 26.1.2012.
- poveruje E. Škutovú a D.Valúcha zastupovaním predsedu KST na 1. zasadnutí Medzirezortného koordinačného
centra na podporu rozvoja pešej turistiky a cykloturistiky v Bratislave. T: 7.2.2012
- poveruje štatutárov KST P. Perhalu a E. Fábryovú rokovaním so sekciou štátnej starostlivosti o šport,
Ministerstvo školstva SR, o dotáciách pre KST na rok 2012 a roky nasledujúce. T: 9.2.2012.
- poveruje P. Perhalu, E. Fábryovu a J. Polomského rokovať s ENEL-om hľadom ďalšej spolupráce na
zveľaďovaní majetku KST. T: 13.2.2012.
- poveruje P. Perhalu, E. Fábryovú, J. Polomského, J. Šoffu, L. Cechlára zúčastniť sa prerokovania návrhov
pripravovanej Zonácie TANAP-u na Ministerstve životného prostredie SR v Bratislave. T. 16.2.2012
Ukladá sekretariátu vystaviť súvisiace cestovné príkazy. Z: D.Valúch, T: podľa textu
8.Stretnutie VV s funkcionárskym aktívom RR KST Prievidza
P. Perhala privítal prítomných , zagratuloval M. Chovanovi k nedávnej 60-ke a odovzdal mu ďakovný list KST,
predstavil delegáciu výkonného výboru. M. Chovan predstavil členov RR, prítomných predsedov odborov
a osobitne hosťa - p. Mjartana, starostu obce Cigeľ. Vzhľadom na počet odborov (23!) a ich činnosť patrí
Prievidza k aktívnym, turisticky silným regiónom Slovenska. Po úvodnej charakteristike RR, ktorú predniesol
M. Chovan, sa rozprúdila diskusia, spočiatku najmä k zámeru vedenia KST zvýšiť členský poplatok a upraviť
prerozdelenie výnosu z členských známok, t.j. k výsledkom rokovania Ústrednej rady v decembri 2011.
Predseda miestnej sekcie PT S.Vakula sa vyjadril, že zvyšovanie členského je odrádzajúce a prerozdelenie
výnosu likvidačné. Za jeho názor sa postavil aj predseda OKST Meteor Handlová J. Ličko, podľa neho
zvyšovanie členského pokazí reputáciu KST. P.Perhala argumentoval nutnosťou získať viac prostriedkov na
činnosť sekcií, najmä sekcie mládeže. E. Fábryová pripomenula, že v roku 2012 je členské bez zmeny, prijaté
úpravy vstupujú do platnosti od roku 2013 a doplnila: ak je členská základňa 16 000 členov, pri vekovej
štruktúre s čoraz vyšším priemerným vekom je výnos okolo 10 000 €, čo nie je ani desatina rozpočtu.
P.Perhala: štatutári KST sa v priebehu roka zúčastnili množstva rokovaní o zvýšení výhod pre členov, vo forme
rôznych zliav, pravidelne pri tom zo strany potenciálneho komerčného partnera padne otázka, ako je v KST
nastavená výška členského príspevku, čiže koľko prostriedkov dokáže zhromaždiť samotná organizácia. Členské
5 €/ročne pre dospelého člena v aktívnom veku býva komentované tak, že je to menej než symbolické. Inými
slovami, položia otázku, prečo majú oni prispievať na činnosť organizácie, ktorej existenciu si členovia cenia len
na smiešnych 5 € ročne. Vedeniu KST je jasné, že pre veľkú časť členov 5 € nie je smiešna suma a rozmyslia si
ako ju použijú. Chceme aby ste boli presvedčení, že dať 5, alebo aj 10 € ročne na členstvo v KST je dobré
použitie. Podpredseda RR M.Lomnický: hoci ma RR vyslala na decembrové rokovanie ÚR s mandátom
nesúhlasiť s akýmkoľvek zvyšovaním členského, po vypočutí argumentov som dospel k názoru, že mierne
zvýšenie je naozaj nevyhnutné a preto som napokon zahlasoval za zvýšenie o 2 €, považujem to za prijateľný
kompromis. Predseda OKST Veľká Lehotka J. Zábojník: problém je, že všetko zdražuje, nielen toto členské.
