Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej rady Klubu slovenských turistov,
uskutočneného 20.11. 2010 v Martine – Priekope
Prítomní: Ballo Ivan, Cigánik Jozef, Dorniak Jozef, Dragúň Peter, Fábryová Erika, Fiľakovský Juraj, Fulka
Michal, Guldan Arnošt, Hasák Anton, Herchl Miroslav, Hudák Štefan, Krasková Ivana (v zast. M. Chovana),
Chovanec Marián, Janotík Štefan, Jeremiáš Vojtech, p. Sadloň (v zast. J. Kalamena), Kaliský Dušan, Király
Ondrej, Krátky Emanuel, Kuiš Štefan, Kunák Ján, Jadrníček Vladimír (v zast. Š. Labaja), Heinrich Marek (v
zast. F. Lonca), Ľupták Ján (NR), Majchútová Miroslava, Markušovský Martin, Ollé Alexander, Perhala Peter,
Petrík Marián, Povoda Vladimír, Racek Jindrich, Reiser Dušan, Šinka Ivan, Škutová Eva, Šoffa Jozef, p.
Porvazník (v zast.J. Štefáka),Vallo Andrej, Valúch Dušan, Vereščák Ján, Žabka František, Žilka Milan.
Prizvaní: Andrási Stanislav, Mazániková Anna, Mitaľ Jozef, Ovečková Ida, Pullman Ján
Hostia: Hlatký Juraj (SCK), Koller Igor (SHS JAMES)
PROGRAM
1/ Otvorenie P. Perhala
2/ Schválenie programu, prac. predsedníctva, prac. komisií a rokovacieho poriadku Š. Kuiš
3/ Odovzdanie ocenení P. Perhala
4/ Kontrola plnenia úloh M. Fulka
5/ Informácia o doterajšej činnosti a o rozpracovaní úloh od XI. VZ KST P. Perhala
6/ Predbežné hodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2010 E. Fábryová
7/ Návrh na zmenu stanov KST a VP predpisov KST M. Fulka
8/ Návrhy na zmeny zloženia v sekciách a komisiách a zmeny v pomenovaní komisií A.Guldan,V.Povoda
9/ Návrh na udelenie ocenení P. Perhala
10/ Správa revíznej komisie J. Pullman
11/ Návrh na zvolanie XII.VZ KST M. Fulka
12/ Návrh rozpočtu do XII. VZ KST E. Fábryová
13/ Informácia o správe majetku M. Herchl
14/ Návrh na zmenu spoluvlastníckych podielov Chaty pod Rysmi P. Perhala
15/ Diskusia Š. Kuiš
16/ Prijatie uznesenia
17/ Záver
1/ Otvorenie
Rokovanie o 9.35 otvoril predseda KST Peter Perhala. Privítal členov ÚR a hostí v aule SOŠD, informoval
o časovom rámci rokovania, dal do pozornosti dve nové publikácie pripravené pre účastníkov – odbornú
publikáciu pre značkárov „TIM na TZT na Slovensku“ a Kalendár podujatí KST 2011. Požiadal predstaviteľov
regionálnych rád, aby kalendár vzali nielen pre RR, ale pre všetky OKST ktoré majú vo svojom regióne,
poďakoval za ochotu podieľať sa na distribúcii kalendára týmto spôsobom, ktorý zníži poštové náklady
sekretariátu. Po týchto organizačno-technických informáciach dostali slovo hostia.
Igor Koller - predseda a tajomník SHS JAMES vyjadril potešenie so zlepšujúcich sa vzťahov a rastúcej dôvery
medzi vedením spolku horolezcov a klubu turistov, poďakoval za pozvanie a recipročne tlmočil pozvanie pre
predsedu KST na Valné zhromaždenie SHS JAMES. Vyslovil presvedčenie že sa podarí zfunkčniť spoločnú
majetkovú komisiu ktorá by sa majetku v spoluvlastníctve mala v záujme členskej základne oboch organizácií
venovať pravidelnejšie a systematickejšie ako to bolo doteraz. Zmienil sa o rekonštrukcii Chaty pod Rysmi
a spoločnej zodpovednosti KST a SHS JAMES za jej úspešné dokončenie. Požiadal o intenzívnejšiu propagáciu
možnosti zakúpenia mimoriadnych známok KST (ale aj SHS JAMES), apeloval aby sa aj cez všetky osobné
konexie členov ÚR hľadali cesty k sponzorom.
Juraj Hlatký, predseda Slovenského Cykloklubu(SCK) – uvítal, že po rokoch, keď bol SCK považovaný za
odštiepenecký subjekt, môže byť na tomto fóre ako predstaviteľ partnerskej organizácie. Zdôraznil blízkosť
programových cieľov, no odlišný prístup k zabezpečeniu a financovaniu ich realizácie. SCK z rôznych grantov
a z prostriedkov miest, obcí a VÚC vyznačil už takmer 15 000 km cyklotrás. Spomenul blízkosť systému práce
značkárov oboch organizácií (akreditácia, metodika) a spoluprácu s Klubom značkárov KST. Kvitoval podpis
dohody KST – SCK o vzájomnej podpore a spolupráci, stalo sa tak na úvod 32. slovenského cyklozrazu
v Bratislave, na ktorý SCK pomohol získať prostriedky, vyhliadky na spoluprácu do budúcna sú nádejné.
2/ Schválenie programu, prac. predsedníctva, prac. komisií a rokovacieho poriadku
Vedením rokovania poverený podpredseda KST pre turistiku a medzinárodné vzťahy Štefan Kuiš požiadal
o návrhy na doplnenie programu. P. Perhala požiadal o doplnenie dvoch bodov, ktorých zaradenie na program
ÚR schválil výkonný výbor na svojom zasadnutí v predvečer rokovania ÚR, 19.11.2010
– návrh na vypovedanie nájomných zmlúv (prenájom vysokohorských chát a ďalších ubytovacích objektov)

uzatvorených cez TURSERVIS KST, s.r.o., k 31.12.2010
– a návrh na poskytnutie pôžičky z prostriedkov KST pre TURSERVIS KST, s.r.o.
Ďalej požiadal o zmenu poradia – skoršie zaradenie bodu 14 s ohľadom na časovo limitovanú prítomnosť I.
Kollera z SHS JAMES, ktorý by bod rád osobne uviedol.
Predložené návrhy úpravy programu rokovania boli odhlasované s výsledkom: Za -všetci; proti - 0; zdržal sa- 0.
K voľbe pracovného predsedníctva Š. Kuiš navrhol, aby dvoch štatutárov (P. Perhala, Š. Kuiš) doplnil jeden
zástupca regiónov a jeden zástupca sekcií , konkrétne – Marián Chovanec z RR Trenčín a Vojtech Jeremiáš,
predseda sekcie VhT. O návrhu dal hlasovať, výsledok: za - všetci ; proti - 0 ; zdržal sa - 0 .
Rovnako hladko pokračovalo schválenie pracovných komisií – mandátová komisia navrhnutá v zložení: Ivan
Ballo, Emanuel Krátky, Ivana Krasková a návrhová komisia, navrhnutá v zložení Ján Kunák, František Žabka
a Vladimír Jadrníček, so zhodným výsledkom hlasovania: za - všetci ; proti - 0 ; zdržal sa - 0 .
