Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
19.8. 2011 v Trenčíne
Prítomní:
Členovia VV KST: Peter Perhala, Marek Heinrich, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Arnošt Guldan, Vladimír
Povoda.
Prizvaní: Ján Pullmann, predseda RK; Ida Ovečková, sekretár a zapisovateľ.
Ospravedlnili sa: Erika Fábryová, VV; Anna Mazániková, člen RK; Vladimír Fehérpataky, člen RK; Zuzana
Kollárová, šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska, Dušan Valúch, generálny sekretár
Prítomní za RR KST Trenčín:
Marián Chovanec, Igor Salviany, Anna Senková, Ján Mrlina, Štefan Malec, Peter Kyselica, Miroslav Maráz, Janka
Salvianyová, Ján Cabala, Jozef Kobida, Ján Matejka, Zdenko Man, Peter Jatz, Soňa Kačiková.
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia úloh
P. Perhala
2. Príprava Ústrednej rady KST
M. Heinrich, I. Ovečková
3. Aktuálne úlohy Majetkovej komisie
V. Povoda, M. Herchl
4. Rôzne
5. O 16:00 bolo zasadnutie rozšírené o účasť členov RR KST TN a predsedov odborov v tomto regióne
Úvodom predseda P. Perhala oznámil, že rozhodnutím Daňového úradu Bratislava III. je KST od
12.8.2011 platcom DPH. Súčasne ospravedlnil generálneho sekretára KST z neúčasti (čerpanie dovolenky)
a informoval zúčastnených, že zápis zo zasadnutia pripraví sekretár KST Ida Ovečková.
Ďalej informoval o programe zasadnutia a otvoril otázku podujatia Šľapaj do Poproča, ktorého priebeh
bol rozporuplný, niektorí turisti sa stratili, skupina sa rozdelila a nebolo jasné, ktorý smer je správny.
Peter Perhala zablahoželal Marekovi Heinrichovi k okrúhlym narodeninám.
Ad 1) Kontrola plnenia úloh (P. Perhala)
1.1 Úlohy, ktorých termín plynie a nesplnené úlohy - z obdobia pred XI. VZ KST:
uznesenie
11/2010

predmet úlohy
Pripraviť pilotnú turist. trasu pre ZPT
v lokalite Kováčová

zo dňa
24.2.10

zodpovedný
A. Guldan, M. Herchl

termín
19.8.2011

stav plnenia
termín plynie

Stav: Pre Bratislavu bola navrhnutá nová trasa okolo k Deviatemu mlynu a Železnej studničke zo zastávky MHD
Patrónka, teda 2 okruhy. Ak sa podarí vybaviť všetky povolenia, trasa bude vyznačená iba v Bratislave. Na
Slovensku ide o pilotnú trasu tohto druhu. Predstavitelia kúpaliska Kováčová neprejavili záujem. Toto uznesenie
sa ruší a platnosť nadobúda nové uznesenie:
Uznesenie 92/2011: VV schvaľuje vyznačenie TZT pre zdravotne postihnutých turistov v Bratislave. Osloviť
Sekciu turistiky zdravotne postihnutých s požiadavkou o navrhnutie ďalších trás vhodných pre zdravotne
postihnutých, T: 23.9.2011, Z: A. Guldan
1.2 Úlohy z uznesení prijatých po XI. VZ KST
Uznesenie 45/2010: VV ukladá organizačnej komisii zistiť právny rámec a učebno-metodickej komisii pripraviť
metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov a inštruktorov“ Z: M. Heinrich, L. Khandl ; T: 31.12.2011.
Stav: M. Heinrich požiadal o predĺženie termínu do konca 31.12.2011. Termín plynie
Uznesenie 46/2010: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s klasifikačnou komisiou aktualizovať záznamník Cesta
hrdinov SNP – vytvoriť elektronickú verziu terajšieho záznamníka Cesta hrdinov SNP a tú rozposlať dotknutým
regiónom na aktualizáciu. Z: A. Guldan, J. Racek, M. Petrík; T: 31.8.2011.
Stav: NT: 31.8.2011, termín plynie.
Uznesenie 49/2010: Angažovať sa vo veci nefunkčného vodáckeho splavu v Čunove. Pripraviť rokovanie
s kompetentnými zložkami (s novým vedením) Vodohospodárskej výstavby s cieľom dosiahnuť stavebnú
úpravu splavu, jeho predĺženie. Z: A. Guldan; T: 31.12.2011
Stav: úloha pripraviť rokovanie bola splnená, rokovanie sa uskutočnilo. Naň nadviazalo stretnutie vodákov
s vedením VHV k technickému riešeniu. Počkáme, aké opatrenia urobí VHV a potom prijmeme aktuálne
opatrenie, T: 31.12.2011
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Uznesenie 64/2010: VV poveruje generálneho sekretára aby modelový text dohody o spolupráci, získaný od J.
