Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
1.2.2011 v Bratislave

Prítomní:
Členovia VV KST: Peter Perhala, Erika Fábryová, Miroslav Herchl, Arnošt Guldan.
Ospravedlnili sa: Štefan Kuiš, Vladimír Povoda.
Prizvaní: Marian Kupec, Dušan Valúch ako zapisovateľ.
Ospravedlnili sa: Ján Pullmann, Anna Mazániková, Vladimír Fehérpataky.
Program - podľa pozvánky
1. Projekt “Fotovoltický systém výroby elektriny pre Chatu pod Rysmi” – otázka zotrvania v
projekte, priechodnosť spolufinancovania pre KST.
2. Rôzne
Mimoriadne zasadnutie otvoril P.Perhala. Zhrnul dôvody jeho zvolania: spolufinancovanie
projektu “Fotovoltický systém na Chate pod Rysmi“ predstavuje veľkú záťaž rozpočtu KST;
posúdenie spolufinancovania z hľadiska únosnosti (platobnej schopnosti) KST bolo zaradené
do programu riadneho zasadnutia VV KST 11.1.2011, v bode rôzne, na záver zasadnutia.
Finančné parametre grantovej schémy UNDP prezentoval koordinátor projektu Ing. M. Kupec.
E. Fábryová navrhla od projektu odstúpiť, M. Herchl presadzoval realizáciu projektu bez
ohľadu na napnutosť rozpočtu, A. Guldan požadoval presnejšie podklady, jednak o príjmovej
a nákladovej stránke rozpočtu KST, jednak o platobnom kalendári spolufinancovania projektu,
V. Povoda a Š. Kuiš už neboli prítomní (odchod na vlak). Vzhľadom na to, že nebola šanca
prijať k tejto závažnej otázke rozhodnutie na riadnom zasadnutí, a keďže KST musí zotrvanie
v projekte resp. odstúpenie z neho oznámiť v prvej dekáde februára, rozhodol sa predseda
zvolať mimoriadne zasadnutie. Skôr než udelil slovo M. Kupcovi, vyjadril poľutovanie, že
dvom členom VV, ktorí chýbali pri prvom prerokovávaní tejto otázky, sa opäť nepodarilo
upraviť si program tak, aby sa mohli zúčastniť, no dohodol sa s nimi tak, že Š. Kuiš i V.
Povoda budú pripravení reagovať, resp. hlasovať telefonicky, cez hlasitý odposluch.
1. Projekt FVS pre chatu pod Rysmi
M. Kupec rozdal písomný materiál – dve tabuľky (sú v prílohe zápisu): jedna znázorňuje
štruktúru projektových nákladov a rozloženie financovania jednotlivých položiek medzi
poskytovateľa grantu (GEF SGP/UNDP), sponzora (SE/ENEL) a KST; druhá predstavuje
platobný kalendár – rozloženie platieb v priebehu roka po mesiacoch, s vyznačením kto
z trojice aktérov má prostriedky poskytnúť, kedy, koľko a na ktorú položku.
M. Kupec pripomenul genézu – pri budovaní FVS na Téryho chate vznikol nápad využiť
skutočnosť, že Chata pod Rysmi ide do rekonštrukcie, na zavedenie FVS aj tam, s pomocou
grantu od agentúry UNDP. Projekt má celkový rozpočet 80 000 USD, spolufinancovanie je do
50% z grantu a 50% by mal zabezpečiť KST, avšak energetický koncern ENEL v rámci svojej
PR kampane na podporu obnoviteľných zdrojov „Energie pre prírodu“ prisľúbil sponzorsky
podporiť KST v tomto projekte príspevkom až 19 500 USD, čo pre KST znamená zníženie
bremena spolufinancovania na cca. 22 000 USD.

S manažérkou UNDP M. Kupec konzultoval záväznosť rozloženia príspevku KST
v jednotlivých položkách, vyjadrila sa v tom zmysle že presuny sú možné, rozhodujúce je aby
bola dodržaná výsledná suma spolufinancovania.
Zopakoval očakávania a požiadavky SE/ENEL, podmieňujúce jeho sponzorský vstup:
zvyšovanie informovanosti verejnosti o ekologickej orientácii SE/ENEL, popularizácia
obnoviteľných zdrojov, práca s komunitou. Preto je súčasťou projektu príprava seminára na
tému FVS pre Vysoké Tatry - pre cieľovú skupinu chaty, penzióny, hotely, prezentácia témy na
niektorej z miestnych škôl - pre školskú mládež, exkurzia na Téryho chatu – pre novinárov,
potenciálnych investorov a ostatných záujemcov. Zdôraznil, že do financovania cez projekt
môžu byť zahrnuté vybrané nákladové položky rekonštrukcie chaty – jednak tie, ktoré
prispievajú k energetickej úspore, napr. izolácie, okná, vykurovacie rozvody, kotol, mraznička
a pod., jednak položky prispievajúce na zlepšenie podmienok práce pre záchranárov z horskej
služby.