Posledným procedurálnym návrhom v rámci tohto bodu bolo schválenie Rokovacieho poriadku , výsledok
hlasovania: za - všetci ; proti - 0 ; zdržal sa - 0 .
3/ Odovzdanie ocenení
Na návrh VV KST dostali ocenenie členovia ÚR, ktorí mali v roku 2010 životné jubileum: Čestné uznanie KST
– Ivan Ballo, Marián Chovanec; Strieborný odznak KST – Milan Žilka, Pavol Martinček, Štefan Kajda. Na
návrh Mariana Petríka VV odsúhlasil Zlatý odznak KST pre Ľuboša Škumáta. Prvým trom menovaným
ocenenie spolu s poďakovaním odovzdal P. Perhala. Ďalší traja neboli prítomní, ocenenie im bude odovzdané
pri inej vhodnej príležitosti.
4/ Kontrola plnenia úloh z XI. VZ
Úlohy pre výkonný výbor prijaté uznesením XI.VZ zrekapituloval podpredseda VV KST pre organizáciu
a legislatívu Michal Fulka.
Uznesenie C/1: VZ splnomocnilo VV doriešiť zloženie sekcií a komisií KST do najbližšieho zasadnutia ÚR KST
Stav: úloha splnená. Boli zvolané mimoriadne aktívy Rady mládeže (30.6.) a sekcie LT (2.10) s účasťou
viacerých doterajších aj perspektívnych členov, v oboch prípadoch bol prítomnými odsúhlasený kandidát na
predsedu, tieto návrhy sú dnes ústrednej rade predložené na schválenie - Stanislav Andrási (RM) a Jozef Mitaľ
(LT). Medzinárodná komisia na svojom zasadnutí 16.10. okrem iného vyriešila aj redukciu zloženia, aby
neprekračovala stanovami určený maximálny počet 9 členov. Keďže vo viacerých ďalších sekciách nastali po
XI. VZ zmeny, výkonný výbor svojim uznesením č 67/2010 potvrdil, že dnešnému rokovaniu ÚR sa predkladá
na schválenie to zloženie, ktoré si príslušná sekcia/komisia odhlasovala na svojom prvom zasadnutí po XI.VZ
KST. Bude to samostatný bod programu
Uznesenie D/1: Zaoberať sa pripomienkami a námetmi z diskusie na XI. VZ KST. T: 30.6.2010
Stav: úloha splnená čiastočne. Vecné pripomienky boli zohľadnené, námety ktoré mali koncepčný ráz sa
postupne premietnu do programu VV, resp. do návrhu rozpočtu na budúci rok.
Uznesenie D/2: Dopracovať podkladovú správu o činnosti v zmysle pripomienok. T: 30.6.2010
Stav: úloha splnená. K podkladovej správe predchádzajúceho predsedu M. Herchla o činnosti v uplynulom
období neboli pripomienky.
Uznesenie D/3: Pripraviť návrh volebného a rokovacieho poriadku pre budúce VZ KST. T: zasadnutie ÚR KST
Stav: úloha splnená. Organizačná komisia oba návrhy pripravila na úrovni vykonávacích predpisov (VP)
a zaslala regiónom na pripomienkovanie. Návrhy so zapracovanými pripomienkami sú dnes predkladané na
schválenie ÚR.
Uznesenie D/4: Prerokovať a schváliť termín konania XII. VZ. T: zasadnutie ÚR KST
Stav: úloha splnená, návrh je dnes zaradený na program rokovania.
Uznesenie D/5: Upraviť vykonávací predpis o zásadách udeľovania čestných ocenení nasledovne: Čestné
ocenenia po Zlatý odznak KST (vrátane) schvaľuje VV KST, plaketu A. Lutonského, medailu M. Janošku a
čestné členstvo schvaľuje ÚR KST. T: 31. 7. 2010
Stav: úloha splnená. Predseda organizačnej komisie pripravil nové znenie VP8 Ocenenia.
Uznesenie D/6: Vypracovať zápis z XI. VZ KST. T: 30.6.2010
Stav: úloha splnená v predĺženom termíne. Zápis bol v polovici októbra distribuovaný členom ÚR.
Uznesenie D/7: Odovzdať funkcie členmi odchádzajúceho výboru členom novozvoleného výboru. T: 31.7.2010
Stav: úloha splnená čiastočne. Predseda KST vyzval odovzdávajúcich na skompletizovanie odovzdávanej
agendy v predĺženom termíne do konca roku 2010.
Uznesenie D/8: Dopracovať návrh nového znenia Stanov KST, rozposlať RR na pripomienkovanie.T: 31.8.2010
Stav: úloha splnená. Organizačná komisia návrh Stanov dopracovala a zaslala regiónom na pripomienkovanie.
Návrh so zapracovanými pripomienkami je dnes pripravený na predloženie a schválenie ÚR.
Uznesenie D/9: Zaoberať sa návrhmi sekcií a komisií KST. T: 30.9.2010
Stav: úloha má dlhodobý charakter, VV ju plní priebežne.
K hodnoteniu plnenia úloh neboli z pléna vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce poznámky. Predsedajúci
v technickej poznámke informoval, že pri prezentačnom stolíku sú k dispozícii poštové poukážky na
predplatenie časopisu Krásy Slovenska. Členom KST stanovila redakcia zvýhodnené predplatné 11,75 €, na

poukážke treba uviesť ako variabilný symbol číslo svojho členského preukazu.
5/ Informácia o doterajšej činnosti a o rozpracovaní úloh od XI. VZ KST
Obsiahlu informáciu predniesol predseda KST P. Perhala. Okrem podrobného prehľadu pracovných stretnutí,
zasadnutí, rokovaní, služobných ciest a ostatných aktivít členov VV sa zmienil aj zmenách v obsadení a činnosti
sekretariátu. Doterajšia hospodárka A. Slivková dala výpoveď, ktorá jej plynie do 31.12. 2010, je záujem riešiť
jej náhradu poskytnutím plného pracovného úväzku pre Ing. Idu Ovečkovú. Kriticky komentoval niektoré kroky
bývalého predsedu M. Herchla, upozornil na veľmi zlú ekonomickú situáciu, ktorú nové vedenie zdedilo, v tej
súvislosti spomenul, že treba prehodnotiť členstvo v medzinárodných turistických federáciách, kde postupne
narastá výška členských poplatkov a tiež neúmerne zaťažuje rozpočet. Zdôraznil svoje odhodlanie zlepšiť
informovanosť o dianí v KST ako do vnútra organizácie tak aj do vonkajšieho prostredia. Skrátené zápisy
(rešerše) zo zasadnutí VV KST sú na internete. V priebehu jesene sa uskutočnili dve podujatia na zviditeľnenie
KST pre médiá a bežných občanov – deň otvorených dverí (27.9.) a osadenie smerovníka – vytvorenie TIM
TZT v predzáhradke sídla KST na Záborského ul. V Bratislave (13.10.), boli k tomu vydané tlačové správy.
Cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o verejno-prospešných aktivitách KST, sľubujeme si od toho jednak
prílev nových členov, jednak sú to signály voči ministerstvu, aby na KST mysleli pri rozdeľovaní štátnych
dotácií.
Ďalej P. Perhala informoval, že sám seba ponúkol do funkcie konateľa TURSERVIS KST.s.r.o, namiesto RNDr.
Petra Vyskočila, ktorý v tejto funkcii skončil k 31.10.2010, valné zhromaždenie eseročky jeho návrh schválilo.
