Správu schválilo XII. Valné zhromaždenie KST 13.3.2011 v Martine.
Správa o činnosti Klubu slovenských turistov od 5.6.2010-13.3.2011
Správu na rokovanie XII. Valného zhromaždenia KST predkladá v zmysle platných stanov KST
predseda KST Peter Perhala.
XI. VZ KST 5.6.2010 bolo volebným. Zvolilo nové vedenie KST na najbližšie 4 roky. Novým
predsedom KST, VV KST a Medzinárodnej komisie sa stal Peter Perhala z Bratislavy, novým
podpredsedom pre organizáciu a legislatívu a predsedom Organizačnej komisie KST Michal Fulka
z Košíc, ktorý sa žiaľ 5.1.2011 vzdal svojej funkcie, novou podpredsedníčkou pre ekonomiku
a marketing a predsedníčkou Ekonomickej komisie KST Erika Fábryová z Púchova, podpredsedom
pre turistiku a zahraničné vzťahy opätovne Štefan Kuiš z Košíc, a novými členmi výkonného výboru
boli zvolení: Miroslav Herchl z Piešťan – pre majetok a zároveň za predsedu Majetkovej komisie KST,
Arnošt Guldan z Bratislavy pre sekcie a Vladimír Povoda z Martina pre komisie. Zloženie Revíznej
komisie KST zostalo aj po VZ KST personálne nezmenené. VZ KST schválilo aj nové zloženia sekcií
a komisií s tým, že zloženie Rady mládeže a sekcie LT KST zostalo bez predsedov a doterajších
členov. VZ KST napokon schválilo nové zloženie celej ústrednej rady KST. Za zástupcov KST
v redakčnej rade časopisu Krásy Slovenska boli schválení členovia VV KST Miroslav Herchl a Arnošt
Guldan. Zástupcom vo VV AŠPV SR sa stal predseda Peter Perhala, do VZ asociácie na jar v roku
2011 zastupuje KST aj podpredseda AŠPV SR Miroslav Herchl a predsedom kontrolnej komisie
AŠPV predseda RK KST Ján Pullmann. Zástupcom KST vo VV FCC SR sa stal Peter Perhala.
Konateľom s.r.o. TURSERVIS KST, ktorej 100% vlastníkom je KST bol do 31.10.2010 Peter Vyskočil.
Rozhodnutím VZ s.r.o. dňa 19.10.2010 ho nahradil predseda KST s účinnosťou od 1.11.2010.
Hneď v prvý pracovný deň som ako nový predseda absolvoval pohovory so všetkými zamestnancami
sekretariátu KST. Upozornil som ich, že voči nikomu z nich nemám osobné výhrady, a že ich ďalšie
zotrvanie na svojich pracovných miestach bude závisieť od zvládnutia mnohých úloh, ktoré stoja pred
novým vedením KST. Nechcel som sa uberať cestou radikálnej zmeny na ústredí po vzore iných
športových zväzov, kde sa po zmene štatutárov zároveň menia aj zamestnanci sekretariátu. Napokon
však hospodárka KST Anna Slivková dňa 20.10.2010 dala výpoveď z pracovného pomeru. Výpoveď
som akceptoval. Pracovný pomer v KST jej skončil 31.12.2010. Ústredie KST riadi 3-členný
sekretariát KST pod vedenín generálneho sekretára Dušana Valúcha. Predseda KST v snahe
ušetriť finančné prostriedky plánoval na ústredí KST zamestnávať len 2 pracovníkov na plný úväzok.
Počítal s prepustením A. Slivkovej a jej nahradením Idou Ovečkovou. Na osobnom pohovore
pracovníčka mala predpoklady aj záujem starať sa o web sídlo, no odmietla upratovanie objektu,
v ktorom KST sídli, aj hmotnú zodpovednosť za pokladňu. Preto štatutári KST súhlasili, aby bola na
upratovanie zamestnaná pracovníčka na dohodu, na 3 hodiny týždenne. Potom, keď VV a ÚR schválili
vypovedanie nájomných zmlúv s TURSERVIS KST, s.r.o., vyvstala potreba ďalšieho (tretieho)
zamestnanca na ústredí KST na plný úväzok, pod ktorého by spadala hmotná zodpovednosť za
financie KST, účtovná komunikácia s externou účtovnou spoločnosťou a majetková agenda KST.
Rovnako bolo dohodnuté, že bude mať na starosti spoluprácu s konateľom s.r.o. TURSERVIS KST P.
Perhalom. Keďže P. Perhala vykonáva konateľa od 1.11.2010 (odo dňa schválenia VZ s.r.o.
TURSERVIS KST) dobrovoľne, bez nároku na mzdu a odmenu, KST tým na mzdách šetrí minimálne
400€ mesačne. Touto novou samostatnou pracovníčkou je Anna Luhová. Predtým mala upratovanie
sídla KST i agendu s.r.o. na starosti A. Slivková, len to nemala vo svojej pracovnej zmluve na plný
úväzok, ale v ďalších zmluvách na dohodu. Teraz keď budú 3 zamestnanci na plný úväzok bude mať
aj generálny sekretár KST D. Valúch viac času na spracovanie zápisníc zo zasadnutí VV, ÚR i VZ
KST, aby boli k dispozícii v požadovanej lehote. Zmeny som vykonal s vnútorným presvedčením, že
sekretariát bude v novom zložení fungovať optimálne a lepšie dokáže uspokojiť potreby celej členskej
základne KST. Osobne vnímam, že od Nového roku je pracovná atmosféra na ústredí priateľská
a tvorivá.
Centralizoval som prichádzajúcu poštu. Všetky e-maily doručené na ustredie@kst,sk sú posielané
priamo predsedovi, ktorý rozhoduje o pridelení na vybavenie členom ÚR KST alebo pracovníkom
sekretariátu. Listy doručené poštou sú v kópii postúpené predsedovi KST. Cestovné príkazy
podpisuje predseda KST. Musia ním byť min. 1 deň vopred schválené.
Zaviedli sme vydávanie tzv. tlačových správ k významným udalostiam nášho klubu. Prvá bola
k výsledkom samotného VZ. Tlačové správy sú posielané do agentúrneho servisu odkiaľ si ich
preberajú ďalšie médiá. Správy uverejňujeme aj na www.kst.sk.
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Na našej internetovej stránke sme začali uverejňovať všetky materiály týkajúce sa činnosti KST i s.r.o.
TURSERVIS KST bez rozdielu. Je potrebné, aby naša členská základňa bola informovaná o všetkom
čo sa v KST deje a nielen ona, ale aj široká turistická verejnosť. Veď predsa KST je financované aj
z verejných zdrojov štátneho rozpočtu. Rozhodnutím ÚR KST 20.11.2010 sú na webovej stránke
uverejňované aj úplné zápisnice z rokovaní VV, ÚR a VZ KST.
Ako nový predseda som absolvoval celý rad prvých stretnutí s predsedami partnerských organizácii
KST. Stretol som sa v Bratislave s predsedom Slovenského horolezeckého spolku JAMES Igorom
Kollerom, aby som s ním prebral celý rad aktuálnych problémov týkajúcich sa najmä majetku, ktorý
máme v spoluvlastníctve. Rovnako som sa začal oboznamovať s problematikou s.r.o. TURSERVIS
KST, ktorej 100% vlastníkom je KST, ale mala prenajatý majetok jednak KST a jednak SHS JAMES
do 31.12.2010. Prvýkrát v histórii sa predseda KST zúčastní VZ SHS JAMES 22.3.2011 V Žiline, na
ktoré bol pozvaný.
Činnosť od VZ do ÚR KST riadil Výkonný výbor KST. Schádzal sa na svojich zasadnutiach každý
mesiac okrem augusta 2010, kedy bol predseda KST najviac zaťažený prípravou 32. Slovenského
zrazu cykloturistov KST v Bratislave, pretože bol zároveň predsedom hlavného organizátora Klubu
bratislavských turistov – RR KST a tiež predsedom jeho organizačného výboru. Námety z diskusie
z VZ i ÚR a uznesenia z VZ i ÚR sme prevzali do plánu jeho zasadnutí. VV schválil zástupcov KST pri
medzinárodných organizáciách – EWV – Peter Perhala, IVV – Michal Fulka (rovnako sa vzdal sa
5.1.2011), NFI – Miroslav Herchl.
VV schválil, že vzhľadom na význam stavby bude KST v stavebnom výbore rekonštrukcie Chaty pod
Rysmi zastupovať predseda KST Peter Perhala, namiesto sekretára KST Dušana Valúcha. Členmi
stavebného výboru zostali Miroslav Herchl a Ernest Rusnák. Prvé zasadnutie stavebného výboru
v novom zložení sa uskutočnilo pri odovzdaní stavby investorovi 15.6. priamo na chate aj za účasti
zástupcu majiteľa KST podpredsedníčky Eriky Fábryovej. Tento rok sa uskutočnilo zasadnutie
stavebného výboru ešte 5-krát. 22.7., 29.7., 19.8., 16.9., 27.10.
Posledných troch spomínaných sa v zastúpení predsedu KST zúčastnila Erika Fábryová.
VV uložil organizačnej komisii zistiť právny rámec a učebno-metodickej komisii pripraviť príručku ,
resp. metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov a inštruktorov“ do 31.12.2010.
VV predĺžil termín na dopracovanie zásad organizovania zrazov a stretnutí TOM do konca roku 2010.
VV uložil majetkovej komisii v spolupráci s propagačnou komisiou zabezpečiť umiestnenie emblému
KST na všetkých chatách KST do 31.12.2010.
VV uložil sekcii PT v spolupráci s klasifikačnou komisiou aktualizovať záznamník Cesta hrdinov SNP,
pripraviť ho v elektronickej podobe na „stiahnutie“ pre záujemcov do 28.2.2011.
VV zaviazal predsedu KST angažovať sa vo veci nefunkčného vodáckeho splavu v Čunove. Pripraviť
rokovanie s kompetentnými zložkami Vodohospodárskej výstavby s cieľom dosiahnuť stavebnú
úpravu splavu (navrhnúť jeho drevené predĺženie. Predseda KST Peter Perhala a člen výkonného
výboru KST pre sekcie, Arnošt Guldan, navštívili riaditeľa prevádzky a údržby vodných diel
Vodohospodárskej výstavby, š. p., Ing. Vladimíra Kociána, a požiadali ho o riešenie tohto problému.
Na rokovanie bol pozvaný aj zástupca sekcie vodnej turistiky KST. Žiaľ, zástupca sekcie sa nemohol
dostaviť. Nefunkčnosť splavu je pracovníkom Vodohospodárskej výstavby známa a pripravujú jej
nápravu. KST dostalo projekt úpravy splavu, ktorá odstráni jeho nedostatky. K projektu sa vyjadrili
zástupcovia sekcie vodnej turistiky, v týchto dňoch sa pripravuje rokovanie s novým riaditeľom VHV.
