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Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
9.11.2012 vo Svidníku
Prítomní:
Peter Perhala, Erika Fábryová, Štefan Kuiš, Zuzana Jendželovská,
Prizvaný: Dušan Valúch - GS a zapisovateľ.
Ospravedlnili sa: traja členovia VV Marek Heinrich, Vladimír Povoda a Miroslav Herchl; trvale prizývaní Ján
Pullmann, predseda RK; Anna Mazániková, členka RK; Vladimír Fehérpataky, člen RK; Zuzana Kollárová,
šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program podľa pozvánky:
Kontrola plnenia úloh
Aktuálne majetkové otázky
Aktuálne úlohy Medzinárodnej komisie
Predbežná správa o hospodárení za rok 2012
Rôzne
Rozšírené zasadnutie – stretnutie VV s RR KST Svidník-Stropkov

P. Perhala
M.Herchl
P. Perhala
E.Fábryová

Na úvod privítali členov VV KST v priestoroch mestského úradu Ján Holodňák, primátor Svidníka, sám tiež
aktívny člen KST a predseda RR KST Svidník-Stropkov Ján Vereščák. P. Perhala ospravedlnil neprítomných
členov VV, upresnil rámec zasadnutia po organizačnej stránke a vyzval na doplňovacie a pozmeňovacie
návrhy k programu podľa pozvánky. E. Fábryová požiadala o preloženie svojho bodu – Predbežná správa
o hospodárení KST za rok 2012 na decembrové zasadnutie. Návrh bol akceptovaný.
1. Kontrola plnenia úloh
Uznesenie 52/2011: VV ukladá sekciám CT, VT a VhT aby pripravili zásady zrazov pre svoje presuny, aby bol
pripravovaný organizačno-metodický materiál (Rukoväť organizátorov zrazov KST ) aplikovateľný pre všetky
sekcie. Z: Š. Kuiš, E. Rusnák, J. Šoffa, V. Jeremiáš; T: pre CT, VT, VhT predĺženie do jarného termínu ÚR
v roku 2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 108/2011: VV ukladá riešiteľskému tímu, ako podklad pre vytvorenie biografického slovníka
osobností turistiky na Slovensku pripraviť heslár, rozposlať ho predsedom RR a zverejniť na www.kst.sk.
Z: V. Povoda, T: 30.11.2012.
Stav: termín plynie; V.Povoda zaslal písomnú informáciu o priebežnom stave - v 47. týždni sa uskutoční
rokovanie v SNK Martin za účelom odkontrolovania heslára, ten bude následne rozposlaný na regionálne rady.
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
Neprítomný V.Povoda zaslal písomnú informáciu: Napriek snahe získať hodnoverné údaje z ústredia KST (tie
ktoré ústredie eviduje sú len kusé s malou výpovednou hodnotou a za obmedzené obdobie) nedarí sa nám dostať
k relevantným údajom ani cez sekcie prípadne RR. Treba zvoliť nejakú inú stratégiu alebo kombináciu viacerých
informačných zdrojov a z nich zostaviť relatívne hodnoverný zoznam. P.Perhala doplnil, že to bude jeden
z bodov stretnutia predsedu UMK s predsedami sekcií, zvolaného na 29.11.2012.
Uznesenie 7/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu E. Škutovej na sfunkčnenie niektorých regionálnych KZ
spadá do agendy ústrednej Sekcie značenia; ukladá sekcii aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu
riešenia.
Z: Z. Jendželovská, E.Škutová; T: predĺžený do 31.1.2013
Stav: Termín plynie. TN, LV – sú návrhy na prerozdelenie značkárskych okresov, PP - riešenie otvorené.
Uznesenie 29/2012: VV schvaľuje aby po finálnej redakčnej úprave bol aktualizovaný záznamník Cesta hrdinov
SNP sprístupnený na stránke www.kst.sk v elektronickej podobe „na stiahnutie“, aj v tlačovej podobe, v náklade
200 ks. Z: Z. Jendželovská; T: 30.11.2012
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: 19-20.10.2012
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Stav: konferencia sa úspešne uskutočnila, pozitívne ju zhodnotila delegátka VV KST Z.Jendželovská. Vyzdvihla
dobrú účasť (40 účastníkov, vrátane lektorov z Rakúska a ČR), kvalitné príspevky a veľmi dobre spracovaný
materiál Jazdecká turistika- koncepcia rozvoja na Slovensku. Podujatie splnilo účel – zviditeľnilo doterajšie
aktivity sekcie JT a povzbudilo hromadný záujem o vstup do KST z radov účastníkov. Spestrením konferencie
a dobrou popularizáciou jazdeckej turistiky bola sobotňajšia Hubertova jazda v Holíči, v rámci ktorej sa asi 40
jazdcov a niekoľko koňmi ťahaných povozov presúvalo z CK Žrebčína v Kopčanoch do Holíča a späť.
Informáciu doplnil P.Perhala. Vyzdvihol kvalitnú prípravu konferencie a ozrejmil, že podujatie na takej dobrej
úrovni mohlo byť pripravené len vďaka zdrojom získaným z TTSK, z osobnej rezervy predsedu VÚC Trnava,
adresne poskytnutým na tento účel. Pochválil aktívnu „diplomaciu“ predsedu sekcie JT M.Hučka, ktorému sa
podarilo pritiahnuť záujem a účasť predstaviteľov miestnej samosprávy - starostu Kopčian Ing. Dubeckého a
a holíčskeho primátora Ing. Čambala. Je potešiteľné, že plány sekcie na vyznačenie jazdeckých ciest idú do
realizačnej fázy. Pri plánovaní prostriedkov sekcie značenia na rok 2013 bude potrebné mať na pamäti už aj
značenie JT.
Uznesenie 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), a prijať také riešenie, ktoré
bude pre KST výhodnejšie. Z: M.Herchl; T:18.5.2012
Stav: plnenie uznesenia stagnuje; v neprítomnosti nositeľa úlohy neodznelo nič nové.
Uznesenie 56/2012: VV schvaľuje konanie aktívu LT, navrhuje uskutočniť ho v Oščadnici, v termíne stretnutia
októbrového OŠ 47. ZZT KST. Podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing ukladá doplniť do rozpočtu
položku 300 € na jeho zabezpečenie. Z: E.Fábryová, J.Mitaľ; T: do 31.10.2012
Stav: aktív sa uskutočnil 27.-28.10.2012, za VV sa ho zúčastnil V.Povoda, jeho informácia z aktívu je zaradená
pri kontrole uznesenia 100-a/2012. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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, T.Lomnica; 28.6 . -1.7.2012: M.Heinrich, Z.Jendželovská
(Z. Jendželovská sa zúčastní len do 30.6., potom sa presunie do Vyhní na zasadnutie VV).
- MS PTZ, Hliník n.Hronom; 1.7.2012 : účasť celého VV, nadväzuje to na zasadnutie VV.
- 43. Stretnutie TOM, Hliník n.Hronom; 2.-8.7.2012 : P.Perhala, E.Fábryová, S.Andrási
- 59. CZT 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, L.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, M. Herchl sa vráti na cyklozraz).
- Európsky deň turistiky- 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, 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 CP. Z: P.Perhala T: priebežne
Stav: V čase medzi októbrovým a novembrovým zasadnutím VV sa nekonalo žiadne z hlavných podujatí.
Termín plynie pre posledné dve podujatia. VV akceptoval ospravedlnenie Z.Jendželovskej z účasti na festivale
Ľudia hory, koliduje jej to s inventarizáciou na Chate M.R.Štefánika.
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: 18.9.; IK: J. Polomský, V.Fehérpataky, A.Luhová
- DT Bardejov: 22.-23.10.; IK: E. Fábryová, Z. Jendželovská, M.Herchl, V.Povoda
- Zbojnícka chata, Téryho chata: 2.- 4.10.; IK: P.Perhala, Z.Jendželovská, M.Herchl, L. Gancarčík
- Chata pri Zelenom plese: 4.12.; IK: E.Fábryová, M.Herchl, J.Polomský, L.Gancarčík
- Chata M.R.Štefánika: 23.-24.11.; IK: E. Fábryová, Z.Jendželovská, Š.Kuiš.
VV ukladá sekretariátu vystaviť členom IK cestovné príkazy a upovedomiť SHS JAMES o termínoch
inventarizácie chát v spoluvlastníctve. Z: P.Perhala, T: 30.6.2012
Stav: Od predchádzajúceho zasadnutia VV sa uskutočnila inventarizácia DT Bardejov, vykonala ju dvojčlenná
IK v zložení E.Fábryová, Z.Jendželovská, za účasti povereného správcu objektu J.Kniša. Do inventarizačného
zápisu bol daný návrh na vyradenie zariadenia objektu. J.Kniš zainvestoval do opravy a spustenia kotla, objekt je
vykurovaný, elektrina a plyn zapojené, energie hradí KST. Pán Kniš má záujem o odkúpenie objektu.
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Termín plynie pre inventarizáciu na Chate M.R.Štefánika.
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: od predchádzajúceho zasadnutia bez zmeny, čaká sa na termín pokračovania VZ SZTK.
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 pravidelne informovať VV o vývoji a zvolať ÚR v novom termíne, pred ustanovujúcim VZ SOŠA.
Z: P.Perhala, T: trvale
Stav: P.Perhala oboznámil VV s obsahom listu od predsedu SOV. Príprava SOŠA bola rozhodnutím VV SOV
pozastavená, dôvodom je odmietavý postoj SFZ (celý komentár, obsahujúci stanovisko VV SOV, publikovaný
v bulletine ŠPORTINFORM, č.4/2012, je v prílohe tejto zápisnice). VV KST súhlasí, aby bolo uznesenie
65/2012 vypustené pre neaktuálnosť. Vedenie KST bude sledovať ďalší vývoj.
Uznesenie 80/2012: VV ukladá pripraviť návrh modelovej zmluvy/dohody o spoluorganizovaní podujatia
„Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska“, vymedzujúcej záväzky pre KST (zastúpený sekciou PT) a pre
redakciu KS, s rozdelením a termínovaním úloh v príprave medzi sekciu PT a miestneho organizátora (príslušnú
RR, resp. ňou poverený odbor KST). Z: Z.Jendželovská, M.Heinrich, T: 30.11.2012
Stav: Termín plynie. P.Perhala požiadal Z.Jendželovskú o pracovnú verziu zmluvy medzi KST a DAJAMA, ako