Ropjaka (RR Bardejov) upravil pre účely RR všeobecne a zabezpečil jeho rozposlanie predsedom RR.
VV ukladá propagačnej komisii pripraviť návrh samolepky s motívom KST a textom „priateľ turistiky“, s tým,
že takouto samolepkou by mohli byť označené obchody a služby poskytujúce zľavu pre členov KST.Z: E.
Fábryová, D. Valúch, T: 23.9.2011.
Stav: plnenie úlohy je v sklze, nový KT: 23.9, Š. Kuiš navrhol, že treba zvážiť vizualizáciu samolepky, aby text
bol dostatočne čitateľný – „čistá grafika“.
Uznesenie 66/2010: VV poveruje právneho zástupcu KST kontaktovať majiteľa lesa medzi obcami Kopec
a Zliechov kde došlo k poškodeniu turistického značenia na trase európskej magistrály E8/TZT 0801 a vyzvať ho
k náprave stavu (buď obnovenie značenia na pôvodnej trase alebo vyznačenie nového priebehu trasy, po dohode
KST s vlastníkom pozemku) Z: M. Heinrich, T: 31.8.2011.
Stav: M. Heinrich listom oslovil vlastníka lesa, 2.8. dostal odpoveď od konateľa spoločnosti Mediatrans, spol.
sr.o., ktorá je užívateľom pozemkov v obci Košecké Podhradie, katastrálne územie Kopec: „ V súčasnosti
vzhľadom na dovolenkové obdobie a zaneprázdnenosť pracovnými povinnosťami nemám možnosť sa s Vami
osobne stretnúť a prediskutovať Vašu žiadosť o znovuobnovenie turistického chodníka prechádzajúceho cez
nami užívané pozemky patriace p. Pavlíkovi. Vzhľadom na skutočnosť, že nemáme medzi nami uzatvorenú
žiadnu dohodu a je obdobie vzniku nebezpečenstva lesných požiarov, ktoré aj v nedávnej minulosti sme museli
likvidovať po nezodpovedných turistoch, Vás žiadame, aby ste do ukončenia dovolenkového obdobia nevyvíjali
žiadne neoprávnené aktivity na pozemkoch, ktoré užívame.“ Termín zostáva, M. Heinrich bude informovať VV
o vývoji situácie. Napíše majiteľovi list s požiadavkou o určenie termínu stretnutia po dovolenkovom období.
Uznesenie 84/2010: VV poveril Š. Kuiša sledovať vyhlásenie projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko –
Ukrajina a pripraviť informáciu pre výkonný výbor. Z: Š Kuiš, T: priebežne
Stav: NT priebežne, termín plynie. Š.Kuiš v júni informoval, že nové kolo pre projekty cezhraničnej spolupráce
SK/UA ešte stále nebolo vypísané. Medzičasom však bola zverejnená výzva na predkladanie projektov HU/SK,
čo je aktuálnejšie a vzhľadom na dĺžku pohraničného územia pre KST zaujímavejšie. Pre zváženie zapojenie sa
KST do tejto výzvy a prípravu spoločného projektu s MTSz sú k dispozícii dva materiály - jeden z Košíc, jeden
zo sekcie JT. Je potrebné aby VV zaujal stanovisko. KT: 19.8.
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: A. Guldan, T: 23.9.2011.
Stav: Stretnutie P. Perhalu a A. Guldana s M. Ftáčnikom sa uskutočnilo 13.7. Primátor tvrdil, že návrh
memoranda a žiadosť KST o prijatie sa k nemu nedostala, návrh Memoranda prevzal v tlačovej kópii. Úloha
zostáva v sledovaní.
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: M. Herchl; T: 31.8.2011
Stav: Úloha zatiaľ splnená čiastočne (ChpZp a Téryho chata). Na júnovom zasadnutí P. Perhala požiadal o zmenu
nositeľa úlohy, presun do agendy člena VV pre majetok M. Herchla, s predĺžením termínu do 31.8.
Uznesenie 20/2011: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing dosledovať vysporiadanie medzi
D. Kýpeťom a KST. Z: E Fábryová, T: 23.9.2011
Stav: Úloha je dlhodobá, pripravujú sa podklady pre trestné oznámenie na D. Kýpeťa. Trestné oznámenie je
pripravené, môže však byť odoslané až po zaplatení dlhu Slovenským elektrárňam. Stane sa tak v 8. mesiaci
2011.
Informácie ku Kokave – predaj chát: kúpnopredajné zmluvy sú podpísané, podpisy overené, odoslané kupcom.