Projekt je podľa posledných informácii už vo verejnom obstarávaní a je predpoklad, že do začiatku
sezóny 2011 bude splav vybudovaný.
Nový predseda sa spolu s Erikou Fábryovou stretol s konateľkou s.r.o. SAFE - Capital, Ing. Máriou
Bardíkovou, ktorá zmluvne už 2 roky vykonáva účtovníctvo KST i s.r.o. TURSERVIS KST.
KST v zastúpení Peter Perhala, Erika Fábryová, Arnošt Guldan, Eva Škutová, Dušan Valúch sa stretla
na oficiálnom rokovaní s vedením Slovenského cykloklubu na čele s Jurajom Hlatkým. Predmetom
stretnutia bola dohoda o spolupráci. Dohodu o spolupráci schválil VV KST v e-mailovom hlasovaní
a následne bola slávnostne podpísaná v predvečer 32. Slovenského zrazu cykloturistov KST 27.8.
v Primaciálnom paláci v Bratislave za účasti masmédií. Je úplné znenie nájdete na stránke KST.
Predseda KST poveril na základe dohody 27.8. predsedu SCK Juraja Hlatkého, aby plne zastupoval
záujmy Klubu slovenských turistov pri všetkých rokovaniach so štátnou správou, krajskými
samosprávami, profesijnými a odbornými združeniami, ako aj s medzinárodnými organizáciami pri
riešení údržby a obnovy peších turistických trás a lyžiarskych turistických trás, najmä pri získavaní
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finančných zdrojov pre tvorbu, modernizáciu, inováciu, údržbu a obnovu siete peších turistických
a lyžiarskych turistických trás. Ako ma informoval pán predseda, je veľká nádej, že sa financovanie
turistického značkovania dostane pod cestovný ruch na ministerstve dopravy a hľadáme tiež možnosti
ako dostať toto financovanie ako záväzok štátu do pravidelných príspevkov štátneho rozpočtu,
podobne ako to má KČT.
Na základe uznesenia VZ bolo zvolané mimoriadne zasadnutie Rady mládeže KST do Bratislavy,
ktoré riešilo aktuálny stav a problematiku starostlivosti KST o deti a mládež. Po osobnom rozhovore
predseda KST navrhol za nového predsedu RM KST Stanislava Andrásiho. Návrh schválila ÚR KST
20.11.2010.
Peter Perhala, noví štatutári i členovia VV KST sa hneď po VZ pustili do štúdia rôznych platných
zmlúv, ku ktorým sa zaviazalo bývalé vedenie KST. Nakoľko ku dnešnému dňu sa nenaplnilo
uznesenie z VZ, aby bývalí členovia VV na čele s vtedajším predsedom odovzdali svoju agendu
novým funkcionárom bolo toto oboznamovanie sa so záväzkami KST ťažšie a môžem povedať za
seba, že stále prebieha.
Pri skúmaní platných zmlúv sme sa dostali aj k zmluve medzi KST a SHS JAMES na jednej strane aj
s.r.o. TURSERVIS KST na strane druhej a KST a s.r.o. TURSERVIS KST o nájme chát. Zistili sme, že
vtedajší predseda v zmluve podpísal, že najneskôr 3 mesiace pred vypršaním starých nájomných
zmlúv s chatármi na Téryho chate, Zbojníckej chate, Chate pod Rysmi, Chate pri Zelenom plese
a Štefánikovej chate musí byť vyhlásené nové výberové konanie na nových nájomcov a chatárov.
Nakoľko nájomné zmluvy platili do 31.12.2010 bolo potrebné rýchlo konať.
Po konzultácii s predsedom a generálnym sekretárom SHS James Igorom Kollerom som dal pripraviť
Michalovi Fulkovi návrh na vyhlásenie výberového konania na nájomcov chát resp. ubytovacích
zariadení, ktoré KST vlastní v spoluvlastníctve s SHS James, a ktoré sú vlastníctvom KST.
Návrh výberových kritérií a celého znenia Výzvy na predloženie ponúk obdržali všetci členovia VV,
návrh bol po schválení vo výkonnom výbore publikovaný na webe KST a SHS James, formou inzercie
aj v jednom celoštátnom denníku. Vyhlasovateľom bola s.r.o. TURSERVIS KST. Uzávierka prihlášok
bola stanovená do 16.8.
V sídle Klubu slovenských turistov, ktoré je zároveň sídlom spoločnosti TURSERVIS KST, s.r.o., sa 2.
9. 2010 uskutočnilo otváranie obálok s ponukami od záujemcov, ktorí sa prihlásili do výberového
konania na správcov(chatárov) piatich vysokohorských chát. Napriek relatívne vysokému počtu ponúk
sa ukázalo, že viaceré z nich nespĺňali základné formálne požiadavky a museli byť vyradené. Po
posúdení formálne vyhovujúcich ponúk hlasovanie výberovej komisie potvrdilo aktuálnych chatárov:
Chata pod Rysmi – Viktor Beránek, ponúkol odvádzanie nájomného v sume 7 000 €/ročne; Zbojnícka
chata – Ľudovít Záhor, jeho ponuka: 13 200 €/ročne; Téryho chata – Miroslav Jílek, s ponukou: 27 035
€ /ročne; Chata pri Zelenom plese – tu došlo k zmene, v tom, že pred ponukou Juraja Gantnera ako
fyzickej osoby, dostala prednosť ponuka spoločnosti Janka a Juraj Gantner s.r.o., v sume 40 001
€/ročne.
26.9. sa uskutočnilo stretnutie v Tatranskej Lomnici štatutárov KST, predsedu Majetkovej komisie
KST, zástupcov SHS JAMES a konateľa s.r.o. TURSERVIS KST s vybranými chatármi k podpisu
nových nájomných zmlúv. I. Fabricius sa ospravedlnil, zmluva bola podpísaná korešpondenčne. Všetci
vybraní chatári navrhnuté nájomné zmluvy podpísali. Konatelia spol. Janka a Juraj Gantnerovci od
podpisu predloženej nájomnej zmluvy písomne odstúpili.
V sídle Klubu slovenských turistov, ktoré je zároveň sídlom spoločnosti TURSERVIS KST, s. r. o., sa
3.11. 2010 uskutočnilo otváranie obálok s ponukami záujemcov, ktorí sa prihlásili do 2. kola
výberového konania na správcu (chatára) chaty pri Zelenom plese. Termín na podanie ponúk uplynul
2.11.2010. Druhé kolo výberu bolo vyhlásené potom, keď víťaz prvého kola - spoločnosť Janka a
Juraj Gantner s.r.o. - vyjadrila písomný nesúhlas s podmienkami predloženej nájomnej zmluvy a
nepristúpila na jej podpis. Do druhého kola prišlo 5 ponúk od 4 záujemcov, medzi ktorými bol aj pán
Gantner, tentoraz ako fyzická osoba. Pri otváraní obálok bola jedna z ponúk vyradená ako
nespĺňajúca podmienky, ostatné štyri boli akceptované. Hlasovaniu predchádzala podrobná rozprava
– diskusia o silných a slabých stránkach jednotlivých ponúk, vo väzbe na osobné skúsenosti a získané
referencie členov výberovej komisie. Víťazom výberového konania sa najtesnejším rozdielom v
hlasovaní stal pán Tomáš Petrík z Tatranskej Lomnice. Tomáš Petrík má 41rokov, vyrastal v rodine
chatára. Sám pôsobil ako chatár na Popradskom plese, má prax profesionálneho záchranára a kurz
horského vodcu, t. č. pracuje vo vlastnej s.r.o. so stavebným zameraním (o. i. výstavba chaty na
Solisku). Je ženatý, chatu mieni spravovať s manželkou, ktorá je skúsená hoteliérka - takmer 10 rokov
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viedla hotel Smokovec v Starom Smokovci, momentálne vedie hotel Bachledka v Bachledovej doline.
Zmluva s novým chatárom bude podpísaná 24.11.v Tatranskej Lomnici.
Nové nájomné zmluvy obsahujú pre členov KST jednu pozitívnu novinku. Všetci naši členovia
majú od 1.1.2011 na týchto našich chatách 50% zľavu na ubytovaní. Zľava bude platiť i pre
členov ÖTK, NFI, SHS JAMES a ČHS.
Spolumajitelia uskutočnili na chate pri Zelenom plese 7.11. inventarizáciu majetku, aby mohlo
prebehnúť bezproblémové odovzdanie chaty medzi pánom Gantnerom, s.r.o. TURSERVIS KST
a pánom Petríkom.
Dňa 6.1.2011 prebehlo odovzdanie chaty Jurajom Gantnerom konateľovi s.r.o. TURSERVIS KST P.
Perhalovi. Nový chatár Tomáš Petrík prevzal chatu od majiteľov chaty KST a SHS JAMES,
zastúpených predsedami oboch spolkov P. Perhalom a I. Kollerom.
Odovzdanie, napriek avizovaným súdnym obštrukciám zo strany J. Gantnera, prebehlo relatívne
hladko. Za KST boli okrem predsedu prítomní E. Fábryová a M. Herchl, za SHS JAMES Ladislav
Gancarčík, prítomný bol aj právny zástupca KST, SHS JAMES, a TURSERVIS KST s.r.o. P.
Gemeran.
Na spoločnom stretnutí KST a SHS JAMES vo februári 2011 za prítomnosti P. Perhalu, E. Fábryovej
a M. Herchla, I. Kollera a L. Gancarčíka bolo zistené, že veľa súčasti Chaty pri Zelenom plese boli
zaplatené s.r.o TURSERVIS KST a tým sa stali majetkom prenajímateľov, ale i napriek tomu
odnesené alebo vymenené za staršie alebo nefunkčné zariadenia bývalým chatárom J. Gantnerom.
Dohodli sme sa, že najprv bude J. Gantner ústne upozornený, aby predmetné zariadenia vrátil a keď
budeme neúspešní postúpime celú záležitosť právnemu zástupcovi oboch spolkov na doriešenie.
Predseda KST sa s predsedom Propagačnej komisie KST Dušanom Valúchom stretli s konateľom
s.r.o. CBSoft, ktorá s spravuje našu internetovú stránku.
Pri tejto príležitosti sme prostredníctvom stránky vyzvali všetkých členov a sympatizantov KST, ktorí
sú ochotní pomôcť našej turistickej stránke, aby zasielali na ustredie@kst.sk Táto e-mailová adresa je
chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. tipy a
námety akým spôsobom zlepšiť obsahovú náplň, grafickú úpravu a celkový vzhľad stránky na ešte
lepšiu, krajšiu, atraktívnejšiu a dynamickejšiu, aby s ňou bola spokojná všetka turistická verejnosť.
