Podali ste 2 % v inom okrese?
V týchto dňoch nabiehajú na účet KST 2 % z daní za rok 2005. Ak evidujete
v regióne niekoho, kto Vám dáva 2 %, ale daňové priznanie podáva v inom okrese,
musíte nám túto skutočnosť vydokladovať. Stačí kópia daňového priznania
a písomné potvrdenie dotyčnej osoby, že konkrétne Vám (odboru, TOM-u,
klubu...) dáva svoje 2 % z daní. Tieto doklady je potrebné predložiť najneskôr do
1.9.2006. V opačnom prípade to nebude brané do úvahy.
Anna Slivková, hospodárka KST

Ubytovanie v Dome turistov v Banskej Belej
Lokalita: CHKO Štiavnické vrchy - Banská Belá (6 km od Banskej Štiavnice)
Počet miest: 6 – 8 osôb v 2-och izbách
Vybavenie: kompletne zariadená kuchynka (mikrovlnka, plynový sporák), WC,
kúpeľňa (s teplou i studenou vodou)
Doprava: autobusom, vlakom a autom (parkovanie v objekte)
Ubytovanie: pre členov KST vo vlastných spacích vakoch – 90 Sk/osoba/deň (pre
nečlenov 140 Sk/osoba/deň) + spotrebovaná elektrina (1 kWh á 15 Sk)
a spotrebovaná voda (1 m3 á 70 Sk)
Info: KST Dr. Téryho Banská Štiavnica, Ing. Róbert Melcer, M: 0907/522840

JUBILEUM
Dňa 24. júla 2006 sa dožíva významného životného jubilea 60. narodenín
predseda RR KST Spišská Nová Ves a predseda sekcie vysokohorskej turistiky
Vojtech Jeremiáš, ktorého mnohí poznajú ako predsedu organizačného štábu 52.
slovenského zrazu turistov v Slovenskom raji.
Ku gratulantom sa pripája aj redakčná rada.
Súčasťou tohto spravodaja sú VP, ktoré sú vložené tak, aby ste si ich mohli
priamo zaradiť do prebalu Základné dokumenty KST (ktoré dávnejšie dostali
vaše odbory a RR KST).
INFORMÁCIE KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV. Vydáva KST. Vychádza šesťkrát v roku,
každý párny mesiac pre potreby odborov a regionálnych rád KST. Redakčná rada: Ing.
Miroslav Herchl, PhDr. Ladislav Khandl, Peter Perhala. Ročník X. Distribúcia: Baldis, spol. s r.
o., Vajnorská 135, Bratislava pre predsedov všetkých odborov KST, predsedov RR KST,
členom ÚR KST, členom RM KST a regionálnym pracoviskám SZTK. Adresa: KST, Junácka 6,
832 80 Bratislava, tel.: +421/2/49249221, fax: +421/2/49249569, www.kst.sk, e-mail:
ustredie@kst.sk. Reg. č. 3397/05. Vytlačil: Merkury, spol. s r. o., Martinčekova 2, Bratislava.
Náklad 600 výtlačkov. Vyšlo 22. júna 2006. NEPREDAJNÉ!
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Uznesenie z IX. Valného zhromaždenia KST
uskutočneného v Liptovskom Mikuláši 10. – 11. 6. 2006
IX. Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov
A/ p r e r o k o v a l o a s c h v á l i l o
1/ správu o činnosti od VIII. VZ KST prednesenú predsedom KST Miroslavom Herchlom
2/ správu o hospodárení prednesenú podpredsedníčkou KST Evou Škutovou
3/ správu revíznej komisie KST prednesenú predsedom RK KST Jánom Pullmannom
4/ čerpanie rozpočtu KST v roku 2005
5/ návrh rámcového rozpočtu KST na rok 2006
6/ návrh zloženia ÚR KST
7/ návrh na predsedov a členov sekcií a komisií KST
8/ zástupcov KST vo:
a) VV AŠPV SR - namiesto Ing. Evy Škutovej predsedu KST a VV KST delegovanú osobu
b) VV SZTK - namiesto Ing. Evy Škutovej predsedu KST alebo VV KST delegovanú osobu
c) FCC SR - predsedu KST alebo výkonným výborom KST delegovanú osobu
9/ návrh programových úloh KST do X. VZ KST s pripomienkami
10/ zmenu vo vykonávacom predpise č. 2/1999 o oceneniach (doplnenie o Plaketu Alojza
Lutonského)
11/ zmenu vo vykonávacom predpise č. 1/1997 o členstve v KST, čl.3 (zámenu podielov: 30 % pre
RR KST a 20 % pre ÚR KST)
12/ návrh vykonávacieho predpisu č. 11/2006 o pomenovaných tur. značkovaných trasách

