Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
30.6.2012, Vyhne
Prítomní:
Členovia VV KST: Peter Perhala, Erika Fábryová, Miroslav Herchl, Vladimír Povoda, Zuzana Jendželovská.
prizvaní: Ernest Rusnák, predseda sekcie CT, Jozef Mitaľ, predseda sekcie LT, Stanislav Andrási, predseda
sekcie mládeže, Dušan Valúch - generálny sekretár a zapisovateľ.
Ospravedlnili sa: podpredsedovia VV Marek Heinrich a Štefan Kuiš, predseda RK Ján Pullmann, členovia RK
Anna Mazániková a Vladimír Fehérpataky, šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska Zuzana Kollárová.
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia úloh
2. Vyhodnotenie 7. MZZT, 46. SZZT a stretnutia TOM v Levoči
3. Aktuálne úlohy Sekcie cykloturistiky
4. Aktuálne úlohy Sekcie lyžiarskej turistiky
5. Návrh hlavných podujatí KST 2013
6. Rekonštrukcia Chaty pod Rysmi
7. Rôzne
8. Rozšírené zasadnutie VV s účasťou RR KST Žiar nad Hronom
9. Inštruktáž k účasti na MS PTZ

P. Perhala
P. Perhala
Z. Jendželovská, E. Rusnák
Z. Jendželovská, J. Mitaľ
Š. Kuiš
E. Fábryová, M. Herchl

S.Andrási

Na úvod P. Perhala rozdal prítomným členom VV flísové mikiny so znakom KST - jednotný „dres“ výkonného
výboru pre oficiálne príležitosti. Vzhľadom na horúci deň však netrval na tom, aby si účastníci zasadnutia odev
hneď aj obliekli. K programu podľa pozvánky – pre neprítomnosť Š. Kuiša navrhol predseda vypustiť bod 5návrh hlavných podujatí KST pre rok 2013, a zaradiť ho do programu nasledujúceho zasadnutia VV.
1.Kontrola plnenia úloh
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: Z. Jendželovská; T: 30.6.2012
Stav: Z.Jendželovská požiadala o predĺženie termínu do 13.7.
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, M. Herchl; T: 31.8.2011
Stav: Nájomca Beránek prišiel o doménu chatapodrysmi.sk, zaregistroval si ju nejaký občan ČR, ktorý bol
ochotný odpredať mu ju späť - za niekoľko tisíc €! V. Beránek aj KST odmietli na to pristúpiť, doména sa dá
zaregistrovať s inou koncovkou. V. Beránek si dal zaregistrovať doménu chatapodrysmi.com. Treba ju ale
preregistrovať na KST a nájomcovi-chatárovi prenajať (na základe zmluvy), ako je to riešené aj pri ostatných
chatách . KT 13.7.2012
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: Š. Kuiš, M. Rusnák, J. Šoffa, V. Jeremiáš, T: 23.9.2011
Stav: termín plynie. Vzhľadom na neprítomnosť Š. Kuiša neodzneli nové skutočnosti.
Uznesenie 64/2011: VV ukladá podpredsedovi pre organizáciu a legislatívu dohliadnuť na aktualizáciu sídla KST
v listoch vlastníctva majetkových objektov KST. Z: M. Heinrich, T: 31.3. 2012
Stav: Riešiteľ vzhľadom na neprítomnosť zaslal vyjadrenie písomne: „ Sídlo KST ako vlastníka nehnuteľností v
pôsobnosti Katastrálneho úradu v Bratislave bolo aktualizované, a to aj bez potreby urgencie. V čase do júlového
zasadnutia VV odošle sekretariát obdobnú žiadosť aj ostatným katastrálnym úradom v SR“. KT: 13.7. 2012
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: 22.9.2012, Z: Z. Jendželovská
Stav: Termín plynie. Z.Jendželovská postupne preberá agendu A.Guldana, kontrolný termín predĺžený do
septembrového zasadnutia VV. Začiatkom septembra sa uskutoční stretnutie s účasťou M.Kublu, pozvaný bude
aj predseda sekcie TZP J. Štefák.
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Uznesenie 108/2011: VV ukladá riešiteľskému tímu, ako podklad pre vytvorenie biografického slovníka
osobností turistiky na Slovensku pripraviť heslár, rozposlať ho predsedom RR a zverejniť na www.kst.sk.
Z: V. Povoda, T:30.11.2012.
Stav: termín plynie, priebežnú informáciu poskytol V.Povoda. Tzv. tezaurus bol spracovaný, heslár bude
predrokovaný v rámci ÚR zvolanej v septembri, tak, aby v súlade so znením úlohy mohol byť začiatkom
decembra zverejnený na webe a distribuovaný na predsedov RR.
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, E.Škutová T: 31.5.2012
Stav: riešiteľ M.Heinrich zaslal vyjadrenie písomne: „V súčasnosti sa nachádzame medzi rekognoskáciou terénu
novej trasy a jej vyznačením. Obchodná spoločnosť MEDTATRANS, s.r.o. prisľúbila pomoc - poskytnutie
ťažkých mechanizmov pri presádzaní smerovníkov a sprostredkovanie dohody s vlastníkmi pozemkov, ktorých
sa bude týkať nové trasovanie, ak by mimo predpokladu vznikol nejaký problém. Nakoľko som dopredu (už
minulé leto) ústne avizoval, že do Košeckého Podhradia budem chodiť len ak mi, vzhľadom na ťažkú
dostupnosť miesta, bude preplatená cesta motorovým vozidlom v plnej sadzbe, a k tomuto napriek mojim
písomným žiadostiam o výnimky doposiaľ nedošlo, žiadam výkonný výbor, aby poveril pokračovaním plnenia
tejto úlohy niekoho iného miesto mňa“.
P.Perhala k tomu najprv doplnil informáciu od R.Šimka zo Sekcie značenia, že trasa je už takmer celá
preznačená, nebude potrebné ďalšie rokovanie s majiteľom pozemkov. Potom vyzval členov VV aby sa
vyjadrili k tomu, že nebola akceptovaná požiadavka M.Heinricha na uznanie výnimky z VP o cestovných
náhradách. Udelenie výnimky nepodporil nikto, V.Povoda navrhol , aby sa po ukončení prekládky trasy radšej
zvážilo udelenie odmeny M.Heinrichovi za osobný vklad do vyriešenia vleklého problému na trase E8, čo by mu
do istej miery kompenzovalo stratu na cestovnom. Ani tento návrh nezískal podporu.
Uznesenie 75/2012: VV sa zaoberal vyjadrením M.Heinricha k požiadavke udelenia výnimky z platného VP
o cestovných náhradách - preplatenie plnej tarify bez ohľadu na obsadenosť vozidla. Výkonný výbor sa stotožnil
s rozhodnutím predsedu KST a 1. podpredsedu KST výnimku nepovoliť. Z.E.Fábryová T: ihneď
Uznesenie 50/2012: Regionálne rady, kluby a odbory Klubu slovenských turistov (KST) nemôžu organizovať v
mene KST podujatia, ktorých trasa bude prechádzať cez miesta priebehu ťažby dreva v lokalite Kopec, v obci
Košecké Podhradie, a to až do vyznačenia novej trasy turistického chodníka v príslušnej lokalite sekciou
značenia KST." Z: M.Heinrich, E.Škutová, T: ihneď.
Stav: písomná informácia M.Heinricha: „V predmetnej lokalite sa od zverejnenia tohto uznesenia doposiaľ
neuskutočnila žiadna akcia organizovaná zložkami KST; účinnosť tohto uznesenia skončí už čoskoro,
vyznačením novej trasy“. KT 13.7. 2012
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
Stav: uznesenie nebolo v termíne splnené, bol určený KT 22.9., tento termín plynie.
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
Stav: uznesenie nebolo v termíne splnené, bol určený KT 22.9. M.Herchl pripomenul existenciu databázy
v počítači I.Ovečkovej, P.Perhala a V.Povoda ako predsedovia RR uviedli, že o stave vyškolených cvičiteľov
majú prehľad, odporúčajú požiadať všetky RR aby poslali svoje zoznamy. Kontrolný termín plynie.
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
Stav: pôvodný termín nebol dodržaný, bol určený KT 22. 9., tento termín plynie.
Uznesenie 8/2012: VV sa zaoberal námetom J. Fiľakovského na zabezpečenie jednotných vlajok KST pre
všetky RR (na náklady ústredia) a osvojil si ho. Ukladá predsedovi propagačnej komisie zabezpečiť objednávku
výroby vlajok pre všetky RR a sekcie KST vo 4. kvartáli 2012, s tým, že budú rozdané na rokovaní ÚR Z: P.
Perhala, D.Valúch; T: 1.12.2012
Stav: vzhľadom na to, že predseda zvolal Ústrednú radu na 22.9., plynie skrátený T: 15.9.2012.
Uznesenie 28/2012: Na návrh predsedu RR KST Michalovce, VV schvaľuje udelenie ZO KST pre dlhoročného
aktívneho funkcionára G. Gazdu (držiteľ SO KST z roku 1998). Ukladá navrhovateľovi dodať návrh písomne
a odporúča odovzdať ho ocenenému na otvorení 34. Zrazu cykloturistov KST v Starej Ľubovni.
Z: P.Perhala, D.Valúch, T: 23.8.2012
Stav: Termín plynie.
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Uznesenie 29/2012: VV schvaľuje aby po finálnej redakčnej úprave bol aktualizovaný záznamník Cesta hrdinov
SNP sprístupnený na stránke kst.sk v elektronickej podobe „na stiahnutie“, aj v tlačovej podobe, v náklade 200
ks. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 30.11.2012
Stav: Termín plynie. D.Valúch oboznámil členov VV s návrhom M.Hučka, ktorý sa angažoval pri digitalizácii
záznamníka, aby boli v novom vydaní namiesto rukou kreslených náčrtkov etáp použité výrezy príslušných
máp. Dá sa predpokladať, že o zmodernizovaný záznamník bude záujem aj zo strany zahraničných turistov.
Výtvarníci propagačnej komisie dostali zadanie navrhnúť nové logo, vyjadrujúce, že Cesta hrdinov SNP je
súčasťou trans-európskej turistickej magistrály E8. P.Perhala ideu farebnej verzie záznamníka neodmietol, no
pripomenul, že na prípadné použitie výsekov máp bude potrebné získať súhlas VKÚ.