KST čaká na peniaze, doteraz zaplatil len jeden kupujúci. Kupujúci jednej z chatiek odmieta zaplatiť, má obavy,
majiteľ vedľajšej chaty zemnými prácami pri tvorbe prístupovej cesty pravdepodobne narušil statiku chatky. M.
Herchl sa s kupujúcim skontaktuje.
Uznesenie č. 93/2011: VV poveruje V. Fehérpataky aby situáciu preveril, urobil fotografie z predmetného
miesta a KST požiada stavebný úrad o preverenie, či nedošlo k poškodeniu statiky a da podnet na vykonanie
stavebného dohľadu s účasťou KST ako majiteľa. T: 31.8.2011. Z: V. Fehérpataky, M. Heinrich. Ďalšie
rozhodnutie prijme VV po výsledkoch konania.
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Uznesenie 22/2011: VV schvaľuje, aby KST a SHS JAMES uzavreli zmluvu o dielo s nájomcom Zbojníckej
chaty L. Záhorom na vykonanie nevyhnutných opráv WC v nákladovom limite 5 000 €, pričom súčasťou zmluvy
bude špecifikácia nákladov (súpis materiálu a prác). Z: M. Herchl, T: 23.9.2011
Stav: P. Perhala informoval, že mandátna zmluva Turservisu KST s M. Rusnákom bola k 31.12.2010
vypovedaná a M. Rusnák dodal podklady pre uzatvorenie novej mandátnej zmluvy už s KST, okrem iného aj
rozpočet na prestavbu WC na Zbojníckej chate, v hodnote takmer 100.000 €, čo E. Fábryová označila za
absolútne nepriechodné. Po konzultácii s L. Gancarčíkom (SHS JAMES ) a chatárom L. Záhorom sa reálnou
alternatívou javí možnosť uzavrieť s L. Záhorom zmluvu o dielo na úsporný variant opravy WC, v hodnote
5 000 €. Preto P. Perhala navrhuje nepodpísať novú mandátnu zmluvu s M. Rusnákom. VV po diskusii
jednomyseľne schválil návrh na Zmluvu o dielo s L. Záhorom. M. Herchl dodal rozpis prác (špecifikáciu
nákladov), cenove je vyhovujúci, k podpisu zmluvy by malo dôjsť čo najskôr.
Uznesenie 26/2011: VV ukladá predsedovi UMK a vedúcemu riešiteľského tímu k projektu publikácie
Osobnosti turistiky na Slovensku L. Khandlovi zvolať najneskôr do konca apríla úvodné stretnutie tímu.
Odporúča sa uskutočniť stretnutie v Martine, s účasťou odborníka z národnej knižnice (kontakt cez V. Povodu).
Z: V. Povoda, L. Khandl; T:30.9.2011
Stav: Plnenie úlohy je v sklze. Stretnutie tímu malo byť v Martine počas 58.SZT, ale neuskutočnilo sa, došlo
k výmene riaditeľov v Národnej knižnici. Nový riaditeľ bol v 31. týždni 2011 kontaktovaný. Vzhľadom k faktu,
že je nový, nemal ešte dostatočný prehľad. L. Khandl poslal encyklopedický návod, ktorý by sme mohli
rešpektovať. Poradíme sa s pracovníkmi Národnej knižnice, ktorí majú skúsenosti s tvorbou bibliografie a vlastnia
aj technické zabezpečenie. Je potrebné zvolať pracovný tím.
Uznesenie 33/2011: VV KST schválil výber poisťovne UNIQA a splnomocnil predsedu P. Perhalu pripraviť
podpis nových poistných zmlúv s poisťovňou UNIQA.Z: P. Perhala, T: 31.12.2011
Stav: priebežne, P. Perhala bude členov VV priebežne informovať.
Uznesenie 36/2011: VV ukladá predsedovi propagačnej komisie KST osloviť spoločnosť LaserArt (prípadne aj
iného dodávateľa) a vyžiadať cenovú ponuku na výrobu farebného reliéfneho loga o priemere 30 cm, s garanciou
farebnej stálosti. Z: D. Valúch, T: 23.9.2011
Stav: propagačná komisia oslovila ďalších 10 výrobcov, čaká na ponuky. Na VV v septembri budú ponuky
predložené na posúdenie, kde VV príjme rozhodnutie. Ak žiadna z ponúk nebude zaujímavá, objedná sa
u spoločnosti LaserArt, ktorí sú ochotní pripraviť vzorku zdarma, cena jedného loga je 121€.