Zatiaľ je to chvalabohu tak, že sú v KST celé rodiny, to ale znamená, že keď sa spočítava čo len 2 € na osobu,
už to v rámci rodiny nie je zanedbateľné. Zapojil sa aj pán Mjartan: ako starosta, ktorý sa o niečo snaží, viem, že
všetko je aj o peniazoch, ale aj o ochote ľudí podporiť dobrú vec. Som tu len hosť, no z toho čo som si vypočul
je mi jasné, že ak má organizácia žiť a nie živoriť, zvýšenie členského je nevyhnutné. O koľko, to je vec
diskusie. Osobne mám dobrý pocit, keď vidím, že je výkonný výbor KST silne omladený a vďaka tomu aj
akčnejší, než býval. Držím vám palce a mám radosť že ste sa rozhodli zúčastniť sa na našej tradičnej akcii
Pochod vďaky SNP. Som tu hlavne preto, aby som vás osobne pozval. My si touto akciou pripomíname, že
13.1.1945 z našej obce fašisti odvliekli 126 chlapov. P.Perhala poďakoval za pozvanie a žartom sa spýtal, či
povinne pôjdu všetci obyvatelia obce, lebo údaje o počte účastníkov z minulých rokov sú veľmi blízke
uvádzanému počtu obyvateľov Cigľa. Starosta Mjartan potvrdil, že je to podujatie, ktorým naozaj žije celá obec.
M. Lomnický sa pýtal ohľadom práce značkárov: uzávierka prác je 31. 10., v posledných rokoch býva aj
november ešte dosť suchý a teplý, dalo by sa veľa spraviť. Nie je možné uzávierku o 2-3 týždne posunúť?
E.Fábryová: takú skorú uzávierku si vynútil čas potrebný na spracovanie značkárskej agendy. Značkári radšej
značkujú než úradujú, čo je na jedne j strane dobre, no na druhej aj zle – vo výkazoch je veľa zmätkov, celkove
je agenda značkárov moja nočná mora. Dlhodobým cieľom je omladiť káder značkárov, okrem iného aj tým, že

bude vyššia odmena za značenie, zároveň špekulujeme v ekonomickej komisii a radíme sa aj s predsedníčkou
sekcie značenia, ako zjednodušiť byrokraciu s tým spojenú.
P.Perhala sa spýtal, ako sú v regióne spokojní s činnosťou sekretariátu. Ekonómka RR I. Krausková hodnotila
spoluprácu pozitívne. Predseda KST Rokoš, Nitrianske Sučany sa spýtal, či by známky na nasledujúci rok
nemohli byť k dispozícii už v decembri bežného roka. E.Fábryová vysvetlila, že KST sa stal platcom DPH,
v dôsledku čoho je účtovníctvo prísnejšie a pri nákupe známok treba zvýšiť disciplínu a dodržiavať termíny.
Bolo tiež nutné oddeliť predaj známok od predaja ostatných položiek (preukazy, odznaky, samolepky,
záznamníky , mapy a pod.). Pri nákupe známok musia byť peniaze zaslané na účet KST (SLSP, č. účtu
11484266/0900) , kým pri nákupe ostatného je treba peniaze poukázať na adresu ústredia (Záborského 33, 831
03 Bratislava). Pre rok 2013 môžu byť členské známky k dispozícii už k termínu decembrového zasadnutia ÚR .
M.Lomnický sa zaujímal o to či nezakapala spolupráca KST so Slovenským Cykloklubom: my tu v Prievidzi
a Handlovej sme sa potešili nedávnemu obnoveniu spolupráce týchto klubov a mrzia nás chýry, že zasa je nejaký
rozkol. P.Perhala: terajšie vedenie KST chce spolupracovať s SCK, občas sa zdá, že druhej strane na tom toľko
nezáleží, spolupráca však funguje. Inicioval som návrat k normálnym vzťahom a samozrejme si želám aby sme
pôsobili ako spoločná sila pri vyjednávaní prostriedkov zo štátnych aj komunálnych zdrojov, aj pri legislatívnej
diskusii o právnej ochrane značenia, alebo o návštevných poriadkoch v národných parkoch.
