ZÁPISNICA
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
23.3. 2012 Rožňava

Prítomní:
Členovia VV KST: Peter Perhala, Erika Fábryová, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Vladimír Povoda
prizvaní: Stano Andrási, predseda sekcie mládeže; Anna Mazániková, členka RK; Zuzana Jendželovská,
kandidátka VV na obsadenie funkcie člena VV pre sekcie; Dušan Valúch - generálny sekretár a zapisovateľ.
Ospravedlnili sa: členovia VV Arnošt Guldan, Marek Heinrich, členovia RK Ján Pullmann a Vladimír
Fehérpataky; Zuzana Kollárová, šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska.
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia úloh
P. Perhala
2. Aktuálne úlohy Majetkovej komisie
V. Povoda, M.Herchl
3. Návrh na zmenu Stanov
M. Heinrich
4. Návrh na revíziu VP (o sieti turistických ubytovacích zariadení) M.Heinrich
5. Správa o hospodárení za rok 2011
E. Fábryová
6. Aktuálne úlohy Sekcie mládeže
S. Andrási
7. Príprava ÚR KST a XIII.VZ KST
M. Heinrich
8. Príprava regionálnej konferencie EWV v Bratislave
P. Perhala
9. Rôzne
10. Rozšírené zasadnutie VV s účasťou funkcionárskeho aktívu RR KST Rožňava
P.Perhala privítal prítomných členov VV a prizvaných v Rožňave, ospravedlnil chýbajúcich - A. Guldana zo
zdravotných dôvodov, M. Heinricha z pracovných dôvodov. Dva z troch bodov, ktoré mal uviesť M.Heinrich,
zostávajú v programe, uvedie ich P.Perhala, tretí – návrh na revíziu VP o sieti turistických ubytovacích zariadení
sa presúva do programu nasledujúceho zasadnutia, namiesto neho je potrebné zaoberať sa návrhom VP
o náhradách u turistického značenia. Návrh pripravila Sekcia značenia KST, M. Heinrich poslal svoje
pripomienky. Vzhľadom na avizovaný skorší odchod E. Fábryovej navrhol predseda zmenu poradia bodov
zaradených na rokovanie tak, aby dostala prednosť Správa o hospodárení za rok 2011 a ďalšie záležitosti,
vyžadujúce schválenie výkonným výborom. K uvedeným návrhom neboli ďalšie pripomienky ani doplnky.
(pozn.zapisovateľa: pre účely zápisnice som ponechal pôvodné poradie podľa pozvánky).
1.Kontrola plnenia úloh
Uznesenie 45/2010: VV ukladá M.Heinrichovi pripraviť metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov
a inštruktorov“ Z: M. Heinrich, KT: 23.3.2012
Stav: M.Heinrich sa z dôvodu zaneprázdnenosti nevyjadril. KT 21.4.2012
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: 31.12.2011.
Stav: do digitalizovaného záznamníku boli zapracované zmeny, ktoré zaslali RR Žiar nad Hronom, Prešov,
Trenčín, Prievidza a Bratislava. J. Racek s M. Hučkom pracujú na úprave mapiek, potom bude záznamník
rozposlaný všetkým dotknutým RR aby do konca mája mohli doplniť zmeny aj tie RR, ktoré doteraz
nereagovali. KT 31.5.2012; VV konštatoval významný pokrok a prijal nové uznesenie:
Uznesenie 29/2012: VV schvaľuje aby po finálnej redakčnej úprave bol aktualizovaný záznamník Cesta hrdinov
SNP sprístupnený na stránke kst.sk v elektronickej podobe „na stiahnutie“, aj v tlačovej podobe, v náklade 200
ks. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 30.11.2012
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: zdravotný stav nateraz neumožňuje nositeľovi úlohy angažovať sa, zmena termínu na „priebežne“, úloha
zostáva v sledovaní, prevezme ju nový člen VV.
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, M. Herchl; T: 31.8.2011
Stav: žiadne nové skutočnosti, zostávajú nedoriešené prenájmy domén Zbojníckej chaty a Chaty pod Rysmi.
Bude riešené na pripravovanom stretnutí vlastníkov s nájomcami (chatármi) 25.4. 2012. KT 18.5.2012
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: Š. Kuiš, M. Rusnák, J. Šoffa, V. Jeremiáš, T: 23.9.2011
Stav: Sekcia CT dodala podklady, chýbajú materiály zo sekcií VT a VhT. Dohľadom nad úlohou bol namiesto
A.Guldana poverený Š.Kuiš. V diskusii zaznela kritika postoja predsedov sekcií VT a VhT J. Šoffu a V. Jeremiáša
k tejto úlohe. Vzhľadom na svoje dlhoročné skúsenosti s prípravou zrazov (stále na tom istom mieste) zrejme
nepociťujú potrebu existencie metodickej príručky, no keď skôr či neskôr príde do čela sekcie ich nástupca, ten
bude v inej situácii. P.Perhala apeluje na obe meškajúce sekcie nech dodajú podklady, aby mohol byť materiál
predložený Ústrednej rade v decembri 2012. KT: 18.5. 2012
Uznesenie 64/2011: VV ukladá podpredsedovi pre organizáciu a legislatívu dohliadnuť na aktualizáciu sídla KST
v listoch vlastníctva majetkových objektov KST. Z: M. Heinrich, T: 31.3. 2012
Stav: požiadavka na aktualizáciu sídla KST na LV bola zatiaľ zaslaná len na bratislavský kataster (LV samotného
sídla); KT: 21.4.2012
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: v zapísanom znení bolo uznesenie splnené, ale postup nepriniesol očakávaný výsledok - nepodarilo sa
centrálne získať súhlas MŽP s konaním všetkých podujatí zapísaných v kalendári KST 2012. Na
predchádzajúcom zasadnutí VV, po oboznámení sa s požiadavkami MŽP na dokladovanie súhlasu všetkých
vlastníkov lesov na trasách podujatí, VV zrušil uznesenie 86/2011 pre nesplniteľnosť.
Pre úplnosť dopĺňam vyjadrenie M. Heinricha, po oboznámení sa so stanoviskom MŽP:
Žiadanie o súhlas alebo o výnimku je na úrovni celoslovenskej fakticky nerealizovateľné. Zákon o ochrane
prírody a krajiny v § 82 ods. 2 viaže vydanie súhlasu s podujatím na priloženie súhlasu vlastníka, správcu alebo
nájomcu pozemku k žiadosti. Preto akékoľvek rozhodnutie vydané bez súhlasu vlastníka, správcu alebo nájomcu
je napadnuteľné. A napadnuteľné je aj akékoľvek takto vydané rozhodnutie v minulosti. V praxi by si žiadosť o
povolenie vyžadovala:
1. zadováženie katastrálnych máp celej SR a zistenie, ktoré podujatia sa budú uskutočňovať na ktorých
pozemkoch (parcelách),
2. podľa zistených pozemkov na katastrálnom portáli na internete identifikovať vlastníkov, správcov alebo
nájomcov týchto pozemkov,
3. zadovážiť súhlas vlastníkov pozemkov s podujatiami,
4. napísať žiadosť a súhlasy priložiť k nej.
M. Heinrich sa domnieva, že takáto úloha je nesplniteľná. Ako náhradné riešenie by sa ponúkala zmena zákona,
avšak pripustiť verejné podujatia bez súhlasu vlastníka sa javí ako nevhodné, a aj protiústavné. Jedna vec je
totiž právo vstupu do lesa a druhá verejné podujatie v lese. Takáto úloha by bola mimoriadne náročná aj v
prípade, že by ju riešili na svojom území jednotlivé regionálne rady, a to z dôvodu počtu pozemkov, na ktorých
podujatia v tom ktorom regióne budú. Vidí tri možné východiská pre regionálnych žiadateľov:
a) dať dokopy niekoľko podujatí, u ktorých už dopredu vieme, že vlastník nám súhlas dá,
b) žiadať o súhlas pred jednotlivými podujatiami,
c) zamerať sa iba na podujatia prístupné členom KST, t. j. bez pozvánok pre verejnosť
Do úvahy podľa M. Heinricha pripadá i kombinácia uvedených východísk.
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: V.Povoda konštatoval, že úloha pol roka stojí na mŕtvom bode vo všetkých troch vytipovaných lokalitách
(Bratislava, Piešťany, Kováčová). Bez aktivity sekcie ťažko očakávať, že sa niečo pohne. P.Perhala apeluje na
predsedu sekcie TZP, aby sa úlohe venoval.