Funkcie sa ujal bez nároku na odmenu a jej výkon považuje za dočasný. Tak ako v ďalšom zaznie, hospodárska
evidencia eseročky bola už niekoľko rokov vedená nedôsledne a neprehľadne, ako predseda KST považuje za
nutné detailne spoznať stav. Zatiaľ naráža na to, že chýbajú faktúry aj ďalšia dokumentácia, čo vzbudzuje rôzne
podozrenia. Ak ÚR schváli vypovedanie nájomných zmlúv cez TURSERVIS, majetková agenda sa vráti do KST
čo bude transparentnejšie a výkon funkcie konateľa bude potom viac-menej len formálny .
( Celé znenie informácie o aktivitách VV KST od XI.VZ KST je na www.kst.sk)
Predsedajúci dal plénu možnosť vyjadriť sa k prednesenej informácii.
A. Hasák sa zaujímal ako je to so zvýhodnením na chatách pre tých, čo si kúpili mimoriadnu členskú známku.
Pôvodne to bolo avizované tak, že tí, čo majú v preukaze túto mimoriadnu známku, budú mať zľavu KST
z ceny ubytovania zvýšenú o ďalších 10%, platí to aj v praxi? Bude mimoriadna známka aj na budúci rok?
Zodpovedal P. Perhala: Na mimoriadnej známke je uvedený rok 2010, ale ten treba brať len ako rok vydania,
neobmedzuje platnosť známky. Jej nákup bude možný a žiadúci (s ohľadom na to, čo k rekonštrukcii Chaty pod
Rysmi povedal hosť I. Koller) aj v roku 2011, iná vec je výška zľavy. V nových zmluvách pre nájomcov
(chatárov) na chatách, ktoré KST vlastní, resp. spoluvlastní, je zakotvená povinnosť chatára dávať 50%- nú
zľavu z cenníkovej ceny ubytovania všetkým členom KST.
M. Herchl namietal voči prednesenej správe. Podľa neho je neobjektívna, viacere jej pasáže sú formulované tak,
že to musí brať ako neopodstatnený útok na svoju osobu. Ak mu terajší predseda vytýka nejaké kroky, že už na
ne nemal oprávnenie, mohlo sa tak stať v prechodnom období než boli zmenené podpisové vzory a podobne. No
prehlasuje, že vždy konal v dobrej viere, nie s úmyslom obohatiť sa, alebo poškodiť KST. On naopak vytýka
novým štatutárom, že konajú aj pomimo uznesení výkonného výboru, preto navrhuje uznesenie, že štatutári nie
sú v rámci VV KST žiadny samostatný orgán. Čo sa týka členstva v medzinárodných asociáciách , apeloval, aby
nedošlo k unáhleným krokom, aby sa zbrklo nerušilo to, čo sa roky budovalo. Tvrdenie, že v TURSERVISE
chýba dokumentácia a že bolo KST cez TURSERVIS vytunelované, považuje za zavádzajúce. Pripustil, že
v dokumentoch je neporiadok, to treba dať do poriadku ale nie útočiť hneď na celú koncepciu vedenia
majetkovej agendy prostredníctvom eseročky. Vzťah KST – TURSERVIS mal svoju genézu aj opodstatnenie
a v princípe nepredstavoval pre účtovníctvo KST ani záťaž, ani zahmlievanie. Podľa M. Herchla to môže
potvrdiť aj pani Bardíková z konzultantskej firmy SAFE, ktorá v posledných rokoch vykonáva dohľad nad
účtovníctvom KST. Druhá vec je, že KST prevažne nemalo šťastie na výber konateľov TURSERVIS-u a ďalšia
vec ak vo výberovom konaní na chatárov zostali prevažne subjekty ktoré nie sú platcom DPH tak sa stráca aj
daňová výhoda účtovania cez TURSERVIS a potom je východiskom vrátiť vsa k priamej správe majetku, bez
medzičlánku, ktorým bol TURSERVIS. M Herchla prerušil predsedajúci Š.Kuiš, aby mohla byť prečítaná
správa mandátovej komisie: Z 51 pozvaných delegátov (členov ÚR) je osobne, alebo v zastúpení fyzicky
prítomných 41delegátov, štyria z nich nesplnili stanovenú požiadavku - nepreukázali sa platným členským
preukazom. Traja (D. Kaliský, O. Király a A. Ollé) preto, že si preukaz zabudli vziať, štvrtý – pán Sadloň,
zastupujúci RR Senica, preukaz nemá lebo nie je členom KST. Predsedajúci sa pozastavil nad tým, že RR Senica
poslala človeka, ktorý nie je členom KST. Nasvedčuje to, že po úmrtí V. Schaala tam situácia ešte nie je
skonsolidovaná. Pán Sadloň sa rokovania ÚR zúčastňovať môže, ale len ako hosť, bez platného mandátu.
Ostatných troch všetci poznajú a o ich členstve niet pochýb, no aj tak dal Š. Kuiš hlasovať, či plénum súhlasí
s uznaním ich mandátu. Výsledok: za - 34; proti - 2; zdržali sa - 4. Na základe toho predseda mandátovej
komisie upresnil počet prítomných s platným mandátom na 40, čo predstavuje 78,43 % -nú účasť a konštatoval,
že rokovanie ÚR je uznášaniaschopné.
Po vystúpení predsedu mandátovej komisie pokračovala rozprava. V reakcii na vystúpenie M. Herchla sa

o slovo prihlásila E. Škutová. Prezentovala svoj pohľad na minulosť a súčasnosť TURSERVISu, v mnohých
ohľadoch spochybnila to čo uviedol M. Herchl a obvinila ho z priamej zodpovednosti za taký stav, keď
TURSERVIS nie je schopný platiť svoje záväzky a hrozí mu exekúcia.
Š. Kuiš umožnil M. Herchlovi reagovať na E. Škutovú. M. Herchl pripomenul aféru okolo odpredaja
sociálnych objektov Eurokempu v Tatranskej Lomnici, keď vtedajší štatutári E. Škutová a D. Kaliský konali bez
poverenia výkonného výboru, pridal novšiu skutočnosť, že v kauze TURSERVIS versus Šuniar svedčil D.
Kaliský v prospech Šuniara, čím významne poškodil TURSERVIS. Podľa M. Herchla TURSERVIS investoval
do vybavenia chát a do stavebnej parcely na Skalke, teraz síce eseročka nemá prostriedky na účte, ale pribudla
jej hodnota v majetku. O slovo sa prihlásil J.Cigánik, ktorý vyjadril sklamanie a rozhorčenie z toho čo sa
dozvedá. Upozornil, že vyťahovanie starých hriechov a vzájomné osočovanie bez predloženia dôkazov nič
nevyrieši. Ak niekto poruší stanovy, alebo vykonávacie predpisy, má sa tým zaoberať revízna komisia nie
Ústredná rada. Revízna komisia nech vec prešetrí a nech pripraví návrh riešenia aj vyvodenia zodpovednosti ak
sa podozrenia potvrdia. Š. Kuiš to komentoval ako návrh na uznesenie, ktorý dal do pozornosti návrhovej
komisii. Správu predsedu o činnosti od XI. VZ vzala ústredná rada na vedomie.