M. Herchl nadviazal na M. Kupca v podpornom duchu. Pripomenul, že získať finančné
prostriedky cez projekt (akýkoľvek) vôbec nie je jednoduchá záležitosť a keď sa to podarí, je
naivné očakávať, že to bude bez finančnej spoluúčasti žiadateľa. Tá sa očakáva v každej
grantovej schéme a je obvykle na úrovni minimálne 20%. V tomto prípade je to síce až 50%,
ale ak takmer polovicu z tých 50% uhradí za KST sponzor, už sa to vyrovná podmienkam
iných projektov. Naviac, účasťou v tomto projekte KST „zabije dve muchy jednou ranou“: tým
že si v projekte plní povinnosť spolufinancovania, zároveň dáva príspevok na rekonštrukciu
chaty, čo by musel tak či tak. Zotrvanie v projekte bude mať podľa M. Herchla aj ďalšie
pozitíva, v prvom rade KST nestretí meno voči SE/ENEL, kým odstúpenie od projektu by
znamenalo stratu dôvery sponzorov (nadácií, agentúr) a prakticky nulovú šancu uspieť
v ďalších projektoch. FV systém je demontovateľný preto nebude zaradený do majetku chaty
ako súčasť stavby, ale samostatne, ako vklad KST a bude sa aj odpisovať samostatne. Systém
generuje nielen elektrinu ale aj peniaze – príspevok SE na energiu vyrobenú z obnoviteľných
zdrojov (FVS využíva solárnu energiu) bude vzhľadom na inštalovaný výkon na Chate pod
Rysmi cca 400 € ročne.
E. Fábryová posúdila problematiku z pohľadu strážcu rozpočtu. Spochybnila výhodnosť
reklamných zmlúv s ENELOM z minulých rokov, z jej pohľadu ide o zmluvy, ktorých konečný
prínos je malý, lebo dar je vždy tvrdo zdanený. Preto by sa straty dôvery od podobných
partnerov neobávala, naopak by uvítala, keby také zmluvy radšej nevznikali. Ekologická
filozofia je podľa nej pekná vec v súlade s ideálmi a hodnotami KST, ale môžeme sa prikrývať
len takou perinou na akú máme. Z minulého obdobia prechádza veľa nevysporiadaných
záväzkov (TURSERVIS KST), výška štátnej dotácie ako jeden z hlavných zdrojov je nejasná,
momentálne je tu nové zaťaženie – vynútená zmena systému zúčtovania práce značkárov,
namiesto príkazných zmlúv to má byť práca na dohodu, čo z hľadiska mzdovej evidencie
znamená akoby vzrástol počet zamestnancov z doterajších troch na vyše dvesto! Spracovanie
nebude mysliteľné bez zakúpenia nového mzdového programu, ktorý pre takýto počet ľudí stojí
okolo 3 000 - 4 000 €. Z tejto situácie vyplýva jej skepsa k schopnosti KST ufinancovať 50 %
projektu FVS pre Rysy. Ak by sponzor prispel v tej miere ako to prezentoval pán Kupec,
dostáva sa to do iného svetla, stále však je to položka, ktorá pohltí prostriedky zo zvýšeného
nájmu.
P.Perhala po týchto vstupoch požiadal D. Valúcha o nadviazanie telefonického spojenia so Š.
Kuišom. Ten v predvečer mimoriadneho zasadnutia spolu s ospravedlnením zaslal 11 otázok
s tým, že ak na ne dostane jasnú odpoveď, tiež sa jasne vyjadrí, či je za zotrvanie v projekte
alebo za odstúpenie. P. Perhala otázky nahlas čítal a M. Kupec na ne stručne odpovedal:
1. Aký je rozsah dodávky v rámci daného grantu - čo všetko je za tie
peniaze?

Odpoveď: Riadenie projektu (vrátane odmeny pre projektového manažéra),
komunikácia a PR projektu - seminár, samotná FV technológia, jej letecký
vývoz a inštalácia, solárny panel a vykurovanie, elektrospotrebiče, podpora
komunity, vybavenie pre potreby HS, stavebné úpravy s efektom energetickej
úspory.
