Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
7.5. 2011 v Sobotišti
Prítomní:
Členovia VV KST: Peter Perhala, Erika Fábryová, Miroslav Herchl, Arnošt Guldan, Vladimír Povoda.
Prizvaní: Anna Mazániková, členka RK; Michal Hučko, predseda sekcie JT, Jindrich Racek, predseda sekcie PT,
Dušan Valúch, generálny sekretár a zapisovateľ.
Ospravedlnili sa: Marek Heinrich, podpredseda OaL; Štefan Kuiš, podpredseda Ta MV; Ján Pullmann,
predseda RK; Vladimír Fehérpataky, člen RK; Zuzana Kollárová, šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska.
Prítomní za RR KST Senica:
Vlčej Jozef, Soukup Boris, Sedláková Helena (v zastúpení), Kalamen Jozef, Oravec Ján, Hamerlík Stanislav,
Mihálik Ján, Lapin Štefan.
Čestní hostia: Horňák Dušan – starosta obce Sobotište, Hurbánek Pavol – predseda miestneho roľníckeho
družstva.
Program podľa pozvánky:
1/ Kontrola plnenia úloh
P. Perhala
2/ Príprava EURORANDA 2011 na sútoku Dyje a Moravy
P. Perhala, J. Racek
3/ Aktuálne úlohy Sekcie pešej turistiky
A.Guldan, J. Racek
4/ Aktuálne úlohy Ekonomickej komisie
V. Povoda, E. Fábryová
5/ Aktuálne úlohy Organizačnej komisie
V. Povoda, M. Heinrich
6/ Aktuálne úlohy Sekcie jazdeckej turistiky
V. Povoda, M. Hučko
7/ Harmonogram inventarizácie majetku
E. Fábryová, M. Herchl
8/ Časopis Krásy Slovenska
A. Guldan, M. Herchl
9/ Rôzne
10/ Rozšírené zasadnutie s účasťou funkcionárskeho aktívu RR KST Senica
Na úvod P. Perhala privítal prítomných a požiadal o návrhy na doplnky/zmeny programu. Sám navrhol, vzhľadom
na to že sa Marek Heinrich ospravedlnil, aby bol bod 5 - Aktuálne úlohy Organizačnej komisie, presunutý do
programu júnového zasadnutia. Ďalšie návrhy neboli. Slovo si vyžiadal starosta Sobotišťa p. Horňák, ktorý privítal
členov VV KST na pôde obce, priblížil stručne jej históriu a pozval na nedeľný turistický program – Sobotištskú
15-ku. P. Perhala mu poďakoval za milé prijatie a poskytnutie priestorov obecného úradu a pozval ho k účasti na
rozšírenej časti zasadnutia od 18.00.
1. Kontrola plnenia úloh (P. Perhala)
1.1 Úlohy, ktorých termín plynie a nesplnené úlohy - z obdobia pred XI. VZ KST:
uznesenie
11/2010

predmet úlohy
Pripraviť pilotnú turist. trasu pre ZPT
v lokalite Kováčová

zo dňa
24.2.10

zodpovedný
A. Guldan, M. Herchl,
E. Škutová, J. Štefák

termín
31. 5. 11

stav plnenia
termín plynie

Stav: Na predchádzajúcom zasadnutí 9.4. bol rozšírený okruh riešiteľov o J. Štefáka a M. Herchla, zatiaľ bez
efektu. A. Guldan požiadal o predĺženie termínu do 31. 5. 2011
1.2 Úlohy z uznesení prijatých po XI. VZ KST
Uznesenie 45/2010: VV ukladá org. komisii zistiť právny rámec a učebno-metodickej komisii pripraviť
metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov a inštruktorov“ Z: M. Heinrich, L. Khandl ; T: 31.12.2010.
Stav: NT: 30.6.2011, termín plynie
Uznesenie 46/2010: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s klasifikačnou komisiou aktualizovať záznamník Cesta
SNP – vytvoriť elektronickú verziu terajšieho záznamníka Cesta SNP a tú rozposlať dotknutým regiónom na
aktualizáciu. Z: A. Guldan, J. Racek, M. Petrík; T: 28.2.2011.
Stav: NT: 31.8.2011, termín plynie. Prizvaný J. Racek informoval, že zmeny zaslali z RR KST Žiaru nad
Hronom a Prešova.
Uznesenie 49/2010: Angažovať sa vo veci nefunkčného vodáckeho splavu v Čunove. Pripraviť rokovanie
s kompetentnými zložkami (s novým vedením) Vodohospodárskej výstavby s cieľom dosiahnuť stavebnú
úpravu splavu, jeho predĺženie. Z: A. Guldan; pôvodný predĺžený termín: 31.12.2010, pre uznesenie v
doplnenom znení NT do 9.4. 2011
Informoval P. Perhala: Rokovanie na VHV s účasťou vodákov bolo dohodnuté. Na ďalšom VV KST bude
podaná informácia z rokovania.

