Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
11.1.2011 v Bratislave

Prítomní:
Členovia VV KST: Peter Perhala, Erika Fábryová, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Arnošt Guldan, Vladimír
Povoda.
Nezúčastnil sa Michal Fulka, ktorý 5. januára písomne abdikoval z funkcie podpredsedu pre organizáciu
a legislatívu KST ako aj ostatných funkcií, do ktorých bol zvolený XI. valným zhromaždením KST.
Prizvaní: predseda RK KST Ján Pullmann (ospravedlnil sa), členka RK KST Anna Mazániková, člen RK KST
Vladimír Fehérpataky (ospravedlnil sa); šéfredaktorka Krás Slovenska Zuzana Kollárová, predseda sekcie VhT
Vojtech Jeremiáš (ospravedlnil sa), pracovníčky sekretariátu Ida Ovečková, Anna Luhová, generálny sekretár
KST Dušan Valúch ako zapisovateľ.
Program podľa pozvánky:
1/ Kontrola plnenia úloh
2/ Príprava zimného stretnutia čitateľov Krásy Slovenska
3/ Príprava stretnutia čitateľov Krásy Slovenska na Pilsku
4/ Informácia o príprave projektov na MŠVVaŠ SR
5/ Aktuálne majetkové otázky
6/ Príprava ÚR KST a XII. VZ KST, návrh programu
7 Rôzne
- návrhy ocenení
- aktuálne pozvánky od partnerov a z regiónov
- aktuálne úlohy v medzinárodnej činnosti

D. Valúch
V. Jeremiáš, Z. Kollárová
A. Mazániková, Z. Kollárová
E. Fábryová, D. Valúch
M. Herchl
M. Fulka

Na úvod P. Perhala privítal prítomných na prvom zasadnutí VV KST v novom roku a predniesol symbolický
prípitok so želaním úspešného zvládnutia úloh ktoré v roku 2011 čakajú VV i sekretariát KST. Vyzval na prípadné
doplnenie programu. Riešenie situácie po abdikácii M. Fulku navrhol zaradiť v rámci bodu Rôzne, ďalej navrhol
presun bodov 2 a 3 na popoludnie, keď sa bude môcť zúčastniť Z. Kollárová. Keďže iné návrhy neboli, otvoril
rokovanie. Predstavil novú pracovníčku sekretariátu Annu Luhovú, prijatú na účtovnú a ekonomickú agendu KST
aj TURSERVIS KST, s.r.o. a zaželal jej rýchle zapracovanie sa a prešiel k prvému bodu programu.
1. Kontrola plnenia úloh prijatých výkonným výborom KST (D. Valúch)
1.1 Úlohy, ktorých termín plynie a nesplnené úlohy - z uznesení prijatých v minulom roku, resp. v roku 2010,
pred XI. VZ KST:
uznesenie
06/2009

predmet úlohy
Zhotoviť inventariz. protokoly z fyzickej
inventarizácie horských chát v 4.Q.09

zo dňa
4.Q.09

zodpovedný
M. Herchl, D. Valúch

termín
30.4. 10

67/2009

Vypracovať zásady pre organizáciu zrazov
v turistike mládeže

3.Q. 09

E.Fábryová

30.3. 10

04/2010

Pripraviť formulár žiadosti, pre uľahč.
povolenia vstupu pre auto so značkármi

9.2.10

A. Guldan, D. Valúch

30.3. 10

08/2010

Vytvoriť elektronic. ponukový leták pre RZ
Kokava a TD Bardejov

24.2.10

M. Herchl, D.Valúch

30. 4. 10

11/2010

Pripraviť pilotnú turist. trasu pre ZPT
v lokalite Kováčová
Oživiť projekt publikácie Osobnosti turistiky
na Slovensku; v elektronic. forme

24.2.10

A. Guldan, E. Škutová

30. 4. 11

stav plnenia
Plnenie
neukončené,
mešká
Plynie predĺžený
termín
do 31.12. 2010
Plynie predĺžený
termín
do 31.1. 2011
Plynie predĺžený
termín
do 31.12.2010
termín plynie

24.2.10

M. Fulka, L. Khandl,
V. Povoda, A.Guldan

30.12.10 (KT)

termín plynie

13/2010

K úlohe č.06/2009 informoval D. Valúch. Stav: po zapracovaní pripomienok boli zápisy z chaty M.R. Š a z chaty
pod Rysmi opätovne zaslané chatárom.
K úlohe č.67/2009 informoval P. Perhala. Stav: materiál bol vypracovaný, je v pripomienkovaní.

K úlohe 04/2010 informoval D. Valúch. Stav: A Guldan pripravil vzor Oprávnenia pre vstup, ako aj zhrnutie
„Problematika vstupu do lesa motorovým vozidlom“.Oba materiály dostanú k dispozícii členovia VV a budú
prerokované na najbližšom zasadnutí sekcie značenia. Úloha sa vypúšťa zo sledovania.
K úlohe 08/2010 informoval D.Valúch. Stav: úloha nebola splnená a vzhľadom na situáciu v oboch objektoch
(príprava na predaj) už nie je aktuálna. Úloha sa vypúšťa zo sledovania.
Ďalším dvom úlohám termín plynie. Na margo úlohy 13/2010 – k prvému kontrolnému termínu na koncu roka
2010 nenastal žiadny progres. Je potrebné aby L. Khandl zvolal tím riešiteľov a dohodli plán práce – rozdelenie
úloh a časový rámec. Druhý KT: 12.3. 2011
1.2 Úlohy z uznesení prijatých po XI. VZ KST:
Uznesenie 39/2010: Zaradiť uverejňovanie zápočtových ciest do plánovanej novej obsahovej štruktúry
www.kst.sk. Z: V. Povoda, M. Petrík, D. Valúch, NT: 20.2. 2011.
Stav: termín plynie. Obsah stránok www.kst.sk bol v polovici januára preklopený do novej verzie, ktorá je
v testovacom režime, súčasťou ktorého bude revízia obsahu – vyradenie neaktuálnych a doplnenie nových
materiálov.
Uznesenie 40/ 2010 Do zásad organizovania zrazov a hlavných podujatí KST zakotviť zníženú sadzbu
účastníckeho poplatku pre majstrov turistiky, alebo im umožniť účasť bez poplatku Z: P. Perhala, T: 31.12.2010
Stav: Do zásad bola zapracovaná účasť majstrov turistiky bez poplatku. Zásady sú t.č. v pripomienkovom
konaní, úlohu je možné vypustiť zo sledovania.
Uznesenie 41/2010: VV KST sa oboznámil s predpokladaným organizačným usporiadaním IVV – EVV.
Rozhodnutie o tom, ako sa zachová KST, zostane v kompetencii valného zhromaždenia v marci 2011.
Z: P. Perhala; T: 13.3.2011
Stav: termín plynie.
Uznesenie 45/2010: VV ukladá org. komisii zistiť právny rámec a učebno-metodickej komisii pripraviť
metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov a inštruktorov“ Z: M. Fulka, L. Khandl ; T: 31.12.2010.
Stav: Úloha nebola splnená v termíne. Sekretár bude urgovať predsedu učeb.-metod. komisie. NT: 28.2.
Uznesenie 46/2010: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s klasifikačnou komisiou aktualizovať záznamník Cesta
SNP, v elektronickej podobe, na „stiahnutie“ pre záujemcov. Z: A. Guldan, J. Racek, M. Petrík; T: 28.2.2011.
Stav: termín plynie.
Uznesenie 47/2010: VV ukladá majetkovej komisii v spolupráci s propagačnou komisiou zabezpečiť
umiestnenie emblému KST na všetkých chatách KST. Z: M. Herchl, D. Valúch; T. 31. 12. 2010.
Stav: Farebné emblémy na hps podklade na chatách sú, ale je to len provizórne riešenie. Prísľub M. Herchla
zabezpečiť plastický reliéfny emblém KST zatiaľ nebol realizovaný, pre nával naliehavejších úloh.
Keď bude mať M. Herchl dohodnutý konkrétny termín stretnutia s výtvarníkom – výrobcom emblému,
sekretariát mu vystaví cestovný príkaz. NT: 18.2. 2011
Po krátkej diskusii o ďalších formách propagácie KST ako vlastníka vysokohorských chát, navrhol P. Perhala
k tejto téme nové uznesenie:
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: P. Perhala, D.Valúch; T: 30.3. O uznesení sa hlasovalo, výsledok: 6 x za, nik proti, nik sa nezdržal.
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; predĺžený termín: 31.12.2010
Stav: Úlohu ešte nebolo možné splniť, organizačné zmeny v podniku Vodohospodárska výstavby stále
prebiehajú. NT: 18.2. 2011 A. Guldan bude o vývoji informovať na najbližšom zasadnutí VV.
Uznesenie č. 56/2010: VV KST splnomocňuje predsedu majetkovej komisie M. Herchla konať a zaväzovať sa v
mene KST v procese realizácie projektu „Fotovoltický systém pre pre chatu pod Rysmi“, schváleného v rámci
grantovej schémy UNDP a súhlasí s uzatvorením zmluvy so zamestnancom spoločnosti ENEL, Ing. Mariánom
Kupcom ako projektovým koordinátorom. M.Herchl je povinný informovať predsedu KST o rokovaniach vo
veci projektu, predseda sa ich bude v rámci svojich časových možností tiež zčastňovať. Z: P.Perhala, M. Herchl;
T: priebežne, do ukončenia projektu a jeho finančného vysporiadania.
Stav: E. Fábryová informovala o svojom stretnutí s Ing. Mariánom Kupcom z Enelu. Vyjadrila obavy, že
záväzok spolufinancovania projektu zo strany KST vo výške 25.000 USD je momentálne nad finančné sily KST,
je toho názoru, že treba zvážiť aj alternatívu odstúpenia od projektu. Pozvala Ing. Kupca aby prišiel na dnešné
zasadnutie VV ozrejmiť finančný mechanizmus projektu všetkým členom VV. M. Herchl obhajoval projekt, aj
za cenu, že by si na jeho spolufinancovanie malo KST vziať pôžičku. P. Perhala požiadal, aby tému nechali do
rôzneho.