2. Aký je celkový rozpočet a koľko z toho bude spolufinancovanie KST?
Odpoveď: celkový rozpočet je zhruba 80 000 USD, KST by z toho mal vykryť
cca 22 000 USD.
3. Môže sa do povinného spolufinancovania zapojiť SHS JAMES?
Odpoveď: Nie
4. Aká je predpokladaná doba návratnosti prostriedkov KST?
Odpoveď: Je problematické stanoviť návratnosť, keď ide o takúto zmenu
stavu. Doterajší stav bol chata bez elektriny, po realizácii projektu bude
chata s elektrinou.
5. Aký má byť výkon FV zariadenia?
Odpoveď: nominálny výkon akumulátorov 2,5 KW. Je to výkon, ktorý utiahne
elektrospotrebiče – osvetlenie, varenie, mrazničku, vysielačku, notebook,
TV. V zimných mesiacoch pri zníženom osvite postupne klesne výkon na 10%.
V mimosezónnom období, keď je chata neobývaná aj tento výkon by stačil na
temperovanie – trvalú pripravenosť pre prípadnú záchrannú akciu HS.
6. Aké sú technické parametre zariadenia?
Odpoveď: Zaznelo to v predošlej odpovedi.
7. Koľko mesiacov v roku je reálny predpoklad využívania zariadenia sezóna prevádzka?
Odpoveď: Viac-menej to tiež zaznelo v predošlej odpovedi. V sezóne 5
mesiacov (15.6.-31.10.)naplno, mimo sezóny 7 mesiacov (1.11.15.6.)v pohotovostnom stave, výkon 10%.
8. Ako je riešená ochrana zariadenia mimo sezóny (články, akumulátory, ..)
keď bude minimálny alebo žiaden odber prúdu?
Odpoveď: Systém má automatickú ochranu, aby sa neprehrial a „nezhorel“.
Nemá ochranu proti živelnej pohrome alebo vandalom.
9. Aké by boli sankcie voči KST v prípade odstúpenia?
Odpoveď: Projektová zmluva sa dá vypovedať do 30 dní dohodou, bez sankcií,
ale treba vrátiť 100% prostriedkov, ktoré už boli poukázané.
10. Aké sú doposiaľ vynaložené náklady KST?
Odpoveď: KST zaplatil technickú dokumentáciu FVS, z prostriedkov ktoré už
boli poskytnuté od UNDP (tzv. prípravný grant), jednu tretinu zmluvnej
odmeny projektového manažéra (cca. 2.600€) a prvú splátku na
elektroinštaláciu (cca. 2.400€).
11. Boli už na účet KST poukázané nejaké peniaze z grantu?
Odpoveď: Áno (cca. 9.000€).
Š Kuiš na telefón doplnil ešte otázku č.12: Koľko bude finančná záťaž KST
z projektu v roku 2011 a kde ich dokáže KST vziať?
Odpoveď: p. Kupec odpovedal len na prvú časť otázky – pre KST vytvára
spolufinancovanie projektu záväzok cca 17 - 19 000 €.

Nasledovala otázka P. Perhalu, či Š. Kuiš je za pokračovanie v projekte, alebo odstúpenie.
Odpoveď bola formulovaná podmienečne – Š. Kuiš by bol za pokračovanie v projekte, keby sa
dala platba (alebo jej podstatná časť) posunúť do roku 2012 a keby videl finančnú analýzu,
z ktorej by bolo evidentné, že KST neohrozí nútená správa.
Potom bol telefonicky kontaktovaný V. Povoda. On považuje inštaláciu FVS na Chatu pod
Rysmi za v princípe správnu vec, len projektové náklady sa mu zdajú premrštené. Spýtal sa, či
nie je možné nahradiť navrhnutý systém nejakou úspornejšou verziou.
Na otázku P. Perhalu, či je za pokračovanie v projekte alebo odstúpenie, odpovedal aj
V. Povoda podmienečne: bol by za, keby mal oporu v písomne vypracovanom prehľade –
porovnaní príjmov a výdavkov (aj keď chápe, že príjem zo štátneho rozpočtu nateraz nie je
potvrdený ), inak vzduchom lietajú rôzne sumy, raz do plusu, raz do mínusu.

Po telekonferencii s Š. Kuišom a V. Povodom sa M. Herchl aj A. Guldan pripojili ku kritike, že
stále nie je k dispozícii základná súvaha príjmov a záväzkov KST. Treba dať na papier, koľko
je očakávaný príjem zo štátnej dotácie, z členských príspevkov, z grantov a projektov, koľko by
malo priniesť zvýšené nájomné chát a porovnať to s tým, aká je priemerná mesačná réžia KST
(bez podujatí - len náklady na energie, na komunikáciu, na cestovné náhrady a na mzdy
zamestnancov).