Uznesenie 32/2012: VV prerokoval a s pripomienkami schválil VP o náhradách a odmenách u turistického
značenia, a jeho predloženie Ústrednej rade v decembri 2012 na schválenie. Sekcii značenia ukladá doplniť
prílohu, na ktorú sa odvoláva text VP v paragrafoch 4 a 5.
Z: M.Heinrich, E. Škutová; T: 1.12. 2012
Stav: vzhľadom na to, že predseda zvolal Ústrednú radu na 22.9., plynie skrátený termín: 22.9.2012
Uznesenie 35/2012: VV na návrh SM prerokoval a schválil udelenie ZO KST pre E.Dučaiovú D. Mišíka
a S.Andrásiho, SO KST pre A.Taššovú, L.Kalásza a M.Majchútovú; predseda KST schválil ČU KST pre M.
Stachurovú, N.Jančárovú, M.Šarvanca, E. Fábryovú, Ľ. Andrásiovú a P.Perhalu. VV ukladá sekretariátu vystaviť
ocenenia a zaslať navrhovateľovi. Odporúča udeliť ich: predsedovi SM S. Andrásimu a členom VV E. Fábryovej
a P.Perhalovi na XIII.VZ KST, ostatným na 47.Stretnutí TOM v Hliníku nad Hronom.
Z: P.Perhala, D.Valúch., S. Andrási; T: 2.7.2012
Stav: Termín plynie
Uznesenie 39/2012: VV schvaľuje prípravu medzinárodnej konferencie v Kopčanoch na tému jazdeckej
turistiky, v termíne 19.-20.10.2012. Z: V. Povoda, M. Hučko; T: 19. 10.2012
Stav: termín plynie. Priebežnú informáciu o stave príprav podal V.Povoda. P.Perhala mal pripomienky: žiada
doplniť do programu vystúpenie I.Zapletala na tému metodiky značenie trás JT, odporúča doplniť do prihlášky
výber účastníckeho poplatku, stanoviť termín uzávierky prihlášok (napr. 15.9.2012), uviesť v prihláške, že má
byť zaslaná na ústredie KST (a v kópii na M.Hučka); v konferenčných materiáloch uvádzať, že nad konferenciou
prevzal záštitu predseda TTSK Tibor Mikuš. Záštita TTSK je, žiaľ, bez finančnej podpory, takže ešte nie je isté,
z akých zdrojov bude konferencia financovaná.
Uznesenie 43/2012: VV schvaľuje delegátov KST na blížiace sa významné podujatia nasledovne:
- na Konferenciu KČT, 31.3.2012, Pardubice (CZ), – P. Perhala
- na slávnostný podpis Dohody o spolupráci KST a VÚC Trnava, 16.4.2012, Trnava – P.Perhala, D. Valúch
- na 19. Celoštátne stretnutie turistov MTSz, 25.-28. 5.2012, Gyenesdiás-Keszthely – M.Heinrich, Š.Kuiš, A.Ollé
- na 49. Stretnutie čitateľov Krásy Slovenska 25.-27.5.2012, Kľak v M. Fatre – P.Perhala, E. Fábryová, J. Racek.
VV ukladá sekretariátu vystaviť súvisiace cestovné príkazy. Z: P. Perhala, D. Valúch; T: ihneď
Stav: P.Perhala informoval o priebehu stretnutia čitateľov Krás Slovenska na Kľaku. Hodnotil ho ako veľmi
dobre pripravené, so zaujímavým sprievodným programom (sfáranie do baníckeho skanzenu v Cígli). Vydarilo
sa aj počasie, výsledkom bola rekordná účasť cca 2 000 turistov. Na vrchole odzneli príhovory a konal sa krst
novej publikácie z vydavateľstva DAJAMA – Najkrajšie turistické okruhy. Po zostupe do Fačkovského sedla
bol na Salaši záver podujatia a odovzdanie štafety zástupcom organizátorov z RR Topoľčany a KST Veľký
Klíž. Oficiálne vyhodnotenie stretnutia „krásistov“ na Kľaku je v pláne nasledujúceho, júlového zasadnutia VV.
Informáciu z 19. celoštátneho stretnutia peších turistov MTSz v Gyenesdiás-Keszthely písomne poskytol
M.Heinrich, priebeh podujatia, KPČ a náročnosť trás predčili jeho očakávania. Splnené, vypúšťa sa zo
sledovania.
Uznesenie 46/ 2012: VV ukladá majetkovej komisii opätovne sa zaoberať návrhom zmluvy SPF č. 00251/2012PKZ-K40017/12.00 (odkúpenie podielu nevysporiadaného pozemku na Skalke), s cieľom prijať riešenie, ktoré
bude pre KST výhodnejšie. Z: M.Herchl; T: 18.5.2012
Stav: M.Herchl nemá nové poznatky, požiadal o predĺžený KT: 25.8.2012
Uznesenie 48/2012: a) VV prerokoval a schválil nasledovné ocenenia: udelenie Zlatého odznaku KST
A.Kováčovej a A.Macháčkovi z Modranského turistického spolku, udelenie Ďakovného listu KST J. Ružekovi,
H.Kovačičovi a TV Pezinok. udelenie Plakety KST k 10. výročiu postavenia rozhľadne na Veľkej homoli
M.Ružekovi, mestu Modra a mestu Pezinok, udelenie Plakety KST Modranskému turistickému spolku k 120.
výročiu založenia turistického klubu v Modre.
b) predseda KST udelil Čestné uznanie KST Ing.arch. V.Dohnalovi in memoriam, Ing. I.Pesselovi in
memoriam, D. Rigaňovi, M.Kmeťovi, V.Vagáčovi, Ing. V.Medlenovi, Ing. J.Rajniakovi , M.Barboříkovi,
Ing.D.Hanulovi, L.Peškovi, D. Bednarovskému, P.Majtánovi, S.Kováčovi, L.Hubekovi, M.Godálovej a
A.Bollardovi.
VV ukladá sekretariátu zabezpečiť vystavenie diplomov, ĎL a výrobu plakiet tak, aby mohli byť oceneným
odovzdané na výročnej slávnosti pri rozhľadni na Veľkej homoli. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 19.5. 2012
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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Uznesenie 52/2012: VV schválil materiál Právna zodpovednosť v Klube slovenských turistov, vypracovaný
JUDr. M.Heinrichom, podpredsedom KST pre organizáciu a legislatívu, ukladá zverejniť dokument s uvedením
autorstva a dátumu schválenia (18.5.2012) pre potreby cvičiteľov a inštruktorov na webe KST, na stiahnutie
a mailom zaslať všetkým členom ÚR. Z. M.Heinrich, D. Valúch; T: ihneď
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 53/2012: VV prerokoval návrh opatrení uložených v správe revíznej komisie. Pre splnenie opatrenia
(a) určil kontrolný termín do nasledujúceho zasadnutia VV (30.6.), k opatreniu (b) konštatuje, že bolo splnené
už na predchádzajúcom zasadnutí VV; opatrenie (c) deleguje na sekciu značenia, KT: 30.6.
Z: E.Fábryová E.Škutová; T: 30.6.2012,
Stav: opatrenie (a) - odstránenie formálných nedostatkov zistených pri kontrole účtovných dokladov
a inventarizačných zápisov – splnené. Opatrenie (c) – úloha zabezpečiť preškolenie značkárov z vystavovania
dokumentácie je zaradením do programu aktívu značkárov 28.-29.7.2012 splnená. Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 54/2012: VV ukladá sekretariátu skompletizovať na webe dokumenty z XIII VZ (doplniť zápisnicu)
v termíne stanovenom príslušným vykonávacím predpisom. Z: P. Perhala, D.Valúch; T: 22.5. 2012
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 55/2012: VV ukladá propagačnej komisii pripraviť Ďakovný list variantne - jednak Ďakovný list
KST, ktorý v zmysle VP udeľuje predseda KST a Ďakovný list RR KST (napr. Humenné), ktorý bude
regionálnym radám k dispozícii na stiahnutie na webe. Z:P. Perhala, D.Valúch; T: 30.6.2012
Stav: informoval D.Valúch. Pre vleklú pracovnú indispozíciu grafičky K,Martonovej práca na vytvorení sady
diplomov momentálne nenapreduje. Požiadal o predlžený KT 25.8.
Uznesenie 56/2012: VV schvaľuje konanie aktívu LT, navrhuje uskutočniť ho v Oščadnici, v termíne stretnutia
októbrového OŠ 47. SZZT. Podpredsedníčke pre ekonomiku ukladá doplniť do rozpočtu položku 300 € na jeho
zabezpečenie. Z: E.Fábryová, J.Mitaľ; T: do 31.10.2012
Stav: prítomný predseda sekcie LT J.Mitaľ potvrdil, že aktív sekcie LT bude v októbri v Oščadnici. Keďže vek
a úraz vyradil zástupcu sekcie LT v sekcii značenia Z. Šíra z aktívnej činnosti, P.Perhala pozval J.Mitaľa na
aktív sekcie značenia s cieľom oboznámiť sa lepšie s agendou a pripraviť personálny návrh, kto by mal v SZ
zastupovať lyžiarske značenie. J.Mitaľ poďakoval a prisľúbil účasť na aktíve SZ.
Uznesenie 57/2012: VV ukladá učebno-metodickej komisii posúdiť a v prípade potreby dopracovať návrh
metodiky skráteného kurzu inštruktorov a cvičiteľov LT, ktorý vypracovala a predkladá sekcia LT.
Z: V. Povoda, M. Belás, T: 25.8.2012.
Stav: termín plynie.
Uznesenie 58/2012: VV schválil nomináciu delegátov KST na zostávajúce hlavné podujatia KST a vybrané
hlavné podujatia KČT 2012 nasledovne:
- 41. Zraz mladých vodákov KST na Dunajci, Červený Kláštor; 28.6.-1.7.2012: M.Herchl, J.Šoffa (M.Herchl sa
zúčastní len do 30.6., potom sa presunie do Vyhní na zasadnutie VV.
- 45. Vysokohorský zraz KST, Tatranská Lomnica; 28.6 . -1.7.2012: M.Heinrich, Z.Jendželovská (zúčastnia sa
len do 30.6., potom sa presunú do Vyhní na zasadnutie VV.
- Majstrovstvá Slovenska PTZ, Hliník n.Hronom; 1.7.2012 : účasť celého VV, nadväzuje to na zasadnutie VV,
čiže bez CP.