Uznesenie č. 64/2010: VV poveruje predsedov organizačnej a propagačnej komisie posúdiť modelový text
dohody o spolupráci, získaný od J.Ropjaka (RR Bardejov) a naformulovať analogickú Dohodu o spolupráci
(zľavy z ceny služieb, alebo tovaru výmenou za poskytnutie propagácie), ktorú by uzatváralo vedenie KST
v prospech celej členskej základne. Z: M. Fulka, D. Valúch, T:31.12.2010
Stav: Úloha nebola splnená. NT: 18.2.2011
Uznesenie č. 66/2010: Vyvolať rokovanie s majiteľom dotknutej časti lesa o preložke trasy magistrály E8/TZT
0801 medzi obcami Kopec a Zliechov, usilovať sa o dohodu a získanie príspevku na preznačenie. Z. M. Fulka,
A. Guldan, E. Škutová; T: 31.12. 2010
Stav: A. Guldan informoval, že ani S. Kučerovi sa rokovanie s majiteľom lesa zatiaľ nepodarilo dohodnúť.
K úlohe sa prihlásil aj V. Povoda, podujal sa nájsť kontakt na Pavlíkovcov po svojej línii. NT: 30.3. 2011
Uznesenie č. 68/2010: VV poveruje člena pre majetok rokovať so súčasným vlastníkom pozemkov na
Hrebienku - Jednotným majetkovým fondom zväzov odborových organizácií v SR, o odkúpení 47 m2, na
ktorých stoja medzisklady chatárov. Z: M. Herchl, T: 31.12.2010
Stav: Úloha mešká. P. Perhala vyzval M. Herchla aby pripravil informáciu o riešení do najbližšieho zasadnutia
VV. Zároveň pripomenul, aby bol zohľadnený aktuálny právny stav, keď nájomcom chát už nie je TURSERVIS
KST, s.r.o.; NT: 18.2. 2011
Uznesenie č. 69/2010: VV poveruje ekon. komisiu KST v súčinnosti s predsedom majetkovej komisie preveriť
oprávnenosť nákladov na neprevádzkované zariadenie KST v Kokave, porovnaním faktúr s obdobím, keď bolo
v prevádzke. Z: M Herchl, E. Fábryová, NT: 15.1. 2011.
Stav: Náklady sú oprávnené - v tom zmysle, že úhrady boli v tej výške ako boli vystavené faktúry. V diskusii
zaznelo, že nie je akceptovateľné, aby sa naďalej vrážali prostriedky do elektro-pripojenia objektu, ktorý
majiteľovi dlhodobo produkuje stratu. Hlasovaním (5x za, 1 sa zdržal, nikto proti) bolo prijaté nové uznesenie:
Uznesenie 02/2011: Nadväzne na zmenu odberateľa energie (od 1.1. 2011 je to KST namiesto doterajšieho
odberateľa TURSERVIS KST, s.r.o.) požiada nový odberateľ o odstavenie elektriny do RS Kokava Háj
k termínu 31.3.2011. Z: P. Perhala, M. Herchl; T: podanie informácie na najbližšom VV: 18.2. 2011
Uznesenie č. 73/ 2010:
VV schvaľuje zazmluvnenie servisu PC siete sekretariátu, výber spraviť do konca novembra 2010, na základe
porovnania troch konkurenčných ponúk. Z: D.Valúch, E. Fábryová, NT: 15.1. 2011
Stav: termín plynie
Uznesenie 80/2010:
VV vzal informáciu o správe majetku na vedomie s pripomienkami, schválil odloženie jej prednesenia z ÚR
20.11, 2010 na rokovanie Ústrednej rady v marci 2011. Z: M. Herchl; T: 12. 3. 2011
Stav: termín plynie
Uznesenie 83/2010:
VV vzal na vedomie informáciu o priebehu dvojstranných rokovaní delegácie KST s KČT a MTSz a uložil
sekretárovi zabezpečiť zverejnenie správ z týchto rokovaní na webe KST. Z: D. Valúch, T: 30.12.2010
Stav: úloha s omeškaním splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 84/2010:
VV poveril Š. Kuiša sledovať vyhlásenie projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Ukrajina a pripraviť
informáciu pre výkonný výbor. Z: Š Kuiš, T: 30.3.2011 (KT)
Stav: termín plynie
Uznesenie 86/2010: Na školenie klasifikátorov vyčleniť z rozpočtu KST na rok 2011 sumu 350 €. Z:E.Fábryová,
T: 12.3.2011
Stav: termín plynie
Uznesenie 87/2010: Doplniť stretnutie Majstrov turistiky do skupiny hlavných podujatí. Propozície dodá V.
Povoda. Podujatie bude putovné. Zaradiť už do kalendára 2011, doplniť do elektronickej formy na webe.
Z: V. Povoda, D.Valúch, T: 31.3.2011
Stav: Úlohu je možné riešiť v skrátenom termíne. Do elektronickej verzie Kalendára podujatí 2011, do skupiny
hlavných podujatí KST treba neodkladne doplniť podujatie:
1.10.2011 – 1. výročné stretnutie majstrov turistiky a turistov veteránov na Martinských holiach. Organizačne
zabezpečuje: klasif. komisia a RR Turiec. Info: M. Petrík, horal@kojsov.sk ,V. Povoda, povoda@stonline.sk
V roku 2012 si podujatie v gescii klasif. kom. prevezme RR Orava, uskutoční sa na Kubínskej Holi.
Uznesenie 88/2010: VV ukladá A.Guldanovi v spolupráci s vodáckymi klubmi pripraviť návrh memoranda
o podpore mesta pri riešení náhradných pozemkov pre petržalské lodenice – VK Dunajčík a VK Dunajklub
Kamzík. Požiadať o prijatie u primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Z: P. Perhala, A. Guldan, T: 31.1. 2011.
Stav: P. Perhala už primátora oslovil, taktiež A.Guldan komunikuje s vodákmi, aby bol návrh memoranda čo
najskôr k dispozícii. Termín plynie.
Uznesenie 89/2010: VV schvaľuje vyplatenie mimoriadnej odmeny Erike Fábryovej za ukončenie roka
v hospodárskej agende KST, za odovzdanie hospodárskej agendy novej pracovníčke a za jej zaškolenie. Výška
odmeny bude schválená na januárovom zasadnutí VV. Z: P. Perhala,T: 11.1.2011

