Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
12.11. 2011 v Starej Ľubovni
Prítomní:
Členovia VV KST: Peter Perhala, Marek Heinrich, Erika Fábryová, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Vladimír
Povoda; prizvaní: Vojtech Jeremiáš - predseda sekcie VhT, Jozef Mitaľ - predseda sekcie LT, Ján Pullmann predseda RK; Vladimír Fehérpataky - člen RK; Dušan Valúch - generálny sekretár a zapisovateľ.
Ospravedlnili sa: člen VV Arnošt Guldan, členka RK Anna Mazániková, prizvaný L. Khandl, predseda
učebno–metodickej komisie a komisie ochrany prírody.
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia úloh
P. Perhala
2. Aktuálne úlohy učebno-metodickej komisie
V. Povoda, L. Khandl
3. Aktuálne úlohy komisie ochrany prírody
V. Povoda, L. Khandl
4. Aktuálne úlohy sekcie vysokohorskej turistiky
P.Perhala, V. Jeremiáš
5. Aktuálne úlohy sekcie lyžiarskej turistiky
P.Perhala, J. Mitaľ
6. Príprava Ústrednej rady KST
M. Heinrich
7. Revízia vykonávacích predpisov
M. Heinrich
8. Návrh predbežnej správy o hospodárení
E. Fábryová
9. Návrh rozpočtu na 1.Q.2012 (do VZ 2012)
E. Fábryová
10. Vyhodnotenie 45. SZZT St.Ľubovňa – Ľubovnianske kúpele P.Perhala, J.Kunák, J.Mitaľ
11. Rôzne
12. Rozšírená časť zasadnutia – stretnutie s členmi regionálnej rady KST Stará Ľubovňa (RR SL)
a predsedami odborov/klubov v pôsobnosti RR SL.

Predseda privítal prítomných a na úvod požiadal o pietnu minútu ticha za zosnulého Dalimíra Kubalu,
zakladajúceho predsedu KST, ktorý zomrel 25.10.2011 vo veku nedožitých 88 rokov. V tejto súvislosti P.Perhala
poďakoval tým členom VV a sekretariátu ktorí ho zastúpili na rozlúčkovom obrade, keďže sám bol v tom čase
v zahraničí a požiadal o dodatočné schválenie uznesenia:
Uznesenie 132/2011: VV schvaľuje delegátov KST na poslednú rozlúčku so zakladajúcim predsedom KST
JUDr. D. Kubalom v bratislavskom krematóriu 31.10.2011 v zložení E. Fábryová, M. Herchl a D. Valúch.
Poveruje generálneho sekretára zostaviť nekrológ a zabezpečiť jeho zverejnenie, E. Fábryovú zabezpečiť veniec
v mene KST. Z: podľa textu, T: 31.10.2011
Čo sa týka programu, navrhol P.Perhala urobiť vyhodnotenie 45. SZZT v rámci stretnutia s miestnym
funkcionárskym aktívom. K návrhu neboli pripomienky ani ďalšie doplnky.
1.Kontrola plnenia úloh
Uznesenie 45/2010: VV ukladá organizačnej komisii zistiť právny rámec a učebno-metodickej komisii pripraviť
metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov a inštruktorov“ Z: M. Heinrich, L. Khandl ; T: 31.12.2011.
Stav: keďže L. Khandl z UMK odstúpil, do zasadnutia ÚR poveruje VV vedením Učebno-metodickej komisie
KST Martina Belasa (jeho navrhnutie za predsedu tejto komisie je predmetom samostatného uznesenia č.
134/2011 tejto zápisnice). Vzhľadom na to sa mení nositeľ úlohy 45/2010 na: M.Heinrich, M.Belas
Uznesenie 46/2010: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s klasifikačnou komisiou aktualizovať záznamník Cesta
hrdinov SNP – vytvoriť elektronickú verziu terajšieho záznamníka Cesta hrdinov SNP a tú rozposlať dotknutým
regiónom na aktualizáciu. Z: A. Guldan, J. Racek, M. Petrík; T: 31.8.2011.
Stav: Na minulom zasadnutí VV J.Racek informoval o dohode s M. Hučkom predsedom S-JT, ktorý prisľúbil
predsedovi S-PT pomôcť s digitalizáciou záznamníka do konca roka. Plynie predĺžený termín.
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; T: 31.12.2011
Stav: termín plynie.
Uznesenie 107/2011: VV poveruje právneho zástupcu KST aby podal trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa za poškodzovanie TZT (oblasť Vápeč). Z: M.Heinrich; T: 6.10.2011
Stav: M.Heinrich informoval o novom vývoji. Po osobnom stretnutí so správcom súkromného lesa v predmetnej
lokalite, je reálna nádej na dohodu. VV berie na vedomie a ruší uznesenie 107/2011, nové uznesenie:
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Uznesenie 133/2011: VV poveruje podpredsedu pre organizáciu a legislatívu Mareka Heinricha pokračovať
v rokovaní so správcom súkromného lesného pozemku, s cieľom obnoviť značenie TZT/E8 v úseku Košecké
Podhradie-Kopec v pôvodnej, alebo po dohode upravenej trase. Z: M.Heinrich, T: 31.5.2012
Uznesenie 64/2010: VV poveruje generálneho sekretára aby modelový text dohody o spolupráci, získaný od J.
Ropjaka, upravil pre účely RR všeobecne a zabezpečil jeho rozposlanie predsedom RR. VV ukladá propagačnej
komisii pripraviť návrh samolepky s motívom KST a textom „priateľ turistiky“, s tým, že takouto samolepkou
by mohli byť označené obchody a služby poskytujúce zľavu pre členov KST.Z: E. Fábryová, D. Valúch, T:
23.9.2011.
Stav: Úloha mešká. predseda propagačnej komisie požiadal o predĺžený termín na vytvorenie návrhu samolepky
“priateľ turistiky“. O naformulovanie modelového textu dohody o spolupráci (RR KST s obchodníkmi
a poskytovateľmi služieb) požiadal P.Perhala Š.Kuiša. Po pripravení návrhu samolepky a Dohody, rozhodne
Ekonomická komisia o ďalšom postupe. Zmena nositeľa úlohy: Z: Š.Kuiš, D.Valúch, T: 2.12.2011.
Uznesenie 84/2010: VV poveril Š. Kuiša sledovať vyhlásenie projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko –
Ukrajina a pripraviť informáciu pre výkonný výbor. Z: Š Kuiš, T: priebežne
Stav: Výzva na predkladanie projektov cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA bola konečne zverejnená, je
koncipovaná tak, že projekt musí obsahovať partnera z Ukrajiny. Š.Kuiš prezentoval predbežný náčrt projektu
s účasťou maďarského (MTSz) a ukrajinského partnera (univerzita Užhorod). Projekt treba podať do 31.1.2012,
tzv. technická kancelária projektu je v Budapešti. Vypracovanie projektu ponúkla jedna košická projektová
agentúra pre KST zdarma, s tým že záväzok spolufinancovania (vo výške 5%) bude pre KST záväzný len
v prípade schválenia projektu.
Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania. Nadväzne prijaté nové uznesenie:
Uznesenie 134/2011: VV berie na vedomie informáciu k Výzve na predkladanie projektových ponúk
cezhraničnej spolupráce HU-SK-UA. Poveruje podpredsedníčku pre ekonomiku a marketing a podpredsedu pre
turístiku a medzinárodné vzťahy prediskutovať ekonomiku projektu s autormi (a možnými manažérmi) projektu
a pripraviť stanovisko pre VV KST. Z: E.Fábryová, Š.Kuiš; T: 2.12.2012
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: E. Fábryová; T: 31.8.2011
Stav: informoval P.Perhala. Pribudla registrácia domény Chaty M.R. Štefánika. Požiadal M. Herchla aby
zabezpečil podpis nájomnej zmluvy na prenájom domény do 30.11., nedoriešené zostávajú domény pre Zbojnícku
chatu a Chatu pod Rysmi. Zostáva v sledovaní, plynie predĺžený termín.