- 43. Stretnutie TOM, Hliník n.Hronom; 2.-8.7.2012 : P.Perhala, E.Fábryová, S.Andrási
- 59. Celoslovenský zraz turistov KST,Vyhne; 4.-8.7.2012 : P.Perhala, Z.Jendželovská, Š.Mužík
- 13. Celoštátny letný zraz turistov KČT, Staré Město pod Snežníkem (ČR); 4.-8.7.; Š.Kuiš, M.Herchl, P.Sitek
- 57. Medzinárodná plavba po Dunaji TID, Bratislava –Štúrovo;11.-15.7.; P.Perhala, Z.Jendželovská, bez CP.
- Národný výstup na Kriváň, Lipt.Mikuláš - ATC Račkova dolina; 17.-19.8.; Z.Jendželovská, J.Racek
- 34. Zraz cykloturistov KST, Stará Ľubovňa-Ľubovnianske kúpele; 23.-26.8; Š.Kuiš, M.Herchl, (zúčastnia sa
len do 25.8., potom sa presunú na zasadnutie VV v Liptovskom Mikuláši.
- Európsky deň turistiky EWV - 4.Stretnutie priaznivcov KST, Stropkov- Baňa; 8.9.; P.Perhala, E.Fábryová,
J.Racek
- Svetový deň cestovného ruchu – Deň otvorených dverí v sídle KST, Bratislava; 27.9. ; P.Perhala (bez CP), V.
Povoda.
- 43. Vodácky maratón a plavba troch generácií na Hornáde, Malá Lodina-Košice; 6.10.; E.Fábryová, J.Šoffa
- 41. Poslední puchýř KČT, Plzeň (ČR); 16.-18.11.; E.Fábryová, Z.Jendželovská, J.Racek
- 32. Festival Ľudia a hory, Turčianske Teplice; 24.11.; Z. Jendželovská, V. Povoda
VV ukladá sekretariátu vystaviť príslušné cestovné príkazy. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: priebežne
Stav: termín plynie. Voči tomu ako bola v tomto uznesení zapísaná účasť delegátov na zraze VhT sa vo svojom
písomnom stanovisku ohradil M.Heinrich. Namietol, že VV schválil jeho účasť na celom zraze VhT a keďže to
ospravedlňuje jeho neúčasť na sobotňajšom zasadnutí VV vo Vyhniach a na nedeľňajších majstrovstvách PTZ,
požiadal o opravu zápisu. Poznámka zapisovateľa: zápisnicu dostal M.Heinrich na pripomienkovanie, námietku
však uplatnil až dodatočne. Po jej zohľadnení je príslušná pasáž uznesenia 58/2012 opravená nasledovne:
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- 45. Vysokohorský zraz KST, Tatranská Lomnica; 28.6 . -1.7.2012; M.Heinrich, Z.Jendželovská; druhá
menovaná delegátka sa zrazu VhT zúčastní len do 30.6. a presunie sa do Vyhní na zasadnutie VV.
M.Herchl informoval o svojej účasti na 41.zraze mladých vodákov, odovzdal tam ocenenie jubilantke A.Pirickej,
kvitoval, že vodácky kemp bol vyzdobený vlajkou a odznakom KST. V.Povoda kriticky poznamenal, že
v televízii zahliadol šot z podujatia a tam ani raz nezaznelo, že ide o podujatie KST. Mohlo to byť zostrihané,
no tieto skutočnosti treba hovoriť tak, aby sa nedali vystrihnúť.
P.Perhala informoval o svojej účasti na otvorení zrazu VhT. Vyzdvihol vysokú účasť členov VV, okrem neho a
oficiálnych delegátov tam boli aj Š.Kuiš a E.Fábryová. Doplnila ho Z. Jendželovská, pre krátkosť pobytu sa
nemohla zúčastniť túr, zaujalo ju, že sekcia VhT má vlastné interné predpisy. Po krátkej diskusii bolo k tomuto
poznatku prijaté uznesenie.
Uznesenie 76/2012: VV ukladá členke pre sekcie Z.Jendželovskej vyžiadať kompletnú sadu interných predpisov
sekcie VhT a dať ju k dispozícii organizačno legislativnej komisii, aby posúdila či sú predmetné interné predpisy
sekcie v súlade s platnými stanovami a vykonávacími predpismi (VP) KST. Z: Z.Jendželovská, M.Heinrich; T:
25.8.2012
Uznesenie 59/2012: VV schválil harmonogram inventarizácie a zloženie inventarizačných komisií nasledovne:
- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava: 18.7.; IK: P.Perhala, Z.Jendželovská, A. Luhová
- RS Kokava –Háj: termín bude stanovený neskôr; IK: J. Polomský, V.Fehérpataky, A.Luhová
- DT Bardejov: termín bude stanovený neskôr; IK: E. Fábryová, Z. Jendželovská, M.Herchl, V.Povoda
- Zbojnícka chata, Téryho chata : 2.- 4.10.; IK: P.Perhala, Z.Jendželovská, M.Herchl + zástupca SHS JAMES
- Chata pri Z.plese: decembrový termín a zloženie IK (vrátane zástupcu SHS JAMES) budú upresnené neskôr.
- Chata M.R.Štefánika: novembrový termín, bude upresnený neskôr; IK: E. Fábryová, Z.Jendželovská, Š.Kuiš
VV ukladá sekretariátu upovedomiť SHS JAMES o termínoch inventarizácie vysokotatranských chát a určeným
členom IK vystaviť CP. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 30.6.2012
Stav: D.Valúch priznal, že ešte neinfomoval SHS JAMES, keďže čakal na skompletovanie termínov. P.Perhala
požiadal E.Fábryovú a M. Herchla o urýchlené doladenie termínov. KT 13.7.2012
Uznesenie 60//2012: VV ukladá zástupcom KST v redakčnej rade časopisu uplatniť pripomienky a námety
z diskusie k obsahu časopisu a priestoru pre KST. Z: M.Herchl, D.Valúch; T: 22.5. 2012 a trvale
Stav: informovali členovia redakčnej rady M.Herchl a D.Valúch. Pripomienky predniesli na májovom zasadnutí
redakčnej rady KS a podľa potreby budú priebežne opakovať tie, ktoré sú dlhodobého rázu. Uznesenie nemá
operatívny charakter, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 61/2012: VV schválil VP 17/2011 o sieti turistických ubytovacích objektov KST s pripomienkami
a jeho predloženie na schválenie na najbližšom rokovaní ÚR. Z: M.Heinrich; T: 1.12.2012
Stav: vzhľadom na to, že predseda zvolal Ústrednú radu na 22.9., plynie skrátený KT: 22.9.2012.
Uznesenie 62/2012: VV schválil delegátov KST na 20.VZ AŠPV SR, konané v Bratislave dňa 10.5.2012,
v zložení P.Perhala, Z.Jendželovská, J.Puncochař, J.Racek, T. Gallová (všetci z BA, nie je nutné vystavovať CP).
Z: P.Perhala, T: 10.5.2012
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 63/2012: VV KST schválil P.Perhalu za delegáta AŠPV na 22.VZ SZTK v Bratislave, dňa16.5.2012.
Z: P.Perhala, T: 16.5.2012
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 64/2012: VV KST poveruje P.Perhalu, aby na pokračovaní prerušeného 22.VZ SZTK hlasoval za
návrh SFZ na zrušenie SZTK a rozdelenie jeho majetku členským organizáciám. Z: P.Perhala; T: podľa
pozvánky (pozn.: v čase zhotovenia zápisnice ešte nebola pozvánka na pokračovanie VZ SZTK k dispozícii)
Stav: informoval P.Perhala. Do dnešného dňa nebolo zvolané pokračovanie VZ SZTK. Podľa neoficiálnych
kuloárnych správ vývoj už nesmeruje k zrušeniu SZTK, ale k fúzii SZTK s pripravovanou novou strešnou
organizáciou športu SR - Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), podobne uvažuje aj ATJK.
AŠPV na nedávnom zasadnutí výkonného výboru prijala uznesenie, že jej členské subjekty vstúpia do SOŠV
priamo a AŠPV samostatne. M.Herchl vyslovil obavy, či bude proces majetkovo transparentný, ak namiesto
zániku SZTK a delenia jej majetku medzi členov dôjde k fúzii s SOŠV. Čo to znamená: SZTK vstúpi do
transformovaného SOV a zanikne, jeho majetok sa stane majetkom SOŠV, čím sa doterajší podiel KST na
majetku SZTK dramaticky zníži. Ak nechce KST a ostatní členovia SZTK prísť o svoj majetkový nárok, mali by
si takýto krok dobre zvážiť a právne ošetriť. KT:13.7.2012
Uznesenie 65/2012: VV KST poveruje P.Perhalu aby sa aktívne zapojil do prípravy novej strešnej organizácie
SOŠA (a začlenenia KST do nej), ktorej ustanovujúce valné zhromaždenie je avizované na 24.11.2012. Ukladá
P.Perhalovi pravideľne
informovať VV o vývoji príprav a včas zvolať ÚR v novom termíne, pred
ustanovujúcim VZ SOŠA. Z: P.Perhala, T: trvale
Stav: Informoval P.Perhala. Čo sa týka SOŠV, nejde o vznik úplne novej organizácie ale o transformáciu
Slovenského olympijského výboru (SOV), na základe odporúčania Medzinárodného olympijského výboru
(MOV), aby sa národné OV otvorili aj neolympijským športom. K východiskovému návrhu organizačnej
štruktúry a stanov SOŠV (ich základom boli stanovy SOV a Olympijská charta) sa vyjadrila OLK KST na
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svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 22.6.2012, pripomienky boli zaslané prípravnej komisii, v kópii ich
mailom dostali členovia VV. Po zapracovaní pripomienok bude návrh stanov SOŠV predložený na riadnom VZ
SOV dňa 7.7.2012, kde delegátom za KST bude 2. podpredseda pre organizáciu a legislatívu M.Heinrich. Na
24.11.2012 je avizované zvolanie ustanovujúceho VZ SOŠV. S ohľadom na to sa predseda KST rozhodol
zmeniť termín rokovania ÚR z 1.12.2012 na 22.9.2012. Prítomných členov VV P.Perhala požiadal o komentár
k stanovisku OLK – či sa s ním stotožňujú, alebo ho chcú nejako doplniť, či inak modifikovať. M.Herchl
zopakoval výstrahu, aby sa KST nedal vyšachovať v majetkových otázkach, konkrétnejšie sa nevyjadril.