B/ z v o l i l o
1/ za predsedu KST a zároveň predsedu VV KST Ing. Miroslava Herchla
2/ za podpredsedu KST pre organizáciu PhDr. Ladislava Khandla
3/ za podpredsedu KST pre ekonomiku Ing. Milana Havlíka
4/ za podpredsedu KST pre program Ing. Štefana Kuiša

5/ za člena VV KST pre činnosť Ing. Eriku Fábryovú
6/ za člena VV KST pre majetok JUDr. Michala Fulku
7/ za člena VV KST pre propagáciu, zahraničné vzťahy a cestovný ruch Petra Perhalu
8/ za predsedu revíznej komisie KST Ing. Jána Pullmanna
9/ za členov revíznej komisie KST Ing. Máriu Vrábovú a Vladimíra Fehérpatakyho

C/ u l o ž i l o v ý k o n n é m u v ý b o r u K S T
1/ Zaoberať sa pripomienkami a námetmi z diskusie na IX. VZ KST T: 15.10.2006
2/ Zverejniť adresár nových členov VV KST a ÚR KST
T: 30.06.2006
3/ Riešiť doplnenie ekonomickej komisie a majetkovej komisie a návrh dať schváliť ÚR KST
4/ Navrhnúť SHS JAMES výmenu percentuálnych podielov na tatranských chatách s cieľom
navŕšiť podiel na Chate pod Rysmi na 100 % v prospech SHS JAMES
5/ Spracovať interné smernice o obehu účtovných dokladov
6/ Riešiť problémy komisie značenia v oblasti ošatného (návrh 200 Sk), poistného, použitia
vozidiel, zmlúv s národnými parkami, inovácii bežných tlačív, prístupu na internetovú
stránku KST, školení inštruktorov značenia a lektorov kurzov
7/ Prehodnotiť vykonávacie predpisy KST v ekonomickej oblasti (použitie vozidla)
8/ Pripraviť novelu stanov, v súvislosti s nakladaním s majetkom, zosúladiť stanovy s
platnými právnymi normami
9/ Oživiť činnosť RR KST Vranov nad Topľou a RR KST Košice – vidiek

D/ s p l n o m o c n i l o
1/ ÚR KST schvaľovať zmeny v zložení sekcií a komisií KST
2/ VV KST dopracovať rozpočet na rok 2006

E/ o d p o r u č i l o
VV KST prostriedky získané z predaja budov v Športkempe využiť ako kapitálový výdavok na kúpu
alebo výstavbu objektu na strednom Slovensku

F/ z o b r a l o n a v e d o m i e
predložené písomné stručné vyhodnotenie činnosti KST spracované L. Khandlom a písomnú správu o
ekonomicko-majetkovej činnosti spracovanú E. Škutovou a D. Kaliským

G/ u d e l i l o
čestné členstvo v KST in memoriam Jozefovi Štefkovi

H/ s k o n š t a t o v a l o
hrubé porušenie stanov KST Ing. Evou Škutovou pri predaji budov v Športkempe v Tatranskej Lomnici
V Liptovskom Mikuláši 11.6.2006
Členovia návrhovej komisie:
Ing. Vladimír Povoda, Doc. PhDr. Július Žiškay, Dušan Reiser, Ing. Vratislav Schaal

Programové úlohy Klubu slovenských turistov
po IX. VZ KST
KST (2006(2006-2008)