Uznesenie č. 64/2010: VV poveruje predsedov organizačnej a propagačnej komisie posúdiť modelový text
dohody o spolupráci, získaný od J. Ropjaka (RR Bardejov) a naformulovať analogickú Dohodu o spolupráci
(zľavy z ceny služieb, alebo tovaru výmenou za poskytnutie propagácie), ktorú by uzatváralo vedenie KST
v prospech celej členskej základne. Z: M. Heinrich, D. Valúch, T:31.12.2010
Stav: NT 30.6.2011, termín plynie.
Uznesenie č. 66/2010: Vyvolať rokovanie s majiteľom dotknutej časti lesa o preložke trasy magistrály E8/TZT
0801 medzi obcami Kopec a Zliechov, usilovať sa o dohodu a získanie príspevku na preznačenie.
Z: M. Heinrich, A. Guldan, E. Škutová; T: 31.12. 2010, NT 30.3.
Stav: Pokračuje získavanie podkladov. M. Heinrich vidí dve alternatívy rokovania: buď po dobrom - dohoda
o preznačení, s príspevkom majiteľa lesa, alebo po zlom – trestnoprávne riešenie a vyznačenie TZT na pôvodnej
trase nanovo. Sám je za tvrdšie riešenie ale necháva to (v neprítomnosti) na rozhodnutie VV. Po diskusii
predĺženie termínu, NT 24.6.2011
Uznesenie 84/2010: VV poveril Š. Kuiša sledovať vyhlásenie projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko –
Ukrajina a pripraviť informáciu pre výkonný výbor. Z: Š Kuiš, T: 30.3.2011 (KT)
Stav: NT priebežne, termín plynie.
Uznesenie 88/2010: VV ukladá A. Guldanovi v spolupráci s vodáckymi klubmi pripraviť návrh memoranda
o podpore mesta pri riešení náhradných pozemkov pre petržalské lodenice – VK Dunajčík a VK Dunajklub
Kamzík. Požiadať o prijatie u primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Z: P. Perhala, A. Guldan, T: 31.1. 2011.
Stav: úloha mešká, Sekretariát KST má urgovať získanie termínu. NT: 24.6. 2011
Uznesenie 89/2010: VV schvaľuje vyplatenie mimoriadnej odmeny Erike Fábryovej za ukončenie roka
v hospodárskej agende KST, za odovzdanie hospodárskej agendy novej pracovníčke a za jej zaškolenie. Odmena
E. Fábryovej bude vyplatená hodinovou sadzbou 15 € „v hrubom“, podľa počtu odprac.hodín.T: 11.1. 2011.
Stav: E. Fábryová sa pri predchádzajúcej kontrole úloh vyjadrila, že si odmenu neuplatní, kým nie je jasná
dotácia. Oznámenie rozdelenia dotácií MŠVVŠ stále mešká. Termín uplatnenia odmeny predĺžený do
30.10.2011.
Uznesenie 93/2010: VV schválil návrh nového číslovania VP a program ich postupnej obnovy ako aj doplnenia
predpisov pre ďalšie okruhy činnosti, kde si to prax vynucuje (ochrana osobných údajov, archivácia dokumentov,
propagácia, prevencia korupcie).VV berie na vedomie, že v roku 2010 boli revidované Stanovy a VP 6,7,8,17,
a ukladá organizačnej komisii pripraviť v roku 2011, do rokovania ÚR v závere roka, revíziu VP 1 „O členstve
v KST“, VP 2 „Organizačný poriadok“ a návrh VP 18 „O archivácii“. Z: M. Heinrich, T: 3.12.2011
Stav: dlhodobá úloha, termín plynie. Riešiteľ vyzval členov ÚR aby mu do konca júna adresovali prípadné
pripomienky k systému VP.
Uznesenie 01/2011: VV schvaľuje zakúpenie/registráciu internetovej domény „chataprizelenomplese.sk“
a postupne aj domény pre ostatné vysokohorské chaty KST. Domény sa stanú predmetom nájmu - budú zverené
chatárom, aby vo vlastnom záujme (a na svoje náklady) udržiavali stránky chát s príťažlivým a aktuálnym
obsahom. Z: P. Perhala, D. Valúch; T: 30.3.
Stav: NT 24.6., termín plynie. Informáciu podal P.Perhala. Web domény ChpZp a Téryho chaty sú už
preregistrované, s chatármi CHMRŠ a Zbojníckej chaty beží diskusia. GS má zaslať p. Záhorovi modelovú
zmluvu o nájme domény.
Uznesenie 05/2011: VV schválil nahradenie doterajšej nájomnej zmluvy medzi TURSERVIS KST, s.r.o.
a MARBEZA s.r.o. novou nájomnou zmluvou 6/2010, kde prenajímateľom objektu TD Bardejov je KST.
Zmluva nadobúda platnosť1.1.2011
Uznesenie bolo 12.3. 2011 doplnené nasledovne:
VV splnomocňuje M. Herchla aby s M. Bezaniukovou rokoval o znížení nájmu z 1500 € ročne na 100 € mesačne,
resp. 200 € štvrťročne. KT: 9.4. 2011
Stav: plnenie uznesenia mešká. M.Herchl informoval, že napriek ochote KST ku kompromisu a zníženiu nájmu,
nájomkyňa M.Bezaniuková doteraz novú zmluvu nepodpísala. Bolo prijaté nové uznesenie:
Uznesenie 50/2011: VV ukladá konateľovi Turservisu vyzvať M. Bezaniukovú k neodkladnej úhrade faktúr podľa
platnej starej nájomnej zmluvy. Z: P. Perhala, T: ihneď
Uznesenie 07/2011: VV ukladá ekonomickej komisii v spolupráci s revíznou komisiou preskúmať inventárne
zápisy a faktúry a porovnať ich s preberacím protokolom Chaty pri Zelenom plese. Z: E. Fábryová, T: 20. 1. 2011
Stav: termín plynie. P.Perhala informoval, že písomná výzva predchádzajúcemu nájomcovi k náprave
inventárnych nezrovnalostí odíde v najbližších dňoch. KT. 24.6.2011
Uznesenie 17/2011: VV ukladá riešiť legislatívnu ochranu značenia – podniknúť všetky kroky, aby sa ochrana
značkovaných chodníkov dostala do pripravovaného zákona o ochrane prírody. Z: M Heinrich, T: priebežne
Stav: dlhodobá úloha. P.Perhala informoval, že delegáciu KST v apríli prijal štátny tajomník na ministerstve ŽP,
následne bol KST prizvaný do pracovnej skupiny ministra k príprave novely zákona o ochrane prírody a krajiny.
KT: 24.6.
Uznesenie 20/2011: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing dosledovať vysporiadanie medzi
D. Kýpeťom a KST. Z: E Fábryová, KT 7.5.2011

Úloha trvá, KT 24.6.
Uznesenie 21/2011: VV poveruje M. Herchla kontaktovať L. Gregora prerokovať s ním pracovné a platové
podmienky a pripraviť návrh dohody o správe majetku KST od 1.4.2011. KT: 9.4.2011
Stav: Správcovská zmluva s pánom Leopoldom Gregorom bola podpísaná až 21.4.2011, kým nie sú chatky
odpredané jeho odmena je 300 € /mesačne, po odpredaji bude znížená na 200 €. Úloha splnená, vypúšťa sa zo
sledovania.
Uznesenie 22/2011: VV schvaľuje navrhnutý postup – skompletizovať dokumentáciu pre získanie stavebného
povolenia, požiadať o stavebné povolenie na prestavbu WC na Zbojníckej chate a na Chate pri Zelenom plese,
využiť na to služby M.Rusnáka s ktorým má TURSERVIS s.r.o. mandátnu zmluvu. Z: M. Herchl, T: priebežne.
Stav: M. Herchl informoval, že M. Rusnákovi navrhol zlúčenie konania vo veci stavebného povolenia pre
rekonštrukcie WC na oboch chatách.
Uznesenie 26/2011: VV ukladá predsedovi UMK a vedúcemu riešiteľského tímu k projektu publikácie
Osobnosti turistiky na Slovensku L. Khandlovi zvolať najneskôr do konca apríla úvodné stretnutie tímu.
Odporúča sa uskutočniť stretnutie v Martine, s účasťou odborníka z národnej knižnice (kontakt cez V. Povodu).
Z: V.Povoda, L.Khandl; T: 30.4.
Stav: Informáciu podal V.Povoda. L.Khandl pripravil štruktúru hesla a návrh rozsahu hesla, odstupňovaný pre 4
kategórie: 1.veľmi významní činovníci turistického hnutia s celoslovenskou pôsobnosťou; 2. výrazné osobnosti
nadregionálneho významu; 3. významní funkcionári a popularizátori turistiky na regionálnej/oblastnej úrovni
(predsedovia RR, aktivisti, publicisti); 4. funkcionári a aktivisti dlhoročne a úspešne pôsobiaci na úrovni
odborov/klubov. V Povoda bude návrh konzultovať s odborníkmi z národnej knižnice, ktorí majú skúsenosti so
zostavovaním podobných prehľadov, odkonzultovaný návrh bude rozposlaný do regiónov s časovým usmernením
pre jednotlivé etapy, orientačne: zber údajov október – november 2011, spracovanie hesiel február – marec 2012;
Gestorstvo úlohy je vzhľadom na rozsah potrebné rozdeliť: Západ Slovenska - M. Herchl, stred – V.Povoda,
východ – M. Fulka, značkári – A. Guldan. Menovaní o úlohe vedia a sú s ňou uzrozumení. Ďalší KT: 24.6.2011
Uznesenie 32/2011: VV KST schválil návrhy P. Perhalu na a) prenajatie FVS na Téryho chate, pričom na
nájomnom 2 700 €/ ročne sa bude úmerne vlastníckemu podielu na Téryho chate podieľať spolumajiteľ SHS
JAMES; b) na odkúpenie parkoviska pri TD Bardejov za zostatkovú cenu 1061,55 € a c) na odkúpenie
reštauračnej terasy v RS Kokava-Háj za zostatkovú cenu 2 808,06 €. Predseda majetkovej komisie pripraví návrh
príslušnej nájomnej zmluvy (FVS), resp. kúpno-predajných zmlúv. Z: M. Herchl, T: 30.4. 2011
Stav: Prípravu zmlúv prevzal M. Heinrich, zmluvy sú pripravené na podpis.
Uznesenie 33/2011: VV KST schválil výber poisťovne UNIQA a splnomocnil predsedu P.Perhalu pripraviť a)
výpoveď doterajších zmlúv o majetkovom poistení objektov KST, b) podpis nových poistných zmlúv
s poisťovňou UNIQA.Z: P.Perhala,T: priebežne do konca roku 2011
Stav: dlhodobá úloha
Uznesenie 36/2011: VV poveruje M.Herchla požiadať M.Kupka o dodávku ukážky riešenia loga, a o garanciu
farebnej stálosti. Pri splnení týchto podmienok (a odsúhlasení tvaru a vzhľadu loga) VV schvaľuje objednávku 8
ks v jednotkovej cene max. 46 €/ks. Z: M. Herchl, T: 7.5.2011
Stav: M. Herchl informoval, že vyžiadal ukážku riešenia, bude dodaná v najbližších dňoch. Úloha trvá, KT 24.6.
Uznesenie 37/2011: VV schvaľuje cenový vzorec pre výpočet predajnej ceny chatiek z RS Kokava-Háj
nasledovne: cena znaleckého posudku + 1/9 z ocenenej hodnoty inž. sietí + cena pozemku. Návrh kúpnopredajných zmlúv pripraví podpredseda pre O a L. Z: M. Heinrich, T: 24.6.
Stav: Po prevedení úlohy z pôvodného nositeľa M. Herchla na M. Heinricha sa riešenie pohlo. Návrhy zmlúv sú
už vypracované a pripravené na podpis, celková hodnota 83 000 €. Úloha sa vypúšťa zo sledovania.
Uznesenie 38/2011: VV KST schvaľuje za delegáta KST na ďalšiu vernisáž putovnej výstavy k 90-inám časopisu
Krásy Slovenska v Topoľčiankach člena VV KST a redakčnej rady KS A. Guldana. T: 29.4. 2011
Stav: A. Guldan informoval o priebehu vernisáže spojenej s krstom novej publikácie vydavateľstva DAJAMA
Živočíchy Slovenska. Pozitívne hodnotil prostredie a sprievodný program, podľa dodatočných informácií mala
výstavka v Topoľčiankach peknú návštevnosť. Inštalácia, podobne ako aj tie predchádzajúce, splnila
popularizačný účel. Úloha sa vypúšťa zo sledovania.
Uznesenie 39/2011: VV KST ukladá organizačnej komisii (OK) zabezpečiť prípravu XIII.VZ v zmysle
schváleného návrhu. Predseda OK je oprávnený vyžiadať si k tomu potrebnú súčinnosť VV a sekretariátu KST a je
povinný priebežne a včas informovať VV KST o organizačnej, programovej a procedurálnej stránke prípravy VZ.
Z: M. Heinrich; T: 22.4.2012 a priebežne.
Stav: Úloha so vzdialeným termínom, nie je potrebné sledovať pri každej kontrole úloh, vypúšťa sa.
Uznesenie 40/2011: VV KST ukladá organizačnej komisii aby dopracovala VP 8 „O zásadách udeľovania
oceňovaní KST“ a predložila na schválenie Ústrednej rade. Z: M. Heinrich; T: 21.4.2012
Stav: termín plynie
Uznesenie 41/2011: VV ukladá podpredsedovi pre OaL monitorovať legislatívny proces tvorby zákona
o dobrovoľníctve, získať navrhované paragrafové znenie, preposlať členom ÚR a skoordinovať ich prípadné
pripomienky do stanoviska KST. Z: M Heinrich, T: priebežne