V.Povoda vníma vznik SOŠV ako súčasť snahy o unifikáciu doteraz rôznych organizačných štruktúr v krajinách
EÚ, pokiaľ to uľahčí prístup k finančným prostriedkom, či už v rámci SR, alebo EÚ, tak to treba vnímať
pozitívne. Nemá pripomienky k stanovisku OLK..E. Fábryová, Z.Jendželovská k stanovisku OLK nemali
pripomienky.KT:13.7
Uznesenie 66/2012: VV prerokoval a schválil udelenie Zlatého odznaku KST predsedovi OŠ 7.MZZT
Ernestovi Rusnákovi, OKST Javorinka Levoča, ďalej Jánovi Šimunovi, OT TJ Sokol Žilina a Ladislavovi
Bertalanovi, TOM Baka; udelenie Strieborného odznaku KST členom OŠ 7.MZZT Petrovi Hromadovi a Anne
Svobodovej, ďalej Gejzovi Plichtovi, Michalovi Fundjovi, Igorovi Matejzlovi (všetci traja KST Dobšiná)
a Zuzane Pirickej, KST Košice; udelenie Plakety KST mestu Levoča a mestskému kultúrnemu stredisku
Levoča.
Predseda KST udelil Ďakovné listy KST a Čestné uznania KST členom štábu 7.MZZT nasledovne:
a) ĎL: Janka Mindašová, Peter Mačuga, Michal Gally, Jozef Antoš, Ladislav Huszthy, Ľudovít Muránsky, Ján
Škotta, Ivan Dunčko, Štefan Ordzenovský, obec Vlkovce; b) ČU: Magdaléna Ferenčáková, Ľuboš Ondruš, Iveta
Ondrušová, Jozef Kamenický, Ján Meluch, Miroslav Piteľ, František Kapasný, Vladimír Hrúza, Štefan
Poprocký, Janka Poprocká, Igor Urda, Eva Urdová, Peter Ondruš, Brigita Vilkovská, Miroslav Mindaš a Erik
Rusnák.
VV ukladá sekretariátu zabezpečiť vystavenie diplomov a výrobu plakiet. Z: P.Perhala, D.Valúch,T:30.6.2012
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 67/2012: VV konštatuje zlý stav v sekcii značenia, vyslovuje Eve Škutovej ako predsedníčke Sekcie
značenia nedôveru a vyzýva ju, aby z funkcie odstúpila. Ak tak E. Škutová neurobí, VV vyzýva aktív sekcie aby
ju odvolal a zvolil si nového predsedu.Toto uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Z: P.Perhala, E.Škutová; T: ihneď
Stav: P. Perhala informoval, že na mimoriadnom zasadnutí sekcie značenia 1.6.2012 oznámil zvolanie aktívu SZ
na 28.-29.7., uskutoční sa v Bratislave. Predsedom RR bola mailom adresovaná výzva aby navrhli nových ľudí
na prácu v sekcii značenia. Všetci 7 členovia SZ KST uznesením schválili postup predsedu KST (okrem
neprítomných E. Škutovej a S. Kučeru). E.Škutová po návrate z dovolenky oznámila, že sama odstúpiť nehodlá.
M.Herchl namietal proti používaniu formulácie „prijaté jednomyseľne“, ak pri schvaľovaní uznesenia nie sú
prítomní všetci členovia VV. On pri hlasovaní o uznesení 67/2012 nebol a hoci osobne má s E.Škutovou
komplikované vzťahy, za uznesenie by nehlasoval. P. Perhala namietal, že M. Herchl bol v prezenčnej listine
z VV vlastnoručne podpísaný ako prítomný, nemôže za to, že väčšinou opustí rokovanie VV pred jeho
oficiálnym skončením.
Zvolaním aktívu SZ a oslovením predsedov RR aby podali návrhy na doplnenie SZ (vrátane kandidáta na post
predsedu) bolo uznesenie splnené, ďalší vývoj je v rukách sekcie značenia; vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 68/2012: VV poveruje predsedu KST aby sa osobne angažoval v riešení aktuálnej situácie v sekcii
značenia, zvolal zasadnutie sekcie a pripravil aktív sekcie, s cieľom obnoviť jej normálnu činnosť a plnú
funkčnosť. Z: P.Perhala,T: ihneď.
Stav: sekretariát odoslal pozvánku na aktív SZ. Pozvánka určená predsedom regionálnych komisií značenia
bola rozposielaná cez predsedov RR KST. P.Perhala bude informovať VV o výsledku aktívu. KT: 25.8.
Uznesenie 69/2012: VV sa zaoberal mailom predsedníčky SÚTOM zo dňa 14.5.2012 a konštatuje, že
a) nie je známou skutočnosťou a nejestvuje žiadny záväzný dokument o tom, že by sa KST v minulom období
zriekol usporadúvania Olympiády TOM v prospech SÚTOM;
b) nejestvuje ochranná známka Olympiáda TOM, ktorej vlastníctvo by umožňovalo SÚTOM robiť si nárok na
usporiadanie tohto typu podujatia;
c) návrh dohody KST – A.TOM, podpísanej v apríli 2012 vypracoval A.TOM, KST ho len pripomienkoval.
Vzhľadom na uvedené, VV považuje požiadavky predsedníčky SÚTOM v predmetnom maile za nepodložené a
nevidí dôvod zaujímať stanovisko k tomu, čo sa neudialo.
VV poveruje predsedu KST aby v tom zmysle odpovedal, ukladá generálnemu sekretárovi pripraviť list v jeho
mene. Z: P.Perhala, D. Valúch T: ihneď
Stav: list odišiel, do dnešného dňa zostal bez odozvy; splnené, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 70/2012: VV sa zaoberal výhradou predsedu SCK v liste z 24.4.2012 k zneniu článku 3 Dohody
medzi KST a Trnavským samosprávnym krajom a konštatuje, že žiadny článok dohody medzi KST a TTSK
nezakladá porušenie inej dohody, ani úmyselne neuvádza predstaviteľov TTSK do omylu. V článku 3
predmetnej dohody KST-TTSK sa síce spomína aj STN 01 8028 (cykloznačenie) no nie s tým úmyslom, že by
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sa KST chystal na území Trnavského samosprávneho kraja púšťať do značenia cyklotrás. VV deklaruje rešpekt
k práci značkárov SCK a záujem o dobré vzťahy založené na spolupráci. VV poveruje predsedu KST aby v tom
zmysle odpovedal, ukladá generálnemu sekretárovi pripraviť list v jeho mene. Z: P.Perhala, D. Valúch T: ihneď
Stav: list odišiel, do dnešného dňa zostal bez odozvy; splnené, vypúšťa sa zo sledovania
Ad Rôzne 18.5.2012 /9.6 P.Perhala a Z. Jendželovská informovali o rokovaní s delegáciou Zväzu skautov
maďarskej národnosti na Slovensku (SMNS), ktoré sa na žiadosť SMNS uskutočnilo v sídla KST dňa
10.5.2012, vzhľadom na hlavnú tému rokovania – značenie mariánskych ciest na území SR – sa za KST
zúčastnila rokovania aj predsedníčka SZ E.Škutová a člen Medzinárodnej komisie I. Zapletal. Záver bol taký, že
KST bude môcť participovať na vyznačení mariánskych trás, ak SMNS dokážu získať prostriedky na výrobu
nových smerovníkov, ak budú súhlasiť s využitím jestvujúcej siete TZT a značením podľa platnej STN 01 8025.
Po vzájomnej dohode mal zápis zo stretnutia zhotoviť partner, zápis bol doručený a spripomienkovaný
účastníkmi rokovania. Po zápise bude vypracovaný návrh dohody o spolupráci.
Stav: dodatočne bolo zapísané uznesenie:
Uznesenie 74-a/2012 : VV ukladá Z. Jendželovskej overiť predsedom KST spripomienkovaný zápis zo
stretnutia s delegáciou Zväzu skautov maďarskej národnosti a prostredníctvom sekretariátu zabezpečiť jeho
rozposlanie účastníkom rokovania a zverejnenie na webe KST. Z: Z. Jendželovská, T: 13.7.2012
Ad Rôzne 18.5.2012/9.7 P.Perhala informoval o oživení vzťahov KST s obchodnou spoločnosťou Alpine Pro,
spolupráca bude na báze protiplnenia (barter), pričom od KST sa očakáva poskytnutie reklamného priestoru na
webe, v kalendári podujatí KST a na vysokohorských chatách, za čo Alpine Pro poskytol: dve nové edície
zľavových poukážok (20%-ná zľava pre všetkých členov KST na nákup outdoorového oblečenia v predajniach
Alpine Pro, platné od 1.5 do 30.6.2012 (dajú sa stiahnuť na www.kst.sk a platia s predložením členského
preukazu KST), 10%-ná zľava na nákup outdoorového oblečenia Alpine Pro pre všetkých ubytovaných
návštevníkov 5 chát KST, platná od 1.6. do 30.11.2012, tričká s logom KST pre zamestnancov chát
a softshellové bundy (jednotné oblečenie s logom KST) pre VV a sekretariát.
Stav: posledné dva body z uvedené ho zatiaľ neboli realizované. KT: 13.7.
Uznesenie 71/2012: VV ukladá generálnemu sekretárovi sústrediť podnety KST pre tvorbu koncepcie (stratégie)
CR na Slovensku do roku 2020 a zaslať ich na Min.DVRR. Z:P.Perhala, D.Valúch; T: 31.5.2012
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 72/2012: VV schválil Š.Kuiša ako delegáta KST na podujatie, ktoré bude 23.6.2012 v Dobšinej k 90.
výročiu založenia miestneho turistického klubu. Poveruje ho odovzdať Plaketu KST jubilujúcemu klubu
a osobné ocenenia zaslúžilým funkcionárom. VV ukladá sekretariátu vystaviť príslušný CP.
Z: Š.Kuiš, D.Valúch; T: 23.6.2012
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 73/2012: VV schválil za delegátov KST na Dni VhT KČT v Žďárskych vrchoch, Snežné (ČR), 13.16.9.2012 E.Fábryovú a V.Jeremiáša. Ukladá sekretariátu vystaviť CP. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 13.7.2012
Stav: termín plynie.
Uznesenie 74/2012: VV schválil úpravu limitnej hodnoty občerstvenia pri pracovných zasadnutiach orgánov
KST dlhších ako 4 hodiny a to z 0,82 € na 0,85 €. Z:E.Fábryová, A. Luhová, T: ihneď
Stav: nemá operatívny charakter, vypúšťa sa zo sledovania.