podklad na rokovanie so zástupcami redakcie KS (Z.Kollárová), vydavateľstva (D..Kollár), sekcie PT KST
(J.Racek), propagačnej komisie KST (D.Valúch) a organizujúcej RR KST Topoľčany (P.Dragúň), v nedeľu
11.11. 2012 na výstave Bibliotéka, v stánku DAJAMA.
Uznesenie 83/2012: VV ukladá podpredsedovi OaL, aby po schválení VP 5/2011 ústrednou radou rozposlal
(prostredníctvom sekretariátu) predsedom RR výzvu určenú regionálnym radám, odborom a klubom, na zaslanie
štatistického hlásenia v súlade s VP 5/2011 , v stanovenom termíne. Z: M.Heinrich, P. Perhala; T: 31.12 .2012
Stav: Termín plynie.
Uznesenie 86/2012: VV v prvom splnenom kole neschvaľuje výber dodávateľa na výkon protipožiarnej ochrany
pre Chatu M.R.Š., požaduje doplniť do mandátnej zmluvy rozsah ponuky a vyžiadať od uchádzača (p.
Štellmach, TATRAHASIL) novú ponuku. Na doplnenie dohliadne, resp. pripraví predseda majetkovej komisie.
Z: E.Fábryová, T: 31.12. 2012
Stav: E. Fábryová prevzala zodpovednosť od pôvodného nositeľa úlohy M.Herchla.vstúpila do kontaktu s p.
Štellmachom s cieľom doriešiť do 31.12.2012 . Termín plynie.
Uznesenie 89/2012: VV schvaľuje delegátov VV KST a SM KST na rokovanie KST – KČT – A-TOM ČR v
dňoch 25.-28.10. 2012, v zložení P. Perhala, M. Heinrich, E. Fábryová, Z. Jendželovská, za SM KST: S.
Andrási, M. Šarvanec, J. Chromík. Ukladá sekretariátu vystaviť CP. Z: P. Perhala, T: 25.-28.10.2012
Stav: rokovanie sa uskutočnilo, podrobnú informáciu pre VV podal P.Perhala. Z delegovaných za KST sa
nezúčastnil J.Chromík. Stretnutie sa konalo pri príležitosti Olympiády TOM, na ktorej štartovalo 270 pretekárov,
z toho 104 zo SR. K samotnému rokovaniu: obe strany konštatovali že závery z predchádzajúceho stretnutia
v Rožňave (sept. 2011) boli splnené, nové závery z diskusie sú v Zápisnici, prebieha jej pripomienkovanie (pozn.
zapisovateľa: v čase spracovania tejto zápisnice z VV KST vo Svidníku, bola už zápisnica z dvojstranného
rokovania KST-KČT v Opave zverejnená na webe a mailom rozposlaná členom ÚR); uskutočnilo sa aj separátne
stretnutie s A.TOM, taktiež bolo konštatované, že dohoda podpísaná v polroku 2012 sa plní.
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 92/2012: Predseda KST udeľuje na návrh VV Čestné uznanie KST D.Valúchovi, pri príležitosti 60.
narodenín (30.11.). Ocenenie mu bude odovzdané na zasadnutí VV KST 7.12.2012. Z: P. Perhala, T: 7.12.2012
Stav: termín plynie
Uznesenie 93/2012: VV schvaľuje udeľenie Plakety KST pre jubilujúce odbory OKST Bobrovec a KTH
Javorník Žilina. VV zároveň poveruje P. Perhalu a Z. Jendželovskú odovzdať ocenenie 30.11.2012 na oslavách
KTH Javorník. Z: P. Perhala, T: 30.11.2012
Stav: termín plynie
Uznesenie č. 96/2012: VV schvaľuje návrh rozpočtu SZ KST na rok 2012 vo výške 79.500€ s pripomienkami
nasledovne: na obnovu lyžiarskeho značkovania 5000 €, na odmenu organizačnému pracovníkovi sekcie
značenia (E. Škutová) 350 €, organizačnému pracovníkovi sekretariátu KST (I. Ovečková) 150 €, predsedovi
KST a 1. podpredsedníčke každému po 200 € za získanie financií pre KST, delegátovi KST P. Perhalovi na
účastnícky poplatok na konferenciu EWV v Stavangeri (Nórsko) 420 €, čiastku 2080 € použiť na mzdu
zamestnanca sekretariátu, 4600 € ponechať na záver roka ako rezervu. VV neschvaľuje organizovanie
dvojdňového jesenného aktívu značkárov. Z: Z. Jendželovská, E. Škutová, T: 31.12.2012
Stav: termín plynie
Uznesenie 100/2012: VV schvaľuje aby spolumajitelia Chaty pod Rysami požiadali KÚŽP Prešov o výnimku povolenie vstupu na chodník Popradské pleso – Chata pod Rysami už 15.6.2013, v deň oficiálneho otvorenia
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rekonštruovanej Chaty pod Rysami. Úhradu kolkov k žiadosti budú spolumajitelia znášať v pomere vlastníckych
podielov (60% KST, 40% SHS JAMES). Z: P. Perhala, T: 31.január 2013
Stav: P.Perhala informoval členov VV, že po rokovaní s KČT a na základe informácií od predsedu SHS
JAMES Igora Kollera došlo k zmene v príprave slávnostného otvorenia Chaty pod Rysmi po trojročnej
rekonštrukcii. Kolaudáciu sa už definitívne nepodarí spraviť v roku 2012, bude až začiatkom letnej sezóny 2013
a keďže slávnostné otvorenie nemôže predbiehať kolaudáciu, slávnosť je nutné presunúť z júna na august.
Presný termín bude včas určený. Uznesenie 100/2012 sa tým stalo neaktuálne a je zrušené.
Uznesenie 100-a/2012: VV schvaľuje, aby sa na aktíve LT v Oščadnici v dňoch 27.-28.10.2012 za VV zúčastnil
V. Povoda, sekretariát zabezpečí CP. Z: V.Povoda, P. Perhala, T: 27.10.2012
V Povoda poskytol písomnú informáciu: Zúčastnil som sa aktívu LT dňa 27.10.2012. Aktív s asi tretinovým
zastúpením jednotlivých regiónov mal vcelku pokojný priebeh. Viedol ho predseda sekcie LT Jozef
Mitaľ, v zásade sa držal schváleného programu. Hlavnými bodmi programu boli organizácia zrazov a podujatí
lyžiarskej turistiky. Na aktíve boli zastúpení organizátori 47.ZZ KST z Oščadnice i budúceho zrazu v roku 2014,
z Bardejova. Bolo konštatované, že príprava zrazu v Oščadnici je v plnom prúde a bez vážnejších problémov.
Rovnako aj Bardejov deklaroval, že sa chce dobre zhostiť organizácie zrazu v roku 2014. Zápis zo zasadnutia
atívu bude zaslaný na sekretariát. Uznesenie bolo splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 102/2012: VV sa zaoberal návrhom, ktorý v zmysle uznesenia U95/2012 predložila SZ. VV sa
s návrhom sekcie (pomenovať po A.Guldanovi TZT v okolí Bratislavy) nestotožnil a s ohľadom na prianie
rodiny A.Guldana zotrváva na svojom rozhodnutí, aby chodník, ktorý ponesie meno A. Guldana, bol v
Slovenskom Raji.Z: Z.Jendželovská, E. Škutová, T: 31.1.2013
Stav: termín plynie
Uznesenie 103/2012: VV schvaľuje použite 520 € z rezervy rozpočtu SZ na výrobu 40 ks tabuliek s textom :
Turistické značenie vykonáva Klub slovenských turistov s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Z: Z. Jendželovská, E.Škutová, T: 31.12.2012
Stav: termín plynie
Uznesenie 104/2012: VV schvaľuje použitie 1 000 € z rezervy rozpočtu SZ na pešie značenie hlavného hrebeňa
Levočských vrchov, odporúča sekcii poveriť vyznačením E. Rusnáka a M. Olejníka. Z: Z. Jendželovská,
E.Škutová, T: 31. 12. 2012
Stav: termín plynie
Uznesenie 105/2012: VV schvaľuje delegátov KST na Konferenciu o jazdeckej turistike v Kopčanoch v termíne
19.-20.10.2012 P. Perhalu a Z. Jendželovskú. Ukladá sekretariátu vystaviť CP. Z: P. Perhala, T: 12.10.2012
Stav: Delegáti sa zúčastnili konferencie, ich podrobná informácia zaznela pri kontrole uznesenia 39/2012.
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 109/2012: VV schvaľuje: udelenie Plakety KST Vencelovi Pálmaimu; udelenie Plakety KST Igorovi
Kollerovi, redakcii Rádiovíkendu RTVS a redakcii Televíkendu RTVS; udelenie zlatého odznaku KST Jozefovi
Lipovskému a Anne Zabloudilovej (KST Strážske), Júliusovi Pittnerovi (KST MŠK Žiar n.Hronom),
Emanuelovi Krátkemu (KST Tempo Hliník n.Hronom); udelenie strieborného odznaku Robertovi Marošimu a
Štefanovi Žipajovi (obaja KST MŠK Žiar n.Hronom).
Predseda KST udelil Čestné uznanie KST Viktorovi Smoľakovi, Miroslavovi Kačurovi, Petrovi Vaľovi,
Dušanovi Kmecovi (všetci KST Strážske), Ing. Jaroslavovi Baranovi, Eliške Hodžovej, Marte Hrmovej (všetci
KST Tempo Hliník n.Hronom) a Lubošovi Luptákovi (KST MŠK Žiar n.Hronom), ďalej predseda KST udelil
Ďakovný list KST, toto ocenenie dostanú Ján Sabo, Igor Goč, Jozef Kormaník (KST Strážske) a Marian
Gajdošík (KST Tempo Hliník n.Hronom), Mária Filipová, Marta Jánošíková, Eva Filipková, Drahomíra
Hoghová, Vladimír Mojžiš (všetci KST Pustý hrad Zvolen) VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia
a zaslať ich navrhovateľom. Z: P.Perhala, T: ihneď
Stav: ČU, ĎL, ako aj zlaté a strieborné odznaky KST boli vystavené , zostáva objednať plakety KST pre
redakčné tímy relácií RTVS – Rádiovíkendu a Televíkendu. P.Perhala navrhol, aby sa ich udelenie neviazalo na
otvorenie chaty pod Rysmi, ale radšej na jubilejné 50.stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, čo by bolo
zárukou publicity, ktorú si jubilujúce podujatie zaslúži. Dosledovať.
Uznesenie 110/ 2012: VV schvaľuje svojpomocné opravy v sídle KST - obnova náteru plechovej časti strechy,
výmena poškodených škridiel, výmena plota vo dvore, v celkovej hodnote 900 €, vrátane odmien pre
realizátorov. Z: P. Perhala, T: 31.3.2013
Stav: oprava strechy uskutočnená aj vyplatená, pre opravu plota plynie termín predĺžený do 31.3.2013. Bola
diskutovaná možnosť použiť miesto dreveného reziva poplastované pletivo, znepriehľadnené poťahom
exteriérovej (počasiu odolnej) tkaniny, ak by to vychádzalo lacnejšie než plot z drevených dosiek. Uznesenie
prijímané nebolo, len odporúčanie – informovať o pripravovanej výmene plotu suseda a zistiť jeho postoj
k prípadnej náhrade dosiek pletivom.
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Uznesenie 112a/2012: VV schvaľuje účasť P.Perhalu a E.Fábryovej na 13. Zimnom zraze KČT v Jilemnici