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, T:30.11.2012.
Stav: V.Povoda informoval, že 20.4. sa uskutoční stretnutie riešiteľského tímu (V.Povoda, A. Guldan, M. Herchl,
E. Rusnák) s Mgr. Táboreckou z bibliografického ústavu NK Martin, ktorá na základe svojich skúseností
s prípravou podobnej publikácie pre viacero iných športových zväzov predstaví svoj návrh koncepcie publikácie
a návrh rámcovej dohody externého riešiteľa so zadávateľom (KST). Stretnutia sa zúčastní aj P.Perhala, Š.Kuiš
zabezpečí kontakt na doc. Gašpara z Vedeckej knižnice v Košiciach, ktorý bude tiež prizvaný. KT: 21.4.2012

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
Stav: na stretnutí s konateľom spoločnosti MEDIATRANS, s.r.o., vlastníkom lesa v Košeckom podhradí Kopec, bol zástupcovi KST (M.Heinrich) predložený návrh alternatívnej trasy E8 cez urbárske pozemky. Novú
trasu je treba obhliadnuť a posúdiť v teréne, čo majú za úlohu značkári RR Považská Bystrica. KT 21.4.12
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
Stav: Informoval P.Perhala, príprava pokračuje. Viac v samostatnom bode ďalej v zápise.
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
Stav: informácia sa nachádza ďalej v zápise, v samostatnom bode rokovania. VV uznesenie zrušil pre
neaktuálnosť a nahradil ho novým uznesením 36/2012.
Uznesenie 142/2011: VV schvaľuje s pripomienkami materiál Zásady prípravy zimných zrazov KST ako
vyhovujúci podklad pre rokovanie sekcie LT s potenciálnym usporiadateľom zimného zrazu KST pre rok 2013.
VV ukladá Š.Kuišovi aby spolu s B. Majtnerom zo sekcie LT doplnil do textu chýbajúce náležitosti . Z: Š.Kuiš,
KT: 17.2.2012
Stav: po informácii Š.Kuiša VV vypúšťa uznesenie 142/2012 zo sledovania s tým, že metodika prípravy
zimných zrazov bude súčasťou materiálu pripravovaného na prerokovanie v Ústrednej rade 1.12.2012, viď
uznesenie 52/2011.
Uznesenie 1/2012: VV berie na vedomie informáciu o odstúpení A. Guldana z VV KST zo zdravotných
dôvodov k 22.4.2012, vyslovuje poďakovanie A. Guldanovi za prácu vo VV a za celoživotný prínos pre KST,
pripája sa k návrhu predsedu KST udeliť A. Guldanovi k okrúhlemu životnému jubileu medailu Miloša Janošku.
Návrh bude predložený Ústrednej rade s kladným odporúčaním VV. Z: P.Perhala, T:21.4.2012
Stav: termín plynie.
Uznesenie 2/2012: VV schvaľuje výtvarný návrh P.Zajaca, člena propagačnej.komisie, na samolepku Priateľ
turistiky, s pripomienkami. Poveruje predsedu PK zabezpečiť prípravu finálnej verzie samolepky so
zapracovanými pripomienkami. Z: D. Valúch, T: 17.2.2012
Stav: D.Valúch predložil finálnu podobu samolepky, VV nemal ďalšie pripomienky a prijal uznesenie. Pôvodné
uznesenie 2/2012 sa tým ruší.
Uznesenie 30/2012: VV ukladá propagačnej komisii konvertovať výtvarný návrh propagačnej samolepky
Priateľ turistiky – Partner Klubu slovenských turistov do vektorového formátu a zabezpečiť vytlačenie 500 ks
v čo najkratšom termíne. Z: P. Perhala, D.Valúch; KT: 21.4. 2012
Uznesenie 3/2012: VV poveruje predsedu P.Perhalu ďalším rokovaním s KČT v otázke vzájomného poskytovania
zliav. Cieľom zostáva vyjasnenie stanovísk, prekonania údajného nedorozumenia po dvojstrannom rokovaní KST
KČT 8.-9.9.2011 v Rožňave a dopracovanie sa k dohode o recipročnom poskytovaní zliav z ceny ubytovania pre
členov oboch spolkov. Z: P.Perhala, KT 17.2. 2012
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. V bode Rôzne je k tejto téme nové uznesenie č. 41/2012
Uznesenie 4/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu D.Kaliského na redukciu TZT spadá do agendy Sekcie
značenia; ukladá sekcii aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.
Z: P.Perhala, E.Škutová; T: 21.4.2012
Stav: termín plynie.
Uznesenie 5/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu D.Kaliského na dohľadanie v minulosti aktívnych
funkcionárov v regiónoch, spadá do rámca úlohy pracovnej skupiny, poverenej prípravou publikácie Osobnosti
turistiky; ukladá pracovnej skupine, aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.
Z: V.Povoda; T: 21.4.2012
Stav: termín plynie.
Uznesenie 6/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu D.Kaliského na zlepšenie prehľadu o počtoch a menách
vyškolených cvičiteľov v gescii jednotlivých sekcií, resp. v pôsobnosti jednotlivých RR, spadá do agendy
Učebno-metodickej komisie; ukladá komisii, aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.
Z: V.Povoda, M.Belas; T: 21.4.2012
Stav: termín plynie. Sekretariát pourguje stanovisko designovaného predsedu UMK M. Belasa.
Uznesenie 7/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu E. Škutovej na sfunkčnenie regionálnych SZ spadá do
agendy ústrednej Sekcie značenia; ukladá sekcii aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.
Z: P.Perhala, E.Škutová; T: 21.4.2012
Stav: termín plynie.
Uznesenie 8/2012: VV sa zaoberal námetom J. Fiľakovského na zabezpečenie jednotných vlajok KST pre
všetky RR (na náklady ústredia) a osvojil si ho. Ukladá predsedovi propagačnej komisie zabezpečiť objednávku

výroby vlajok pre všetky RR a sekcie KST vo 4. kvartáli 2012, s tým, že budú rozdané na rokovaní ÚR
1.12.2012. Z: P. Perhala, D.Valúch; T: 1.12.2012
Stav: termín plynie.
Uznesenie 9/2012: VV schválil s pripomienkami návrhy VP o sekciách a komisiách, VP o revíznej komisii, VP
o daroch a inzercii, a posúva ich na pripomienkovanie členom ÚR, Rozposlať spolu s pozvánkou na ÚR. Z:
M.Heinrich, D.Valúch T: 20.3.12
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 10/2012: VV schvaľuje pre RR KST Prievidza - organizátora podujatia 49. Stretnutie čitateľov
časopisu Krásy Slovenska na Kľaku príspevok vo výške 250 € z rozpočtu KST. Z: E. Fábryová, T: 26.5.2012
Stav: Termín plynie.
Uznesenie 11/2012: VV ukladá generálnemu sekretárovi zabezpečiť elektronické hlasovanie VV KST
o pripravených zmluvách s E. Fábryovou - vedenie účtovníctva pre KST a pre TURSERVIS KST s.r.o., podľa
zásad, prijatých k tomuto spôsobu hlasovania. Z: P. Perhala, D.Valúch, T: 29.2.2012
Stav: v elektronickom hlasovaní zahlasovali všetci členovia VV. Ad uzavretie zmluvy s Ing. Erikou Fábryovou
o vedení účtovníctva KST - 5 x za, 2 x zdržal sa. Schválené väčšinou hlasov. Ad uzavretie zmluvy s Ing. Erikou
Fábryovou o vedení účtovníctva TURSERVIS KST s.r.o. - 5 x za, 2 x zdržal sa. Schválené väčšinou hlasov. Po
získaní výsledku hlasovania boli obe zmluvy 29.2.2012 podpísané. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo
sledovania.
Uznesenie 15/2012: VV nemá námietky proti reklamnému spojeniu KST a spoločnosti GERIAVIT
PHARMATON, poveruje P.Perhalu rokovaním o podmienkach dohody, v ktorej je však potrebné oddeliť
spojenie reklamného partnera s TZT od prípadného ďalšieho reklamného plnenia cez iné (publikácie, web,
podujatia) aktivity KST. Z: P.Perhala; KT: 17.2.2012
Stav: informoval P.Perhala. Uskutočnilo sa rokovanie v sídle KST. Spoločnosť GERIAVIT PHARMATON má
záujem prezentovať sa na 5-ich hlavných podujatiach KST (v propagačných materiáloch vytipovaných podujatí
ako ich partner, propagačno-predajný stánok v mieste konania) a na webe KST formou vedomostnej súťaže
(možnosť vyhrať nordic walking palice), za čo je ochotná ako protihodnotu poskytnúť KST 5 000 € a 15 000 ks
zľavových pokážok na svoje produkty. Majú poslať návrh zmluvy. KT 21.4. 2012.
