Klub slovenských turistov

Zápisnica z XII.VZ KST 13.3.2011, Martin

Zápisnica z XII. Valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov,
uskutočneného 13. 3. 2011 v Martine
Prítomní delegáti s hlasom rozhodujúcim:
Kaliský Dušan, RR Banská Bystrica; Bílek Ladislav, RR Bardejov; Perhala Peter, Jendželovská
Zuzana, RR KBT; Žabka František, RR Čadca; Poracký Peter, RR Orava; Ollé Alexander, RR
Dunajská Streda; Reiser Dušan, RR Humenné; Andrási Stanislav, Molnár Ladislav, RR Košice mesto; Ľupták Ján, Sitek Pavol, RR Liptovský Mikuláš; Dorniak Jozef, RR Lučenec; Pavlovič Marián,
RR Malé Karpaty; Povoda Vladimír, Hudák Štefan, RR Martin; Ballo Ivan, RR Michalovce; Ľupták
Ján, RR Nitra; Žilka Milan, RR Poprad; Labaj Štefan, Kubáň Augustín, RR Považská Bystrica;
Fiľakovský Juraj, Plavčan Vladimír, RR Prešov; Lomnický Milan, RR Prievidza; Király Ondrej,
Rimavská Sobota; Markušovský Martin, RR Rožňava; Vlčej Jozef, RR Senica; Jeremiáš Vojtech, RR
Spišská Nová Ves; Kunák Ján, RR Stará Ľubovňa; Vereščák Ján, RR Svidník – Stropkov; Kajda
Štefan, RR Trebišov; Salviany Igor, Mrlina Ján, RR Trenčín; Škutová Eva, RR Zvolen; Gáliková
Anna, RR Žiar nad Hronom; Heinrich Marek, RR Žilina.
Neprítomní delegáti s hlasom rozhodujúcim:
Kollárik Miloš, RR Banská Bystrica; Dzugas Karol, RR Košice - okolie; Martinček Pavol, RR
Komárno; Chmelár Peter, Levice; Chovan Matúš, RR Prievidza; Dragúň Peter, RR Topoľčany;
Škumát Ľubomír, RR Trnava; Šinka Ivan, RR Veľký Krtíš; Balog Martin, RR Vranov nad Topľou;
Lonc František, RR Žilina.
Prítomní delegáti s hlasom poradným:
Fábryová Erika, Guldan Arnošt, Hasák Anton, Herchl Miroslav, Khandl Ladislav, Mazániková Anna,
Mitaľ Jozef, Petrík Marián, Pullmann Ján, Racek Jindrich, Šoffa Jozef, Valúch Dušan
Neprítomní delegáti s hlasom poradným:
Fehérpataky Vladimír, Hučko Michal, Chovanec Marián, Kollárová Zuzana, Kuiš Štefan, Majchútová
Miroslava, Štefák Juraj,
Prítomní hostia:
Koller Igor, SHS JAMES; Nolz Wolfgang, ÖTK; Homolka Jiří, KČT; Zábojník Jozef, SVTS; jubilanti
pozvaní na udelenie ocenenia: Krištof Ján, Trnava; Nejezchleba Ladislav, Trenčín; Ružek Milan,
Bratislava; Sejk Vladimír, Prešov; Šesták František, Prešov; Weil Ladislav, Svidník – Stropkov;
Žiškay Július, Bratislava
Pracovníci sekretariátu KST: Ovečková Ida, Luhová Anna
Program:
1/ Otvorenie, privítanie hostí
2/ Príhovory hostí
3/ Schválenie návrhu programu
4/ Voľba predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
5/ Kontrola uznesení z ÚR KST 12.3.2011
6/ Odovzdanie ocenení
7/ Správa o činnosti KST od XI. VZ KST
8/ Správa o hospodárení za rok 2010
9/ Správa revíznej komisie
10/ Správa mandátovej komisie
11/ Doplňujúca voľba do VV KST
12/ Návrh na doplnenie sekcií a komisií
13/ Návrh zmeny Stanov KST
14/ Návrh na vstup KST do EVV
15/ Správa volebnej komisie
16/ Návrh uznesenia
17/ Ukončenie

P. Perhala
P. Perhala
P. Perhala
P. Perhala
P. Perhala
P. Perhala
E. Fábryová
J. Pullmann
predseda MK
P. Perhala
A. Guldan, V. Povoda
P. Perhala
P. Perhala
predseda VK
predseda NK
P. Perhala
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1/ Otvorenie, privítanie hostí
Rokovanie o 10:00 otvoril predseda KST Peter Perhala. Privítal členov ÚR a hostí v aule SOŠD,
informoval o časovom rámci rokovania, požiadal o odsúhlasenie zmeny programu v bode 14, v ktorom
nepôjde o odsúhlasenie návrhu vstupu do EVV, ale o hlasovanie za vystúpenie z medzinárodných
organizácií FCC SR, Naturfreunde (NFI) a Európskej únie cykloturistov (EUCT). Navrhnutý program
bol schválený, s výsledkom: nikto proti, nikto sa nezdržal, teda všetci za.