(Liberecký kraj), v termíne 7.-10.2.2013, ukladá sekretariátu oznámiť pozývateľom mená delegátov KST
a vystaviť im CP. Z: P.Perhala, E. Fábryová; T: 7.2.2013
Uznesenie 112b/2012: VV na základe pozvania sekcie LT KČT schvaľuje účasť dvoch delegátov zo sekcie LT
KST – J. Mitaľa a A.Beloritovú, ich cestovné náklady hradí KST, pobytové náklady znáša pozývateľ. Sekretariát
im vystaví CP. Z: P.Perhala, J. Mitaľ; T: 7.2.2013
Stav: Uznesenie bolo doplnené o časť b, termín plynie.
Uznesenie 113/2012: VV schvaľuje pozvanie dvojčlenných delegácií partnerských
organizácií KČT, PTTK, ÖTK na 47.ZZ KST a stretnutie TOM v dňoch 17.-20.1.2013 v Oščadnici, na náklady
KST; ako delegátov KST na tomto podujatí VV schvaľuje Š.Kuiša a V.Povodu, ukladá sekretariátu zaslať
pozvánky zahraničným partnerom a vystaviť CP domácim delegátom, členom OŠ Z. Jendželovskej, J. Mitáľovi,
J. Chromíkovi a členovi čestného predsedníctva P. Perhalovi. Z: P,Perhala, T: 30.11.2012
Stav: Termín plynie
Uznesenie 114/2012: VV schvaľuje bez pripomienok predloženie VP č.16/2011 O pomenovaní turistických trás,
na schválenie v ÚR v roku 2013. Z: M. Heinrich, T: ÚR v r.2013
Stav: Termín plynie
Uznesenie 115/2012: VV ukladá podpredsedovi pre OaL pripraviť do jarného zasadnutia ÚR 2013 zmenu VP
č.6/2011 o sekciách a komisiách, s cieľom zintenzívniť prepojenie medzi jednotlivými orgánmi KST a sfunkčniť
systém disciplinárnych opatrení. Z: M. Heinrich, T: ÚR v r. 2013
Stav: Termín plynie
Uznesenie 116/2012: VV žiada členov KST, aby nezneužívali núdzové zimné ubytovanie na chatách ÖTK na
bezplatné nocovanie. Uvedené priestory sú vyhradené pre záchranárov a ich blokovanie ohrozuje priebeh
a výsledok záchranných akcií. Nedodržiavanie tejto zásady by nás mohlo pripraviť o doterajšiu výhodu recipročnú 50%-nú zľavu z ceny ubytovania.
Z: všetci členovia KST, T: trvale.
Stav: požiadavka bola zaslaná členom ÚR s tým aby ju delegovali na odbory a bola publikovaná na webe KST.
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 117/2012: VV odporúča Sekcii značenia osloviť značkárov z okolia Banskej Štiavnice (KZ pri RR
Žiar nad Hronom) na vytvorenie značkárskeho okresu Banská Štiavnica, ktorý by spravoval TZT v okolí B.
Štiavnice a ďalej smerom na Levice. Z: Z.Jendželovská, E.Škutová; T: 31.1.2013
Stav: termín plynie
Uznesenie 118/2012: VV ukladá predsedovi PK
- vyžiadať cenové ponuky od viacerých výrobcov na zhotovenie a dodávku kruhovej textilnej nášivky
s farebným logom KST (o priemere 6 cm), variantne pre výrobu 50, 500 a 1 500 kusov a predložiť VV na
posúdenie ďalšieho postupu.
- pripraviť návrh PK na symbolické ocenenie sponzorov, darcov a dobrovoľníkov, ktorí sa zaslúžili
o rekonštrukciu Chaty pod Rysmi.
- predrokovať s výrobcom obrandovaných mikín zverejnenie kontaktu na webe kst a v prípade súhlasu dať
informáciu na www.kst.sk
Z: V. Povoda, D.Valúch; T: 7.12.2012
Stav: termín plynie
Uznesenie 119/2012: VV schvaľuje udelenie Zlatého odznaku KST E.Pindrochovi (RR SNV) a Zdenkovi
Kelemenovi (RR DS), udelenie Strieborného odznaku KST Róbertovi Táncosovi a Júliusovi Tiszlovicsovi (obaja
RR DS); VV neschvaľuje udelenie ZO M. Šulkovej (návrh RR PD), pre príliš krátky časový odstup od udelenia
SO. Predseda KST na návrh VV udeľuje M.Šulkovej Ďakovný list KST. VV ukladá sekretariátu vystaviť
schválené ocenenia a zaslať navrhovateľom. Z: P.Perhala, T: 9.11.2012
Stav: Ocenenia boli vystavené a odoslané, okrem ĎL pre M. Šulkovú. Dosledovať.
Uznesenie 120/2012: VV poveruje podpredsedníčku KST pre ekonomiku a marketing E.Fábryovú aby
preskúmala podnet J.Mitaľa - tip na cenovo prístupné turistické ubytovanie na Štrbskom plese a pripravila
informáciu pre VV o možnostiach využívania. Z: E.Fábryová, T: 9.11.2012
Stav: E. Fábryová požiadala, aby pre spresnenie zadania získal GS od J.Mitaľa konkrétnejšie podklady.
Uznesenie 121/2012: VV neschválil dodatočne mailom zaslané návrhy predsedu sekcie VT J.Šoffu na zmeny
v zaradení vodáckych podujatí medzi hlavné podujatia KST. VV ukladá zostavovateľovi kalendára ponechať
medzi hlavnými podujatiami aj na rok 2013 tradičné košické podujatie na záver vodáckej sezóny - Vodácky
maratón a plavba troch generácií na Hornáde. Z: P.Perhala,T: ihneď
Stav: splnené vypúšťa sa zo sledovania
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Uznesenie 122/2012: VV vzhľadom na prebiehajúce zmeny v externej legislatíve (legislatíva SR – očakávané
zmeny v zákonníku práce) odporúča Sekcii značenia uskutočniť aktív SZ až v 1. štvrťroku 2013. Z:
Z.Jendželovská, E.Škutová
Stav: termín plynie.
Uznesenie 123/2012: VV schvaľuje darovaciu zmluvu – dar spoločnosti ENEL, suma 3 000 € určená na
vybavenie vysokotatranských chát úspornými LED svietidlami; poveruje predsedu KST aby v mene KST túto
darovaciu zmluvu podpísal.Z: P. Perhala, T: ihneď
Stav: Zmluva z ENEL-u ešte neprišla. Dosledovať.
Uznesenie 124/2012: VV ukladá členovi VV pre majetok zaoberať sa situáciou okolo chaty pod Inovcom a
informovať VV KST o skutočnostiach, prečo je chata pre turistov neprístupná. Z: M. Herchl, T: 31.12.2012
Stav: termín plynie.
P.Perhala sa ešte vrátil k dvom úlohám, ktoré už boli vypustené zo sledovania:
U 49/2010 – oprava vodáckeho sklzu (splavu) na vodnom diele v Čunove. Bratislavskí vodáci potvrdili, že
zariadenia je už funkčné, splavenie prestalo byť spojené s rizikom rozbitia lode.
U 99/2012 – konzultácia s jazykovedným ústavom SAV o názve chaty, či je správny zaužívaný názov „pod
Rysmi“, alebo by malo byť „pod Rysami“. Prišla písomná odpoveď – zaužívaný názov je správny.
2. Aktuálne majetkové otázky ( M.Herchl, P.Perhala)
V neprítomnosti M. Herchla informoval výkonný výbor P.Perhala, k situácii vysokotatranských chát čerpal zo
správy L.Gancarčíka, člena zmiešanej majetkovej komisie KST a SHS JAMES.
2.1 Chata pod Rysmi – kolaudácia bude v roku 2012 zahájená, ale určite nebude ukončená. Objekt bude v
dobrom prípade skolaudovaný v lete 2013. Podmienkou schválenia septiku je vyňatie pozemku chaty z lesného
pôdneho fondu. E.Fábryová otvorila otázku nájomného pre chatára V. Beránka. Navrhla nečakať na
skolaudovanie a požadovať plné nájomné od začiatku roku 2013.
Návrh bol jednomyseľne schválený.
Uznesenie 125/2012: Vzhľadom na ďalšie oddialenie termínu kolaudácie Chaty pod Rysmi, VV schvaľuje návrh
dodatku k nájomnej zmluve nájomcu Viktora Beránka, ktorým sa zruší článok IV.I, stanovujúci, že „do vydania
kolaudačného rozhodnutia je nájomné 500 €“. VV poveruje P.Perhalu, aby toto rozhodnutie (požadovať od
nájomcu V.Beránka od 1.1.2013 plné nájomné) prerokoval so spoluvlastníkom pred stretnutím s nájomcami
3.12.2012.
Z: P.Perhala, T: 3.12.2012
2.2 Zbojnícka chata - tento rok sa urobil veľký kus práce pri opravách suchého WC, na budúci rok budeme
musieť pokračovať ďalej.
2.3 Téryho chata - V roku 2013 sa neodkladne musí spraviť rekonštrukcia kúrenia, vrátane výmeny kotla.
E.Fábryová informovala, že hoci pred časom avizovala dodávku kotla ako sponzorský dar, situácia sa zmenila,
darca si to rozmyslel. Momentálne sa hľadá nový potenciálny dodávateľ. P.Perhala pripomenul, že viazne
vybavovanie povolenia vjazdu vozidiel vlastníkov na územie TANAP-u. K tejto záležitosti bolo prijaté
uznesenie.
Uznesenie 126/2012: VV poveruje podpredsedu pre OaL M.Heinricha aby vypracoval sťažnosť na Krajský úrad
ŽP v Prešove za prieťahy vo vybavovaní žiadosti o povolenie vjazdu motorových vozidiel do TANAP-u pre
spoluvlastníkov 4 vysokohorských chát (Chata pod Rysmi, Zbojnícka chata, Téryho chata, Chata pri Zelenom
plese) KST a SHS JAMES. Z: M.Heinrich; T ihneď
Potreba vstupu súvisí s pracovnými povinnosťami členov stavebného výboru rekonštrukcie Chaty pod Rysmi,
ako aj s bežnou kontrolnou činnosťou. VV schválil účastníkov najbližších pracovných stretnutí - stavebného
výboru v Tatranskej Lomnici a stretnutia vlastníkov s nájomcami chát na Zelenom plese.
Uznesenie 127a/2012: VV schvaľuje účasť P. Perhalu, E. Fábryovej, M. Herchla a E. Rusnáka na zasadnutí
stavebného výboru rekonštrukcie Chaty pod Rysmi v Tatranskej Lomnici 4.12 2012. Z: P.Perhala, T: 4.12.2012
Uznesenie 127b/2012: VV schvaľuje účasť P.Perhalu, E. Fábryovej, M.Herchla a J. Polomského na stretnutí
spoluvlastníkov štyroch vysokotatranských chát s nájomcami, na Chate pri Zelenom plese, 18.12.2012, ukladá
sekretariátu vystaviť CP na pracovné rokovania v zmysle uznesenia 127 a-b. Z: P.Perhala, T: 18.12.2012
2.4 Chata pri Zelenom plese – pripravuje sa výmena svietidiel, nasadenie LED žiaroviek a rozbory vody.
2.5 Chata M.R.Štefánika – vypuklým problémom zostáva prevádzkovanie ČOV. Podľa informácie od
P.Bakaľára, s ktorým bola podpísaná k 1.7. 2012 zmluva o poskytovaní technickej pomoci pre toto zariadenie,
čistička funguje len ako septik a chatár neprijal jeho odporúčania na spôsob čistenia ČOV a znášania kalov do
