Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 6.9.2013 vo Zvolene

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
6.9. 2013, Zvolen
Prítomní:
Členovia VV: P. Perhala, E. Fábryová, M. Heinrich, Š. Kuiš, M. Herchl, Z. Jendţelovská, V. Povoda.
Prizvaní: J. Pullmann, E.Škutová, D. Valúch.
Ospravedlnili sa: A. Mazániková, V. Fehérpataky, M. Petrík, Z. Kollárová.
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia úloh
P.Perhala
2. Prijatie delegácie KST na mestskom úrade mesta Zvolen
3. Aktuálne majetkové otázky
M.Herchl
4. Príprava pravidelného dvojstranného rokovania KST – MTSz
P.Perhala, Š.Kuiš
5. Aktuálne úlohy klasifikačnej komisie
V.Povoda, M.Petrík
6. Rozšírený VV s RR KST Zvolen a predsedami OaK KST regiónu
7. Fungovanie systému vnútornej komunikácie v KST
členovia VV
8. Rôzne
P. Perhala privítal prítomných, ospravedlnil neprítomných a pre neúčasť M. Petríka odročil
bod Aktuálne úlohy klasifikačnej komisie na ďalšie zasadnutie VV. Ďalšie návrhy na zmenu
programu zasadnutia neboli.
1. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala)
Splnené uznesenia, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania: 142/2012, 162/2012, 162b/2012,
5/2013, 28/2013, 48/2013, 62/2013, 77/2013, 82/2013, 91/2013, 94/2013, 101/2013,
111/2013, 112/2013, 113/2013, 121/2013, 122/2013, 126/2013, 129/2013, 132/2013,
133/2013.
Uznesenia v sledovaní:
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: priebeţne
Stav: V. Povoda, M. Herchl – je to proces ktorý prebieha svojim tempom, ťaţko dosiahnuť
urýchlenie. Navrhli zmeniť termín tejto úlohy na „priebeţne“. Členovia VV súhlasili.
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. Jendţelovská, V. Povoda, J.
Racek, T: predĺţený do 30.9.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 110c/ 2012: VV schvaľuje svojpomocnú opravu/výmenu plota vo dvore sídla KST.
Z: P. Perhala, T: 30.11.2013
Stav: J. Racek poţiadal o predĺţenie termínu do 30.11.2013.
Uznesenie 21/2013: VV ukladá sekcii značenia zaoberať sa zmenou odmeny za splnenie
značkárskej úlohy v náročnejšom teréne, podľa kritéria, ktoré si sekcia sama určí (napr.
nadmorská výška terénu, prevýšenie na trase, alebo „sťaţená dostupnosť“). Z:
Z.Jendţelovská, E.Škutová; T: dlhodobá úloha, KT 30.10.2013
Stav: termín plynie.
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Uznesenie 25/2013: VV schvaľuje generálnu opravu/výmenu vykurovacieho systému na
Téryho chate časovo podľa harmonogramu predloţeného L.Gancarčíkom, cenovo v limite
odsúhlasenom na stretnutí vlastníkov s nájomcami (12 000 €).
Z: E.Fábryová, M.Herchl; T: predĺţený do 31.12..2013
Stav: plynie predĺţený termín. Podľa informácií M.Herchla stále ešte nie je projekt.
Uznesenie 26/2013: VV schvaľuje návrh delegátov VV KST na hlavné a významné podujatia
podľa ďalej uvedeného súpisu podujatí/delegátov a zúčtovanie ich cestovných náhrad
v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z: P.Perhala, delegáti; priebeţne do konca roku 2013
16.-17. aug.
Národný výstup na Kriváň; Vysoké Tatry – ATC Račkova dolina
Delegáti: P. Perhala, Z. Jendželovská, J. Racek
22.-25. aug.
35. Zraz cykloturistov KST; Piešťany- Sĺňava
Delegáti: P. Perhala, V. Povoda, E. Rusnák
29. 8. - 1. 9.
45. Tatranský okruh vodákov KST; Liptovský Hrádok
Delegáti: J. Šoffa
14. september Európsky deň turistiky EWV
5. Stretnutie priaznivcov KST a 5. Memoriál Louisa Crosa;
Malá Čierna (pri Rajci), hviezdicový výstup na Marek
Delegáti: P. Perhala, M. Heinrich, J. Racek
27. september Svetový deň cestovného ruchu - DOD v sídle KST
Delegáti: P. Perhala, E. Fábryová, V. Povoda, D. Valúch
5. október
44. Vodácky maratón a plavba troch generácii - Hornád 2013
Delegát: J. Šoffa
15.-17. nov.
42. Za posledním „puchýřem“ – Humpolec (CZ)
Delegáti: P. Perhala, Š. Kuiš, J. Racek
30. november 33. Festival Ľudia a hory; Turčianske Teplice – Kino Turiec
Delegáti: E. Fábryová, V. Povoda, V. Jeremiáš
Stav: termín plynie. Od predchádzajúceho zasadnutia VV sa uskutočnili tieto podujatia:
Národný výstup na Kriváň (NVK); Vysoké Tatry – ATC Račkova dolina. Informovali
P.Perhala a Z. Jendţelovská. Výstupu prialo počasie, bolo asi 1 500 účastníkov. Uţ sa
uskutočnilo vyhodnotenie (u primátora mesta Vysoké Tatry J.Mokoša), okrem prevaţne
pozitívnych konštatovaní vyplynuli dve úlohy pre predstaviteľa KST v organizačnom štábe,
VV sa stotoţnil s tým aby boli zapísané ako nové uznesenia.
35. Zraz cykloturistov KST; Piešťany - Sĺňava. Informovali P.Perhala, V.Povoda, M.Herchl.
V.Povoda bol spokojný, vyzdvihol KPČ, účastníci mali moţnosť dobre spoznať historické aj
súčasné pamätihodnosti Piešťan a okolia. Za veľké plus povaţoval sústredenie hlavných
udalostí zrazu v mieste ubytovania. M.Herchl informoval, ţe ešte stále chodia pozdravné
a ďakovné maily, čo svedčí o spokojnosti účastníkov a teší organizátorov. Škoda, ţe sa