Stav: Po krátkej diskusii bolo znenie uznesenia 89/2010 doplnené nasledovne: Odmena E. Fábryovej bude
vyplatená hodinovou sadzbou 15 € „v hrubom“, podľa počtu odprac. hodín ( hlasovanie: 4 x za, 2 sa zdržali).
V súvislosti s odmenami sa o slovo prihlásil M. Herchl, vyslovil poľutovanie nad situáciou, že KST nechal odísť
skúsenú hospodárku A. Slivkovú. Aj keď jej odchod v decembri už sprevádzala obojstranne zvýšená nervozita,
tak s prihliadnutím na predchádzajúce obdobie navrhol M. Herchl, aby VV dodatočne odsúhlasil odmenu pre A.
Slivkovú. P. Perhala dal najprv hlasovať, či VV súhlasí s dodatočným vyplatením odmeny A. Slivkovej.
Výsledok hlasovania: 3x za , 3 sa zdržali, nikto proti. Potom sa hlasovalo o kompromisnom návrhu na výšku
odmeny v hodnote 150 €. Výsledok hlasovania: 3x za, 3 sa zdržali, nikto proti. Väčšinou hlasov bolo prijaté
nové uznesenie:
Uznesenie 03/2011: VV Schválil dodatočné vyplatenie odmeny bývalej pracovníčke, hospodárke A. Slivkovej
pri príležitosti jej odchodu zo sekretariátu KST, v hodnote 150 €. Odmena bude vyplatená ihneď. Z: E. Fábryová
Uznesenie 90/2010: Záväzné termíny na spracovanie zápisníc sú určené nasledovne: návrh zápisnice z VV
spracovať do 10 dní, dať členomVV a zúčastneným prizvaným k dispozícii na 1 týždeň na pripomienkovanie.
Návrh zápisnice z ÚR, resp. VZ spracovať do 3 týždňov, dať 1 týždeň na pripomienkovanie.
Z: D.Valúch, T: trvale
Stav: problém pretrváva, členovia VV kritizovali, že návrh zápisu dostávajú neskoro a na pripomienkovanie majú
len niekoľko hodín. P. Perhala požiadal sekretára aby delegoval iné svoje pracovné povinnosti na kolegyne a sám
sa prioritne venoval zápisniciam.
Uznesenie 91/2010: Materiály predkladané na ÚR a VZ v mene výkonného výboru musia byť v dostatočnom
predstihu - cca jeden mesiac – a aspoň v návrhovej podobe (základné tézy) prerokované vo výkonnom výbore. Do
syntetických materiálov ako sú hodnotiace správy za určité obdobie, dodávajú podklady členovia VV zodpovední
za príslušnú oblasť. V zmysle tohto pravidla treba podklady do hodnotiacej správy predsedu, ktorá odznie na VZ
začiatkom marca, odovzdať sekretárovi do konca januára. Z. všetci členovia VV, T: 31.1. a trvale.
Stav: termín plynie
Uznesenie 92/2010: VV schválil dvojdňové zhromaždenie funkcionárskeho aktívu (členovia VV, RK, ÚR, plus
delegáti regiónov na VZ) v termíne 12.-13. marca. Generálny sekretár v súčinnosti s predsedom organizačnej
komisie zabezpečia priestory, technické vybavenie, materiály pre účastníkov a plynulý priebeh programu, ktorý
začne zasadnutím výkonného výboru, bude pokračovať rokovaním Ústrednej rady a vyvrcholí programom
Valného zhromaždenia. Z: M.Fulka, D.Valúch; prvý KT: 11.1.2011, druhý KT 18.2.
Stav: informácia odznie v bode 6; termín plynie.
Uznesenie 93/2010: VV schválil návrh nového číslovania VP a program ich postupnej obnovy ako aj doplnenia
predpisov pre ďalšie okruhy činnosti, kde si to prax vynucuje (ochrana osobných údajov, archivácia dokumentov,
propagácia, prevencia korupcie).VV berie na vedomie, že v roku 2010 boli revidované Stanovy a VP 6,7,8,17,
a ukladá organizačnej komisii pripraviť v roku 2011, do rokovania ÚR v závere roka, revíziu VP 1 „O členstve
v KST“, VP 2 „Organizačný poriadok“ a návrh VP 18 „O archivácii“. Z: M. Fulka, T: 3.12.2011
Stav: termín plynie
Uznesenie 94/2010: Do konca roka požiada konateľ TURSERVIS KST, s.r.o. obvodný úrad ŽP o odstavenie
a ukončenie prevádzky ČOV. Pri ponuke chatiek na predaj treba záujemcov informovať, že chatky nie
sú napojené na funkčnú ČOV. Z: M.Herchl, T: 31.12. (uplatnenie požiadavky na OÚ ŽP) a trvale.
Stav: úloha bola splnená. Vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 95/2010: VV schvaľuje, aby pozemok na Skalke s pripojením na inžinierske siete, fotovoltický systém
výroby elektriny na Téryho chate a nádržový park (vodné nádrže) na Chate M. R. Štefánika zostal majetkom
TURSERVIS-u KST. Predseda majetkovej komisie pripraví návrh zmluvy medzi KST a TURSERVIS-om KST
o dodávke energie, resp. prenájme fotovoltiky na Téryho chate. Na Chate M.R.Štefánika bude ponechaný nájomný
vzťah (prenájom nádržového parku) medzi TURSERVIS-om a nájomcom p. Fabríciusom. Z: M. Herchl, T:
31.1.2011
Stav: termín plynie.
Uznesenie 96/2010: VV schválil poskytnutie pôžičky pre TURSERVIS KST s.r.o. v o výške 11 142,27 €, aby
bolo možné uhradiť najurgentnejšie faktúry. Predseda majetkovej komisie pripraví zmluvu o pôžičke. Z: M.
Herchl, P. Perhala, T: 31.12.2010.
Stav: úloha bola splnená. Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 97/2010: VV ukladá sekretariátu zaslať organizátorom zrazu záväznú prihlášku dvoch delegátov KST,
štyroch delegátov KČT (dvaja za ústredie plus dvaja zástupcovia sekcie LT) a dvoch delegátov PTTK. V prihláške
treba doplniť samoplatcov (P. Perhala, M. Herchl s manželkou, T. Valúchová), ktorí svoj účastnícky poplatok,
ubytovanie a polpenziu uhradia na bankový účet KST. Kontaktovať partnerov - generálnych sekretárov KČT
a PTTK a písomne pozvať na zraz delegácie ich organizácií, na náklady KST. Pripraviť v mene predsedu KST
list - oslovenie ministra školstva s požiadavkou o prijatie záštity nad 45.SZZT.
Z: D. Valúch, T: 31.12. 2010.
Stav: úloha bola splnená. Vypúšťa sa zo sledovania.