doliny. P.Bakaľár upozorňuje, že je to nevyužívanie nainštalovanej technológie a za takýchto podmienok sa na
Chate MRŠ nemieni ďalej angažovať. Požiadal písomne o zrušenie zmluvy, svoje doterajšie náklady si
neuplatní, vzdáva sa aj odmeny, ide de facto o anulovanie zmluvy.
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Uznesenie 128/2012: VV vyslovuje poďakovanie P. Bakaľarovi za poskytnutie technickej pomoci pri
prevádzkovaní ČOV na Chate M.R.Štefánika bez nároku na odmenu, chápe jeho dôvody vypovedania zmluvy
spätne k 1.7. 2012 (čo znamená anulovanie zmluvy), ukladá GS pripraviť ďakovný list v mene predsedu KST.
Z: P.Perhala, T: 7.12.2012
2.6 RS Kokava – o hlavný objekt prejavil záujem pán Belko. Je to jeden z kupcov, čo si v minulom roku
odkúpili chatky, pozná hlavný objekt aj miestne pomery. P.Perhala a E.Fábryová s ním mali rokovanie v Nitre,
Dodatočne k tomu bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie 129/2012: VV schvaľuje rokovanie štatutárov P.Perhalu a E.Fábryovej s p. Belkom, záujemcom
o odkúpenie hlavného objektu RS Kokava-Háj, v Nitre 29.10.2012, ukladá sekretariátu vystaviť im CP. Z:
P.Perhala,T: 29.10.2012
2.7 DT Bardejov – E. Fábryová už podala informáciu o stave objektu pri kontrole úloh, doplnila údaj, že budova
„sadá“ (údajne až 5 cm ročne). Poverený správca má záujem o odkúpenie, vo dvojici s ďalším spoločníkom.
Predloží návrh zmluvy o budúcej zmluve a dá vypracovať znalecký posudok. P.Perhala navrhol aby sa vzhľadom
na blízkosť Svidníka a Bardejova ešte v priebehu dňa uskutočnilo stretnutie povereného správcu objektu pána
Kniša so štatutármi (pozn. stretnutie sa uskutočnilo, informácia o tom a uznesenia k tomu prijaté, sú v bode
rôzne).
3. Aktuálne úlohy Medzinárodnej komisie (P. Perhala)
Predseda medzinárodnej komisie informoval v prvom rade o úlohách, ktoré vyplynuli z posledných rokovaní.
3.1 Z rokovania KST – KČT: je treba zabezpečiť reprezentatívnu účasť KST na oslavách 125. výročia KČT,
súčasťou programu bude aj konferencia Turistika a ochrana prírody, vystúpi na nej podpredseda KST pre OaL
M. Heinrich.
Pri rokovaní česká delegácia prejavila záujem o účasť na medzinárodnej konferencii o turistike, ktorú chce KST
zorganizovať v decembri 2013 v Trnave s účasťou lektorov z partnerských turistických organizácií z okolitých
krajín, s podporou TTSK.
Uznesenie 130/2012: VV schvaľuje usporiadanie medzinárodnej konferencie „Turistika v stredoeurópskom
priestore“, pri príležitosti 140. výročia organizovanej turistiky na území Slovenska v termíne 6.-8.2013 v Trnave,
s účasťou partnerských turistických organizácií MTSZ, KČT, PTTK a ÖTK. Poveruje predsedu KST osloviť na
spoluprácu VÚC Trnava a Sekciu cestovneho ruchu pri ministerstve dopravy SR a priebežne informovať VV
o stave príprav podujatia a jeho finančnom zabezpečení. Z: P.Perhala, T: priebežne
Budúcoročné dvojstranné stretnutie KST – KČT hostí naša strana, uskutoční sa v Modre alebo Pezinku.
3.2 Z rokovania KST – MTSZ: bol dohodnutý rozsah aktualizácie doterajšej zmluvy o spolupráci (z roku 2003),
aj to, že bude podpísaná v Bratislave, počas 60.CZ KST. Uznesenie k tomu prijímané nebolo.
3.3 Z vyhodnotenia 7.MZZT v Levoči: zúčastnil sa P.Perhala.To, že vyhodnotenie bolo viackrát odložené
a definitívny termín bol oznámený na poslednú chvíľu, sa podľa neho prejavilo v slabej účasti na vyhodnotení –
zúčastnilo sa 16 domácich organizátorov, úplne absentovali zástupcovia KČT, PTTK, ale aj sekcie LT KST.
V najbližšej dobe by sa malo uskutočniť úvodné trojstretnutie KČT-KST-PTTK v mieste konania – v Králíkoch
(CZ). V decembri sa tam uskutoční aktív sekcie LT KČT, na ktorý dostali pozvanie aj predsedovia lyžiarskych
sekcií KST a PTTK, príprava medzinárodného zrazu by ale nemala zostať len na úrovni sekcií, aspoň úvod
prípravy takéhoto podujatia musia podľa propozícií odštartovať predsedovia klubov, alebo nimi poverení
členovia exekutívy spoluorganizujúcich klubov. VV schvaľuje aby predseda sekcie LT J. Mitaľ cestoval ako
hosť na aktív sekcie LT KČT, avšak bez mandátu na rokovanie o príprave 8. MZZT.
Uznesenie 131/2012: VV schvaľuje účasť predsedu sekcie LT KST Jozefa Mitaľa na aktíve LT KČT, Králíky
(ČR), v dňoch 7.-9.12.2012, ukladá sekretariátu vystaviť mu CP. Z: P.Perhala, J.Mitaľ T: 7.-9.12.2012
3.4 Príprava na usporiadanie konferencie EWV-ERA-FERP: v budúcom roku sa konferencia bude konať 10.12.10. 2013 vo Vršaci (Srbsko), dovtedy musí KST pripraviť návrh lokality v SR pre usporiadanie konferencie
v roku 2015 a schváliť presný dátum.
3.5 Zverejňovanie podujatí partnerských zahraničných turistických organizácii v kalendári KST: v kalendári
2013 budú ich podujatia v rôznom rozsahu. Tradične uverejňujeme hlavné podujatia KČT, anotáciu mnohých
podujatí nám tentokrát poslali aj z centrály PTTK, od ÖTK a MTSZ bude informácia v kalendári ako obvykle,
skromná.
4. Predbežná správa o hospodárení za rok 2012 (E.Fábryová)
Na žiadosť E.Fábryovej bol bod presunutý na nasledujúce zasadnutie VV.
5. Rôzne
5.1 P.Perhala informoval členov VV o liste zo Sekcie LT KST. Sekcia odporúča Bardejov za usporiadateľa 48.
ZZ KST a stretnutia TOM a v zmysle schválených zásad usporiadania zimných zrazov žiada VV o schválenie
príspevku z rozpočtu KST vo výške 2 200 €. Nominácia Bardejova bola prijatá so všeobecným súhlasom,
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o výške príspevku sa diskutovalo, P.Perhala navrhol 2 000 €. Hlasovalo sa najprv o návrhu sekcie (príspevok
2200 €) – jeden hlas za, 3 hlasy proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh sekcie nebol schválený. Potom sa
hlasovalo o návrhu predsedu KST (2 000 €) – 3 hlasy za, 1 hlas proti, nikto sa nezdržal hlasovania; návrh bol
schválený.
Uznesenie 132/2012: VV KST na návrh sekcie LT schvaľuje RR KST Bardejov za organizátora 48. ZZ KST
a stretnutia TOM. VV schvaľuje príspevok KST na toto podujatie, ktoré sa uskutoční 30.1 – 2.2. 2014
v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch, vo výške 2 000 €. VV poveruje predsedu KST vystaviť a zaslať
organizátorovi písomné poverenie a pripraviť zmluvu o finančnom príspevku. Z: P.Perhala, T:31.12.2012
5.2 P.Perhala informoval o návrhu zmluvy o spolupráci KST so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK)
na ďalší rok, návrh pripravil partner. K príprave zmluvy na rok 2013 sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami
ZSSK, kde zaznelo, že pri takom počte podujatí a takom slabom využívaní zľavy je to pre ZSSK neefektívne
partnerstvo. Na základe toho delegácia KST súhlasila so zredukovaním počtu podujatí a pre zvýšenie atraktivity
žiadala zvýšenie zľavy na 50%. Do návrhu zmluvy, ktorý ZSSK zaslala na pripomienkovanie, sa táto kľúčová
pripomienka nedostala. Členovia VV dostali návrh zmluvy na oboznámenie. Technické pripomienky k návrhu
zmluvy korešpondenčne uplatnil M.Heinrich, o obsahové pripomienky požiadal P.Perhala prítomných členov
VV. Š.Kuiš navrhol neuspokojiť sa s návrhom ZSSK, dať protinávrh so zakomponovaním 50%-nej zľavy,
odôvodniť to vecnou argumentáciou (existencia viacerých iných zliav na úrovni 25 i viac % ), ktorú pomôže
naformulovať. E.Fábryová aj Z.Jendželovská podporili návrh Š.Kuiša, rovnako aj P.Perhala.
Uznesenie 133/2012: VV prerokoval návrh (z dielne ZSSK) zmluvy o spolupráci KST-ZSSK na rok 2013,
schvaľuje pripomienky M.Heinricha, po zvážení okolností odporúča trvať na pôvodnej požiadavke KST zazmluvniť zľavu vo výške 50% a podmieniť tým podpis zmluvy. Ukladá GS zaslať partnerovi uvedené
stanovisko a zmluvu s pripomienkami. Z: P.Perhala, T: ihneď
5.3 P.Perhala informoval VV o závažných zisteniach a záveroch z rokovania delegácie KST na pôde FTVŠ.
V roku 2008 sa pripravovala nová vyhláška, riešiaca kvalifikáciu a akreditáciu cvičiteľov, inštruktorov, trénerov
a rozhodcov. Nová vyhláška priniesla zmeny: zanikol pojem cvičiteľ - sú len inštruktori I., II., a III. stupňa,
vyhláška nepozná pojem značkár, ani cvičiteľ/inštruktor TM. do roku 2010 bolo prechodné obdobie, ktoré KST
nevyužil. Akreditácia KST síce nezanikla, ale nie je kompatibilná s vyhláškou, treba to zosúladiť. Pre obnovenie
akreditácie je nutné
- revidovať/aktualizovať učebné texty pre inštruktorov turistiky, rozhodcov PTZ, a pre „inú administratívnu
činnosť“, t.j. značkárov.
- akreditovať školiace zariadenia; predstavitelia FTVŠ v rámci rokovania ponúkli, že jedným z akreditovaných
školiacich zariadení môže byť FTVŠ.
- každá z uvedených troch kvalifikácií musí mať troch odborne vyškolených garantov s pedagogickým
vzdelaním a praxou na univerzitnej úrovni.
- školenia majú trvať minimálne 50 hodín
Návrh riešenia: Požiadať o aktualizáciu - akreditáciu na „inštruktor turistiky“, na „rozhodcov PTZ“ a na tzv.
„inú administratívnu činnosť“, do ktorej budú spadať značkári. Je k tomu potrebné uskutočniť čo najskôr