nepodarilo naplniť zámer „spanilej jazdy“ mestom – sústrediť 900 kolies na počesť 900ročnice Piešťan. Ale aj tak mala akcia u Piešťancov dobrý ohlas. Základom úspechu bol
kvalitný štáb. P.Perhala konštatoval dobre pripravený zraz, kvalitné ubytovanie, vyše 300
účastníkov (301 registrovaných), prialo počasie, trasy mali potrebnú rozmanitosť čo do
profilu aj náročnosti. Poďakovanie a ocenenia organizátorom treba pripraviť na oficiálne
vyhodnotenie.
45. Tatranský okruh vodákov KST; Liptovský Hrádok
Informáciu o podujatí pripraví Z. Jendţelovská na októbrové zasadnutie VV.
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Uznesenie 29/2013: VV schválil návrh modelového textu Memoranda o spolupráci KST –
OOCR a splnomocňuje predsedu KST predkladať ho na rokovaniach s oblastnými
organizáciami cestovného ruchu (OOCR). Z: P.Perhala, T: priebeţne
Stav: v plnení. Zatiaľ posledné podpísané memorandum s OOCR Horná Nitra-Bojnice.
Uznesenie 32/2013: VV schvaľuje P.Perhalu ako delegáta KST na VZ SZTK, ktoré sa
uskutoční 22.5.2013, zaväzuje ho hlasovať podľa mandátu/stanoviska VV KST, ktoré bude
prijaté na zasadnutí VV dňa 11.5.2013. Z: P.Perhala, T: 30.9.2013
Stav: Termíny VZ SZTK (aj VZ AŠPV) boli viackrát zmenené, aktuálne je ohlásený termín
VZ SZTK na 27.9. 2013 v Bratislave, pred ním by sa malo konať VZ AŠPV buď 18., alebo
19. 9. 2013.
Uznesenie 37/2013: VV schvaľuje návrh propagačnej komisie na upomienkový predmet kameň na drevenej podloţke s ďakovným textom na kovovom štítku, aj s predloţenou
kalkuláciou, ako symbolické poďakovanie sponzorom, ktorí prispeli na rekonštrukciu Chaty
pod Rysmi sumou 200 € a viac. Ukladá propagačnej komisii pripraviť ich potrebný počet.
Z: V.Povoda, P.Zajac; T: 25.9.2013
Stav: Plynie predĺţený termín. Zoznamy boli dodané, na zhotovení 3D „poďakovania“ pre
najvýznamnejších aktérov a sponzorov rekonštrukcie (v počte 56 ks) predseda propagačnej
komisie intenzívne pracuje. Poďakovania budú odovzdané na Chate pod Rysmi v rámci
slávnostného znovuotvorenia chaty po rekonštrukcii 25.9.2013.
Uznesenie 38/2013: VV ukladá propagačnej komisii vytvoriť návrh ďakovného listu pre
menej významných sponzorov (s hodnotou príspevku menej ako 200 €).
Z: V.Povoda, P.Zajac; T: 25.9. 2013
Stav: Plynie predĺţený termín. Vizuál návrhu ĎL bol schválený, čiastkové zoznamy adeptov
na ocenenie boli dodané, v súčinnosti s SHS JAMES sa „pracovná verzia“ dolaďuje na
finálny zoznam identifikovaných darcov, aktérov a sponzorov rekonštrukcie (je to viac neţ
600 fyzických, resp. právnických osôb!). ĎL pre všetkých bude pripravený na odovzdanie na
Chate pod Rysmi v rámci slávnostného znovuotvorenia chaty po rekonštrukcii 25.9.2013.
Uznesenie 42b/2013: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom značkárov KZ
Humenné vyznačenie pripájacej trasy na slovenskom úseku Nová Sedlica - Ubľa, vrátane
osadenia smerovníka na hraničnom priechode. Z: Z. Jendţelovská, E. Škutová; T: 30.9.2013
Stav: termín plynie. Z. Jendţelovská zabezpečí informáciu do nasledujúceho zasadnutia VV.
Uznesenie 42c/2013: VV dáva predsedovi KST mandát, aby na výročnej konferencii ERAEWV-FERP v októbri 2013 podporil prijatie dvoch ukrajinských organizácií - Karpatskie
steţky (Ivano-frankovská oblasť) a Transcarpathia (Zakarpatská oblasť) za riadnych členov
ERA-FERP-EWV. Z: P.Perhala; T:10.10.2013
Stav: termín plynie
Uznesenie 60/2013: VV schvaľuje účasť E. Škutovej, M. Kublu a R. Šimka na trojstrannom
stretnutí značkárov KST-KČT-PTTK v Sromowcach Niżnych (PL), a zúčtovanie súvisiacich
cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: Z. Jendţelovská, E.Škutová,
M. Kubla, R.Šimko; T: 8.-11.5.2013
Stav: P. Perhala urgoval dodanie zápisu zo stretnutia. Kým nebude, zostáva to v sledovaní.
Uznesenie 63/2013: VV KST ukladá OaLK KST pripraviť návrh rámcovej dohody KST
s dobrovoľnými funkcionármi a zamestnancami KST, prispievajúcimi do oficiálnych
materiálov KST textami, fotografiami, grafickými návrhmi či inými výstupmi, v tom zmysle,
ţe sa vzdávajú svojich autorských práv a súhlasia s ďalším pouţívaním „diela“ v KST, či uţ
v pôvodnej, alebo podľa potreby aktualizovanej podobe. Z: M. Heinrich; T: 30.9.2013
Stav: termín plynie.
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Uznesenie 73/2013: VV schvaľuje účasť predsedu KST na 44. výročnej konferencii ERAEWV-FERP v meste Vršac, Srbsko, v termíne 10.-13.10. 2013. Cestovné náklady delegáta
budú hradené z rozpočtu sekcie značenia. Z: P.Perhala; T: 10.10.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 103/2013: VV schvaľuje plán inventarizácií objektov KST a zloţenie
inventarizačných komisií (IK) na rok 2013 nasledovne:
- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava; T: 11.12.2013; IK: Z. Jendţelovská, P.Perhala, A. Luhová
- RS Kokava-Háj; IK: A. Senková, E.Škutová, A.Luhová, V.Fehérpataky, T: 2.9.2013
- Zbojnícka chata; IK: M. Herchl, J.Polomský,V.Povoda, + zástupca SHS JAMES