Konateľ spoločnosti potvrdil, že vizuál sa od r. 2006 nezmenil, ani obsahová štruktúra stránok tá je
dokonca ešte staršia ako súčasný vizuál, je z roku 2002 a vo viacerých ohľadoch je zrelá na zmenu.
Spýtal sa na okruh ľudí, ktorí majú možnosť vkladať príspevky na stránku a spolu s P. Perhalom
potom vymenovali niektoré prvky a aplikácie, ktoré by web KST zmodernizovali: možnosť vkladať
komentár k článkom, možnosť moderovanej diskusie na vybrané témy, vkladanie fotogalérií a
videosekvencií z hlavných podujatí KST, interaktívny kalendár podujatí (s vyhľadávaním pre konkrétny
dátum), google mapa so zakreslovaním trasy, sezónne meniace sa ilustračné foto na hlavnej stránke
(buď zmena leto-zima, alebo jar-leto-jeseň-zima), hromadný mailing nového dokumentu na vybraný
okruh adries (napr. členom Ústrednej rady). CBSoft nevidí vzhľadové oživenie stránky ako veľký
problém. Jestvujúce databázy treba zachovať, ale migrovať na modernejší softvér, treba pridať nové
moduly a prerobiť grafiku. CBsoft pripraví návrh. Revíziu obsahu a štruktúry sídla si musí spraviť
KST. Diskusie musia byť moderované, ako filtráciu odporúča zriadiť prístup do diskusie cez mail,
nevhodne sa prejavujúceho diskutéra je možné zablokovať. Je možné vytvoriť slovník zakázaných
slov (vulgarizmov) čo však nemá stopercentnú účinnosť, dá sa to obísť. P. Perhala sa zaujímal o to, v
akom rozsahu by zmeny na stránke musel vykonať CBsoft a v akom rozsahu by to mohli robiť
zaškolení editori (vkladatelia ). Ďalšie praktické otázky P. Perhalu, ktorý je sám aktívnym vkladateľom
nových príspevkov, sa týkali kategorizácie, zaraďovania a preddefinovanej expirácie správ na hlavnej
stránke, možnosti publikovať obsah ku ktorému by bol limitovaný prístup len pre určitých ľudí,
využívania šablón pre určitý druh príspevkov (napr. správy z klubov o konkrétnych podujatiach by mali
mať osnovu: kto, kedy, kam sa chystá resp. bol, stručný popis trasy, poznatky ktoré by mohli byť
užitočné tomu kto sa na túto trasu vydá). Spoločnosť predstavila štatistiku prístupov za posledné
mesiace, z ktorej vyplýva že stránka má silnú návštevnosť. Denné priemery: marec – 358, apríl – 393,
máj – 410, jún 341. Počet 350 až 400 denných prístupov znamená 12 000 prístupov mesačne, čo
predstavuje 63 000 strán za rok. Takáto návštevnosť svedčí jednak o vysokom počte záujemcov o
„voľnočasové“ aktivity jednak o tom, že stránka nie je zasa úplne najhoršia. Každopádne je takáto
návštevnosť dobrým argumentom pri bartrovaní umiestnenia banerov, a reklamy tretích strán vôbec.
Predseda Propagačnej komisie Dušan Valúch pripravil v spolupráci s pracovníčkou sekretariátu KST
Idou Ovečkovou a spoločnosťou CBSoft novú stránku KST, ktorá bola v januári 2011 spustená do
skúšobnej prevádzky a v týchto dňoch by mala byť už po všetkých úpravách hotová.
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Predseda KST spolu s predsedom sekcie VhT Vojtechom Jeremiášom vstúpil do rokovaní so Správou
TANAP k otázkam pripravovaného nového návštevného poriadku TANAP. Ešte pred rokovaním sme
zavesili na našu stránku pripomienky KST, ktoré boli tiež zaslané na MŽP a Správu TANAP.
Celé znenie navrhovanej vyhlášky, vrátane príloh, ignoruje existenciu sekcie vysokohorskej turistiky
(VhT) KST, jednu z tradičných a veľmi dobre pracujúcich sekcií KST, ktorá rok čo rok kvalifikovane
školí cvičiteľov a inštruktorov na základe akreditácie Ministerstva školstva SR, pre samostatný,
bezpečný a k prírode národného parku šetrný turistický pohyb vo vysokohorskom prostredí. Namiesto
toho vyhláška pracuje s pojmom „turistika vyššej obtiažnosti“ - nie však ako so synonymom nášho
chápania VhT, ale len ako turistiky s viac-menej povinným sprievodom horského vodcu. V našom
ponímaní je turistikou vyššej obtiažnosti práve vysokohorská turistika primerane vyškolených a
patričnou výstrojou vybavených jednotlivcov a skupín KST, ktorí si vďaka tomu nemusia platiť
profesionálneho sprievodcu, čiže turistika zahŕňajúca spektrum športovo-turistických aktivít v
diapazóne od pešej turistiky po horolezectvo. Obávame sa, že predkladaný návrh návštevného
poriadku je voči VhT likvidačný, znemožňujúci práve túto formu kvalifikovane a metodicky vedenej
turistiky, ktorá v uplynulých desaťročiach umožnila mnohým turistom a turistickým kolektívom pripraviť
sa na pohyb v Tatrách, a iných horstvách podobného charakteru, prispela k vyššej bezpečnosti ľudí
a určite i k ochrane flóry a fauny TANAPu.
Svojimi pripomienkami smerujeme najmä k tomu, aby vyhláška nevytvárala legislatívny rámec pre
diskrimináciu členov KST a niektorých turistických presunov (vysokohorskej, vodáckej a jazdeckej
turistiky) a nevylučovala ich aktivity z územia TANAPu.
V Bratislave sa zišli bývalí zástupcovia sekcie LT KST, Zdeno Šír (jediný zvolený člen sekcie VZ)
a noví nádejní funkcionári, ktorí sú ochotní pristúpiť na dobrovoľnú činnosť v tejto dôležitej sekcii KST.
Predseda KST viedol od VZ konzultácie s mnohými osobnosťami LT v KST a napokon sa mu podarilo
zostaviť životaschopný tím pod vedením Jozefa Mitaľa z Košíc. Kompletný návrh na zloženie sekcie
LT schválila ÚR KST. Členmi sekcie sú mladí ľudia, ktorí sa ochotne zhostili tejto úlohy a oživujú
činnosť lyžiarskej turistiky v KST.
27.9. sa v rámci Svetového dňa cestovného ruchu prvýkrát v sídle KST uskutočnil Deň otvorených
dverí. Od 8 do 18h si každý záujemca mohol pozrieť priestory a vybavenie sídla KST. Návštevníci sa
živo zaujímali o činnosť organizácie a výhody, ktoré by im členstvo v klube mohlo ponúknuť. Na
otázky návštevníkov bol pripravený odpovedať predseda KST P. Perhala. Máme záujem deň
otvorených dverí robiť pravidelne každý rok.
Počas dňa otvorených dverí sa v sídle KST uskutočnilo aj prvé zasadnutie redakčnej rady časopisu
Krásy Slovenska.
Šéfredaktorka informovala, že snaha redakcie a vydavateľstva využiť relevantné projekty a grantové
schémy v roku 2010 nebola úspešná, pritom predplatiteľská základňa stagnuje a voľný predaj klesá,
takže ekonomika vydávania časopisu sa zhoršila a od nového roku 2011 je nevyhnutné zdvihnúť
kioskovú cenu výtlačku Krás Slovenska z 2,29 € na na 2,49 €, čomu zodpovedá zvýšenie ročného
predplatného na 14,94 €.
Ale pre členov KST máme dobrú správu. Členovia, ktorí si časopis predplatia cez redakciu alebo
ústredie KST získavajú zvýhodnené ročné predplatné oproti ostatným predplatiteľom len vo výške
11,75 € (1, 96 € za jeden výtlačok). Číslo členského preukazu KST treba uvádzať ako variabilný
symbol. Identifikácia predplatiteľa bude prebiehať cez ústredie a RR KST.
Rovnako zvýhodnené predplatné pre členov KST platí od 1.1.2011 aj v prípade časopisu Cestovateľ.
Rovnako treba na objednávke uviesť do VS číslo platného členského preukazu KST.
Rok 2011 je pre časopis Krásy Slovenska jubilejný, vstupuje do 90. ročníka svojej existencie, bude
tomu venovaný seriál rozhovorov s pamätníkmi. Nastali aj zmeny v obsahovej štruktúre: model
predstavovania regiónov sa vyčerpal, v tomto roku ho vystriedalo postupné predstavovanie národných
parkov. Jubileum chce redakcia pripomenúť nielen v obsahu časopisu, ale aj viacerými novými
aktivitami: iniciovala 1. Zimné stretnutia čitateľov KS - vo Vysokých Tatrách, na chate pri Zelenom
plese, v termíne 26. 2. 2011. Organizačne spolupracovali na podujatí mesto Vysoké Tatry, Horská
záchranná služba Vysoké Tatry a sekcia VhT KST. Stretnutie pri Zelenom plese prilákalo vyznávačov
lyžiarskej turistiky, hlavnou atrakciou bol zimný výstup na Jahňací štít. Dlhodobým zámerom redakcie
je robiť zimné stretnutia aj v budúcnosti, pravdepodobne každý piaty rok.
S Múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši redakcia pripravila výstavu k 90ročnej histórii časopisu, vernisáž sa uskutočnila 24.2.2011. Výstava je putovná, postupne sa predstaví
vo všetkých regiónoch Slovenska. Najbližšia vernisáž koncom marca v Trnave. Informácie prinesieme
na našej stránke.
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Predseda KST uskutočnil prvé rokovanie s prezidentom SVTS Jozef Zábojníkom v Žiline. Cieľom
stretnutia bolo hľadať spoločné ciele oboch našich klubov a snažiť sa vzájomne si pomáhať pri
presadzovaní spoločných problémov. Nevylučuje sa v budúcnosti dohoda o spolupráci. Dohodol som
spoločný postup pri presadzovaní pripomienok v príprave nového návštevného poriadku TANAP.
P. Perhala sa spolu s členom Sekcie mládeže KST L. Kalaszom na pozvanie KČT zúčastnil
slávnostného večera k 20. výročiu Asociácie TOM KČT, predsedovi A.TOM-u odovzdal ďakovnú
plaketu KST. Zúčastnil sa spomienkovej slávnosti pri hrobe zakladateľa Klubu československých
turistov a českého olympijského hnutia, propagátora turistiky Jiřího Gutha Jarkovského. V mene KST
na hrob položil kyticu. Pražský pobyt využil na pracovný obed s predsedom KČT J. Stráským,
čestným predsedom KČT a EWV J. Havelkom, podpredsedom KČT J. Babničom a generálnym
sekretárom KČT M. Nováčkom. Tiež navštívil ústredie KČT v Prahe a stretol sa s jeho
zamestnancami.