2/ Príhovory hostí
Prvý príhovor predniesol zástupca KČT RNDr. Jiří Homolka. Ospravedlnil neprítomného
predsedu KČT a odovzdal od neho pozdrav. Konštatoval, že má k Slovensku veľmi priaznivý vzťah,
veľké slová sú zbytočné, spolupráca je určujúca. Oba kluby nadväzujú na to, čo spolu prežili počas
federácie, dlhoročne pripravujú spoločne zrazy, v Čechách sú veľmi populárne a práve účasť na zraze
v r. 1980 vo Veľkej Fatre, do ktorej sa zamiloval, bol motivačným prvkom k jeho celoživotnej
turistickej aktivite. Každé dva roky pripravujú oba kluby spoločné TOM a iné aktivity. Poprial KST
i KČT aby obohacovali svoju spoluprácu i naďalej. Odovzdal darček predsedovi KST Petrovi
Perhalovi, knihu napísanú predsedom KČT Jánom Stráským, ktorá je vhodným doplnkom
k turistickým aktivitám v Čechách.
Ďalší príhovor bol prednesený prezidentom rakúskeho ÖTK Wolfgangom Nolzom, ktorý do
slovenčiny pretlmočil Arnošt Guldan. Pán Nolz vyslovil potešenie, že je pozvaný na stretnutie
najvyššieho orgánu KST. Skonštatoval, že v minulosti boli rokovania interné, teraz majú slávnostnejší
formát. Zmienil sa, že prvý krát sa s predsedom KST Petrom Perhalom stretol v Bratislave pred 3
rokmi, rád na stretnutie spomína, navštívili aj TV vežu na Kamzíku. Vzťahy sa medzitým rozšírili.
Najväčšie spoločné podujatie bolo zorganizované minulý rok – Slovenský zraz cykloturistov
v Bratislave a okolí, kde jedna zo zrealizovaných trás bola v Rakúsku. Rakúske železnice zažili rekord
keď sa museli postarať, aby mali dostatok vozňov pre masu cyklistov, takže zaradili i staré vagóny, čo
v konečnom dôsledku vyvoláva milé spomienky. V súčasnosti je spolupráca s KST veľmi úzka a W.
Nolz vyslovil presvedčenie, že aj zostane. Spomenul, že v blízkosti hraníc Slovenska rakúska strana
buduje objekty, v ktorých si budú členovia KST môcť uplatniť ďalšie zľavy. Viaceré chaty na Raxalpe
a okolí sa teraz renovujú a budú mať vyššiu úroveň, tak tam členov KST radi privítajú. Ďalšia
zaujímavá usadlosť je na Schneebergu. Ide o veľmi dobre vybavenú chatu, je tam voda, lebo tam
vodárne vybudovali priehradu, čo by z prostriedkov turistov nebolo možné vyrobiť. Miesto je ľahko
prístupné vlakom. W. Nolz poďakoval KST za kooperáciu a priateľstvo, výstup na Kriváň ho
inšpiroval k napísaniu materiálu o histórii turistiky.