- Téryho chata; IK: E. Fábryová, J.Polomský, M.Herchl, + zástupca SHS JAMES
- Chata pri Zelenom plese; IK: J.Polomský, M.Herchl, A. Luhová, + zástupca SHS JAMES
- Chata Rysy; IK:E. Fábryová, Z.Jendţelovská,M.Herchl, zástupca RK KST, zástupca SHS JAMES
- Chata M.R.Š., IK: E. Fábryová, Z.Jendţelovská, E.Škutová, A.Luhová, zástupca RK KST
a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad členov IK v zmysle VP č.9 o cestovných
náhradách. Z: P.Perhala, T: 31.12.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 108/2013: VV ukladá majetkovej komisii KST pripraviť návrh na revitalizáciu
všetkých chát KST. Z: M.Herchl, T: 4.10.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 109a/2013: VV ukladá členke VV KST pre sekcie pripraviť návrh na doplnenie
lektorského zboru o kvalifikovaných lektorov zo štruktúr KST. Z: Z.Jendţelovská, T:
10.7.2013
Stav: zmeškaný termín, nositeľka úlohy sa ospravedlnila s prísľubom dodať návrh do 14 dní.
Uznesenie 110/2013: VV ukladá predsedovi UMK KST zabezpečiť učebné texty podľa
poţiadaviek sekcií KST. Z: V. Povoda, M.Belás, T: 31.12.2013
Stav: Termín plynie.
Uznesenie 118/2013: VV schvaľuje, aby členským organizáciám TID z Nemecka, Maďarska
a Srbska, ktoré v rokoch 2003-2005 poskytli KST príspevok na prípravu kroniky TID
(Deutscher Kanusportverband BRD 2 400 €, Magyar Kajak-Kenu Szövetség 1330 €,
Kajakarski savez Srbije-odbor turizma 400 €), boli tieto ich príspevky, podloţené dokladom
o bankovom prevode, resp. iným vierohodným dokladom vrátené, nakoľko vydanie kroniky
sa neuskutočnilo. Z: E.Fábryová, T: 31.12.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 120/2013: VV ukladá majetkovej komisii KST zamedziť negatívnej prezentácii
KST v ruinách Športkempu T. Lomnica neodkladným kontaktovaním aktuálneho majiteľa
objektu, aby z priečelia vstupnej brány odstránil logá KST. Z: M. Herchl, T: 31.10.2013
Stav: M.Herchl neuspel pri hľadaní majiteľa objektu. E.Fábryová prisľúbila, ţe v predĺţenom
termíne mu pomôţe zjednať nápravu inou cestou.
Uznesenie 123/2013: VV berie späť návrh na zmenu vykonávacieho predpisu KST č. 1/2011
o členstve predloţený na zasadnutie ÚR 3. - 4. júla 2013, schvaľuje návrh Mareka Heinricha
na zmenu uvedeného vykonávacieho predpisu a navrhuje ÚR schváliť predĺţenie platnosti
tejto zmeny. Z: M. Heinrich, T: 14.12.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 124/2013: VV ukladá predsedovi Organizačnej a legislatívnej komisie KST M.
Heinrichovi zaoberať sa námetom M. Ţilku na zlúčenie RR KST Poprad a RR KST Levočské
vrchy – Branisko. Z: M. Heinrich, T: 3.10.2013
Stav: riešiteľ poţiadal o predĺţenie termínu do nasledujúceho zasadnutia VV.
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Uznesenie 125/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu delegátov KST na rokovanie s KČT
v zloţení P. Perhala, Š. Kuiš, Z. Jendţelovská, V. Povoda a pozvanie 4 zástupcov KČT
v termíne 18. – 20. októbra 2013 v penzióne Rozálka v Pezinku.
Z: P.Perhala, Z.Jendţelovská, Š.Kuiš, V.Povoda, T: 18.-20.10.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 127/2013: VV KST schvaľuje na návrh P. Perhalu delegáciu v zloţení E.
Fábryová a Z. Jendţelovská na Medzinárodné majstrovská PTZ do Orlovej v ČR dňa
14.9.2013. Z: E. Fábryová, Z. Jendţelovská, T: 14.9.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 128/2013: VV ukladá na návrh P. Perhalu Organizačnej a legislatívnej komisii
KST pripraviť návrh pokynov na zabezpečenie volebného VZ v roku 2014 a predloţiť návrh
VV KST na prerokovanie. Z: M. Heinrich, T: 8.11.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 130/2013: VV schvaľuje registráciu ochranných známok a loga KST podľa
písomného návrhu PK KST a ukladá PK KST pripraviť písomné podklady potrebné pre
registráciu na podpis štatutárovi KST. Návrh na registráciu podať najskôr v januári 2014.
Z: V. Povoda, P. Zajac; T: 31.1.2014
Stav: termín plynie
Uznesenie 131/2013 VV ukladá na návrh P. Perhalu majetkovej komisii KST a propagačnej
komisii KST pripraviť prezentáciu na TK s ENELom. Majetková komisia odošle podklady
propagačnej komisii do 31.8.2013. Z: M. Herchl, V. Povoda, P. Zajac; T: 15.9.2013.
Stav: termín sa prudko blíţi, P.Perhala urgoval meškajúce podklady z Majetkovej komisie.
Nové uznesenia:
Uznesenie 134/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje delegátov KST na VZ AŠPV SR
v Bratislave dňa 2.10.2013 v zloţení: P. Perhala, E. Fábryová, J. Pullmann, J. Racek, R.
Šimko a zúčtovanie cestovných náhrad v zmysle VP č. 9 o cestovných náhradách.
Z: P.Perhala, T: 2.10.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 135/2013: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie získať kontakt na nového
majiteľa Chaty na Veľkom Inovci (cudzí štátny príslušník) a pripraviť návrh listu v mene
predsedu KST so ţiadosťou o osobné stretnutie. Z: M.Herchl, T: 30.11.2013.
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