Na záver kontroly úloh predseda požiadal členov VV, aby si všetci poznačili úpravu dvoch termínov zasadnutí
VV v druhom polroku: septembrové zasadnutie VV v Prešove sa posúva o jeden deň dopredu, zo soboty 22.9. na
piatok 21.9., keďže na 22.9. je zvolané rokovanie ÚR KST; októbrové zasadnutie v Dunajskej strede (piatok
12.10.) a novembrové zasadnutie vo Svidníku (piatok 9.11.) zostáva bez zmeny; decembrové zasadnutie nebude
30.11. v Martine ale o týždeň neskôr, v piatok 7.12. v Dolnom Kubíne, rozšírené o stretnutie s RR Dolný Kubín
a predsedami OaKST regiónu.
2. Vyhodnotenie 7. MZZT, 46. SZZT a stretnutia TOM v Levoči (E. Rusnák, J. Mitaľ, P. Perhala)
Na úvod hodnotil podujatie predseda OŠ Ernest Rusnák. Vyzdvihol dobrú účasť – spolu s organizátormi sa
podujatia zúčastnilo 1477 turistov; najpočetnejšie skupiny domácich turistov prišli z Prievidze a z Bratislavy, zo
zahraničia sa zaregistrovalo 120 turistov z KČT (ČR), 80 turistov PTTK Bielsko Biala (PL) a 4 nemeckí turisti.
Hoci počas zrazu panovalo extrémne mrazivé počasie s dennými maximami okolo -13 až -15°C a v noci klesala
teplota až na -27°C, fungovala doprava, aj ubytovacie zariadenia. Ubytovanie pre 650 ľudí bolo zabezpečené so
zapojením všetkých internátov v Levoči a niektorých v Spišskej Novej vsi, 340 ľudí využilo nocľah vo vlastnom
spacom vaku (v školských triedach), z toho 112 členov TOM, ďalší účastníci boli ubytovaní v levočských
hoteloch, penziónoch a na súkromí. Prezentácia sa nachádzala vo vestibule kina, v kinosále denne bežala
projekcia filmov s turistickou, horolezeckou a lyžiarskou tematikou. Vstup bol voľný aj pre verejnosť, čo sa

8|Stra na
ukázalo byť účinnou reklamou zrazu, turistiky a KST. Účastníci v hojnom počte nastupovali na trasy, ktoré mali
miestami problém s nedostatkom snehu, spôsobilo to aj niekoľko, na šťastie menej vážnych, úrazov. Vedúcich
na lyžiarske trasy bolo spolu 20, na pešie trasy v Levočských vrchoch traja, v roklinách Slovenského raja (o
jeho zimný prechod bol najväčší záujem) 10 vedúcich, medzi nimi aj členovia HS. Turistickú aktivitu dopĺňal
pestrý kultúrny program – tematické výstavy, prehliadka historického jadra, možnosť návštevy múzea, organový
koncert, obligátny papučový bál, aj nedeľná omša. Štáb fungoval spoľahlivo, návrh na ocenenia členov štábu
bol odovzdaný už skôr, schválené ocenenia budú odovzdané na slávnostnom poslednom stretnutí OŠ, jeho
termín ešte nebol určený. Finančné prostriedky od KST boli rozpočtované vo výške 4 000 € ( z toho po 1000 €
dotácia MZZT od KST, KČT a PTTK, 1 000 € dotácia KST na SZZT), v skutočnosti OŠ dostal 3 200 €;
E.Rusnák to komentoval prehlásením, že zostávajúcich 800 € sa vzdáva. Prostriedky použili na výrobu
odznakov, súprav a tričiek pre organizátorov a drobné výdaje (farebné tonery, kancelársky papier a pod).
Osobitné poďakovanie za všestrannú podporu zrazu patrí mestu Levoča. Celkove sa dá podľa ohlasov hodnotiť
zraz ako úspešný. Pozn. zapisovateľa: celá hodnotiaca správa E. Rusnáka je v prílohe zápisnice.
Hodnotenie z pohľadu sekcie LT doplnil J.Mitaľ. Ocenil prácu OŠ, priebeh zrazu, zaujímavý turistický aj
kultúrny program, no mal aj niekoľko kritických postrehov: slabo zabezpečená kyvadlová doprava na trase
Spišská Nová Ves – Levoča, ubytovanie mládežníkov by malo byť oddelené od ubytovania dospelých, na
bežkárskych trasách mali byť niektoré kritické úseky lepšie označené, návrh ocenení nebol konzultovaný so
sekciou LT. J. Mitaľ mal záujem bližšie sa oboznámiť s ekonomikou zrazu, aby mal akýsi model pre
organizátorov nasledujúceho zrazu v Oščadnici, ale veľa sa nedozvedel. Ťažko bude presviedčať ďalších na
organizáciu zrazu, keď ich nebude môcť oboznámiť so spôsobom financovania. Sekcia spracovala zásady
prípravy zrazu, treba ich dodržiavať. Vysvetľujúcimi poznámkami reagovali E. Rusnák, P.Perhala a E.Fábryová.
P,Perhala poďakoval E.Rusnákovi za osobný podiel na tom, že podujatie bolo pripravené na veľmi dobrej
úrovni, čo bol názor aj partnerov z KČT a PTTK. Výkonný výbor KST na predchádzajúcom zasadnutí schválil
ocenenie predsedu OŠ zlatým odznakom KST, bude mu odovzdaný pri vhodnej príležitosti, napr. na najbližšom
zimnom zraze v Oščadnici.
3. Aktuálne úlohy Sekcie cykloturistiky (Z. Jendželovská, E. Rusnák)
Bod stručne uviedla Z.Jendželovská, požiadala predsedu sekcie CT, E. Rusnáka o informácie k 34. cyklozrazu
v Starej Ľubovni a o výhľadový plán ďalších zrazov. E.Rusnák sa netajil tým, že o príprave tohoročného
cyklozrazu nemá kompletné správy z prvej ruky, lebo nie je pozývaný na zasadnutie štábu. Vzhľadom na
skúsenosti tímu okolo J.Kunáka a silné cykloturistické zázemie Starej Ľubovne nemá obavy o zabezpečenie
zrazu, skôr o nízku účasť - doteraz prihlásených je len okolo 50, čo je asi čiastočne spôsobené kumuláciou
podujatí na Spiši v nedávnom období. O usporiadanie zrazov v nasledujúcich rokoch je záujem: 2013 Piešťany, 2014 – Ružomberok (Likavka), 2015 - Prešov. Aktív sekcie v tomto roku nebol, šetria prostriedky,
komunikujú mailom. Sekcia je za to, aby sa dohoda o spolupráci KST s SCK novelizovala. V žiadosti o dotáciu
z MŠVVŠ navrhujú separovať požiadavku prostriedkov na pešie trasy a na cyklotrasy. Čo sa týka spôsobu
značenia cyklotrás (pásová značka, versus C-čko, alebo rakúsky vzor s piktogramom bicykla na smerovke),
M. Herchl ako predseda RR Trnava potvrdil záujem regiónu pripraviť zraz v Piešťanoch, so zrazovým centrom
v kempe na Sĺňave (alternatívne miestny hotel SOREA), podmieňujú to však tri okolnosti: získanie stravovacej
kapacity pre 150-200 účastníkov v rozumnej cene, doškolenie 10 až 15 cvičiteľov a vhodný termín – nemal by
to byť zaužívaný posledný augustový víkend, ale predposledný.
P.Perhala poďakoval E. Rusnákovi , ocenil, že je o organizáciu cyklozrazov záujem, potvrdil, že dohoda s SCK
bude novelizovaná, keďže ani jedna strana nie je s terajším znením spokojná.
4. Aktuálne úlohy Sekcie lyžiarskej turistiky (Z. Jendželovská, J. Mitaľ)
Bod uviedla Z.Jendželovská informáciou zo stretnutia OŠ 47.SZZT v Oščadnici 28.6., ktorého sa zúčastnila.
Popri pozitívnych poznatkoch ju prekvapilo, že jeden bod v zmluve medzi KST a organizátorom asi nebol
dobre pochopený a zmluva je zo strany organizátora doteraz nepodpísaná, pritom stačí upraviť jednu spornú
formuláciu. P.Perhala ju požiadal ,aby si to sama vzala na starosť a zabezpečila podpis zmluvy.
Predseda sekcie LT J.Mitaľ doplnil informáciu z aktuálneho stretnutia OŠ: okrem iného boli prerokované
pripomienky propagačnej komisie k návrhu zrazového odznaku, tie hlavné boli zohľadnené. Požiadal, aby bola
na webe zverejnená informácia o zraze, prvý spravodaj je už k dispozícii. Ocenil prínos Z.Jendželovskej ku
konštruktívnosti OŠ a prešiel na ďalšie aktuálne otázky. Čo sa týka školenia cvičiteľov: pripravuje sa skrátená
metodika, ale ako je to s lektormi? Viacerí osvedčení už vypadli z hry, treba nahradiť. Kto dá personálne
návrhy? Čo sa týka ďalších zrazov:Bardejov prejavil záujem o usporiadanie 48.SZZT, ale potvrdené to ešte nie
je. Črtá sa tam podpora aj zo strany mesta, je to nádejné, ale treba určiť termín. Je načase zamyslieť sa aj nad
tým, či je reálne aby zimný zraz koloval po Slovensku ako letný, či by nemohol mať stabilné miesto, ako je to
v prípade zrazov VhT a vodákov. Prípadne niečo medzi tým – mať dajme tomu dve-tri miesta s dobrým
zázemím a predpokladom dostatku snehu a robiť zrazy tam. Pritom, keby sa prihlásil niekto ďalší, dostal by
príležitosť, ale keby sa nehlásil nik, tak by sa mohol zraz zopakovať na tom istom mieste, napríklad na
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Kysuciach, kde v posledných rokoch problém s nedostatkom snehu nebýva. Obavy organizátorov sú totiž nielen
o financovanie, ale aj o snehové podmienky. Sekcia má záujem o užšiu spoluprácu s lyžiarskymi sekciami KČT
a PTTK, hoci na to momentálne nie sú prostriedky, aj z tohto pohľadu sú Kysuce vhodné a ľahko dostupné pre
Čechov i Poliakov. K samotnej sekcii: má 9 členov ale aktívna je sotva polovica, J.Mitaľ uvažuje o zredukovaní
jej zloženia a osobne aj o tom, či vôbec má zostávať na čele sekcie, necíti takú podporu RR ako očakával .