Uznesenie 98/2010: VV schvaľuje plán zasadnutí na rok 2011, ukladá zverejniť ho na internete a zaslať mailom
členom Ústrednej rady. Z: D.Valúch, 31.12. 2010
Stav: úloha bola splnená. Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 99/2010: VV poveruje M. Herchla rokovať s predsedom sekcie CT a predsedom RR Rožňava,
v záujme zachovania konania zrazu v pôvodnej lokalite. Ak je však RR Rožňava definitívne rozhodnutá od
organizácie cyklozrazu odstúpiť, treba s E. Rusnákom nájsť formu symbolického prepojenia 33. cyklozrazu
s projektom Krajina roka. Z: M.Herchl, A.Guldan, T: 31.12.2010.
Stav: Úloha mešká, M. Herchl požiadal o náhradný termín do 30.1.
Uznesenie100/2010: VV ukladá vystaviť navrhnuté ocenenia pre členov RR Stará Ľubovňa a pripraviť ich na
odovzdanie v rámci 45.SZZT. Z: sekretariát, T:27.1.2011
Stav: termín plynie.
Uznesenie 101/2010: VV poveruje sekretára listom oznámiť manažérovi projektu beskydskej lyžiarskj magistrály
(s kópiou na predsedu sekcie LT KST J. Mitaľa a predsedu sekcie LT KČT O. Bouru) záujem KST participovať na
projekte. Na prvé rokovanie, ktoré by malo určiť rámec, rozsah a podmienky partnerstva pôjde za KST P. Perhala
osobne. Z: D. Valúch, T: 28.1. prvý kontrolný termín na zasadnutí sekcie LT v Starej Ľubovni
Stav: termín plynie
Uznesenie 102/2010: VV schvaľuje M. Herchla za delegáta KST na pripravovanú prezidentskú konferencii NFI
v Dakare (Senegal), s podmienkou, že príde oficiálne pozvanie organizátorov konferencie pre predsedu KST a celú
cestu a pobyt absolvuje delegát na vlastné náklady. Z: M.Herchl, T:12.-15.5.2011
Stav: termín plynie
Uznesenie 103/2010: VV schvaľuje delegátov na hlavné podujatia zimy 2011:
na 45. SZZT Stará Ľubovňa, 27.-30.1.2011 – E. Fábryová, D. Valúch
na 12. ČZZT Velké Karlovice, 10.-13.2.2011 – M. Fulka, J. Mitaľ
na 1. zimné stretnutie čitateľov KS na Chate pri Zelenom plese, 25.-27.2.2011 – M. Herchl, V. Jeremiáš
Sekretariát zabezpečí ich prihlásenie a vystaví cestovné príkazy. Z: sekretariát, T: 10.1.2011
Stav: úloha bola splnená. Vypúšťa sa zo sledovania.
4. Informácia o príprave projektov na MŠVVaŠ SR (I. Ovečková)
Tak ako ministerstvo avizovalo, schéma projektov je oproti minulým rokom zmenená. Projekty sú vypísané na 6
podprogramov, resp. účelov, všade sa zdôrazňuje zameranie na deti a mládež. Pre KST sú relevantné 3
podprogramy - vzhľadom na svoju činnosť môže KST podať projekty s nasledovným zameraním:
- „Športové aktivity detí, žiakov a študentov ; sem možno zaradiť seriál PTZ, stretnutia TOM, zraz mladých
vodákov.
- „Organizácia významných športových podujatí“; sem zaradíme hlavné podujatia KST: letný a zimný SZT,
Národný výstup na Kriváň, Medzinárodnú plavbu po Dunaji TID, celoslovenský zraz cykloturistov, celoslovenský
zraz vysokohorských turistov, celoslovenské stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska a celoslovenské
stretnutie priaznivcov KST
- „Osveta a propagácia športu“; tu uplatníme projekty na turistické značenie, kurzy značkárov, učebné texty;
aktualizáciu a modernizáciu www stránok, putovnú výstavu 90 rokov časopisu Krásy Slovenska, Kalendár
podujatí - celoročný program pohybových aktivít.
Sekretariát požiadal predsedov sekcií o podklady, prevažne ich už dostal. Projekty budú podané v stanovenom
termíne a štruktúre, tak aby zodpovedali usmerneniu ministerstva.
VV vzal informáciu na vedomie.
5. Aktuálne majetkové otázky (M. Herchl )
5.1. Chata M.R. Štefánika – nezazneli nové skutočnosti
5.2 Téryho chata – Čerpadlo vody z jazera funguje. V. Povoda pripomenul nutnosť zaradenia fotovoltického
systému ako nového zariadenia do základnych prostriedkov.
P. Perhala informoval, že ho chatár M. Jílek požiadal o súhlas s umiestnením reklamy na outdoorové oblečenie na
Téryho chate. Viacerí prítomní sa vyjadrili, že komerčná reklama v exteriéri chaty nemá čo robiť, v interiéri je
reklama tretích strán možná, ale len na mieste na to vyhradenom. Po hlasovaní (6x za, nikto sa nezdržal, nikto
nebol proti), bolo prijaté
Uznesenie 04/2011: VV odporúča chatárovi/chatárom aby firmu, ktorá požiada o umiestnenie reklamy,
nasmerovali na podpredsedníčku pre ekonomiku a marketing E. Fábryovú a na predsedu majetkovej komisie M.
Herchla, ktorí žiadosť posúdia a navrhnú riešenie VV. Z: E. Fábryová, M.Herchl; T: trvale
5.3 Zbojnícka chata – pri hľadaní alternatívneho financovania rekonštrukcie WC prichádza do úvahy riešenie cez
Fond životného prostredia (v gescii Ministerstva ŽP SR)
5.4 Chata pod Rysmi – faktúry za práce v roku 2010 boli zaplatené
5.5 TD Bardejov - nájomkyňa Bezaniuková prejavila ochotu predať svoju, rekonštruovanú časť objektu za cca
600 tis. € (18 mil Sk), odhadná cena druhej časti objektu vo vlastníctve KST je 7 mil Sk, celý objekt je na predaj