Uznesenie 40/2011: VV KST ukladá organizačnej komisii aby dopracovala VP 8 „O zásadách udeľovania
oceňovaní KST“ a revíziu VP 1 „O členstve v KST“, VP 2 „Organizačný poriadok“ a návrh VP 18 „O archivácii“
a predložila ich na schválenie Ústrednej rade. Z: M. Heinrich; T: 3.12.2011
Stav: termín plynie. M. Herinrich informoval, že postup pri revízie sa skladá z dvoch častí, prvá je analýza
predpisov, druhá časť sú otázky, ktoré M. Heinrich odosiela zúčastneným osobám k vyjasneniu. Tretia časť je
samotné vyhotovenie záverečných znení.
Uznesenie 44/2011: VV poveruje M. Heinricha naformulovať v mene vedenia KST list na ministerstvo ŽP so
žiadosťou o usmernenie krajských (resp. územne nižších) úradov ŽP, aby vo všetkých prípadoch verejného
prerokovávania investičného zámeru výstavby MVE s dotknutými organizáciami, bol KST prizývaný ako účastník
konania. Z: M. Heinrich, T: 23.9.2011
Stav: Po stretnutí s členmi sekcie VT na riadnom zasadnutí sekcie v Bratislave 13.7. P. Perhala a A. Guldan sa
oboznámili s iniciatívou Ing. Milana Poliaka, ktorý navrhuje uplatniť proti investorom MVE na toku Hrona
a ďalších doteraz bežne splavných slovenských riekach podanie na ústavný súd v tom zmysle, že výstavba MVE
na riečnych tokoch, ktoré nie sú (a nesmú byť) privátne, znamená okrem iného aj upieranie ústavou zaručeného
práva občanov na voľný pohyb (rekreačným) plavidlom po riečnom toku, verejnej vodnej ceste.
K otázke obsahu a formy podania na ústavný súd požiadal A. Guldan o vyjadrenie M. Heinricha. Vzhľadom na
svoju momentálnu vyťaženosť s inými uzneseniami požiadal M.Heinrich o predĺženie termínu do septembrového
zasadnutia VV. KT: 23.9. A. Guldan oslovil predsedu sekcie vodnej turistiky J. Šoffu, ktorý na túto otázku
nereaguje. Š. Kuiš bude kontaktovať predsedu vodnej turistiky, s cieľom motivovať J. Šoffu k spolupráci.
Uznesenie 49/2011:
Stav: Vyhodnotenie účasti delegátov VV na podujatiach KST
40. slovenský zraz mladých vodákov KST
V. Povoda skonštatoval, že ide o tradičné podujatie, bol prekvapený vysokou účasťou mladých ľudí, prichádzajú
celé rodiny, vytvárajú sa akési rodinné centrá. Podujatie bolo vydarené, napriek veľmi nepriaznivému počasiu
organizátor zvládol výborne, dokonca získal aj sponzorské zázemie. M. Herchl súhlasil, najprv bol sklamaný, že
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pre členov VV bude dostupný len raft, nakoniec sa však ukázalo, že situácia bolo spoločensky celkom zábavná.
Vyslovil presvedčenie, že mládež vytrvá a že podujatie má budúcnosť, nemá strach o pokračovateľa. A. Guldan
vyjadril presvedčenie, že vysoká účasť mládeže je plusom v komunikácii s Ministerstvom školstva. Š. Kuiš
vyjadril, že by sme si predsa len mali položiť otázku, kto bude v organizovaní podujatia pokračovať.
VV celkovo hodnotí podujatie ako úspešné, P. Perhala navrhol vyznamenanie J. Šoffovi aj sekcii VT KST.
Uznesenie č. 94/2011: VV udeľuje Jozefovi Šoffovi zlatý odznak KST a Sekcii vodnej turistiky KST Ďakovný
list KST za organizáciu 40. Slovenského zrazu mladých vodákov KST. Ocenenia bude odovzdané na VZ KST
v roku 2012. Z: P. Perhala, T: 22.4.2012.
44. slovenský zraz vysokohorských turistov KST
Š. Kuiš – spočiatku boli obavy o dostatočnú účasť, nakoniec sa ukázalo asi 200 účastníkov. Počasie tradične
veľmi nepriaznivé, z niektorých trás sa turisti museli vrátiť. Vo vnútri sekcie vzniká debata medzi seniormi
a mladými, či nezmeniť miesto konania. Mladí majú záujem o VhT chatu vyššej kapacity. Stávajúce miesto
konania neumožňuje účasť vyššieho počtu záujemcov. Ďalšou otázkou je termín konania, je nevhodný, preferujú
koniec augusta, alebo začiatok septembra, kedy počasie zvykne byť stálejšie a vyrovnané. Nezanedbateľným
faktorom, ktorý ovplyvňuje nižšiu účasť je konanie hudobných festivalov (typu Pohoda) v rovnakom termíne
ako zrazy KST, možno by bolo vhodné tieto festivaly akceptovať a vyhnúť sa kolízii termínov. Š. Kuiš vytýka
V. Jeremiášovi že nepodal informáciu delegátom VV KST E. Fábryovej a ani jemu o termíne seminára
inštruktorov vysokohorskej turistiky počas zrazu a potom V. Jeremiáš kritizuje delegátov VV u predsedu KST,
že sa nezúčastnili ani jeden.