P. Perhala, A. Guldan, E.Škutová, D. Valúch sa 31.1.2011 v Bratislave zúčastnili rokovania s o. z.
Freemap o možnej spolupráci s KST. Jadrom ponuky bola spolupráca na GPS- trasovaní TZT
s perspektívou doplnenia takto spracovanej siete značených trás do obsahu web-sídla KST. Freemap
o. z. pripravilo návrh dohody. Teraz je v pripomienkovom konaní zo strany KST.
P. Perhala sa spolu s predsedníčkou SZ KST E. Škutovou sa 2.2.2011 stretol s generálnym riaditeľom
š.p. LESY SR I. Viszlaiom v Banskej Bystrici. Predmetom rokovania bol okrem iného nový pokus
získať LESY pre myšlienku sponzorského partnerstva s turistickou organizáciou, podľa vzoru KČT LESY ČR. Predmet konkrétnej spolupráce bude obsahom pripravovanej dohody, ktorú pripravuje KST.
P. Perhala, A. Guldan a D. Valúch sa zúčastnili aj dlho pripravovaného rokovania s generálnym
riaditeľom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Petrom Belinským. Stretli sa na ňom so srdečným
prijatím a návrhy na možnú spoluprácu prišli priamo od samotného generálneho riaditeľa. Hovorili sme
o možnosti spolupráce v oblasti propagácie cestovného ruchu. SACR nám môže pomôcť vo vydávaní
publikácii o tatranských chatách, o turistickom značkovaní a pod. SACR pozve KST na stretnutie so
zástupcami samosprávnych krajov, kde sa budeme môcť prezentovať námetmi na vhodnú spoluprácu.
P. Perhala a E. Škutová sa zúčastnili 1.3.2010 rokovania s predsedom Žilinského samosprávneho
kraja Jurajom Blanárom v Žiline. Predmetom rokovania bol návrh predsedu VÚC pre spoluprácu
s KST nielen v oblasti turistického značenia. Záujem je aj podporiť celoslovenské podujatia
uskutočnené v Žilinskom kraji. VÚC pripraví návrh dohody o spolupráci, ktorá bude po schválení vo
VV KST, slávnostne podpísaná za účastí médií.
Na 43. Slovenský zraz vysokohorských turistov KST (Tatranská Štrba, 24.-27.6.) – Peter Perhala,
Michal Fulka.
Zraz bol úspešný – zúčastnilo sa ho 224 členov z 37 OKST. Členovia sekcie prejavili veľký záujem
ohľadom novej vyhlášky o návštevnom poriadku TANAP-u. Uskutočnilo sa stretnutie inštruktorov VhT,
zúčastnilo sa 52 osôb.
Na 39. Slovenský zraz mladých vodákov (Červený Kláštor, 25.-28.6) – Peter Perhala, Michal Fulka.
S predsedom sekcie VT Jozefom Šoffom sme hovorili o aktuálnych problémoch vodnej turistiky
a dôstojných oslavách blížiaceho sa 40. ročníka tohto významného podujatia v roku 2011.
Na 57. Slovenský zraz turistov (Dolný Kubín 1.-5. 7.) – Peter Perhala, Miroslav Herchl, a Štefan Kuiš
ako tlmočník pre hostí z MTSz (Maďarsko). Slávnostného otvorenia nášho hlavného podujatia sa
zúčastnil celý nový VV nakoľko sa v deň otvorenia v Dolnom Kubíne uskutočnilo aj zasadnutie VV
s predsedami sekcií KST. Na SZT sa zúčastňovali ako oficiálny hostia delegáti z KČT, MTSz
a prvýkrát aj 2 zástupcovia z ÖTK. Celkový počet účastníkov zo Slovenska i zahraničia, vrátane
organizátorov a oravských turistov dosiahol počet 900. Z tohto počtu bolo 200 účastníkov stretnutia
TOM, ktorý mali samostatný program, zameraný nielen na turistiku, ale i na športové súťaže
a v neposlednom rade výchovnovzdelávací program spoznávania histórie a krás regiónu Oravy. Aby
to všetko mohli stihnúť, stretnutie TOM vždy trvá zhruba týždeň.
Na 41. stretnutie turistických oddielov mládeže (Dolný Kubín, 1. – 9. 7.) – Peter Perhala, Erika
Fábryová.
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Na Majstrovstvá Slovenska v Pretekoch turistickej zdatnosti PTZ (Dolný Kubín, 4. 7.) – Peter Perhala,
Erika Fábryová. MS si osobne prišiel pozrieť i predseda mládeže v ÖTK a spolu s delegáciou z KČT
sa zúčastnil i odovzdávania ocenení víťazom.
Na 55. TID – Medzinárodný splav Dunaja (Bratislava, 14.-18.7.) – Peter Perhala, Dušan Valúch.
Predseda KST využil príležitosť prítomnosti starostu Petržalky a dnes už primátora Bratislavy Milana
Ftáčnika a oslovil ho s problémom budúcnosti petržalských lodeníc patriacich VK Dunajklub Kamzík
a VK Dunajčík. Bolo prisľúbené ďalšie rokovanie, ktoré sa uskutočnilo 20.10. na Miestnom úrade
v Petržalke za účasti predsedu KST P. Perhalu, člena VV A. Guldana, gen. sekretára KST D. Valúcha
a zástupcov dotknutých lodeníc. Výsledkom rokovania bola dohoda, že po zvolení Milana Ftáčnika
bude pripravené a podpísané memorandum medzi Bratislavou a KST k problematike ďalšieho
fungovania lodeníc, príp. ich presťahovania do vhodných priestorov. Memorandum bude mať za cieľ
prizývania KST ku všetkým rokovaniam týkajúcich sa bratislavských lodeníc s vyvolaním následnej
celospoločenskej diskusie k tejto problematike. Návrh memoranda už bol vypracovaný a zaslaný
primátorovi Bratislavy.
5.-8.8.2010 sa zúčastnili delegáti KST Peter Perhala a Michal Fulka na Letnom zraze KČT v Poličke.
Okrem iného zablahoželali podpredsedovi KČT Janovi Babničovi k jeho životnému jubileu – 60 rokov.
Hostitelia sa príkladne o nás starali. Zrazu sa zúčastnilo aj 18 členov KST. Žiaľ počasie nám neprialo
– väčšinou pršalo.
Na Národný výstup na Kriváň (Liptovský Mikuláš, 14.8.) – Peter Perhala, Erika Fábryová. Národný
výstup na Kriváň sa uskutočnil v dňoch 13.8. – 15.8.2010. V predvečer výstupu sa v Liptovskom
Mikuláši uskutočnilo slávnostné otvorenie za prítomnosti primátorov Liptovského Mikuláša a Vysokých
Tatier, predsedu Matice Slovenskej, predsedu KST a prezidenta ÖTK. Na vrchole sa k účastnom
prihovoril za KST predseda Peter Perhala a zástupcovia Matice Slovenskej. Na podujatie bolo
vydaných 500 účastníckych lístkov a odkúpených bolo 460. Celkový odhad účastníkov sa pohybuje
okolo 800 účastníkov. Záver NVK bol v ATC Račkovej doline. Podujatie bolo veľmi dobre pripravené
tak ako po predchádzajúce roky.
Na 32. Slovenský zraz cykloturistov (Bratislava, 28.8-1.9.) – Erika Fábryová, Štefan Kuiš. Okrem
oficiálnych delegátov sa cyklozrazu zúčastnili i Peter Perhala, ako predseda organizačného štábu
i ako predseda hlavného organizátora KBT, Michal Fulka, Arnošt Guldan, Miroslav Herchl i Vladimír
Povoda.
Celková účasť - členovia KST a partnerských organizácii 241, nečlenovia KST 82, organizátori 31,
spolu 354 účastníkov. Z toho zo Slovenska 307, z Česka 37, z Rakúska 7 a z Poľska 3 účastníci.
Najpočetnejším mimo bratislavským kolektívom boli turisti zo Starej Ľubovne - 28 cykloturistov.
Najmladší účastník zrazu mal necelé 2 roky, najstarší 82 rokov. Program zrazu bol štvordňový.
Účasť podľa trás: 28. augusta Malokarpatsko-moravská cyklotrasa 200 účastníkov, 29. augusta
Viedenská cyklotrasa 361 účastníkov, 30. augusta Dunajská cyklocesta 123 účastníkov, 31. augusta
Neusiedlersee, za ťažkých podmienok (teplota vzduchu 9,8 až 13,2 °C, c elodenný dážď a silný vietor)
vyštartovalo 56 cyklistov, dokončilo len 12, z toho traja vedúci trasy.
Zraz bol navzdory neprajnému počasiu účastníkmi hodnotený veľmi pozitívne. Napriek tomu, že
cyklotrasy viedli aj frekventovanými ulicami dvoch hlavných miest Bratislavy a Viedne, presuny
prebiehali hladko a takmer bez komplikácií (vyskytol sa iba jeden úraz vyžadujúci si odborné ošetrenie
vo viedenskej nemocnici), na čom má hlavnú zásluhu dobrá príprava organizátorov, disciplína
a vzájomná ohľaduplnosť účastníkov a najmä výborná súčinnosť dopravnej polície. Z ostatných
partnerov zrazu treba oceniť podporu zo strany Bratislavského samosprávneho kraja a Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy. V priestoroch magistrátu v Primaciálnom paláci bola v predvečer zrazu
slávnostne podpísaná Dohoda o spolupráci KST a SCK, hneď potom
nasledovalo prijatie
organizačného štábu cyklozrazu u predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša. Pri
organizačnom zabezpečení trás vypomohli priatelia z SCK a z Cykloklubu Apollo, o zdravotný servis
na trase sa starali bicyklujúci lekári z Cykloklubu Bernard Slovakia, technický servis v zrazovom
centre i na trase poskytovala osádka Športservisu Bicykle Podunajské Biskupice. Všetkým patrí
poďakovanie za súčinnosť. V zrazovom centre Hotel Plus sa účastníci cítili veľmi dobre, pochvaľovali
si kvalitu stravy aj úroveň ubytovania. Riaditeľ hotela na oplátku zložil kompliment organizátorom aj
účastníkom za to, že po celý čas zrazu nenastali žiadne konfliktné situácie, čo pri takom veľkom počte
ľudí a bicyklov považuje za obdivuhodné. Na záverečnom večere za cykloturistov KST poďakoval
predsedovi organizačného štábu P. Perhalovi predseda sekcie CT KST Anton Hasák.