Stav: Úloha so vzdialeným termínom, nie je nutné sledovať pri každej kontrole úloh, vypúšťa sa.
Uznesenie 42/2011: Nadväzne na zmenu stanov, schválenú na XII. valnom zhromaždení KST, VV KST schvaľuje
priznanie kompetencie štatutárov dvom z troch podpredsedov výkonného výboru – menovite 1. podpredsedovi pre
organizáciu a legislatívu a 2. podpredsedovi pre ekonomiku a marketing. Toto rozhodnutie bude predložené na
schválenie ÚR na jej najbližšom zasadnutí. Z: P.Perhala, T: 3.12.2011.
Stav: úloha so v zdialeným termínom, nie je nutné sledovať pri každej kontrole úloh, vypúšťa sa.
Uznesenie 43/2011: VV KST ukladá ekonomickej komisii zaoberať sa podnetom J.Mitaľa z diskusie na rokovaní
ÚR 12.3.2011 a zaslať J. Mitaľovi písomnú odpoveď . Z: E.Fábryová, T: 7.5.2011
Stav: E. Fábryová - odpoveď je pripravená, bude odoslaná do 15. 5. 11. Vypúšťa sa zo sledovania .
Uznesenie 44/2011: KST písomne osloví okresné a krajské úrady ŽP s požiadavkou, aby v prípade územného
konania pred realizáciou vodných diel (MVO, priehrady) považovali KST v zastúpení sekciou VT, za dotknutú
organizáciu a prizývali ju ako oprávneného účastníka územného konania. Z: J. Šoffa, A. Guldan; T: 7.5.2011
A Guldan informoval, že predseda sekcie VT požiadal o predlženie termínu na obdobie po dvoch hlavných letných
podujatiach sekcie VT (40.zraz mladých vodákov na Dunajci a Tatranský okruh vodákov), ktorých príprava ho
plne vyťažuje. Predĺžený termín: 31.7. 2011
Uznesenie 45/2011: VV KST schválil rozšírenú účasť KST na zasadnutí Stavebného výboru k rekonštrukcii Chaty
pod Rysmi 28.4. v Tatranskej Lomnici. Za KST sa zúčastnia okrem stálych členov stavebného výboru P.Perhalu,
M. Herchla a E. Rusnáka aj podpredsedovia - štatutári E. Fábryová a M. Heinrich. T: podľa textu
Informoval M.Herchl. Išlo o prípravu harmonogramu prác na stavebnú sezónu 2011. Stavba dobre prezimovala,
z prvého roka sa prenáša sklz cca 3 týždne, ale je reálna šanca ho dohnať. S dodávateľom stavebných prác je
dohodnuté že platiť sa bude až v 2. polroku; helikoptérových vývozov už nebude treba toľko ako v prvej sezóne,
ale tie treba platiť hneď. Otázka získania sponzorov zostáva akútna. Doplnila E. Fábryová: z ČR sa prihlásil
sponzor, ktorý chce venovať mini-verziu fotovoltického systému pre novú chatu. Kontrolný deň bude 19.5., ďalšie
stretnutie stavebného výboru bude 15.6., v deň otvorenia letnej turistickej sezóny, keď sa oficiálne začne aj 2. rok
rekonštrukcie. Uznesenie 45/2011 sa vypúšťa zo sledovania, bolo prijaté nové uznesenie
Uznesenie 51/2011: VV schvaľuje účasť člena stavebného výboru E. Rusnáka na kontrolnom dni dňa 19.5.
a účasť dvoch členov stavebného výboru (P.Perhala, M. Herchl) na otvorení sezóny na stavenisku. Sekretariát
zabezpečí cestovné príkazy. Z: sekretariát, T: podľa textu.
Uznesenie 46/2011: VV ukladá pripraviť zásady umiestňovania reklamy na vysokohorských chatách KST, vrátane
cenníka za jednotkovú plochu. Z: E. Fábryová, Š. Kuiš. T: 7.5. 2011
Stav: E. Fábryová požiadala o predĺženie termínu do 30.6.
Uznesenie 47/2011: VV schvaľuje účasť P. Perhalu ako delegáta KST na výročnej konferencii IVV Rakúsko
(ÖVV), ktorá sa uskutoční 15.4.2011 v rakúskom meste Altmelon. .Z:P. Perhala, T: podľa textu
Ako informoval P. Perhala, na konferencii predniesol pozdravný príhovor za KST, jeho účasť bola vyzdvihnutá
ako vôbec prvá účasť za KST. Cestu na konferenciu absolvoval na vlastné náklady. Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 48/ 2011: V záujme komplexného zabezpečenia turistického programu a trás 7. MZZT, poveruje VV
KST P. Perhalu aby urovnal roztržku medzi predsedom OŚ E. Rusnákom a predsedom RR SNV V. Jeremiášom.
Z: P. Perhala, KT: 24.6.
Stav: 12.4.2011 sa uskutočnilo rokovanie KST so Štátnymi lesmi TANAP v Tatranskej Lomnici za účasti P.
Perhalu, E. Fábryovej a Vojtecha Jeremiáša. Po rokovaní obaja štatutári prediskutovali s predsedom RR KST SNV
dôvody na dištanc regionálnej rady od prípravy a organizácie 7. MZZT. Na zasadnutie VV KST 24.6.2011 je
prizvaný E. Rusnák ako predseda sekcie CT KST, bude príležitosť rozobrať aj problematiku nespolupráce TJ
Javorinka Levoča (E.Rusnák je jej predsedom) s RR KST SNV pri organizácii 7. MZZT.
Uznesenie 49/2011: (a) VV schválil delegátov na hlavné podujatia KST nasledovne:
27. - 29. 5. 2011; 48.stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Pilsku, Mútne – P. Perhala, A. Guldan.
10. - 12. 6. 2011; EURORANDO 2011, zlievanie vôd na trojhraničí; Holíč, Břeclav – P. Perhala, E. Fábryová
23. - 26. 6. 2011; 40. zraz mladých vodákov, Červený kláštor; jubilejného vodáckeho zrazu sa aktívne - splavením
Dunajca zúčastní celý výkonný výbor plus GS, ako súčasť výjazdového zasadnutia VV KST v Tatranskej kotline.
30. 6. - 3.7. 2011; 44. Slovenský zraz vysokohorských turistov KST, Tatranská Štrba – E. Fábryová, Š. Kuiš
3.7. 2011; Majstrovstvá Slovenska PTZ, Martin – E. Fábryová, M. Heinrich
4. -10.7. 2011; 42. stretnutie TOM KST, Martin – E. Fábryová, S. Andrási
7. -10.7. 2011; 58. Slovenský zraz turistov KST, Martin – P. Perhala, Š. Kuiš
3.-9. 7. 2011; 44. Tatranský okruh vodákov KST, Liptovský Hrádok – J. Šoffa
13. 7. 2011; 56. TID KST, Bratislava – P. Perhala, A. Guldan
12.-14. 8. 2011; Národný výstup na Kriváň, Vysoké Tatry, ATC Račkova Dolina – P. Perhala, M. Heinrich
19.-28. 8. 2011; 33.Slovenský zraz cykloturistov KST (Slovenský týždeň cykloturistiky); Tatranská Kotlina Rožňava– E. Rusnák, A. Hasák; 27.-28.8.2011 časť Rožňava, Krajina roka NFI – M. Herchl ;
1.10. 2011; 42.vodácky maratón a Plavba 3 generácií na Hornáde; Malá Lodina/Košice – E. Fábryová, J. Šoffa
1.10. 2011; 1.obnovené stretnutie majstrov turistiky a turistických veteránov, Martin.Hole – V. Povoda, M. Petrík
19.-23.10. 2011; OLYMPIÁDA IVV, Antalya, Turecko –M. Fulka

