Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
6.10. 2011 v Bratislave
Prítomní:
Členovia VV KST: Peter Perhala, Marek Heinrich, Erika Fábryová, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Arnošt
Guldan.
Prizvaní: Ján Pullmann, predseda RK; Anna Mazániková, člen RK; Fehérpataky Vladimír, člen RK; Zuzana
Kollárová, šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska; Dušan Valúch, generálny sekretár a zapisovateľ druhej
časti; Ida Ovečková, sekretár a zapisovateľka prvej časti.
Ospravedlnili sa: člen VV Vladimír Povoda, prizvaný L. Khandl, predseda učebno–metodickej komisie
a komisie ochrany prírody.
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia úloh
2. Aktuálne úlohy propagačnej komisie
3. Aktuálne úlohy učebno-metodickej komisie
4. Aktuálne úlohy komisie ochrany prírody
5. Príprava Ústrednej rady KST
6. Budúcnosť KST v AŠPV SR a jej význam
7. Návrh na zmenu a nové vykonávacie predpisy KST
8. Rôzne

P. Perhala
V. Povoda, D. Valúch
V. Povoda, L. Khandl
V. Povoda, L. Khandl
M. Heinrich
P. Perhala, A. Guldan
P. Perhala, M. Heinrich

Úvodom navrhol predseda P. Perhala doplnenie programu o odsúhlasenie návrhov ocenení. Výsledok hlasovania
6 x za, nikto proti, nikto sa nezdržal, návrh bol schválený. M. Heinrich navrhol v záujme vytvorenia časového
priestoru pre bod č.7 vynechať bod č. 1. - kontrolu plnenia úloh. O návrhu sa hlasovalo s výsledkom 5x za, 1 x
proti, návrh bol schválený.
1.Schvaľovanie navrhnutých ocenení
Ida Ovečková predniesla doručené návrhy, VV návrhy schválil.
Uznesenie 117/2011: VV schválil predložené návrhy na ocenenia nasledovne: Ďakovný list KST za významnú
a dlhodobú finančnú a materiálnu podporu turistických aktivít a podujatí v pôsobnosti RR KST Zvolen a KST
Pustý hrad Zvolen - Ing. Pilát Juraj, Miroslav Kusein, Mgr. Juraj Družbacký, Ing. Marcela Kršková, všetci zo
Zvolena; ide o ocenenie sponzorov. Ďakovný list KST za významnú pomoc a podporu 33. Slovenského zrazu
cykloturistov - Mesto Spišská Belá, Sanatórium n.o. Tatranská Kotlina, Ing. Bohuš Varga, Spišská Nová Ves
a ďalšie tri Ďakovné listy KST – na návrh Sekcie značenia KST Zoltán Ďurian, Lučenec; Rudolf Amrein,
Bánovce nad Bebravou;TJ Tesla Bratislava pri príležitosti 60 rokov od založenia, Zlatý odznak KST – Eva
Kunschová, Žilina; Mgr. Michal Kirschner, Humenné; RNDr. Štefan Nagy, Dunajská streda; Ing. Ivan Nižnan,
Bratislava. Strieborný odznak KST - Viliam Vida, Bratislava; Zoltán Rafa, Žilina; Ing. Vladimír Chrapčiak,
Trnava. Čestné uznanie KST – Emil Peterský, Bratislava; Elena Kaliská, Žilina; Gedeon Walter, Košice; Marián
Prcín, Rimavská sobota.
VV postupuje na ÚR 3.12.2011návrhy na udelenie ocenenia Plaketa Alojza Lutonského: Ing. Milan Kurucár,
Čadca; Mária Adamíková, Žilina; Martin Markušovský, Rožňava; Ing. František Hos, Spišská Nová Ves.
Medaila Miloša Janošku: Pavol Molnár, Rožňava. Z: sekretariát, T: 3.12.2011
Š. Kuiš pri tejto príležitosti opätovne pripomenul, že ocenenia by sa nemali schvaľovať iba deň pred udelením, je
to nedôstojné. Ocenenia ZO a vyššie by mali byť zásadne odovzdávané na nejakom verejnom podujatí a táto
zásada by mala byť zahrnutá aj v aktualizovaných Vykonávacích predpisoch KST.
2. Aktuálne úlohy propagačnej komisie
Referoval predseda PK D. Valúch. Skonštatoval, že 27.9.2011 zasadala propagačná komisia KST. Na ÚR
predloží kooptácie nových členov. Dôvody pre kooptáciu: – úloh je veľa, finančných prostriedkov a času málo,
preto treba dosiahnuť také zloženie PK, aby profesné skúsenosti a zručnosti členov PK umožňovali komisii
zaujímať kompetentné stanovisko a pružnejšie než doteraz riešiť aktuálne úlohy propagácie. Navrhovaní
členovia: Michal Hučko – inžinier architekt s dlhoročnou praxou v obore výstavníctva, v súčasnosti aj predseda
sekcie jazdeckej turistiky KST; Katarína Martonová – grafička, pracovníčka reklamnej agentúry, bývalá
členka TOM KST; Soňa Mäkká – žurnalistka, šéfredaktorka internetového portálu hiking.sk, členka KST.