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Na 2. stretnutie priaznivcov KST (Vihorlat, 11.9.) – Peter Perhala, Erika Fábryová. 2. Stretnutie
priaznivcov KST pripravila RR KST Michalovce v dňoch 10.9. – 12.9.2010, na vrchole Vihorlat, ktorý je
najvyšším vrcholom sopečného pohoria Vihorlatských vrchov. Táto lokalita je od 28.6.2007 zaradená
do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO – Karpatské bukové lesy. Podujatia sa
zúčastnilo približne 240 účastníkov. Boli pripravené 4 výstupové trasy. Na Poľane pod vrcholom sa
k účastníkom prihovoril predseda KST Peter Perhala a predseda RR KST Michalovce Ivan Ballo. Pre
účastníkov boli pripravené tričká, odznaky a pamätný účastnícky list. Podujatie bolo pripravené veľmi
dobre a počasie tiež prialo. Ubytovanie bolo zabezpečené na Zemplínskej Šírave.
Počas víkendu 24.-26.9. 2010 sa z poverenia Klubu slovenských turistov v Kežmarku uskutočnili
Medzinárodné majstrovstvá v turisticko – orientačnom behu PTZ 2010. Delegítom KST bol Peter
Perhala. Medzinárodné podujatie bolo v sobotu 25.9. v miestnom amfiteátri v blízkosti hotela Štart
slávnostne otvorené príhovormi primátora mesta Kežmarok Igorom Šajtlavom a predsedom Klubu
slovenských turistov Petrom Perhalom. Medzinárodných majstrovstiev sa zúčastnilo 194 pretekárov
rôznych súťažných kategórií, od najmladšieho, mladšieho a staršieho žiactva, kategórie mladšieho,
staršieho dorastu, až po kategórie dospelých. Stretli sa tu najlepší reprezentanti z republikových
majstrovstiev jednotlivých krajín. Zo slovenskej reprezentácie sa na popredných umiestnili Maroš
Drábik (najmladší žiaci) z Košickej Belej na 3. mieste, Filip Ogurčák (starší žiaci) z Kežmarku na 2.
mieste, Anna Mihoková z Košickej Belej (mladšie dorastenky) na 1. mieste so ziskom titulu
Medzinárodná majsterka , Anna Franeková z Čadce (mladšie dorastenky) na 3. mieste, Dávid Selep
zo Starej Ľubovne (starší dorastenci) na 2. mieste, Viktor Olšavský (muži A) na 2. mieste, Bystrík
Antol zo Sliačov (muži B) na 2. miesto, ostatné medailové umiestnenia v jednotlivých kategóriách
patrili českým pretekárom.
V dňoch 27.-30.1. 2011 sa uskutočnil 45. Jubilejný Slovenský zimný zraz turistov KST v Starej
Ľubovni, v Ľubovnianskych kúpeľov. Na zraze bolo prítomných 989 turistov z Čiech, Poľska
a samozrejme najviac bolo slovenských turistov. Zastúpenie mali aj TOM v počte 35 členov. Všetci
účastníci boli ubytovaní pod jednou strechou v hoteli Ľubovňa, v ktorom bolo aj slávnostné otvorenie
a ukončenie zrazu. Organizátori pripravili pre účastníkov 7 lyžiarskych trás a 3 pešie. Okrem toho
v popoludňajších a večerných hodinách boli pripravené sprievodne akcie - videoprojekcie z hôr sveta
(Ružbašan, Šperka), z činnosti domácich turistov, vystúpenie folklórnych a umeleckých skupín
z Ľubovne a okolia, športové súťaže pre detí. Nosnou aktivitou boli lyžiarske prejazdy. Najväčší
záujem bol o trasy Litmanová –Lesnica, ktorá viedla hrebeňom Malých Pienin a Litmanova – Jarabina,
ktorá smerovala z Litmanovej cez Obidzu do Jarabiny a to pre atraktívnosť prostredia a aj preto, že
v tejto oblasti boli najlepšie snehové podmienky. Len na týchto dvoch trasách sa vystriedalo takmer
600 účastníkov. Dokonca trasa Ľubovniansky hrad – Hajtovka sa uskutočnila aj v nedeľu na podnet
účastníkov zrazu. O trasu Ľubovnianske kúpele - Hromoš nebol záujem a trasa Nižné Ružbachy Nová Ľubovňa bola na druhý deň pre bežkárov zrušená z dôvodu bezpečnosti účastníkov, keďže
snehová prikrývka bola slabá. V cieli každej trasy bolo podané občerstvenie, ktoré zabezpečovali
starostovia jednotlivých obcí. Doprava účastníkov na jednotlivé trasy fungovala bezchybne.
Stravovanie účastníkov bolo tiež na dobrej úrovni. Na ubytovanie v dvojposteľových izbách i keď
s prístelkami neboli väčšie sťažnosti a drobné nedostatky boli ihneď vyriešené. Účastníci si
pochvaľovali kultúrny a spoločenský program. Aj výborné počasie prispelo k dobrému priebehu
podujatia. Snáď len jedná chybička krásy sa vyskytla, ktorú organizátori nemohli ovplyvniť a to slabšie
snehové podmienky na niektorých trasách.
Záverečné hodnotenie účastníkov bolo pozitívne po každej stránke. Poďakovanie sa ušlo celému
organizačnému štábu, sprievodcom na trasách i vedeniu hotela. Pri rozlúčke srdečné stisnutie rúk
a slová chvály aj od neznámych účastníkov (teraz už známych) hovoria za všetko. Mnohí účastníci sa
vyjadrili, že niečo podobné nezažili. Posunuli sme látku pripravenosti zrazov a kvality zase o niečo
vyššie.
Všetky komisie a sekcie boli konštituované XI. VZ KST a ich zloženie bolo potvrdené na ÚR
KST v Martin 20.11.2010. Vytýčili si plán činnosti na rok 2011 a niektoré aj s výhľadom na štyri
roky.
Sekcia pešej turistiky pracuje pod vedením Jindra Racka. Od septembra 2010 sa sekcia zaoberá
prípravami hlavných podujatí KST na rok 2011. V tomto roku sa v spolupráci s medzinárodnou
komisiou a sekciou PT uskutočňujú od 1.1. – 5.6.2011 medzinárodné podujatia Eurorando 2011
v spolupráci s odbormi, klubmi a RR KST. Podujatia sú zamerané na tému – Voda: Ochrana vodných
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zdrojov. 11.6.2011 sa uskutoční vyvrcholenie podujatia KST na Slovensku na sútoku riek Moravy
a Dyje v Břeclavi- Veslársky klub, za účasti KST, KČT a ÖTK. Hlavné vyvrcholenie turistického
medzinárodného podujatia Eurorando, organizované EWV sa uskutoční v španielskej Almerii
v Granade.
Sekcia sa zaoberá sa aktualizáciou OTO, TTO, ktoré sú aktuálne a ktoré sú zrušené.
Riešili pripomienky k OTO a TTO od anonyma 1 nečlen ... OTO, ktorý navrhuje vypracovať
„normálné“ zásady, podmienky získania odznakov a hlavne jednotné podmienky preukazovania
návštev.
Výmena preukazov aktívnych cvičiteľov - CV-III-PT - 5 cvičiteľov
Výmena preukazov aktívnych Inštruktorov - PT - 7 inštruktorov
Udelené 3 odznaky za splnené podmienok OTO za Krásami Slovenska
Za splnenie podmienok OTO, celej cesty hrdinov SNP udelené 3 odznaky
Za odstupujúceho člena sekcie Petra Perhalu sekcia z navrhovaných kandidátov kooptovala za člena
Ollého Alexandra z RR Dunajská Streda.
Hlavné podujatia KST na ďalšie roky:
Letný zraz:
58. SZT a 42. TOM KST RR Martin – 2011
59. SZT a 43. TOM KST RR Hronská Dúbrava – KST Vyhne – 2012
60. SZT a 44. TOM KST RR KBT – 2013
Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska:
48. RR Dolný Kubín – Pilsko – 2011
49. RR Prievidza – Vtáčnik – 2012
50. RR Topoľčany – KT Ostrá – Klížske Hradište – Michalov vrch – 2013
51. RR Spišská Nová Ves – KST . KST Smrekovica – Vyšný Slavkov – Branisko – 2014
Stretnutie priaznivcov KST:
3. RR Rožňava –Dievča skala – 2011
4. KST Beskyd Svidník – 2012
5. Považská Teplá – KST Manín – 2013
Sekcia pešej turistiky opätovne žiada od učebno-metodickej komisie KST príručku pre lektorov
„O právnej zodpovednosti cvičiteľov a inštruktorov“ a žiada pripraviť dotlač publikácie
TURISTIKA pre učebno-metodické účely.
Sekcia lyžiarskej turistiky pracovala od 2.10.2011 pod vedením Jozefa Mitáľa. Členmi novej
sekcie sa stali: podpredseda, metodik: Bernard Majtner, tajomník: Alena Beloritová, hospodár: Igor
Bazovský, klasifikátor: Miloš Kožuško, mládež: Dušan Mišík, značenie: Zdeněk Šír, prejazdy: Peter
Kubík. Dňa 13.11.2010 sa uskutočnilo prvé sedenie sekcie LT KST v Ružomberku.
Stanovenie programových úloh a činností sekcie LT na nové volebné obdobie. Sekcia LT KST vo
volebnom období 2010 - 2014 bude vychádzať z programových úloh, ktoré vypracoval za sekciu LT
Emanuel Krátky, dňa 26.3.2010 v Žiari nad Hronom.
Počas novembra a decembra 2010 priebežné sedenia s organizačným štábom v Starej Ľubovni –
zápisnice priebežne posielané na ústredie a členom sekcie LT KST.
V dňoch 3.-5.12.2010 sa uskutočnilo stretnutie predsedu LT KST v Polici nad Metuji so zástupcami
SLT KČT.
Dňa 28.1.2011 druhé sedenie sekcie LT KST s pozvaním zástupcov KČT a predsedov SLT RR.
Plánované školenie cvičiteľov a inštruktorov LT sa uskutoční v Levoči v novembri - decembri 2011.
Návrh a hľadanie nových organizátorov zrazov a lyžiarskych prejazdov – pre rok 2013 rozbehnuté
jednania v Prievidzi a v Handlovej, kde sa plánuje aj nasledujúce zasadanie lyžiarskej sekcie
v termíne apríl - máj/2011
Lyžiarske trasy, vybrať najkrajšiu trasu z konaného zrazu a vyznačiť a zoficiálniť.
Hľadanie oficiálneho „sponzora“ alebo partnera, ktorý by prezentoval na zraze svoj tovar,
spolupracoval s organizátormi, poskytnutím napr. tričiek, viest s logom KST, zrazu, jeho značky (napr.
ako HUSKY na zraze v Ľubovni), figurovanie jeho značky na informátoroch, materiáloch.
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Sekcia vodnej turistiky pod vedením Jozefa Šoffu začiatkom júna 2010 zabezpečovala školenie
cvičiteľov vodnej turistiky III. triedy, ktorého sa na slovinských riekach Soča a Korytnica zúčastnilo pod
vedením troch inštruktorov 14 budúcich cvičiteľov.