stretnutie predsedu UMK M.Belása s predsedami sekcií.
Uznesenie 134/2012: VV schvaľuje zvolanie stretnutia predsedu KST a predsedu UMK KST s predsedami
sekcií v sídle KST v Bratislave, v termíne 29.11. 2012, s cieľom dohodnúť ďalší postup pri aktualizácii databáz
cvičiteľov a pre splnenie podmienok obnovenia platnosti akreditácie KST. Z: P.Perhala, M.Belás, predsedovia
sekcií. T: 29.11.2012
Členovia VV dostali pred týmto zasadnutím na oboznámenie návrh dohody o vzájomnej spolupráci KST
a FTVŠ, technické pripomienky korešpondenčne uplatnil M.Heinrich, od ostatných pripomienky neboli.
Uznesenie 135/2012: VV schvaľuje návrh dohody o vzájomnej spolupráci KST – Univerzita Komenského
v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) s pripomienkami M.Heinricha. Poveruje predsedu
KST podpisom uvedenej dohody. Z: P.Perhala,T: ihneď
5.4 P.Perhala informoval, že z jeho iniciatívy sa na 18.11. 2012 pripravuje v Maníne stretnutie programovo
blízkych organizácií (o.z.) KST, SVTS, SCK, SHS JAMES a Naše hory, s cieľom prijať spoločný postup
v otázkach ochrany prírody a krajiny a zachovania vstupu členov uvedených organizácií do národných parkov
a CHKO. Spoločnú dohodu chcú signatári tejto dohody oznámiť na tlačovej konferencii, ktorú má pripraviť
KST vo svojom sídle na Záborského 33. P.Perhala požiadal VV o pripomienky, resp. o schválenie. Pripomienky
neboli.
Uznesenie 136a/2012: VV schvaľuje účasť P.Perhalu a M.Heinricha na pracovnom stretnutí programovo
blízkych občianskych združení (KST, SHS JAMES, SVTS, SCK, Naše hory) v Maníne dňa 18.11.2012,
zvolanom z iniciatívy KST, s cieľom prijať spoločný postup, ktorý by mal vyústiť v uzavretie dohody
v otázkach prípravy/pripomienkovania legislatívy v oblasti ochrany prírody a krajiny, zonácie TANAP-u
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a nového návštevného poriadku TANAP-u a poveruje M. Heinricha aby zastupoval KST ako koordinátor tejto
agendy. Ukladá sekretariátu vystaviť CP.
Uznesenie 136b/2012: VV schvaľuje konanie spoločnej tlačovej konferencie v sídle KST, dňa 14.12.2012 za
účasti všetkých predsedov o.z. ktorí sa zúčastnia stretnutia 18.11. 2012. Ukladá predsedovi KST pripraviť
tlačovú správu, pozvať médiá a akciu organizačne zabezpečiť. Z: P.Perhala, M.Heinrich; KT: 7.12.2012
5.5 Návrhy na ocenenia KST. Návrhy prišli od RR KST Trenčín, RR KST Žiar nad Hronom, OKST Bánovce
nad Bebravou, KT Rodina Dunajská Streda. Sekcia PT KST podala návrh na ocenenie za prípravu 59.CZ KST
vo Vyhniach, spracovaný predsedom sekcie a predsedníčkou OŠ zrazu.
Uznesenie 137/2012: VV prerokoval návrhy na ocenenia doručené od predchádzajúceho zasadnutia. Na návrh
RR Trenčín schválil SO KST pre Jána Mrlinu, na návrh KT Rodina Dunajská Streda schválil ZO KST pre Kláru
Kelemenovú a Juditu Czafikovú, SO KST pre Pavla Kelemena a Zdenku Hodossyovú . Na návrh OKST Vyhne a
sekcie PT KST výkonný výbor schválil ZO KST pre V. Maruškovú, J.Hajzuka a M. Zábudlého, SO KST pre A.
Gálikovú, M. Zimana, A.Krištofovú, M.Juléniovú, M.Urblíka, J.Štefanku a D.Chylovú; plaketu KST pre
V.Bevelaqu – starostu obce Vyhne, D.Antala – starostu obce Hliník nad Hronom a V.Kubíčkovú - riaditeľku ZŠ
v Hliníku n.Hronom.
Predseda KST schválil ČU KST pre P.Václava, E.Pappovú a V.Klobučníkovú z OKST Trenč. Teplice, pre J.
Nedasa a J.Ernsteima z OKST Bánovce nad Bebravou a pre J.Turócziho OKST Podhoran Podlužany, ĎL KST
pre I. Trnku, J.Kupca, J.Kúšika a Jozefa Kolorédyho, všetci z KST Lehôtka pod Brehy. Ďalej na návrh OKST
Vyhne a sekcie PT KST schválil predseda KST 29 čestných uznaní, 88 ďakovných listov KST pre fyzické osoby
a 11 ĎL pre právnické osoby. Menný zoznam týchto ocenených je pre značný rozsah presunutý do prílohy tejto
zápisnice, je však nedeliteľnou súčasťou U 137/2012. Sekretariát zabezpečí vystavenie ocenení a ich odoslanie
navrhovateľom. Ocenenia za úspešný 59.CZ KST a 43. stretnutie TOM budú odovzdané 16.2. 2013 vo
Vyhniach, na vyhodnotení zrazu. Z: P.Perhala, KT: 7.12.2012
5.6 E. Fábryová informovala VV, že sa prihlásil záujemca o odkúpenie objektu DT Bardejov. Je to dvojica
podnikateľov Jaroslav Micheľ a Ján Kniš (druhý menovaný je nateraz poverený správca objektu), ktorí chcú
združiť prostriedky. Prišli s ponukou podpísať zmluvu o budúcej (kúpnej) zmluve, pri cene 100 000 €.
Zasadnutie VV bolo prerušené a prítomní štatutári KST, členovia VV absolvovali krátke stretnutie s dvojicou
záujemcov, po ktorom pokračovalo zasadnutie. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:
uznesenie 138/2012: VV schvaľuje podpísanie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy (o prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam), týkajúcej sa odpredaja DT Bardejov za 100.000,00 €, s podmienkou, že
kúpna zmluva bude uzavretá do 31.3.2013.
Z: P.Perhala; T: ihneď
Poznámka zapisovateľa: v nasledujúcich dňoch po zasadnutí VV schválil podpísanie zmluvy o budúcej zmluve
hlasovaním elektronickou poštou. V určenom čase zahlasovalo šesť zo siedmich členov VV, piati hlasovali ZA,
jeden hlasoval PROTI. V súlade s požiadavkou uznesenia B3 z rokovania Ústrednej rady KST dňa 22.9.2012
v Prešove, predložený návrh zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy bol schválený 2/3 –ovou väčšinou členov
VV KST.
Uznesenie 139/2012: VV schvaľuje aby predseda a štatutár KST Peter Perhala splnomocnil Jána Kniša na
všetky úkony spojené s preregistrovaním nehnuteľnosti DT Bardejov z kategórie ubytovacie zariadenie do
kategórie rodinný dom, s tým že plná moc bude časovo obmedená od dňa vystavenia do 31.3. 2013.
Z: P.Perhala, T: ihneď
5.7 P. Perhala informoval VV o výstupoch z rokovania na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho
rozvoja, ktoré absolvoval v sprievode E. Fábryovej. Prijatie u GR sekcie lesného hospodárstva a spracovania
dreva Ing.J.Mizeráka využili na konzultáciu o možnostiach financovania turistického značenia – Ing. Mizerák
odporúča obrátiť sa aj na Min. vnútra; o spôsobe ako žiadať Ministerstvo ŽP o schválenie konania podujatí KST
v území NP a získať súhlas formou verejnej vyhlášky. Ing. Mizerák prisľúbil súčinnosť vo veci konkretizácie
rámcovej dohody so štátnym podnikom Lesy SR, v marci 2013 pripraví na ministerstve trojstranné stretnutie
s účasťou KST a Lesy SR.
5.8 P.Perhala s E. Fábryovou absolvovali rokovania - konzultácie s primátormi Kežmarku a Spišskej Belej, na
tému ochrany majetku - vysokotatranských chát, ktorých vlastníctvo spochybnil J.Gantner.
Uznesenie 140/2012: VV schvaľuje podanie žiadosti KST na magistrát mesta Kežmarok o odkúpenie pozemku
pod Chatou pri Zelenom plese. Z: P.Perhala; T: ihneď
5.9 P.Perhala informoval o príprave koncepcie štátnej politiky v oblasti športu a možnosti participovať na nej.
Dostal koncepciu v návrhovej podobe a rozposlal ju členom ÚR KST aby prispeli do koncepcie svojimi
podnetmi, návrhmi a pripomienkami.
5.10 Š.Kuiš sa pozastavil nad tým, prečo na novej publikácii z vydavateľstva DAJAMA Rozhľadne (autor
L.Khandl) chýba logo KST.
Uznesenie 141/2012: VV poveruje predsedu KST a členov redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska aby
predostreli vedeniu vydavateľstva DAJAMA výhrady KST k publikačným praktikám v prípade vydania
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publikácie L. Khandla - Rozhľadne. Zistiť či v prípade predmetnej publikácie neboli porušené autorské práve
KST zo strany Dajamy alebo L. Khandla.
VV KST očakáva, že pri vydávaní publikácií využívajúcich (aj) databázy a duševné vlastníctvo KST (turistické
značenie, texty a fotografie, priebeh chodníkov) bude na obálke okrem loga vydavateľstva DAJAMA aj logo
KST.Z: P.Perhala, M.Herchl, D. Valúch; KT: 7.12.2012
6. Rozšírené zasadnutie – stretnutie VV KST s RR KST Svidník-Stropkov
P.Perhala privítal miestnych funkcionárov na zasadnutí VV KST, predstavil im prítomných členov VV a GS
KST. Vysvetlil dôvod, prečo sa rozhodol po zvolení za predsedu KST robiť zasadnutia VV v jednotlivých
regiónoch – aby mali členovia VV presnejší obraz o situácii na regionálnej a klubovej úrovni.
J. Vereščák, predseda tunajšej RR KST privítal VV v turistickom regióne Svidník-Stropkov, predstavil členov
RR a predsedov odborov/klubov. Poskytol turistickú charakteristiku regiónu, kde hlavnými atrakciami sú
sakrálne pamiatky – drevené kostolíky (cerkve) a pamätníky na krvavé boje pri oslobodzovaní Československa
počas II.svetovej vojny. Kraj je z hľadiska profilu vhodný pre pešiu a cyklistickú turistiku, v zime lyžiarsku
turistiku. Stropkov je mesto s bohatšou históriou ako Svidník, medzi oboma centrami v mnohých veciach panuje
rivalita, dá sa to využiť aj pozitívne. Ako predseda OKST Slávia Stropkov predstavil aj svoj klub. Majú 55
členov, robia minimálne dve akcie mesačne, tradičné sú výstupy na Baňu a pochody do Tokajíka. Vekový