Majstrovstvá Slovenska v PTZ
M. Heinrich – dážď, napriek tomu organizácia vynikajúca, deti veľmi motivované, organizátori dokázali
vytvoriť dobrú atmosféru i v ťažkých podmienkach bez úrazu. Výhercovia boli ocenení, všetky úlohy splnené.
58. slovenský zraz turistov KST Martin
P. Perhala – príprava vynikajúca, menej účastníkov ako sa predpokladalo, dôvodov je viac:
• kolízia termínov s hudobnými festivalmi (podobne ako pre zraz vysokohorských turistov),
• rodinná ekonomika - nedovoľuje zúčastniť sa podujatia celým rodinám (ako to bolo v minulosti), na
druhej strane však, lístky na hudobný festival si kúpi obrovské množstvo mladých ľudí, a nepomohlo
ani zrušenie účastníckeho poplatku
• motivácia mládeže,
• počasie - zásadný problém. V prihlasovacom období bolo nevhodné počasie. Keď sa v dni turistických
pochodov ukázalo, že počasie sa lepší, na zraz prišlo približne 150 – 200 neregistrovaných turistov,
• propagácia cez komerčné médiá – finančne náročné. Možno získať mediálnych partnerov?
• silnejšia propagácia vo vlastných radoch. Napríklad vysoká účasť bola tradične z východného
Slovenska, západné malo slabšie zastúpenie.
M. Herchl vyjadril názor, že členská základňa starne, tradiční účastníci sa zo zdravotných dôvodov nemôžu
zúčastniť. Navyše, z niektorých regiónov vypadli osobnosti, ktoré motivovali k účasti. V. Povoda pripraví
vyhodnotenie zrazu súčasne s návrhom na ocenenia pre organizátorov. Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí
VV KST v Bratislave 6.10.2011. Š. Kuiš – možno by pomohlo oslovenie mládeže na Ukrajine. Na Slovensku
existuje istým spôsobom konkurenčná organizácia FÉNIX, ktorá má len v Snine 400 – 500 členov. Čo tak
spolupracovať programovo?
Tatranský okruh vodákov
Neuskutočnil sa.
56. TID KST
P. Perhala a A. Guldan – stretli sa s organizátormi a primátorom, Účastníci prejavovali spokojnosť
s organizáciou, zúčastnilo sa 11 štátov, na oficialitách bolo vypočutých 11 príhovorov v 11 rečiach. Priestor na
organizáciu veľmi vhodný, počasie vynikajúce.
Národný výstup na Kriváň
P. Perhala – bol aj predseda organizačného výboru. Počasie vhodné, otvorenie síce počas dažďa, avšak
vzhľadom k dosť dlhému kultúrnemu programu sa príhovory uskutočnili už po daždi. Organizátori boli pozvaní
na večeru. Niektorých dostihol pod vrcholom ľadovec, takže sa až na vrchol nedostali. Podujatie vyvrcholilo
klasicky reprodukovaním slovenskej hymny na vrchole Kriváňa o 11:00. Po ľadovci nastalo hromadné opúšťanie
vrcholu, takže nastala klasická presunová zápcha, zostup sa predlžoval. Na vrchole sa zúčastnili J. Blanár,
predseda ŽSK a J. Mokoš, primátor Vysokých Tatier, účastníci boli pozvaní na podujatie v r. 2012. Pri
zapaľovaní vatry sa opäť spustil dážď, takže vatru bolo možné zapáliť až o 18:15. Starosta obce Pribylina
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skonštatoval naplnený kemping. Z Matice slovenskej bol prítomný predseda M. Tkáč. Z KČT pozvanie prijal J.
Babnič, podpredseda KČT, zo ŠL TANAP Marián Šturcel, námestník riaditeľa. Š. Kuiš vytkol P. Perhalovi
netaktnosť v liste, v ktorom poskytol členom ÚR KST výstupový lístok. Š. Kuiš má pocit, že listom boli
členovia ÚR manipulovaní. P. Perhala zvolil takú formuláciu, pretože niektorí členovia ÚR mali výhrady voči
tomu, aby na organizáciu NVK boli použité financie z rozpočtu KST, keď si musia kupovať výstupové lístky.