Všetci traja kandidáti problematiku KST poznajú a ponuku na prácu v komisii prijali. Takže Propagačná komisia
bude pracovať v zložení: M.Hučko, J.Klučka, K.Martonová, S.Mäkká, M.Mudrák, P.Zajac a D.Valúch ako
predseda.
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D. Valúch kriticky a sebakriticky zhodnotil prvý rok práce komisie. Obdobie bolo poznačené nedostatkom
finančných prostriedkov, preto na zoznamovacom zasadnutí PK v auguste 2010 bol vytýčený viac-menej len
plán rekonštrukcie web sídla. Ten bol, aj keď s niekoľkomesačným sklzom oproti zámeru, realizovaný. Stránka
dostala nový vizuál, zmenila sa štruktúra informácií. Po počiatočných rozpakoch si užívatelia na novú stránku
zvykli, čo neznamená, že na nej netreba ďalej pracovať. Zároveň treba v propagačnej komisii urýchlene riešiť aj
ďalšie úlohy – odstrániť nezrovnalosti v tvare a farebnosti loga a vytvoriť ucelený predpis jeho aplikácie
(takzvaný Dizajn Manuál ) na hlavičkový papier, vizitky, prezent tašky, publikácie, oficiálne dokumenty,
propagačné predmety, budovy; zhotovenie trvanlivých emblémov so znakom KST pre vysokohorské chaty;
ďalšie skvalitnenie obsahu Kalendára podujatí KST, zostavenie a vydanie tlačených informačných materiálov
o KST a o Vysokohorských chatách KST; využiť ponuku KČT a prezentovať sa na výstave Regiontour v Brne;
využívať vhodné príležitosti na publikovanie tlačových správ KST.
Web sídlo sa v období šetrenia stalo hlavným nástrojom a prostriedkom vnútroorganizačnej informovanosti, čo
si vyžaduje neustálu aktualizáciu – dopĺňanie nových príspevkov a údajov, odstraňovanie expirovaných
upútaviek na podujatia a pod. Zároveň musí byť web sídlo nástrojom účinnej propagácie KST smerom do
vonkajšieho prostredia – má mať jasnú vizuálnu identitu KST a má byť užívateľsky vľúdne (rýchle načítavanie,
prehľadné menu, užitočné informácie). D. Valúch informoval o stretnutí so zástupcom štúdia CB Soft, správcu
web sídla, za účasti P. Perhalu, I. Ovečkovej a D. Valúcha, na ktorom bola vytýčená ďalšia etapa dopĺňania
funkcionality a zlepšovania webu s týmito požiadavkami:
mailový obežník vybranému okruhu osôb (členom ÚR), ktorý im po uploadovaní dôležitého nového
dokumentu (nie každého dokumentu, len „označeného“) oznámi prírastok na stránke.
interaktívny kalendár (prepojenie údajov zo statického kalendára podujatí v pdf formáte s doteraz nefunkčným
kalendáriom na hlavnej stránke (po kliknutí na mesiac a deň zobrazovať informácie o podujatiach z kalendára
KST, konajúcich sa v tomto dátume)
nezávislý audit návštevnosti sídla (Google analytics) ako podklad pre vytvorenie cenníka, možnosť
spoplatnenia reklamných odkazov/bannerov na webe KST
minianketa (bez priebežného zobrazovania štatistiky odpovedí), prieskum názorov k aktuálnym otázkam
fotogaléria, archív pre ilustračné fotografie, prípadne aj priestor pre prezentáciu voľnej fotografickej tvorby
s „turistickými“ námetmi ako príroda, rozmary počasia, klubová činnosť a pod.
vyhľadávanie pomocou zadania kľúčového slova. Podstatne to môže návštevníkom uľahčiť cestu k získaniu
potrebnej informácie.
prepojenie na vyspelú a užívateľsky obľúbenú turistickú mapu.sk http://mapy.hiking.sk/?ref=navigator ; (na
základe ponuky z portálu hiking.sk).
CB Soft pripraví k našim námetom cenovú ponuku a podľa aktuálnych rozpočtových zdrojov KST bude plán
buď zredukovaný alebo doplnený. Odsúhlasený plán 2. etapy rozvoja web sídla bude predložený do VV KST. T:
31.10.2011 Celé znenie zápisnice z propagačnej komisie KST je na webe.
P. Perhala požiadal E. Fábryovú o naplánovanie financií pre propagáciu na rok 2012 s odôvodnením, že
investícia do zlepšenej propagácie sa oplatí, zviditeľňovanie KST pomáha získať finančné príspevky zo štátnej
správy a prebúdza záujem komerčných partnerov, takže vynaložené prostriedky sa vrátia.