VV sa oboznámil s písomnou informáciou predsedu organizačnej a legislatívnej komisie
k úlohe z uznesenia 101/2013 - aké úpravy stanov a VP KST by si vyţadovalo zavedenie
individuálneho členstva a konštatuje, ţe túto tému nie je vhodné otvárať, kým nebude
ukončená aktuálne prebiehajúca revízia stanov a VP.
VV sa oboznámil s písomnou informáciou predsedu organizačnej a legislatívnej komisie
k úlohe z uznesenia 162/2012 - aké náleţitosti by mal mať preukaz člena KST v prípade
prechodu na plastikovú členskú kartu a schvaľuje ďalší postup.
Uznesenie 136/2013: VV na návrh P.Perhalu schvaľuje komisiu na vytvorenie návrhu nového
členského preukazu KST a zabezpečenie prechodu na túto novú formu preukazu od 1.1.2015,
v zloţení P. Perhala, E. Fábryová, M.Heinrich, Š.Kuiš, Z.Jendţelovská, P.Zajac. Z: P.Perhala,
E. Fábryová, M.Heinrich, Š.Kuiš, Z.Jendţelovská, P.Zajac T: priebeţne a do 31.12.2014
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

VV prerokoval stav systému vnútornej komunikácie (uznesenie 162b/2012) a konštatuje
potenciál zlepšenia vnútornej komunikácie po zavedení nového informačného systému (IS).
Uznesenie 137/2013: VV ukladá predsedovi KST informovať výkonný výbor o priebehu
pilotnej prevádzky IS . Z: P.Perhala T: 30.3.2014 a ďalej priebeţne.
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0
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VV vzal na vedomie informáciu P.Perhalu, ţe vypršala lehota platnosti povolenia KÚŢP pre
podujatie Národný výstup na Kriváň (vydané na roky 2009 - 2013).
Uznesenie 138/2013: VV ukladá predsedovi KST zabezpečiť obnovenie povolenia pre
Národný výstup na Kriváň na ďalšie 5-ročné obdobie (2014-2018) - podať novú ţiadosť na
obvodný úrad ŢP v Poprade. Z: P.Perhala, T: 31.10.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

VV vzal na vedomie informáciu P.Perhalu o zlom aţ kritickom stave niektorých úsekov
vyznačeného turistického chodníka na Kriváň a o zámere organizačného štábu Národného
výstupu na Kriváň (NVK) osadiť na Troch studničkách informačnú a pamätnú tabuľu NVK.
Uznesenie 139/2013: VV ukladá predsedovi KST vyvolať rokovanie so ŠL TANAP s cieľom
dosiahnuť rekonštrukciu poškodeného chodníka na Kriváň a získať súhlas na umiestnenie
informačnej a pamätnej tabule Národného výstupu na Kriváň v lokalite Tri studničky.
Z: P.Perhala, T: 31.10.2013.
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 140/2013: VV schvaľuje návrh zmluvy medzi sekciami LT KST, KČT a PTTK
s pripomienkami M. Heinricha a ukladá zaslať ho predsedovi sekcie LT KST. Z: Z.
Jendţelovská, T: 30.9.2013.
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 141/2013: VV schvaľuje materiál „Prehľad poplatkov za hostí a zástupcov vedenia
KST v organizačnom štábe zrazov“, predloţený podpredsedom KST Š.Kuišom, ako povinnú
prílohu Zmluvy o príspevku a spoluorganizovaní zrazov a stretnutí TOM. Riešiteľovi ukladá
zaslať skompletizovaný návrh Zásad prípravy a organizovania zrazov KST členom ÚR KST
najneskôr 30 dní pred zasadnutím. Z: Š.Kuiš, T: 13.11.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

2. Aktuálne majetkové otázky ( M.Herchl)
Vzhľadom na splatnosť uznesenia 108/2013 v termíne nasledujúceho zasadnutia VV, členovia
VV akceptovali návrh predsedu presunúť aj tento bod do nasledujúceho zasadnutia.
3. Príprava pravidelného dvojstranného rokovania KST – MTSz (P.Perhala, Š.Kuiš)
Informoval Š.Kuiš, doplnil P.Perhala. Stretnutie sa tento rok uskutoční v Maďarsku
(pravdepodobne v Budapešti), v termíne 22.-24.11.2013.
Uznesenie 142/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu delegáciu KST na dvojstranné
rokovanie KST-MTSz v zloţení P.Perhala, Š.Kuiš, Z. Jendţelovská, M. Herchl a zúčtovanie
súvisiacich cestovných náhrad členov delegácie v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z:
P.Perhala, Š. Kuiš, Z. Jendţelovská, M. Herchl; T: 22.-24.11.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