Uznesenie 69/2011: VV uložil členovi redakčnej rady KS A. Guldanovi, nech svoje kritické postrehy
z organizácie stretnutia čitateľov Krás Slovenska 2011, výstup na Pilsko, (výhrady sa týkali záveru podujatia
v Mútnom) prezentuje na najbližšom, júlovom stretnutí redakčnej rady, aby sa organizátori v budúcnosti
vyvarovali podobných chýb. Z: A. Guldan, T: 31.7.2011
Stav: A. Guldan informoval organizátora o tomto fakte. Organizátor kritiku prijal a v budúcnosti sa vyvaruje
takejto situácie, Stretnutie na Pilsku bolo logisticky náročné miesto na podobné stretnutie. Do budúcnosti je
dôležité vyberať miesta, ktoré nebudú také náročné na logistiku. V. Povoda súhlasil, že je potrebné podujatie
organizovať na miestach, kde máme zázemie, kde má RR dosah. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 52/2011: VV vyzýva sekcie CT, VT a VhT aby pripravili zásady zrazov pre svoje presuny, aby bol
pripravovaný organizačno-metodický materiál (Rukoväť organizátorov zrazov KST ) aplikovateľný pre všetky
sekcie. Z: A. Guldan, M. Rusnák, J. Šoffa, V. Jeremiáš, T: 23.9.2011
Stav: termín plynie. A. Guldan nemá žiadnu odozvu, bude urgovať.
Uznesenie 53/2011: VV odporúča klasifikačnej komisii prizvať na svoj najbližší aktív predsedu, resp. povereného
zástupcu sekcie PT a ukladá im nájsť riešenie ako vyjsť v ústrety neregistrovaným turistom, ktorí majú záujem
plniť podmienky pre získanie odznakov (OTO, TTO). Z: V. Povoda, M. Petrík, T: 23.9.2011
Stav: termín plynie, 1.10.2011 bude stretnutia klasifikačnej komisie, na ktorom sa uvedená téma prerokuje.
Uznesenie 54/2011: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing a predsedníčke ekonomickej komisie
E. Fábryovej dohodnúť si s členmi RK termín a umožniť im vykonať kontrolu ekonomickej evidencie za 1. Q.
2011. Z: E. Fábryová, T: 31.8.2011
Stav: termín plynie, E. Fábryová požiadala o jeho predĺženie do 31.8, bude to tým pádom kontrola ekonomickej
evidencie za 1. polrok. VV požiadavku akceptoval.
Uznesenie 55/2011: VV ukladá predsedom majetkovej a ekonomickej komisie termínovo doplniť a do konca roku
realizovať harmonogram inventarizácií všetkých prevádzkovaných objektov vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve
KST. Z: E. Fábryová, M. Herchl, T: priebežne do 31.12.2011
Stav: termín plynie. Do dnešného dňa boli vykonané inventúry v Kokave - Háji , Bardejove, Bratislave a 27.29.9.2011 na Chate M. R. Štefánika.
Uznesenie č. 95/2011: VV ukladá sekretariátu KST pripraviť CP pre členov inventarizačnej komisie na Chate M.
R. Štefánika – P. Perhalu (predseda), členovia – E. Fábryová, Z. Jendželovská, P. Zajac, J. Polomský. T:27.29.8.2011, Z: I. Ovečková
Uznesenie 64/2011: VV ukladá podpredsedovi pre organizáciu a legistlatívu dohliadnuť na aktualizáciu sídla KST
v listoch vlastníctva majetkových objektov KST. Z: M. Heinrich, T: 31.3. 2012
Stav: termín plynie. Je to dlhodobá úloha.
Uznesenie 67/2011: VV schvaľuje výmenu okien pred začiatkom zimy 2011/2012, odporúča však vyžiadať od
nádejného dodávateľa referencie dokazujúce skúsenosti s inštaláciou vákuovaných okien v nadmorskej výške
okolo 2 000 m n. m. Stav: M. Herchl mal cez I. Fabrícia urgovať referencie od dodávateľa okien. I. Fabrícius
oslovil ďalšie spoločnosti, žiadna z nich však nevedela garantovať stálosť pri konkrétnom tlaku, teda zdá sa, že
najvhodnejší je dodávateľ, s ktorým už máme skúsenosť, teda Lešenie Prima. Ponúkajú okná s ventilom na
nastavenie tlaku.
Uznesenie č. 96/2011: VV ukladá členovi VV pre majetok pripraviť dohodu o výmene okien na Chate M. R.