26. 11. 2011; Festival „ Ľudia a hory“, Diviaky – P. Perhala, V. Jeremiáš
(b) VV schválil delegátov na OŠ 7. MZZT, Levoča , 1.10. 2011 – P. Perhala, Š. Kuiš, A. Guldan.
Stav: úloha sa bude plniť priebežne, cestovné príkazy boli vystavené. Vypúšťa sa zo sledovania
2. Príprava podujatia EURORANDO 2011 na sútoku Dyje a Moravy (J. Racek)
OŠ sa naposledy stretol 18.4., s predstaviteľmi KČT a mesta Břeclav bol ustálený termín a miesto slávnostného
zlievania vôd ČR, SR a Rakúska - 11.6. 2011 v areáli veslárskeho klubu Břeclav. V predvečer sa v Holíči
uskutoční zlievanie vôd zo Slovenska, za účasti predsedu sekcie PT a JT ako aj delegátov VV P.Perhalu a E.
Fábryovej. V sobotu presun do Břeclavi, pre cykloturistov je to buď 85 km trasa cez Hohenau s naberaním vody
zo sútoku Moravy a Dyje, alebo 55 km cez Lanžhot. Peší turisti budú prepravení do Břeclavi autobusom, tam budú
pripravené 3 pešie okruhy 10 km (Pohansko), 12 km (Janohrad) a 13 km (sútok Moravy a Dyje). Trasa cez
Janohrad bude kombinovateľná s lodnou dopravou buď cestou tam, alebo späť. Pre turistických seniorov bude
Břeclavský chodníček - kratšia trasa po pamätihodnostiach mesta. Samotné symbolické zlievanie vody z riek troch
krajín s oficiálnymi príhovormi predstaviteľov KČT, KST a ÖTK bude v sobotu o cca 14.00
V rozpočte na toto podujatie je 200 €, z toho 50 € je príspevok pre organizátorov v Holíči a 150 € pre
organizátorov v Břeclavi. Pre účastníkov bol vytvorený účastnícky list.
VV vzal informáciu na vedomie, uznesenie v tejto časti prijímané nebolo.
3. Aktuálne úlohy Sekcie pešej turistiky (A.Guldan, J. Racek)
Bod uviedol A. Guldan pochvaľným konštatovaním, že z hľadiska aktivít aj ich zápisničnej dokumentácie môže
dať sekciu PT za vzor ostatným sekciám; pokračoval predseda sekcie J. Racek. Poskytol info o stave príprav
hlavných podujatí KST v gescii sekcie PT – „stretnutie krásistov“ na Pilsku, letný zraz KST v Martine, Národný
výstup na Kriváň a stretnutie priaznivcov KST v Rožňave. P. Perhala doplnil informáciu o poskytnutí záštity
predsedu VÚC Žilina pre 58. SZT a 42. stretnutie TOM v Martine, priestorom pre oficiálne otvorenie a ukončenie
zrazu bude Slovenské komorné divadlo v Martine, v prípade dobrého počasia bude program vonku, na pešej zóne,
pri divadle. Pri príprave NVK 2011 sa traja zo štyroch hlavných organizátorov – mesto L.Mikuláš, mesto Vysoké
Tatry, Matica Slovenská zaviazali pokryť každý cca 1/3 nákladov, KST má v rozpočte 300 €. Ďalej J. Racek
potom zrekapituloval rozmiestnenie hlavných podujatí v nasledujúcich troch rokoch.
Letný zraz KST a stretnutie TOM: 2012 – Vyhne a Hliník nad Hronom(TOM), 2013 – Bratislava (organizátorom
bude KBT v spolupráci s RR KST Dunajská Streda), 2014 – záujem má Ružomberok.
Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska: 2012 – Malofatranský Kľak (poverenie má RR Prievidza), 2013 –
Michalov vrch v pohorí Tribeč (RR Topoľčany), 2014 – záujem má Spišská Nová Ves.
Stretnutie priaznivcov KST: 2012 – Na Bani (RR Svidník- Stropkov), 2013 – Manín? (RR Považská Bystrica),
2014 – zatiaľ neurčené.
Čo sa týka turistických odznakov (OTO,TTO) 22 je platných, 7 sa aktualizuje a 9 bolo zrušených. Pracuje sa na
úlohe aktualizovať záznamník Cesta hrdinov SNP, ale spolupráca s regiónmi viazne, zatiaľ nie je nikto čo by bol
ochotný a schopný previesť doterajší záznamník do elektronickej formy, ktorá sa bude dať aktualizovať a môže
byť pre záujemcov zavesená na webe KST. M. Herchl informoval, že RR Trnava inovoval svoj záznamník a
s finančnou podporou mesta má aj nový OTO. V diskusii ďalej zaznelo, že sa opakovane ozývajú turisti, ktorým sa
zdajú podmienky pre získanie odznakov zložité, resp diskriminujúce neorganizovaných turistov.
Uznesenie 52/2011: VV odporúča klasifikačnej komisii prizvať na svoj najbližší aktív predsedu, resp. povereného
zástupcu sekcie PT a ukladá im nájsť riešenie ako výjsť v ústrety neregistrovaným turistom, ktorí majú záujem
plniť podmienky pre získanie odznakov (OTO, TTO). Z. V.Povoda, M.Petrík, T: 23.9.2011
J. Racek prezentoval metodickú pomôcku pre organizátorov 1-dňových podujatí typu Stretnutie čitateľov KS,
stretnutie priaznivcov KST - kontrolný list obsahujúci 12 hlavných úloh a povinností organizátora. Materiál
nadväzuje na Zásady pre prípravu letných a zimných zrazov, potrebné je mať podobné zásady aj pre zrazy iných
presunov, ktoré majú svoje špecifiká.
Uznesenie 53/2011: VV vyzýva sekcie CT, VT a VhT aby pripravili zásady zrazov pre svoje presuny. Cieľom je,
aby pripravovaný organizačno-metodický materiál (Rukoväť organizátorov zrazov KST ) bol aplikovateľný pre
všetky sekcie. Z: predsedovia dotyčných sekcií, T: 23.9.2011
J. Racek vyjadril nespokojnosť s postupom pri zabezpečovaní školenia cvičiteľov PT pre RR Trenčín. Školenie
objednala RR KST Trenčín, zrealizoval lektor L. Khandl, sekcia PT o tom nebola informovaná. P.Perhala uisťil
predsedu sekcie PT, že sekretariát už dostal pokyn aby v prípade žiadosti regiónov o školenie (týka sa všetkých
presunov) dostal informáciu aj predseda príslušnej sekcie.
4. Aktuálne úlohy Ekonomickej komisie (V. Povoda, E. Fábryová)
Bod uviedol V. Povoda. Hlavnou úlohou komisie na tento rok je konsolidácia finančno-ekonomickej situácie KST
s cieľom dopracovať sa k vyváženému rozpočtu, v ktorom budú prostriedky aj na programovú činnosť. Od
komisie očakáva nielen dohľad nad efektívnym používaním jestvujúcich zdrojov, ale aj aktívne hľadanie nových
zdrojov.