4. Fungovanie systému vnútornej komunikácie v KST (všetci členovia VV)
Téma bodu bola prerokovaná v rámci kontroly úloh. Vypustenie uznesenia 162b/2012
(splnená úloha), prijatie nového uznesenia 137/2013.
5. Rôzne
5.1 P.Perhala informoval VV o priebehu spomienkových podujatí KST k 140. výročiu
zaloţenia Uhorského karpatského spolku (UKS). V piatok 9.8.2013 bola v hoteli Grand
v Starom Smokovci vernisáţ výstavy k histórii spolku. Scenár výstavy pripravil a exponáty zo
svojej súkromnej zbierky a archívu zapoţičal predseda najnovšej regionálnej rady KST
Levočské vrchy - Branisko, Ernest Rusnák, s inštaláciou mu pomohol predseda propagačnej
komisie KST Pavol Zajac. Výstava prezentuje zakladateľské osobnosti, dobový turistický
výstroj, fotografie prvých chát, prvé turistické odznaky z vtedajších čias i staré mapy -
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najvzácnejšia z roku 1896. Informácie sú podané v heslovitej forme na infopaneloch.
Vernisáţ spestril ţivý "3D exponát" tatranského horského vodcu - E.Rusnák v dobovom
odeve s typicky cez plece previazaným lanom. Výstava potrvá do 31.12.2013. Po tomto
termíne môţe byť inštalovaná aj na iných miestach podľa záujmu.
V sobotu bola druhá časť slávnosti - spomienkový výstup na Zbojnícku chatu. Do prezenčnej
listiny sa v priebehu dňa zapísali takmer dve stovky turistov z mnohých krajín. So
slávnostnými príhovormi na poludnie vystúpili predsedovia nástupníckych organizácií UKS
KST P. Perhala a SHS JAMES I. Koller, podpredseda KČT J. Babnič, zástupkyňa primátora
mesta Vysoké Tatry a námestník Štátnych lesov TANAP P. Špitzkopf, odbornejšie
a podrobnejšie o histórii vzniku UKS hovorili za KST Ernest Rusnák, za MTSz, člen VV
Gábor Kunos. Vernisáţ v Grande aj spomienková slávnosť na Zbojníckej chate boli dobre
pripravené mali dôstojný priebeh a príjemnú atmosféru. P.Perhala vyzdvihol aktívny prístup
propagačnej komisie KST, ktorá prišla s nápadom na spomienkové podujatie, a s pomocou
E.Rusnáka ho dokázala úspešne zrealizovať. Ohlasy od partnerov, čestných hostí a ďalších
účastníkov z KST aj iných organizácií boli iba pozitívne. VV vzal informáciu na vedomie.
5.2 P.Perhala informoval VV ohľadne predĺţenia registrácie ochranných známok na pásové
turistické značenie.
Uznesenie 143/2013: VV ukladá na návrh P. Perhalu podpredsedovi pre organizáciu a legislatívu
preskúmať moţnosti predĺţenia novej registrácie ochranných známok na pásové turistické značenie na
Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Z: M.Heinrich, T: 30.11.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

5.3 Na ústredie KST bolo doručené oficiálne pozvanie na Zraz VhT KČT
Uznesenie 144/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu V. Jeremiáša ako delegáta KST na
Zraz VhT KČT v termíne 12.-15.9. 2013 a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP
č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, V. Jeremiáš; T: 12.9.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

5.4 Predseda KST dostal oficiálny e-mail, ktorým predstaviteľ občianskej iniciatívy Naše
hory Martin Porada písomne odstúpil z radu signatárov Dohody o spolupráci v oblasti
ochrany prírody a krajiny a cestovného ruchu (ďalej len Dohoda), s odôvodnením ţe sa
nenapĺňali jeho očakávania a nebrali do úvahy jeho návrhy. Ako uviedol vo svojom
stanovisku, názory na postup sa líšia ale cieľ – sprístupňovanie našich hôr - zostáva spoločný.
Hovorca signatárov M. Heinrich: -Ako je dobrým zvykom v KST, tak je to aj v tomto prípade
– problémy a diskusie okolo nich vţdy boli a sú nezávislé od seba, no veci sa riešia, bez ohľadu
na mnoţstvo diskusií. Zmena v štruktúre signatárov Dohody nemá vplyv na ďalší postup
v otázkach predmetu Dohody.
Uznesenie 145/2013: VV berie na vedomie odstúpenie M.Poradu od Dohody o spolupráci
v oblasti ochrany prírody a krajiny a cestovného ruchu, ktorú KST podpísal 14.12.2012.
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

5.5 E. Fábryová upozornila, ţe internetové zverejňovanie pozvánok miestnych O a K na ich
podujatia im zakladá povinnosť ohlásiť podujatie na príslušný Obvodný úrad ţivotného
prostredia (OÚŢP). Navrhla poţiadať ministerstvo ŢP SR o výnimku alebo hľadať iné
riešenie.
Uznesenie 146/2013: VV ukladá na návrh E. Fábryovej podpredsedovi pre organizáciu
a legislatívu aby na základe platného legislatívneho rámca pripravil stanovisko a návrh
informácie pre OaK KST aké sú ich povinnosti voči orgánom ŢP pri organizovaní verejných
turistických podujatí. Z: M.Heinrich, T: 30.11.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

5.6 Návrhy na ocenenia - RR KST Čadca predloţila návrhy TK Polom Raková, TJ
Lokomotíva Čadca a KT Svrčinovec.
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Uznesenie 147/2013: VV udeľuje na návrh RR KST Čadca Zlatý odznak KST Petrovi
Kubaškovi, TK Polom Raková. Ukladá vystaviť ocenenie a zaslať navrhovateľovi.
Z: P. Perhala, T: 30.9.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