Schválilo IX. VZ KST 11. 6. 2006

1) Udržať a niekde aj zvyšovať organizačnú a členskú základňu, najmä
sústredenejšou organizátorskou prácou na všetkých úrovniach, väčším
propagovaním výhod a zliav a metodickou pomocou predsedom OKST.
2) Zvýšiť ekonomickú samostatnosť KST tak, aby základnými zdrojmi
celoročnej činnosti boli členské príspevky, príjmy z s. r. o. Turservis KST
a grantov. Tým zvýšiť akcieschopnosť KST najmä v prvom polroku,
dokiaľ nie sú zo strany MŠ SR zmluvne potvrdené celkové dotácie na
bežný rok.
3) Získať generálneho sponzora KST a ďalšie zdroje rozšírením činnosti
spoločnosti Turservis KST, s. r. o., ale aj reklamou a sprostredkovateľskou
činnosťou KST.
4) Aktivizovať sekcie a komisie tak, aby v celej šírke účinnejšie plnili svoje
úlohy.
5) Zvýšiť počet turistických oddielov mládeže vyškolením nových vedúcich
a získaním oddielov vykonávajúcich aktivitu mimo KST.
6) Pokračovať v značení trás pre lyžiarsku turistiku a cykloturistiku a udržať
úroveň obnovy pešieho značenia získavaním dostatočných zdrojov.
7) Oživiť činnosť viacerých menej aktívnych RR KST, najmä aktivizovaním
významných odborov KST v regióne.
8) Na novom základe vyriešiť vzťah k bývalým pracoviskám SZTK v
regiónoch a nadviazať vzťahy s VÚC a inými novovzniknutými
štruktúrami, pripraviť v tomto smere dohody a koncepcie.
9) Zaviesť efektívnejšie formy informačno-organizačnej práce využívajúcej
vo väčšej miere internet a poskytovať Informácie KST a poštu
elektronicky.
10) V kontakte so zahraničím účinnejšie využívať aplikáciu európskych
skúseností (turistika mládeže, objekty, značenie) do našej praxe,
dohodnutím pracovných neformálnych stretnutí v SR alebo v blízkom
zahraničí.

Vykonávací predpis KST č. 2 z 20.3.1999 v znení zmeny z 11.6.2006

ZÁSADY UDEĽOVANIA ČESTNÝCH OCENENÍ V KST
Klub slovenských turistov na morálne a spoločenské ocenenie dlhodobej činnosti, významnej
a obetavej práce na prospech KST, resp. významného osobného prínosu v oblasti
organizovanej turistiky na Slovensku využíva nasledovné svoje ocenenia:
Článok 1
Čestné uznanie KST za prácu v turistike
-

-

-

-

udeľuje: VV KST (s kompetenciou pre všetky oceňované subjekty) alebo RR KST)
s kompetenciou na ocenenie jednotlivcov a OKST) na základe návrhu sekcií KST,
komisií KST, RR KST, OKST,
za viac ako 10-ročnú obetavú a významnú prácu na prospech organizovanej turistiky,
najmä v oblasti organizačnej, metodickej, cvičiteľskej a publicisticko-propagačnej,
udeľuje sa: jednotlivcom (žijúcim, resp. in memoriam), organizačným zložkám KST (RR,
odborom), prípadne iným subjektom mimo KST, ktoré sa zaslúžili o rozvoj organizovanej
turistiky na Slovensku.
Strieborný odznak KST
udeľuje: VV KST na základe návrhu sekcií, resp. komisií KST, RR KST, OKST
za: najmenej 15-ročnú obetavú a významnú prácu na prospech organizovanej turistiky
(najmä v oblasti organizačnej, metodickej, cvičiteľskej a publicisticko-propagačnej)
nositeľovi čestného uznania KST (jednotlivcom spravidla pri príležitosti 50-ročného
životného jubilea) v nadväznosti na významnú udalosť v KST (napr. jubileum
organizovanej turistiky, resp. telovýchovy v rámci Slovenska či regiónu, jubileum OKST,
RR KST, poriadanie SZT, SZZT),
udeľuje sa: jednotlivcom (žijúcim, resp. in memoriam), organizačným zložkám KST
(sekciám, komisiám, RR KST, OKST), prípadne iným subjektom mimo KST, ktoré
významnou mierou prispeli k rozvoju organizovanej turistiky na Slovensku.

-

-

najvyššie vyznamenanie KST
udeľuje: VZ KST, resp. ÚR KST, návrh predkladá VV KST
za: mimoriadny prínos v oblasti rozvoja a propagácie KST na Slovensku i v zahraničí,
udeľuje sa: jednotlivcom – členom KST (žijúcim, spravidla nad 70 r. veku)
Článok 4
Plaketa KST

-

udeľuje: VV KST na návrh sekcií, komisií KST, RR KST,
udeľuje sa: subjektom – právnickým a fyzickým osobám – mimo KST
za: plodnú spoluprácu a významný prínos pre KST.
Článok 5
Pamätné a ďakovné listy