Potom v júni 2010 boli povodne a voda bola až nebezpečne veľká, takže došlo k odkladu a presunu
na neskoršie termíny u mnohých plánovaných a tradične pekných akcií. Stretli sa až na konci júna na
Slovenskom zraze mladých vodákov KST v Červenom Kláštore na Dunajci. Koncom júna začala aj
TID-ka. Neuskutočnil sa Tatranský okruh vodákov pre menší záujem, ktorý mohol byť z obavy o
povodne a počasie.
V júli 2010 vodáci splavovali Oravu, Malý Dunaj, Hron, Bodvu, Slanú, Vltavu, Váh, Bodrog a 2x boli na
týždennej letnej škole kanoistiky na rakúskej rieke Salza a jeden týždeň letnej školy na Dunajci.
August 2010 bol tiež bohatý na akcie, lebo splavovali 3x Dunajec, Hron, Oravu, M. Dunaj a znovu aj
Salzu a rieky v okolí Obervelachu v Rakúsku a Soču a Korytnicu v Slovinsku a aj rieky v okolí Verdonu
vo Francúzsku.
September 2010 už tradične patrí vodákom na Splave dobrej nálady po M. Dunaji a Plavbe po
Hornáde s košickým Veterán kanoe klubom a poľskej Bialke, bol jesenný splav M. Dunaja a preteky
vodákov - turistov na Hrone /Granus-cup/.
Predseda sekcie prednášal na konferencii SACR o vode a jej využití pre CR v Poprade aj prednášku o
vodnej turistike, jej prínose pre spoločnosť ale aj o jej problematike týkajúcej sa masovejšieho rozvoja
na Slovensku. Vyvolala širokú diskusiu a ohlas.
V októbri 2010 si zasúťažili na 41-vom Košickom vodáckom maratóne a plavbe Generácii, /ihneď po
tejto akcii zasadla v Tatrách komisia vodnej turistiky/ bol záverečný splav Dunaja a kladenie vencov
utopeným vodákom v Bratislave, ktorého sa zúčastnil osobne i predseda KST
November patrí už 39 rokov Nočným orientačným pretekom na Ružíne a veľa oddielov malo výročné
členské schôdze.
V decembri bolo trojdňové stretnutie vodákov z celého Slovenska v N. Tatrách na Kosodrevine,
spojené s prehliadkou filmov a fotografii z mnohých vodáckych akcii, ktoré boli v minulom roku. Na
tomto stretnutí bolo uskutočnené aj rokovanie Sekcie VT, ktorého sa zúčastnilo skoro 50 zástupcov
vodákov z celého Slovenska.
Odkaz sekcie vodnej turistiky:
Treba sa zamyslieť do budúcna a žiadať z MŠ finančné prostriedky aj na zabezpečenie chodu
sekcie, komisie, príp. na výchovu kádrov, vydávanie metodických materiálov a pod.

Sekcia cykloturistiky pod vedením Antona Hasáka, od ÚR KST Ernesta Rusnáka sa podieľala na
príprave 32. slovenského zrazu cykloturistov KST.
Sekcia vysokohorskej turistiky pod vedením Vojtecha Jeremiáša sa podieľala na príprave 1.
Zimného stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska v Chate pri Zelenom plese v dňoch 26. – 27.
02. 2011.
Sekcia mládeže od 2.7.2010 pod vedením Stanislava Andrásiho pripravila smernice „Povinnosti
organizátora turistického zrazu a táborový poriadok účastníkov podujatia“ .
Zástupcovia sekcie sa zúčastnili medzinárodného semináru mládeže v obci Sloup (CZ) v dňoch 9. –
11.9.2010. Výsledkom rokovania je Deklarácia turistiky mládeže v Európe.
V dňoch 29. júla –14. augusta 2011 pripravuje sekcia mládeže stretnutie IYNF na Kamennom mlyne a
v dňoch 6. –11. septembra 2011 IYNF víkend, spojený s ukončením Krajiny roka v Rožňave.
V roku 2010 sa Sekcia značenia pod vedením Evy Škutovej (ďalej len SZ KST) starala o 13.923 km
siete turistických značených trás (ďalej len TZT) na území celej SR ( s výnimkou územia TANAP-u). V
rámci plánu trojročnej obnovy sme potrebovali obnoviť značkovanie a uskutočniť práce spojené so
značkovaním (výmena zhrdzavených a vandalmi zničených smeroviek a tabuliek miestneho názvu,
údržba smerovníkov, presekávanie zarastajúcej vegetácie ap.) na 1/3 týchto trás, teda na 4.641 km
siete TZT. Na tieto práce sme vypracovali a predložili projekt na MŠ SR vo výške 120.040 €. V rámci
účelovej dotácie na značenie TZT sme od MŠ SR obdržali sumu len 23.000 €, čo znamená opäť
mierny pokles výšky dotácie oproti roku 2009 (rok 2009 – 23.230 € – pokles o 0,99 %) a voči
požadovanej sume 120.04 € je to len 19,16 % potrebných prostriedkov. Tieto finančné
prostriedky sú absolútne nedostačujúce a sú dôvodom postupného chátrania turistických značených
trás na Slovensku.
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Kladom je, že po niekoľkoročnom úsilí sa nám podarilo od MŠ SR získať účelovú dotáciu na
publikačnú činnosť sekcie vo výške 4.000 €.
Činnosť SZ KST bola teda aj v tomto roku limitovaná výškou finančnej účelovej dotácie od MŠ SR na
značenie TZT. Celý priebeh značkárskych prác bol v roku 2010 do značnej miery narušovaný aj
výkyvmi počasia, a teda práce v teréne boli skôr nárazovité, podľa podmienok daných počasím.
Pridelené finančné prostriedky vo výške 23.000 € teoreticky postačovali len približne na obnovu 900
km siete TZT. Zvýšeným úsilím 228 kvalifikovaných a pomocných značkárov, ktorí v roku 2010
pracovali v teréne a pomocou opatrení SZ KST s cieľom vynakladať finančné prostriedky maximálne
úsporne (napr. značkári na značkované úseky TZT v blízkom okolí cestovali na vlastných bicykloch,
aby sa ušetrili prostriedky na cestovné) sa podarilo za štátne prostriedky obnoviť sieť TZT v dĺžke
1.730 km. Zároveň sme uskutočnili výrobu a následnú výmenu v teréne 640 ks smeroviek a
tabuliek miestneho názvu. Nedostatok finančných prostriedkov a z toho vyplývajúce úsporné
opatrenia však spôsobili, že niektoré plánované práce súvisiace so značkovaním na príslušných
úsekoch (napr. údržba smerovníkov, presekávanie zarastajúcej vegetácie ap.) neboli vykonané v
potrebnom rozsahu, alebo neboli vykonané vôbec, čo sa prejaví na ďalšej devastácii siete TZT v
nasledujúcich rokoch. S ohľadom na výšku účelovej dotácie MŠ SR bolo v roku 2010
obnovených len 37,28 % km z plánovanej obnovy TZT.
KST a SZ KST v snahe zabezpečiť pre značkársku činnosť aj ďalšie finančné prostriedky rokovali s
mestami a obcami SR, VUC, poisťovňami a Nadáciou Ekopolis. Takto sme získali pre značkovanie
ďalšiu finančnú podporu.
V rámci získaných prostriedkov z iných zdrojov sa podarilo obnoviť ďalšie kilometre siete TZT:
KST podpísal prostredníctvom reklamnej agentúry Inventi zmluvu s poisťovňou Union o reklame,
kde sa nám podarilo získať 3.500 €. Tieto peniaze boli využívané (okrem montáže reklamných
tabuliek) najmä na údržbu smerovníkov a čiastočne aj na obnovu značkovania. Značkári regiónu
Martin a Liptovský Mikuláš využívali finančné prostriedky VUC Žilina, a to získané prostredníctvom
Slovenského cykloklubu a Klubu značkárov Slovenska. V roku 2010 sa v týchto dvoch regiónoch
podarilo obnoviť celkove 620 km TZT, z toho MT -270 km (časť z toho bola obnovená už koncom
roka 2009) a LM – 350 km a vymeniť spolu cca 816 smeroviek a TMN a osadiť 50 nových
smerovníkov.
Značkári regiónu Rožňava a Zvolen získali prostriedky z projektu financovaného Nadáciou Ekopolis a
obnovili spolu 98 km TZT.
Ďalšie kilometre TZT boli obnovené z prostriedkov miest a obcí a z prostriedkov získaných ako dar pre
značkovanie priamo jednotlivými predsedami KZ RR KST.
Napriek zvýšenému úsiliu KST a všetkých značkárov KST sa podarilo celkove zo všetkých finančných
zdrojov z plánovaných 4.641 km obnoviť TZT v dĺžke 2.450 km, teda z plánovaného počtu km len vo
výške 52,8 %, pričom obnova nebola komplexná, pretože v rámci šetrenia niektoré práce súvisiace s
obnovou značkovania neboli uskutočnené.
Sekcia značenia KST v termíne 9. - 11.apríla 2010 uskutočnila dlho plánované školenie inštruktorov
značenia, na ktorom bolo vyškolených 19 značkárov, z toho 10 predsedov Komisií značenia
Regionálnych rád KST.
Účelová dotácia pre publikačnú činnosť sa využila na vydanie značkárskej publikácie : „Turistické
informačné miesta na značkovaných chodníkoch Slovenska“. Táto publikácia bude slúžiť najmä ako
odborná literatúra pre značkárov KST a čiastočne aj pre propagáciu značkárskej činnosti.
Sekcia jazdeckej turistiky pracuje pod vedením Michala Hučka. SJT schválila obsah štúdie
koncepcie rozvoja „Turistika na koni“. Pre vypracovanie metodiky značenia jazdeckých trás a koncept
rozvoja jazdeckej turistiky boli použité už dobre prepracované podklady dodané predsedom JT KČT.
Spracovaná koncepcia rozvoja JT po schválení KST bude slúžiť ako základný dokument pre rozvoj JT
v RR KST.
SJT intenzívne komunikuje s JT KČT a Jazdeckou federáciou Rakúska (Platform Wanderreiten). SJT
sa zúčastnila viacerých spoločných rokovaní na Slovensku, v Rakúsku a ČR. Naposledy sme boli
pozvaní na zasadnutie organizátorov turistiky na koni zo všetkých krajov v ČR, ktoré sa konalo
v Prahe. Zasadnutia sa zúčastnil aj predseda SJT Michal Hučko.