Peter Perhala poďakoval a vyzval pána Igora Kollera zo spolku SHS James k príhovoru. Igor
Koller, poďakoval za pozvanie, v mene SHS JAMES poprial úspešné rokovanie. Spomenul, že keď
mal prednedávnom krátky príhovor na Chate M. R. Štefánika tak sa dozvedel že KST a SHS JAMES
spolupracujú bez zmluvy, činnosť je prirodzená, oba spolky spája spoločné vlastníctvo a starostlivosť
o tatranské chaty. Vyslovil presvedčenie, že nakoniec sa zmluva o spolupráci podpíše, pole spolupráce
je široké. Skonštatoval, že starostlivosť o chaty je komplexná a náročná činnosť, osobitne oba kluby
čaká náročná úloha: dostavať Chatu pod Rysmi. Všetko sú to však pozitívne záležitosti, ktorá nás
spájajú. Spolupráca s KST mala v histórii rôzne etapy, niekedy horšie, inokedy lepšie. Situácia v KST
nie je jednoduchá. Keď bol v minulom roku zvolený nový predseda, I. Koller mal obavy že málo
skúseností by mohlo priniesť komplikácie. Teraz však môže skonštatovať fakt že entuziazmus P.
Perhalu ja silný a prináša svoje ovocie. Plne podporuje predsedu KST v zabezpečení transparentnosti
financií. Skonštatoval fakt, že nikto nedokáže robiť veci na 100 percent a žiaden spolok nie je len
vedenie, ale všetci členovia, ktorí vytvárajú obraz celej skupiny. I. Koller v závere príspevku poprial
ďalší rozvoj a spoluprácu.
Nasledoval príhovor Jozefa Zábojníka, prezidenta SVTS. J. Zábojník vyslovil potešenie
z pozvánky na VZ KST, v minulosti oba kluby prakticky nekomunikovali, teraz verí, že spolupráca
môže priniesť pozitívne výsledky. V 90-tych rokoch sa vysokohorskí turisti rozhodli, že si založia
vlastnú organizáciu a za 15 rokov existencie dokázali, že tento krok nebol márny, združujú asi 500
turistov. Vytvárajú podmienky, aby členovia získavali kvalifikáciu pre bezpečný pohyb po horách.
Pravidelne organizujú zájazdy do Álp, snažia sa v horách dostať sa čo najvyššie. Teraz prichádza čas,
kedy prišlo oteplenie vzťahov medzi oboma klubmi, cítiť snahu o spájanie. Kvalita života spočíva
v tom, ako je človek spojený s prírodou, cieľom je, aby sme umožnili ľudom pohyb vo vysokých
horách. Ďalším prepojovacím bodom s KST je spoločné úsilie pri tvorbe nového návštevného
poriadok TANAP. Nie tak, aby pravidlá boli poplatné iba vodcom a ochranárom, treba nájsť priestor
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aj pre turistov, chránené územia majú byť v riadenom režime dostupné všetkým, nielen vyvoleným,
zabezpečme rovnané pravidlá pre každého. Pokiaľ na Slovensku je z územia vyčlenených 30 % do
chránených území, v i iných krajinách EÚ je to len 15 %. Východisko je v osvete, tak aby ľudia neboli
záťažou, ale ochranou. Verí, že spolupráca prispeje k tomu, aby sme pre turistov vytvorili lepšie
podmienky pre život.
Predseda P. Perhala informoval zasadajúcich, že ďalší pozvaní hostia J. Hlatký z SCK a P.
Belinský, generálny riaditeľ SACR, predseda MTSz I. Duró sa ospravedlnili z účasti.
V závere úvodnej časti vyzval predsedajúci členov VZ k minúte ticha za nedávno zosnulých
členov KST, menovite za expedičného cykloturistu P. Patscha a člena Sekcie značenia KST Jána
Škrovinu z Brezna.
3/ Schválenie návrhu programu P. Perhala
Program bol schválený v bode č.1.
4/ Voľba predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie P. Perhala
Predajúci predstavil návrh výkonného výboru, aby pracovné predsedníctvo VZ pracovalo
v zložení: Peter Perhala, Ján Pullmann, Alexander Ollé, Ladislav Molnár. K návrhu pracovného
predsedníctva neboli doplňujúce pripomienky, bolo schválené s výsledkom: nikto nebol proti, nikto sa
nezdržal hlasovania, všetci boli za.
Nasledovala voľba troch pracovných komisií:
Mandátová komisia bola navrhnutá v zložení: Ján Kunák, Zuzana Jendželovská, Ladislav Bilek.
Z pléna neboli doplňujúce návrhy, v následnom hlasovaní všetci účastníci s mandátom hlasovali za,
nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania, mandátová komisia bola schválená jednomyseľne
a mohla sa ujať svojej činnosti – overiť počet platných mandátov.