Uznesenie 18/2012: Výkonný výbor v zmysle Stanov KST, čl.7, bod 2, písm. e, navrhuje Ústrednej rade, aby po
odstúpení A. Guldana z VV KST z vážnych zdravotných dôvodov, poverila výkonom funkcie člena VV KST pre
sekcie, do konca terajšieho funkčného obdobia, členku ÚR KST Zuzanu Jendželovskú. Z: P.Perhala, T.21.4.2012
Stav: Termín plynie. Zuzana Jendželovská je prizývaná na zasadnutia VV (od februárového zasadnutia VV KST,
vrátane) aby sa oboznámila s problematikou a spôsobom práce VV.
Uznesenie 19/2012: VV schvaľuje uvoľnenie prvej časti dotácie pre sekciu značenia - na regióny a na prípravu
základného školenia „značkár KST“ vo výške 8 200,00 €
Z: E. Fábryová; T: ihneď
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 20/2012: VV schvaľuje zmeny názvu Slovenského zrazu turistov KST a stretnutia TOM na
Celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov a stretnutie turistických oddielov mládeže (CZ KST a stretnutie
TOM), Slovenského zimného zrazu turistov KST a stretnutia TOM na Zimný zraz Klubu slovenských turistov
a stretnutie turistických oddielov mládeže (ZZ KST a stretnutie TOM), Slovenského zrazu cykloturistov KST na
Zraz cykloturistov Klubu slovenských turistov (ZC KST), Slovenského zrazu vysokohorských turistov KST na
Vysokohorský zraz Klubu slovenských turistov (VhZ KST) a ukladá používať ich v ďalšej komunikácii. Z:
P.Perhala, J. Racek, S.Andrási, J.Mitaľ, E.Rusnák, V.Jeremiáš, D.Valúch; T: trvale
Stav: uznesenie nemá operatívny charakter, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 21/2012: VV schvaľuje metodický materiál Zásady prípravy Celoslovenských zrazov KST a stretnutí
TOM, ukladá sekcii PT a sekcii mládeže postupovať pri príprave uvedených podujatí v zmysle prijatých zásad
a usmerňovať v tom duchu aj ostatných organizátorov a spoluorganizátorov. Z: P.Perhala, J.Racek, S. Andrási;
T: trvale.
Stav: uznesenie nemá operatívny charakter, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 22/2012: VV schválil s pripomienkami návrh VP O cestovných náhradách, posúva ho na
pripomienkovanie členom ÚR. Z: M. Heinrich, D.Valúch; T: 22.4.2012.
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 23/2012: VV ukladá predsedovi sekcie PT a vedúcemu sekretariátu informovať organizátorov
a účastníkov vybraných hlavných podujatí KST (pozn.: zoznam podujatí je v prílohe tejto zápisnice):
- zľavnená tarifa podľa zmluvy KST – ZSSK, je viazaná na vydanie spiatočného cestovného lístku. Pri jeho
kupovaní má kupujúci zdôrazniť, že ide na podujatie Klubu slovenských turistov a uviesť názov podujatia. Pred
nastúpením spiatočnej cesty si musí dať označiť cestovný lístok pečiatkou podujatia.
- Pečiatka podujatia musí byť pre ZSSK k dispozícii 5 týždňov pred podujatím
- Prihláška na podujatie (elektronická) má byť formulovaná tak, aby účastník musel zodpovedať otázku, ktorým
vlakom pocestuje, či má „režínku“ pracovníka železníc, resp. či si uplatňuje inú zľavu (napr. dôchodca).

Z: P. Perhala, J.Racek, D.Valúch; priebežne, KT: 23.3.2012
Stav: informácia sa prostredníctvom februárovej zápisnice dostala k tým, ktorých sa týka. Uznesenie splnené,
vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 24/2012: VV neschválil odkúpenie podielu predmetného pozemku na Skalke (k.ú. Kremnica, KN
3282/16 a 3282/18 ) podľa návrhu zmluvy SPF č. 00251/2012-PKZ-K40017/12.00, pričom sú si členovia VV
vedomí, že sa tým jedná o vzatie späť žiadosti KST zo dňa 18.10.2011 o odpredaj predmetných pozemkov
(podielu z nich). VV ukladá sekretariátu písomne o tom vyrozumieť SPF, regionál.odbor Žiar nad Hronom
Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 29.2.2012.
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 25/2012: VV schválil väčšinou hlasov návrh Dohody o spolupráci KST – A.TOM s pripomienkami.
Poveruje predsedu KST informovať druhú stranu a v prípade súhlasu A.TOM podpísať dohodu v znení so
zapracovanými pripomienkami. Z: P.Perhala, KT: 23.3.2012
Stav: A.TOM súhlasil s návrhom, zmluva bude podpísaná 27.4. 2012 v Bratislave, v sídle KST, za účasti
predsedu sekcie mládeže KST. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 26/2012:
a) VV prerokoval a schválil udelenie navrhnutých ocenení týmto dlhodobo aktívnym funkcionárom: Zlatý
odznak KST - Pavol Kraľovanec; Strieborný odznak KST: Ján Karolčík, Emil Ruščák, Miloš Ballo všetci KST
Turiec.
b) Predseda KST schválil udelenie ocenenia Čestné uznanie KST týmto funkcionárom: Alexander Šafrán, KST
Kýčera Čertižné; Jozef Oravec, TK Štart Bratislava.
c) Predseda KST udelil Ďakovný list KST za 37.Pochod vďaky SNP Cigeľ-Handlová: Stanislav Vakula,
predseda sekcie PT RR Prievidza, Štefan Mjartan, starosta obe Cigeľ a Jaroslav Čertík, predseda OKST Partizán
Cigeľ.VV ukladá sekretariátu vystaviť uvedené ocenenia a zaslať navrhovateľom.
d) VV ukladá sekretariátu vrátiť klasifikačnej komisii návrhy na udelenie Zlatého odznaku TURISTA - 1. Stupeň
Bibiane Roháčovej a Edite Balážovej (Klub prešovských turistov). Udelenie odznaku TURISTA sa viaže na
dokumentáciu výkonnostných aktivít, ich posúdenie a ohodnotenie neprináleží výkonnému výboru, je
v kompetencii klasifikačnej komisie. Z: P.Perhala, D,Valúch; T: ihneď
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 27/2012: VV schvaľuje nasledovné poverenia spojené s vystavením cestovných príkazov:
- poveruje predsedu KST P. Perhalu a predsedu sekcie JT KST M. Hučka rokovaním s predsedom sekcie JT
v Rakúsku Rudolfom Mrstikom v Bratislave 20.2.2012 (v tomto prípade CP nie je potrebný).
- poveruje P. Perhalu, E. Fábryovú, J. Polomského, zúčastniť sa rokovania na ministerstve dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR s cieľom, aby sekcia cestovného ruch bola zástupcom KST v styku s inými štátnymi
organizáciami v obhajovaní jeho záujmov a cieľov (zonácia TANAP, príprava zákona o ochrane prírody
a krajiny, odkúpenie pozemku na Hrebienku a pod.) v Bratislave. T. 21.2.2012 (CP len pre E. Fábryovú).
- poveruje P. Perhalu, E. Fábryovú a J. Polomského zúčastniť sa prerokovania návrhov pripravovanej Zonácie
TANAP-u na Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách. T. 24.2.2012
- poveruje P. Perhalu, E. Fábryovú, M. Herchla a J. Polomského rokovaním s SHS JAMES o dokončení
rekonštrukcie Chaty pod Rysmi v roku 2012 v Bratislave 28.2.2012 (CP pre E.Fábryovú a M.Herchla)
- poveruje E. Fábryovú a I. Ovečkovú rokovaním so sekciou štátnej starostlivosti o šport, Ministerstvo školstva
SR, o dotáciách pre KST na rok 2012. T: 7.3.2012 (CP pre E.Fábryovú)
- poveruje účasťou na regionálnej konferencii EWV v Bratislave P. Perhalu, J. Racka, V. Povodu, E. Škutovú,
S. Andrásiho, D. Valúcha, I. Ovečkovú, T: 13.-15.4.2012 (CP pre V.Povodu, E.Skutovú a S.Andrásiho)
Ukladá sekretariátu vystaviť súvisiace cestovné príkazy. Z: D.Valúch, T: podľa textu
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 28/2012: Na návrh predsedu RR KST Michalovce, VV schvaľuje udelenie ZO KST pre dlhoročného
aktívneho funkcionára G. Gazdu (držiteľ SO KST z roku 1998). Ukladá navrhovateľovi dodať návrh písomne
a odporúča odovzdať ho ocenenému na 34. Zraze cykloturistov KST v Starej Ľubovni.