Pamätný list KST
-

-

-

udeľuje: VZ KST, ÚR KST alebo VV KST na základe návrhu sekcií, resp. komisií KST
alebo OKST,
za: viac ako 25-ročnú obetavú a významnú prácu predovšetkým v oblasti organizačnej,
metodickej a publicisticko-propagačnej činnosti v rámci organizovanej turistiky na
Slovensku nositeľovi strieborného odznaku KST (jednotlivcom spravidla pri príležitosti
60-ročného životného jubilea) v nadväznosti na významnú udalosť v KST,
udeľuje sa: jednotlivcom (žijúcim, resp. in memoriam), organizačným zložkám KST
(sekciám, komisiám, RR KST, OKST), prípadne subjektom mimo KST, resp. ich
predstaviteľom, ktoré dlhoročnou spoluprácou a podporou prispeli k rozvoju
organizovanej turistiky na Slovensku.
Článok 2
Medaila Miloša Janošku
udeľuje: VV KST na základe návrhu sekcií, komisií KST, RR KST, OKST
za: mimoriadny prínos pre rozvoj organizovanej na Slovensku spravidla nositeľom
zlatého odznaku KST, ktorí sa výnimočnou plodnou činnosťou predovšetkým v oblasti

odovzdáva sa pri príležitosti významnej udalosti v živote organizovanej turistiky na
Slovensku ako pripomienka slávnostného aktu,
udeľuje: VV KST na návrh Organizačnej komisie KST.

Ďakovný list KST
-

udeľuje: predseda KST na návrh VV KST, komisie (sekcie) KST, RR KST, OKST
udeľuje sa: fyzickej alebo právnickej osobe v rámci alebo mimo KST ako poďakovanie
za dielčí príspevok, aktivitu na prospech KST.
Článok 6
Záverečné ustanovenia

-

Vykonávací predpis schválila ÚR KST 30.3.1999 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
Zároveň sa ruší platnosť Smernice z 15.5.1993 „Zásady udeľovania čestných uznaní
a odznakov KST“.
Zmena (doplnenie plakety A. Lutonského) vykonaná 11.6.2006 na IX. VZ KST,
s okamžitou platnosťou.

-

udeľuje: VV KST na základe návrhov niektorého svojho člena a návrhov sekcií a komisií
KST, RR KST a OKST
za: významný prínos pre rozvoj organizovanej turistiky na Slovensku
udeľuje sa: jednotlivcom (žijúcim alebo in memoriam) i právnickým osobám.
Článok 3
Čestné členstvo KST

-

Zlatý odznak KST
-

organizačnej, metodickej, cvičiteľskej a publicisticko-propagačnej zaslúžili o rozvoj
organizovanej turistiky na Slovensku,
udeľuje sa: jednotlivcom (žijúcim alebo in memoriam) pri príležitosti významnej udalosti
z hľadiska organizovanej turistiky na Slovensku (okrúhle výročia organizovanej turistiky
na Slovensku, jubilejné celoslovenské zrazy turistov, okrúhle výročia telovýchovy na
Slovensku).
Článok 2a
Plaketa Alojza Lutonského