3. Aktuálne úlohy učebno-metodickej komisie
4. Aktuálne úlohy komisie ochrany prírody
L. Khandl sa ospravedlnil z účasti na VV. Na adresu ustredie@kst.sk poslal dva písomné materiály, hlavné
úlohy oboch komisií. P. Perhala skonštatoval, že v materiáloch od L. Khandla sú uvedené identické úlohy, ako
boli v minulom roku. Nie je dobré, že sa L. Khandl v poslednom období ospravedlňuje zo všetkých zasadnutí
VV a že nevidno pokrok v riešení úloh spadajúcich do agendy komisií ktoré vedie, Učebno-metodickej aj
Komisie ochrany prírody, napriek tomu, že viaceré úlohy sú naliehavé. Informoval, že 5.10. sa v sídle KST
uskutočnilo stretnutie s pedagógom z fakulty Telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, vedúcim
katedry turistiky a športov v prírode Martinom Belasom v prítomnosti piatich jeho študentov. Preberali sa
možnosti spolupráce KST s katedrou, katedra má o to záujem. Študenti by v rámci povinnej praxe mohli
napríklad aktualizovať databázu inštruktorov a cvičiteľov KST, obnoviť niektoré učebné texty, po skončení
fakulty by študenti mohli robiť dobrovoľne prácu lektorov na školeniach sekcií. M. Belas je člen KST a od júna
2010 aj člen Učebno-metodickej komisie (UMK) KST, len konštatoval, že zatiaľ nebol pozvaný na žiadne
pracovné stretnutie komisie. Je ochotný angažovať sa v riešení meškajúcich úloh, napríklad pripraviť materiál
„Právna zodpovednosť cvičiteľa“. Na otázku P. Perhalu, či by bol ochotný prevziať UMK, ak sa doterajší
predseda nezaktivizuje, naznačil M. Belas svoju pripravenosť, nechcel sa však k ničomu zaväzovať bez
konzultácie s úradujúcim predsedom UMK L. Khandlom. P. Perhala by uvítal na čele UMK aktívneho človeka.
L. Khandl by sa mohol viac sústrediť na agendu komisie ochrany prírody(KOP), kde zaňho nateraz KST nemá
adekvátnu náhradu.
Podľa Š. Kuiša môže byť odmlčanie sa L. Khandla
aj príznakom zdravotných problémov, ale
pravdepodobnejším dôvodom je určitá zatrpknutosť po strate pozície vo VV. Čo je škoda, lebo KST potrebuje
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človeka s takými vedomosťami, prehľadom a archívom, len kto mu to povie? Nikto by sa nemal čudovať, že na
to L. Khandl asi čaká. Alebo prevláda názor, že L. Khandl nepatrí do Ústrednej rady? Ak to tak nie je, treba mu,
obrazne povedané, podať ruku. Keď to neodmietne, dobre. Keď odmietne, tak potom by mal výkonný výbor
dať ÚR návrh na jeho odvolanie. Vo svojej reakcii P. Perhala zdôraznil že cieľom nie je odvolať Dr. L. Khandla,
cieľom je mať fungujúce komisie. Všetky ostatné komisie sa aktivizujú, jedine zo spomenutých dvoch, na
škodu veci, nie je za poldruha roka takmer žiadna spätná väzba.
Uznesenie 118/2011: VV ukladá predsedovi prizvať L. Khandla na zasadnutie VV dňa 12.11.2011 do Starej
Ľubovne, ak by opäť nemohol, tak na zasadnutie VV 2.12.2011do Vrútok, aby informoval o činnosti UMK
a KOP, a aby sa sám vyjadril, či má záujem naďalej pracovať ako predseda oboch komisií.
Z: P. Perhala, T:.31.10.2011
5. Príprava ústrednej rady KST
ÚR zasadne 3.12.2011 v Martine–Priekope. Pozvánky budú odoslané 2. novembra 2011. Návrh pozvánky treba
upraviť tak, aby schvaľovanie Vykonávacích predpisov KST bolo zahrnuté v jednom bode. P. Perhala prednesie
všeobecnú správu o KST a každý predseda sekcie/komisie prednesie svoju vlastnú správu. Maximálny čas
trvania vystúpenia bude 3 minúty. Od predsedov sa očakáva, že svoje Správy zašlú v elektronickej forme na
ustredie@kst.sk, aby mohli byť zverejnené na internetovej stránke KST.
6. Budúcnosť KST v Asociácii športu pre všetkých (AŠPV) SR, význam asociácie
V súčasnosti KST vo výkonnom výbore AŠPV reprezentujú P. Perhala a A. Guldan. Valné zhromaždenie AŠPV
sa uskutoční 19.11.2011 na Junáckej ulici. KST môže vyslať 6 delegátov.