E. Fábryová referovala o tom, že aktuálne sa komisia a jej predsedníčka borí s agendou značkárských zmlúv,
s vysporiadaním stratových objektov RS Kokava-Háj a TD Bardejov, s inventarizáciou uvedených aj ďalších
objektov KST. Narastá nervozita okolo dotácie z MŠVVŠ, je už máj a ministerstvo termín informácia o pridelení
dotácie stále odsúva, takže vôbec nevieme na čom sme. Časový priestor na zvolanie komisie bude až v júni-júli. E.
Fábryová oponovala názor V. Povodu na úlohy komisie, prioritu vidí v nastolení poriadku a prehľadu
v objednávkach, fakturácii, na účtoch a v inventároch. Čo sa týka hľadania nových finančných zdrojov, či už cez
projekty, partnerstvá na úrovni VÚC, reklamné zmluvy a pod., to považuje za parketu predsedu a ďalších
štatutárov, teda aj seba, ale nie v spojitosti s činnosťou ekonomickej komisie.
A. Mazániková ocenila doterajšiu ochotu E. Fábryovej spolupracovať s revíznou komisiou, požiadala o určenie
termínu na uskutočnenie kontroly účtovno-ekonomickej evidencie za 1. štvrťrok 2011. Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie 54/2011: VV ukladá podpredsedníčke pre E a M a predsedníčke ekonomickej komisie E. Fábryovej
dohodnúť si s členmi RK termín a umožniť im vykonať kontrolu ekonomickej evidencie za 1. Q. 2011. Z: E.
Fábryová, T: 30.6.2011
5. Harmonogram inventarizácie majetku (E. Fábryová, M. Herchl )
Ako uviedla E. Fábryová, v súčasnosti vyskytujúce sa nezrovnalosti vo vzťahoch s nájomcami/chatármi, hlavne
bývalými, majú spoločného menovateľa a to nedôslednú inventarizačnú činnosť v uplynulých, najmä posledných
dvoch rokoch. Inventarizácia by sa mala v priebehu roku 2011vykonať vo všetkých objektoch. Zásadou pre
zostavenie inventarizačnej komisie bude účasť pracovníčky sekretariátu A. Luhovej, pri inventarizácii chát
v spoluvlastníctve bude požadovaná účasť zástupcu SHS JAMES, ďalej by mal byť v IK vždy niekto z členov VV
KST, nájomca inventarizovaného objektu a vítaný by bol aj člen revíznej komisie.
V predbežnom (a neúplnom) harmonograme inventarizácií sú zatiaľ tieto termíny:
1. TD Bardejov; T: 1.- 2. 7. 2011; IK: P. Perhala, A. Guldan, A. Luhová, M. Bezaniuková
2. Chata M.R.Š; T: IK: KST, A. Luhová, A. Mazániková, I. Fabricius
3. RS Kokava-Háj T: tento objekt už bol v tomto roku inventarizovaný 1.4., pri ukončení správcovstva D. Kýpeťa
4. Téryho chata a Zbojnícka chata; zatiaľ neurčený spoločný termín (september-október?); IK: KST, JAMES, A.
Luhová a M. Jílek, Ľ. Záhor
5. Budova sídla KST; T: 26.-27.7.201; IK: P. Perhala, A. Guldan, D. Valúch, I. Ovečková, A. Luhová
6. Chata pri Zelenom plese; T: ? ; IK: KST, SHS JAMES, A. Luhová, T. Petrík
Uznesenie 55/2011: VV ukladá predsedom majetkovej a ekonomickej komisie termínovo doplniť a do konca roku
realizovať harmonogram inventarizácií všetkých prevádzkovaných objektov vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve
KST. Z: E. Fábryová, M. Herchl, T: priebežne do konca roku 2011
6. Aktuálne úlohy Sekcie jazdeckej turistiky (V. Povoda, M. Hučko)
Bod uviedol V. Povoda s tým, že spomedzi novších sekcií KST, ktorých funkcionársky aktív a samotný
program je iba v stave zrodu, ani tu činnosť nie je veľmi zreteľná, ale sekcii jazdeckej turistiky sa nedá uprieť
snaha o koncepčnosť. Nadväzne predseda sekcie JT Michal Hučko podal obsiahlu informáciu:
- prebieha obsadzovanie postov predsedov SJT v RR, najnovšie Senica a Holíč.
- dopracováva sa štúdia koncepcie rozvoja jazdeckej turistiky na Slovensku. Koncom roka ju chcú vydať aj
s pravidlami a vzorovou mapou jazdeckých trás Záhoria (návrh). Doplnená by bola aj databázou jazdeckých
oddielov a rančov, ktoré sa venujú JT (pozn.: osnova materiálu v prílohe zápisnice). Vzhľadom na veľký záujem
zahraničných jazdcov chcú ročenku doplniť o rešerš v nemčine.
- v rámci Slovenska je o spoluprácu so sekciou JT záujem z okolia B.B.
- predseda sekcie sa aktívne zapojil do rokovaní o je sprístupnenie mosta Devínska N/V – Schlosshof, ktorý ide
do výstavby, aj pre jazdcov na koňoch.
- SJT pomohla pri viacerých prechodoch zahraničným jazdeckým turistom. Teraz našim územím putuje trojica
jazdcov (Švajčiarka, Holanďanka a Francúz s troma koňmi a mulicou), po trase dialkovej turistickej magistrály
E8 (teraz sú v okolí Drietomej), v júni pôjde jedna rakúska turistka na koni po trase Hohenau-Medveďov
- rozvíja sa spolupráca s Reitverbant fur R und F v Niederoesterreich a so SJT KČT. Chceme spoluprácu
zoficiálniť pri príležitosti Euroranda 2011 Dyje-Morava, kde sľúbili účasť aj zástupcovia spomenutých inštitúcií
pani Andrlová, ČR a p. Mrstik, NO.
- ako zaujímavosť v rámci zahraničných kontaktov je možné spomenúť, že SJT dostala ponuku spolupráce aj
z Ecuadoru.
- V septembri chceme vrátiť návštevu z minulého roka jazdcom z Heidenreichsteinu. Na túto akciu pripravujeme
už v tomto období kone. Vyrazíme z Kopčian a cesta je okolo 300 km.
- zo všetkých akcií prinášame správy v časopise Jazdecká revue.
M. Hučko využil , že sa výjazdové zasadnutie koná v Sobotišti a počas obedňajšej prestávky pozval všetkých na
návštevu tzv. stanice, malého ubytovania penziónového typu pre 4 – 8 ľudí, s možnosťou ustajnenia koní. Sekcia
JT podporuje vznik takýchto staníc, ich rozšírenie umožní zosieťovanie jazdeckej turistiky, možnosť turistiky