6/ Predbežné hodnotenie rozpočtu za rok 2010
Referovala podpredsedníčka KST pre ekonomiku a marketing E. Fábryová. Na úvod svojho vystúpenia sa
účastníkom rokovania ospravedlnila, že v písomnej podobe dostali v materiáloch len návrh rozpočtu na úvodnú
časť roka 2011 - do termínu XII. VZ, a že predbežné hodnotenie čerpania rozpočtu 2010 skomentuje len ústne
a maximálne stručne. V situácii keď nie je uzavretý rok a keď si ona sama ešte neutvorila komplexný obraz
o všetkých pohľadávkach a záväzkoch nechce robiť predčasné závery. Hodnotenie čerpania rozpočtu bude
súčasťou správy o hospodárení za rok 2010 , ktorú pripraví pre ďalšie stretnutie ÚR, v predvečer XII.VZ.
V komentári k písomnému návrhu rozpočtu na január-február 2011 zdôraznila, že na strane príjmov nie je
okrem členského a nájmov z chát nič isté, no v dobrej viere dúfame, že štátnu dotáciu získame. Uvažované
využitie prostriedkov by malo smerovať jednak do opráv a údržby majetku, na chod organizácie, na činnosti
a školenia podľa požiadaviek sekcií, len si musia všetci uvedomiť, že nie je možné splniť všetky požiadavky.
Predsedajúci konštatoval, že týmto v predstihu odznel aj komentár k návrhu rozpočtu, v programe
zaradený ako bod č. 12. a dal slovo niekoľkým delegátom, ktorí sa hlásili do diskusie:
A. Hasák, sekcia CT: Aj keď je to len návrh na necelé tri mesiace, v tom čase je zimný zraz, tak by mala byť
v rozpočte položka na propagáciu. E. Fábryová: V rozpočte je položka priamo pre zimný zraz.
J. Mitaľ, sekcia LT: Bude možné využiť pridelené prostriedky na činnosť sekcie LT na školenie cvičiteľov pre
potreby budúcoročného 7.MZZT v okolí Levoče? E. Fábryová: Ak nebudú prostriedky spotrebované na
zasadnutia sekcie, tak je možné využiť aj na školenie.
J.Šoffa, sekcia VT: jeho poznámka sa netýkala priamo rozpočtu. Kritizoval, že rokovanie sa drobí, stále sa
odbieha do starých osobných sporov a obviňovania čo kto kedy urobil, alebo neurobil. Nič to nerieši, len sa tým
podľa neho stráca čas. Podporil názor s ktorým už skôr vystúpil J. Cigánik, že je treba zapojiť revíznu komisiu,
k tomu dodal, že je asi zbytočné mať takú revíznu komisiu, ktorá nič nevidí.
Následne bol návrh rozpočtu schválený, s pripomienkami, výsledkom hlasovania: za- 34, proti- 0, zdržal sa- 6.
Predsedajúci vyzval predsedu revíznej komisie, aby predniesol správu revíznej komisie. Správa RK bola
v programe avizovaná neskôr, ale pretože niektorí diskutéri obvinili RK z nečinnosti, Š. Kuiš operatívne zaradil
tento bod hneď za prerokovanie návrhu rozpočtu.
10/ Správa revíznej komisie.
Referoval predseda revíznej komisie KST Ján Pullman. Informoval, že RK, vzhľadom na to, že pôsobí aj ako
RK pre TURSERVIS KST, s.r.o. sa v poslednej dobe sústredila práve na kontrolu účtovnej evidencie tohto
subjektu. Kontrolu komplikoval fakt, že sa členovia komisie nedokázali dostať ku všetkým zmluvám a faktúram,
lebo ich systematické zakladanie absentovalo. Aj z toho čo k dispozícii bolo, sa dá ako závažné zistenie
konštatovať nárast neproduktívnych nákladov na stredisko Kokava Háj, už v roku 2009 to bolo cez 26 tisíc €, za
rok 2010 to bude zrejme ešte viac. Sú to náklady na energie, na správu, pribudli náklady na prehraný súdny spor
s predchádzajúcim nájomcom J. Šuniarom. Ak bolo rozhodnuté o predaji, treba zariadenie čo najskôr predať.
Nedostatkom - a týka sa aj ďalších objektov - je, že k faktúram chýbajú prílohy s rozpisom prác. Revízna
komisia uskutoční do konca roka hĺbkovú kontrolu v kancelárii TURSERVISu s cieľom skompletizovať
a usporiadať účtovné doklady a pripraviť spresnenú informáciu na ďalšie rokovanie ÚR. K prednesenej správe
mal poznámku M. Herchl, pripomenul, že RK počas celého uplynulého volebného obdobia nesignalizovala
žiadne závažné nedostatky, on sám doma žiadne účtovné dokumenty nemá, bude nápomocný pri komunikácii
s odvolaným konateľom P. Vyskočilom, u ktorého pravdepodobne zostala chýbajúca časť dokladov.
K odpredaju RS Kokava – záujemcovia boli ale, so žiadnym sa nepodarilo dohodnúť na cene, ktorou bol
odpredaj podmienený predchádzajúcim rozhodnutím ústrednej rady. Ak majetková komisia nebude viazaná
spomínaným rozhodnutím, predaj bude mať väčšie šance. Predsedajúci konštatoval, že ÚR vzala správu revíznej
komisie na vedomie.
6 a/ Vsunuté návrhy, dodatočne zaradené do programu ÚR v zmysle uznesenia VV KST z 19.11.
Návrhy uviedol predseda KST Peter Perhala.

6 a-1 Prvý návrh sa týka nájomných zmlúv z decembra 2007, na základe ktorých nájomcom majetku vo
vlastníctve, resp. spoluvlastníctve KST je spoločnosť TURSERVIS KST, s.r.o., ide o návrh na vypovedanie
týchto nájomných zmlúv uzatvorených cez TURSERVIS, k 31.12. 2010. Podkladom pre tento návrh sú
odporúčania vypracované našou zmluvnou auditorkou pani Bardíkovou, navrhovaným krokom chceme
dosiahnuť prehľadnejší stav, zníženie nákladov na účtovníctvo a daňovú optimalizáciu (výhodnejší odpočet
DPH). Návrat do stavu priameho spravovania majetku, bez TURSERVISu, bol prerokovaný aj so
spoluvlastníkom tatranských chát, s SHS JAMES, spoluvlastník navrhnutý krok podporuje, máme aj ich
písomný súhlas. Výkonný výbor KST včera tento návrh prijal ale schváliť to ako vyšší orgán musí Ústredná
rada. Ak to odsúhlasíte, na vypovedanie spomínaných zmlúv k 31. 12. 2010 bude nadväzovať podpis nových
nájomných zmlúv, priamo s chatármi. Neznamená to likvidáciu TURSERVIS KST, s.r.o., len jej tzv. “uspanie“
na minimálne 5 rokov. K návrhu sa diskutovalo:
M. Herchl: Navrhol nie vypovedať, ale ukončiť dohodou. Š Kuiš: otázku formulácie necháme na právnikov.
D. Kaliský: Ak TURSERVIS splnil svoju historickú úlohu, všetok majetok ktorý v ňom je, treba vrátiť do KST.
M. Fulka: Okamžitý majetkový prevod by bol neekonomický, môže sa udiať postupne.
Š. Hudák: Ako sa vlastne bude ten spoločný majetok spravovať? Aj v rodinách vie spoločný majetok narobiť zlú
krv, čo ak sa KST s SHS JAMES nezhodne? P. Perhala: Na to je spoločná majetková komisia, ktorá tak či tak
existuje, bude to ošetrené zmluvou a ak ÚR tento návrh schváli, bude prijatý nový zamestnanec sekretariátu na
účtovno-ekonomickú agendu oboch subjektov, KST aj TURSERVIS KST, s.r.o., nahradí doterajšiu hospodárku.