Uznesenie 119/2011: VV schvaľuje delegátov KST na 19. VZ AŠPV SR P. Perhalu, E. Fábryovú, A. Guldana,
V. Povodu, T. Gallovú a J.Puncochařa. VV navrhuje P. Perhalu za podpredsedu AŠPV SR a zároveň
podpredsedu SZTK, Jána Pullmanna navrhuje za člena Revíznej komisie AŠPV SR. Z: menovaní, T: 19.11.2011
Uznesenie 120/2011: VV KST navrhuje VZ AŠPV SR zmenu stanov – združené subjekty majú vo VV AŠPV
SR len 1 zástupcu namiesto doterajších dvoch. Poveruje delegátov KST na VZ AŠPV SR, aby takýto návrh
podporili. Z: delegáti KST, T: 19.11.2011
P. Perhala vyvolal stretnutie združených subjektov AŠPV. Položil otázku, čo Asociácia sa posledné 4 roky
priniesla pre jednotlivé subjekty. Neurobilo sa nič. Za posledných 20 rokov však veľa. P. Perhala upozornil, že
vecne i procesne koná AŠPV v rozpore s vlastnými stanovami. Ak sa po Valnom zhromaždení AŠPV nezmení
vedenie a neupravia stanovy, P. Perhala navrhuje, aby VV KST predložil na Valné zhromaždenie KST návrh na
vystúpenie z AŠPV.
A. Guldan: Je to v podstate neživá zložka. Terajšie zloženie VV AŠPV nedáva nádej, že by sa mohlo niečo
zmeniť k lepšiemu, aktivita žiadna. Táto organizácia nič neprinesie.
Š. Kuiš: Pýta sa, či sa KST nemôže stať členom SZTK priamo, bez sprostredkovania členstvom v AŠPV?
Ostatné subjekty združené v AŠPV nežiadajú samostatne o dotácie, potrebujú na to AŠPV a teda majú dôvod
vnímať AŠPV pozitívne. My sme aj členmi avšak súčasne samostatne (a úspešne) žiadame o finančné
prostriedky, tento dôvod členstva v AŠPV stratil zmysel.
M. Herchl: z titulu bývalej pozície na čele KST je doteraz podpredsedom AŠPV, ktorá je jednou zo 4 zložiek
SZTK. Upozornil na to, že KST ako zakladajúci člen Asociácie má v prípade deľby majetku AŠPV nárok na
majetkový podiel. Ak by sme z asociácie vystúpili, nárok by sme stratili a bolo by veľkou chybou ten majetkový
podiel bagatelizovať. Objekt na Junáckej ulici je síce zastaraný, avšak má výhodnú polohu a cena zaň môže byť
zaujímavá. Pravdou je, že zloženie vrcholových predstaviteľov Asociácie nie je perspektívne, asociácia stagnuje,
neeviduje platiace členské subjekty, nezískava veľa grantov, spolieha sa, že niekto niečo vybaví. Chcel sa
pôvodne vzdať kandidatúry na podpredsedu, ale keby to z pohľadu KST pomohlo veci, tak s ohľadom na tie
majetkové podiely by v AŠPV, ak by bol opätovne zvolený, zotrval. M. Herchl má informácie, že kandidatúra P.
Perhalu na podpredsedu AŠPV je nepriechodná, pritom to je pozícia, cez ktorú sa dá dostať do VV SZTK.
Š. Kuiš: Možno by bolo taktické navrhnúť na post predsedu AŠPV M. Herchla.
P. Perhala: Podľa vyjadrenia zástupcov ostatných združených subjektov, na post predsedu AŠPV nie je
priechodný žiadny človek z KST.
8.Rôzne
8.1 P. Perhala požiadal, aby každý člen VV informoval, na akom podujatí sa zúčastnil ako zástupca VV na
náklady KST a čo dohodol.
Š Kuiš: Zúčastnil sa na organizačnom štábe (OŠ) 7. MZZT. Bola dohoda, že propozície pôjdu na web až po
odsúhlasení, potom predseda OŠ E. Rusnák bez odsúhlasenia poslal propozície na sekretariát s požiadavkou na
zverejnenie, s tým, že sú končené. Sú tam však nedostatky, treba ich upraviť. Ďalej predsedovi OŠ 7. MZZT
vytkol, že nemal pripravené dostatočné množstvo rozmnožených materiálov pre členov OŠ, ako aj to, že si obed
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musel platiť každý sám, hoci mal byť platený z rozpočtu na podujatie. Zvlášť bola táto situácia nepríjemná pred
zahraničnými účastníkmi štábu.
A. Guldan: Taktiež sa zúčastnil OŠ 7.MZZT, odišiel po 13.30 a bolo mu vyčítané, že odišiel, napriek tomu, že
s ním odišli ďalší traja účastníci. Ďalej absolvoval marketingovo ladenú prezentáciu, ktorá sa pod názvom
„Cyklostezky Velké Moravy“ konala na Českom veľvyslanectve v Bratislave. Zhodnotil, že majú koncepciu,
využívajú prostriedky EU, vybudovali množstvo km cyklotrás po celej Morave. Na rozdiel od SR sa v ČR popri
cyklotrasách buduje komplexnejšia infraštruktúra. Bolo to veľmi hodnotné, poučné podujatie.