za 25 mil Sk, resp. 835 000 €. O objekt by mohla mať záujem niektorá z organizácií komerčne ponúkajúcich
starostlivosť o seniorov.
P. Perhala predložil návrh zmluvy 6/2010 o priamom prenájme medzi KST a MARBEZA s.r.o. (Mária
Bezaniuková), ktorá nahrádza zmluvu o prenájme, kde prenajímateľom bol TURSERVIS KST, s.r.o., VV návrh
schválil jednomyseľne.
Uznesenie 05/2011: VV schválil nahradenie doterajšej nájomnej zmluvy medzi TURSERVIS KST, s.r.o.
a MARBEZA s.r.o. novou nájomnou zmluvou 6/2010, kde prenajímateľom objektu TD Bardejov je KST.
Zmluva nadobúda platnosť1.1.2011
5.6 RS Kokava Háj – M. Herchl sa vrátil k tomu, že na predchádzajcom zasadnutí VV bol v hlasovaní zamietnutý
návrh aby sa KST pustil do stavby novej ČOV. Pripomenul, že na novú ČOV je spracovaný výkresový projekt, ak
je, podľa vyjadrenia realitnej agentúry, objekt bez ČOV nepredajný, treba sa spojiť s ďalšími chatármi z doliny
a pustiť sa do stavby novej ČOV spoločne. O návrhu sa nehlasovalo. P.Perhala predložil návrh na nahradenie
doterajšej zmluvy o správe majetku (RS Kokava) novou, ktorú s povereným správcom p. Kýpeťom namiesto
TURSERVIS-u uzavrie KST. VV návrh jednomyseľne schválil.
Uznesenie 06/2011: VV schválil nahradenie doterajšej zmluvy o správe majetku RS Kokava Háj medzi
TURSERVIS-om a p. Kýpeťom novou zmluvou ktorú s p. Kýpeťom uzatvára priamo KST.
Zmluva nadobúda platnosť 1.1.2011
5.7 Skalka – vodohospodári (KÚŽP) požadujú predloženie dokumentácie na dôkaz toho, že prípadná stavba na
pozemku neohrozí vodný zdroj v Turčeku. Táto požiadavka pravdepodobne spomalí vydanie územného
rozhodnutia. Na účet KST prišlo približne 9 000 € - hodnota dobropisovaného rozdielu medzi úhrnom zálohových
platieb a vyúčtovacou faktúrou. Peniaze už nabehli, faktúra chýba.
5.8 Chata pri Zelenom plese – Dňa 6. januára prebehlo odovzdanie chaty Jurajom Gantnerom konateľovi s.r.o.
TURSERVIS KST P. Perhalovi. Nový chatár Tomáš Petrík prevzal chatu od majiteľov chaty KST a SHS JAMES,
zastúpených predsedami oboch spolkov P. Perhalom a I. Kollerom.
Odovzdanie, napriek avizovaným súdnym obštrukciám zo strany J. Gantnera, prebehlo relatívne hladko. Za KST
boli okrem predsedu prítomní E. Fábryová a M. Herchl, za SHS JAMES Ladislav Gancarčík, prítomný bol aj
právny zástupca KST, SHS JAMES, a TURSERVIS KST s.r.o. P. Gemeran aj a tiež niekoľko novinárov.
Š Kuiš prezentoval indície, že odchádzajúci podnájomca J. Gantner si vzal so sebou viac, než mu patrilo. V.
Povoda upozornil, že ak nie sú dôkazy, tak je zbytočné sa takýmto podozrením zaoberať. VV po krátkej diskusii
a hlasovaní (5x za, 1 sa zdržal, nikto proti) prijal nové uznesenie:
Uznesenie 07/2011: VV ukladá ekonomickej komisii v spolupráci s revíznou komisiou preskúmať inventárne
zápisy a faktúry a porovnať ich s preberacím protokolom Chaty pri Zelenom plese. Z: E. Fábryová, T: 20. 1. 2011
5.9 Potenciálne majetkové nároky KST ako nástupnickej organizácie po KČST, resp. KSTL (oblasť Moldava
nad Bodvou , Strečno) – v tejto záležitosti neodzneli nové skutočnosti.
5.10 Krásy Slovenka ako duševný majetok KST – Ako informoval P. Perhala, šéfredaktorka časopisu Krásy
Slovenska Z. Kollárová mu mailom z 30.12. 2010 avizovala zmeny vo vydavateľstve DAJAMA - od nového roku
by sa nakladateľom časopisu Krásy Slovenska mala stať spoločnosť Dajama – Krásy Slovenska, s.r.o. (doteraz
DAJAMA, s.r.o.), navrhla aby sa to ošetrilo dodatkom k jestvujúcej zmluve z roku 2003. P.Perhala požiadal M.
Herchla o prípravu dodatku, s tým že chcel dodatok predložiť na schválenie výkonnému výboru. Podpredseda pre
organizáciu a legislatívu M. Fulka odmietol takéto riešenie a apriori sa postavil proti tomu, aby sa zaužívaný
názov časopisu, de facto obchodná značka , ktorá je duševným vlastníctvom KST, stala súčasťou obchodného
mena iného subjektu. Odporúča požiadať nakladateľa aby zvolil iný názov svojej eseročky. Výkonný výbor si po
diskusii osvojil stanovisko M. Fulku k tejto veci a jednomyseľne prijal uznesenie:
Uznesenie 08/2011: VV ukladá predsedovi KST aby konateľa DAJAMA s.r.o. p. Kollára upozornil, že KST
nesúhlasí s tým aby sa názov časopisu stal súčasťou nového názvu firmy nakladateľstva. KST očakáva, že
v záujme dobrých partnerských vzťahov bude táto požiadavka KST zo strany pána Kollára akceptovaná.
Z: P. Perhala, T: ihneď
6. Príprava ÚR KST a XII. VZ KST, návrh programu (P. Perhala, D. Valúch)
D. Valúch informoval, že priestory v SOŠD Martin-Priekopa sú zarezervované, k programu sa vyjadril P. Perhala.
Program zasadnutia VV bude prebiehať podľa celoročného plánu zasadnutí, program ÚR bude až na schvaľovanie
Stanov viac-menej identický s programom VZ, pokiaľ bude k niektorým bodom potrebná diskusia, dá sa očakávať
hlavne k rozpočtu, bude na to časový priestor. Regionálne rady musia nahlásiť delegátov do 15.2., sekretariát
rozpošle pozvánky členom ÚR a delegátom do konca februára, pričom delegáti nečlenovia ÚR budú pozývaní len
na nedeľu. VV vzal informáciu na vedomie.
2. Príprava 1. zimného stretnutia čitateľov Krásy Slovenska ( Z. Kollárová )
Po príchode Z. Kollárovej sa program vrátil k preskočeným bodom 2 a 3.
O prvé zimné stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Chate pri Zelenom plese v dňoch 25.-27.2. je
záujem, kapacita chaty je už obsadená. Organizátori: redakcia časopisu, vydavateľstvo DAJAMA, KST – sekcia