Š. Hudák: Informácia o tomto kroku bude dostupná všetkým členom KST? P. Perhala: Uznesenie a zápisnica
budú umiestnené na www.kst.sk. Po rozprave dal predsedajúci o návrhu hlasovať. Návrh bol jednomyseľne
schválený.
6 a-2 Druhý návrh: Poskytnúť pôžičku z prostriedkov KST pre TURSERVIS KST, s.r.o. vo výške 20 tisíc €.
Dôvodom je stav keď eseročka má neuhradené faktúru v hodnote cca 40 tisíc €. V niektorých prípadoch sa dá
dohodnúť splátkový kalendár, iní veritelia by však na TURSERVIS ako neplatiča mohli uvaliť exekúciu. Keďže
práve bolo odhlasované vypovedanie nájomných zmlúv, TURSERVIS stratil príjem z chát a jeho insolventnosť
už nie je iba prechodná. Na úhradu aspoň najnutnejších faktúr mu treba požičať 20 tisíc €. Nie je to prvá pôžička
pre TURSERVIS, za posledný rok ich bolo poskytnutých niekoľko. K návrhu sa potom diskutovalo.
E. Škutová: Ak je TURSERVIS bez príjmov, z čoho tú pôžičku vráti? Nech do KST odpredá majetok, tým získa
zdroje na úhradu svojich faktúr. M. Herchl: to by bolo daňovo veľmi nevýhodné, v majetku TURSERVISu sú
zariadenia ktoré sa odpisujú 12 rokov. Š. Hudák: všetci v tom tápeme, dobehla nás vlastná neinformovanosť,
svojho času Peter Perhala keď ešte nebol predsedom navrhoval zverejňovanie zápisníc na internete ale vo
výkonnom výbore s tým nepochodil a toto je výsledok. Keby sme mohli čítať zápisnice a sledovať čo sa deje ,
nemuseli by sme sa teraz čudovať. M. Herchl: Všetko uverejňovať, to tiež nie je riešenie. P. Perhala: utíšte sa
budeme hlasovať. J Šoffa: Nie sú pripravené materiály, tak o čom máme hlasovať? V. Povoda: sú tu dva návrhy,
ako dosiahnuť aby bol TURSERVIS schopný uhradiť svoje záväzky, aspoň tie najurgentnejšie: buď mu KST
požičia - to je návrh VV, alebo od neho odkúpi majetok – to je návrh E. Škutovej. Š. Kuiš: Hlasujeme najprv
o návrhu výkonného výboru poskytnúť pôžičku. Výsledok hlasovania: za - 17, proti - 15, zdržal sa – 7, jeden
nehlasoval. Aj keď hlasov „za“ bolo tesne viac ako „ proti“, nebola splnená podmienka súhlasu nadpolovičnej
väčšiny, návrh nebol schválený. Hlasovanie o alternatívnom návrhu E. Škutovej zastavil P.Perhala
s odôvodnením, že k nemu zazneli príliš protichodné názory, odporučil návrhovej komisii dať do uznesenia
vyžiadanie ekonomicko-právnej analýzy. Následne zazneli obavy, že je to odkladanie problému na neurčito a tak
predseda požiadal aby sa hlasovalo o dvoch uzneseniach: ÚR ukladá výkonnému výboru:
- vyžiadať si ekonomicko-právnu analýzu k otázke odkúpenia resp. prevodu majetku TURSERVISU do majetku
KST, T: do konca novembra Výsledok hlasovania : za- 36, proti- 0, zdržal sa -3, nehlasoval 1
- .na základe analýzy rozhodnúť o ďalšom postupe pri riešení majetku a solventnosti TURSERVISu najneskôr
do konca roka 2010. Výsledok hlasovania: za - 36, proti - 0, zdržal sa – 3, nehlasoval 1, oba návrhy boli
schválené. P. Perhala potom s odvolaním sa na v úvode rokovania schválenú zmenu poradia požiadal, aby
obednej prestávke predchádzalo ešte prerokovanie bodu 14.
14/ Návrh na zmenu spoluvlastníckych podielov Chaty pod Rysmi
Bod uviedol P. Perhala odkazom na materiály ktoré dostali účastníci v písomnej podobe – Žiadosť o úpravu
vlastníckych podielov, ktorú predsedovi KST M. Herchlovi zaslal predseda SHS JAMES tesne pred XI. VZ,
s požiadavkou aby sa tým zaoberalo VZ, dokument o pridelení dotácie na rekonštrukciu chaty, Zmluvu
o združení pre účely výstavby novej, resp. rekonštrukcie existujúcej chaty pod Rysmi, z apríla 2007.
Pripomenul, že bod sa na program XI.VZ nedostal a otázka zostala otvorená. Medzitým rekonštrukcia chaty
odštartovala. Potom dal slovo hosťovi rokovania, predsedovi SHS JAMES Igorovi Kollerovi. Ten zhrnul genézu
prípravy rekonštrukcie, aj po stránke zabezpečenia financií aj po stránke dohody spoluvlastníkov, kde v prípade
stavby novej chaty bola reč o zmene pomeru zo 70:30 na 60:40, pri zachovaní majority KST. Zdôraznil, že aj
keď rekonštrukcia prebieha na pôvodnom mieste, ide v podstate o novú chatu a preto žiadajú o úpravu
vlastníckych podielov v zmysle dohody. Akým spôsobom sa majetkový prevod 10%- ného podielu uskutoční (či
to bude dar, alebo odpredaj), to je technická otázka pre ekonomických špecialistov, teraz ide o súhlas s tým, aby

sa pomer zmenil. V rozprave sa o slovo prihlásili E. Škutová, D. Kaliský, M. Herchl, V. Povoda, P. Perhala, Š.
Hudák . V jednoznačnej opozícii voči návrhu bolo len vystúpenie E. Škutovej, ktorá argumentovala najmä tým,
že ak pri rekonštrukcii Zbojníckej chaty po požiari niesol hlavnú ťarchu rekonštrukcie KST a nebol to dôvod na
úpravu vlastníckeho pomeru, nevidí na to dôvod ani teraz. Ostatní komentovali vec z viacerých aspektov, ale
v zásade všetci podporili názor, aby KST na úpravu vlastníckych podielov pristúpil. Predsedajúci dal hlasovať,
návrh bol schválený výsledkom: za – 34, proti – 4, zdržal sa – 2.
Výsledok hlasovania odmenili prítomní potleskom, predsedovia oboch organizácií to kvitovali ako prejav dobrej
vôle a ústretové gesto v prospech spolužitia turistov a horolezcov vo Vysokých Tatrách. Nasledovala prestávka
na obed.
7/ Návrh na zmenu Stanov KST a vykonávacích predpisov (VP) KST
Referoval podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu, predseda organizačnej komisie M. Fulka.