Volebná komisia bola navrhnutá v zložení Juraj Fiľakovský, Stanislav Andrási, František Žabka,
Z pléna neboli doplňujúce návrhy, v následnom hlasovaní všetci účastníci s mandátom hlasovali za,
nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania, volebná komisia bola schválená jednomyseľne.
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Peter Poracký, Milan Žilka, Štefan Hudák. Z pléna
neboli doplňujúce návrhy, v následnom hlasovaní všetci účastníci s mandátom hlasovali za, nikto
nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania, návrhová komisia bola schválená jednomyseľne.
5/ Kontrola uznesení z ÚR KST 12.3.2011 P. Perhala
Predsedajúci predniesol účastníkom VZ návrh na schválenie uznesenia ÚR z 12.3.2011, ktoré si
v tlačenej podobe prevzali všetci prítomní pri registrácii. Ďalej do pozornosti uviedol správu
o hospodárení , správu Revíznej komisie, vypichol body z Unesenia ÚR. Informoval prítomných, že
ÚR schválila návrh rozpočtu pre rok 2011, návrh na udelenie ocenení (pozri bod č.6), návrh na
zvolanie XIII. VZ na deň 22.4.2012. ÚR ďalej prerokovala návrh na zvolenie JUDr. Mareka
Heinricha, člena ÚR KST sa RR KST Žilina za podpredsedu KST a VV KST pre organizáciu
a legislatívu po odstúpenom JUDr. Michalovi Fulkovi na zvyšok funkčného obdobia.
Celé znenie uznesenia ÚR KST zo dňa 12.marca 2011 je v prílohe tohto zápisu.
6/ Odovzdanie ocenení
Predsedajúci pozval laureátov, aby si prišli prevziať ocenenia z rúk predsedu KST P. Perhalu. ÚR
a Výkonný výbor KST udelil nasledovné ocenenia: plaketu Alojza Lutonského Ladislavovi Weilovi
(Svidník – Stropkov), Ladislavovi Nejzchlebovi (Trenčín), medailu Miloša Janošku Dušanovi
Kaliskému (Banská Bystrica), zlatý odznak KST Jánovi Pullmannovi (Martin), Jánovi Krištofovi
(Trnava). U menovaných išlo o odovzdanie ocenenia zaslúžilých členov a funkcionárov za ich
celoživotnú aktívnu prácu a funkcionársku činnosť. Ďalšie ocenenia, ktoré boli odsúhlasené VV
12.3.2011 a ÚR 12.3.2011 sú nasledovné: medaila Miloša Janošku Milanovi Ružekovi (Bratislava),
Viliamovi Paulínymu (Levice), Františkovi Šestákovi (Prešov), plaketa Alojza Lutonského
Štefanovi Kesselbauerovi (Bratislava), čestné členstvo KST Vladimírovi Sejkovi (Prešov) a Júliusovi
Žiškayovi (Bratislava), zlatý odznak KST Pavlovi Sitekovi (Liptovský Mikuláš), strieborný odznak
KST Jozefovi Cigánikovi (Liptovský Mikuláš), Wolfgangovi Nolzovi (ÖTK), Mariánovi Petríkovi
(Spišská Nová Ves).
7/ Správa o činnosti KST od XI. VZ KST P. Perhala
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Predsedajúci Peter Perhala vo svojom príspevku zhodnotil situáciu a činnosti od prevzatia funkcie
predsedu KST, spomenul zmenu v personálnom obsadení sekretariátu KST, a súčasne zmenu konateľa
Turservis KST s.r.o. Informoval o systéme spracovania pošty, o práci s internetovou stránkou KST,
a podal rozsiahlu informáciu o činnosti orgánov, sekcií, komisií a regiónov KST. Celé znenie správy
o činnosti je v prílohe tohto zápisu.
8/ Správa o hospodárení KST za rok 2010
Správu pripravila podpredsedníčka VV pre ekonomiku a marketing E. Fábryová. Požiadala
prítomných aby si otvorili v materiáloch znenie správy, poskytla vysvetľujúci komentár. Celé znenie
správy o hospodárení je v prílohe tohto zápisu. Bezprostredne po vystúpení E. Fábryovej neboli
k správe žiadne pripomienky z pléna a predsedajúci požiadal o správu predsedu revíznej komisie.