Uznesenie 108/2011: VV ukladá riešiteľskému tímu, ako podklad pre vytvorenie biografického slovníka osobností
turistiky na Slovensku pripraviť heslár, rozposlať ho predsedom RR a zverejniť na www.kst.sk.
Z: V.Povoda,L.Khandl; T:30.11.
Stav: informoval V. Povoda. Dúfa, že aj keď L.Khandl abdikoval na prácu v ÚMK a KOP, že to neznamená aj
opustenie tejto úlohy, preverí to. Od predchádzajúceho zasadnutia nie sú nové skutočnosti. Heslár = abecedný
menoslov osobností, ich základné biografické údaje, podľa významnosti rozčlenené na 3 kategórie, tomu
prispôsobená veľkosť hesla. Š.Kuiš požiadal, aby bol do riešiteľského tímu kooptovaný profesor Dr. Ján Gašpar,
riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a znalec turistickej histórie.
Plynie predĺžený termín do 31.12.2012.
Uznesenie 33/2011: VV KST schválil výber poisťovne UNIQA a splnomocnil predsedu P. Perhalu pripraviť
podpis nových poistných zmlúv s poisťovňou UNIQA.Z: P. Perhala, T: 31.12.2011
Stav: informovali P.Perhala a E. Fábryová. Od prijatia uznesenia nastal zvrat. Pred podpisom zmluvy poisťovňa
Uniqua jednostranne a bez varovania zdvihla výšku poistného o 50% oproti vyrokovanej cene. Štatutári preto
opätovne oslovili poisťovňu Generali, ktorá vo výbere skončila druhá. Teraz sa chytila druhej šance, pripravila
návrh poistnej zmluvy pre 3 chaty (Chata pri Zelenom plese, Téryho chata, Zbojnícka chata) v limite 700 €.
V. Povoda a M. Herchl vyslovili obavy, či nie je takto navrhnutá poistná zmluva podhodnotená, v takom prípade
totiž poisťovňa vypláca pri plnení sumu krátenú koeficientom podhodnotenia. VV vzal informáciu na vedomie,
uznesenie 33/2011 sa ruší, bolo prijaté nové uznesenie.
Uznesenie 135/2011: VV schvaľuje zmenu poskytovateľa poistenia objektov KST, z UNIQUA na GENERALI za
podmienky, že nedôjde k navýšeniu pôvodne schválených nákladov. Z: P.Perhala, E.Fábryová; T: 31.12.2011
V.Povoda rozšíril tému poistenia návrhom využiť ponuku úrazového poistenia „na telefón“, a rokovať
s poskytovateľom o prípadnej zľave pre členov KST. K návrhu nebolo prijaté uznesenie.
Uznesenie 36/2011: VV ukladá predsedovi propagačnej komisie KST osloviť spoločnosť LaserArt, prípadne aj
iného dodávateľa a vyžiadať cenovú ponuku na výrobu farebného reliéfneho loga o priemere 30 cm, s garanciou
farebnej stálosti. Z: E. Fábryová, D. Valúch, T: 23.9.2011
Stav: informoval D.Valúch. Nadväzne na závery z kontroly tejto úlohy 23.9., propagačná komisia vybrala
dodávateľa smaltového riešenia (Smaltovňa Holíč), pri dodržaní jednotkovej ceny do 60 €/ks bol objednaný
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väčší emblém (zväčšenie z 30 na 50 cm), s termínom dodávky do konca novembra. VV vzal informáciu na
vedomie, splnené uznesenie 36/2011 sa vypúšťa zo sledovania, bolo prijaté nové uznesenie.
Uznesenie 136/2011: VV schvaľuje objednávku 8 ks loga KST pre umiestnenie na chatách KST, v prevedení
bombírovaný smaltovaný plech o priemere 50cm, v cene do 60€ za kus. Z: E.Fábryová, D.Valúch; T: 30.11.2011
Uznesenie 40/2011: VV KST ukladá organizačnej komisii aby dopracovala VP 8 „O zásadách udeľovania
oceňovaní KST“ a revíziu VP 1 „O členstve v KST“, VP 2 „Organizačný poriadok“ a návrh VP 18 „O archivácii“
a predložila ich na schválenie Ústrednej rade. Z: M. Heinrich; T: 3.12.2011
Stav: Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 44/2011: VV poveruje M. Heinricha naformulovať v mene vedenia KST list na ministerstvo ŽP so
žiadosťou o usmernenie krajských (resp. územne nižších) úradov ŽP, aby vo všetkých prípadoch verejného
prerokovávania investičného zámeru výstavby MVE s dotknutými organizáciami, bol KST prizývaný ako účastník
konania. Z: M. Heinrich, T: 23.9.2011
Stav: Informoval P.Perhala. Vodácka iniciatíva medzičasom vyústila do sformulovania výzvy a listu, vzhľadom na
to odporúča zachovať uznesenie pod pôvodným číslom v upravenom znení, s predĺženým termínom plnenia úlohy:
VV poveruje M. Heinricha aby po právnej stránke posúdil návrh textu výzvy a listu navrhnutého sekciou vodnej
turistiky. Z: M.Heinrich; T: 31.12.2011
Uznesenie 49/2011 (vymenovanie delegátov VV na hlavné podujatia KST) - informácia členov VV o účasti na
podujatiach, ktorých sa zúčastnili ako delegáti (od predchádzajúceho zasadnutia VV KST dňa 6.10.11):
-P. Perhala; konferencia ERA-EWV-FERP v Španielsku (7.-10.10.); viac v komentári k uzneseniu 90/2011
-Účasť na dvojstrannom rokovaní MTSz - KST v Maďarsku, Gyenesdiás (delegácia KST v zložení P.Perhala,
E.Fábryová, Š.Kuiš, A. Ollé, 4.-6.11.), viac v komentári k plneniu uznesenia 127/2011.
-Účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2011 a odovzdávaní ocenenia zaslúžilým členom a spolupracovníkom
redakcie časopisu Krásy Slovenska k 90-temu výročiu nepretržitej existencie časopisu, Bratislava, INCHEBA
(P.Perhala, E.Fábryová, J. Racek a všetci pracovníci sekretariátu, 5.11.). P.Perhala zhodnotil podujatie ako
vydarené a úspešné, dôstojný priebeh, vysoká účasť, s množstvom osobností kultúrneho života.
-Účasť na VZ ÖTK vo Viedni 5.-6. 11. (P.Perhala, E.Fábryová, D.Valúch); viď komentár k uzneseniu 128/2011.
Uznesenie 109/2011: VV vyslovuje poďakovanie miestnym organizátorom z RR Rožňava za zodpovednú
prípravu a dobrú organizáciu 3. Stretnutia priaznivcov KST, spojeného so záverom projektu Krajina roka. Ukladá
predsedovi sekcie PT pripraviť návrh ocenení. Z: P. Perhala, J. Racek, T: 12.11.2011
Stav: splnené, vypúšťa sa
Uznesenie 52/2011: VV vyzýva sekcie CT, VT a VhT aby pripravili zásady zrazov pre svoje presuny, aby bol
pripravovaný organizačno-metodický materiál (Rukoväť organizátorov zrazov KST ) aplikovateľný pre všetky
sekcie. Z: A. Guldan, M. Rusnák, J. Šoffa, V. Jeremiáš, T: 23.9.2011
Stav: V neprítomnosti A.Guldana Informoval P.Perhala. Sekcia CT a VT prislúbili do konca roka, VhT
nereagovala, do najbližšieho zasadnutia ÚR sa komplexný materiál pre všetky presuny nepodarí pripraviť. V.
Jeremiáš: po dlhočnom poriadaní zrazu VhT v Štrbe bude od budúceho roku zmena, podmienky ešte nie sú jasné,
preto sekcia zásady nevypracovala. J.Mitaľ: lyžiarska sekcia nemôže čakať na komplexný materiál, požaduje
schválenie zásad pre prípravu SZZT. Príslušné uznesenie VV je v tejto zápisnici v rámci bodu 9.
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 31.12.2011
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č. 110/2011: VV schvaľuje inventarizačnú komisiu na Zbojníckej chate a Téryho chate v zložení Erika
Fábryová (predsedníčka), Zuzana Jendželovská a Jozef Polomský. Z: E. Fábryová, T: 3.-5.10.2011.