priemer skôr stúpa, ale činnosť to neochromuje. Brigádnickým spôsobom si vybudovali chatu na Bani , pričom
im sponzorsky a rôznou formou podpory pomohli aj miestni podnikatelia aj miestna samospráva. Spolupráca
s primátorom Stropkova i Svidníka je veľmi dobrá.
Michal Hajduk, predseda KST Beskyd Svidník – klub má okolo 60 členov, do roka majú cca 30 väčších
podujatí, tiež si brigaádnicky vybudovali chatu – útulňu a rozhľadňu na Čiernej Hore. Majú vo svojich radoch
vynikajúceho značkára Jána Brudňáka, ktorý je predsedom regionálnej komisie značenia, región sa stará o viac
než 400 km TZT.
Andrej Slivka, „hovorca“ predsedu KST Doliny a hory. Ide o relatívne mladý klub (A.Slivka ho založil v roku
2006) a tomu zodpovedá aj fakt, že majú určite najmladšieho predsedu spomedzi všetkých odborov a klubov
v KST. Je ním 20-ročný Ján Slivka, s 20-ročnou turistickou praxou. Je to klub rodinného typu, členská základňa
je združená z okruhu niekoľkých rodín, majú 22 registrovaných členov. Akcie robia prevažne v nedeľu,
v zimnom období v sobotu. Majú dosť mladých, medzinárodne spolupracujú s PTTK v Krosne a dá sa povedať,
že tiež majú svoju chatu, je to rodinná chalupa, ktorá slúži na stretávanie členov klubu a prichýli aj turistov
z iných klubov, ak majú záujem. Na rozdiel od väčšiny klubov nevytvárajú tradíciu každoročne sa opakujúcich
podujatí, ich viac baví, keď sa trasa stále mení, pričom samozrejme využívajú rovnako neznačkované ako
značkované chodníky. Mali v klube značkára , ale kvôli veku už končí. Chceli vyznačiť jednu trasu, starú
poštovú cestu Driečna – Habura, ale sekcia značenia KST zámer neschválila, ani trasu Svidník – Stropkov
neschválili, hoci je to trasa ktorá sa využíva v lete i v zime. Okrem kritiky na sekciu značenia KST sa A. Slivka
kriticky vyjadril k ďalším veciam: dodnes má ťažké srdce na obštrukcie bývalého vedenia KST, pri zakladaní
klubu boli všetci proti nemu. Čo sa týka súčasného vývoja, nevidí zmysel vo zvyšovaní členského, podľa neho
to len odradí ľudí od členstva v KST. Kritizoval nedostatočné príspevky KST na prípravu zrazov, aj vykonávacie
predpisy KST, v ktorých je podľa neho neporiadok.
Stanislav Baka, predseda najmladšieho klubu KST Kaštielik Mestisko. Sú jediný dedinský klub, ostatné tri sú
mestské. Majú 35 členov, netypicky u nich prevažujú ľudia v mladom a strednom veku, len 6 členov má nad 50
rokov. Zatiaľ nemajú chatu, ale tiež si vybudovali svoj turistický cieľ na kopci Kaštielik, kde bol vďaka
sponzorovi vztýčený pamätný dvojkríž , v jeho blízkosti si postavili zastrešené posedenie – altánok. Využívajú
prostriedky z 2%, spolupracujú s okolitými klubmi, s vyznačením pridelených trás im pomáha J. Brudňák,
ktorému za to patrí poďakovanie.
J.Vereščák - je to možno rarita, ale ako ste počuli, u nás každý klub si dačo postavil, niekto chatu, niekto altánok.
P.Perhala – reagoval na niektoré časti vystúpenia A.Slivku (výška členského, prispievanie na zrazy), vysvetlil aj
dôvody prečo sekcia značenia neschváli všetko čo je navrhnuté - je dôležité aby sa obnovovalo značenie
hlavných trás, tie sú kostrou siete.
E. Fábryová podporila názor predsedu KST na nutnosť zvýšiť členské, ona je tiež toho názoru, že klub musí
fungovať v prvom rade z členského a nespoliehať sa na dotácie z ústredia. V minulosti, keď bol štát k organizácii
štedrejší, dalo sa prispievať na podujatia viac než dnes, teraz by sa na to kluby vôbec nemali spoliehať.
J.Vereščák – v KST Slávia Stropkov po dohode členov navýšili členský poplatok na 10€. Otázka: je možné aby
bol turista členom viacerých klubov KST?
P.Perhala – áno je to možné, ak je turista ochotný platiť si členské v dvoch kluboch.
Ján Brudňák – polemizoval o vhodnosti navrhnutej trasy Svidník – Stropkov, ktorú spomínal A. Slivka, na trase
sú prekážky. Kritizoval také praktiky, keď navrhovateľ trasy obchádza regionálnu komisiu značenia, dokonca aj
ústrednú sekciu značenia a posiela návrhy na ústredie KST, je to vnášanie chaosu do systému práce.
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Š.Kuiš – polemizoval s vyjadrením A. Slivku, že by boli v čase vzniku KST Doliny a hory všetci vo vedení KST
proti nemu.
Jozef Zápach, člen RR Svidník-Stropkov – informoval o trase sobotňajšieho podujatia, 24. hviezdicového
výstupu na Baňu, pozval na podujatie všetkých prítomných.
J.Vereščák – doplnil ďalšie poznatky z práce na čele RR. Turistike sa v tomto kraji lepšie darí v zime než
v období od jari do jesene, keď mnohí uprednostňujú prácu okolo domu, v záhrade, či na poli. V zime na
mnohých úsekoch využívajú letné pešiacke, alebo cykloturistické značenie. Každý klub má niečo svoje,
vzájomne si chodia na ohlásené podujatia, ale nedržia sa len v domácom regióne, chodia aj do iných horstiev,
zúčastňujú sa hlavných podujatí KST, kontaktujú sa s turistami PTTK, koľko dovolí čas a peniaze. Každoročne
zasielajú prihlášky do celoslovenského kalendára podujatí KST v nádeji, že prídu aj turisti zo vzdialenejších
končín, no zatiaľ sa tak deje zriedka, skôr výnimočne. K polemike o vhodnosti trasy medzi Svidníkom
a Stropkovom: trasa je obľúbená, pešiakmi, cyklistami a lyžiarmi využívaná aj bez vyznačenia, RR je za jej
vyznačenie, slabiny (prekážky, ktoré spomínal J.Brudňák) existujú, ale dali by sa obísť.
A. Slivka - Klub Doliny a Hory spravuje 4 vrcholové knihy, z toho vidia aká je kde frekvencia turistov. Pekné
zápisy prinášajú radosť, ale je s tým aj starosť a zamrzí to, keď nejaký „zberateľ“ ukradne pečiatku. Ako to
vyzerá s tatranskými chatami, je snaha p. Gantnera reálnou hrozbou, že by KST prišiel o svoje chaty?
E.Fábryová – vysvetlila situáciu.
J.Vereščák – akým spôsobom sa dajú propagovať tunajšie chaty, patriace miestnym oddielom? Radi by
ponúkli ich voľnú kapacitu turistom v rámci celého KST, dá sa to cez web?
P.Perhala – stačí dodať na sekretariát KST kontakt, na koho sa majú turisti obrátiť, keby si chceli buď overiť
obsadenosť, alebo rovno zarezervovať nocľah v konkrétnom termíne.
A.Slivka – spýtal sa, prečo mu sekcia značenia naposledy predĺžila platnosť značkárskeho preukazu len o dva
roky, keď predtým sa predlžovalo o 5 rokov.
(pozn.zapisovateľa: v tejto časti diskusia nabrala konfrontačný nádych, na čo J.Brudňák a M.Hajduk
zareagovali, že nemajú chuť počúvať monológ A.Slivku a jeho osobnú diskusiu s výkonným výborom, a zo
stretnutia odišli).
P.Perhala a Š.Kuiš sa snažili upokojiť diskusiu a vniesť do nej kompromisnejší tón. Vyzdvihli pozitívne príklady
z iných RR, kde tiež neraz vládnu na určité veci rozdielne názory, ale neznamená to, že by ľudia prestali spolu
komunikovať. Ponúkli to ako inšpiráciu aj pre RR Svidník-Stropkov. Aby stretnutie skončilo v pozitívnejšom
duchu, P.Perhala vyslovil poďakovanie regionálnej rade a miestnym turistom za dobre pripravené septembrové
Stretnutie priaznivcov KST na Bani, ktorého sa osobne zúčastnil a ešte ho má v živej pamäti. Spomenul námet
primátora Svidníka Janka Holodňáka, usporiadať na Čiernej hore nad Svidníkom niektoré z budúcich Stretnutí
čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
J.Vereščák – stretnutie „krásistov“ je atraktívne podujatie, je už iste pridelené aspoň na tri roky dopredu. Ak
svidnícki turisti oficiálne ohlásia svoj záujem zorganizovať ho, RR ich v tom podporí.
Na záver P.Perhala poďakoval miestnym funkcionárom za ich čas a ochotu prísť a podeliť sa so svojimi
skúsenosťami i problémami s členmi výkonného výboru. S námetmi, ktoré zazneli, sa on osobne i VV budú
ďalej zaoberať. Poďakoval za pozvanie na sobotňajšie turistické podujatie a prisľúbil na ňom účasť.
--Sobotňajší program
V sobotu 10.11. 2012 výprava VV KST najprv mototuristicky navštívila na Dukle pomník padlých vojakov I.
československého armádneho zboru, ktorí tu na jeseň 1944 zahynuli pri oslobodzovaní Československa, potom
bol presun do Stropkova, kde o 10.00 z námestia štartovala jedna vetva 24. ročníka hviezdicového výstupu na
Baňu. Spolu s asi 30 účastníkmi vyšli na Baňu zo Stropkova Z.Jendželovská a D.Valúch, z obce Baňa sa na
vrch dostali P.Perhala a E. Fábryová. V sychravom a hmlistom jesennom počasí sa pri chate na Bani stretlo asi
50 turistov, ktorých pozdravili predseda KST P.Perhala a predseda RR Svidník-Stropkov J.Vereščák, o niečo
neskôr na stretnutie turistov dorazil aj primátor Svidníka J.Holodňák. Chata na Bani je sympatický celoročný
cieľ turistov Slávie Stropkov, umožňujúci varenie z prinesených zásob (nemá vlastný zdroj vody), dá sa dobre
vykúriť, vrátane podkrovia, ktoré poskytuje priestor na prenocovanie 15-20 ľudí. V blízkosti chaty je veľké
ohnisko a prístrešok. Pri dobrej viditeľnosti sú odtiaľto pekné výhľady, tentokrát sa účastníci uspokojili
pohľadom do ohňa, na ktorom sa opekali rôzne druhy slaninky. Niečo po 13.00 sa výprava VV KST rozlúčila
s domácimi turistami a vyštartovala na spiatočnú cestu.
Zapísal: Dušan Valúch, GS KST