PhDr. Ladislav Khandl
podpredseda KST pre organizáciu

Ing. Miroslav Herchl
predseda KST

Vykonávací predpis 1 – 1997
v znení zmeny schválenej VZ KST dňa 9.6.2002 a dňa 11.6.2006
o členstve v KST
čl. 1
Vykonávací predpis o členstve v KST konkretizuje vznik, podmienky a zánik členstva v KST v zmysle
stanov KST.
čl. 2
Riadne členstvo vzniká prijatím za člena na základe rozhodnutia členskej základne alebo výboru odboru
KST (OKST). Podmienkou je zaplatenie členského príspevku za kalendárny rok. Členmi KST sa môžu
stať i cudzí štátni príslušníci.
čl. 3
Členský príspevok za kalendárny rok:
a) deti do 15 rokov..............................................................................................................................30 Sk
b) mládež od 15 do 18 rokov, resp. študenti do doby ukončenia štúdia (max. do 26 rokov),
dôchodcovia.........................................................................................................................................50 Sk
c) dospelí............................................................................................................................................120 Sk
Členský príspevok je povinný každý uhradiť do 31.3. v príslušnom kalendárnom roku. Čestní
členovia KST neplatia členské príspevky. Z členských príspevkov ostáva 50 % OKST, 30 % sa
odvádza pre RR KST a 20 % sa odvádza ÚR KST prostredníctvom RR KST.
čl. 4
Dokladom o členstve je členský preukaz s fotografiou a známkou. Členské so známkou na kalendárny
rok je platné do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roku.
čl. 5
Členstvo v KST zaniká:
a) vyškrtnutím – na základe oznámenia zo strany člena,
za neplnenie si povinností riadnych členov, na základe rozhodnutia členskej
schôdze
b) vylúčením, ak člen hrubým spôsobom porušil záujmy KST, na základe rozhodnutia členskej schôdze.
Podnet na rozhodovanie o vylúčení môžu podať OKST všetky orgány KST a ich revízne komisie.
Člen je prizvaný na rokovanie orgánu KST, ktorý rozhoduje o jeho vyškrtnutí alebo vylúčení.
Rozhodnutie o vyškrtnutí alebo vylúčení musí byť písomne zdôvodnené a doručené členovi. Vyškrtnutý
alebo vylúčený člen sa môže do 30 dní od doručenia oznámenia odvolať proti zániku svojho členstva
u vyššieho orgánu KST. Tento orgán KST rozhodne definitívne o veci do dvoch mesiacov.
Vylúčený člen sa môže uchádzať o členstvo v KST a odbore najskôr 3 roky od termínu skončenia
členstva.
čl. 6
Okrem povinností a práv riadneho člena KST uvedených v stanovách KST, môžu byť členskou
schôdzou OKST schválené ďalšie povinnosti a práva člena OKST, ktoré však nemôžu odporovať
stanovám KST.
čl. 7
Tento vykonávací predpis schválila ÚR KST dňa 7.6.1997 a nadobúda účinnosť od 1.1.1998. Týmto
dňom sa súčasne ruší platnosť Vykonávacieho pokynu 2 – 1996 o členstve a členských príspevkoch,
ktorý schválila ÚR KST dňa 14.12.1996. Zmenu v čl. 3 schválilo VZ KST dňa 9.6.2002 a nadobúda
účinnosť 1.1.2003. Ďalšiu zmenu v čl. 3 schválilo VZ KST dňa 11.6.2006 a nadobúda účinnosť
1.1.2007.

Ing. Milan Havlík
podpredseda KST pre ekonomiku

Vykonávací predpis KST 11 - 2006
o pomenovaných turistických značkovaných trasách
Schválilo IX. VZ KST 11.6.2006
Súčasná sieť turistických značkovaných trás na Slovensku vznikala od konca 19. storočia. Postupne
pokryla najvýznamnejšie turistické oblasti Slovenska.
Vďaka umu a obetavosti predchádzajúcich generácií i dnešnej generácie turistov - značkárov umožňuje
sieť turistických značkovaných trás putovať najzaujímavejšími oblasťami našej prírody, popri
najvzácnejších objektoch významných z turistického, prírodovedného, historického aj vlastivedného
hľadiska.
Niektoré turistické značkované trasy sú pomenované, čím sa zdôrazňuje ich vyššia kultúrnopoznávacia hodnota. Výber názvu chodníka sa robí podľa nižšieuvedených pravidiel o pomenovaní
TZT.
Pomenovaním turistických značkovaných chodníkov pripomíname:
- dôležité skutočnosti súvisiace s históriou (napr. Slovenské národné povstanie, Rudná
magistrála a pod.),
osobu dobre známu v turistickom hnutí, ktorá sa svojou obetavou a nezištnou činnosťou
mimoriadne pričinila o rozvoj turistiky v určitej oblasti Slovenska (Ján Bojmír, Zdenko
Hochmuth, Juraj Szomolányi a pod.),
osobu dobre známu z histórie, ktorej činnosť je v dostatočnej miere publikovaná v literatúre
dostupnej širokej verejnosti (napr. v učebniciach) a výsledky jej pôsobenia boli kladným
prínosom do histórie alebo kultúry Slovenska (Andrej Kmeť, P. O. Hviezdoslav, M. R. Štefánik a
pod.).
Návrh na pomenovanie TZT predkladá s podrobným odôvodnením predseda príslušnej komisie
značenia (KZ) RR KST spolu so stanoviskom príslušnej (resp. príslušných) RR KST na schválenie
komisii značenia KST, ktorá návrh posúdi a v pozitívnom prípade túto skutočnosť oznámi
navrhovateľovi. Návrh potom predloží VV KST, ktorý návrh schvaľuje.
Pri návrhu je nutné dbať o to, aby pomenovanie značenej trasy malo bezprostredný vzťah k miestam,
ktorými trasa prechádza. Pomenovanie trás po miestnych turistických pracovníkoch uskutočňujeme len
veľmi výnimočne, pretože cudzím návštevníkom toto pomenovanie nič nehovorí a ani väčšine
miestnych užívateľov značených trás nie je táto osobnosť známa.
Pre pomenovanie sa volí TZT alebo ich časti. Spoločným názvom nemožno pomenovať niekoľko na
seba nadväzujúcich TZT alebo ich časti rôznej farby, alebo vyznačené rôznymi symbolmi.
Mimoriadnosť pomenovania je zdôraznená zásadou o pomenovaní jednej TZT ľubovoľnej dĺžky
približne na 500 km siete.
V názve značkovanej trasy sa používa výraz cesta (napr. Cesta M. R. Štefánika alebo Štefánikova
cesta), trasa, magistrála, alebo chodník.
Návrh na pomenovanie TZT musí obsahovať:
navrhovaný názov TZT
evidenčné číslo TZT
farbu TZT
kilometráž a presne vymedzenie pomenovanej TZT alebo jej časti
podrobné zdôvodnenie navrhovaného pomenovania, z ktorého musí byť zrejmý vzťah
navrhovaného názvu k priestoru, ktorým značená trasa prechádza.
Každá pomenovaná značená trasa má svoj evidenčný list, ktorý vystavuje regionálna značkárska
komisia KST a rozposiela príslušným značkárskym komisiám. V evidenčnom liste sú zaznamenávané
všetky vyššie uvedené údaje o pomenovanej TZT vrátane jej charakteristiky pre textovú časť turistickej
mapy.
Tento vykonávací predpis nadobudol účinnosť dňom schválenia.