Stav: Informovala E.Fábryová – inventarizácia sa uskutočnila, fyzické rozdiely do mínusu neboli zistené, do plusu
budú zavedené do účtovníctva. Inventarizačný zápis bol vypracovaný. Úloha splnená, vypúšťa sa.
Uznesenie 64/2011: VV ukladá podpredsedovi pre organizáciu a legistlatívu dohliadnuť na aktualizáciu sídla KST
v listoch vlastníctva majetkových objektov KST. Z: M. Heinrich, T: 31.3. 2012
Stav: termín plynie. Je to dlhodobá úloha.
Uznesenie 72/2011: VV schvaľuje ako výhodnejšiu verziu prijať od ENEL príspevok na FVS pre Chatu pod
Rysmi prostredníctvom nadačného fondu Pontis a poveruje E. Fábryovú vykonať potrebné kroky.
Z: E. Fábryová, T: ihneď a priebežne
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa.
Uznesenie 75/2011: VV schvaľuje podanie trestného oznámenia KST na ex-správcu RS Kokava-Háj Drahomíra
Kýpeťa. Poveruje podpredsedu pre organizáciu a legislatívu pripraviť tento krok a ukladá sekretariátu zabezpečiť
potrebné účtovno-ekonomické podklady. Z: M. Heinrich, T: 23.9.2011
Stav: Trestné oznámenie bude podané po všetkých úhradách súm, o ktoré ide v trestnom konaní, spoločnosti
Slovenské elektrárne, a. s., v októbri 2011. Plynie predĺžený termín do 2.12.2011.
Uznesenie 111/2011: VV berie na vedomie rozhodnutie Sekcie mládeže KST odstúpiť od ďalšieho organizovania
medzinárodných majstrovstiev PT z dôvodu odlišného chápania PTZ v SR a v ČR, s okamžitou platnosťou.
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Stav: nemá charakter úlohy, vypúšťa sa zo sledovania..
Uznesenie 112/2011: VV schvaľuje aby sa uskutočnilo rokovanie KST – A – TOM ČR, schvaľuje delegáciu KST
na toto rokovanie v zložení P. Perhala, S. Andrási, M. Šarvanec, poveruje predsedu KST vyvolať rokovanie, podľa
možnosti v Bratislave, ešte v roku 2011, s cieľom dohodnúť spoluprácu mládežníckej turistiky v SR a ČR. Z: P.
Perhala; T: 31.12. 2011
Stav: informoval P.Perhala - rokovanie KST – A.TOM (CZ) je dohodnuté, uskutoční sa 17.12.2011 v sídle KST.
Uznesenie 113/2011: VV schvaľuje navrhnutý systém recipročného poskytovania zliav z ceny ubytovania pre
členov KST v objektoch KČT a pre členov KČT na chatách KST. V tomto zmysle bude pripravený dodatok
nájomných zmlúv s chatármi (keďže k 31.12.2011 vyprší členstvo KST v NFI, zmienku o NFI nahradí KČT)
Platnosť nadobudne po odsúhlasení zo strany SHS JAMES a chatárov, a po schválení v orgánoch KČT.
Z: P. Perhala, M. Herchl, T: 6.12. 2011 (termín rokovania s chatármi)
Stav: Termín plynie
Uznesenie 86/2011: VV poveril Š. Kuiša pripraviť Žiadosti na KÚ ŽP o povolenie verejných turistických podujatí.
Žiadosti centrálne podá a správne poplatky uhradí ústredie KST. Z: Š. Kuiš, D. Valúch T: 31.10. 2011
Stav: D.Valúch informoval o rozdielnych prístupoch a vyjadreniach jednotlivých KÚŽP, okrem košického všetky
žiadajú obsiahle dokladovanie jednotlivých podujatí. Predseda požiadal Š.Kuiša aby využil osobný kontakt na
KÚŽP KE a cez tento úrad uplatnil požiadavku za všetky samosprávne kraje. T: 2.12.2011
Uznesenie 88/2011: VV prerokoval návrh dohody o spolupráci s SVTS, vracia ho na dopracovanie s požiadavkou,
aby boli vzájomné záväzky oboch strán naformulované vyváženejšie. Z: P. Perhala, T: 23.9.2011
Stav: P.Perhala požiadal o predĺženie termínu do 30.12.2011
Uznesenie 89/2011: VV schválil delegátov na XXI. Kongres NFI, ktorý bude v dňoch 30.9. – 2.10.2011 v meste
Graz, Rakúsko: za KST sa zúčastnia P. Perhala a M. Herchl, sekretariát nahlási ich účasť a vystaví im cestovný
príkaz. Z: P. Perhala, M. Herchl, KT: 30.9.-2.10.2011
Stav: Informovali P.Perhala a M.Herchl. Ako oficiálny delegát KST sa zúčastnil P.Perhala, pobytové náklady mu
hradil NFI, cestovné náklady si hradil sám, cesťák neuplatnil. Od vrcholových predstaviteľov NFI pocítil chladné
prijatie, zrejme ako reakciu na blížiace sa vystúpenie KST z radov NFI. M.Herchl bol na kongrese ako hosť,
reprezentoval RR KST Trnava, ktorá sa prihlásila za člena, podľa M. Herchla preto, aby KST celkom nestratilo
kontakt. Pri malej členskej základni RR TT im nehrozí vysoký členský poplatok, ktorý spôsobil odchod KST.
Úloha splnená, vypúšťa sa.
Uznesenie 90/2011: VV schválil účasť P. Perhalu ako oficiálneho delegáta KST 42. Konferencia EWV Almeria
(Španielsko), 9.-12. 10. 2011. Sekretariát mu zabezpečí rezerváciu ubytovania a cestovný príkaz. Z: P. Perhala, T:
9.-12.10.2011
Stav: Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania. Informáciu podal P.Perhala. V porovnaní s Kongresom NFI
vnímal atmosféru Konferencie EWV ako srdečnejšiu, pobytové náklady hradil EWV, cestovné náklady si
P.Perhala hradil sám, cesťák nevyúčtoval. Po tohoročnom Eurorando 2011 nie je isté, či sa tento typ
celoeurópskeho podujatia (regionálne a národné kolá s vyvrcholením v podobe medzinárodného zrazu) udrží.
Jednou z tém konferencie bola certifikácia turistických chodníkov, ktorej zmyslom a cieľom je jednak
spopularizovať lokality a trasy nadštandardnej atraktivity pre zahraničných peších turistov, jednak vytvoriť
referenčnú kvalitu ako motiváciu pre iné trasy, aby tiež splnili podmienky a uchádzali sa o zaradenie do elitnej
kategórie. Dal členom VV k dispozícii získané informačné a propagačné materiály. Navrhol, aby KST pripravil
regionálnu konferenciu 2012 pre severovýchodný región ERA-EWV-FERP v Bratislave a aby sa KST uchádzal
o možnosť stať sa poriadateľom celoeurópskej konferencie v roku 2014. Podujatie nezaťaží rozpočet KST,
keďže náklady spojené s účasťou si hradia delegáti. Programovo konferenciu pripravuje sekretariát EWV,
sekretariát KST v súčinnosti s KBT by sa podieľal organizačne. Pri usporiadaní celoeurópskej konferencie môže
KST okrem pozitívnej publicity získať aj nejaké prostriedky do rozpočtu. Po diskusii boli prijaté dve uznesenia:
Uznesenie 137/2011 VV schvaľuje návrh predsedu, aby sa KST podujal na usporiadanie regionálnej konferencie
2012 pre severovýchodný región ERA-EWV-FERP, v Bratislave, v dňoch 13.-15. 4.2012 a poveruje P. Perhalu
aby riadil prípravu. Z: P.Perhala; T: ihneď a priebežne.do 13.4.2012
Uznesenie 138/2011 VV schvaľuje návrh predsedu, aby sa KST uchádzal o usporiadanie celoeurópskej 45.
konferencie ERA-EWV-FERP v roku 2014, v turisticky atraktívnej lokalite Slovenska s dobrou dostupnosťou
pre leteckú dopravu (Poprad-Tatry). Z: P.Perhala; T: priebežne
Uznesenie 92/2011: VV schvaľuje vyznačenie TZT pre zdravotne postihnutých turistov v Bratislave. Osloviť
Sekciu turistiky zdravotne postihnutých s požiadavkou o navrhnutie ďalších trás vhodných pre zdravotne
postihnutých, T: 23.9.2011, Z: A. Guldan
Stav: A. Guldan mailom oslovil predsedu sekcie TZP MUDr. Štefáka, no zatiaľ nemá odpoveď, ani informáciu,
že by sa niekde inde v rámci SR pripravovala pre vozíčkarov, resp. zdravotne postihnutých turistov ďalšia trasa.