E. Fábryová – zhodnotila svoju účasť na Vodáckom maratóne (Košice). Podujatie bolo uvedené ako hlavné
podujatie KST, ale neboli dostupné propozície. Informácie boli na ústredie zaslané až po opakovanej
telefonickej urgencii zo sekretariátu. Košickí vodáci oslavovali 60. výročie založenia tejto tradície, delegátka na
to nebola pripravená, cítila sa dosť trápne (bolo by sa patrilo organizátorom odovzdať za vedenie KST Ďakovný
list alebo pamätnú plaketu). P. Perhala: - Preto požadujem, aby organizátori podujatí, ktoré sú zaradené ako
hlavné, včas dali k dispozícii propozície. E. Fábryová ešte doplnila, že podujatie malo, ako býva u vodákov
takmer pravidlom, rodinný charakter. Ukazuje sa že obzvlášť u vodákov bude asi populárne rodinné členské.
M. Herchl: V Národnej Knižnici v Martine absolvoval 22.9. spolu s L. Khandlom a V. Povodom stretnutie
s knižničnými odborníkmi, bola to konzultácia ako postupovať v príprave publikácie Osobnosti turistiky, V.
Povoda o tom referoval na predchádzajúcom zasadnutí VV. L. Khandl pripravil doplnok k materiálu na základe
pripomienok knižnice. Experti z knižnice vyjadrili údiv aj obdiv, že takýto typ faktograficky náročnej publikácie
sa bez nároku na odmenu podujal pripraviť tím dobrovoľných funkcionárov neziskovej organizácie. Prisľúbili,
že nám poskytnú zdroje, z ktorých možno čerpať, zvlášť k zaslúžilým osobnostiam. Tie menej významné
osobnosti možno dostanú menej miesta.
8.2 M. Herchl k majetku: majetková komisia komunikuje mailom a telefonicky, samostatné zasadnutie komisie
sa nekonalo, všetko sa rieši na pracovných stretnutiach.
Chata pri Zelenom plese – nový kotol – je čiastočne ozrejmený rozpočet, i keď V. Povoda má iný názor.
Dôležitá je horná hranica sumy, ďalej vykonanie všetkých skúšok a dodanie certifikátov. Odkúpenie majetku –
rozdiel v cene treba dopracovať.
Chata pod Rysmi – dokončujú opláštenie, betónové zálievky. Do konca stavebného obdobia by mali byť
stavebné práce dokončené, treba chatu tak zazimovať, aby nevznikli prekvapenia. Vodoprávne konanie –
vypúšťanie vôd – treba ošetriť projektovo, rovnako aj požiarnu ochranu, podľa aktuálne platnej vyhlášky treba
totiž vypracovať projekt aj na chaty s platným stavebným povolením.
Téryho chata – vyvážal sa koks aj plyn. Košická firma urobila kontrolu regulátorov fotovoltického systému na
baterkách, hlavné nedostatky odstránili.
Zbojnícka chata – prebieha rekonštrukcia WC, nastal tam náhly výron fekálneho odpadu, musel sa likvidovať,
práce však pokračujú, pod dohľadom chatára, ktorý osobne kontroluje uskutočnené práce.
TD Bardejov – v telefonickom rozhovore p. Bezaniuková opäť avizovala, že v novembri končí, bola
informovaná, že výpoveď musí podať písomne.
RS Kokava – zaplatili všetci kupci, nastal problém so zavedením do katastra, rieši to M. Heinrich. Čo sa týka
predaja hlavného objektu, je potrebné predložiť nový cenový návrh ÚR KST a potom VZ KST. Cena objektu
ako samostatnej jednotky už bez chatiek by mala ísť nižšie ako bola v pôvodnom odhade.
Pozemok na Skalke – územné konanie dokončené, ak by sme mali peniaze, mohli by sme ísť do stavebného
konania, ak je možnosť využiť granty, tu však musíme mať stavebné povolenia.
Chata M. R. Štefánika – výmena okien - dodávateľ nepripravil zmluvu na dodávku okien, bol urgovaný; nádrže
- vyžiadať certifikát, bol zaslaný preberací protokol, ale bez podpisu dodávateľa nie je právoplatný.
Preregistrovanie web-domény, ktoré malo byť k 1.10.2011 sa zatiaľ neuskutočnilo ( to isté platí pre Rysy aj pre
Zbojnícku chatu). Čistička – p. Bakalár informoval, že pri obhliadke ČOV bol zistený tento stav (prepis mailu):
„1. čistička odpadových vôd je /dlhšiu dobu/ nefunkčná.
2. odpadová voda preteká cez čističku bez efektu, nevyčistená vstupuje do prírodného recipientu.
3. el. časť automatiky riadenia je nefunkčná/poškodená bleskom.
4. technologickú časť ČOV je potrebné vyčistiť a sčasti prerobiť.