Z: P.Perhala, D.Valúch, T: podľa textu.
Stav: Termín plynie.
2.Aktuálne úlohy Majetkovej komisie (V. Povoda, M. Herchl)
Ako na úvod tohto bodu povedal V.Povoda, o ubytovacie objekty, ktoré tvoria majetok KST sa treba svedomite
starať, lebo v krízových časoch je hodnotný majetok väčšou istotou ako peniaze. Preto sa mu nepozdáva, že sa
komisia ako celok už dlhšie nestretla.
Predseda majetkovej komisie M. Herchl uznal výčitku, ospravedlnil to naliehavými povinnosťami v rodine,
ktoré ho už niekoľko mesiacov blokujú v aktívnejšej činnosti. Prisľúbil, že stretnutie majetkovej komisie zvolá
v priebehu najbližšieho mesiaca a zrekapituloval situáciu na chatách a ostatných ubytovacích zariadeniach.

Chata pod Rysmi – pred zimou bola stavba zvonku už prakticky dokončená, aj druhá stavebná zima bola vcelku
milosrdná a rekonštruovaná chata ju prečkala bez ujmy. Zostávajú dorábky v interiéri a taktiež treba doriešiť
ČOV. Na dofinancovanie rekonštrukcie bude zamerané najbližšie stretnutie spolumajiteľov.
Zbojnícka chata – je nutné ukončiť rekonštrukciu WC, odhad nákladov na to potrebných sa pohybuje v rozpätí
od 2 000 do 5 000 €. Chatár avizuje výmenu podlahy na terase, bude to robiť vo vlastnej réžii.
Chata M.R.Štefánika – uskutočnila sa výmena netesniacich starých okien za plastové, v kuchyni je nový sporák.
Treba riešiť: zoštelovať nové okná (p.Krško); opraviť /zaizolovať múr , na ktorom sa objavilo vydutie od
vlhkosti; aktualizovať revíziu elektrospotrebičov a protipožiarneho zabezpečenia objektu; zateplenie podstrešia
a výmenu poškodených častí strešných plechov. Výhľadovo príde na strechu fotovoltika.
Chata pri Zelenom plese – aj tu treba porobiť revízie elektrospotrebičov a protipožiarneho zabezpečenia,
dokončiť rekonštrukciu MVE. Chatár prišiel s námetom vybudovať na vstupe do chaty „zádverie“, kde by mohli
ubytovaní používať svoje variče (aby to nerobili na izbách).
P.Perhala pripomenul M.Herchlovi, aby oslovil spoločnosť Tatrahasil (ktorá vykonáva revízie na chatách vo
Vysokých Tatrách ) nech zašlú návrh mandátnej zmluvy.
Téryho chata – tu treba riešiť nedoliehajúce okná, chata potrebuje nový kotol a obehové čerpadlo ústredného
kúrenia, aj záložný agregát, do jedálne treba nový obklad (50 m2 ). P. Perhala doplnil informáciu, týkajúcu sa
inštalovaného fotovoltického zdroja – Od 1.4.2012 musí TURSERVIS KST, s.r.o. mesačne odvádzať daň
z vyrobenej elektriny a raz ročne môže požiadať o jej vrátenie. Všetky FVS musia byť registrované na colnom
úrade, detto aj MVE na Zelenom Plese. Napriek týmto komplikáciám plánujeme rozširovať využívanie
fotovoltickej energie aj na ďalšie chaty s dostatkom slnka (Rysy, CHMRŠ), bude si to vyžadovať odborný
dohľad a systémové riešenie pre všetky chaty s FVS.
RS Kokava – predaj a prepis chatiek už prebehol, peniaze prišli na účet KST. Zostáva sa zbaviť hlavného
objektu.
TD Bardejov – nedoriešený nedoplatok za plyn; aj tento objekt treba odpredať čím skôr.
P.Perhala doplnil informáciu, že objekty na predaj inzerujeme na webe KST, inzerát vyšiel aj v tlači, už sa ozvali
záujemcovia o Kokavu.
VV vzal informáciu predsedu majetkovej komisie na vedomie.
3. Návrh na zmenu Stanov ( P. Perhala, M. Heinrich )
Návrh vypracoval M. Heinrich, v jeho neprítomnosti uviedol navrhnuté zmeny P. Perhala:
- Nakoľko v otázke rozhodovania o vyčiarknutí a vylúčení člena KST doposiaľ nie je v súlade vykonávací
predpis o členstve so stanovami, navrhujem v tomto prípade uprednostniť znenie vykonávacieho predpisu
a prispôsobiť mu aj stanovy. Zachová sa tak princíp decentralizácie a právo vyčiarknuť a vylúčiť člena KST
bude mať len členská schôdza v odbore alebo v klube. Právo odvolať sa ostáva zachované.
- O počte regionálnych rád bude rozhodovať VV tak, aby bola logická zhoda s organizačným poriadkom, ktorý
schválila ÚR. VV totiž povoľuje výnimky pri územnej pôsobnosti RR.
- Doposiaľ bolo len ustanovenie o uznášaniaschopnosti na VZ, teraz dopĺňam ustanovenia o uznášaniaschopnosti
na VZ, ÚR aj VV, a aj o spôsobe hlasovania v týchto orgánoch.
- U Valného zhromaždenia je už aj písomne zakotvené jeho logické právo odvolávať funkcionárov, ktorých volí.
- Volebný poriadok máme dlhodobo postavený na tom, že konkrétny človek je zvolený do konkrétnej funkcie vo
VV. Nemožno preto oddeľovať vyššiu funkciu vo VV (predseda, podpredseda) od samotného členstva vo VV. T.
j. nemôže nastať situácia, aby sa konkrétny človek vzdal vyššej funkcie a ostal vo VV bez toho, aby s tým
súhlasilo VZ, resp. ÚR. Preto odvolanie predsedu, resp. podpredsedu valným zhromaždením bude mať za
následok automatickú stratu aj funkcie člena VV. Rovnako to platí aj pre prípad vzdania sa funkcie. ÚR bude
môcť kooptovať do VV človeka na zvyšok funkčného obdobia, ale bude musieť byť aj zreteľné, do ktorej
funkcie vo VV ho kooptuje.
- Ruší sa funkcia náhradníka revíznej komisie. Je priehľadnejšie, keď máme jednotný volebný systém. Ak
inštitút náhradníka nemáme vo VV, navrhujem ho nemať ani v RK. S odstupom času sa totiž vždy zmení
situácia a je otázka, či daná osoba spred napr. 2 rokov chce ešte stále ísť do RK. Vhodnejšie je, keď aj člena RK
bude kooptovať ústredná rada rovnako, ako je tomu u VV. Z tohto dôvodu súčasťou návrhu zmeny stanov je aj
návrh zmeny volebného poriadku, z ktorého sa navrhujú vypustiť ustanovenia o náhradníkoch RK. Zatiaľ čo za
člena VV sa bude kooptovať niektorý z členov ÚR, za člena RK sa bude môcť kooptovať hociktorý člen KST.
Berie sa totiž do úvahy, že funkcia člena RK je nezlučiteľná s funkciou člena ÚR, a preto sa dáva možnosť
ústrednej rade, aby mohla do RK kooptovať aj niekoho mimo ÚR.
- Vkladá sa ustanovenie o vzťahu medzi stanovami a vykonávacími predpismi, ktoré doposiaľ je v organizačnom
poriadku a stratí účinnosť ku dňu zasadnutia VZ.
- Podobne, ako to už máme vo volebnom poriadku, navrhuje sa, aby VZ už volilo len členov komisií, t. j. nie
členov sekcií.
- Dopĺňa sa, že predseda KST zvoláva VV i ÚR.