Štefánika buď s nájomcom I. Fabríciom alebo dodávateľom priamo, v ktorej sa dodávateľ zaviaže k záručným
podmienkam, Z: M. Herchl, T: 30.9.2011
Uznesenie 72/2011: VV schvaľuje ako výhodnejšiu verziu prijať od ENEL príspevok na FVS pre Chatu pod
Rysmi prostredníctvom nadačného fondu Pontis a poveruje E. Fábryovú vykonať potrebné kroky. Z: E. Fábryová,
T: ihneď
Stav: Stretnutie P. Perhalu a E. Fábryovej s predstaviteľmi ENEL-u bude 18.8. Rokovanie sa uskutočnilo
18.8.2011 v Bratislave, za KST sa zúčastnili P. Perhala, E. Fábryová a J. Polomský. Enel súhlasil, že vykryje
chýbajúcich cca. 5.000€ na fotovoltiku na Chate pod Rysmi cez Nadačný fond Pontis. KST sa musí na
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www.darca.sk zaregistrovať. Samotnú fotovoltiku P. Perhala a E. Fábryová navrhujú získať sponzorsky od firmy
Wattsun z ČR. Enel zároveň zafinancuje v plnej výške dodávku a práce pri rekonštrukcie Malej vodnej elektrárne
na Chate pri Zelenom plese rovnako cez Nadačný fond Pontis. Dodané budú 2 turbíny – 1,5 kW a 9 kW.
Rekonštrukcia prebehne ešte v tomto roku. Pôvodné vybavenie MVE odcudzil bývalý nájomca J. Gantner. Na
rokovaní s Enelom riešili aj možné úspory energie na Chate M. R. Štefánika. Podobne sa diskutovalo o možnosti
solárnych panelov na chate. Táto investícia zo strany Enelu prichádza do úvahy najskôr v roku 2012-13.
Uznesenie 73/2011: VV schvaľuje návrh zásad spravovania tatranských chát v spoluvlastníctve KST a SHS
JAMES s pripomienkami a zaväzuje sa postupovať podľa nich pri koordinácii kontrolných a investičných činností
na uvedených chatách. Z: P. Perhala, T: ihneď
Stav: Znenie „Zásad spravovania...“ s pripomienkami bolo zaslané I. Kollerovi, SHS JAMES sa k pripomienkam
KST zatiaľ nevyjadril, dokument ešte nie je podpísaný.
Uznesenie 75/2011: VV schvaľuje podanie trestného oznámenia KST na ex-správcu RS Kokava-Háj Drahomíra
Kýpeťa. Poveruje podpredsedu pre organizáciu a legislatívu pripraviť tento krok a ukladá sekretariátu zabezpečiť
potrebné účtovno-ekonomické podklady. Z: M. Heinrich, T: 23.9.2011
Stav: vyjadrenie M. Heinricha.: Súčasťou trestného konania je aj uplatnenie náhrady škody. Tú musíme ako
poškodený preukázať, teda musíme aj preukázať, že sme všetko uhradili, čo v trestnom konaní žiadame, teda
musíme preukázať, že nám naozaj škoda, ktorú požadujeme, vznikla. Trestné oznámenie bude podané po
všetkých úhradách súm, o ktoré ide v trestnom konaní, spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., nie skôr ako
v septembri 2011. Bližšie informácie sú uvedené v uznesení č.20. KT: 23.9.
Uznesenie 77/2011: VV schvaľuje úpravu rozpočtu KST podľa predloženého návrhu, ukladá sekretariátu
distribuovať upravený rozpočet členom ÚR a zverejniť na www.kst.sk. Z: E. Fábryová, D. Valúch, T: 30.6.2011
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 79/2011: VV schvaľuje delegáciu KST na pracovné stretnutie vedenia KST s partnermi z KČT 9.11.9.2011 v Rožňave v zložení P. Perhala, M. Heinrich, E. Fábryová, Š. Kuiš a hlavné témy - turistika mládeže
a lyžiarska turistika, ku ktorým budú prizvaní predseda sekcie mládeže S. Andrási a predseda sekcie LT J. Mitaľ.
Z: P. Perhala, T: 9.-11.9.2011
Stav: termín plynie.
Uznesenie 82/2011: VV schválil M. Herchla ako delegáta KST na záverečné spoločensko-turistické podujatie
projektu Krajina roka v Rožňave v dňoch 9.-11. 9.2011. Sekretariát mu zabezpečí cestovný príkaz. Z: M. Herchl,
D.Valúch, KT: 9.-11.9.2011
Stav: termín plynie
Uznesenie 84/2011: VV sa zaoberal sťažnosťou Alexandra Haasa. V konfrontácii sťažovateľa a klasifikátorov
boli vyjasnené formálne nedostatky dokumentácie zápočtovej cesty A. Haasa a možný postup ako nedostatky
odstrániť. Doriešenie sťažnosti je v kompetencii klasifikačnej komisie. Z: V.Povoda, M. Petrík, T: 23.9.2011
Stav: A. Haas požiadal listom predsedu KST o účasť na zasadnutí Klasifikačnej komisie, predseda KST postupuje
túto žiadosť M. Petríkovi.. Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 86/2011: VV poveril Š. Kuiša pripraviť Žiadosti na KÚ ŽP o povolenie verejného turistického
podujatia. Žiadosti centrálne podá a správne poplatky uhradí ústredie KST. Z: Š. Kuiš, D. Valúch T: 31.10. 2011
Stav: termín plynie, ak bude Kalendár podujatí KST hotový, žiadosť bude podaná.