V nedeľu 18.9.2011 som prizval na obhliadku ČOV Chaty M.R.Š. zástupcu firmy EKO-servis ktorá prevádzkuje
aj ČOV na Chopku. Na margo nutnosti opravy a sfunkčnenia ČOV podotýkam, že táto ČOV má povolenie na
skúšobnú prevádzku a to len do konca októbra 2011.To čo robím, robím z vlastnej iniciatívy/turistu/, lebo tieto
úkony musia byť pre spustenie ČOV do prevádzky urobené. Aby sa ČOV opätovne nedostala do takého zlého
stavu, treba si vyjasniť povinnosti pri obsluhe a prevádzkovaní. P. Bakalár“
Za všetky úkony na obnovenie funkčnosti ČOV požaduje P. Bakalár 400 €.
Uznesenie 121/2011: VV schvaľuje jednorazové poskytnutie 400 € na práce potrebné k obnove funkcie ČOV na
Chate M.R. Štefánika. Z: E. Fábryová, T: ihneď
8.3 M. Heinrich: RR KST Žilina ho poverila o prednesenie požiadavky na pôžičku vo výške 5 000 € na projekt
„Cezhraničná krása hôr“. Celé financovanie je postavené na systéme refakturácie. Banky pôžičku zamietli. E.
Fábryová a M. Heinrich skonštatovali, že ústredie má síce pomáhať, avšak súčasne je zodpovedné aj za financie,
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pokiaľ budú garancie, osobné ručenie, je možné poskytovať pôžičky. Sám predseda RR Žilina F. Lonc bol od
začiatku proti takémuto projektu. M. Herchl – je dôležité zvažovať, na čo by sa peniaze mali požičať a taktiež
súhlasí, že pri požičiavaní je nevyhnutné osobné ručenie. Navyše ústredie KST zamietlo spolufinancovanie iných
projektov z dôvodu nedostatku peňazí. Š. Kuiš – je už projekt rozbehnutý? Bolo už niečo prefinancované?
Súhlasí s podmienkou osobného ručenia, mohli by sa objaviť ďalšie žiadosti podobného charakteru.
Uznesenie 122/2011: VV schvaľuje zásadu, aby bolo prípadné poskytnutie pôžičky z ústredia pre ktorúkoľvek
regionálnu radu podmienené osobným ručením (ručenia majetkom/nehnuteľnosťou). Z: E. Fábryová, T: trvale
8.4 M. Heinrich: generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny Ministerstva životného prostredia SR sa
pýta, aký má názor KST na pohyb cyklistov a cykloturistov po značených turistických chodníkoch.
Uznesenie 123/2011: VV ukladá A. Guldanovi vyžiadať stanovisko od sekcie značenia a sekcie cykloturistiky
do 13.10.2011, Z: A. Guldan, T: 13:10.2011
8.5 P. Perhala – bola nám doručená zmluva o poskytnutí finančného daru slovenských elektrární (ENEL) pre
KST na revitalizáciu malej vodnej elektrárne na Chate pri Zelenom plese.
Uznesenie 124/2011: VV schvaľuje podpis zmluvy o poskytnutí finančného daru 5000 € spoločnosťou ENEL,
v ktorej sa KST zaväzuje na revitalizáciu malej vodnej elektrárne, ekologicky šetrného zdroja el. energie pre
Chatu pri Zelenom plese. Z: P. Perhala, T: ihneď
8.6 Z. Kollárová, šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska – príprava na knižný veľtrh Bibliotéka finišuje, okruh
pozvaných a ocenených bol pripravený v spolupráci s A. Guldanom. Pozvánky je potrebné odoslať do konca
mesiaca. 18.10.2011 vystavovateľ (DAJAMA) uzatvára program. Výstava“90. rokov Krás Slovenska“ bude
inštalovaná vo vstupnej časti Bibliotéky, v sobotu 5.11. od 16.00 budú najprv odovzdané ocenenia
najzaslúžilejším pracovníkom a prispievateľom redakcie KS, následne sa uskutoční prezentácia knihy Genius
Loci, recepcia, pohostenie. Pred inštaláciou na Bibliotéke je výstava do 30.októbra sprístupnená v mestskej
knižnici na Kapucínskej ulici v Bratislave.
8.7 A. Guldan využil prítomnosť šéfredaktorky a vyslovil nespokojnosť s tým, že KST dostáva málo miesta na
svoje príspevky, resp. sú uprednostňované menej hodnotné príspevky. Podľa Z. Kollárovej sú zmluvné 4 strany
zachované vždy, odklad dostávajú príspevky, ktoré treba redakčne spracovať, najmä ak sú pomerne dlhé
a dodané po termíne. A. Guldan má tri neuverejnené príspevky.
Š. Kuiš – bolo by možné vložiť „lacnejšiu“ vkladačku? Z. Kollárová – áno, ak to bude na min. 16 strán.