Plynie predĺžený termín do 2.12.2011
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Uznesenie č. 96/2011: VV ukladá členovi VV pre majetok pripraviť dohodu o výmene okien na Chate M. R.
Štefánika buď s nájomcom I. Fabríciom alebo dodávateľom priamo, v ktorej sa dodávateľ zaviaže k záručným
podmienkam, Z: M. Herchl, T: 30.9.2011
Stav: P. Perhala informoval, že sú okná už namontované, ale pripomenul, že chýba zmluva (podklad pre
dodávateľa na vystavenie faktúry); požiadal M. Herchla o zabezpečenie zmluvy do 30.11.2011
Uznesenie 97/2011: VV ukladá koordinátorovi rekonštrukcie Chaty pod Rysmi, aby všetky práce navyše boli
predkladané ešte pred ich začatím vo forme dodatkov. Koordinátor stavby nie je oprávnený odsúhlasovať náklady
navyše. KST žiada vypracovať dodatok k dohode a presne vyšpecifikovať náklady navyše. Ak tento aktualizovaný
rozpočet nebude dodaný, KST neuhradí požadovanú čiastku. Od dnešného dňa je JAMES povinný konzultovať
akúkoľvek zmenu s KST.Z: P. Perhala, T: ihneď.
Úloha splnená, vypúšťa sa.
Uznesenie 98/2011: VV schvaľuje návrh zmluvy na dodávku fotovoltiky od firmy Wattsun s,. r. o. s
pripomienkami . Z: E. Fábryová, T: 30.9.2011.
Stav: v riešení, termín predĺžený do 31.12.2011
Uznesenie č. 99/2011 ( v novom znení): VV schvaľuje finančné krytie na chýbajúcu časť rozpočtu fotovoltického
systému na Chate pod Rysmi v celej výške 5125 €. Z: E. Fábryová, T: 30.9.2011
Stav: Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania. E. Fábryová upozornila na preklep v texte uznesenia namiesto
5 125 € má byť správne 5 250 €, požiadala o opravu v zápisnici.
Uznesenie 100/2011: VV schvaľuje uzatvorenie zmluvy na montáž a demontáž kotla s firmou Marián Mrva,
s podmienkami: dôsledná špecifikácia kalkulácie, oprávnenosť jednotlivých položiek, preukázanie porovnania
ceny s ponukou konkurenčného dodávateľa. Z: E. Fábryová, M. Herchl, T: 31.8.2011
Stav: E.Fábryová informovala, že faktúra už je, hoci zmluva ešte nie. Aj v tomto prípade dostal M.Herchl
predĺžený termín na zmluvné vysporiadanie do 30.11.2011.
Uznesenie 114/2011: VV schvaľuje návrh na udelenie pamätnej plakety-poďakovania I.Fabriciusovi, ktorý je už
20 rokov chatárom na chate M.R. Štefánika, k okrúhlemu pracovnému jubileu. Ukladá sekretariátu zabezpečiť
plaketu, bude odovzdaná pri najbližšom stretnutí vedenia KST s chatármi. Z: P.Perhala, D.Valúch, T:31.10.2011
Stav: Plaketa je pripravená. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 115/2011: VV schvaľuje delegáciu na „39. poslední puchýř“ 17.-20.11.2011 Vizovice (CZ),v zložení
Š. Kuiš, J. Racek, ukladá sekretariátu vystaviť delegátom CP. Z: D.Valúch, T: 17.-20.11.2011
Stav: termín plynie.
Uznesenie 116/2011: VV schvaľuje udelenie ocenení pri príležitosti 90 rokov časopisu Krásy Slovenska pre
Milana Kubiša, Elenu Pukovú, Tibora Sásika - in memoriam, Ladislava Khandla, Milana Ružeka, Júliusa
Žiškaya, Igora Thurzu, Štefana Homoľu, Vladimíra Míšíka, Jaroslava Nešpora a Ivana Sútorisa. Sekretariát
v súčinnosti s redakciou zabezpečí plakety a pozvanie ocenených, P.Perhala odovzdá ocenenia 5.11.2011 na
veltrhu Biblioteka 2011. Z: P.Perhala, D.Valúch, T: 5.11.2011
Stav: Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
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
Stav: Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
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 2.12.2011 do 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
Stav: Uznesenie sa stalo bezpredmetné, vypúšťa sa zo sledovania. L.Khandl písomne odstúpil z predsedníctva
a členstva v oboch komisiách, riešenie vzniknutej situácie je predmetom nového uznesenia č. 134/2011, prijatého
v bode 2.-3. tejto zápisnice.

5

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
Stav: termín plynie.
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
Stav: termín plynie.
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
Stav: Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
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
Stav: Nemá charakter operatívnej úlohy, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 123/2011: VV ukladá A. Guldanovi vyžiadať stanovisko od sekcie značenia a sekcie cykloturistiky
k pohybu cyklistov po TZT, do 13.10.2011, Z: A. Guldan, T: 13:10.2011
Stav: Stanovisko bolo dodané. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
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
Stav: Informovala E.Fábryová. Montáž sa už uskutočnila, ale zatiaľ je tam „cvične“ menšia turbína, na jar bude
namontovaná tá, ktorá tam má byť. ENEL avizoval ochotu rozšíriť plnenie o súvisiacu elektroinštaláciu.
Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 125/2011: VV schvaľuje účasť Eriky Fábryovej na rokovaní na Mestskom úrade vo Vysokých
Tatrách. Z: E. Fábryová, T: 7.10.2011.
Stav: Informovala E.Fábryová. Išlo o preklasifikovanie cesty Smokovec – Hrebienok, spadajúcej pod mesto
Vysoké Tatry. KST bude mať aj naďalej povolenie vstupu pre vozidlá chatárov na Zbojníckej a Téryho chate
a pre inšpekčné návštevy členov VV. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
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
Stav: v neprítomnosti A.Guldana informoval P.Perhala. Výberové konanie nebolo úspešné, resp. neuskutočnilo
sa, nakoľko nikto zo 4 oslovených nepodal v určenom termíne ponuku. Neoficiálne sme sa dozvedeli názor, že
zadanie bolo voči stanovenej odmene neprimerane náročné. Bude nutné zreálniť a pokúsiť sa o výber
dodávateľa znovu. VV vzal informáciu na vedomie, nebolo prijímané nové uznesenie.Vypúšťa sa zo sledovania.
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
Stav: Informoval Š.Kuiš. Každoročné stretnutie s maďarskou partnerskou organizáciou sa koná striedavo v SR
a v Maďarsku. Pravideľné dvojstranné stretnutie je zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií, výmenu
skúseností (rodinné členstvo),výmenu tlačovín vydaných od posledného stretnutia, návrh výmenných
a spoločných aktivít ako napr. cezhraničné TZT. Nové návrhy a námety: spoločné zapojenie sa do projektu
cezhraničnej spolupráce HU-SK-UA – predĺžiť transmaďarskú diaľkovú trasu tzv. modrú cez územie
východného Slovenska na Ukrajinu, zaviesť výmenu článkov medzi periodikami Turiszta a Krásy Slovenska.
Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
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
Stav: Informoval P.Perhala. Na tohoročnom VZ KST sa zúčastnil prezident ÖTK W.Nolz, recipročne bol
predseda KST pozvaný na VZ ÖTK, pozvanie bolo rozšírené aj na podpredsedníčku pre ekonomiku a marketing
a pre generálneho sekretára aby mali možnosť vidieť priebeh VZ dobre fungujúcej turistickej organizácie. Ani
ÖTK sa z času na čas nevyhne personálnym otrasom, tesne pred VZ z vedenia odstúpili prvý a druhý prezident
W.Nolz a E.Sommer (ÖTK má vo vedení troch prezidentov s rozdelenou agendou, na čele je 1.prezident),
novým 1.prezidentom sa stal Franz Zehmeier, 2.prezidentom Peter Huber. Predstavitelia KST sa zoznámili s
novými ľuďmi vo vedení partnerskej organizácie. Čas ukáže, či budú natoľko naklonení partnerstvu s KST ako
ich predchodcovia. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 129/2011: VV schvaľuje účasť P. Perhalu na Konferencii o horskej cyklistike v Banskej Štiavnici. Z:
P. Perhala, T: 20.-21.10.2011
Stav: Informoval P.Perhala. Organizátorom konferencie bolo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja. Konferencia sústredila zaujímavú zostavu osobností, pôsobiacich v oblastiach, ktoré sa prelínajú
s agendou, ktorú aktuálne rieši vedenie KST (vzťahy k vlastníkom lesov, vzťahy k správe národných parkov).
Predstaviteľ KST P.Perhala bol členom pracovnej komisie. Perspektívnym výstupom z konferencie aj z pohľadu
KST bolo vytvorenie medzirezortného koordinačného centra, ktorého úlohou bude pripraviť legislatívny návrh
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pre vymedzenie vzťahov ochrany prírody, lesného hospodárenia a rekreácie. Mohlo by to priniesť získanie
pravideľných zdrojov pre obnovu TZT a ich ochranu „zo zákona“. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
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
Stav: Informovala E.Fábryová. Chata je zvonku stavebne uzavretá, zazimovaná.
Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
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
Stav: Informoval M.Heinrich. Z regiónov došlo niekoľko pripomienok, časť z nich zapracoval, k niektorým sa
vyjadrí v rámci samostatného bodu dnešného zasadnutia VV.
Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
2.-3. Aktuálne úlohy Učebno-metodickej komisie a Komisie ochrany prírody; P.Perhala
V neprítomnosti prizvaného L.Khandla tento bod/body programu uviedol P. Perhala. Prečítal mail, ktorým
L.Khandl písomne odstúpil z predsedníctva a členstva oboch komisií:
From : Ladislav Khandl [mailto:ladislav.khandl@gmail.com]
Sent: Friday, November 11, 2011 3:16 PM
To: Ida Oveckova; valuch
Subject: abdikácia. Abdikujem týmto na funkcie predsedu a člena učebno-metodickej komisie a komisie
ochrany prírody, ukázalo sa, že v tomto období nemá zmysel, aby som bol v niektorej komisii KST.
Ladislav Khandl
P.Perhala konštatoval, že v tejto situácii treba akútne riešiť nielen aktuálne úlohy ale samotné zachovanie
funkčnosti predmetných komisií. Čo sa týka UMK, navrhol kooptovať doterajšieho člena UMK (od júna 2010)
Martina Belasa, pedagóga FTVŠ z katedry športov v prírode a plávania, oddelenia športov v prírode do funkcie
predsedu UMK. Keďže schválenie je v kompetencii ÚR, do zasadnutia ÚR navrhuje poveriť M. Belasa vedením
Učebno-metodickej komisie KST. V KOP niet takého jednoznačného kandidáta a vzhľadom na to že ide o
„ malú“ komisiu, ktorej agendou je najmä environmentálna legislatíva a riešenie trecích plôch medzi KST
a štátnou ochranou prírody, P.Perhala navrhuje zvážiť nutnosť existencie KOP. Ochrana prírody je predsa
súčasťou agendy všetkých presunových aj nepresunových (mládež, značenie) sekcií KST. Otvorenie témy
možného zrušenia niektorých odborných zložiek využil na ďalší návrh: zvážiť aj v prípade Sekcie kempingu
a karavaningu jej opodstatnenie, táto sekcia podľa neho funguje len formálne. Agendu tejto sekcie už teraz má
na starosti Sekcia mládeže KST. Návrhy vyvolali diskusiu. M.Herchl argumentoval za zachovanie KOP aj SKaK, V.Povoda a Š.Kuiš pripustili zánik KOP ale odmietli zrušenie S-KaK. V.Povoda zdôraznil, že prípadný
zánik niektorej sekcie či komisie by každopádne nemal znamenať rezignáciu KST na agendu/oblasť príslušnej
sekcie/komisie. M.Heinrich navrhol hlasovanie:
a) Kto je za poverenie M.Belasa vedením učebno-metodickej komisie? Výsledok hlasovania: 6 x za,
schválené jednomyseľne.
b) Kto je za predloženie návrhu na ÚR na zrušenie komisie ochrany prírody? Výsledok hlasovania: 4 x za,
1 proti, 1 sa zdržal, schválené väčšinou hlasov.
c) Kto je za predloženie návrhu na ÚR na zrušenie sekcie kempingu a karavaningu? Výsledok hlasovania:
4 x za, 1 proti, 1 sa zdržal, schválené väčšinou hlasov.
Na základe výsledkov hlasovania boli prijaté dve uznesenia:
Uznesenie 139/2011: VV berie na vedomie odstúpenie L.Khandla z predsedníctva aj členstva v Učebnometodickej komisii a Komisii pre ochranu prírody KST, ukladá pripraviť pre ÚR návrh kooptácie doterajšieho
člena UMK Martina Belasa do funkcie predsedu UMK. Z: M.Heinrich, T: 3.12.2011
Uznesenie 140/2011: VV schválil väčšinou hlasov návrh P.Perhalu, aby bola na rokovaní ÚR otvorená otázka
prípadného zrušenia Komisie ochrany prírody a Sekcie kempingu a karavaningu. V prípade KOP zvážiť
rozdelenie jej agendy pod gesciu sekcií KST; v prípade Sekcie kempingu a karavaningu – zvážiť jej
opodstatnenosť, ak dlhodobo nevykazuje aktivitu a jej agendu rieši SM KST. Z: P.Perhala, M. Heinrich; T:
3.12.2011
4. Aktuálne úlohy sekcie vysokohorskej turistiky
Predseda sekcie VhT V.Jeremiáš informoval, že od nedávneho rozšíreného zasadnutia VV s predsedami sekcií
v Banskej Bystrici (23.9.) splnil resty administratívneho charakteru - dorobil a zaslal požadované vyhodnotenia,
odovzdal Správu o činnosti. Ďalej informoval, že cvičiteľský kurz sa uskutoční ako bolo plánované, ohlásil
zmenu miesta konania zrazu VhT – po dlhšej dobe sa podujatie premiestni z ATC Tatranská Štrba do ATC
Tatranec v Tatranskej Lomnici. Za RR KST Spišská Nová Ves predložil návrh na udelenie Lutonského plakety
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zaslúžilému značkárovi Karolovi Stanekovi. Pripomenul, že sa blíži festival Ľudia a hory, dodatočne zaradený
medzi hlavné podujatia KST, zopakoval pozvanie pre predsedu KST.
P.Perhala poďakoval za pozvanie, na margo sekcie apeloval na vypracovanie zásad zrazov VhT.
5. Aktuálne úlohy sekcie lyžiarskej turistiky
Predseda sekcie J. Mitaľ sa zameral najmä na prípravu cvičiteľov pre 7.MZZT a na otázku pridelenia zimného
zrazu pre rok 2013, v tej súvislosti požadoval záväznosť materiálu Zásady prípravy zimných zrazov KST.
Nepovažuje za dostatočne záväzné ak k materiálu, ktorý členovia sekcie poctivo „prekopali“ a aktualizovali,
zaujme stanovisko iba podpredseda VV (Š.Kuiš) neoficiálnym vyjadrením, že je to použiteľné. Zdôraznil, že
sekcia pracuje tímovo, čo potvrdzuje režim novozriadenej mailovej adresy sekcialtkst@gmail.com, poštu
prichádzajúcu na túto adresu vidia všetci členovia sekcie. Žiadal doriešiť a potvrdiť otázku finančného krytia pre
školenie cvičiteľov, ktorých bude potrebovať organizátor 7.MZZT, zároveň vyslovil počudovanie nad tým ako si
to školenie predstavuje samotný organizátor (E. Rusnák).