- VZ nebude zvolávať ÚR, ale predseda KST. Odbúrava sa tým nadbytočný formálny akt.

- V prípade VZ ako najvyššieho orgánu je stanovený aj náhradný spôsob zvolávania. Ak ho nezvolá predseda
KST, zvolá ho v náhradnom termíne VV.
- Pre uznášaniaschopnosť na VZ sa navrhuje nadpolovičná väčšina, nie minimálne 50 %.
- Spresňuje sa spôsob konania štatutárov v prípadoch nad 3 000 Eur. Naopak, vypúšťa sa nadbytočne formálna
veta o forme podpisovania. Podpis sám o sebe je dôkazom prejavu vôle.
- Zdroje príjmov KST sú vypočítane príkladne, nie striktne.
- V prípade rozpadu regionálnej rady pre nízky počet odborov a klubov sa mení koncepcia z autoritatívnej na
dobrovoľnú. Kluby/odbory nebudú direktívne zaradené k susedným RR (aj tak nebolo doposiaľ stanovené, kto
by o tom rozhodol), ale budú sa môcť zaregistrovať u inej regionálnej rady samostatne, na základe vlastného
rozhodnutia.
Po diskusii boli do návrhu doplnené dve zmeny - zakotviť inštitút tajnej voľby v personálnych otázkach a
ustanoviť, že predsedu a členov komisií kooptuje Ústredná rada. Následne bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie 31/2012: VV schvaľuje návrh zmeny stanov KST, jeho predloženie Ústrednej rade na prerokovanie
a Valnému zhromaždeniu na schválenie. Z: M. Heinrich, T: 21.-22.4.2012
Š. Kuiš ešte upozornil, že v stanovách, zverejnených na webe KST, nie je v závere (článok XIII, bod 6)
doplnený údaj o poslednej registrácii zmien, z roku 2011. P. Perhala požiadal sekretariát o nápravu.
4. Návrh na revíziu VP ( P.Perhala, M.Heinrich)
VP o sieti turistických ubytovacích zariadení bol presunutý do programu májového zasadnutia VV KST.
Namiesto neho boli na návrh P.Perhalu prerokované revidované VP o náhradách u turistického značenia a VP
o členstve (návrh D. Kaliského), ktoré sám uviedol.
4.1 Návrh VP o náhradách u turistického značenia pripravila Sekcia značenia a v duchu tohto návrhu už
značkárske sekcie v regiónoch inštruovali značkárov o novom spôsobe dokumentácie práce a vykazovania
výkonov. P.Perhala upozornil na procedurálny problém: sekcia značenia návrh nestihla pripraviť do
predchádzajúceho zasadnutia, teraz aj v prípade schválenia vo výkonnom výbore, termín zaslania revidovaného
VP členom ÚR nebude spĺňať 30 dňovú lehotu, podľa VP Organizačný poriadok, článok 6.
Potom nasledovala diskusia o vecnom obsahu predmetného VP. Objavilo sa niekoľko pripomienok, jedna aj
k názvu VP – keďže pojednáva o náhradách aj odmenách, čo sú účtovne odlišné kategórie, VV schválil zmenu
názvu na VP o náhradách a odmenách u turistického značenia.
Uznesenie 32/2012: VV prerokoval a s pripomienkami schválil VP o náhradách a odmenách u turistického
značenia, jeho predloženie Ústrednej rade v decembri 2012 na schválenie.
Sekcii značenia ukladá doplniť prílohu, na ktorú sa odvoláva text VP v paragrafoch 4 a 5.
Z: M.Heinrich, E. Škutová; T: 1.12. 2012
4.2 K návrhu VP o členstve P.Perhala uviedol, že Organizačná komisia sa zaoberala návrhom zmien stávajúceho
VP, ktorý dostala od D. Kaliského, viaceré z nich si osvojila a s pripomienkami návrh postúpila do VV.
Uznesenie 33/2012: VV prerokoval a s pripomienkami organizačnej komisie schválil návrh D. Kaliského na
revíziu VP o členstve. VV schvaľuje predloženie tohto návrhu Ústrednej rade na schválenie.
Z: M. Heinrich; T: 21.4.2012
5. Správa o hospodárení za rok 2011 (E. Fábryová)
V ústnom komentári k predloženej správe E. Fábryová vysvetlila niektoré položky: za nárastom príjmovej
položky A-14 je vyššia suma úrokov, spôsobená príjmom KST od TURSERVIS KST s.r.o. V tejto položke by
ešte mohol figurovať aj príjem od zahraničných spoluorganizátorov MZZT (1 000 € od KČT a 1 000 € od
PTTK), no kvôli prehľadnejšej súvislosti medzi príjmami a výdajmi, spojenými s organizáciou MZZT v Levoči,
navrhuje zahrnúť príspevky KČT a PTTK do príjmov roku 2012. Približne 20%-ný nárast réžie (B III – činnosť
sekretariátu a prevádzkové náklady) súvisí jednak so zintenzívnením práce sekretariátu, jednak s nárastom cien
energií, no najmä s nárastom položky B III-7 (dohody o vykonaní práce - projektový manažér neschváleného
projektu FVS pre Chatu pod Rysmi, M. Kupec, L. Gancarčík za výkon funkcie spoločného majetkového
správcu SHS JAMES a KST na chatách vo Vysokých Tatrách). Výrazné zvýšenie položky B-X (výdavky na RS
Kokava Háj) vyvolali náklady spojené s odpredajom chatiek (znalecké posudky, rôzne úradné poplatky) . 100%né prekročenie v položke B I-10 - pracovné cesty členov ÚR, je odrazom zvýšenej akčnosti štatutárov (stavebný
výbor rekonštrukcie Chaty pod Rysmi, inventarizácie všetkých objektov, rokovania s VÚC o zabezpečení
dodatkových zdrojov, snaha o odpredaj dubiózneho majetku na Kokave a v Bardejove a ďalšie aktivity). Ako
jeden z pozitívnych momentov E. Fábryová vyzdvihla zníženie oproti rozpočtu v položke B IV - poistenie
majetku, docielené výhodnejším prepoistením objektov. Upozornila, že v súlade s odporúčaním VV pri
zostavovaní rozpočtu 2011, správa neuvádza najväčší kapitálový príjem a výdaj - zisk z odpredaja chatiek RS
Kokava a náklady na rekonštrukciu Chaty pod Rysmi. Po diskusii P. Perhala požiadal doplniť do správy „pod
čiaru“ aj tieto položky.
P.Perhala vyzdvihol výrazné šetrenie oproti rozpočtu v položkách B I -1,2,3 - náklady na zasadnutia VV, ÚR
a VZ, a fakt, že rozpočtový schodok je napokon len necelých 8 000 €, za posledné roky najnižší.

V.Povoda kvitoval dobrý trend, aj táto správa aj situácia KST je oveľa lepšia ako sme mohli pred rokom dúfať.
V záujme väčšej transparentnosti správy o hospodárení do budúcna navrhol oddeliť prostriedky na správu
majetku a investície a prostriedky na činnosť. M. Herchl navrhol členenie až na 3 bloky - na programovú
činnosť, správu majetku (režijné náklady, náklady na údržbu, náklady na aparát) a kapitálové príjmy a výdaje
(príjmy z predaja nehnuteľností a ich reinvestovanie do rekonštrukcií alebo novostavby), s tým, že predloženú
správu nespochybňuje, len dáva námet na zlepšenie. E. Fábryová poďakovala diskutujúcim za pripomienky.
Uznesenie 34/2012: VV schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2011 s pripomienkami, a predkladá ju na
rokovanie Ústrednej rady a Valného zhromaždenia. Z: E. Fábryová, D. Valúch; T: 21.-22.4. 2012
6. Aktuálne úlohy Sekcie mládeže (S. Andrási)
Ostatné zasadnutie sekcie mládeže (SM) bolo 26.11. 2011 v Starej Lesnej za účasti P. Perhalu, najbližšie bude
28. 4. 2012 v Bratislave. Za stále aktuálne považuje S. Andrási dve dlhodobé úlohy – zvrátiť trend poklesu
členskej základne turistických oddielov mládeže a hľadať programové oživenie poskytovaním adrenalínovejších
aktivít ako sú bežná pešia turistika, cykloturistika, či lyžiarska turistika na bežkách. Keďže doznieva zimné
obdobie, konštatoval, že viac než bežky má mládež záujem vyskúšať si zjazdové lyžovanie, snowbording, skialpinistiku, prípadne snežnice. Pri zabezpečovaní ubytovania pre mládežníkov – a to už sa netýka len zimy, ale
celoročne, musia organizátori celkom vážne brať do úvahy novú podmienku, ktorá začína byť rovnako nutnou
súčasťou ubytovania mladých ako WC, či sprcha – možnosť pripojenia na internet.