VV berie na vedomie, ţe predseda KST udelil Čestné uznanie KST, na návrh RR KST Čadca,
Jánovi Kubaškovi, Františkovi Brošovi, Alojzovi Kubaškovi, Ing. Vladimírovi Tutkovi,
Antonovi Chabrečekovi, Jarmile Kubaškovej, Helene Tlelkovej, Bernardíne Brošovej, Marte
Balošákovej, Jozefovi Matyšákovi in memoriam (všetci TK Polom Raková), Pavlovi
Banášovi a Jaroslavovi Špilákovi.
5.7 P.Perhala informoval o návrhu predsedu sekcie VT KST J.Šoffu. J. Šoffa dostal pozvanie
na konferenciu o riečnej preprave, ktorá bude v Ţiline. Poţiadal o schválenie svojej účasti na
konferencii. V diskusii zazneli nesúhlasné vyjadrenia (predseda RK KST J. Pullmann
upozornil, ţe pozvánka nebola na ústredie KST doručená obvyklým spôsobom ani včas) aj
kompromisný protinávrh M. Herchla súhlasiť s účasťou J. Šoffu na konferencii na jeden deň
(bez nocľahu) a s podmienkou, ţe predloţí referát, ktorý hodlá na konferencii predniesť.
Hlasovalo sa najprv o návrhu J.Šoffu, či ho VV schváli ako oficiálneho delegáta KST,
s nárokom na preplatenie cesty, nocľahu a stravy:
Hlasovanie: ZA - 0 hlasov, PROTI – 6; zdržal sa – 1 ; výsledok: NESCHVÁLENÉ

Nasledovalo hlasovanie o vyššie uvedenom protinávrhu M. Herchla:
Hlasovanie: ZA - 1 hlas, PROTI – 1; zdržal sa – 5 ; výsledok: NESCHVÁLENÉ

Uznesenie 148/2013: VV vzal na vedomie informáciu o pozvaní J.Šoffu na Celoštátnu
konferenciu s medzinárodnou účasťou o riečnej preprave v Ţiline v termíne 18.-20.9.2013, a
neschválil jeho účasť ako delegáta KST. Ukladá predsedovi KST informovať J.Šoffu
o stanovisku VV. Z: P.Perhala, T: 15.9.2013.
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 1

5.8 Na ústredie KST prišlo pozvanie na 18. valné zhromaţdenie PTTK pre dvojčlennú
delegáciu KST.
Uznesenie 149/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu delegáciu KST na 18.VZ PTTK vo
Varšave, v termíne 12.-15.9.2013 v zloţení P. Perhala, D.Valúch a zúčtovanie súvisiacich
cestovných náhrad členov delegácie v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, D.
Valúch; T: 12.9.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

5.9 Na ústredie KST prišlo pozvanie na tlačovú konferenciu, ktorú pripravuje partner KST
Slovenské Elektrárne, a.s. (SE) v hoteli Grand, Starý Smokovec 24.9.2013
Uznesenie 150/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu zastúpenie KST na tlačovej konferencii SE
- Správa TANAP - KST v hoteli Grand, Starý Smokovec, 24.9.2013 v zloţení P. Perhala, E. Fábryová,
Z. Jendţelovská, D.Valúch a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných
náhradách.Z: P.Perhala, E. Fábryová, Z. Jendţelovská, D.Valúch, T: 24.9.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

5.10 Spolumajitelia Chaty pod Rysmi KST a SHS JAMES pozývajú na jej slávnostné otvorenie po
rekonštrukcii dňa 25.9.2013.
Uznesenie 151/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu reprezentáciu KST na slávnostnom otvorení
Chaty pod Rysmi po 4-ročnej rekonštrukcii dňa 25.9. 2013 v zloţení P.Perhala, E. Fábryová, Š.Kuiš,
M. Herchl, Z. Jendţelovská, E. Rusnák, J. Polomský, M. Mudrák, S. Mäkká a zúčtovanie súvisiacich
cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, E. Fábryová, Š.Kuiš, M.
Herchl, Z. Jendţelovská, E. Rusnák, J. Polomský, M. Mudrák, S. Mäkká, T: 25.9.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

5.11 Dňa 26.9. 2013 sa na Chate pod Rysmi uskutoční rokovanie spolumajiteľov KST a SHS JAMES
s nájomcami 5 chát.

Uznesenie 152/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu zástupcov KST na rokovanie
spolumajiteľov s nájomcami chát na Chate pod Rysmi dňa 26.9. 2013 v zloţení P.Perhala, E.
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Fábryová, Š. Kuiš, M. Herchl, Z. Jendţelovská, J. Polomský a zúčtovanie súvisiacich cestovných
náhrad členov delegácie v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, E. Fábryová, Š. Kuiš,
M. Herchl, Z. Jendţelovská, J. Polomský, T: 26.9.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

5.12 Ďalšie pracovné cesty členov ÚR KST a generálneho sekretára KST v spoločnom uznesení:
Uznesenie 153/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu účasť
- P. Perhalu a D.Valúcha na rokovaní s riaditeľom hotela Zochova chata, v Modre-Harmónii dňa
13.8.2013 - zisťovanie podmienok pre prípravu 46. Výročnej konferencie ERA-FERP-EWV v roku
2015 na Slovensku;

- P.Perhalu na zasadnutí pracovnej komisie v gescii ministerstva ţivotného prostredia SR,
pripravujúcej tzv. Karpatskú stratégiu Slovenska, v Banskej Bystrici dňa 27.8.2013 –
sformulovanie podmienok a smerov rozvoja trvalo udrţateľného turizmu v SR,;
- P.Perhalu a J.Racka na vyhodnotení Národného výstupu na Kriváň 2013 v Tatranskej
Lomnici 2.9.2013, na základe pozvania primátora mesta Vysoké Tatry;
- P.Perhalu a J.Racka na rokovaní s námestníkom generálneho riaditeľa Lesy SR, š.p.,
v Banskej Bystrici, 3.9.2013 - konkretizácia doteraz nenapĺňajúcej sa rámcovej dohody
o spolupráci podpísanej pred dvomi rokmi;
- P. Perhalu a D.Valúcha na rokovaní s pracovníkmi úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK)
asistentom ţupana Mgr. J.Behulom a vedúcou odboru kultúry TTSK PhDr. Ľ. Malou v Trnave dňa
10.9.2013 - vyuţitie priestorov a sluţieb organizácií, ktorých zriaďovateľom je TTSK, na prípravu
turistickej konferencie s medzinárodnou účasťou v Trnave 6.-8.12.2013
a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad uvedených pracovných ciest v zmysle VP č.9
o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, J. Racek, D.Valúch; T: 13.8.,27.8.,2.9. 3.9.,10.9.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