Ďalej J. Mital navrhol kooptovať do sekcie LT Dušana Mišíka a pripomenul požiadavku, s ktorou sa obrátil na
sekciu značenia na nedávnom rozšírenom zasadnutí VV v Banskej bystrici – aby mu dali nejaký personálny
návrh na značkára pre sekciu LT, namiesto Zdena Šíra, ktorého vyradil úraz.
Ako súčasť vyhodnotenia 45. SZZT pripravila sekcia LT návrh na ocenenie najaktívnejších členov OŠ ako aj
partnerov zrazu z komunálnej a podnikateľskej sféry. S návrhom oboznámil predsedu OŠ, ten nemal námietky.
P. Perhala reagoval na niektoré body z vystúpenia J,Mitaľa, zdôraznil, že pri príprave zimného zrazu je to sekcia
LT, ktorá má usmerňovať organizátora, nie naopak. Povzbudil predsedu sekcie aby z takejto pozície dohliadol na
pripravované školenie cvičiteľov. Uznal, že nie je dobré, ak sekcia necíti oporu, preto požiadal VV aby prijal dve
uznesenia:
Uznesenie 141/2011 VV schvaľuje navrhnutý presun prostriedkov € 350,00 z rozpočtu sekcie CT do rozpočtu
sekcie LT s tým, že budú využité na vyškolenie cvičiteľov LT pre 7.MZZT v Levoči, školenie organizačne
pripraví S-LT. Organizátor 7.MZZT je v zmysle VP povinný zabezpečiť dostatok cvičiteľov, jednou
z podmienok pre zaradenie na školenie je členstvo v KST. Z: E.Fábryová, J.Mitaľ, E. Rusnák, T: 31.12.2011
Uznesenie 142/2011: VV berie na vedomie požiadavku sekcie LT, aby sekciou aktualizovaný a prepracovaný
materiál Zásady prípravy zimných zrazov KST bol neodkladne schválený ako záväzný dokument. Ukladá
predložiť zásady na schválenie výkonnému výboru a následne aj Ústrednej rade. Z: Š.Kuiš, T: 2.12.2011
6. Príprava Ústrednej rady KST
Referoval podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu M. Heinrich. Pozvánky s programom boli rozposlané,
takže všetci predsedovia sekcií a komisií vedia o zmene oproti minulosti - že si majú sami pripraviť stručnú
hodnotiacu správu za svoj úsek, Tým pádom sa predseda vo svojej správe bude môcť sústrediť na hlavné aktivity
a výsledky VV a na svoj osobný prínos. Sekretariát má pokyn aby sústredil návrhy zmien v zložení sekcií
a komisií a návrhy na vyššie ocenenia - plaketu A. Lutonského, medailu M.Janošku a doživotné čestné členstvo,
ktoré boli doručené z regiónov, resp. sekcií od jarného rokovania ÚR a majú odporúčanie výkonného výboru.
Sekretariát zodpovedá aj za organizačno-technické zabezpečenie rokovania (priestory, ubytovanie, technika,
strava) – všetko je objednané, rezervované. VV vzal informáciu na vedomie.
7. Revízia vykonávacích predpisov
M. Heinrich vysvetlil, že vinou poruchy na svojom notebooku bol donútený striktne dodržať termín uzávierky,
danej členom ÚR na pripomienkovanie prvého balíka revidovaných VP. Z doručených pripomienok spomenul
požiadavky RR Topoľčany: zachovať tzv. prirodzený región; umožniť RR navrhovať udelenie zlatého odznaku
KST; RR Banská Bystrica požaduje špecifikovať, čo je to „hrubé porušenie záujmov KST“. M.Heinrich sa
zaoberal požiadavkou A.Guldana zoradiť VP v nejakom systéme a hierarchii, ale rozhodol sa číslovanie
nemeniť. Viac než číslo VP je dôležitý dátum schválenia, teda či bol príslušný VP aktualizovaný. Ad VP 1
O členstve - čo sa týka návrhov na zmenu výšky členského príspevku, väčšina sekcií a regiónov sa k trojici
návrhov nevyjadrila, niektoré (sekcia VT, RR Košice mesto) sú za zachovanie doterajšej výšky členského aj
percentuálnej proporcie delenia výnosu medzi ústredie, RR a odbor/klub. Reagoval P.Perhala s tým, že sťahuje
svoj pôvodný návrh a dáva nový návrh, ktorého cieľom je jednak zjednodušiť výber členského, jednak dosiahnuť
vyšší výnos, aby bolo viac prostriedkov na činnosť sekcií a komisií. Sekcie oprávnene „nariekajú“, že potrebujú
viac, ako v posledných rokoch dostávajú. Ak má organizácia plniť svoje poslanie, nedokáže to pri takom doslova
symbolickom členskom. Navrhuje predložiť do ÚR a následne dať na program VZ v apríli 2012 návrh upraviť
členské poplatky s platnosťou od roku 2013 nasledovne:
- Zaviesť tri kategórie: základné členské vo výške 10 €, zľavnené 5 € a seniorské (nad 71 rokov) 1 €
- deliť výnos z členského v pomere 20% pre ústredie, 30% pre RR, 50% pre odbory/kluby
Návrh vyvolal diskusiu. M.Heinrich by uprednostnil redukciu na dve kategórie, teda aby aj 71-roční a starší
seniori platili polovičné členské 5 €. V. Povoda - súhlasí so zvýšením členského, prihovára sa zachovanie troch
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kategórií, starší seniori nech platia 2 €. M. Herchl – je za zachovanie troch kategórií, čo sa týka hodnoty známok
podporil návrh P.Perhalu, Š.Kuiš - tri kategórie, starším seniorom dať známku za 0,50 €, E. Fábryová
jednoznačne podporila názor, že členské musí prispieť ku zvýšenej tvorbe zdrojov a priklonila sa k návrhu dvoch
kategórií. M.Heinrich navrhol postupnosť hlasovania: 1. hlasovanie o zmene návrhu: Kto je za to, aby pôvodné
tri alternatívy boli nahradené jedným návrhom VV? Výsledok hlasovania – 6 x za, čiže jednomyseľne schválené.
2. hlasovanie o počte kategórií: Kto je za to aby boli kategórie tri? Výsledok: 4 x za, 2 x proti, väčšinou hlasov
schválené ponechať v návrhu 3 kategórie členského. 3. hlasovanie o výške poplatku pre starších seniorov,
v troch kolách od najnižšie navrhnutej hodnoty známky: hodnota 0,50 € - 1 x za, 5 x proti; hodnota 1 € - 2x za, 4
x proti; hodnota 2 € - 4x za, dvaja sa zdržali. Výsledok: väčšinou hlasov schválený návrh stanoviť členské pre
starších seniorov na 2 €.