Čo sa týka situácie v TOM-och, prebieha „mailová ofenzíva“ zameraná na overenie existencie TOM-ov a ich
činnosti, lebo mnohé sa rozpadli, alebo o sebe nedávajú vedieť. Vo funkčnom obsadení sekcie došlo k jednej
personálnej zmene - agendu zrazov, táborenia a súťaží prevzal od L. Kalasza Ján Chromík, aktívny kysucký
organizátor PTZ. Tohoročné preteky už sú na webe, tri kolá Slovenského pohára sú rozbehnuté. Bratislava,
Trnava, Nitra a Banská Bystrica krajské preteky nepripravujú. L. Kalasz ako pracovník programového centra
voľného času, bude mať v sekcii na starosti programové úlohy. Čo sa týka nových foriem, SM pripravuje nový
model Celoslovenskej súťaže TOM a na letný zraz chcú pripraviť preteky turistickej zdatnosti rodinných
(minimálne dvojgeneračných, ale ideálne až trojgeneračných) družstiev pod názvom Turist Rally. Rok 2011 bol
z hľadiska finančnej podpory pre SM nadštandardne dobrý, pomohlo to aktivitám, v ktorých chce SM
pokračovať, vrátane medzinárodných kontaktov (účasť na FICC Youth Rally v chorvátskom Splite, Olympiáda
TOM a iné súťaže s českými TOM-íkmi, stretnutia s rakúskými mládežníkmi,). Kontakty s A.TOM-om boli po
pretekoch v Pavloviciach v hlbokej kríze, ale vďaka osobnej iniciatíve P.Perhalu sa situácia dostala opäť do
normálu a možno bude aj lepšia - 27.4. bude v Bratislave podpísaná zmluva o spolupráci.
P.Perhala nadviazal na zmienku o tom, že sú mladí „zaťažení“ na internet. Zručnosť mládeže v práci so
súčasnými komunikačnými možnosťami (fotografujúce mobily, šírenie správ cez internetové sociálne siete
a pod.) by sa mala viac využiť pre propagáciu aktivít KST, alebo aspoň na ich dokumentáciu , navrhol sekcii
zakúpiť digitálny fotoaparát a kameru v limite do cca 300 €. Očakáva, že by s takouto výbavou v prvom rade
dokumentovali činnosť SM, ale mohli by „na objednávku“ dokumentovať aj aktivity iných sekcií a celého KST.
P.Perhala tlmočil predsedovi SM nespokojnosť organizátorov 59.Celoslovenského zrazu KST vo Vyhniach
a 43.Stretnutia TOM v Hliníku nad Hronom, že sa zasadnutí OŠ nezúčastňuje zástupca SM.
S. Andrási prisľúbil nápravu. Z úloh ktoré sekcia rieši v krátkodobom horizonte S. Andrási potvrdil prípravu
prezentácie SM pre konferenciu ERA-EWV-FERP v Bratislave (13.-15.4.2012) a ochotu SM zapojiť sa do
programu tzv. Solárných dní (séria podujatí zameraných na propagáciu energie z obnoviteľných zdrojov)
prvomájovým výstupom minimálne jedného, možno dvoch TOM-ov na Téryho chatu.
SM navrhuje na ocenenie funkcionárky a funkcionárov, ktorí sekciu dlhé roky „ťahajú“, menovite E.
Dučaiovú, D. Mišíka, A. Taššovú, M. Stachurovú, M. Majchútovú, N. Jančárovú, L.Kalásza, M. Šarvanca,
P.Perhalu a E. Fábryovú, Ľ. Andrásiovú a S Andrásiho. Písomné návrhy na predpísanom tlačive budú zaslané na
sekretariát dodatočne. VV vzal informáciu predsedu SM na vedomie. VV, resp. predseda KST schválili návrhy
SM na udelenie čestných ocenení KST, s jednou výnimkou: Nakoľko podľa platného VP o oceneniach predseda
KST nemôže udeliť ČU sám sebe, do zmeny VP na ÚR sa schválenie ocenenia preňho odkladá.
Uznesenie 35/2012: VV na návrh SM prerokoval a schválil udelenie ZO KST pre E.Dučaiovú D. Mišíka
a S.Andrásiho, SO KST pre A.Taššovú, L.Kalásza a M.Majchútovú; predseda KST schválil ČU KST pre M.
Stachurovú, N.Jančárovú, M.Šarvanca, E. Fábryovú a Ľ. Andrásiovú. VV ukladá sekretariátu vystaviť ocenenia
a zaslať navrhovateľovi. Odporúča udeliť ich: predsedovi SM S. Andrásimu a členke VV E. Fábryovej na
XIII.VZ KST, ostatným na 47.Stretnutí TOM v Hliníku nad Hronom.
Z: P.Perhala, D.Valúch., S. Andrási; T: 22.4., resp 2.7.2012
7. Príprava ÚR KST a XIII.VZ KST (P.Perhala, M. Heinrich)
Príprava prebieha podľa harmonogramu a stanovených termínov. Členom ÚR boli zaslané pozvánky a materiály,
regióny nahlásili delegátov na VZ.
VV vzal informáciu na vedomie.

8. Príprava regionálnej konferencie EWV v Bratislave (P. Perhala)
Sekretariáty KST a ERA komunikujú ohľadom prípravy bulletinu, programovej náplne, doplnenia bankových
údajov, aby zahraniční účastníci mohli poukázať peniaze bankovým prevodom. Uzávierka prihlášok je 31. 3. Je
v záujme KST prezentovať sa na konferencii v čo najlepšom svetle. Záujem stať sa partnerom konferencie
prejavili Slovenské elektrárne/ENEL, s ohľadom na dobrú spoluprácu im pomôžeme dostať do úvodného
programu v piatok večer aj ich prezentáciu. Za KST sa konferencie zúčastnia P.Perhala, ako zástupca KST pri
EWV, D.Valúch a I. Ovečková (organizačné zabezpečenie), V.Povoda, E.Škutová, J. Racek a S. Andrási
s prezentáciami venovanými značeniu TZT a mládeži, a možnosťou aktívne sa zúčastniť celej konferencie.
P.Perhala ďalej informoval , že obdržal písomnú odpoveď prezidentky ERA Lis Nielsen na uchádzanie sa KST
o usporiadanie celoeurópskej konferencie ERA na Slovensku v roku 2014. Na ten rok už evidujú záujem
o usporiadanie z Nemecka. Máme možnosť predstaviť sa ako protikandidáti , alebo prijať poverenie na
usporiadanie konferencie v roku 2015. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie 36/2012: VV schvaľuje aby KST prijalo poverenie ERA usporiadať celoeurópsku konferenciu ERA
v roku 2015. Ukladá P. Perhalovi oznámiť to prezidentke ERA počas regionálneho meetingu ERA v Bratislave.
Z: P. Perhala; T: 13.4. 2012
9. Rôzne
9.1 P.Perhala informoval, že spolupráca KST so Slovenskými elektrárňami, a.s. (SE), členom ENEL Group sa
dostáva do ďalšej fázy. Na podpis je pripravené Memorandum o vzájomnej spolupráci. Spolupráca je zameraná
na propagáciu a komunikačnú stratégiu projektu „Ekologizácia vysokohorských chát“ v oblasti Vysokých Tatier,
pre rok 2012. Záväzky pre KST sú v oblasti komunikácie ekologických zámerov partnera prostredníctvom webu
KST, časopisu Krásy Slovenska, ďakovných tabúľ v interiéri tatranských chát KST a informačných tabúl
v exteriéri. Benefitom pre KST je súvisiaci návrh Zmluvy o finančnom dare pre KST vo výške 5000 €.
Uznesenie 37/2012: VV schvaľuje pokračovanie partnerskej spolupráce KST so SE a poveruje P. Perhalu
podpísať pripravené Memorandum o spolupráci. Z: P. Perhala; T: ihneď
Uznesenie 38/2012: VV schvaľuje návrh zmluvy o finančnom dare od spoločnosti SE, ktorý bude predstavovať
účelovo viazané prostriedky v sume 5000 € určené na dobudovanie FVS na Chate pod Rysmi, poveruje P.