9/ Správa revíznej komisie KST J. Pullmann
Správu za rok 2010 predniesol predseda revíznej komisie KST Ján Pullmann. Vo svojej správe
zhrnul personálne obsadenie a činnosť komisie, kontrola bola zameraná na výpisy z účtov,
pokladničné doklady, faktúry, príjmy a výdavky. RK pri kontrole zistila niektoré nedôslednosti
v zápisoch o menovaní reprezentantov KST na podujatia.. Ďalšie pripomienky sa týkali účtovníctva
Turservis KST, s.r.o. K správe RK neboli z pléna žiadne pripomienky. Predseda RK informoval, že
v roku 2011 plánujú členovia RK častejšie kontrolovať účtovné doklady a predovšetkým sa budú
snažiť zúčastňovať na dôležitých rokovaniach, aby mohli objektívne posúdiť situáciu s komplexnými
informáciami a nie s odstupom času. Celé znenie správy revíznej komisie je v prílohe tohto zápisu.
10/ Správa mandátovej komisie
Predseda mandátovej komisie informoval, že zo 46 pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim
je prítomných 35 delegátov, čo je 76 % -ná účasť. Konštatoval, že XII. VZ KST je uznášaniaschopné,
nadpolovičnú väčšinou predstavuje 18 hlasov, aby bolo hlasovania úspešné. Skonštatoval, že okrem
toho je prítomných 12 delegátov z hlasom poradným.
Nasledovalo hlasovanie. Členovia VZ hlasovali nasledovne o dokumentoch:
Správa o činnosti: nikto proti, nikto sa nezdržal, všetci za, správa bola schválená.
Správa o hospodárení za 2010: nikto proti, nikto sa nezdržal, všetci za, správa bola schválená.
Správa RK: nikto proti, nikto sa nezdržal, všetci za, správa bola schválená.
11/ Doplňujúca voľba do VV KST
V písomných materiáloch dostali členovia návrh na zvolenie JUDr. Mareka Heinricha, člena
ÚR KST za RR KST Žilina, za podpredsedu KST a VV KST pre organizáciu a legislatívu po
odstúpenom JUDr. Michalovi Fulkovi, na zvyšok funkčného obdobia. ÚR dňa 12.3.2011 predrokovala
vyššie uvedený návrh a odporučila XII.VZ zvoliť M. Heinricha. Predsedajúci vyzval prítomných
z radov VZ o ďalší návrh na kandidáta na uvedenú pozíciu vo VV KST. Nikto z členov nenavrhol
ďalšieho kandidáta, tak sa pristúpilo k hlasovaniu. Výsledok hlasovania oznámil predseda volebnej
komisie Juraj Fiľakovský. Predseda VK konštatoval zvolenie Mareka Heinrich do funkcie. Zápis
Volebnej komisie je v prílohe tohto zápisu.
12/ Návrh na doplnenie sekcií a komisií A. Guldan, V. Povoda
Predsedajúci predniesol návrh na zmenu predsedu Organizačnej komisie po odstúpení
Michala Fulku, navrhovaný predseda je Marek Heinrich (Žilina), ďalej doplnenie Anny Luhovej
(Púchov) do Ekonomickej komisie a zmena v Medzinárodnej komisii po odstúpení Michala Fulku,
navrhovaný nový člen je Peter Hromada (Poprad). Ďalej doplnenie nového člena Jána Puncochařa
(Bratislaa) do Sekcie značenia a Jána Chromíka (Čadca) do Sekcie mládeže. Predsedajúci požiadal
prítomných členov VZ s mandátom o hlasovanie. Výsledok: nikto proti, nikto sa nezdržal, všetci za,
predsedajúci konštatoval že doplnenie do sekcii a komisií bolo schválené jednomyseľne.
13/ Návrh zmeny Stanov KST
V písomných materiáloch dostali členovia písomný návrh na zmenu Stanov KST, ÚR dňa
20.11.2010 predrokovala vyššie uvedený návrh a odporučila XII.VZ schváliť zmenu stanov.
K predmetnému materiálu diskusia neprebehla, pristúpilo sa k hlasovaniu. Výsledok: nikto proti, 2 sa
zdržali hlasovania, 33 za, predsedajúci konštatoval že Stanovy KST boli schválené.