8.8 E. Fábryová - v októbri uskutočnila spolu so Z. Jendželovskou a J. Polomským inventarizáciu na Téryho
a Zbojníckej chate. Chatár M. Jílek požaduje zakúpenie nového kotla, bude potom potrebné upraviť vedenie
ústredného kúrenia. Zbojnícka chata nemá náhradný agregát. J. Pullmann neodporúča investície do matracov
a lôžkovín, ich obnova je vecou nájomcu. Chatár Ľ. Záhor predostrel návrh zásad, tzv. kódex chatára (podľa
vzoru z Nemecka). Pretrváva problém s prístupovou cestou k medziskladom na Hrebienok, asfalt patrí mestu
Vysoké Tatry, cestu vlastní J&T, pozemok pod cestou – ŠL TANAP. Cesta prechádza 3., 4. a 5. pásmom
zonácie, čiže oficiálne nahor bez povolenie KÚŽP (vybaviť ho trvá 2 mesiace!) nie je možné ísť. Žiadať
o výnimku môže len organizácia. Chatári sa zúčastnia rokovania 7.10.2011 na Mestskom úrade vo Vysokých
Tatrách.
Uznesenie 125/2011: VV schvaľuje účasť Eriky Fábryovej na rokovaní na Mestskom úrade vo Vysokých
Tatrách. Z: E. Fábryová, T: 7.10.2011.
8.9 P. Perhala informoval o správe advokáta P. Gemerana (právny zástupca KST a SHS JAMES v spore
s bývalým nájomcom na Chaty pri Zelenom plese J. Gantnerom) zo stretnutia s právnym zástupcom druhej
strany. J. Gantner tvrdí, že odovzdal všetko v súlade s inventarizačným zápisom. P. Gemeran sa spojí s M.
Heinrichom a dohodnú ďalší postup.
8.10 P. Perhala informoval, že KST bolo oslovené spoločnosťou ALPINE PRO (dodávateľ outdorového
oblečenia a výbavy), chcú nadviazať kontakt s cieľom dlhodobejšieho hlavného partnerstva (podobne ako majú
so Slovenským olympijskýn výborom), ponúknu zľavu pre členov KST, spoluúčasť na vybraných podujatiach.
Pripravuje sa rokovanie 17.10. v Bratislave, ktorého sa zúčastní P. Perhala a D. Valúch.
8.11 P. Perhala bol informovaný prezidentom ÖTK W. Nolzom o možnosti vstúpenia KST do európskeho
zmluvného systému poskytovania vzájomných zliav na ubytovanie na chatách – vzájomné uznávanie zliav
medzi organizáciami turistov, predstavuje to sieť chát po celej EU (Rakúsko, Taliansko, Nemecko, Holandsko,
Dánsko, Luxembursko, atď. ). Stačí podpísať dohodu o vstupe do tohto systému, bez platenia akýchkoľvek
členských príspevkov. Pri najbližšom stretnutí s chatármi 6.12. im to chce predložiť na vyjadrenie.
8.12 P. Perhala informoval o návrhu poisťovne Union na úrazové poistenie členov KST, alternatíva voči
súčasnému poisteniu v Kooperatíve.
8.13 P. Perhala informoval, že 3.10.2011 sa uskutočnilo výberové konanie na výber programátora pre
značkársky program KST. Žiaľ do stanoveného termínu sa neprihlásila žiadna zo štyroch oslovených firiem.
Oslovené firmy dôvodili krátkym časom na vytvorenie predmetného programu a slabým finančným
ohodnotením. SZ KST sa rozhodla v roku 2012 naplánovať vyššiu sumu do rozpočtu a výberové konanie
vyhlásiť ešte v 1. polroku 2012.
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Uznesenie 126/2011: VV schvaľuje zloženie výberovej komisie na výber značkárskeho programu KST – P.
Perhala (predseda), členovia A. Guldan, E. Škutová, R. Šimko, M. Kubla. Z: P. Perhala, T: 3.10.2011
8.14 Pravidelné rokovanie KST – MTSz sa tento rok uskutoční v Maďarsku.
Uznesenie 127/2011: VV schvaľuje zloženie delegácie KST na rokovanie s MTSz 4.-6.11.2011 v Gyenesdiás –
P. Perhala, E. Fábryová, Š. Kuiš, A. Ollé. Z: P. Perhala, T: 4.-6.11.2011
8.15 P. Perhala informoval, že 142. VZ Klubu rakúskych turistov (ÖTK) sa z mája presunulo na 5.-6.11.2011.
Uznesenie 128/2011: VV schvaľuje zloženie delegácie KST na 142. VZ ÖTK 5.-6.11.2011 vo Viedni – P.
Perhala, E. Fábryová, D. Valúch. Z: P. Perhala, T: 5.-6.11.2011
8.16 P. Perhala informoval o pozvánke Ministerstva dopravy a mesta Banská Štiavnica na Konferenciu o horskej
cyklistike. On sám má byť členom pracovnej skupiny, ktorá má pripraviť záverečný výstup z konferencie.