M.Herchl k tomu povedal svoj názor na situáciu v sekciách všeobecne: nikde to nie je dokonalé, ale nemali by sa
zveličovať formálne nedostatky v práci niektorých predsedov, ľahko je niekoho znechutiť, ťažšie je nájsť hneď
nástupcu. Ľudí strednej generácie, ochotných prevziať funkcionársku štafetu je čoraz menej, s výmenami na čele
sekcií to preto vôbec nie je jednoduché. Ak je na čele sekcie niekto, kto chce pracovať, treba ho podporiť.
P.Perhala poďakoval J.Mitaľovi za námety.
5. Rekonštrukcia Chaty pod Rysmi (E. Fábryová, M. Herchl)
Chata aj druhú zimu počas rekonštrukcie prezimovala dobre, situáciu po technickej stránke zhrnul M.Herchl.
Špecifikoval niektoré nálezy na kúrení, oplechovaní (vrátane rín a komínov), bleskozvodoch a izolácii, ktoré je
treba do kolaudácie dať do poriadku, aby neboli problémy s hasičmi, plynármi, revízormi a vodoprávnym
vyjadrením .
E.Fábryová mala kritickú poznámku na margo nájomncu V. Beránka, ktorý podľa nej nedostatočne využíva
existenciu stavebného výboru ako orgánu zodpovedného za kontakt s realizátorom rekonštrukcie, skôr by sa
podľa nej dalo povedať, že nájomca stavebný výbor obchádza a presadzuje si, najmä v interiéri, riešenia ktoré sú
neodkonzultované, nekoordinované a v rozpore s projektom, konkrétne stavba pece, rozmiestnenie lôžok
a niektoré ďalšie veci. E.Fábryová má v tomto smere ťažké srdce aj na laxný postoj spolumajiteľa SHS JAMES,
ktorým nájomcu nepriamo podporuje.
V.Povoda podotkol, že pre kolaudáciu nebude až také dôležité rozmiestnenie postelí. Podstatné je, aby nebol
problém s čističkou odpadových vôd a s protipožiarnym zabezpečením.
P.Perhala sa zaujímal ako vyzerajú úhrady faktúr, aký je zostávajúci finančný záväzok KST, z čoho bude
hradený a kedy bude kolaudácia.
E. Fábryová: momentálne je to 43 000 €, pričom suma zrejme ešte narastie o 5 až 10 tisíc, kolaudácia by mala
byť v septembri. Chata je stále v provizóriu, keďže prostriedkov niet, nájomcovi bude vyrubený plný nájom už
za rok 2012.
V.Povoda: na dofinancovanie rekonštrukcie Chaty pod Rysmi treba hlavne dokončiť predaj RS Kokava-Háj.
P.Perhala súhlasil, no upozornil, že v tomto má VV zviazané ruky, hlavný objekt nemôže byť predaný pod cenu
odsúhlasenú v ÚR. Až v septembri bude príležitosť zmeniť uznesenie ÚR.
6. Rôzne
6.1 P.Perhala oboznámil s pripravenou Zmluvou o dielo, ktorú chcú uzatvoriť spolumajitelia Zbojníckej chaty
(KST a SHS JAMES) so Š. Bednárom z Kežmarku na realizáciu stavebných prác pri rekonštrukcii poškodených
suchých záchodov v exteriéri Zbojníckej chaty; požiadal VV o schválenie zmluvy.
Uznesenie 77/2012: VV schvaľuje zmluvu o dielo medzi spolumajiteľmi Zbojníckej chaty a Š.Bednárom
z Kežmarku, na stavebné práce pri obnove suchých záchodov pre turistickú verejnosť v blízkosti Zbojníckej
chaty ;dohodnutá cena diela 2 000 €, realizácia do 31.8.2012. Faktúru dodávateľ vystaví na oboch
spolumajiteľov, v pomere 75% (KST) ku 25% (SHS JAMES). Z: P.Perhala T: ihneď
6.2 Aktivity členov VV od posledného zasadnutia.
Z. Jendželovská sa zúčastnila:
- prejednávania územného rozhodnutia k MVE Jalná. Podľa jej názoru nemá veľký zmysel zúčastňovať sa
verejného prerokovania k planovaným MVE, ak je vo veci už rozhodnuté.
- spolu s P.Perhalom zasadla v pracovnej skupine na sekcii cestovného ruchu pri Ministerstve dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja. Agenda: možnosti zákonného zakotvenia ochrany prvkov turistického značenia,
možnosť dotácie KST z rozpočtu MDVRR (paralelne s dotáciou z MŠVVŠ), domáca úloha -vypracovanie téz do
chystaného zákona o pešom a cyklistickom značení.
- spolu s J. Šoffom sa zúčastnila na sekcii cest.ruchu pri MDVRR na prerokovaní MVE Liptovský Ján. Domáca
úloha pre sekciu VT: pre väčšiu názornosť osadiť plánované elektrárne (zo zoznamu v prílohe materiálu Štátna
koncepcia využitia hydrodynamického potenciálu slovenských vodných tokov) na mapu, aby bola na prvý
pohľad zreteľné neprijateľné zahustenie MVE.
- spolu s P.Perhalom absolvovala stretnutie s p.Kostrianom, prvým zástupcom GR Lesy SR,š.p., v Banskej
Bystrici, s cieľom dopracovať jestvujúcu rámcovú dohodu z minulého roku do konkrétnej zmluvy s vecným
a finančným vyjadrením spolupráce. Konštatovala slabú pripravenosť p.Kostriana, bude nutné stretnutie priamo
s povereným GR Ing. Határom.
- 28.6. bola na štábe 47. zimného zrazu v Oščadnici, v ten istý deň sa stihla presunúť na otvorenie 45. Zrazu VhT
v Tatranskej Lomnici.
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- 28.6. sa E.Fábryová spolu sP.Perhalom zúčastnila na tlačovej konferencii Slovenských elektrární, člena
skupiny ENEL vo Vysokých Tatrách, kde elektrárne propagovali svoj program budovania obnoviteľných
zdrojov elektriny (na podporu zachovania biodiverzity vo V.Tatrách) „ Energia pre prírodu“, realizovaný o.i. na
chatách KST. O TK bol veľký záujem zo strany novinárov čo P.Perhala a E.Fábryová využili na poskytnutie
viacerých rozhovorov pre médiá. Zástupcovia koncernu ENEL deklarovali pokračovanie spolupráce s KST
(výmena žiaroviek za úsporné LED svietidlá na všetkých našich chatách, spolu v hodnote 3 000€; výmena
agregátu na Chate pri Zelenom plese v hodnote 3 000 €; oprava priehradného múru MVE pri CHpZp).
- E.Fábryová priebežne riešila bartrové a sponzorské dodávky – nový kotol a prerábku kúrenia na Téryho chatu,
dodávku matracov pre kompletnú výmenu na všetkých chatách, jednotné oblečenie pre členov VV so znakom
KST (softshell bundy).
- 29.6. boli P. Perhala s E. Fábryovou na rokovaní u GR sekcie štátnej starostlivosti o šport na Ministerstve
ŠVVŠ, p.Čambala. Agenda: meškajúce posudzovanie projektu na turistické značenie, možnosti čerpania dotácie
na administratívny aparát (troch zamestnancov) KST, možnosti vyhlásenia výzvy na investičný projekt (spôsob
ako získať prostriedky na dofinancovanie rekonštrukcie Chaty pod Rysmi), možnosť získať zdroje z inej sekcie
MŠVVŠ – zo sekcie Starostlivosti o mládež (to by boli prostriedky použiteľné napr .na pokrytie nákladov na
táborenie mládeže pri stretnutiach TOM)
6.3 E.Fábryová informovala o požiadavke Slovenského výboru TID na vrátenie prostriedkov, ktoré údajne
poskytli v období r.2004-2005 spoluorganizátori medzinárodnej dunajskej plavby TID z Nemecka, Maďarska
a Slovinska na účet KST na projekt Kroniky TID. Keďže ďalší spoluorganizátori prostriedky neposkytli, projekt
zostal nerealizovaný. Požiadavku tlmočil predseda slovenského výboru TID Š. Barány. Ide o približne 5 000 €.
E.Fábryová navrhla podnet na Revíznu komisiu o prešetrenie, či je požiadavka oprávnená.
Uznesenie 78/2012: VV v zmysle VP Revízny poriadok poveruje predsedu KST, aby požiadal RK KST
o preskúmanie nároku spoluorganizátorov TID na vrátenie údajného vkladu na zhotovenie Kroniky TID. Z:
P.Perhala, Š.Barány; T: 25.8.2012
6.4 Návrhy na ocenenia, doručené na ústredie od predchádzajúceho zasadnutia VV.
Uznesenie 66/2012: VV prerokoval a schválil návrh RR Považská bystrica na udelenie Strieborného odznaku
KST dlhoročnej funkcionárke Danke Karasovej k životnému jubileu. Ukladá sekretariátu vystaviť ocenenie
a zaslať navrhovateľovi. Z:P.Perhala, D.Valúch; T: 13.7. 2012.
7. Rozšírené zasadnutie VV s účasťou RR KST Žiar nad Hronom, vrátane predsedov O aK z regiónu.
P.Perhala privítal dobrovoľných funkcionárov KST z regiónu Žiar nad Hronom na zasadnutí VV, poďakoval, že
si na to našli čas. Pripomenul zmysel týchto stretnutí – vzájomné oboznámenie sa so situáciou v regióne a na
celoslovenskej úrovni. Predstavil jednotlivých členov VV s ich agendou a požiadal predsedu RR E.Krátkeho
o predstavenie regiónu a jeho ľudí. Eman.Krátky – v regióne je 11 OKST, hlavné centrá Žiar nad Hronom,
Kremnica, Banská Štiavnica, Žarnovica a Vyhne. Prírodné podmienky umožňujú pestrú turistiku, aj z hľadiska
náročnosti, aj z hľadiska presunov – pešia, vodná, cyklo aj lyžiarska. Trendom je menej náročná rodinná
turistika, s dokumentáciou zápočtových ciest sa neunúva nikto, klasifikačná komisia nemá čo robiť. V kalendári
KST má región 14 podujatí, mohlo by ich tam byť aj oveľa viac. Starajú sa o sieť TZT v Kremnických vrchoch,
Štiavnických vrchoch, v pohoriach Vtáčnik a Pohronský Inovec, spolu 543 km. Prácu značkárov bohužiaľ často
znehodnocujú vandali. V rámci prípravy na zraz obnovili značenie okolo Vyhní , Vyhňorancom prišli pomôcť
značkári z celého regiónu. Najväčšie obavy o budúcnosť vyvoláva narastanie priemerného veku, chýba stredná
generácia, čím ďalej väčší problém nájsť niekoho na dobrovoľnú neplatenú činnosť, vymierajú funkcionári aj
značkári. Na školách sú turistické krúžky, ktoré by mohli fungovať ako TOM-y, ale nie je ochota platiť členské.