Uznesenie 143/2011: VV sa zaoberal pripomienkami členov ÚR a viaceré z nich zapracoval, VV nahradil svoj
pôvodný nejednoznačný návrh (tri alternatívy) úpravy členského jedným spoločným návrhom: Zaviesť tri
kategórie - základné členské vo výške 10 €, zľavnené 5 € a seniorské (nad 71 rokov) 2 €; deliť výnos
z členského v pomere 20% pre ústredie, 30% pre RR, 50% pre odbory. VV poveruje podpredsedu KST pre O a L
aby návrh VP v upravenom a doplnenom znení predložil na rokovanie ÚR a VZ. Z: M.Heinrich,T: 3.12.2011
8. - 9. Návrh predbežnej správy o hospodárení; Návrh rozpočtu 2012 (do VZ)
Podpredsedníčka pre ekonomiku a marketing E. Fábryová podala ústnu informáciu. Vo svojom komentári
vyzdvihla, že v príjmovej časti si KST medziročne polepšil. Viaczdrojové financovanie KST je v roku 2011
kombináciou príjmu z členského, zo štátnej dotácie, z prenájmu chát, príspevkov od samosprávnych krajov
(SCK – VÚC Žilina), od darcov z bankového sektora (Národná banka Slovenska) partnerov z podnikateľskej
sféry (ENEL), z odpredaja nevyužívaného majetku (chatky Kokava-Háj). Zmienila sa o tom, že bolo veľmi
náročné zabezpečiť vyčerpanie štátnej dotácie, keďže bola pridelená mimoriadne neskoro, až v júni. Pri
výdajoch je prekračovanie v položke služobné cesty, čo súvisí s aktivizáciou vedenia aj sekcií. K prácnosti
ekonomickej agendy prispeli najmä dve skutočnosti – legislatívou vynútený spôsob evidencie značkárov
a prechod KST do kategórie platcov DPH. Revíznej komisii boli účtovné doklady sprístupnené, neavizovali
žiadne zásadné nedostatky. Pri tvorbe návrhu rozpočtu (do VZ) bude príjmová aj výdavková stránka rozpočtu
odhadnutá podľa skutočnosti roka 2011, so snahou zohľadniť v rámci možností niektoré pripomienky
a požiadavky sekcií. Boli prijaté dve uznesenia.
Uznesenie 144/2011: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing spracovať písomnú informáciu
pre členov ÚR o predbežnom hospodárení KST v roku 2011. Z: E. Fábryová, T: 30.11
Uznesenie 145/2011: VV ukladá podpredsedníčke pre E a M písomne pripraviť návrh rozpočtu KST 2012 na
obdobie do Valného zhromaždenia (t.j. na 1.štvrťrok) a predložiť ÚR. Z: E. Fábryová, T: 30.11
10. Rôzne
10. 1. D.Valúch predložil návrhy ocenení zo sekcií a z regiónov, doručené od predchádzajúceho zasadnutia VV.
Uznesenie 146/2011: VV sa zaoberal návrhmi na ocenenie aktívnych a zaslúžilých členov. a) VV schválil
ocenenia s pripomienkami nasledovne:
Na návrh KT Víkend a RR KST Košice Zlatý odznak KST - František Márton (1935), Judita Kovátsová
(1943); Strieborný odznak KST – Ing. Štefan Demko, Ján Brutovský, Čestné uznanie KST – Ján
Geschwandtner.
Na návrh sekcie PT, za prípravu podujatia EURORANDO 2011, Ďakovný list KST – Mgr. Helena Sedláková,
Ing. Jozef Vlčej, Dušan Sprušanský, všetci KT Holíč, Mgr. Zdenko Čambal primátor mesta Holíč, Ing.
Štefan Bocko sponzor; Strieborný odznak KST – Ing. Jozef Sedlák; Čestné uznanie KST – Viera
Hochmanová, Miroslav Milota, Elena Vaculková, Anna Polláková, Anna Bílková, všetci KT Holíč; za
prípravu podujatia Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska Mútne–Pilsko Čestné uznanie KST – Johana
Jurčáková, Anton Jurčák, Rudolf Vaterka, Štefan Kosmeľ, Jana Vaterková, Mária Kosmeľová, všetci KT
Mútne, Ďakovný list KST – Marián Murín starosta obce Mútne, Ing. Ján Bugaj prednosta obecného úradu
v Mútnom; za podiel na príprave podujatí Stretnutie priaznivcov KST Rožňava-Jovice a Krajina roka
(Ukončenie) Ďakovný list KST – Ladislav Székely, Čestné uznanie KST – Ing. Soňa Némethová, Július
Lakomý.
Na návrh KST Lokomotíva Banská Bystrica a RR KST BB Zlatý odznak KST – Ing. Eva Škutová (1951),
predsedníčka RR KST Zvolen, predsedníčka sekcie značenia KST.
Na návrh KT Vysoká n. Kysucou a RR KST Čadca, k 35.výročiu vzniku klubu Ďakovný list KST – Miroslav
Rybička; Čestné uznanie KST – Martin Machciník, Irena Machciníková, Ján Jurkovič, Jozef Kovalík,
Stanislav Kubištel, Rudolf Minarčík, Miroslav Bolišinga, Ladislav Rybička, Anna Putoríková, Anna
Opialová.
Na návrh Športklubu turistiky Kysucké Nové Mesto a RR Čadca Strieborný odznak KST – Jaroslav Capek,
Emil Chilý, Ing. Mária Jakubíková, Ondrej Tomaščin, Ondrej Tulec, Teodor Braciník; Čestné uznanie
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KST – Ing. Miroslav Mazúr, Ing. Marián Bíleš, Adam Tabaček, Peter Hudec, Mgr. Mária Maxiánová, Bc.
Ján Chromík, Stanislav Mrázik, Ľubomír Cabuk, Roman Minarovič.
Na návrh RR KST Trenčín Čestné uznanie KST – Anna Semančíková, Ing. Marián Snopek, Miroslav
Maradík, Ing. Stanislav Predinský, František Macka, Milan Antala, Branislav Košina, MUDr. Elena
Kováčová, Jaroslav Gešvantner, Aneta Floreková, Milan Hergezel.
Na návrh TK Mladosť Odeva Lipany a RR KST Prešov Čestné uznanie KST – Bartolomej Smetana.
Na návrh sekcie LT, za prípravu 45. SZZT Stará Ľubovňa-Ľubovnianske kúpele Čestné uznanie KST – Ing.
Andrej Poremba, Helena Nevlazlová, Veronika Boďová, Jozef Kunák, Jaroslav Macko; Ďakovný list KST
– Ján Kunák, Pavel Mrug, všetci KST SL, Ing. Michal Brejčák riaditeľ hotela SOREA Ľubovnianske kúpele,
Norbert Frank, majiteľ reštaurácie Salaš u Franka, mesto Stará Ľubovňa, mesto Podolínec, obce Litmanová,
Lesnica, Hromoš, Nová Ľubovňa, Hajtovka, Hraničné, Jarabina a ďalší partneri - PTTK Krynica-Zdrój
(PL), Kúpele Vyšné Ružbachy, Ľubovnianske múzeum - Hrad Stará Ľubovňa, Chata Pieniny Lesnica, ŠK
COMP Fakľovka Litmanová, Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica, Marmon s.r.o. Stará Ľubovňa.
b) VV postupuje na rokovanie ÚR 3.12.2011 a odporúča schváliť nasledovné vyššie ocenenia:
Na návrh KST Lokomotíva Banská Bystrica a RR BB, k blížiacemu sa životnému jubileu Medaila Miloša
Janošku – Ing. Zdeněk Šír (1932).
Na návrh RR KST Spišská Nová Ves, k životnému jubileu Plaketa Alojza Lutonského – Karol Stanek (1931).
VV ukladá vystaviť ocenenia schválené na udelenie podľa bodu (a) a zaslať ich navrhovateľom. Z: D.Valúch, T:
30.11.2011
10.2 P.Perhala informoval o rokovaní s ALPINE PRO. Ide o obchodnú spoločnosť, zameranú na výrobu a predaj
oblečenia pre outdoorové aktivity, snaží sa o expanziu na Slovensku. Je partnerom Slovenského olympijského
výboru a zaujíma sa o možnosť stať sa aj partnerom KST. Výhody z toho môžu plynúť tak pre individuálnych
členov (zľavové kupóny pre nákup s preukazom KST v predajniach ALPINE PRO), ako aj pre organizátorov
hlavných podujatí KST (zvýhodnené poskytnutie tričiek, čapíc a pod., ako barter za poskytnutie reklamného
priestoru). Prvá emisia zľavových kupónov už bola zverejnená na webe, vytlačené kupóny budú distribuované
v rámci rokovania ÚR v Martine. ALPINE PRO pripravuje návrh rámcovej zmluvy. VV vzal informáciu na
vedomie.
10.3 M.Heinrich sprostredkoval informáciu od právneho zástupcu KST v spore s bývalým nájomcom Chaty pri
Zelenom plese J.Gantnerom (vo veci chýbajúcich položiek inventára po odovzdaní chaty novému chatárovi).