7.1 Stanovy – M. Fulka prechádzal návrh po jednotlivých článkoch, pričom reagoval na otázky a pripomienky
z pléna k viacerým bodom, v niektorých detailoch uznal pripomienky, najmä od J. Cigánika a Š. Hudáka, ako
spresňujúce. Zdôraznil však, že bolo dosť času na pripomienkovanie a na tomto rokovaní ústrednej rady už
nevidí priestor na otváranie nových polemík (to bolo na margo D. Kaliského), len tie návrhy z pléna, ktoré
smerujú k vylepšeniu predkladaného znenia budú ešte zapracované. Pri článku 6 odôvodnil návrh zmeny
názvoslovia – premenovanie predsedu organizácie na prezidenta, sekretára na generálneho sekretára poukázaním
na tradíciu v iných športových zväzoch aj v okolitých krajinách. O zapracovaní týchto návrhov sa hlasovalo
samostatným hlasovaním. Hlasovanie k návrhu zmeny označenia funkcie „predseda KST“ na „prezident KST“:
za – 13, proti – 16, zdržal sa – 11, návrh nebol schválený. Hlasovanie k návrhu zmeny označenia funkcie
„sekretár KST “ na „generálny sekretár KST“:za – 27, proti – 6, zdržal sa – 7, návrh bol schválený. Ďalej M.
Fulka odôvodnil návrh nového bodu stanov – obmedzenie pôsobenia na čele organizácie na dve volebné obdobia
a dal o ňom hlasovať. Plénum návrh schválilo s výsledkom: za – 28, proti – 7, zdržal sa – 6. Ďalej sa hlasovalo
o navrhnutej výške finančného limitu 3 tisíc € pre konanie jedného štatutára. Plénum odhlasovalo, aby stanovy
požadovali k transakciám presahujúcim daný limit podpis dvoch štatutárov. Na záver bolo jednomyseľne
odhlasované predloženie návrhu stanov po zapracovaní pripomienok z pléna ÚR na schválenie valnému
zhromaždeniu.
7.2 Volebný poriadok – v návrhu vypichol M. Fulka hlavne to, že by mal zabrániť tomu, aby sa neopakovala
situácia z volieb predsedu na XI. VZ kde z volebného poriadku nebolo celkom jasné, či sa nadpolovičná väčšina
vzťahuje na počet zaprezentovaných delegátov, alebo na počet odovzdaných hlasovacích lístkov, v tomto návrhu
je to definované jednoznačne. Dokument je pripravený ako vykonávací predpis. K návrhu bola diskusia, z pléna
diskutovali J Cigánik, Š. Hudák, J. Šoffa, M. Heinrich, J. Kunák, z predsedníctva Š. Kuiš a P. Perhala,
predkladateľ M. Fulka operatívne reagoval, niektoré podnety akceptoval a zapracoval. Po rozprave sa hlasovalo,
výsledok: proti - 1, zdržal sa- 1, ostatní prítomní za. Návrh vykonávacieho predpisu Volebný poriadok bol
schválený s pripomienkami.
7.3 Rokovací poriadok - M.Fulka komentoval návrh s tým že aj tento dokument bol pripravený ako vykonávací
predpis tak, aby mal univerzálnu platnosť a nebolo potrebné ho nanovo vytvárať a schvaľovať pred každým
zhromaždením VZ a aby bol použiteľný aj pre rokovanie ÚR, keďže tie zhromaždenia sa síce líšia okruhom
delegátov, ale princípy rokovania sú aplikovateľné. K návrhu prebehla diskusia, diskutovalo sa o procedurálnych
otázkach rokovania, predkladania návrhov a pripomienok, hlasovania o uzneseniach, opäť aj o tom čo je vlastne
nadpolovičná väčšina. M. Fulka zdôraznil rozdiel medzi hlasovaním volebným, ktoré je tajné a hlasovaním pri
prijímaní uznesenia, ktoré je verejné – tam je nadpolovičná väčšina, rovnako ako uznášaniaschopnosť, určená
informáciou mandátovej komisie o počte delegátov. Po rozprave sa hlasovalo, návrh vykonávacieho predpisu
Rokovací poriadok bol jednomyseľne schválený, s pripomienkami.
7.4 VP č.17 o podujatiach IVV – ide o návrh zmien technického charakteru – aktualizácia funkcionárov,
a zmena údajov ktoré boli v korunách na euro. Návrh bol schválený jednomyseľne. Vedenie zasadnutia prevzal
P. Perhala a požiadal o prednesenie ďalšieho bodu.
8/Návrhy na zmeny zloženia v sekciách a komisiách a a zmeny v pomenovaní sekcií a komisií
Referovali A. Guldan (sekcie) a V Povoda (komisie). Zloženie odhlasované na XI. VZ nebolo úplné a v
niektorých prípadoch bolo zmätočné. Výkonný výbor v novom zložení dal dôraz na princíp samourčenia - sekcie
a komisie dostali priestor aby na svojom prvom zasadnutí po XI. VZ svoje zloženie doplnili či inak upravili a
potvrdili. Tak vznikla zostava, predkladaná dnes na schválenie Ústrednej rade. Návrh zloženia komisií prečítal
Arnošt Guldan, člen VV pre sekcie:
Sekcia PT: predseda Jindrich Racek, členovia Erika Fábryová, Jozef Kalamen, Svetozár Krno, Štefan Mužík,
Pavol Sitek, Jaroslav Šillík, Alexander Ollé. Sekcia LT: predseda Jozef Mitaľ, členovia Igor Bazovský, Bernard
Majtner, Miloš Kožuško, Peter Kubík, Alena Beloritová, Zdenek Šír. Sekcia VT: predseda Jozef Šoffa, členovia
Ladislav Cechlár, Jana Michalíková, Štefan Bárány, Milan Gacík, Tomáš Žitňanský, Peter Lučanský, Igor Janík.
Sekcia VhT: predseda Vojtech Jeremiáš, členovia Štefan Hudák, Vladimír Gábriš, Marek Pehanič, Ján Ľupták,
Milan Šemrinec, Ján Klučka. Sekcia CT: predseda Ernest Rusnák, členovia Anton Hasák, Róbert Fajta, Ján
Klanica, Ladislav Bimbo, Ján Brudňák. RM: predseda Stano Andrási, členovia Erika Fábryová, Ladislav Kalasz,

Zuzana Dučaiová, Miroslava Majchútová, Jindrich Racek, Štefan Trojan, Maroš Šarvanec. Ústrednej rade sa
zároveň predkladá návrh zmeny názvu Rada mládeže na Sekcia mládeže, keďže charakterom činnosti
a pôsobnosti je to de facto sekcia.
KZ: predsedníčka Eva Škutová, členovia Arnošt Guldan, Juraj Hlatký, Miloslav Kubla, Stanislav Kučera,
Rudolf
Šimko, Ján Škrovina, Ivan Zapletal. Ústrednej rade sa zároveň predkladá návrh zmeny názvu Komisia značenia
na Sekcia značenia, keďže charakterom činnosti a pôsobnosti je to de facto sekcia.
K prednesenému návrhu zloženia sekcií neboli pripomienky. Návrh zloženia ďalších troch presunových sekcií
a všetkých odborných komisií prečítal člen VV pre komisie Vladimír Povoda:
Sekcia JT: predseda Michal Hučko, členovia Peter Bibza, Jaromír Orgoník, Michal Deliman. Sekcia TZP:
predseda Juraj Štefák, členovia Beáta Hanulová, Timotej Hanzlík. Sekcia KaK: predsedníčka Miroslava
Majchútová, členovia Miroslav Herchl, Ernest Rusnák, Dušan Valúch. Organizačná komisia: Predseda Michal
Fulka, členovia Ladislav Khandl, Vladimír Gábriš, Jindrich Racek, Maroš Greguš, Ida Ovečková, Dušan
Valúch.