Ako bývalý predseda sekcie LT zdôraznil výborné podmienky na lyžiarsku turistiku na hrebeni Kremnických
vrchov (Krahule, Skalka), je tam až 51 km udržiavaných tratí, čo je dobré hlavne pre začiatočníkov, skúsenejší
prejdú kade chcú, v priebehu zimy tam býva dlhé obdobie s dostatkom snehu.
Jozef Štefanka, MTK Tatran Žarnovica – členská základňa už síce klesla tesne pod 100, ale stále majú početné
aktívne jadro. Keď idú za vzdialenejšími turistickými cieľmi, kapacita autobusu (50 miest) nie vždy stačí.
Podujatia zvyknú robiť v nedeľu, lebo sobotu miestni ľudia radšej využívajú na prácu okolo domu. Žarnovickí
turisti sú aktívnou silou obce, zúčastňujú sa spoločensky, športovo aj brigádnicky, za to sa tešia podpore
primátora. Majú ťažké srdce na ochranárov (ŠOP SR): získali prostriedky na stavbu rozhľadne ale nedostali
súhlas, lebo CHKO, 5.stupeň ochrany a basta. Žarnovickí turisti takúto ochranu prírody proti ľuďom nechápu.
Jarmila Kaňová, OŠK Hodruša-Hámre – patria k menším, dedinským odborom. Ťažiskom činnosti je turistika
v blízkom okolí, ktoré dôverne poznajú a tak nie sú odkázaní len na značené trasy. Obvykle raz ročne podniknú
2-3 dňový výlet do inej oblasti, na dopravu sa vyzbierajú, prispieva aj obec a niekedy sponzor. Zaujímavým
podujatím s dlhou tradíciou (39.ročník) a hojnou účasťou turistov zo širšieho okolia je Nočný prechod
Štiavnickým pohorím , s výstupom na Sitno.
Róbert Melcer, KST Banská Štiavnica – história turistiky v meste je krajšia ako súčasnosť, činnosť trochu
upadá, organizovaná turistika ustupuje individuálnym formám pobytu v prírode. Zostávajú najmä seniori. Okrem
pravidelných túr po okolí robia výjazdy na vybrané podujatia z Kalendára KST, napríklad Národný výstup na
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Kriváň, alebo si plánujú vlastný program. Výjazdy riešia obvykle vlastnými autami. V tomto roku sa plne
zamerali na značkovanie, jednak na to boli peniaze a jednak sa blížil zraz. Pripomienky k činnosti ústredia: R.
Melcerovi chýbyjú na webe Vykonávacie predpisy a učebné texty pre značkárov. K dostupnosti uvedených
dokumentov dostal odpoveď.
Jaroslav Baran, KST Hliník nad Hronom – sú oddielom vodnej turistiky. Tých, čo si platia členské, bývalo v nie
dávnej minulosti aj vyše 100, ale boom opadol a t.č. má platný preukaz len niečo vyše 20 miestnych vodákov.
Majú svoju lodenicu ale aj vážne obavy o splavnosť Hrona, ak bude pokračovať nezmyselná výstavba
avizovaného veľkého počtu ďalších malých vodných elektrární. Robia turistiku rodinného typu, v priebehu
sezóny sa zúčastňujú akcií iných klubov, niekedy využijú autobus, niekedy cestujú vlastnými autami.
Róber Kicko, KST Lehôtka pod Brehmi – menší klub, známku si kupuje 30-40 členov. Na úvod sezóny robia
podujatie Otváranie Sabovej skaly, populárny je aj pochod z Lehôtky na Sitno.
Ján Hajzuk, Lehôtka pod Brehmi, predseda regionálnej komisie značenia – ku zrazu obnovili 180 km TZT,
osadili 18 smerovníkov, 125 smeroviek a TMN, zlepšili priechodnosť trás prerezaním a vyčistením. Za
dosiahnutý výsledok si všetci, čo sa na tom podieľali, zaslúžia veľkú pochvalu a uznanie. V regióne je 24
vyškolených značkárov, z toho aktívnych už len 14, priemerný vek nad 60. Nová značkárska krv, žiaľ, chýba,
prostriedkov je málo, podpora miestnej samosprávy niekde funguje niekde nie, prevažuje nízka miera
spolupráce ostatných aktérov cestovného ruchu, činnosť značkárov verejnosť nedoceňuje.
Valéria Marušková, KST Hronský Beňadik – hoci tiež patria k tým menším, dedinským klubom, robia
v priebehu roka niekoľko podujatí s dobrou účasťou turistov zo širšieho okolia. Pripomienka k sieti TZT –
H.Beňadik je dobrý bod z hľadiska spojov, vhodný ako nástup, alebo ukončenie túry, ale chýba značkovaný
chodník na Pohronský Inovec. Financie z obce sú problém ak OKST nemá IČO, VZN „nepustí“. Aj na prenájom
autobusu treba absolvovať procedúru verejného obstarávania.
Július Pittner, predseda klasifikačnej komisie RR – potvrdil slová predsedu RR, výkonnostná turistika je na
veľkom ústupe, čo je škoda. Apeloval na prítomných predsedov OKST, aby v rámci účasti na 59.SZT , ale aj na
ďalších zrazoch využívali možnosť spraviť si zápočtovku absolvovaním označených (predschválených) trás.
Zamýšľa sa, či by motivovalo ľudí, keby mali majstri turistiky nejaké výhody. Pripomienka ku kalendáru KST –
ak tam niekto dá podujatie, nemal by meniť jeho termín.
Róber Maróši, MŠK Žiar nad Hronom – členská základňa v meste stagnuje a starne, priemerný vek okolo 55
rokov, mladí sú „virtuálni“ turisti, mnohí z nich radšej cestujú s pomocou Google Earth, než by sa išli zablatiť do
lesa. Ešte tak cykloturistika, ale organizované podujatia nemajú veľký úspech, svetlou výnimkou je cyklotúra Od
prameňov Hrona do Žiaru, býva aj 100 účastníkov. Či sa to komu páči, alebo nie, turistika sa mení z výkonnostnej na rekreačnú, z organizovanej na rodinnú a individuálnu.
E. Fábryová reagovala na zmienku E.Krátkeho o turistických krúžkoch na školách – vysvetlila vzťahy vedúcich
krúžkov a vedúcich TOM-ov. Poukazy priniesli chytračenie, pokazili vzťahy.
J. Baran: Je to súboj, ale nie o to, kto dostane deti do prírody, ale o to kto získa prostriedky pridelené na dieťa.
E.Fábryová na margo poznámky J.Hajzuka o nedoceňovaní práce značkárov: Na jednom z predchádzajúcich
stretnutí VV s regiónmi zaznel taký „uletený“ návrh, ktorý vlastne nie je až taký uletený: čo keby sme raz do
roka robili akciu „chodníky bez značiek“ ? Bolo by možné zakryť na jeden deň značky? Potom by si možno
niekto uvedomil, ako tie značky chýbajú, ak nie sú.
V.Povoda sa zaujímal, či RR disponuje vlastnými chatami. Odpovedal E. Krátky: niektoré kluby majú.
Napríklad Kremničanom patrí populárna chata Hostinec (hodinu cesty zo Skalky)
Anna Gáliková, KST Vyhne – majú teraz v obci 114 členov, mesačne robia dve akcie, prevažne pre seba,
niektoré aj regionálneho významu. Tento rok je výnimočný v tom, že až do zrazu je turistika zredukovaná na
údržbu značených chodníkov. Po iné roky robia zaujímavé výjazdy , aj do zahraničia. Za seba prezradila, že
v turistike pracuje od roku 1972, predsedníctvo miestneho odboru KST prevzala v roku 1990,bolo to len okolo
25 ľudí. Členská základňa postupne zmohutnela, už zopár rokov sa držia okolo 100-vky.
Anna Krištofová, KST Tekovská Breznica – s veľkým úspechom rozdala vychladené vzorky piva z miestneho
pivovaru. A.Gáliková vyzdvihla jej pomoc pri príprave zrazu.
P.Perhala poďakoval prítomným za informácie a podnety a spýtal sa ako je pripravený zraz a stretnutie TOM.
Vladimír Fehérpataky, Hliník nad Hronom: -V Hliníku je už cca 150 mládežníkov a vedúcich, všetko zatiaľ
v poriadku, zo strany hostí nezaznamenali žiadne sťažnosti, na strane domácich sa prejavuje aktivizačný vplyv
podujatia, vzrástol záujem o turistiku a PTZ. Keď už mal slovo, požiadal o informáciu aký je dôvod vzniku
novej strešnej organizácie športu SR, akú zmenu by to malo priniesť. P.Perhala informoval v akom štádiu to je,
osvetlil dôvody aj podstatu chystanej zmeny.
A.Gáliková informáciu o pripravenosti uviedla spomienkou, prečo sa vlastne odhodlala ísť do prípravy zrazu:
motivovala ju oprávnená kritika miestnych ubytovateľov na zlý stav turistického značenia v celom okolí, bolo jej
jasné, že ako usporiadateľ zrazu bude môcť získať na značenie aj viac prostriedkov, aj viac pomoci v rámci RR.
Aj sa tak stalo, za čo poďakovala vedeniu KST, predsedovi sekcie PT J. Racekovi, aj predsedovi RR E.
Krátkemu. Momentálny stav prihlásených je 653 (vrátane tých, čo už sú v Hliníku), v OŠ každý vie kde je jeho
miesto, takže určite bude všetko v poriadku, určité obavy majú len z toho, čo OŠ nevie garantovať - z počasia.
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Zraz je už o pár dní, bolo by to dobrá propagácia, keby mohla visieť výzdoba, ale z obavy pred vandalmi budú
vlajky a transparenty inštalované až tesne pred oficiálnym otvorením.
Miloš Ziman, KST Vyhne – doplnil informáciu o propagácii zrazu cez médiá: podarilo sa dostať upútavku nielen
do Rádiovíkendu, ale aj do Zákruty.
P.Perhala zaželal A.Gálikovej, M.Zimanovi a celému OŠ úspešný a bezúrazový priebeh 59.CZ KST.