vysokohorskej turistiky; spoluorganizátori: Mesto Vysoké Tatry, Horská záchranná služba, Správa TANAP
a Chata pri Zelenom plese. Výstup na Jahňací štít sa uskutoční v závislosti od počasia. Slávnostný program otvorí
v sobotu napoludnie Goralská muzika, po slávnostných príhovoroch bude nasledovať ocenenie významných
osobností z tatranskej a podtatranskej oblasti , ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj časopisu.
Vo štvrtok 24.2. o 16.00 sa v Liptovskom Mikuláši, v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva
uskutoční vernisáž výstavky k 90. výročiu časopisu Krásy Slovenska. Bude to celkove 13 panelov, ráta sa
s postupnou inštaláciou aj v iných mestách Slovenska: marec – Liptovský Mikuláš, apríl – Prešov, máj – Dolný
Kubín, 15.6 až 15.7 Martin, 15.7 až 15.8 Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici, 15.8 až 15.9 Rožňava, október
– niektoré mesto na západnom Slovensku, zatiaľ neurčené, v novembri derniéra na veľtrhu Bibliotéka v Bratislave.
VV vzal informáciu na vedomie a jednomyseľne schválil finančnú participáciu nasledovne:
Uznesenie 09/2011: VV schvaľuje príspevok KST na realizáciu putovnej výstavy k 90. výročiu časopisu Krásy
Slovenska vo výške 500 €, príspevok na stretnutie na Chate pri zelenom plese vo výške 150 €. Príspevok je určený
v prvom prípade na výrobu výstavných panelov, v druhom prípade na výrobu plakiet pre ocenených a na výrobu
pamätného listu. Z: E. Fábryová, D. Valúch, T: priebežne
Pamätný list pripomínajúci jubileum časopisu by mal obsahovať motív zimného i letného stretnutia čitateľov, aby
sa dal využiť na oboch podujatiach.
3/ Príprava 48. stretnutia čitateľov Krásy Slovenska na Pilsku (A. Mazániková, Z. Kollárová)
A. Mazániková informovala, že do prípravy stretnutia čitateľov KS na Pilsku sa zapojil OKST v Mútnom,
podujatie má podporu aj starostu tejto obce, ktorá bude pre väčšinu účastníkov východiskom výstupovej túry. RR
Orava sa snaží aktívne zapojiť tunajších podnikateľov v turizme. Bude pripravených niekoľko výstupových trás.
So sekciou značenia chcú dohodnúť predĺženie žltej značky. Čo sa týka dopravy do Mútneho, bude potrebné
posilnenie autobusových spojov z Námestova a Tvrdošína. Pre účastníkov bude pripravený už spomínaný
pamätný list a pečiatka. Šéfredaktorka KS Z. Kollárová požiadala A. Mazánikovú, aby pomohla zabezpečiť od
miestnych znalcov prostredia do konca januára podklady k propagačnému článku o pamätihodnostiach
a atrakciách lokality, ktorý bude publikovaný v čísle 3-4/2011. VV vzal informáciu na vedomie.
7. Rôzne
7.1 - Prítomnosť Z. Kollárovej využil najprv P. Perhala. Informoval ju, že sa VV zaoberal informáciou
z redakcie KS o zmenách v nakladateľstve DAJAMA. Oboznámil ju s čerstvo prijatým uznesením 08/2011 –
s požiadavkou, aby nové meno nakladateľstva neobsahovalo názov časopisu.
7.2 - P. Perhala navrhol využitie remitendy časopisu Krásy Slovenska , resp. aspoň jej malej časti – cca po 5
kusov by mohlo byť distribuované na 5 vysokohorských chát vo vlastníctve KST. Z Kollárová nemala námietky,
len požiadala o adresy nájomcov. Adresy dodá redakcii sekretariát KST.
7.3 - P. Perhala prečítal e-mail od M. Fulku z 5.1.2011.ktorý podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu
adresoval všetkým členom VV. M. Fulka sa v ňom vzdáva ďalšej práce vo výkonnom výbore a odstupuje aj z
ďalších funkcií do ktorých bol zvolený na XI. VZ KST – z funkcie predsedu organizačnej komisie a z funkcie
„povereníka“ zodpovedného za agendu IVV v Medzinárodnej komisii KST. Ako dôvod udáva:
„...Udalosti posledných týždňov, najmä po zasadnutí ÚR KST v novembri 2010 ma prinútili zamyslieť sa nad
zmysluplnosťou svojej účasti vo vedení KST. Myslím si, že nie je potrebná. Predseda KST sám zvláda všetky
úlohy a členov VV má iba za pomocníkov, o ktorých sa kde-tu oprie. Posledným príkladom je príkaz M.
Herchlovi, aby pripravil dodatok k zmluve s DAJAMOU. Má sa zmeniť vydavateľ časopisu Krásy Slovenska z
firmy DAJAMA s.r.o. na Dajama - Krásy Slovenska s.r.o. Chceme zrušiť Turservis KST s.r.o. To ale vyžaduje
dlhodobú prípravu, koncepciu ďalšieho vývoja. Nie je všetko iba odvolať konateľa. Žijeme v čase krízy (nielen
spoločenskej, ale aj krízy v KST). Nemyslím iba finančnú krízu. Treba však šetriť. Šetrenie financiami bolo
dôvodom pre rozhodnutie, že sa zúži kolektív sekretariátu KST. I. Ovečková mala prevziať agendu po A.
Slivkovej, mala pracovať na plný úväzok za mzdu A. Slivkovej. Predseda nás informoval tak, že s pani
Ovečkovou hovoril - je ochotná a schopná prevziať všetku agendu po p. Slivkovej a ďalej pracovať za jej mzdu na
plný úväzok. Pri zmene pracovnej zmluvy p. Ovečkovej však už bolo všetko ináč. Bude pracovať na plný úväzok,
bude mať plnú mzdu p. Slivkovej, avšak nebude vykonávať celú agendu. Nebude upratovať priestory Záborského
33. Je preto potrebné prijať novú zamestnankyňu na "plný úväzok". Okrem toho je potrebné prijať pracovníčku na
čiastočný úväzok, ktorá sa bude starať o upratovanie. Výsledok? Nie šetrenie, ale mrhanie financiami. Atď., atď.
.... Nemá to význam! Práca, a najmä dobrovoľná, má človeka povznášať, musí ho tešiť, musí mať pocit, že robí
niečo užitočné, ja ale ten pocit nemám, moja činnosť v KST ma ubíja a trápi.“ Koniec citátu.
P. Perhala vyjadril osobné sklamanie z toho, že sa M. Fulka rozhodol odstúpiť, lebo nebude jednoduché ho
nahradiť, nakoľko na tomto dôležitom vysokom poste KST je potrebný právnik. Z abdikácie však nebol úplne
prekvapený lebo o nej s ním hovoril ešte dávno pred ÚR KST. Na margo výčitky M. Fulku k Dajame uviedol, že
vôbec nemal v úmysle obísť VV KST a podpísať zmluvu s novou spoločnosťou bez jej prerokovania a schválenia
vo VV. Práve preto návrh šéfredaktorky postúpil M. Herchlovi, členovi VV KST pre majetok. Očakával od neho
konkrétne návrhy na predložený návrh. Vyjadrenie M. Fulku, ako právnika prišlo však skôr. P. Perhala odkedy