Následne P. Perhala odročil rozhodnutie o zotrvaní v projekte na najbližšie riadne
zasadnutie VV KST, ktoré bude 18.2. v Lučenci a požiadal E. Fábryovú, aby dovtedy
spracovala a členom VV predložila prehľad hlavných príjmov (aj keď len očakávaných
a zatiaľ nepotvrdených) a záväzkov KST v roku 2011.
2. Rôzne
2.1 Predstavenie kandidáta na funkciu podpredsedu KST pre organizáciu a legislatívu.
P. Perhala predstavil prítomným JUDr. Mareka Heinricha, k dispozícii bol jeho životopis
v písomnej podobe (v prílohe zápisu), ktorý adept doplnil ústnym komentárom: má skúsenosti
s turistickou organizáciou na úrovni klubu aj regionálnej rady, ako asistent poslanca Národnej
rady SR má skúsenosť s organizáciou štátnej správy, samosprávy na úrovni VÚC, aj miest
a obcí, ovláda legislatívny proces pripomienkovania a schvaľovania zákonov, dokáže sa
prispôsobiť termínom zasadnutí VV. Zodpovedal niekoľko otázok prítomných členov VV,
poďakoval za možnosť predstaviť sa a odišiel sa venovať pracovným povinnostiam.
P. Perhala požiadal sekretára aby JUDr. M. Heinrichovi sprostredkoval kontakt na JUDr. M.
Fulku a aby ho prizval na riadne zasadnutie VV KST, pripravované 18.2. v Lučenci.
2.2 Návrhy na ocenenia KST boli doručené z RR Levice.
Uznesenie 14 /2011: VV KST schválil návrh RR Levice na udelenie čestných uznaní,
strieborných a zlatých odznakov KST nasledovne: Eugen Galambos (70 rokov) zlatý odznak
KST, Ing. Eva Paulíniová (70 rokov) zlatý odznak; Milan Toman (60 rokov) zlatý odznak; Ing
Gabriela Tomanová, Anna Herková, PhDr Marta Botková, Maruška Kúdelová, Peter Melek,
Ján Miháľ - SO; MUDr. Mária Ivkovičová, Eva Sopková, Ing. Vojtech Kováč, Terézia
Betinová, Zita Nichtová, Rastislav Rapko – ČU.
Ďalší návrh RR Levice – udelenie medaily M. Janošku Ing. Viliamovi Paulínymu (80 rokov) –
bude v zmysle VP postúpené na rozhodnutie Ústrednej rady.
2.3 Výmena delegáta KST na XII. zimný zraz turistov KČT . P. Perhala navrhol aby sa
12.ČZZT vo Velkých Karloviciach namiesto pôvodne schváleného delegáta M. Fulku
(uznesenie 103/2010 z VV 18.12.2010) zúčastnil podpredseda KST Š Kuiš. Návrh bol
jednomyseľne prijatý. Sekretár bude o zmene informovať organizátorov z KČT.
2.4 Informácia M. Herchla o výsledku pracovnej cesty do Rožňavy, ohľadom prípravy
a zabezpečenia podmienok pre 33.SZCT.
Išlo o rozhodnutie, či sa 33.SZCT uskutoční napriek menšiemu záujmu a zázemiu v lokalite
Rožňava - ako súčasť záverečných podujatí dvojročného cezhraničného projektu Krajina roka,
alebo na severnom Spiši, kde o zraz prejavili aktívny záujem s prísľubom finančnej spoluúčasti,
predstavenstvo mesta Spišská Belá a vedenie kúpeľov v Tatranskej kotline, kde by bolo
zrazové centrum. M. Herchl spolu s M. Markušovským a E. Rusnákom absolvovali rokovania
u primátora Rožňavy, u riaditeľa miestnej internátnej strednej školy a u starostov obcí Jovice
a Krásnohorská dlhá lúka (posledne menované už bez E. Rusnáka ), stretli sa tiež
s predsedníčkou miestneho Cykloklubu pani Tömölovou. Mesto podujatie podporuje, aj keď
„platonicky“ - bez prísľubu prostriedkov z mestskej pokladnice. Internát strednej školy sa
nachádza v dvoch objektoch, spolu poskytuje kapacitu cca 250 lôžok, areál školy umožňuje aj
stravovanie účastníkov a uskutočnenie bežného oficiálneho programu na úvod a záver
podujatia. Spoluorganizátormi popri RR KST Rožňava a sekcii CT KST budú SCK Rožňava,
mesto Rožňava a obec Jovice. Vzhľadom na uvedené, P. Perhala a Š. Kuiš spoločne navrhujú

pre 33. ročník cyklozrazu atypický model podujatia s podtitulom Slovenský týždeň
cykloturistiky. Podujatie začne počas víkendu 19.-21. augusta v Tatranskej Kotline a končiť
bude počas nasledujúceho víkendu 26.-29.8. v Rožňave. Účastníci sa podľa svojich časových
možností budú môcť prihlásiť do Tatranskej kotliny alebo do Rožňavy, prípadne na obe časti
podujatia.