8. Inštruktáž k účasti členov VV na MS PTZ (S. Andrási)
Keďže na preteky Majstrovstiev Slovenska PTZ prihlásil predseda KST aj členov VV a generálneho sekretára,
požiadal riaditeľa pretekov o inštruktáž. S. Andrási oboznámil „pretekárov“ s časovým rámcom, spôsobom
prezentácie, typom úloh, ktoré treba na trase splniť, spôsobom evidencie absolvovania jednotlivých kontrol
a vyhodnocovanie pretekov (systém trestných minút). Po diskusii bolo dohodnuté, že tím VV+GS bude štartovať
mimo súťaž, na jeden spoločný preukaz, so štartovným číslom 00, teda na úvod pretekov. S.Andrási ešte
upozornil na nutnosť oblečenia pokrývajúceho nohy a ruky, keďže trať vedie aj húštinami a zdôraznil, aby
nesúťažiaci pretekári dávali na trati vždy prednosť riadnym pretekárom, aby títo nemuseli spomaľovať.
___
Samotné preteky Majstrovstvá Slovenska v PTZ sa konali nasledujúceho dňa 1.7.2012 v katastri obce Hliník nad
Hronom, za jasného a extrémne horúceho počasia, okolo +35°C. Hoci pretekársky tím VV (štyria členovia VV
P. Perhala, E. Fábryová, Z. Jendželovská, V. Povoda +GS D. Valúch + starosta obce Hliník nad Hronom Dušan
Antal ) absolvoval trať v kategórii muži A, hlavnou oporou tímu boli práve dve ženy – E. Fábryová a Z.
Jendželovská. Prvá zúročila svoje dlhoročné skúsenosti s PTZ, druhá je skrátka súťaživý typ . Na trati sme
nevynechali žiadnu kontrolu a presvedčili sme sa na vlastnej dodriapanej koži o náročnosti pretekov PTZ.
Výsledky sú na www.kst.sk, v záložke Súťaže PTZ.
Zapísal: Dušan Valúch
Peter P e r h a l a
predseda KST
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÍLOHA ZÁPISNICE
Vyhodnotenie 7. medzinárodného
a 46. slovenského zimného zrazu turistov KST:
Podujatie desaťročia v Levoči, aj takto sme mohli pomenovať 7. medzinárodný a 46.
slovenský zimný zraz turistov , ktorý sme organizovali v Levoči v termíne od 2. do 5. februára 2012.
Keď sme pôvodne očakávali že na uvedené podujatie príde okolo 1.000 účastníkov, naše očakávania
sa naplnili v plnom rozsahu. K 31. decembru 2011 bolo prihlásených 1.300 milovníkov zimnej turistiky
zo štyroch štátov. Okrem 1.100 účastníkov zo Slovenska sa prihlásilo 120 Čechov, 80 Poliakov a 4
Nemci. Títo všetci boli prihlásení na celú dobu podujatie, čiže na štyri dni, niektorí dokonca aj dlhšie.
Ak sme k nim pripočítali neprihlásených účastníkov a bežkárov a turistov z blízkeho okolia ktorí prišli
len na jeden deň, účasť na podujatí bola 1.477 turistov. Podstatné veci boli uverejnené na webovej
stránke KST a aj v časopisoch Krásy Slovenska a Turista. Zo Slovenska boli početné skupiny
z Prievidze 65 účastníkov, z Považskej Bystrice KST Sparta 32 , z Púchova 10 členov, Mestský KST
Stará Ľubovňa 25 členov, Námestovský KST 17 členov, turisti z Nižnej na Orave , z Dolného Kubína
20 členov. Početné boli aj skupiny z Bratislavy a to z klubov Limba turist, Vinohrady, Tatran Devín,
Štart BA a Karlová Ves. Spolu cez 60 členov. Turistov z Vyhní bolo 25 zo Starej Turej boli 15 členovia.
Početné bolo zastúpené aj východné Slovensko. Stropkov 23 turistov, Hermanovce a Lipany po 28,
Sabinov 19 členov, Svidník 15 členov, Prešov cez 30 turistov ubytovaných, ale v sobotu plný autobus
bežkárov, ktorí prišli len na jeden deň. Z TOM to boli členovia Košíc, Trebišova, Košickej Belej a z
Ružomberka. Z Čiech boli zastúpené mestá: Praha, Brno, Krnov, Vsetín, Litvínov, Přerov, Bruntál,
Halenkov odkiaľ prišlo 25 bežkárov, Česká Třebová a Ivančice. Z Poľska to boli zástupcovia PTTK
z Bialsko Bialej.
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Ubytovanie bolo zabezpečené a pripravené vo všetkých internátoch v Levoči, kde bolo
ubytovaných takmer 650 účastníkov. Ďalších 340 osôb malo zabezpečené ubytovanie v triedach škôl
vo vlastných spacích vakoch. Na to sme využili triedy Základnej školy na Námestí Štefana Kluberta,
SOŠ Majstra Pavla a Špeciálnej školy internátnej na Námestí Št. Kluberta. Okrem 112 členov
turistických oddielov mládeže využilo tento druh ubytovania oveľa viac dospelých účastníkov. Zvyšní
účastníci boli ubytovaní v levočských hoteloch, penziónoch a na súkromí. Z tohto dôvodu mali žiaci
a študenti škôl kde bolo zabezpečené ubytovanie o jeden deň dlhšie prázdniny.
V rámci turistického programu sme pripravili osem lyžiarskych trás a štyri trasy na pešiu
turistiku. Z toho boli dve trasy do roklín v Slovenskom raji. Na začiatok viacerých trás bol zabezpečený
odvoz účastníkov autobusmi. Boli to obe trasy v Slovensko raji kde autobus odviezol záujemcov na
Podlesok. Na lyžiarske trasy odvážali autobusy bežkárov do obcí Dravce, Uloža, Oľšavica a Brutovce.
Na každú trasu boli určení vedúci trás ktorí boli vybraní z radov levočských turistov a lyžiarov.
Vedúcich na lyžiarske trasy bolo spolu 20, na pešie trasy v Levočských vrchoch boli traja vedúci
a v roklinách v Slovenskom raji 10 vedúcich. Medzi nimi boli aj členovia Horskej služby Slovenský raj.
Ak nepočítame členov HS boli v radoch vedúcich trás ôsmi ktorí boli zdravotníci minimálne so
stredným zdravotníckym vzdelaním. Odchod autobusov na všetky trasy bol z parkoviska na Námestí
Majstra Pavla, ktoré bolo v blízkosti prezentácie a uprostred jednotlivých ubytovacích zariadení.
Registrácia účastníkov bola vo vstupných priestoroch kina Úsmev. Na vývesných plochách boli
informácie o zraze so zakreslenými trasami a ich profilmi.
2. februára popoludní sa v levočskom
kine premietali filmy s turistickou, horolezeckou a lyžiarskou tematikou. Na tieto filmy, ako aj
celovečerný turistický film 3. februára bol vstup voľný a mohla si ho prezrieť aj verejnosť, čím si
myslím, že sa urobila pekná reklama podujatia.
Bohatý kultúrny program za začal už 2. februára počas slávnostného otvorenia o 19,00 hodine
v parku na námestí. Moderovali ho popradskí divadelníci oblečení v historickom lyžiarskom oblečení
a so starými lyžami a palicami v rukách. Otvárací ceremoniál spestrilo vystúpenie folklórneho súboru
„Levočan“. 3. a 4. februára bol kultúrny program od 16,00 hod. do 18,00 hod. Pôvodne sme počítali,
že tento kultúrny program bude taktiež v parku na námestí, ale z dôvodu veľkých mrazov sme ho
museli preložiť taktiež do kina. Okrem toho 3. a 4. februára boli zabezpečení sprievodcovia po meste.
Tí ukázali účastníkom večernú Levoču. Spolu počas oboch dní malo o tento program záujem 230
záujemcov. Okrem toho boli v tieto dva dni zabezpečené aj predĺžené otváracie hodiny v expozíciách
Spišského múzea do 19,00 hodiny, aby si každý po návrate z túry mohol prezrieť aj jeho expozície.
V budove radnice na námestí bola inštalovaná výstava o turistických známkach, stampkách a
turistických nálepkách. Všetky tieto turistické suveníry sa stali za posledných desať rokov významným
turisticko-zberateľským artiklom. V nedeľu sa na krátko ešte dopoludnia účastníkom otvorili priestory
levočského divadla a kongresovej sály, aby si mohli pozrieť tento náš ďalší klenot Levoče. O túto
službu prejavilo záujem cez 300 účastníkov. Vyvrcholením programu bol
organový koncert
v evanjelickom kostole ktorý bol 3. februára večer o 19,00 hod. svätá omša v kostole sv. Jakuba
venovaná turistike ktorá bola v sobotu večer o 18,00 hod. Po nej nasledoval záverečný ceremoniál
v športovej hale a na záver papučový bál ktorého sa zúčastnilo cez 1000 účastníkov.
Macošsky sme neostali ani k Spišskej Novej Vsi. V rámci kultúrno-spoločenského programu
zrazu sme spolu s vedením Múzea Spiša pripravili výstavu „Staré turistické mapy a literatúra
Slovenského raja“. Výstava bola doplnené mnohými historickými trojrozmernými predmetmi
a fotografiami Levočana Petra Olekšáka. Inštalovaná bola v budove Provinčného domu na Zimnej ulici
č. 50 v Spišskej Novej Vsi. Presný kultúrno-spoločenský program jednotlivých dní podujatia bol
v spravodaji ktorý dostal každý účastník zrazu. Spravodaj mal 44 strán. Okrem rozpisu programu na
jednotlivé dni, rozpisu jednotlivých trás, ich profilov boli v ňom uvedené aj ďalšie turistické
informácie ako miestopis trás, stručná história Levoče a levočskej turistiky.
Finančné prostriedky ktoré sme mali od KST vo výške 3.200 euro ( v tom bola aj dotácia KČT
a PTTK po 1.000 €) sa použila na výrobu odznakov, súprav a tričiek pre organizátorov a drobné výdaje
(farebné tonery, kancelársky papier).
Zvládnuť zorganizovanie takéhoto veľkého podujatia s tak náročným turistickým a kultúrnym
programom si žiadalo aj veľkú podporu mesta Levoča. Bez ich pomoci by sme toto podujatie v Levoči
isto neorganizovali. Za to im patrí z mojej strany veľká vďaka.
Ing. Ernest Rusnák
predseda organizačného štábu zrazu