Uznesenie 129/2011: VV schvaľuje účasť P. Perhalu na Konferencii o horskej cyklistike v Banskej Štiavnici. Z:
P. Perhala, T: 20.-21.10.2011
8.17 Uznesenie 130/2011: VV schvaľuje účasť E. Fábryovej, J. Polomského a P. Zajaca na poslednom
kontrolnom dni na Chate pod Rysmi. Z: E. Fábryová, T: 27.10.2011
7. Návrh aktualizácie vykonávacích predpisov (M. Heinrich)
Predkladateľ na úvod ozrejmil, že pri jednotlivých VP išlo rozsahom zmien o jednu z troch možností:
a) len formálna úprava číslovania a názvov
b) viac alebo menej rozsiahle obsahové doplnky a zmeny
c) sformulovanie nového VP
M. Heinrich: - Členovia VV dostali aktualizované VP na pripomienkovanie. Pripomienky dnes prerokujeme,
vylepšujúce zapracujeme a zašleme členom ÚR aby mali možnosť vyjadriť sa vopred, na zasadnutí ÚR na to
nebude priestor. Súčasťou návrhu je aj prečíslovanie. Identifikoval som aj nezrovnalosti so Stanovami KST,
Stanovy prídu na rad v ďalšom kole.
A. Guldan: je to príliš veľký balík, navrhujem to dnes zredukovať na cca 5 vykonávacích predpisov a zaoberať
sa aj logikou ich číslovania, resp. ju vytvoriť, lebo ja ju zatiaľ nenachádzam.
Š. Kuiš: Posudzovateľov môže mýliť rozdielna formálna a grafická úprava jednotlivých VP.
M. Heinrich: Formálne a grafické zjednotenie som si nechával na záver, po vyriešení obsahu.
P. Perhala: Minimum, ktoré určite musíme predložiť ÚR sú VP o členstve, Organizačný poriadok, Rokovací
poriadok, Volebný poriadok, Zásady oceňovania, VP o propagácii, o archivácii a o ochrane osobných údajov.
VP 1/2011 o členstve
P. Perhala: Treba otvoriť otázku individuálneho členstva, ktoré doteraz Stanovy KST nepripúšťajú, no je oň
záujem a je to aj podmienka pre poistenie na zásahy horskou záchrannou službou. Vyplynulo to z rokovaní
s mnohými poisťovňami.
M. Herchl, Š. Kuiš: už mnohokrát bolo odôvodňované, prečo sa bránime individuálnemu členstvu, tie dôvody
stále sú, takže NIE, ale mohol by vzniknúť register členov KST, ktorí chcú horské poistenie.
P. Perhala: Súhlasíte s návrhom premenovania odborov na oddiely?
Tento návrh nezískal podporu, výrazná väčšina členov VV bola za zachovanie doterajšieho pomenovania. P.
Perhala: Aký je názor členov VV na rodinné členské?
Zazneli argumenty aj PRE (je to výchovné, náborovo-motivačné), aj PROTI (komplikované, ťažko
dokazovateľný nárok, pri nízkom základnom poplatku je cenové zvýhodnenie rodinnej známky málo významné)
Š. Kuiš navrhol doplniť kategóriu „podporujúci člen“. M. Heinrich - v predloženom návrhu ponechal tradičné
rozdelenie výšky členských poplatkov, ale vie si predstaviť zjednodušenie na členské plné a polovičné.
P. Perhala navrhol dať tieto možnosti do verzie ktorá pôjde na pripomienkovanie členom ÚR; ďalej P. Perhala
navrhol zmenu odvodového delenia výnosu z členských poplatkov medzi ústredie, regionálne rady
a kluby/odbory na 40:30:30. Na základe diskusie M. Heinrich upravil text návrhového znenia VP 1/2011.
VP 2/2011 Organizačný poriadok
Diskutovalo sa právo hlasovania u náhradníkov a u členov ÚR v kumulovanej funkcii; samourčenie sekcií cez
celoslovenský aktív príslušnej sekcie; spôsob vyjadrenia VZ k návrhu zloženia sekcií (schvaľuje, alebo berie na
vedomie). Na základe diskusie M. Heinrich upravil text návrhového znenia VP 2/2011.
Rovnako VV postupoval pri diskusii o návrhovom znení ďalších 5 VP, čím bola pripravená prvá časť
aktualizácie VP, aktualizované VP nadobudnú platnosť schválením v Ústrednej rade.
Uznesenie 131/2011: VV prediskutoval návrhy aktualizácie vykonávacích predpisov VP 1/2011 O členstve, VP
2/2011 Organizačný poriadok, VP 3/2011 Rokovací poriadok, VP 6/2011 Zásady oceňovania, VP 19/2011
O archivácii, VP 20/2011 O propagácii, VP 21/2011 O ochrane osobných údajov a predkladá návrhové znenie
uvedených VP členom Ústrednej rady KST na pripomienkovanie do 31.10.2011
Zapísali: Ida Ovečková (body 1 až 6) a Dušan Valúch (body 7-8)
Peter Perhala
predseda KST
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