Na schválenie a vyznačenie čaká prvá oficiálna jazdecká trasa z Bratislavy (hrad Devín) – žrebčín
Kopčany. Vytrasovaných je už veľa jazdeckých trás po celej SR no čaká nás teraz intenzívna
spolupráca s KZ KST aby sme sa mohli našou prácou prezentovať najmä na výstavách Agrokomplex
Nitra, „Koně v akci“ (Pardubice), Kůň (Lysá nad Labem) a „Pferd Wels v Rakúsku.
Prvé zasadnutia komisií sa uskutočnili v mesiacoch august – november 2010 /propagačná,
medzinárodná, ekonomická, organizačná, klasifikačná/. Komisie na svojich zasadnutiach
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rozoberali závery a uznesenie XI.VZ KST a prijali pre ne vyplývajúce úlohy z týchto
dokumentov, ktoré rozpracovali do jednotlivých opatrení a úloh príslušnej komisie.
Organizačná komisia pod vedením podpredsedu KST pre organizáciu a legislatívu Michala
Fulku (odstúpil z funkcie 5.1.2011) sa zišla 1x za účelom dopracovania Stanov KST. Tieto stanovy po
diskusii na www stránke KST a po viacerých diskusiách na VV a UR KST sú pripravené na
predloženie a schválenie Valnému zhromaždeniu v marci 2011. Okrem toho organizačná komisia
vypracovala vykonávacie predpisy: Volebný poriadok a Rokovací poriadok, ktoré boli schválené UR
KST. Prepracovaný bol vykonávací predpis o udeľovaní ocenení a po ďalších návrhoch členov KST a
schválení VV KST je pripravená konečná podoba tohto predpisu na schválenie UR v marci 2011.
Taktiež bol prepracovaný a schválený vykonávací predpis o podujatiach IVV. Zostávajúce predpisy
bude musieť revidovať organizačná komisia pod vedením nového predsedu.
Klasifikačná komisia pod vedením Mariána Petríka sa zišla na svojom zasadaní 6.11.2010
v Martine. Schválila ZC 1. Stupňa za rok 2010 – CT-1, VhT-1. Schválila VO: VOPT – 6 bronzových,
VOVhT – 3 zlaté a 4 strieborné. Bol udelený Majster turistiky. Odznak Turista: 2 zlaté, 6 strieborných,
4 bronzové. Najvyššie vrcholy slovenských pohorí: 1 zlatý, 2 strieborné, 3 bronzové. Vopred
schválená ZC: III. stupeň ZC CT na 32. SZCT v Bratislave. Školenie klasifikátorov plánuje uskutočniť
v mesiacoch apríl až máj 2011 na Chate na Martinských holiach.
Noví členovia komisie sa niekedy hľadali medzi majstrami turistiky. Je potrebné využiť skúsenosti
majstrov turistiky. KK KST sa musí stretnúť a prebrať Klasifikáciu dopodrobna pred školením
klasifikátorov regiónov. V KČT nemajú VT v línii zápočtových ciest. Sú problémy v regiónoch vo VT. Je
potrebné spracovať metodické pokyny na spracovanie ZC – potrebné veci na dokladovanie ZC. Určiť
lektorov klasifikácie. Zviditeľniť Majstrov turistiky. Spropagovať Výkonnostnú turistiku. Dnes sa
nemusia ručne kresliť mapy – všetko sa dá cez počítač. Lepšie motivovať mládež k výkonnostnej
turistike. Bol predložený návrh VV KST, aby Majstri turistiky neplatili zrazové poplatky – čaká sa na
schválenie ÚR KST. Klasifikátor regiónu riadi VT po metodickej stránke vo svojom regióne hlavne
prednáškami na školeniach a seminároch.
Propagačná komisia pod vedením generálneho sekretára KST Dušana Valúcha sa po VZ stretla
na prvom rokovaní 13. 8. 2010 v Liptovskom Mikuláši. Komisia bude priebežne pracovať a dohliadať
najmä na zlepšenie obsahovej aj vizuálnej podoby web sídla www.kst.sk, prípravu a vydanie aktuálnej
informatívnej skladačky predstavujúcej KST ako príležitosť pre neorganizovaného turistu a ako
príležitosť pre prípadného sponzora, prezentáciu KST v Krásach Slovenska a v ďalších médiách,
spoluprácu s hiking.sk, prípadne aj ďalšími outdoorovo zameranými stránkami, prezentáciu symbolov
KST na chatách KST a na hlavných podujatiach KST (vrátane sprievodných materiálov - odznak,
propozície, účastnícky list). V priebehu roka sa uskutoční minimálne jedno riadne pracovné stretnutie
komisie. Ťažisko komunikácie bude v priebežnom mailovom spojení.
Medzinárodná komisia pod vedením predsedu KST Petra Perhalu zastrešuje vzťahy
s partnerskými turistickými organizáciami okolitých krajín a členstvo KST v medzinárodných
asociáciách turistických organizácií, koordinuje aktivity s medzinárodnou účasťou.
Komisia sa zišla na svojom zasadnutí 16.10.2010 v 11 člennom zložení tak ako ju schválilo VZ.
Nakoľko však bola zvolená v rozpore s VP o sekciách a komisiách, podľa ktorého môže mať
maximálne 9 členov, bol tento počet redukovaní a na návrh predsedu KST a MeK Petra Perhalu
upravený. Hlasovaním väčšina členov MeK rozhodla navrhnúť za členov v prevažnej miere zástupcov
sekcií, presunových prostriedkov, ktorí by sa svojim členstvom aktívnejšie mali zapojiť do výmeny
skúsenosti a nadväzovaní kontaktov s našimi partnermi v zahraničí a medzinárodných organizáciách,
ktorých je KST členom.
M. Fulka informoval o najbližšej významnej akcii IVV – Olympiáde IVV v tureckej Antalyi, ktorá sa
uskutoční v dňoch 19.-23.10.2011.
Ďalej sa zaoberala stavom plnenia podmienok IVV v KST a možnosťami ich propagácie.
Medzinárodná komisia KST odporúča členstvo KST v EVV.
Účelom aktivít NFI je spoločnými podujatiami spropagovať jednotlivé regióny na celosvetových
podujatiach. V roku 2011 bude Krajina roka prebiehať prostredníctvom týchto podujatí: 26. marca
2011 - Jarný prechod Silickou planinou 44. Ročník, 2. apríla 2011 - Prechod Plešiveckou planinou, 7.
mája 2011 - Horný vrch (pešia turistika na území Národného parku Slovenský kras), v júli 2011
(posledný týždeň mesiaca) - XI. Gemersko-turniansky festival, 26. až 29. august 2011 - 33. slovenský
zraz cykloturistov KST – Rožňava a okolie, September 2011 - Výstava fotografií s tematikou
Slovenský kras – Aggtelekský kras v Rožňave v Galérii baníckeho múzea, 9. až 11. septembra 2011 -
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3. stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov na Dievčenskej skale, Slávnostné ukončenie
projektu Krajina roka 2010/11 v rámci Európskeho dňa turistiky EWV.
P. Perhala referoval o kongrese EWV v Taliansku, ktoré sa uskutočnilo 8.-10.10. 2010, o potrebe
zaktivizovania mládeže v hnutí EWV. Oboznámil prítomných s ponukou, ktorú dostal z EWV, aby
kandidoval za člena Prezídia EWV a predsedu Rady mládeže EWV. P. Perhala potvrdí svoju
kandidatúru do najbližšieho kongresu EWV v Španielsku v októbri.
Nasledujúce EURORANDO 2011 sa uskutoční v Španielsku – Almeria a Grenada. Hlavnou témou
EURORANDA je voda a vodné zdroje. Na sútokoch riek sa majú odobrať vody a tieto dopraviť do
Španielska, kde sa majú symbolicky zliať. U nás má EURORANDO vyvrcholiť na sútoku Dyje
a Moravy v Břeclavi. Vodu odoberú vodáci, ktorí sa k sútoku dopravia na svojich člnoch. Odovzdajú
odobratú vodu cyklistom a títo ju prenesú do Břeclavi, kde ju odovzdajú pešiakom. Podujatie bude to
prebiehať v spolupráci s KČT a ÖTK, termín 11.6.2011.
Najbližšie mládežnícke FICC rally bude v Helsinkách v dňoch 16.-24.4.2011 - 61. Svetový zraz
mládeže kempingu a karavaningu. Zúčastňujú sa ho mladí ľudia od 14 do 30 rokov (prekročenie
hornej hranice však nie je trestné, účasť teenagerov 14 - 18 r. je podmienený účasťou zodpovednej
osoby, napr. vedúci TOM). Cena sa zdá byť príliš vysoká - 520, - EUR (v
cene
je
doprava
autobusom, zrazový poplatok, carnet, ubytovanie, strava). Prihlásených je 15 účastníkov z KST.
Delegácia KST v zložení P. Perhala, Š. Kuiš, J. Racek a A. Guldan sa stretla s delegáciou KČT
tvorenou jej predsedom J. Stráskym, J. Babničom, J. Šlechtom a M. Nováčkom v dňoch 8.-10.10.2010
v Krnove na pravidelnom bilaterálnom rokovaní v rámci podujatia Mini Eurorando.
KČT má európsky patent na značenie registrovaný na Európskom patentovom úrade v Madride. KST
požiadalo, aby mohol používať turistické značenie bez obmedzenia. KČT zaslalo na ústredie KST list
v danom zmysle.
Pripravuje sa aj stretnutia zástupcov slovenskej a rakúskej turistiky, najmä o potrebe dotiahnuť do
konca pripravovanú zmluvu o spolupráci medzi KST a ÖTK.
Stretnutie zástupcov slovenskej a maďarskej turistiky sa uskutočnilo v dňoch 5.-7.11.2010 v Starej
Lesnej vo Vysokých Tatrách. Na programe bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce, nové personálne
zloženie klubov, vychádzka do Vysokých Tatier – Hrebienok a Zamkovského chatu, ďalej
prerokovanie významných podujatí MTSz a KST v roku 2011, zľavy v turistike (KST, MTSz), turistika
detí a mládeže, výmena kontaktov, olympiáda, MM PTZ, rôzne možnosti financovania klubov, rady a
skúsenosti, výmena tlačovín a máp. Taktiež sme sa dohodli na záverečných podujatiach v rámci
Krajiny roka NFI 2010/11. Za KST sa rokovania zúčastnili P. Perhala, E. Fábryová, Š. Kuiš, S.
Andrási, M. Herchl a D. Valúch. Za MTSz boli pritomní I. Duró, V. Pálmai, Z. Lehotczky.
MeK pripravila prehľad členských príspevkov KST do medzinárodných organizácií na rok 2011,
je potrebné zaplatiť 1836 € (IVV = 300€ + EVV = 100€ - ke´d VZ KST schváli vstup + EWV = 500€
+ FCC SR = 200€ + NFI = 436€ + EUCT = 300€.