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14/ Návrh na vystúpenie z medzinárodných organizácií FCC SR, Naturfreunde Internationale a
Európskej únie cykloturistov
Ročné členské poplatky v medzinárodných organizáciách sú veľmi vysoké (NFI 221 €, EWV
500 €) a majú tendenciu sa zvyšovať. Prínos členstva v týchto organizáciách pre členskú základňu
KST nie je taký silný, aby sme si mohli dovoliť platiť také vysoké členské poplatky navyše, v čase
minimálneho hospodárenia. Preto, po zvážení, ÚR dňa 12.3.2011 odporučila XII.VZ schváliť
vystúpenie zo spomenutých organizácií. K predmetnému materiálu diskusia neprebehla, prebehlo
hlasovanie: nikto proti, nikto sa nezdržal, všetci za, predsedajúci konštatoval že XII.VZ schválilo
vystúpenie KST z uvedených organizácií.
15/ Správa volebnej komisie
Pozri bod č. 11 tohto zápisu.
16/ Diskusia
Do diskusie sa prihlasuje písomne. Prvý diskusný príspevok mal Ladislav Khandl. Spomenul,
že mal niekoľko návrhov a pripomienok k Stanovám KST, ale pretože Stanovy KST boli v čase jeho
diskusného príspevku už odsúhlasené, tak sa k téme viac nevyjadroval. Navrhol zmeniť, doplniť
písomný podklad v Správe o činnosti KST (SoČ KST) informáciu o výpovedi, ktorú dala pani Anna
Slivková. L. Khandl navrhol doplniť do textu, že A. Slivková dala výpoveď až potom, ako sa
dozvedela, že pracovná pozícia „hospodár“ sa ruší. Spomenul, že pani Slivková bola vo svojej
pracovnej pozícii najspoľahlivejšia v porovnaní s predchádzajúcimi pracovníkmi zastávajúcimi toto
pracovné zaradenie. Ďalej mal pripomienky ku strane č. 3 SoČ KST, citátu: Nakoľko ku dnešnému
dňu sa nenaplnilo uznesenie z VZ, aby bývalí členovia VV na čele s vtedajším predsedom odovzdali
svoju agendu novým funkcionárom.....“ L. Khandl informoval účastníkov VZ, že funkcionári nemali
dokumenty doma, nikto zo spomenutých nemá materiály na odovzdanie, všetky sú dostupné na
sekretariáte KST, kde je možné všetko nájsť. O dokumentoch týkajúcich sa Turservisu KST s.r.o.
nemá L. Khandl prehľad. Ďalej, na strane č. 5 SoČ KST je uvedené, citát: „ S Múzeom ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši redakcia pripravila výstavu k 90-ročnej histórii
časopisu...“, je nutné spomenúť, že aj členovia KST spolupracovali na príprave výstavy, menovite A.
Guldan, D. Valúch a L. Khandl. Následne L. Khandl pripomenul, že dotácie, na činnosť a na značenie
pre rok 2010 boli získané predchádzajúcim vedením, rovnako i dotácia na publikáciu o značení bola
získaná v I. polroku. Na strane č. 14 SoČ KST nepovažuje za vhodné uvádzať kritické slová na M.
Herchla. Nikto nepracuje na 100% a každý urobí chybu, prípadne nestihne termín. M. Herchl patril
k najaktívnejším funkcionárom a nezaslúži si, aby bol takto negatívne opisovaný. L. Khandl sa vo
svojom príspevku vrátil k projektu výstavby objektu na Skalke. Spomenul, že na VZ v Prešove sa
schválilo, že KST poskytne financie na inžinierske siete. Nakoniec, po zhodnotení nezrovnalostí,
musel Turservis KST s.r.o. zaplatiť niekoľko tisíc korún, inak by hrozila exekúcia, teda M. Herchl
konal v tom čase v havarijnom režime. P. Perhala dodal, že v uznesení VZ v Prešove bol schválený 1
milión Sk a v skutočnosti sa preinvestovali 2 milióny Sk (podľa účtovníctva 68.000€).
Nasledoval príspevok Vladimíra Povodu, ktorý informoval o 58. SZT, prítomní dostali
materiál, pozvánku a spravodaj na toto vrcholové podujatie KST. Uskutoční sa v regióne Martin,
centrum bude v meste, športové aktivity sú naplánované v okolí. Pozval všetkých na podujatie,
spravodaj je návodom, ako sa zrazu zúčastniť.