Overil:

Peter P e r h a l a
predseda Klubu slovenských turistov
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................................................................................................................................................................................
PRÍLOHA 1

Vznik športovej strechy sa zatiaľ(?)odkladá
(poznámka zapisovateľa: text bol prevzatý z bulletinu Športinform 4/2012, chýbajúca diakritika je následok
konvertovania dokumentu z formátu pdf do word.doc)
Vykonny vybor Slovenskeho olympijskeho vyboru (SOV) sa 11. oktobra 2012 uzniesol, že
nebude pokračovať v najbližšom obdobi v snahe o utvorenie strešnej organizacie
slovenskeho športu, ktora mala vzniknuť na baze SOV novelizaciou jeho stanov.
Tie mali byť povodne schvaľovane na mimoriadnom valnom zhromaždeni SOV 24. novembra 2012.
SOV pripravoval vytvorenie strešnej organizacie športu od aprila 2012, kedy učastnici 1.
športoveho fora na Slovensku poverili prezidenta SOV, aby začal viesť rokovania so
subjektmi športoveho hnutia o novej štrukture slovenskeho športu a utvoreni jeho buducej
„strechy“. V septembri 2012 predložil SOV ostatnym športovym spolkom na pripomienkovanie
navrh stanov reprezentativnej organizacie s nazvom Slovensky olympijsky a športovy vybor
(SOŠV). Jeho členmi by mohli byť aj tie narodne športove zvazy,ktorych medzinarodne
federacie nie su uznane Medzinarodnym olympijskym vyborom.
Najzavažnejšie pripomienky k navrhu stanov SOŠV:
- nesuhlas s tym, aby nova organizacia vyrastla z lona SOV, ale aby vznikla čisto nova
organizacia s tym, že SOV by bol jednym z jej členov,
- neolympijske športove zvazy mali vyhrady k tomu, že podľa navrhu stanov SOŠV maju mať
zvazy olympijskych športov dva hlasy a ostatne iba jeden.
Mimochodom, prevažna vačšina športovych spolkov s celorepublikovou posobnosťou je za to,
aby vznikla strešna organizacia športoveho hnutia na Slovensku, ale okrem vyššie uvedenych
pripomienok, odporučili, aby sa pripravam jej zrodu venovali ďalšie rokovania.
Na rozhodnutie Vykonneho vyboru SOV malo najvačši vplyv odmietnutie navrhu utvorenia
strešnej organizacie transformaciou SOV zo strany Slovenskeho futbaloveho zvazu (SFZ).
Na konferencii SFZ dňa 28. 9. 2012 v sprave jeho prezidenta Jana Kovačika odznelo:
„V poslednych mesiacoch vyrazne rezonovala tema vytvorenia tzv. strešnej organizacie
slovenskeho športu, ku ktorej sa staviame odmietavo, najma z dovodu nevyjasnenia mnohych
otazok v suvislosti so vznikom takejto organizacie a jej vzťahu k už jestvujucim slovenskym
športovym organizaciam. Zamer Slovenskeho olympijskeho vyboru vytvoriť strešnu organizaciu
slovenskeho športu pod SOV považujeme za učelovy, nepremyslene a narychlo pripraveny.
Žiadame preto všetky športove zvazy o dokladne zvaženie ďalšieho postupu tak, aby bol na
prospech celeho slovenskeho športu.“
Z uznesenia konferencie SFZ, ktore delegati schvalili jednomyseľne vyplyva, že konferencia
SFZ suhlasi so zriadenim strešnej organizacie slovenskeho športu ako uplne noveho pravneho
subjektu, ktory bude vybudovany na baze odbornosti a verejnej kontroly, no zaroveň
nesuhlasi so zriadenim strešnej organizacie slovenskeho športu transformaciou SOV na SOŠV.
Podobne stanovisko ma napriklad aj Slovensky strelecky zvaz a členovia Združenia
technickych a športovych činnosti SR. Športove hnutie na Slovensku ozaj potrebuje
reprezentativnu organizaciu, ktora bude obhajovať jeho spoločne zaujmy, potreby a prava,
ktora nebude nikoho riadiť, ale bude poskytovať servisne služby svojim členom na zaklade
ich požiadaviek.
- - Na prvy pohľad je to jednoduche: sadnuť si za spoločny stol vydiskutovať si, ake konkretne
ulohy bude plniť „nova strecha“, aky k tomu potrebuje aparat a koľko peňazi. No niektori
čelni funkcionari športovych spolkov akoby nechceli pochopiť, že rozdrobenosť je na škodu
veci, že kroky vpred pridu najskor vtedy, keď bude športove hnutie v zasadnych spoločnych
otazkach postupovať jednotne. Ak je kardinalnym problemom slovenskeho športu zla situacia
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športovych klubov, ak konštatujeme, že zanikaju športoviska, klesa počet funkcionarov v
športovych spolkoch, že deti čoraz menej nachadzaju cestu na športoviska, že je malo peňazi
v športe a podobne, potom nečakajme, že s riešeniami bude prichadzať iba minister
školstva či nebodaj Spolok priateľov Antarktidy. Riešenia na zlepšenie nie priliš utešeneho
stavu musi priniesť športove hnutie – najma jeho reprezentativna organizacia. Uvidime, či
sa najde sila, ktora sa „obetuje“ na ďalšie kolo hľadania ciest jej zrodu …
Takže, strecha sa odklada. A čo čaka športoveho hnutie? Navrh Koncepcie športu by malo
Ministerstvo školstva, vedy, vyskumu a športu SR predložiť na rokovanie vlady SR v decembri
2012. Novy zakon o športe ma v ramcovom plane legislativnych uloh vlady SR termin II.
štvrťrok 2015.□