Perhalu a E. Fábryovú podpísať predmetnú zmluvu súčasne s podpisom Memoranda o spolupráci KST a SE. Z:
P. Perhala, E. Fábryová, T: ihneď
9.2 P. Perhala informoval, že dňa 20.2.2012 sa s jeho účasťou uskutočnilo v sídle KST v Bratislave rokovanie
predsedu Sekcie jazdeckej turistiky KST M. Hučka s predsedom Rakúskej federácie jazdeckej turistiky (ÖRF)
R. Mrstikom, ohľadom možnej cezhraničnej spolupráce. Zo stretnutia vzišiel návrh usporiadať na Slovensku
v Kopčanoch medzinárodnú konferenciu na tému jazdeckej turistiky s účasťou KST, KČT a ÖRF.
Uznesenie 39/2012: VV schvaľuje prípravu medzinárodnej konferencie v Kopčanoch na tému jazdeckej
turistiky, v termíne 19.-20.10.2012. Z: V. Povoda, M. Hučko; T: 19. 10.2012
9.3 P. Perhala informoval, že 19.3.2012 prijal predseda Trnavského samosprávneho kraja delegáciu KST
v zložení P. Perhala a E. Škutová. Bol prerokovaný okruh a možné formy spolupráce pri podpore značenia na
území VÚC Trnava a pri organizácii niektorých významných podujatí (60.CZ KST). Rokovanie vyznelo
nádejne, zo strany TTSK bol pripravený návrh Dohody o spolupráci, je to rámcová dohoda „kopírujúca“ dohodu
KST s VÚC Žilina.
Uznesenie 40/2012: VV schvaľuje návrh Dohody o spolupráci medzi KST a VÚC Trnava, zameranej na
podporu značenia TZT z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a na ďalšie súvisiace formy spolupráce
a finančnej aj nefinančnej podpory aktivít KST na území VÚC Trnava. Poveruje P. Perhalu podpísať predmetnú
Dohodu a ďalej komunikovať s VÚC Trnava ohľadom konkrétnych foriem spolupráce.
Z: P. Perhala, KT: 21.4.2012
9.4 P. Perhala informoval, že dostal v písomnej podobe nový návrh, v ktorom KČT ponúka pre členov KST
poskytnutie zliav z ceny ubytovania v rovnakej výške, akú majú členovia KČT, v zozname je 12 chát ústredia
KČT a 23 chát odborov a oblastí. P. Perhala konštatoval, že je to oproti stanovisku KČT z decembra 2011 zjavný
posun smerom k dohode. Ak k týmto 35-im chatám KČT pripočítame ďalších 14 chát A.TOM, kde budú mať
členovia KST zľavu na základe dohody pripravenej na podpis 27.4. v Bratislave, je to na území ČR spolu 49
objektov - len o jeden menej, ako navrhla delegácia KST na minuloročnom rokovaní v Rožňave. Požiadal
o názor ostatných členov VV. Š. Kuiš a V. Povoda komentovali nielen zvýšený počet chát, ale aj ich
rozmiestnenie, kvitovali, že pokrýva hlavné turistické oblasti. M. Herchl spomenul, že záujem o takúto dohodu
(recipročné poskytovanie zliav) bol z českej strany vždy, len chýbala ochota poskytnúť protihodnotu, tento návrh
je zatiaľ najprijateľnejší. E. Fábryová – pripúšťa dohodu s podmienkou: až po odsúhlasení s chatármi.
Po diskusii sa hlasovalo, s výsledkom 4 hlasy za prijatie dohody, 1 hlas proti.
Uznesenie 41/2012: VV väčšinou hlasov schvaľuje pristúpenie na dohodu KST-KČT o poskytovaní zliav
z ceny ubytovania, s tým, že: pôjde o 35 ubytovacích zariadení KČT podľa zoznamu v prílohe listu KČT
z 19.3.2012 a 5 vysokohorských chát KST, kde člen partnerskej organizácie dostane rovnakú zľavu, akú má člen

materskej organizácie. VV KST schvaľuje túto dohodu s platnosťou od 1.7.2012 na jeden rok a s možnosťou
ďalšieho predĺženia po obojstrannom vyhodnotení. VV ukladá predsedovi majetkovej komisie M. Herchlovi
neodkladne informovať chatárov a získať ich súhlas, poveruje predsedu KST podpísať dohodu na XIII. VZ KST.
Z: M.Herchl, P.Perhala; T: 22.4.2012
9.5 Ocenenia. P.Perhala pripomenul, že ešte pred A.Guldanom sa 80-ky dožíva 25.3.2012 aj ďalšia výrazná
osobnosť, dlhodobo pôsobiaca v sekcii značenia KST - profesor Ivan Zapletal. Navrhol udeliť mu pri príležitosti
významného životného jubilea plaketu A. Lutonského. Návrhy zo sekcií a regiónov: RR Prešov navrhuje
udelenie zlatého odznaku KST Dušanovi Kotorovi, držiteľovi SO z roku 2000; P. Perhala požiadal, aby sa do
uznesenia doplnil aj výsledok elektronického hlasovania, uskutočneného medzi februárovým a marcovým
zasadnutím VV, o udelení dvoch strieborných odznakov KST (O. Bače a V. Ilgová, návrh RR KST Turiec). M.
Herchl a Š. Kuiš k tomu mali poznámku, že síce hlasovali za, ale majú výhrady k spôsobu hlasovania. Aby sa
takéto prípady neopakovali, regionálne rady si majú ustrážiť termíny kedy chcú ocenenia odovzdávať a nie
vytvárať tlak na hlasovanie per rolam. P. Perhala informoval, že na návrh klubu Značkár Žilina vo svojej
kompetencii schválil udelenie troch Čestných uznaní KST.
Uznesenie 42/2012: a) VV prerokoval a navrhuje Ústrednej rade KST schváliť udelenie plakety A. Lutonského
I. Zapletalovi. ukladá sekretariátu vystaviť ocenenie a pozvať I. Zapletala na XIII. VZ KST v Martine, kde mu
bude ocenenie odovzdané.
b) VVprerokoval a schválil a udelenie ZO KST D. Kotorovi, ukladá sekretariátu vystaviť ocenenie a zaslať
navrhovateľovi.
c) VV elektronickým hlasovaním väčšinou hlasov schválil udelenie SO KST pre O. Bače a V. Ilgovú. Ocenenia
boli vystavené a zaslané navrhovateľovi.
d) predseda KST udelil ČU KST M. Cigánikovi, G. Cigánikovej a L. Dubecovi z klubu Značkár Žilina.
Ocenenia boli vystavené a zaslané navrhovateľovi. Z: P. Perhala, D.Valúch; T: 22.4.2012
9.6 P. Perhala informoval o najbližších hlavných podujatiach KST a významných podujatiach zahraničných
partnerov, na ktoré treba určiť delegátov. KST sa ospravedlnil z účasti na VZ SHS JAMES, nakoľko koliduje so
zasadnutím VV (23.-24.3.) v Rožňave; KST sa písomne ospravedlnil aj z účasti na VZ ÖTK (15.4.) vo Viedni,
keďže v rovnakom čase sa koná konferencia EWV v Bratislave. Pri nominácii na ďalšie tri podujatia bol
zohľadnený záujem členov VV reprezentovať KST v zahraničí a znalosť jazyka.
Uznesenie 43/2012: VV schvaľuje delegátov KST na blížiace sa významné podujatia nasledovne:
- na Konferenciu KČT, 31.3.2012, Pardubice (CZ), – P. Perhala
- na 19. Celoštátne stretnutie peších turistov MTSz, 25.-28. 5.2012, Gyenesdiás-Keszthely – M.Heinrich, Š.Kuiš,
A.Ollé
- na 49. Stretnutie čitateľov Krásy Slovenska 25.-27.5.2012, Kľak v M. Fatre – P.Perhala, E. Fábryová, J. Racek.
VV ukladá sekretariátu vystaviť súvisiace cestovné príkazy. Z: P. Perhala, D. Valúch; T: ihneď
10. Rozšírené zasadnutie VV s účasťou funkcionárskeho aktívu RR KST Rožňava
P.Perhala pozdravil domácich funkcionárov, predstavil členov VV a ich okruh pôsobnosti .