Ekonomická komisia: predsedníčka Erika Fábryová, členky Zuzana Jendželovská, Eva Škutová, Anna Senková.
Majetková komisia: predseda Miroslav Herchl, členovia Vojtech Jeremiáš, Vladimír Povoda, Ernest Rusnák.
Medzinárodná komisia: predseda Peter Perhala, členovia Michal Fulka, Štefan Kuiš, Štefan Hudák, Ernest
Rusnák, Ivan Zapletal, Zuzana Dučaiová, Jozef Mitaľ, Jindrich Racek. Klasifikačná komisia: predseda Marián
Petrík, členovia Štefan Hudák, Jirka Mikušová, Ján Puncochař, Igor Salviany, Milan Žilka, Miloš Kožuško.
Učebno-metodická komisia : predseda Ladislav Khandl, členovia Martin Belas, Ladislav Cechlár, Pavol
Jančovič, Štefan Mužík, Milan Šemrinec, Rudolf Šimko. Komisia ochrany prírody: predseda Ladislav Khandl,
členovia Ján Lupták (z Lipt.Sliačov), Dušan Reiser. Propagačná komisia: predseda Dušan Valúch, členovia Ján
Klučka, Miroslav Mudrák, Ján Škrovina, Pavol Zajac.
K prečítanému návrhu zaznela z pléna jedna pripomienka - neuvádzať v zložení organizačnej komisie M.
Greguša, ktorý sa tam dostal údajne omylom. Predseda organizačnej komisie vzal informáciu na vedomie. Ďalšie
korekčné ani doplňujúce návrhy z pléna nezazneli, predsedajúci požiadal o zapracovanie opravy v zostave
organizačnej komisie a dal hlasovať o návrhu ako celku. Nikto nebol proti, nikto sa hlasovania nezdržal –
zloženie sekcií a komisií, ako aj premenovanie Rady mládeže na Sekciu mládeže a Komisie značenia na Sekciu
značenia bolo schválené jednomyseľne.
9/ Návrh na udelenie ocenení
Bod uviedol predseda KST P. Perhala odkazom na upravené znenie VP č.8 „Ocenenia“, schválené na XI.VZ
KST, podľa ktorého je schvaľovanie udelenia plakety Alojza Lutonského a medaily Miloša Janošku
v kompetencii Ústrednej rady.
9.1 - Sekciou značenia je na udelenie plakety A. Lutonského navrhnutý dlhoročný aktívny značkár Ján
Dzuroška z Liptovského Mikuláša. J. Dzuroška má 70 rokov, je držiteľom zlatého odznaku KST (2005). Keďže
k návrhu neboli z pléna žiadne pripomienky, hlasovalo sa. Návrh bol schválený jednomyseľne.
9.2 – OKST Lokomotíva Banská Bystrica a regionálna rada KST Banská Bystrica navrhli pri príležitosti
životného jubilea svojho predsedu Dušana Kaliského (75 rokov) oceniť ho udelením medaile Miloša Janošku.
Jubilant má na konte dlhé roky funkcionárskej a organizátorskej práce, inštruktorskej činnosti, má výkonnostný
odznak, aj strieborný a zlatý odznak KST. K návrhu sa o slovo prihlásil M. Herchl. Upozornil, že to, čo bolo
o D. Kaliskom povedané je síce pravda, ale sú aj ďalšie skutočnosti v osobnej a funkcionárskej minulosti D.
Kaliského, pred niekoľkými rokmi bol dokonca navrhnutý na vylúčenie z KST, to je treba zvážiť pri schvaľovaní
ocenenia pre takúto kontroverznú osobnosť. Reagovala E. Škutová – tvrdo oponovala M. Herchlovi, obhajovala
postoje a kroky D. Kaliského, zopakovala, že plne stojí za návrhom pod ktorým je za RR Banská Bystrica sama
podpísaná. Predsedajúci dal o návrhu hlasovať, pri výsledku za - 23, proti - 2, zdržal sa - 11 bol návrh väčšinou
hlasou schválený.
O slovo sa ešte prihlásil J. Mitaľ, nový predseda sekcie LT. Navrhol poďakovanie predchádzajúcemu predsedovi
a členom sekcie LT. Reagoval P. Perhala, s tým, že spomínaní si poďakovanie zaslúžia ale malo by byť podané
procedurálne vhodnejšou formou, odporučil J. Mitaľovi aby svoj návrh písomne adresoval výkonnému výboru.
Keďže správa RK už zaznela skôr, nasledoval bod č.11, vedenia schôdze sa opäť ujal Š. Kuiš.
11/ Návrh na zvolanie XII. VZ KST
M. Fulka, prečítal návrh programu, miesta (opäť areál SOŠD Martin-Priekopa) a dátumu konania XII.VZ sobota 12. marca. V rozprave zaznel len technický návrh na zmenu poradia - zaradenia niektorých bodov,
navrhovateľ to akceptoval. Návrh na zvolanie XII. VZ KST bol jednomyseľne schválený. O slovo sa
s technickou poznámkou prihlásil A. Hasák, dodatočne k téme udeľovania ocenení . Navrhol upraviť kritéria pri
nižších oceneniach, znížiť vekový limit, a zaviesť nové pravidlo – povinnosť zverejnenia návrhu na určitú dobu
pred schválením. Š. Kuiš ho požiadal aby svoj námet zaslal písomne organizačnej komisii.
Vzhľadom na pokročilý čas (odchody podaktorých delegátov na vlak by mohli ohroziť uznášaniaschopnosť ),
predsedajúci navrhol v predstihu zaradiť bod 16. – Prijatie uznesenia. Predseda návrhovej komisie potvrdil
pripravenosť predniesť návrh uznesenia. P.Perhala: Môžeme dať o tom hlasovať. D. Kaliský: Čo ak z diskusie

vyplynie niečo do uznesenia? P.Perhala: Do uznesenia môžeme preventívne dať, že námetmi z Diskusie sa bude
zaoberať výkonný výbor.
Keďže delegáti prejavili všeobecný hlasný súhlas s týmto procedurálnym návrhom, už sa o ňom nehlasovalo.
16/ Prijatie uznesenia
Návrh uznesenia prečítal predseda návrhovej komisie J. Kunák. V rámci spresňovania navrhol Š. Kuiš uviesť
v uznesení termín konania XII.VZ KST v dvoch alternatívach - buď 12.3., alebo 12.-13.3, pokiaľ sa na to nájdu
prostriedky. S týmto doplnením sa o návrhu uznesenia hlasovalo. Nikto nebol proti, jeden delegát sa hlasovania
zdržal, ostatní momentálne prítomní v počte 32 hlasovali za, uznesenie bolo schválené.
(Celé znenie uznesenia bolo distribuované členom ÚR a je zverejnené na www.kst.sk)
15/ Diskusia
15.1 D. Kaliský, predseda RR KST Banská Bystrica:
- Mnoho klubov nemá cvičiteľov, treba umožniť v prvom rade tým, čo dlhodobo pracujú v odboroch a kluboch
aby si doplnili kvalifikáciu, naplánovať školenie.