J.Zábojník: štátnu ochranu prírody rešpektujem, treba ju, lebo vlastníci a správcovia lesa sú niekedy príliš
chamtiví. Ale potom sú tu ešte kadejaké ochranárske spolky pri ktorých si kladiem otázku, kto ich platí? Do
všetkého kibicujú a zodpovednosť nemajú žiadnu. Ja ako lesník to nechápem a takú „ ochranu prírody“ ani
nemôžem brať vážne. E. Fábryová: Poznáme názor, že turistika sa dá v pohode robiť aj bez KST. Je to len
čiastočne pravda, lebo ak nebudú turisti zastúpení rešpektovanou organizáciou , zosilnejú snahy - na jednej
strane súkromných vlastníkov na druhej strane ultraochranárov - „vyhnať“ turistov z lesa. Napriek tomu, že
turista, ktorý je od detstva v turistickom klube, prírode neubližuje, naopak, chráni ju. Ďalší dôvod, aj námet na
prácu s mládežou, napríklad čistenie a obnova studničiek popri chodníkoch.
M.Chovan: s brigádnickou činnosťou nemáme problém, okrem obnovy značenia sa upravujú studničky,
oddychové miesta. Vtáčnik ako dominanta by si zaslúžil rozhľadňu, ale na to brigáda nestačí, to chce už aj
architekta, aj peniaze, aj kopec súhlasov a povolení.
P.Perhala: ako pokračuje príprava stretnutia čitateľov Krás Slovenska?
S.Vakula: predbežné propozície sú vypracované. Akým spôsobom podporí prípravu redakcia?
P.Perhala: dá vytlačiť účastnícky list. Môže vám pomôcť aj s jeho grafickým návrhom, keby bolo treba, ale
hlavne vám zabezpečí tlač. Teraz treba zverejniť informáciu, musí isť do čísla 3-4/2012 a mal by ju skontrolovať
Jindro Racek. Upútavka bude zverejnená aj na webe KST.
Š. Kuiš: Trúfa si Prievidza na zimný zraz?
M.Chovan: Ja osobne som za to, nech sa letný a zimný zraz striedajú. Ak teraz stále niet organizátora pre SZZT
v roku 2013, tak nech nie je! My sa prihlásime ako organizátori zimného zrazu v roku 2014. Musí mať KST
každoročne letný aj zimný zraz ? Možno nie, doba sa mení, netreba to siliť...
V.Povoda: máte dosť cvičiteľov?
Predsedníčka miestnej VhT sekcie a metodička RR M.Šulková: lyžiari a VhT sa u nás tešia veľkému záujmu.
Sedem z 23 odborov sa venuje vysokohorskej turistike, na VhT máme 29 inštruktorov a 9 cvičiteľov, čo sa
týka pešej turistiky, v 16-tich odboroch evidujeme spolu 45 cvičiteľov a 3 inštruktorov.
Predsedníčka miestnej lyžiarskej sekcie Ž. Baloghová: lyžiari sú aktívni, počas zimy sa každý týždeň robí nejaké
podujatie a autobus býva aj mesiac dopredu obsadený. Za snehom často cestujeme, lebo klimatické podmienky
už nie sú ako bývali. To je hlavné riziko zimného zrazu u nás – môže sa stať, že bude bez snehu.
M.Šulková: už dlhšie sa nám sľubuje metodický materiál Právna zodpovednosť cvičiteľa/inštruktora, to by bola
veľká pomoc, je to veľmi potrebné.
M.Heinrich: v doterajšej debate mi tu zarezonovali dve témy – právny štatút a právna opora TZT a potom právna
ochrana inštruktorov a cvičiteľov. Čo sa týka prvej témy, ide o dosiahnutie súhlasu vlastníkov s trasovaním TZT
a s pohybom turistov po turistických chodníkoch. Platí §30 lesného zákona – každý má právo vstupovať na lesné
pozemky, ak pri tom nenarušuje vlastnícke práva vlastníka lesa. Našim cieľom je dostať TZT do zákona ako
vecné bremeno, to znamená, že vlastník by bol povinný „strpieť“ pohyb turistov po vyznačených chodníkoch,
o ktorých vieme dokázať, že konkrétna trasa je minimálne 10 rokov obnovovaná značkármi Klubu slovenských
turistov (tzv. právo vydržaním). Čo sa týka druhej témy – pracujem na tom.