sekcia lyžiarskej turistiky Emanuel Krátky (kontaktné údaje na 2. strane)
45. sekcia cykloturistiky Ing. Ernest Rusnák
Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, tel. d.: 053/4514251, tel. z.: 053/4512705, 4512701
46. sekcia vodnej turistiky Ing. Mária Bažantová
Gajova 11, 811 09 Bratislava,
tel. d.: 02/52928612, tel. z.: 02/60294903, e-mail:
bazantova@smu.gov.sk
sekcia VHT Vojtech Jeremiáš (kontaktné údaje na 2. strane)
47. rada mládeže Ing. Pavol Jančovič
Osuského 26, 851 03
Bratislava, tel. d.: 02/62311507, M: 0904/345010, e-mail:
pajo5@zoznam.sk
48. komisia značenia Doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc.
Kyjevská 1, 831 02 Bratislava, tel. d.: 02/44255590, e-mail: arnost_guldan@yahoo.com
organizačná komisia PhDr. Ladislav Khandl (kontaktné údaje na 3. strane)
ekonomická komisia Ing. Milan Havlík (kontaktné údaje na 3. strane)
majetková komisia JUDr. Michal Fulka (kontaktné údaje na 3. strane)
49. učebno-metodická komisia Doc. PhDr. Július Žiškay, CSc.
K. Adlera 30, 841 02 Bratislava, tel. d.: 02/64363419
50. klasifikačná komisia Marián Petrík
č. d. 279, 055 52 Kojšov, tel. d.: 053/4883453, M: 0915/640346
propagačná komisia Peter Perhala (kontaktné údaje na 3. strane)
medzinárodná komisia Ing. Miroslav Herchl (kontaktné údaje na 1. strane)
komisia ochrany prírody PhDr. Ladislav Khandl (kontaktné údaje na 3. strane)
D/ P r i z ý v a n í :

Ústredná rada KST
Aktualizácia k 11. 6. 2006
A/

Predsedovia RR KST
1) B r a t i s l a v s k ý kraj

1. Bratislava –mesto
Štefan Kesselbauer
Bazová 2, 821 08 Bratislava, tel. d.: 02/55562632, e-mail: tomktlba@stonline.sk
2. Malé Karpaty Ing. Marián Pavlovič
Borinská 8, 900 33 Marianka, tel. d.: 02/65 935029, e-mail: kurkinova@zoznam.sk

2) T r n a v s k ý kraj
3. Trnava
Ing. Miroslav Herchl
Javorová 11, 921 01 Piešťany, tel. d: 033/7742404, tel. z: 033/5312123, fax: 033/5591527,
M: 0915/757499, e-mail: herchl.miroslav@govco.sk
4. Dunajská Streda Alexander Ollé
M. Korvína 1321/22, 932 01 Veľký Meder, M: 0903/659052, e-mail: ollex@t-zones.sk
5. Galanta Mgr. Pavol Macura
Školská 1090, 925 21 Sládkovičovo, tel. d.: 031/7841725, M: 0908/187597
6. Senica
Ing. Vratislav Schaal
M. Nešpora 30, 908 51 Holíč, tel. d.: 034/6683162