5.13 Na základe písomného predvolania sa zúčastnili E. Fábryová, E. Škutová a A. Kubáň na
ústnom pojednávaní na Obvodnom úrade ŢP v Povaţskej Bystrici ako zástupcovia KST.
Hroziacu vysokú pokutu za to, ţe vyznačeniu nového úseku chodníka v NPR Stráţov
nepredchádzalo schválenie zámeru orgánom ŢP, sa podarilo zníţiť na viac-menej
symbolických 30 € (plus 33,19 € správny poplatok). P.Perhala apeloval na predsedníčku SZ
KST, aby sa takéto incidenty neopakovali, nové trasy musia byť pred vyznačením schválené
nielen interne - sekciou značenia, ale aj externe (úrad ŢP, stavebný úrad, vlastníci pozemku).
V.Povoda špecifikoval rolu stavebného úradu a vlastníkov pri stavebnom konaní. Prisľúbil
vypracovať inštrukciu pre značkárov ako majú postupovať.
Uznesenie 154/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu účasť E. Fábryovej, E. Škutovej a A.
Kubáňa na ústnom pojednávaní na OÚŢP v Povaţskej Bystrici 4.9.2013 vo veci nelegálne
vyznačeného turistického chodníka na území NPR Stráţov, z vrchu Stráţov, do obce Pruţina,
a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z: P.Perhala, E. Fábryová, E. Škutová a A. Kubáň T: 4.9.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