- Informácie KST by sa nemali vydávať len na internete, mnohí starší členovia sa k nim teraz nedostanú.
- Bystrická regionálna rada chce prispieť do projekt u antológie osobností turistiky, ktorý začal robiť ešte nebohý
Vratislav Schaal , môže dať k dispozícii databázu 500 mien z oblasti turistiky so spracovaným prehľadom o ich
publikačnej aktivite.
15.2 J. Mitaľ, predseda sekcie LT:
- V kalendári podujatí KST sú chyby, malo by sa to opraviť aspoň v elektronickej verzii na internete.
- Organizátorom 1. zimného stretnutia čitateľov Krás Slovenska na Chate pri Zelenom plese dávam do
pozornosti ubytovaciu kapacitu na Kežmarských žľaboch, ako rezervu pre prípad, že by bol veľký záujem.
- Zimný zraz KST 2011 bude v Ľubovni, 2012 v Levoči, ale na ďalšie roky sa o usporiadanie zrazu zatiaľ nikto
nehlási. Vyzývam zástupcov regiónov s dobrými podmienkami na lyžiarsku turistiku, aby nabrali odvahu.
15.3 J. Šoffa, predseda sekcie VT:
- Keď sa ma ľudia opýtajú čo sa riešilo na ústrednej rade, neviem čo odpoviem... Malo sa tu debatovať o
kalendári podujatí, o programe a rozpočte na činnosť a namiesto toho sme počúvali zvady, ktoré na takomto
fóre nemajú čo robiť, to si má výkonný výbor upratať v spolupráci s revíznou komisiou.
- Rozpočet pre sekcie je ťažko vôbec komentovať. Ak nemá sekcia k dispozícii prostriedky pomaly ani na
jedno stretnutie v priebehu roka, aká činnosť sa od nej dá očakávať? Trpezlivosť ľudí má hranice, ak organizácia
prestane poskytovať informácie, metodiku, ak nevráti do sekcií ani toľko peňazí, koľko je výnos z členských
známok, tak sa členskou základňou môže začať lúčiť. Bol som dnes na rokovaní ÚR prvý krát a som hlboko
sklamaný.
15.4. P. Dragúň, predseda RR KST Topoľčany:
- Diskusia je potrebná a niekedy je nevyhnutná konfrontácia zoči-voči, ale veľa vecí by sa dalo riešiť
konferenciou cez Skype, to sa týka aj výkonného výboru aj sekcií a komisií. Týmto spôsobom by sa dalo ušetriť
veľa času aj nejaké cestovné náklady.
- Súhlasím s názorom že Stanovy majú byť čo najstručnejšie a majú odkazovať na Vykonávacie predpisy. Lenže
potom tie VP musia byť k dispozícii na internete aj s informáciou kedy bol VP vytvorený, resp. aktualizovaný
a schválený. Dnes sme tu schválili znenie len troch VP, dúfam, že aj ďalšie budú čoskoro nasledovať.
- K dohode, ktorá bola uzatvorená so Slovenským Cykloklubom: považujem za chybu, že sa KST vzdáva
pásového značenia cyklotrás, pretože značenie je, po členskej základni, najcennejšie duševné vlastníctvo KST.
- K tej situácii pri Zliechove, kde súkromný vlastník lesov likviduje značku: ak mu dobrovoľne ustúpime a hneď
ideme robiť novú trasu, to považujem za škodlivý precedens, ktorý sa nám môže vypomstiť. Aj ďalší súkromní
vlastníci si začnú dovoľovať viac, hoci zákon je na strane KST.
- Zaznel názor, že treba dať viac vážnosti Majstrom turistiky a treba im dávať zľavy. Úcta im patrí, ale neviem
prečo zľavy. Nesúhlasím s tým. Titul Majstra turistiky je ocenenie výkonnostnej stránky. Majstri turistiky sú
jednotlivci, ktorí nerobia pre iných, robia „pre seba“, sú zameraní na seba. Možno to neplatí úplne na všetkých,
ale určite na väčšinu majstrov turistiky ktorých poznám. Zľavy si zaslúžia iní ľudia, mnohí tu sedia, takí čo svoj
voľný čas obetujú práci s mládežou, organizácii podujatí pre iných. To je môj názor.
- Zápisnice by som prosil distribuovať skôr a nie s mesačným oneskorením. Je to možné? Dúfam že áno.
- Na záver som si nechal vec, ktorú nepovažujem za okrajovú. Mrzí ma, že ak pán Herchl tvrdí niečo a pani
Škutová s pánom Kaliským tvrdia opak, tak niekto z nich klame. Nebudem vyšetrovať kto. Ďalej ma mrzí, že
musím mať pochybnosti aj o pravdovravnosti hlavného štatutára, nového predsedu. Pri svojom zvolení na
XI.VZ na moju priamu otázku či má vysokú školu odpovedal, že áno. Nedostal som však žiadny dôkaz, že je to
naozaj tak. Aby sme sa rozumeli, podstatné nie je to, či tú školu má alebo nemá, podstatné je, či nás informoval
pravdivo, či môžem mať k nemu dôveru. Ďakujem, že ste si ma vypočuli.
15.5 M. Herchl, člen VV pre majetok, predseda majetkovej komisie.
- Ospravedlnil sa ak delegáti mali pocit, že zdržoval, ale považoval za nutné brániť sa proti nepravdivým
tvrdeniam.
- Pripomenul, že na program rokovania ÚR sa nedostal bod č. 13- Informácia o správe majetku. Berie to tak, že

pre nedostatok času je tento bod odročený na ďalšie rokovanie buď ÚR alebo VZ, podľa toho čo bude skôr.
Reagoval P. Perhala, potvrdil odročenie Správy o majetku do ďalšieho rokovania a požiadal M. Herchla, aby
správu v písomnej podobe odovzdal na sekretariát, nech je možné rozmnožiť ju do materiálov pre delegátov.
15.6 E. Škutová, predsedníčka sekcie značenia
- reagovala na podnety P. Dragúňa v otázkach značenia.
15.7 J. Hlatký, predseda SCK
- snažil sa vysvetliť zmysel Dohody medzi KST a SCK. Zdôraznil, že cieľom nie je pripraviť KST o duševné
vlastníctvo ani o nič iné. Dohoda je deklaráciou spolupráce oboch subjektov, je to dokument ktorý KST pomôže
získať okrem štátnej dotácie aj iné finančné zdroje na značenie. Umožňuje spoločne lobovať na ministerstvách
aj na VUC-kách, spoločne sa uchádzať o projekty a granty z regionálneho rozvoja s výhodným, len 5%-ným
kofinancovaním. Pripomenul, že dohoda umožnila získať prostriedky pre 32.cyklozraz KST v Bratislave.
Ďalší delegáti sa do diskusie nehlásili, predsedajúci diskusiu ukončil a požiadal P. Perhalu o záverečné slovo.
17/ Záver
Predseda KST na záver ocenil pracovníkov sekretariátu za prípravu a technické zabezpečenie r okovania,
poďakoval delegátom za diskusné príspevky, uistil, že výkonný výbor sa bude námetmi zaoberať a zaželal
všetkým šťastnú cestu domov.
Zapísal: Dušan Valúch
Overil: Peter Perhala, predseda KST