PRÍLOHA 2
ZOZNAM OCENENÝCH NA NÁVRH OKST Vyhne a sekcie PT KST, za prípravu úspešného 59.CZ KST
a 43.stretnutia TOM vo Vyhniach a Hliníku nad Hronom.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Tomáš Gálik
Silvia Halvoníková, Ing.
Ján Gondko
Miloš Knopp
Gabriela Knoppová
Marta Marušková
Vladimír Maruška
Marta Hrmová
Eliška Hodžová
Peter Zöld
Anna Zimanová, Bc.
Michaela Luptovská
Jaroslav Baran, Ing.
Jarmila Kaňová
Ľubomír Bosák
Dušan Illichman
Richard Halvoník, Ing.
Beáta Macejkovičová
Jaroslav Šmecko
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Mikuláš Kubíček, Ing.
Stanislav Jenát
Michal Kalamár
František Beňo
Marián Homola
Samuel Krátky
Gabriela Tonhauzerová
Jozef Kúšik
Daniela Hlivová
Milada Kolhánková

Aktivity v turistike: Uvedení členovia KST sa už viac než 10 rokov aktívne zapájajú do príprav
a organizovania turistických akcií miestneho a regionálneho významu a v roku 2012 vyvrcholila ich
aktívna činnosť v klube aktívnym zapojením do organizovania 59. celoslovenské zrazu KST a 43.
Stretnutia TOM. Všetci sú okrem pešej turistiky zapojení aj do ďalších turistických aktivít – turistika
mládeže, cykloturistika, VHT alebo vodná turistika.

Uznesením 137/2012 predseda KST schválil navrhnutým udelenie Čestného uznania KST.

1.

Milica Abrahámová

2.

Peter Abrahám

3.

Pavel Staňo

4.

Dušan Dávid

5.

Miroslav Mudrák

6.

Eduard Čekme

7.

Miroslav Šuriansky

8.

Miroslav Mudrák ml.

9.

Daniela Kolháneková

10.

Slávka Šalkovská

11.

Edita Illichmanová

12.

Blažej Vanko

13.

Ľubica Vanková
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14.

Valéria Leštianska

15.

Ján Leštiansky

16.

Juliana Joklová

17.

Edita Macháliková

18.

Marián Buzalka

19.

Ľudmila Beihoffnerová

20.

Eva Maceková

21.

Alžbeta Husáriková

22.

Jozef Husárik

23.

Štefan Píš

24.

Martina Kasanová

25.

Michal Kasan

26.

Kristína Kasanová

27.

Richard Kaňa

28.

Radka Luptovská

29.

Igor Luptovský

30.

Andrea Danková, Ing.

31.

Mária Knoppová

32.

Ulbríková Ivana

33.

Ulbríková Kristína

34.

Róbert Melcer, Ing.

35.

Anna Majerská, Mgr.

36.

Elena Schneiderová

37.

Ida Čelárová

38.

Mária Chajmovská, Ing.

39.

Igor Chajmovský, Ing.

40.

Miroslav Macejkovič
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41.

Bibiana Tužinská

42.

Martina Luptovská

43.

Marcela Luptovská

44.

Lukáš Bosák

45.

Anna Nittmanová

46.

Ladislav Nittman

47.

Karol Kaszas

48.

Adela Kaszasová

49.

Vdp.Peter Križan

50.

Mgr. Vladimír Fehérpataky

51.

Ján Fehérpataky

52.

Július Kolorédy

53.

Pavel Tencer

54.

Marián Polakovič

55.

Ing. Jozef Šovčík

56.

Otto Šimonovič

57.

Peter Jancsy

58.

Peter Foltán

59.

Renáta Števicová

60.

Jana Halušková, Ing.

61.

Marián Gajdošík

62.

Matej Halvoník

63.

Marianna Ditteová

64.

Magdaléna Svetíková

65.

Ľudovít Šimkovič

66.

Marianna Bosáková

67.

Darina Luptovská
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68.

Monika Gluzeková

69.

Denisa Gluzeková

70.

Róbert Maroši

71.

Mária Pavolová

72.

Ing. Július Pittner

73.

Ivan Lepeň, Ing.

74.

František Baláž

75.

Jozef Šuška

76.

Slavomír Krátky

77.

František Skokánek

78.

Titus Kabina

79.

Blažej Škrtel

80.

Jozef Halaj

81.

Ing. Ján Varsa

82.

Ján Gálik

83.

Mária Gulašová

Aktivity v turistike: Organizácia a aktívna pomoc a spoluúčasť pri organizovaní 59.
Celoslovenského zrazu KST a 43. Stretnutia TOM KST.
Uznesením 137/2012 predseda KST schválil navrhnutým udelenie Ďakovného listu KST.
1.

Obec Vyhne, Vyhne 100

2.

Základná škola Hliník nad Hronom

3.

COOP Jednota, s.d., Žarnovica

4.

Pivovar STEIGER Vyhne, Vyhne 24, 966 02

5.

Obec Bzenica

6.

Obec Repište

7.

Obec Sklené Teplice

8.

Obec Hodruša Hámre
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9.

Obec Hliník nad Hronom

10.

Obec Tekovská Breznica

11.

Obec Hronský Beňadik

Za vynikajúcu spoluprácu pri organizovaní 59. CZ KST a 43. Stretnutia TOM
Uznesením 137/2012 predseda KST schválil navrhnutým právnickým osobám udelenie
Ďakovného listu KST.

___
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