nielen v okolí určitého ranča, ale aj plánovanie cesty na viac dní. Predseda sekcie ako architekt vie poradiť aj
dodať modelové plány potrebného vybavenia (stajne, prístrešky, atď).
VV vzal informáciu na vedomie, uznesenie v tejto časti prijímané nebolo.
7. Aktuálne úlohy organizačnej komisie - vzhľadom na neprítomnosť predsedu komisie bol bod presunutý do
programu ďalšieho zasadnutia VV KST.
8. Časopis Krásy Slovenska (A. Guldan, M. Herchl)
A.Guldan: v edičnom pláne zatiaľ dominuje téma 90-ročnice časopisu. Putovná výstavka sa po úspešných
inštaláciách v Trnave a Topolčiankach ocitne čoskoro v Prahe, v rámci stánku slovenského literárneho infocentra
na výstave Svet knihy, nasledovať bude inštalácia v Mútnom pri príležitosti stretnutia čitateľov KS a výstupe na
Pilsko 27.5. 2011. Avizovaná nosná téma „Národné parky“ bude spustená v čísle 7-8. Redakcia eviduje mierne
zvýšenie počtu prredplatiteľov, pripisuje to zníženiu predplatného. O tom aká je ekonomická situácia redakcie
doteraz KST nemal prehľad, je pripravená nová zmluva, v ktorej bude zakotvená povinnosť redakcie informovať
vydavateľa aj o ekonomike.
M. Herchl informoval, že s konateľom vydavateľskej spoločnosti Danielom Kollárom predrokoval znenie
aktualizovaných zmlúv. Aktualizáciu si vyžiadala skutočnosť, že spoločnosť DAJAMA, spol. s r.o. zmenila meno
na RNDr.Daniel Kollár,CSc.-Dajama. P.Perhala požiadal, aby sa nečakalo so schvaľovaním až na ďalšie
zasadnutie VV KST a poveril generálneho sekretára spraviť hlasovanie per rolam (mailom) aby mohli byť zmluvy
podpísané na májovom stretnutí redakčnej rady časopisu.
Uznesenie 56/2011: VV ukladá generálnemu sekretárovi zabezpečiť mailové hlasovanie členov VV KST per
rolam o 3 zmluvách: aktualizovanej Zmluve o príprave, tlači a distribúcii časopisu Krásy Slovenska s platnosťou
od 1.1.2011; Dodatku č.1 o ukončení doterajšej Zmluvy (z roku 2009) o príprave, tlači a distribúcii časopisu Krásy
Slovenska, k 31.12.2010; aktualizovanej Licenčnej zmluve na používanie ochrannej známky Krásy Slovenska.
Z: D.Valúch, T: 16.5.2011
Poznámka: V čase zhotovenia zápisu už bol známy výsledok: za zmluvy hlasovalo 5 zo siedmych členov VV
z toho dvaja s technickými pripomienkami, ktoré boli zapracované, 1 sa zdržal, 1 sa hlasovania nezúčastnil. Podpis
zmlúv sa uskutočnil na májovom zasadnutí redakčnej rady KS.
9. Rôzne
9.1 P. Perhala informoval o pozvánke na letný turistický zraz MTSz 10.-13. júna v Soproni, zároveň bol do
Sopronu v termíne 12.6. zvolaný org. štáb podujatia Krajina roka, príprava ukončenia dvojročného projektu.
Uznesenie 57/2011: VV schválil účasť delegácie KST na letnom zraze turistov MTSz, Sopron, 10.-13.6.2011,
v zložení Š. Kuiš a A. Ollé (sekcia PT KST) a účasť M. Markušovského (predseda RR KST Rožňava)
s tlmočníkom na OŠ Krajina roka, Sopron, 11.6.2011, poveril sekretariát vystavením príslušných cestovných
príkazov. Z: sekretariát, T: podľa textu
9.2 P. Perhala informoval, že Sekcia značenia KST pripravila návrh dohody o spolupráci medzi KST a štátnym
podnikom Lesy SR. Keďže text nebol včas rozposlaný členom VV a ďalšie zasadnutie VV je až koncom júna,
o návrhu sa bude hlasovať „per rolam“.
Uznesenie 58/2011: VV ukladá generálnemu sekretárovi zabezpečiť mailové hlasovanie členov VV KST per
rolam o návrhu dohody o spolupráci medzi KST a ŠL TANAP. Z: D.Valúch, T: 20.5.2011
V čase zhotovenia zápisu už bol známy výsledok: za predložené znenie dohody hlasovalo 6 zo siedmych členov
VV, M. Herchl sa vzhľadom na pobyt v zahraničí hlasovania nezúčastnil. Návrh bol v schválenom znení
postúpený druhej strane.
9.3 P. Perhala informoval, že pri preregistrovaní web domény teryhochata.sk sa agentúra Progress Promotion
pokúsila uplatniť si nárok na kompenzáciu svojich nákladov na vytvorenie stránok (v hodnote cca 500 €), po
konzultácii s predsedom KST a s ENEL-om od požiadavky upustili.
9.4 P. Perhala informoval, že v hlavnom objekte RS Kokava-Háj mal ENEL umiestnený 3D model vodnej
elektrárne Ipeľ, dohodu o prenájme priestorov na propagačné účely s ENEL-om neoprávnene uzavrel D. Kýpeť
bez vedomia TURSERVIS-u KST, resp. KST. Porušil tým správcovskú zmluvu. KST zváži trestné oznámenie po
vyjadrení podpredsedu KST M. Heinricha. Model si ENEL odvezie 12.5., sekretariát o tom upovedomí nového
správcu L. Gregora.
9.5 E. Fábryová informovala, že chatky RS Kokava-Háj sú už rozdelené medzi serióznych záujemcov, zmluvy sú
pripravené, inkaso za odpredaj (83 000 €) by mohlo na účet KST nabehnúť do 2-3 mesiacov. Ako ďalej
informovala, D. Kýpeť navrhol, že výmenou za nadobudnutie jednej z chatiek ponechá KST zariadenie (nábytok
a podlahoviny) ktorým dovybavil RS Kokava-Háj, keď tam bol správcom. Po diskusii VV návrh odmietol.
Uznesenie 59/2011: VV ukladá sekretariátu KST písomne vyrozumieť D. Kýpeťa, že KST nepristupuje na jeho
návrh majetkovej kompenzácie a vyzýva ho aby si vlastné zariadenie odviezol na vlastné náklady, v termíne do
konca mája 2011. Z: sekretariát, T: 31.5.2011.