3) T r e n č i a n s k y kraj

revízna komisia:
51. predseda Ing. Ján Pullmann
J. Mazúra 28/81, 036 01 Martin, tel. d.: 043/4230706, tel. z.: 043/4281393, M: 0902/340624,
fax: 043/4281285, e-mail: vrutky@nextra.sk
52. člen Vladimír Fehérpataky
SNP 119, 966 01 Hliník nad Hronom, tel. d.: 045/6762028, M: 0903/526553
53. člen Ing. Mária Vrábová
Šalgotariánska 2, 974 01 Banská Bystrica, tel. d.: 048/4231666, M: 0905/654832
54. výkonná šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska Mgr. Zuzana Kollárová
Dúbravská cesta 9, P. O. Box 115, 840 05 Bratislava 45, tel. z.: 02/54652055, M:
0903/588771, 0904/965804, fax: 02/54652056, e-mail: info@krasy-slovenska.sk

Adresa ústredia KST
Junácka 6, 832 80 Bratislava, www.kst.sk, FAX: 02/49249569, e-mail: ustredie@kst.sk
PhDr. Ladislav Khandl, sekretár KST, Tel.: 02/49249223, khandl@kst.sk
Anna Slivková, hospodárka KST, Tel.: 02/49249224
Peter Perhala, samostatný odborný referent – špecialista, Tel.: 02/49249221, perhala@kst.sk

7. Trenčín Marián Chovanec
K nemocnici 34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, M: 0905/910068
8. Považská Bystrica Štefan Labaj
Obrancov mieru 1152/9, 020 01 Púchov, tel. d.: 042/4634266
9. Prievidza Matúš Chovan
Škarvana 2/39, 971 01 Prievidza, tel. d: 046/5426662, tel. z.: 046/5115113, M: 0905/528094

4) N i t r i a n s k y kraj
10. Nitra Ján Ľupták
Bazovského 18, 949 11 Nitra, tel. d: 037/7733852, M: 0904/904869
11. Komárno Pavol Martinček
Poľovnícka 3, 945 01 Komárno, tel. d: 035/7710703, tel. z.: 035/7722011, M: 0905/710703
12. Levice Ing. Viliam Paulíny
P. O. Hviezdoslava 25, 934 01 Levice, tel. d: 036/6223553, M: 0903/805509
13. Topoľčany Ing. Peter Dragúň
Bazovského 2360, 955 01 Topoľčany, tel. d: 038/5227137, fax: 038/5321005, M: 0905/
609385, e-mail: metalltechnik@nextra.sk

5)

Ž i l i n s k ý kraj

14. Žilina
František Lonc
Na Kamenici 31, 013 12 Turie, M: 0905/391071, e-mail: lonc@stonline.sk
15. Čadca
Anton Opial
č. d. 1094, 023 55 Vysoká nad Kysucou, tel. d: 041/4352074, tel. z.: 041/4361160, M:
0907/136121
16. Dolný Kubín Ing. Štefan Janotík
Štefánikova 264/32, 029 01 Námestovo, M: 0907/118477, e-mail: n-kst@orava.sk
17. Liptovský Mikuláš Jozef Cigánik
č. d. 221, 032 21 Bobrovec, M: 0905/415610
18. Martin Ing. Vladimír Povoda
Čulenova 12, 036 01 Martin, tel. d.: 043/4230771, M: 0905/484402, e-mail: povoda@martin.sk

6) B a n s k o b y s t r i c k ý kraj
19. Banská Bystrica Dušan Kaliský
Lazovná 17, 974 01 Banská Bystrica, tel. z.: 048/4123125, fax: 048/4123125, e-mail:
turistika.loko.bb@stonline.sk
20. Lučenec Jozef Dorniak
Rúbanisko II/27, 984 01 Lučenec, M: 0908/916062
21. Rimavská Sobota Ondrej Király
Clementisova 217, 981 01 Hnúšťa
22. Veľký Krtíš Ing. Ivan Šinka
B. Nemcovej 31, 990 01 Veľký Krtíš, tel. d.: 047/4822870, tel. z: 047/4831252, M:
0904/701212, e-mail: sinka.ivan@vk.vs.sk
23. Zvolen Ing. Eva Škutová
Bystrický rad 51, 960 01 Zvolen, tel. d.: 045/5335292
24. Žiar nad Hronom Emanuel Krátky
Š. Moysesa 71/4 , 965 01 Žiar nad Hronom, tel. d.: 045/6723815, M: 0902/345935