Ako ďalší sa prihlásil Dušan Kaliský, ktorý poskytol informáciu o aktivite Senior klubu
horskej služby Veľká Fatra – juh. Veľká Fatra je najväčšie pohorie Slovenska a nemá vybudovaný
pamätník obetiam hôr Veľkej Fatry a Kremnických vrchov. Tento sa pripravuje neďaleko chaty
Kráľová studňa, slávnostné odhalenie bude 20.8. 2011. Pozval všetkých na spomenuté podujatie. D.
Kaliský spomenul aj útulňu pod Chabencom, ktorú vlastni KST Jasenie. Upozornil, že je stále
v prevádzke, vždy je prítomný správca, poplatok pre členov KST sú 2 €. Informoval, že Dom turistiky
KST Banská Bystrica prenajal ubytovaciu časť. Momentálne sú tu zriadené ubytovacie priestory
s kapacitou 40 postelí, prioritne vhodné pre mládež. Členovia KST majú v zariadení 10 % zľavu.
Príspevok Miroslava Herchla bol reakciou na SoČ KST, ktorú pripravil predseda KST Peter
Perhala. M. Herchl si myslí, že predseda KST zvolil neštandardný postup. Má pocit, že správa je
súkromným názorom predsedu, nikto z členom VV, alebo ústrednej rady správu neschvaľoval. M.
Herchl upozornil, že nemá záujem konfrontovať sa, chcel len objasniť informácie, ktoré boli
predložené členom VZ, obhájiť sa. Ak ľudia majú rozdielne názory, nie je dôvod, aby sa zanášali do
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širšieho pléna. Nekorektné, diskutabilné údaje by sa mali dať na správnu mieru. Konkrétne spomenul
prípravu zmlúv o nájme, ktoré mal v referencii. Táto činnosť mu bola vytknutá, ako nesplnená úloha,
pričom neboli spomenuté iné potiaže, ktoré sa pri príprave zmlúv vyskytli. M. Herchl ďalej spomenul,
že VZ nebolo informované o skutočných dôvodoch, prečo JUDr. Fulka odstúpil zo svojej funkcie. M.
Herchl taktiež reagoval na SoČ KST, kde na strane č. 14 je uvedené: „...bývalý predseda KST M.
Herchl pri uplatnení žiadosti o grant na fotovoltický systém na Chatu pod Rysmi zaviazal
k spolufinancovaniu KST dňa 1.6.2010 vo výške 30.744 USD z vlastných finančných prostriedkov
a nefinančným vkladom v hodnote 2.200 USD bez toho, aby o tom bol, podľa platných stanov KST,
výkonný výbor informovaný a bez rozhodnutia kompetentného orgánu KST - ústrednej rady alebo
VZ.“ M. Herchl k uvedenému citátu zaujal stanovisko, že nepodpísal žiadnu dohodu bez poverenia,
len pripravoval spoločný projekt na fotovoltický systém. K písomnému potvrdeniu spolufinancovania
došlo až 1.6. 2010 a to až po získaní písomného poverenia. Nič nebolo nekorektné. Peter Perhala
reagoval, že dôvod odstúpenia JUDr. Fulku je uvedený v zápisnici z VV zo dňa 11.1.2011, zápisnica
je dostupná na internetovej stránke KST.
16/ Návrh uznesenia
Návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie Peter Poracký. Predsedajúci dal
hlasovať o uznesení ako celku. Výsledok: žiadny hlas proti, nikto sa nezdržal hlasovania, uznesenie
bolo schválené jednomyseľne.
Predsedajúci poďakoval návrhovej komisii a požiadal jej predsedu o odovzdanie prečítaného
uznesenia v písomnej podobe, s podpismi členov návrhovej komisie.
Celé znenie schváleného uznesenia je v prílohe tohto zápisu.
17/ Ukončenie
Na záver predseda KST Peter Perhala poďakoval za účasť na zhromaždení.
Valné zhromaždenie bolo vyčerpaním programu ukončené tesne pred 13-tou hodinou.

Zapísala: Ida Ovečková

Peter P e r h a l a
predseda KST
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