Na základe toho bolo zvolané zasadnutie MeK KST do Martina na 11.3.2011, aby sa vážne zaoberala
tým, či nám členstvo vo všetkých tých medzinárodných organizáciách niečo prináša. Aj na rokovaní
s MTSz vyvstala otázka zo strany Maďarov, že na čo je potrebné členstvo v NFI (od roku 2017
budeme musieť platiť plné členské vo výške 1965,43€!) keď nám cez medzinárodné projekty
neprináša na organizovanie podujatí žiadne finančné prostriedky. Príkladom je, podľa MTSz Krajina
roka, ktorú finančne musia vykryť KST a MTSz z vlastného rozpočtu. MTSz vážne zvažuje vystúpenie
z tejto medzinárodnej organizácie.
Aktuálnou úlohou komisie ochrany prírody pod vedením Ladislava Khandla bolo v rámci
spoločenského poslania KST získavať členov a ďalších návštevníkov prírody pre správny vzťah
k prírode a jej ochrane (na čo má turistika výborné predpoklady a možnosti) a súčasne v rokovaniach
so zložkami štátnej ochrany prírody (ŠOP) pripravovať podmienky na to, aby nebol rozvoj turistiky
v prírodnom prostredí neadekvátne obmedzovaný. Komisia sa preto v roku 2010 zaoberala
zabezpečovaním podmienok na turistiku v chránených územiach a aj aktivizovaním členov KST
v oblasti pomoci prírode. Komisia pripravila návrh každoročného oceňovania záslužných
ochranárskych činov klubov i jednotlivcov pod názvom Turisti prírode, ktorý je inšpirovaný niekdajším
udeľovaním obdobných diplomov v slovenskom zväze turistiky i súčasnou aktivitou českých turistov.
Pripravovala aktualizovaný kódex ochrany prírody pri jednotlivých druhoch turistiky a rôznych
podujatiach. Sú tiež pripravené drobnejšie informačno-koncepčné materiály, ktoré budú k dispozícii na
webovej stránke KST pre záujemcov a adeptov kurzov a doškolení. V ďalšom období pôjde o
doriešenie podielu každého člena komisie na spoločnej práci, o nadviazanie novej spolupráce so
ŠOP, MŽP SR a ŠL SR, aj o pomoc pri ďalšom kreovaní nového Návštevného poriadku TANAP-u.
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Komisia začne pripravovať program podielu KST na ochrane prírody ako súhrnný koncepčný
a metodický materiál a dôležité bude kooperovať so zložkami ŠOP pri správnych konaniach, v ktorých
sú dotknuté záujmy turistiky, informovať priebežne v Krásach Slovenska o aktuálnom dianí vo vzťahu
ochrany prírody a turistiky, zabezpečiť na kurzy a semináre KST v roku 2011 lektorov a materiály na
tému Ochrana prírody a plniť ďalšie aktuálne úlohy.
Učebno-metodická komisia pod vedením Ladislava Khandla pracovala v roku 2010 predovšetkým
na návrhu aktualizácie základných učebných podkladov a materiálov. Pôjde nielen o úpravu v zmysle
rezortných dokumentov, ale aj obsahové, lektorské a ďalšie otázky. Lektorsky zabezpečovala kurz
cvičiteľov pešej turistiky v Prievidzi a pomáhala pripravovať aj kurz cvičiteľov lyžiarskej turistiky v
Levoči. Spoločne s podpredsedom KST Michalom Fulkom sústreďovala podklady k spracovaniu témy
Právna zodpovednosť cvičiteľa a pripravila k tomu sylaby. Pripravila testový hárok na skúšky adeptov
na získanie kvalifikácie cvičiteľa lyžiarskej turistiky. Sústredila drobnejšie učebno-metodické materiály,
ktoré budú k dispozícii na webovej stránke KST pre vyškolených aj pripravovaných cvičiteľov
a inštruktorov, čím sa bude postupne nahrádzať nedostatok učebno-metodických publikácií, aj ich
aktualizácia. Pracovala aj na aktualizácii prehľadu zaslúžilých funkcionárov v turistike a na príprave
troch panelov na výstavu k 90. výročiu založenia časopisu Krásy Slovenska. V ďalšom období pôjde
najmä o plnšie rozvinutie práce komisie a deľbu podielu každého člena komisie na spoločnej práci, o
pomoc sekciám pri zabezpečení prednášok a materiálov na kurzy a semináre a pri riešení aktuálnych
metodických úloh a problémov, ako aj o pomoc regionálnym radám KST pri zabezpečovaní kurzov
pešej turistiky III. triedy. Aktuálnou úlohou komisie bude predovšetkým aktualizovať kvalifikačný
systém v súlade s novými normami.
Majetková komisia pod vedením člena VV KST pre majetok Miroslava Herchla má dohliadať na
zveľaďovanie majetku a jeho udržateľnosť, usmerňovať aktivity servisnej organizácie Turservis KST
s.r.o. Mala za úlohu pripraviť nové zmluvy o prenájme s chatármi ktorých určilo výberové konanie.
Mysleli sme si, že M. Herchl má na vedenie tejto komisie všetky predpoklady – dostatok skúseností aj
celkový prehľad, ktorý nadobudol v minulom období ako predseda organizácie, ale opak je pravdou.
Majetková komisia nedostatočne pripravila návrhy nových nájomných zmlúv, preto bolo nutné, aby sa
v ich príprave angažoval podpredseda Michal Fulka, čo ho zdržalo v príprave návrhov revízie
vykonávacích predpisov KST.
Vyslovujem vážnu výhradu k tomu, že sa bývalý predseda KST M. Herchl pri uplatnení žiadosti o grant
na fotovoltický systém na chatu pod Rysmi zaviazal k spolufinancovaniu KST dňa 1.6.2010 vo výške
30.744 USD z vlastných finančných prostriedkov a nefinančným vkladom v hodnote 2.200 USD bez
toho, aby o tom bol, podľa platných stanov KST, výkonný výbor informovaný a bez rozhodnutia
kompetentného orgánu KST - ústrednej rady alebo VZ.
Podľa môjho názoru Miroslav Herchl, ako predseda KST, prekročil svoje kompetencie, keď podpísal
pôžičku vo výške 65.000€ pre s.r.o. TURSERVIS KST bez rozhodnutia VV a hlavne vyššieho orgánu,
akým je ÚR alebo VZ, k čomu ho zaväzujú platné stanovy KST. S.r.o. nie je spoločnosť, ktorá
vytvárala zisk, žila len z nájmov. Tzn., že nebude mať nikdy možnosť túto pôžičku splatiť. Je priam
absurdné, že KST, o. z. požičiava peniaze, keď samo nemá na svoju celoročnú činnosť. Na základe
týchto skutočností a doporučení ÚR KST z 20.11.2010 požiadal predseda KST v novembri 2010
Revíznu komisiu KST o prešetrenie konania bývalého predsedu a štatutárov KST v rokoch 2006-2010
s návrhom o vyvodení zodpovednosti voči konkrétnym vinníkom, ktoré majú predložiť dnešnému VZ.
Rovnako tak urobil v prípade s.r.o. TURSERVIS KST jej konateľ v prípade Dozornej rady.
Majetková komisia z dôvodu šetrenia financií v období medzi ústrednými radami upustila od svojho
zasadnutia. Stretnutie komisie sa uskutoční najskôr v mesiaci apríli 2011. Komisia preto riešila
aktuálne otázky týkajúce sa majetku KST internetovou korešpondenciou. V akútnych prípadoch
členovia komisie, zodpovední za príslušný okruh majetku, vycestovali do miesta rokovania, resp. k
objektom KST.
Členovia komisie sa zúčastnili rokovaní stavebného výboru rekonštrukcie Chaty pod Rysmi, ktorého
sú členmi. V rámci výboru posudzovali navrhované zmeny v projekte, kontrolovali priebeh a kvalitu
vykonaných prác.
Komisia vykonala kontrolu vykonaných stavebných prác pred kolaudáciou inžinierskych sietí na
pozemku KST na Skalke v spolupráci so stavebným dozorom p. Schmidtom. Konštatovali
pripravenosť všetkých objektov na kolaudáciu. Koncom roka 2010 boli všetky stavby inžinierskych
sietí skolaudované. Vyúčtovanie investičných nákladov bolo vykonané začiatkom roku 2011.
TURSERVIS KST s.r.o. má teraz vo vlastníctve majetok – inžinierske siete.
V zmysle uznesenia ÚR KST z 20.11.2010 pripravila návrh kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj 10 %
podielu Chaty pod Rysmi Slovenskému horolezeckému spolku JAMES.
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Komisia pripravila návrh dodatku zmluvy medzi KST a DAJAMA, s.r.o. a návrh novej zmluvy medzi
KST a RNDr. Daniel Kollár – Dajama. Ďalej pripravila návrh licenčnej zmluvy na používanie ochrannej
známky Krásy Slovenska medzi poskytovateľom KST a nadobúdateľom: RNDr. Daniel Kollár –
Dajama.
Pripravila návrh zmeny správcovskej zmluvy týkajúcej sa objektu KST v Kokave –Háji.
Z poverenia predsedu KST sa zúčastnila vodoprávneho konania k čističke odpadových vôd na Chate
M. R. Štefánika.
Z poverenia predsedu KST sa zúčastnila vodoprávneho konania k čističke odpadových vôd v Kokave
– Háji.
Ekonomická komisia pod vedením podpredsedníčky pre ekonomiku a marketing Eriky
Fábryovej. Zasadnutia EK KST pod vedením Eriky Fábryovej sa uskutočnili 14.10. a 10.11.
v Bratislave. Na zasadnutie bol prizvaný aj predseda KST. Aktívne sa v jej činnosti angažujú aj 3
členky – Zuzana Jendželovská z Bratislavy, Eva Škutová zo Zvolena a Anna Senková z Trenčína. E.
Fábryová, že metodika účtovania je v zanedbanom stave, takže ju neprekvapuje, že chýbajú zápisy
z činnosti ekonomickej komisie, ktorá podľa všetkého fungovala len formálne. EK preskúmala aj to, či
prevádzkovanie chát cez Turservis KST, s.r.o. bolo ekonomické. Na základe kontroly účtovníctva
predseda KST predložil VV KST na schválenie vypovedanie nájomných zmlúv s s.r.o. TURSERVIS
KST, s čím následne súhlasila aj ÚR KST 20.11.2010. Nájomné zmluvy boli spolu s SHS JAMES
vypovedané k 31.12.2010. Od 1.1.2011 sú všetky chaty a majetkové objekty prenajímané priamo
KST. Majetkom s.r.o. TURSERVIS KST zostal fotovoltický systém na Téryho chate, nové vodné
nádrže na Chate M. R. Š a vybudované a už aj skolaudované inžinierske siete na pozemku na Skalke
pri Kremnici.
Peter Perhala
predseda KST