7) K o š i c k ý kraj
25. Košice - mesto Michal Vedrödy
Wurmova 11, 040 11 Košice, M: 0904/530866,
e-mail: vedmichal@post.sk
26. Košice - vidiek
Mgr . Karol Dzugas
č. d. 79, 044 41 Košická Polianka, tel. d.: 055/685462, tel. z.: 055/6854353, M: 0905/472426
27. Michalovce Ing. Ľubomír Bobík
Družstevná 504, 072 22 Strážske, tel. z.: 056/6814333, tel. d.: 056/6477219, M: 0903/921455,
e-mail: lubo.bobik@szm.sk
28. Rožňava Ing. Martin Markušovský
Budovateľská 37, 048 01 Rožňava, tel. z.: 058/7862293, tel. d.: 058/7341018, M:
0902/924006, e-mail: mmarkusovsky@carmente.sk
29. Spišská Nová Ves Vojtech Jeremiaš
Lipová 14/7, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. z.: 053/4431224, tel. d.: 053/4466316, Fax:
053/4431132, M: 0905/508786, e-mail: ocusmizany@stonline.sk

30. Trebišov Mgr. Štefan Kajda
Ternavská 2276/19, 075 50 Trebišov, tel. z.: 056/6722256, fax: 056/6722256, M: 0902/903794

8) P r e š o v s k ý kraj
31. Prešov Ing. Elemír Nečej
Bratislavská 6, 080 01 Prešov, M: 0903/300845
32. Bardejov MUDr. Jozef Chovanec
Pod Papierňou 68, 085 01 Bardejov, tel. d.: 054/4748329,tel. z.: 054/4788314
33. Humenné Dušan Reiser
Palárikova 1626, 069 02 Snina, tel. z.: 057/7682320, M: 0908/487485
34. Poprad Ing. Milan Žilka
Partizánska 705, 058 01 Poprad, tel. d.: 052/7729625,tel. z.: 044/5541367, M: 0908/512458, email: zilka@aoslm.sk
35. Stará Ľubovňa Ing. Ján Kunák
Mierová 23, 064 01 Stará Ľubovňa, tel. d.: 052/4321935, tel. z.: 052/4315249, M:
0908/983946, e-mail: kstsl@centrum.sk
36. Svidník - Stropkov Ján Vereščák
Hrnčiarska 1619/50, 091 01 Stropkov, tel. d.: 054/7424151, 054/7422371,
e-mail: turista@orangemail.sk
37. Vranov nad Topľou Martin Balog
Bernolákova 1058, 093 01 Vranov nad Topľou, tel. d.: 057/4464985, M: 0903/612223,
e-mail: kstopal@he.psg.sk

B / Členovia Výkonného výboru KST :
predseda Ing. Miroslav Herchl (kontaktné údaje na 1. strane)
38. podpredseda pre organizáciu PhDr. Ladislav Khandl
KST, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel. z.: 02/49249223, fax: 02/49249569, e-mail:
khandl@kst.sk
39. podpredseda pre ekonomiku Ing. Milan Havlík
Federátov 12, 080 01 Prešov, tel. d.: 051/7755035, M: 0905/623995, e-mail:
havlikmilan@stonline.sk
40. podpredseda pre program Ing. Štefan Kuiš
Ždiarska 21, 040 01 Košice, tel. d.: 055/746686, tel. z.: 055/6233542, M: 0905/506764, e-mail:
turistakuko@netkosice.sk, juvenkosice@nettrade.sk
41. člen - pre činnosť Ing. Erika Fábryová
1. mája 1160/40, 020 01 Púchov, M: 0905/507148, e-mail: erika@autopower.sk
42.
- pre majetok JUDr. Michal Fulka
Žilinská 13, 040 11 Košice, tel. z.: 055/6446540, fax: 055/7895301, e-mail: drmfulka@szm.sk
43.
- pre propagáciu, zahraničné vzťahy a cestovný ruch Peter Perhala
KST, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel. z.:02/49249221, Fax: 02/49249569, M: 0907/299258, e-mail:
perhala@kst.sk
C/ Predsedovia sekcií a komisií KST :
44. sekcia pešej turistiky Jindrich Racek
Slatinská 30, 821 07 Bratislava, tel. d.: 02/45242578, tel. z.: 02/20295339, M: 0907/234802