A. Guldan vyslovil pochvalu novému vedeniu za markantné urýchlenie odpredaja nevyužívaného majetku, ktorý
v posledných troch rokoch generoval čoraz väčšiu stratu.
9.6 Do sídla KST bola doručená výzva Stavebného úradu Kremnica. V súvislosti so začatím územného konania
o umiestení stavby Chata KST, sa 18.5.2011 uskutoční ústne pojednávanie.
Uznesenie 60/2011: VV ukladá sekretariátu (A. Luhová) pripraviť splnomocnenie pre mandatára V. Schmidta na
zastupovanie KST a TURSERVIS KST, s.r.o. v predmetnom územnom konaní. Z: sekretariát, T: ihneď.
9.7 Vedenie KST dostalo pozvánku na výročnú konferenciu ÖTK, Viedeň, 14.-15.5.11
Uznesenie 61/2011: VV schválil účasť delegácie KST na výročnej konferencii ÖTK, Viedeň, 14.-15.5., v zložení
P. Perhala, E. Fábryová, D. Valúch. Sekretariát vystaví príslušné cestovné príkazy. Z: sekretariát, T: podľa textu.
9.8 Vedenie KST dostalo list z centrály NFI, reakciu na oznámenie, že VZ KST odhlasovalo odchod z NFI.
Vyjadrili ľútosť nad týmto rozhodnutím, a upozornili, že podľa stanov členstvo v NFI končí až ukončením
kalendárneho roku v ktorom bol odchod oznámený, t.j. k 31.12.2011, preto od KST očakávajú úhradu členského
poplatku za rok 2011, vo výške 457 €. P. Perhala požiadal E. Fábryovú o dodatočné zaradenie tohto nákladu do
rozpočtu.
Uznesenie 62/2011: VV ukladá podpredsedníčke pre E a M dodatočne zaradiť do nákladov rozpočtu KST 2011
457 € - poplatok za členstvo v NFI. Z: E.Fábryová, T: ihneď
9.9. P. Perhala informoval o incidente na útulni Ďurková. V noci na 1. mája sa tam hlučne správala skupina
podnapitých hostí (ktorých ostatní noclažníci označili ako kumpánov chatára), vyvrcholilo to krvavou potýčkou
medzi nespratníkmi. Bola privolaná polícia a celý prípad bol medializovaný – najprv v bulvárnej tlači, potom sa
rozpútala diskusia aj na hiking.sk. Pôvodnú útulňu v sedle Ďurková vybudovala RR KST Banská Bystrica, zverila
ju do správy OKST Družstevník Jasenie. Z toho dôvodu sme spočiatku nevideli dôvod vyjadrovať sa k prípadu
z ústredia, ale pretože mnoho diskutérov útočilo paušálne na KST, bolo napokon zverejnené stanovisko, v ktorom
sme v prvom rade vyslovili znepokojenie, že agresivita a násilie sa už šplhajú do hôr, vysvetlili sme majetkové
vzťahy a zodpovednosť za pomery na útulni Ďurková a vyzvali správcu k náprave situácie. P. Perhala na
najbližšom zasadnutí ÚR KST 3.12.2011 otvorí diskusiu na tému „dobré meno, ochrana značky KST a jej správne
používanie“.
Uznesenie 63/2011: VV ukladá predsedom regionálnych rád aby v rámci prevencie podobných udalostí písomne
vyzvali všetkých správcov a chatárov v ubytovniach patriacich pod regionálne rady KST, nech dôsledne
dodržiavajú ubytovací poriadok, dbajú na zachovávanie nočného kľudu a dobrého mena KST. Z: P. Perhala T:
priebežne.
9.10 P. Perhala prezentoval rámcovú dohodu o spolupráci medzi KST a VÚC Žilina.
Uznesenie 64/2011: VV schvaľuje dohodu o spolupráci KST a VÚC Žilina v tej podobe ako bola pripravená.
Poveruje sekretariát dohodnúť slávnostný podpis zmluvy a medializovať to zverejnením tlačovej správy. Z:
sekretariát, T: 31.5.
9.11 P. Perhala informoval, že po konzultácii s M. Heinrichom navrhuje pripraviť prepis sídla KST (starú adresu
sídla na Junáckej treba zmeniť na Záborského 33) v LV všetkých objektov, ktoré sú v majetku KST.
Uznesenie 65/2011: VV ukladá podpredsedovi pre O a L dohliadnuť na aktualizáciu sídla KST v listoch
vlastníctva majetkových objektov KST. Z: M.Heinrich, T: 31.3. 2012
9.12 P. Perhala sa vrátil k otvorenému listu J. Šoffu. Informoval, že s J. Šoffom obsah listu osobne prediskutoval.
Rozhodol sa zaradiť aktívnu účasť VV KST na 40. Slovenskom zraze mladých vodných turistov KST do
programu júnového výjazdového zasadnutia VV KST. V piatok 24.6. sa uskutoční zasadnutie v Sanatóriu
Tatranská Kotlina, vrátane stretnutia s RR KST Poprad, bude to zároveň obhliadka priestorov, v ktorých sa
uskutoční úvodná fáza 33. Slovenského zrazu cykloturistov KST. V sobotu 25.6. sa členovia VV v Červenom
Kláštore zúčastnia vodáckeho zrazu nielen prítomnosťou na otvorení, ale aj aktívnym splavením prielomu
Dunajca.
9.13 Príprava 56. ročníka TID je v plnom prúde, P. Perhala vyjadril uznanie dlhoročnému „krstnému otcovi“
podujatia Štefanovi Barányimu, ktorý dokázal udržať partnerstvo NBS. Prostriedky, ktoré KST získa na základe
darovacej zmluvy podpísanej v týchto dňoch vo výške 2 000 €, pokryjú hlavnú časť nákladov na zabezpečenie
podujatia.
9.14 E. Fábryová informovala, že z agentúry UNDP, ktorej KST vypovedal projekt FVS na Chatu pod Rysmi,
prišla výzva na vrátenie prostriedkov, ktoré KST stihlo čerpať pred odstúpením od projektu. Je to záväzok, ku
ktorému sa KST zaviazalo pri vypovedaní projektu.
9.15 P. Perhala vysvetlil svoj ostrý postoj voči predsedovi AŠPV SR J. Holkovi v mailovej korešpondencii, ktorú
mali možnosť sledovať aj ostatní členovia VV. V prvom rade je dôvodom to, že z pohľadu KST neplní AŠPV SR
a SZTK svoj účel a bariérou aktívnejšieho vystupovanie KST v štruktúrach SZTK je práve AŠPV SR. A. Guldan
navrhol prijať uznesenie na podporu predsedu KST.
Uznesenie 66/2011: VV schvaľuje kroky P. Perhalu, vyjadrené v liste predsedovi AŠPV SR Jánovi Holkovi.
Vedenie KST podporuje zámer aktivizovať a podporiť generačnú výmenu v nadradených štruktúrach športových
organizácií (KST je súčasťou Asociácie športu pre všetkých (AŠPV), AŠPV je súčasťou Slovenského združenia
telesnej kultúry (SZTK)), pretože ich súčasná forma existencie a (ne)činnosti stratila opodstatnenie.