nastúpil do funkcie predsedu, všetky zmluvy pred podpisom vopred konzultoval s M. Fulkom ako právnikom a E.
Fábryovou ako ekonómkou. Potom ich predložil na rokovanie VV a až po schválení výkonným výborom ich
podpísal. Čo sa týka výhrad M. Fulku k vypovedania nájomných zmlúv s TURSERVIS KST, s.r.o., P. Perhala
zdôraznil, že na túto tému viedol diskusie či už osobné alebo e-mailové jednak so všetkými štatutármi KST, teda aj
s ním osobne, i s vedením SHS JAMES, hneď po nástupe do funkcie. Návrh na VV a následne ÚR KST
pripravoval v intenciách týchto rokovaní. Podotkol, že návrh na vypovedanie zmlúv schválil VV KST i ÚR KST.
Cieľom tohto kroku je sprehľadniť finančný tok - získať priame príjmy z nájomného z majetku KST a tým aj
možnosť oživiť z týchto finančných prostriedkov celoročnú činnosť KST vo všetkých oblastiach, nielen v oblasti
majetku, a hlavne zabrániť tomu, aby členská základňa doplácala na prenajaté chaty.
A napokon k zmenám na sekretariáte: je pravda, že predseda KST v snahe ušetriť finančné prostriedky plánoval na
ústredí KST zamestnávať len 2 pracovníkov na plný úväzok. Počítal s prepustením A. Slivkovej a jej nahradením
I. Ovečkovou. Na osobnom pohovore a dojednaniach s I. Ovečkovou bol M. Fulka spolu s E. Fábryovou osobne
prítomný. Sám videl, že pracovníčka má predpoklady aj záujem starať sa o web sídlo, no odmietla upratovanie
objektu, v ktorom KST sídli, aj hmotnú zodpovednosť za pokladňu. Preto P. Perhala, E. Fábryová aj M. Fulka
súhlasili, aby bola na upratovanie zamestnaná pracovníčka na dohodu, na 3 hodiny týždenne, nie na polovičný
úväzok ako napísal M. Fulka. To všetko sa udialo ešte pred ÚR KST. Potom, keď VV a ÚR schválili vypovedanie
nájomných zmlúv s TURSERVIS KST, s.r.o., vyvstala potreba ďalšieho (tretieho) zamestnanca na ústredí KST na
plný úväzok, pod ktorého by spadala hmotná zodpovednosť za financie KST, účtovná komunikácia s externou
účtovnou spoločnosťou a majetková agenda KST. Rovnako bolo dohodnuté, že bude mať na starosti spoluprácu
s konateľom s.r.o. TURSERVIS KST P. Perhalom. Keďže P. Perhala vykonáva konateľstvo od 1.11.2010 (odo
dňa schválenia valným zhromaždením TURSERVIS-u) dobrovoľne, bez nároku na mzdu, KST tým na mzdách
šetrí minimálne 400€ mesačne. Predtým mala upratovanie sídla KST i agendu s.r.o. na starosti aj A. Slivková, len
to nemala vo svojej pracovnej zmluve na plný úväzok, ale v ďalších zmluvách na dohodu. Záťaž pre KST zmierni
aj skutočnosť, že podľa predbežného dohovoru s SHS JAMES, náklady na mzdu tretieho zamestnanca bude z 30%
hradiť spolumajiteľ chát, predtým ( v prípade konateľa s.r.o. ) nebolo. Teraz keď budú 3 zamestnanci na plný
úväzok bude mať aj generálny sekretár KST D. Valúch viac času na spracovanie zápisníc zo zasadnutí VV, ÚR
i VZ KST, aby boli k dispozícii v požadovanej lehote.
P. Perhala pripomenul, že za fungovanie sekretariátu KST nesie podľa stanov plnú zodpovednosť predseda KST
a pracovno-právne rozhodnutia sú plne v jeho kompetencii. Zmeny vykonal s vnútorným presvedčením že
sekretariát bude v novom zložení fungovať optimálne a lepšie dokáže uspokojiť potreby celej členskej základne
KST. Do náplne práce jednotlivých pracovníkov môže nahliadnuť ktokoľvek z radov KST osobne. Predseda
vníma, že od Nového roku je pracovná atmosféra na ústredí priateľská a tvorivá, čo ho teší. Informoval členov
VV, že už niekoľko týždňov vedie konzultácie s možnými nástupcami M. Fulku, aby sa o konkrétnej osobe mohlo
rozhodnúť už najbližšej ÚR KST, 12.3.2011.
Potom požiadal o názor aj ostatných. M. Herchl: na jednej strane M.Fulku chápe a sám sa pridáva ku kritike
niektorých spôsobov nového predsedu, na druhej strane považuje takýto odchod za málo seriózny. V.Povoda
pripomenul, že M.Fulka už raz niečo podobné predviedol, preto ho to až tak neprekvapuje, samozrejme ani neteší,
s ohľadom na množstvo úloh ktoré má VV riešiť. A.Guldan zdôraznil, že právnické vzdelanie a prax by malo byť
podmienkou aj pri hľadaní nástupcu. Š.Kuiš navrhol, že ak sa predseda nevedel v posledných týždňoch s M.
Fulkom stretnúť, môže sa podujať na to aby im stretnutie dohodol, bez záruky, či to prinesie nejaký obrat.
P.Perhala potom zopakoval dôvody ktoré ho viedli k personálnym a organizačným zmenám na sekretariáte,
podporila ho E. Fábryová, podľa nej už cítiť lepšie pracovné ovzdušie.
Následne v diskusii zaznelo niekoľko tipov na nového podpredsedu pre organizáciu a legislatívu, P. Perhala
prisľúbil že ich osobne kontaktuje a preskúma kto z nich je najvhodnejší zaujať takúto odborne aj časovo náročnú
funkciu, na najbližšom zasadnutí bude členov VV informovať . K záležitosti nebolo prijaté uznesenie.
7.4 - E. Fábryová informovala, že od 21.12.2010 vstúpilo do platnosti Opatrenie Min. práce soc. vecí a rodiny
SR č. 533/2010, ktorým sa menia (zvyšujú) sadzby stravného, ľudovo „diéty“, na tuzemských služobných
cestách nasledovne: pri ceste v trvaní 5 až 12 hodín prináleží diéta 3,80 €, pri 12 až 18 hodinovej ceste je to 5,70
€, pri vycestovaní na viac ako 18 hodín je sadzba 8,80 €.
Uznesenie 10/2011: VV ukladá sekretariátu publikovať informáciu na www.kst.sk a pri vyúčtovaní pracovných
ciest zohľadniť nové sadzby stravného od 1.1.2011. Z: E. Fábryová, D. Valúch, T: ihneď
7.5 - P. Perhala urgoval od E. Fábryovej rozpočet KST na prvé obdobie roka 2011 - do XII VZ, schválený s
pripomienkami Ústrednou radou 20.11.2010. Bránila sa tým, že takmer celý december suplovala maródujúcu,
odchádzajúcu A. Slivkovú a na vlastné úlohy jej nezostal čas. Dostane sa k tomu až po zúčtovaní štátnej dotácie.
7.6 - Ocenenia. D. Valúch prezentoval návrh predsedu KST Železničiar Bratislava, k 20. výročiu založenia
OKST: na ZO – Igor Mieč (ročník 1941, držiteľ SO), Kamil Pánik (1933, SO); na SO – Ján Chlapečka (1940,
ČU), Štefan Jakab (1957, ČU); na ČU – Štefan Švajčík, Peter Gottstein, Ľudmila Škripeková, Mária Tencerová,
Anna Lišková, Štefan Kolečáni, Ján Papšo, Jozefína Ondrušková, Ján Čeman, Ladislav Barabas, Tatiana
Lišková, Júlia Rebrová; na udelenie pamätnej medaile Miloša Janošku navrhli s podporou RR Bratislava (KBT)
Milana Ružeka z Modry (ročník 1929, ZO z r.1993, plaketa A Lutonského 2009) - za celoživotné aktívne