Predseda OKST Azimut Prievidza J.Kapusta mal dva kritické postrehy. Ku VhT: Vojto Jeremiáš a jeho verná
„garda“ za pár rokov odídu a mám obavy z tej generačnej výmeny, hrozí, že to nebude výmena ale diera. Sekcia
by už teraz mala prijať zopár mladších medzi seba. Ak si terajší školitelia nevychovajú nástupcov, kto potom
bude školiť adeptov VhT? A ku PTZ: ťažko môžu fungovať krajské preteky PTZ v kraji, kde niet rozhodcov,
ani staviteľov pretekov. E. Fábryová: Prievidza, Čadca, Kežmarok, Košice, Bátovce, to sú posledné bašty PTZ,
inde je to chabé. Asi máte dobrú spoluprácu so školami.
M.Chovan: Môžem potvrdiť, keď sa chystá podujatie, nie je problém získať účastníkov zo škôl.
P.Perhala: s čím sa ešte pochválite?

Predseda OKST Rokoš Nitrianske Sučany Peter Antol: získali sme prostriedky na náučný chodník z Rudna do
Sučian, tento rok máme v pláne dokončiť ho – osadiť informačné panely. M.Lomnický: to je aktuálne aj okolo
Handlovej, náučné banícke chodníky, prepájajúce historické banské diela. M.Lomnický potom odovzdal
P.Perhalovi písomný návrh RR KST Prievidza na udelenie plakety A. Lutonského dlhoročnému predsedovi RR
Prievidza, čerstvému 60-nikovi Matúšovi Chovanovi.
Uznesenie 17/2012: VV berie na vedomie návrh RR KST Prievidza aby bola dlhoročnému predsedovi tejto RR
Matúšovi Chovanovi pri príležitosti životného jubilea udelená plaketa A. Lutonského. Návrh bude postúpený na
najbližšie rokovanie Ústrednej rady. Z: P.Perhala, D.Valúch, T: 21.4.2012
P.Perhala poďakoval prítomným za účasť a za otvorenú debatu k aktuálnym otázkam. Vyslovil presvedčenie, že
to bolo užitočné stretnutie. Úplný záver patril M.Chovanovi s technickými pokynmi k sobotňajšiemu programu.
--------------------V sobotu 21.1.2012 sa členovia výkonného výboru P.Perhala, E.Fábryová, M.Heinrich, Š.Kuiš, s predsedom
sekcie PT J.Racekom a generálnym sekretárom D.Valúchom zúčastnili pietnej spomienky pri pamätníku v obci
Cigeľ. Zaprezentovalo sa rekordných takmer 1400 účastníkov pochodu, ktorý mal viacero postupových trás niektoré s prechodom hrebeňa pohoria Vtáčnik do Handlovej, niektoré okružné, s návratom do Cigľa. Po
položení venca k pamätníku P.Perhala v sprievode E.Fábryovej, D. Valúcha a pod dohľadom domáceho
sprievodcu Stana Vakulu absolvoval spolu s ďalšími stovkami turistov výstup na Biely Kameň (1136 m.n.m. ).
Pochod sa uskutočnil v priaznivom počasí – bezvetrie, slabý mráz, poloblačno; vo vrcholovom úseku pohyb
sťažovalo veľké množsvo čerstvého snehu. Túra krásnou zimnou scenériou bola korunovaná pôsobivým
výhľadom na Handlovú a okolie.
Pri vysokom počte účastníkov bolo treba viac vzájomnej ohľaduplnosti ale všetci boli spokojní. Na záver
podujatia prijal delegáciu KST starosta obce pán Mjartan. P.Perhala sa mu poďakoval za milé prijatie
a organizátorom, na čele so športovým riaditeľom M.Chovanom, vyjadril pochvalu a obdiv za výborne
zorganizované podujatie.

Zapísal: D.Valúch
Peter Perhala
predseda KST