Šanca na úspech KST v prípadnom trestnom podaní proti J. Gantnerovi je vzhľadom na nedostatok relevantných
dôkazov obmedzená. Právnik neodporúča KST isť do rizikového sporu s malou nádejou na úspech. VV vzal
informáciu na vedomie.
10.4 P.Perhala požiadal členov VV aby pri zasielaní mailovej pošty na sekretariát používali adresu
ustredie@kst.sk. Takto adresovaná pošta sa zobrazuje súčasne D. Valúchovi, I. Ovečkovej aj P.Perhalovi, čo
podporuje vzájomnú zastupiteľnosť a zdieľanie úloh pracovníkmi sekretariátu, zároveň dáva lepšiu
informovanosť predsedovi. Ako iný dobrý príklad zdieľania informácií uviedol sekciu LT, ktorá si vytvorila
spoločnú adresu a maily zaslané na túto adresu sa zobrazujú všetkým členom sekcie. Dal takéto riešenie do
pozornosti všetkým predsedom sekcií a komisií. Š.Kuiš súhlasí s užitočnosťou spoločnej (nadradenej) adresy, no
upozornil, aby sa nevytratila adresnosť. V každej korešpondencii by malo zostať jasné, kto je odosielateľom
správy a komu je určená, inak pôjde komunikácia do stratena.
11. - 12. Vyhodnotenie 45. SZZT S. Ľubovňa – Ľubovnianske kúpele (J.Kunák, Š.Kuiš, J.Mitaľ, P.Perhala),
v rámci rozšírenej časti zasadnutia – stretnutia s RR SL a predsedami odborov/klubov v jej pôsobnosti
P. Perhala predstavil členov VV a prizvaných, predseda RR KST SL Ján Kunák privítal všetkých v Starej
Ľubovni, ocenil že VV v priebehu roka cestuje aj do takýchto odľahlejších končín a tlmočil názor domácich
funkcionárov, že to považujú za poctu. P.Perhala poďakoval za privítanie a zdôraznil, že hlavným zmyslom
výjazdových rokovaní je lepšie spoznanie podmienok a aktivistov KST v regiónoch. J. Kunák predstavil
prítomných členov RR a potom prikročil k vyhodnoteniu 45. SZZT. Zrazovým centrom bol veľkokapacitný
ubytovací objekt SOREA Ľubovnianske kúpele. Priznal, že usporiadania zrazu sa ujali až po veľkom naliehaní
predchádzajúceho vedenia sekcie LT, aj to len preto, že vedenie hotela SOREA pochopilo príležitosť a ponúklo
hotelový typ ubytovania iba o málo drahšie ako býva cena ubytovania na internátoch. Počet účastníkov bol 989
bez domácich, 1050 s domácimi. Za pozoruhodný moment považuje, že až 700 ľudí využilo možnosť
stravovania v reštaurácii hotela, čo svedčí o tom, že pomer ceny a kvality stravy bol pre väčšinu účastníkov
atraktívny. Organizátori neboli pripravení na to, že väčšina účastníkov príde osobnými autami, ale dokázali to
operatívne riešiť rozšírením plôch na parkovanie. Oba tieto poznatky dokumentujú zmenu v doterajších
stereotypoch správania sa turistov, trendom je väčšia pohodlnosť. Za trend sa dá považovať aj postupný pokles
účastníkov registrovaných ako mládež – bolo ich len 35. Čo sa týka domácich, štáb pracoval počas celého zrazu
dobre, spoľahlivo. Recepcia zvládala hlavný nápor prichádzajúcich, aj poskytovanie informácií o jednotlivých
trasách a sprievodnom programe počas celého zrazu. Z trás bol najväčší záujem o Pieninskú trasu, snehu bolo len
tak-tak, ale takmer všetko sa dalo absolvovať na bežkách, stali sa len dva úrazy. Večerný program bol pestrý, so
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snahou zabaviť aj mladších aj starších. Čo sa týka ekonomiky zrazu, dotácia KST by sama o sebe nestačila,
podarilo sa však získať príspevok zo samospráv (Stará Ľubovňa, Podolínec, Nižné Ružbachy), každá obec
poskytla aspoň občerstvenie, pri zabezpečovaní služieb sa podarilo dohodnúť zaujímavé zľavy. Odozva od
účastníkov bola veľmi dobrá, takže napokon boli všetci spokojní.
J.Mitaľ: poďakoval organizátorom v mene sekcie LT, z pohľadu účastníka prípravných stretnutí OŠ ocenil
spôsob práce štábu na čele s J.Kunákom. Odovzdal zoznam na ocenenie organizátorov aj partnerov zrazu
(zoznam sa nachádza v rámci bodu 10, uznesenie 146/2011). Zraz v roku 2013 ešte nemá organizátora, sekcia
LT na tom pracuje, vyjadril nádej, že J.Kunák bude ochotný podeliť sa o skúsenosti s tým, kto to napokon bude.
Š.Kuiš: Je to poznať, keď niekto už má skúsenosti a toto je skupina ľudí, ktorá predtým už dva zrazy
organizovala. Potvrdili, že vedia „zabezpečiť“ sneh aj vtedy, keď ho inde niet.
E. Fábryová: zraz pod jednou strechou priniesol výbornú zábavu, tým, že boli všetci pohromade.
M. Herchl: ak boli určité obavy, že to bude „komerčný“ zraz, nepotvrdili sa. Atmosféra zrazu bola veľmi družná.
V.Povoda: Dobré ubytovanie bolo základom spokojnosti účastníkov, na trasách to bolo tiež v poriadku.
P.Perhala zhrnul hodnotenie do konštatovania, že to bol vydarený zraz a všetkým Ľubovňanom zaň patrí
poďakovanie.
J.Kunák potom hovoril o situácii v staroľubovnianskom regióne. Región je veľký rozsahom turistických
možností, no na počet odborov a registrovaných členov je skôr malý. Majú 4 odbory (OT TJ SL, Slavoj SL, OT
TJ Hromoš a OT TJ Podolínec) v ktorých aktuálne podľa nákupu známok evidujú do 300 členov. Najväčším
odborom je OT ŠK SL. Členskú základňu tvoria prevažne dospelí. Finančná situácia RR nie je zlá, okrem
členských príspevkov majú príspevok aj z rozpočtu mesta a z 2% (cca polovica celkových zdrojov!). Umožňuje
im to robiť 25-30 akcií do roka, niektoré už majú 40 a viac ročníkov. Propagáciu ťahajú najmä cez stránky
kstsl.sk, sú tam informácie o tom čo sa chystá aj fotogalérie dokumentujúce podujatia, ktoré už boli. Pripravujú
podujatia pre verejnosť a pre mládež, a aj keď percentuálne podiel mládeže v členskej základni poklesol, v PTZ
patrí SL k úspešnejším. Ako pohraničná oblasť majú živý cezhraničný kontakt s poľskými turistami. Čo sa týka
značenia, udržiavajú 220 km TZT, regionálnym šéfom značkárov je mladý človek, čo je skôr výnimka
potvrdzujúca pravidlo, že priemerný vek značkárov, cvičiteľov, a inštruktorov stúpa. Výkonnostná turistika je aj
tu, tak ako všade inde, na ústupe. Predsedu RR postupne doplnili ďalší prítomní. Okrem popisu svojich aktivít sa
viacerí zaujímali o situáciu KST, o stav rekonštrukcie chaty pod Rysmi a iné aktuálne témy. Na záver stretnutia
s RR KST SL poďakoval P. Perhala prítomným, že si našli čas na stretnutie, v mene VV poďakoval aj za chutné
pohostenie a zaželal domácim úspech pri príprave 34.cyklozrazu KST 2012.
V nedeľu 13.11.2011 sa P.Perhala E. Fábryová, J. Mitaľ a D.Valúch zúčastnili spolu s výpravou zo Starej
Ľubovne výstupu na Kľak (nástup z Fačkovského sedla, zostup do Rajeckej Lesnej). V slnečnom a bezveternom
počasí to bola vydarená „generálka“ na budúcoročné stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, ktoré je
naplánované práve na tento vrchol s nádherným panoramatickým výhľadom.
Zapísal: Dušan Valúch

Peter Perhala
predseda KST
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