Uznesenie 15/2011: VV KST schválil spoločný kompromisný návrh sekcie CT a RR RKST
Rožňava na usporiadanie 33. SZCT 2011 v dvoch centrách (Tatranská Kotlina – Rožňava) a
poveril zodpovedných pripraviť propozície takto koncipovaného zrazu s podtitulom Slovenský
týždeň cykloturistiky. T: 31.3., Z: M.Herchl, A.Guldan, E.Rusnák, M.Markušovský
2.5 List A. Hasáka. P. Perhala oboznámil VV s listom, v ktorom sa člen sekcie CT ohradzuje
proti tvrdeniu Š. Kuiša, že sa v čase keď bol predsedom sekcie zúčastnil rokovania VV, kde sa
s jeho súhlasom rozhodlo o zmene miesta 33. SZCT zo Starej Ľubovne na Rožňavu. Žiada
o zaslanie kópie príslušného uznesenia aj s prezenčnou listinou. Predseda požiadal generálneho
sekretára aby prezrel uznesenia VV KST 2009 – 2010 a príslušné uznesenie, pokiaľ existuje,
zaslal A. Hasákovi. K úlohe nebolo prijaté uznesenie.
2.6 Rokovanie s o. z. FREEMAP. A. Guldan informoval, že v reakcii na ponuku spolupráce
od o.z. FREEMAP sa 31.1. uskutočnilo rokovanie. Keďže jadrom ponuky bola ponuka
spolupráce na GPS-trasovaní TZT s perspektívou doplnenia takto spracovanej siete značených
trás do obsahu web-sídla KST, rokovania sa za KST zúčastnili A. Guldan, E.Škutová, R.
Šimko, M. Kubla a D.Valúch, v prítomnosti P.Perhalu. Zaznelo viacero zaujímavých námetov.
FREEMAP o.z. pripraví návrh dohody o spolupráci.
2.7. P. Perhala tlmočil informáciu od predsedu sekcie PT, že Stretnutie čitateľov Krás
Slovenska v roku 2012 sa uskutoční na Malofatranskom Kľaku. Spoluorganizátormi budú:
sekcia PT, redakcia časopisu Krásy Slovenska a RR KST Prievidza.
2.8 M. Herchl ako delegát KST na aktuálne 1. Zimné stretnutie čitateľov KS na Chate pri
Zelenom plese sa zaujímal, či je ešte voľná lôžková kapacita a ako je zabezpečené ubytovanie
delegátov. D.Valúch sprostredkoval informáciu z redakcie KS, že chata je už plne obsadená,
delegáti majú ubytovanie zabezpečené, ďalšie podrobnosti neboli k dispozícii.
2.9 P. Perhala informoval o pracovnej ceste do Prahy. Spolu s členom Sekcie mládeže KST L.
Kalaszom cestovali na pozvanie KČT na slávnostný večer k 20. výročiu Asociácie TOM
(A.TOM) KČT, 22.1. Predsedovi A.TOM-u odovzdal P. Perhala pozdravnú plaketu KST.
V nedeľu 23. 1. sa P.Perhala zúčastnil 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.
2.10 P. Perhala navrhol udelenie ďakovnej plakety odstupujúcemu podpredsedovi KST M.
Fulkovi za prácu vo VV KST a za osobný prínos v oblasti medzinárodných vzťahov KST,
predovšetkým v propagácii podujatí IVV. VV návrh jednomyseľne schválil.
Uznesenie 16/2011: VV schvaľuje udelenie ďakovnej plakety odstupujúcemu podpredsedovi
KST JUDr. M.Fulkovi. Plaketa bude M. Fulkovi odovzdaná na XII.VZ , kam bude pozvaný
ako jeden z čestných hostí. T: 13.3. 2011, Z: P.Perhala, D.Valúch
Zapísal: D. Valúch
Peter P e r h a l a
predseda KST