pôsobenie v prospech turistickej obce. Ďalej informoval, že klasifikačná komisia sa zaoberala návrhom z Čadce
na udelenie titulu majstra Turistiky Milanovi Kurucárovi. Ako sa dalo očakávať, komisia neuznala nomináciu
nepodloženú riadne zdokumentovanými zápočtovými cestami a odporučila udeliť M. Kurucárovi k významnému
životnému jubileu iné ocenenie. P. Perhala navrhol udeliť mu ZO. Ďalej navrhol udeliť ZO Jánovi Pullmanovi,
dlhoročnému predsedovi RK KST, ktorý mal 24.11. 2010 60 rokov a dlhoročnému predsedovi učebno-metod.
komisie KST Júliusovi Žiškayiovi navrhol pri príležitosti 80-tych narodenín udeliť čestné členstvo KST.
Uznesenie 11/2011: VV schválil ZO pre I. Mieča, K. Pánika, M.Kurucára a J. Pullmana; SO pre Š.Chlapečku
a Š. Jakaba; ČU - Štefan Švajčík, Peter Gottstein, Ľudmila Škripeková, Mária Tencerová, Anna Lišková, Štefan
Kolečáni, Ján Papšo, Jozefína Ondrušková, Ján Čeman, Ladislav Barabas, Tatiana Lišková, Júlia Rebrová, ĎL –
pre KST Železničiar Bratislava. VV predloží ÚR na schválenie udelenie pamätnej medaile Miloša Janošku
Milanovi Ružekovi a udelenie čestného členstva Júliusovi Žiškayiovi, so súhlasným odporúčaním. VV poveruje
predsedu zaradiť do programu ÚR KST udelenie uvedených vysokých vyznamenaní (od ZO vyššie) a pozvať
ocenených ako čestných hostí na XII. VZ KST. Z: P.Perhala, D. Valúch; T: 12.-13.3.2011
7.7 - Š.Kuiš polemizoval s výslednou podobou termínovníka zasadnutí VV na rok 2011.P. Perhala vysvetlil
svoje dôvody, prečo v niektorých prípadoch neakceptoval pôvodné návrhy M. Fulku a Š. Kuiša. Uznal, že nie
každý termín vyhovuje všetkým ale poprosil prítomných aby túto tému už neotvárali , termínovník bol na
poslednom zasadnutí schválený , tak to treba rešpektovať.
7.8 - M. Herchl sa vrátil k uzneseniu 99/2010. Obhajoval usporiadanie 33. slovenského zrazu cykloturistov na
pôvodne určenom mieste - v Rožňave, záväzne prisľúbil, že spolu s M. Markušovským a E. Rusnákom do konca
januára osobne absolvuje rozhovory s predstaviteľmi mesta Rožňava a niektorých okolitých obcí ako aj
s ďalšími osobami na ktorých záleží úspešná príprava a priebeh cyklozrazu v rámci ukončenia dvojročného
medzinárodného projektu medzinárodnej turistickej federácie NFI „Krajina roka“.
7.9 - P. Perhala v rámci cyklistickej témy dal na diskusiu návrh, aby mali na zrazoch cykloturistov KST
zvýhodnený účastnícky poplatok , hoci nie sú registrovanými členmi KST, aj členovia cykloklubov mimo KST,
ktoré boli spoluorganizátormi 32. Slovenského zrazu cykloturistov KST v Bratislave v roku 2010 (Slovenský
cykloklub, Cykloklub Apollo, Cykloklub Bernard Slovakia). Sám sa po dobrých skúsenostiach s týmito
cykloklubmi počas bratislavského zrazu za to prihovára. V rozprave zaznelo, že je v záujme každého
organizátora cyklozrazu pritiahnuť takéto či podobné, počtom alebo špecializáciou zaujímavé cyklokluby, aj za
cenu širšieho uplatnenia účastníckej zľavy, t.j. aj pre nečlenov KST. VV nebude mať námietky ak organizátori
budúcich cyklozrazov v propozíciach nepodmienia účastnícku zľavu členstvom v KST.
Uznesenie č. 12/2011: VV odporúča sekcii cykloturistiky KST zohľadniť rovnaké zrazové poplatky ako majú
členovia KST aj pre cykloorganizácie stojace mimo KST, najmä pre Slovenský cykloklub, Cykloklub Apollo a
Cykloklub Bernard Slovakia. Z: A. Guldan, E. Rusnák, T: ihneď
7.10 - Pozvánky z regiónov. RR KST Prievidza tradične participuje na príprave 36. ročníka Pochodu vďaky,
hlavní organizátori: SNP TJ Partizán Cigeľ a TJ Plameň Handlová. Akcia sa uskutoční 22. januára, predseda
KST je v tom termíne v Prahe, ako delegáta VV KST navrhol miesto seba A. Guldana, ktorý s návrhom súhlasil.
P. Perhala dostal aj pozvánku na výročné zasadnutie KST Spartak Trnava, pri príležitosti 35 rokov od založenia,
ktoré bude v piatok 28.1., pozvanie mu koliduje s účasťou na zimnom zraze v Starej Ľubovni, aj v tomto prípade
navrhuje ako delegáta VV KST A. Guldana, ktorý to neodmietol. Sekretariát mu pripraví cestovné príkazy na
obe podujatia.
Uznesenie č. 13/2011: VV deleguje v zastúpení predsedu KST člena VV A.Guldana na 36. ročník Pochodu
vďaky 22.1. 2011, Cigeľ a na výročnú členskú schôdzu KST Spartak Trnava 28.1.2011, Trnava. Z: A. Guldan,
D.Valúch T: 22. 1.2011
7.11 – E. Fábryová, podpredsedníčka pre ekonomiku a marketing, navrhla prehodnotenie účasti KST v projekte
fotovoltiky na Chate pod Rysmi. Na jej žiadosť bol na rokovanie VV prizvaný Ing. M. Kupec z Enelu,
projektový koordinátor, aby členom VV prezentoval finančný rámec projektu inštalácie fotovoltiky na
rekonštruovanú Chatu pod Rysmi (viď uznesenie 56/2010). M. Kupec sa dostavil až v závere zasadnutia, v čase
keď už Š. Kuiš a V. Povoda na zasadnutí neboli prítomní. Vzhľadom na výšku požadovaného spolufinancovania
nie sú P. Perhala a E. Fábryová presvedčení o výhodnosti projektu, kým iniciátor projektu M.Herchl o jeho
výhodnosti vôbec nepochybuje. A. Guldanovi nepostačovali argumenty ani jednej strany a požadoval aby všetci
členovia VV dostali k dispozícii analýzu slabých a silných stránok projektu, resp. jasný kalendár záväzkov kedy a koľko musí KST v rámci povinného spolufinancovania zaplatiť. P. Perhala požiadal M. Kupca aby takýto
analytický pohľad na projekt čo najskôr pripravil, a odprezentoval ho na mimoriadnom zasadnutí VV, ktoré
ihneď zvolal na 1. 2. 2011 do Bratislavy. Poveril sekretára zabezpečiť distribúciu pozvánky na toto zasadnutie.
Tým bol program januárového riadneho zasadnutia VVKST vyčerpaný, predseda poďakoval prítomným za
výdrž a ukončil rokovanie.
Zapísal: D. Valúch

Peter P e r h a l a
predseda KST