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne, ale M. Herchl doplnil svoju výhradu: s ambíciou predsedu KST dosiahnuť
zmeny v AŠPV súhlasí, avšak spôsob komunikácie ani formulácie v uvedenom liste P. Perhalu J. Holkovi
nepovažuje za primerané. Po ďalšej diskusii sa hlasovalo ešte o jednom súvisiacom uznesení:
Uznesenie 67/2011: VV schvaľuje P. Perhalu ako delegáta na VZ SZTK a poveruje A. Guldana aby bol druhým
zástupcom KST vo VV AŠPV SR . Z: P. Perhala, A. Guldan, T: ihneď
Uznesenie bolo prijaté väčšinou z prítomných 5 hlasov (4x za, 1x proti).
9.16 Chatár I. Fabricius požiadal vedenie KST o súhlas s výmenou okien na Chate M.R.Š. Získal dodávateľa
plastových okien s výhodnou ponukou, ktorá je ale časovo obmedzená do konca roku 2011.
Uznesenie 68/2011: VV schvaľuje výmenu okien pred začiatkom zimy 2011/2012, odporúča však vyžiadať od
nádejného dodávateľa referencie dokazujúce skúsenosti s inštaláciou vákuovaných okien v nadmorskej výške
okolo 2 000 m n.m. Z: M. Herchl, KT: 30.6.2011
9.17 P. Perhala informoval o rokovaní s riaditeľom ŠL TANAP, zhodnotil ho ako konštruktívne, partner sa
nebráni tomu aby vzťahy upravila rámcová dohoda, úlohu pripraviť návrh dohody vzal na seba KST.
9.18 A. Guldan podal informáciu zo zasadnutia OŠ 46.SZZT (súčasť 7.MZZT), ktoré bolo v Levoči 27.4.
9.19 Na záver programu zasadnutia v základnom zložení vyjadril predseda KST spokojnosť so zabezpečením
rokovania VV KST v Sobotišti, ale aj so všetkými doterajšími výjazdovými zasadnutiami. Jednomyseľne bolo
prijaté uznesenie.
Uznesenie 69/2011: VV vyslovuje pochvalu pracovníčke sekretariátu Ide Ovečkovej za veľmi dobrú a dôslednú
prípravu a koordináciu s príslušnou RR pri zabezpečovaní doterajších výjazdových zasadnutí.
10/ Rozšírené zasadnutie s účasťou funkcionárskeho aktívu RR KST Senica
P. Perhala privítal miestnych funkcionárov na rozšírenom zasadnutí VVKST, predstavil im členov VV, RK
a osobu GS, zmienil sa kto akú agendu pokrýva. Poprosil predsedu RR Senica aby predstavil svojich kolegov
a vyzval ich k otvorenej diskusii, v ktorej vidí hlavný zmysel takéhoto stretávania sa.
Súčasný predseda RR Senica Jozef Vlčej priznal, že prevziať predsedníctvo po takej výraznej postave turistického
hnutia akou bol Vratislav Schaal nebolo jednoduché. Aj v tomto regióne pociťujú podobný problém ako všade –
členská základňa KST starne, mladí sa často pridajú na jednotlivé podujatia, ale záujem o vstup do organizácie je
slabší ako v minulosti. Pozitívna je podpora zo strany starostov, tu v Sobotišti je veľkým priaznivcom turistiky aj
predseda družstva, miestny lokálpatriot Pavol Hurbánek. Aktívne odbory pôsobia v Holíči, v Senici, Sobotišti,
Studienke, Jablonici, Hlbokom, Prietrži. RR má na účte prostriedky na najnutnejšie výdavky, majetkom
nedisponuje. Pavol Hurbánek potvrdil slová J.Vlčeja, aktivizovať mládež a výchovu nástupníckej generácie
aktivistov vidí ako otázku prežitia organizovanej turistiky. Poukázal na príklade Sobotišťa, kde zatiaľ funguje trio
Oravec, Koba, Hurbánek, ale roky im pribúdajú a skúsenosti s organizovaním podujatí by už radi odovzdali
mladším. Zareagoval J. Racek, predseda sekcie PT, že mládež dnes buď vysedáva – v lepšom prípade pri počítači,
v horšom prípade po krčmách, alebo vyhľadáva adrenalínové aktivity a turistika im pripadá málo vzrušujúca. M.
Herchl zdôraznil úlohu osobnosti vedúceho, ak je to zanietený človek, dokáže pritiahnuť nielen svojich
vrstovníkov, ale aj mládež, ako to v Holíči roky dokazoval dnes už nebohý V. Schaal. E. Fábryová spomenula
náborovú prácu na školách, kde to ale tiež vždy závisí od osobnosti učiteľa. Tajomníčku OKST Holíč Helenu
Sedlákovú na stretnutí s VV KST zastupoval pán Hranek, ktorý pridal svoju skúsenosť, že najväčšiu odozvu medzi
deťmi majú akcie s ozvláštnením, napr. nočný pochod, táborák, súťaže.
Stanislav Hamerlík z OKST Jablonica sa pochválil, že v Jablonici spolupráca so školou funguje, dokonca si na
začiatku školského roka turistický klub a škola robia spoločný kalendár turistických podujatí.
A. Guldan pochválil aktivity miestnych turistov ale ako predstaviteľ sekcie značenia si neodpustil kritické
poznámky k spôsobu značenia na tzv. zážitkovej trase v lokalite Kátovské rameno, ktorú mal možnosť v apríli si
pozrieť. Vytkol miestnym značkárom zmätočné požitie klasického pásového značenia s prvkami miestneho
značenia. P. Hranek oponoval s odvolaním sa na pokyny zosnulého V Schaala, ktorý po vzore turistiky v západnej
Európe bol vlastne priekopníkom budovania zážitkových trás a navrhol aj ich spôsob značenia. Kritika od A.
Guldana sa pána Hraneka dotkla ako necitlivosť k odkazu V. Schaala, pridal sa k nemu aj Ján Oravec, predseda
OKST Sobotište. Precíznosť značenia je podľa neho samozrejme potrebná, ale na druhej strane si treba uctiť
sprístupnenie Kátovského ramena. M. Herchl aj J. Vlčej sa snažili zmierniť nedorozumenie. P.Perhala uzavrel
túto kontroverznú časť diskusie návrhom, aby Holíčania navrhli regionálnej komisii značenia (R-KZ) ako chcú
mať trasu značenú a R-KZ si to vydiskutuje v rámci sekcie značenia, čo je vlastne postup, ktorý zrejme chcel, ale
už nestihol zrealizovať V. Schaal. Boris Soukup z KST Studienka, je zároveň starostom vo svojej obci, hovoril
o spôsobe zapojenia mládeže cez prácu na tvorbe web-sídla obce. Keď mladí vkladajú na web informácie o tom čo
sa bude v obci diať, vrátane turistických podujatí, viac sa ich to potom týka a zúčastňujú sa. Na margo blížiaceho
sa 58. SZT v Martine vyslovil osobné sklamanie, že je centrum zrazu v meste a nie v niektorej z krásnych lokalít
v okolí Martina. V.Povoda, člen VV a zároveň predseda zrazového OŠ vysvetlil otázku organizácie, dopravy,
ubytovania a programu pre podujatie na ktorom sa očakáva takmer 1 000 turistov, pri dnešných nárokoch (jednak
ľudí, jednak hygienikov, polície, ochranárov, atď.) je jediným východiskom zabezpečiť ubytovanie v internátoch,
teda v meste. Pozval všetkých prítomných aby na zraz prišli a spravili si názor priamo na mieste.

Ján Mihálik , KST Senica, nadviazal na tému majetku. KST Senica má chatu na Rozbehoch, ktorá má 38 lôžok,
vždy bola obľúbeným cieľom či už pre turistické kolektívy, alebo školské výlety. V dnešnej dobe, ak má OKST
majetok, nemôže si ho nechať len pre vlastnú klubovú činnosť, treba ho prenajímať aj pre verejnosť, len potom je
problém udržať objekt v prevádzkyschopnom stave, lebo skoro každý školský kolektív tam zanechá následky ako
demolačná čata. Takže mládež netreba na turistiku ťahať nasilu, lebo si potom nič nevážia. Keď budú starší
a rozumnejší, tak sa pridajú. M.Herchl spomenul útlm aktivity TOM-ov a zdôraznil že mládež sa nachádza aj
v kluboch spolu s rodičmi. P. Perhala na to nadviazal myšlienkou, že KST pripravuje aj zvýhodnené rodinné
členské, ktoré by mohlo byť atraktívne pre rodiny s malými deťmi. Ján Oravec predniesol prípitok a pozval
všetkých na nasledujúci deň zúčastniť sa 29. ročníka Sobotištskej 15-ky, ktorá ponúka celé spektrum trás: 10, 12,
15, 30, 50 km a je na tento rok odporúčaným podujatím IVV. P. Perhala ešte raz poďakoval za otvorenosť, za
námety a za čas prítomných, ocenil ich dlhoročnú funkcionársku aktivitu, poďakoval Sobotišťanom za možnosť
bezplatne využiť na rokovanie VV KST priestory obecného úradu aj za milé pohostenie, poprial Sobotištskej 15ke dobré počasie a veľa účastníkov..
Vydareného, dobre zorganizovaného podujatia sa nasledujúceho dňa v príjemnom počasí ( s nenaplnenou
hrozbou dažďa) zúčastnilo niekoľko stoviek účastníkov zo Slovenska i Moravy. Z vedenia KST sa účastnili
dvaja členovia výkonného výboru P.Perhala a E. Fábryová a predseda sekcie PT J. Racek
Zapísal: D.Valúch
Peter P e r h a l a
predseda KST

PRÍLOHA:
Pre informáciu všetkým záujemcom o rozvoj jazdeckej turistiky na Slovensku prinášame informáciu o obsahu
koncepčného materiálu, ktorý pripravuje Michal Hučko, predseda sekcie JT KST.
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