5. Rozšírený VV s RR KST Zvolen a predsedami OaK KST regiónu
P.Perhala predstavil členov VV, predsedníčka RR KST Zvolen Eva Škutová, ktorá je aj
predsedníčkou ústrednej sekcie značenia KST, predstavila prítomných členov RR, predsedov
OaK KST zvolenského regiónu a stručne aj samotný región.
Aktuálne je pod RR registrovaných 12 fungujúcich odborov/klubov. Najväčší je OKST Detva
(67 členov), najmenší Slávia Zvolen pri Technickej univerzite (8 členov). Vo zvolenskom
regióne sú podmienky na všetky presuny, zatiaľ sa však aktívnejšie neprejavili cykloturisti,
akosi sa vytrácajú v minulosti agilní vodní turisti, takţe ťaţiskom sú podujatia pešej,
lyţiarskej a vysokohorskej turistiky. Územne je región členený na 3 okresy - Zvolen, Krupina,
Detva, v ktorých sa 13 vyškolených značkárov stará spolu o 420 km peších TZT. Postupne sa
hlásili o slovo prítomní funkcionári.
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Ján Michalec, podpredseda RR, predseda komisie značenia a predseda KST Horec Zvolen
predstavil aktivity svojho klubu. Hlavnou sezónou je zimné obdobie, významnejším
podujatím v ich réţii je lyţiarsky prechod Banská Bystrica – Zvolen. Ako regionálny šéf
značkárov s uznaním hodnotil nárast štátnej dotácie za posledné roky, umoţnilo to výraznú
obnovu značenia v regióne, vrátane nových smeroviek, vzniklo aj niekoľko nových úsekov.
Zaujímal sa ako to bude s výmenou značkárskych preukazov. Odpovedal P.Perhala – poţiadal
značkárov o trpezlivosť, situáciu skomplikovala nutnosť reakreditácie vzdelávania a výchovy
odborných inštruktorov KST. Garanciou toho, ţe u akreditačnej komisie Ministerstva školstva
uspejeme je nadviazanie spolupráce s Fakultou telovýchovy a športu, predsedom učebnometodickej komisie je pedagóg FTVŠ Martin Belás. Takéto spojenie KST s FTVŠ dobre
fungovalo aj v minulosti, keď dlhoročným predsedom UMK KST bol J. Ţiškay. Ďalšia
otázka J.Michalca: Nie je moţné urýchliť preplácanie značkárskych náhrad? E.Škutová:
závisí to hlavne od samotných značkárov, podklady treba odovzdávať čím skôr a správne
vystavené. E.Fábryová priblíţila aktuálny legislatívny problém značkárskej agendy - nutnosť
prihlasovať značkárov do sociálnej poisťovne.
Juraj Kalamár, predseda KST Detva spomenul ich tradičné podujatia – silvestrovský výstup
na Poľanu, prvomájový výstup na Javor. Konštatoval, ţe členská základňa ich klubu starne.
Majú síce 67 členov, ale z toho len jedno dieťa do 15 rokov! Aktuálne je priemerný vek člena
klubu 57 rokov a nezadrţateľne smerujú k 60-ke, čiţe turistický senior klub. Nedarí sa
pritiahnuť do klubu mládeţ. Má ústredie rozpracovanú nejakú stratégiu ako zlepšiť stav?
Reagovala E.Fábryová – spomenula zmeny demografie SR, zmeny ţivotného štýlu: mladí
v aktívnom veku majú menej voľného času, kolektívne preţívanie voľnočasových aktivít
ustúpilo individualizmu, dnešní rodičia majú väčšie obavy púšťať deti do prírody s „cudzím“
človekom, deti sú chúlostivejšie, ubudlo schopných vedúcich (buď zostarli, alebo uţ nemajú
chuť preberať zodpovednosť). To všetko hrá proti vstupovaniu detí do turistických oddielov
mládeţe, TOM-y zaznamenali veľký pokles členskej základne. Vedenie KST chce naďalej
verejnosti ponúkať obe alternatívy – pre menšie deti rodinnú turistiku rodičov s deťmi, pre
staršie deti samostatnú turistiku mládeţe.
J.Kalamár zhrnul aj svoje dojmy z nedávneho 60. turistického zrazu v Bratislave. Od
jubilejného zrazu očakávali turisti z Detvy niečo nadštandardné, no opak bol pravdou:
ubytovanie biedne, doprava na trasy príliš drahá, zo strany bratislavských turistických klubov
prevaţne nezáujem. No ale kto sa chcel na zraze cítiť dobre, tak sa tak cítil. Atmosféra bola
ako vţdy kamarátska, vďaka dobrým vzťahom a starým priateľstvám turistických skupín
z východu, stredu aj západu Slovenska. Reagoval P.Perhala – obhajoval prácu OŠ, všetci
v ňom pracovali na príprave dlhodobo a vyvinuli veľké úsilie pripraviť po všetkých stránkach
zaujímavý zraz. Ţiaľ, hlavné mesto sa ukázalo macošskejšie ako mnohé menšie mestá na
Slovensku, kde si radní páni dokázali vziať turistické podujatie za svoje. V Bratislave
organizátor naráţal na neochotu a nezáujem mesta, mestských častí, inštitúcií a firiem,
očakávaná sponzorská podpora bola minimálna. Prírodné kúpalisko Zlaté piesky je pekný
areál, no ubytovacie kapacity v ňom sú nedostatočné, staré a nekvalitné. Výsledkom bola
finančná strata organizátora a nie celkom spokojní účastníci. Mrzí nás to, ako predseda RR
KST - KBT musím zniesť kritiku, ale ako predseda KST sa pýtam: a kedy bude zraz vo
Zvolene? E.Škutová: neuchádzame sa o zraz, lebo naň nemáme ubytovacie kapacity.
Pavel Fabian, predseda KST Pustý hrad Zvolen, komentoval náročnosť financovania klubovej
činnosti v porovnaní s minulosťou. Hovorí sa o moţnosti získať dotácie, granty, ale ich
zúčtovanie je zloţité a prísne, ak klub nemá vo svojich radoch profesionálne zdatného
finančného poradcu, viac stratí, neţ získa. Od ústredia KST by očakával viac prostriedkov na
podujatia, vyzerá to ţe všetko ide len na turistické značenie. Zaujímal sa o moţnosť udelenia
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čestného ocenenia KST in memoriam, o moţnosť pomenovať chodník na Pustý hrad po
archeológovi Hanuliakovi. Odpovedali P. Perhala a E.Fábryová.
Štefan Renčko, vo výkonnom výbore RR predseda sekcie LT, predseda KST Hriňová,
spomenul tradičný lyţiarsky prechod Prašivá – Hriňová, i ďalšie podujatia. Je o ne záujem,
vţdy to závisí od podmienok(sneh, počasie) ale v priemere býva účasť okolo 200 turistov na
lyţiach. Svoj klubový kalendár má Hriňová bohatý, aj keď všetko sa nepodarí zrealizovať.
Zaznamenali úbytok zakúpených členských známok, pripisujú to zvýšeniu ceny členskej
známky pre kategóriu seniorov. Reagoval P.Perhala.
p. Fidluš, KST pri TJ Druţstevník Sebechleby, hovoril o práci s mládeţou. Vedie turistický
krúţok pri škole, vyuţíva „kultúrne poukazy“, získava do krúţku kaţdoročne 20 aţ 30 detí.
Deťom treba predstaviť konkrétny plán činnosti a potom sa vţdy niekto „chytí“. Pochválil sa,
ţe nedávno konečne získali svoje klubové priestory. Ako je Detvanom blízka Poľana, tak je
pre Sebechleby a okolie príťaţlivé Sitno. Voľakedy tam bola chata, dnes je z nej ruina. Dá sa
s tým niečo spraviť? Odpovedal M.Herchl, člen VV pre majetok – chata nikdy nepatrila
ústrediu KST, takţe vedenie KST bohuţiaľ nemá na tento objekt ţiadny dosah.
Na záver vymedzeného času P.Fabian pozval členov VV a všetkých prítomných na Pustý
hrad, poskytol informácie a organizačné pokyny k 21. ročníku výstupu.
P.Perhala vyzdvihol verejnoprospešnosť dobrovoľníckej práce funkcionárov KST, zaţelal
turistom vo zvolenskom regióne mnoţstvo úspešných podujatí, poďakoval za účasť, za
podnety z diskusie a za pozvanie na Pustý hrad, prisľúbil účasť delegácie VV.
-------Turistický program v sobotu 7.9.2013
Tradičným podujatím turistov zo Zvolena a okolia je výstup na Pustý hrad. V peknom počasí
vystúpilo v sobotu 7.9.2013 na Pustý hrad viac neţ 500 turistov, medzi nimi aj členovia VV
P.Perhala, M.Herchl a Z.Jendţelovská, predsedníčka RR E.Škutová a generálny sekretár
D.Valúch. Tradíciu zaloţili turisti KST z klubu Vpred, v tomto roku to bol uţ 21. ročník
výstupu, ktorý sa v posledných rokoch hrdí prívlastkom „primátorský“. Práve turistom z KST
sa v spolupráci s archeológmi v 90-tych rokoch minulého storočia podarilo upozorniť na
historický význam tejto lokality. Odvtedy sa tu našli početné archeologické nálezy od doby
kamennej, cez dobu bronzovú aţ po raný stredovek. Kráľovský hrad tu bol vybudovaný v 12.
storočí nášho letopočtu, od 17. storočia význam opevnenia upadal. V roku 1992 začal
systematický prieskum a úpravy terénu ako aj úsilie zakonzervovať zvyšky ruín. Dnes je uţ
areál Pustého hradu obľúbeným vychádzkovým miestom Zvolenčanov. Dýcha históriou a
poskytuje nádherný panoramatický pohľad na údolie Hrona od Banskej Bystrice takmer aţ po
Hronskú Dúbravu. Výstup na Pustý hrad v posledných rokoch organizačne pripravuje KST
Pustý hrad s podporou mesta Zvolen.

Zapísal: Dušan Valúch, generálny sekretár KST

Overil:

Peter Perhala
predseda Klubu slovenských turistov
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