Predseda RR KST Rožňava a predseda TJ Elán M. Markušovský predstavil svojich spolupracovníkov – členov
RR a predsedov klubov, informoval o činnosti a celkovej situácii v Rožnavskom regióne. RR združuje 8
odborov KST : TJ Elán Rožňava, Volovec Rožňava, Dobšiná, Dúbrava Jelšava, Sosna Nižná Slaná, Prieslop
Slavošovce, Dievčenská skala Jovice, Dolina Štítnik.
V roku 2011 tvorilo členskú základňu 496 registrovaných turistov. Prevláda orientácia na pešiu turistiku,
čiastočne aj na vysokohorskú a lyžiarsku turistiku. Výkonnostná turistika stagnuje, cykloturistika dostala
príležitosť v minulom roku, keď Rožňava hostila záverečnú fázu 33. cyklozrazu KST. Podujatiu asi neprospelo,
že sa za pochodu menila koncepcia aj termín, ale aj tak sa ho zúčastnilo do 80 cykloturistov. Vlastné zázemie
aktívnych cykloturistov tu zatiaľ nie je, organizátori boli odkázaní na podporu sekcie CT. Ďalšou významnou
aktivitou v rokoch 2010-2011 bol projekt Krajina roka. Priniesol množstvo práce a starostí, našťastie nechýbala
pomoc z ústredia – v úvode projektu od Mira Herchla, v závere od Petra Perhalu, ktorý pomohol získať
z Ministerstva dopravy a zo SACR personálnu aj finančnú podporu pre záverečnú konferenciu.
S nepochopiteľným nezáujmom sa tento propagačný projekt stretol na rožňavskom magistráte, ostatné odbory
si našťastie na spoluprácu s miestnou samosprávou nesťažujú. Trvalou pamiatkou na projekt zostávajú dva nové
chodníky prepájajúce slovenskú a maďarskú sieť značených trás - zelená značka z Hrušova na hranicu a žltá
značka z Kečova na hranicu – prepojenie na Aggtelek a Josvafő. Stretnutie priaznivcov KST spojené s výstupom
na Dievčenskú skalu bolo peknou bodkou za Krajinou roka, teplé počasie, veľa ľudí, silná medzinárodná účasť
a obzvlášť si domáci cenili aj aktívnu účasť predsedu a ďalších členov VV KST.
RR ponecháva odborom autonómnu činnosť, zameriava sa na propagáciu turistiky voči nečlenom a na
koordináciu turistických akcií v regióne, v spolupráci jednak s klubmi jednak s obecnými úradmi. Informácie
o podujatiach šíria hlavne cez internet, využívajú stránky klubov, stránky obcí a lokálpatriotskú stránku
majgemer.sk, funguje spolupráca s turistickým informačným centrom (TIC) Rožňava.

G.Plichta, KST Dobšiná – odbor má 70 členov, vyvíja celoročnú turistickú činnosť, výstupy , vychádzky aj 3dňové prechody, mestský zraz turistov býva na Čuntave. V tomto roku je všetko v znamení 90. výročia turistiky
v Dobšinej. Po požiari nanovo vybudovali chatu Ritu, spolupráca s mestom je dobrá, vďaka nej spravili
odpočívadlá - lavičky a prístrešky na Čuntave a Ondrejisku. Sú ľudia čo by si zaslúžili ocenenie, pošlú písomné
návrhy. V čom by uvítali pomoc ústredia? Narážajú na odpor ŠOP SR, ochranári nechcú schváliť vyznačenie
TZT na Ondrejisko (aj keď ľudia tam chodia, tak či tak), nevedno či je dôvodom Národný park, alebo skôr to, že
niekto vplyvný tam má poľovnícky revír.
V.Hajči, KST Sosna Nižná Slaná – kraj je vinou veľkej nezamestnanosti chudobný, aj nízke členské je pre
mnohých problém zaplatiť, členská základňa registrovaných sa tak scvrkáva. Keď je akcia, ľudia sa radi pridajú,
obec pomáha v rámci svojich možností. Kraj má banícku minulosť, okrem výstupov na vrcholy robia aj náučné
trasy „po stopách baníckej činnosti“ .
O.Jasanová, KST Dúbrava Jelšava - ich klub má okolo 80 členov, vrátane mnohých Revúčanov. Majú pestrý
celoročný program, výlety aj brigády, vedia sa uskromniť, nemajú problémy.
V. Fráková, KST Prieslop Slavošovce - je učiteľka, vedie turistický krúžok. Registrovaných členov je pomenej,
ale nečlenov ochotných prísť na výlet aj na brigádu je dosť. Radi by viacej spropagovali Slavošovský tunel, je to
veľmi zaujímavá technická pamiatka, o ktorej mnohí turisti nevedia.
J.Lakomý, KST Dievčenská skala – relatívne nový odbor, má momentálne 23 členov, minuloročné akcie
(Krajina roka, cyklozraz, stretnutie priaznivcov KST) boli silným impulzom, spolupráca s obcou je dobrá. Chcú
vybudovať odpočívadlo – altánok, je to v štádiu schvaľovania.
A.Lukáč, KST Volovec Rožňava – v RR je predsedom sekcie PT. V klube majú okolo 50 členov, jednou z ich
tradičných akcií je Novoročný výstup na Volovec. Kolektív je napriek snahe o omladenie viac než „dospelý“.
M.Markušovský, KST TJ Elán – klub vznikol z turistického krúžku pri Dome pionierov, má okolo 90 členov.
Pred rokmi sa mohli popýšiť aj viacdennými expedíciami do zahraničných horstiev, v súčasnosti sú to už,
s ohľadom na vek, menej náročné akcie. Mrzí ho, že funkcie musia ťahať penzisti, obáva sa generačného zlomu.
Pri výmene stráží na čele KST v roku 2010 viac dôveroval starému vedeniu, no rád priznáva, že za uplynulé dva
roky zmenil názor. Vidí iniciatívu omladeného výkonného výboru, rád by sa toho dožil aj na regionálnej úrovni.
V mene regionálnej rady ešte raz poďakoval, že sa výjazdové zasadnutie VV KST uskutočnilo v Rožňave
a pozval prítomných na večeru v réžii RR Rožňava.
P.Perhala poďakoval M. Markušovskému za milé pozvanie a všetkým prítomným funkcionárom, že si našli čas
na stretnutie. Vysoko ocenil organizačné nasadenie a úsilie ktoré M.Markušovský a jeho tím ukázal i pri
zabezpečení Krajiny roka aj Stretnutia priaznivcov KST. Pre KST to bola vlastne rozlúčková akcia s turistickou
federáciou NFI, je dôležité, že sme spoluprácu ukončili so cťou. K okrúhlemu výročiu organizovanej turistiky
v Dobšinej navrhol P.Perhala udeliť miestnemu odboru Plaketu KST.
Uznesenie 44/2012: VV schválil návrh na udelenie Plakety KST pre KST Dobšiná pri príležitosti 90. výročia
vzniku miestneho turistického klubu. Uložil sekretariátu pripraviť plaketu a zabezpečiť jej odovzdanie na VZ
KST Z: P.Perhala, D.Valúch; T:22.4.2012
M. Markušovský na záver pracovnej časti stretnutia informoval , ako bude prebiehať sobotňajší turistický
program a pútavo popísal flóru a krasové zvláštnosti Silickej planiny.
___
V sobotu 24.3. sa P. Perhala, V. Povoda, A. Mazániková, D. Valúch a Z. Jendželovská zúčastnili 45. Jarného
prechodu Silickou planinou, z Ardova do Silice. Z hľadiska prevýšenia nenáročná 15 km túra umožnila
vychutnať si osobitý ráz krajiny na planine, ktorej príroda sa vinou mimoriadneho sucha len neochotne
prebúdzala do jari. V kobercoch minuloročnej, mrazom do hneda sfarbenej trávy kde-tu potešil oko turistu
žiarivo žltý kvet hlaváčika jarného, alebo fialové, z chlpatého kožúška vykúkajúce trsy poniklecov
slovenských. Hlavnými geologickými atrakciami na trase boli popri množstve závrtov dve priepasti, tzv.
ľadnice – Bezodná a Silická. Dobre zorganizované podujatie ozdobila vysoká účasť okolo 250 turistov (tri úplne
nabité autobusy!), s potešujúco silným zastúpením mládeže a príjemné, na marec nečakane teplé počasie.
Zapísal: D.Valúch
Peter P e r h a l a
predseda KST