Uznesenie 88/2011: VV prerokoval návrh dohody o spolupráci s SVTS, vracia ho na dopracovanie s požiadavkou,
aby boli vzájomné záväzky oboch strán naformulované vyváženejšie. Z: P. Perhala, T: 23.9.2011
Stav: P. Perhala pripomienky adresoval mailom prezidentovi SVST, po prerokovaní na svojom VV v septembri
nás budú informovať.
Uznesenie 89/2011: VV schválil delegátov na XXI. Kongres NFI, ktorý bude v dňoch 30.9. – 2.10.2011 v meste
Graz, Rakúsko: za KST sa zúčastnia P. Perhala a M. Herchl, sekretariát nahlási ich účasť a vystaví im cestovný
príkaz. Z: P. Perhala, M. Herchl, KT: 30.9.-2.10.2011
Stav: termín plynie.
Uznesenie 90/2011: VV schválil účasť P. Perhalu ako oficiálneho delegáta KST 42. Konferencia EWV Almeria
(Španielsko), 9.-12. 10. 2011. Sekretariát mu zabezpečí rezerváciu ubytovania a cestovný príkaz. Z: P. Perhala, T:
9.-12.10.2011
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Stav: termín plynie, SZ KST navrhla predsedovi KST, že vyčlení 500€ z rozpočtu na značenie z dotácie
ministerstva školstva na účasť zástupcu KST. Predseda KST ponuku prijal.
Uznesenie 91/2011: VV schválil predložené návrhy na ocenenia nasledovne: Zlatý odznak KST - Emilovi
Barburskému (ročník 1951, návrh RR Svidník-Stropkov), Oľge Hasákovej (1951, návrh KST Turista Michalovce),
Františkovi Bednárovi (1951, návrh RR Prešov). Strieborný odznak KST - Helene Majířovej (návrh RR Žilina),
Antonovi Sopkovi, Edite Balážovej, Anne Tomajkovej, Jaroslavovi Vysokému (návrh RR Prešov), Beate Ferkovej
(návrh KST Turista Michalovce) a klubu KST Turista Michalovce k 30. výročiu založenia. Ďakovný list KST ku
klubovému výročiu, za 30 rokov aktívnej funkcionárskej práce Ladislavovi Surmiakovi (1955, návrh KST Turista
Michalovce). Čestné uznanie KST – Silvii Szboóvej, Miroslavovi Tkáčovi (návrh RR Prešov), Márii Baloghovej,
Antónii Eľkovej, Anne Kandalovej, Ladislavovi Kanócovi, Miroslavovi Štefanskému (návrh KST Turista
Michalovce).
VV postupuje na schválenie ÚR návrhy na udelenie Lutonského plakety pre Jána Puncochařa (1941, držiteľ ZO
od r. 2009; návrh KBT) a Antona Hasáka (1949, držiteľ ZO od r. 2009, návrh KST Turista Michalovce), Anna
Mazániková (1946, držiteľka ZO od r. 2007, návrh KST DK – Orava)
Ad 2) Príprava Ústrednej rady KST
Ústredná rada sa bude konať 3.12.2011 v Martine – Priekope. Organizačná komisia navrhuje dvojdňovú ÚR.
Pozvánky budú odoslané v riadnom režime - najneskôr mesiac pred začiatkom ÚR, teda 3.novembra. Členovia
VV nemajú pocit, že by ÚR mala trvať dva dni, keď 22.4.2012 sa bude konať Valného zhromaždenie, ktoré bude
trvať dva dni spolu s ÚR. K situácii sa vyjadrí predsedníčka Ekonomickej komisie. M. Heinrich zobral tento
názor na vedomie.
Ad 3) Aktuálne úlohy majetkovej komisie
V. Povoda – starostlivosť o majetok si vyžaduje značné úsilie, Zrušili sme podmienky a pomery, zrušili sme
sprostredkovateľskú spoločnosť (Turservis KST). Majetkové otázky sa riešia na dobrovoľnej báze. Oblasť
starostlivosti je rôznorodá, od novšieho majetku až po starý. Zahŕňa širokú škálu oblastí: právnická, technická,
stavebná a pod. Niekedy sa situácia dobrovoľnícky ťažko zvláda. V mnohých veciach treba osloviť
profesionálov. Majetková komisia v roku 2011 nezasadala, všetky otázky sa riešia aktuálne mailom. V priebehu
10., 11. mesiaca zasadne Majetková komisia a a pripraví stanovisko k stavu majetku. Najdôležitejšia úloha je
dokončiť rekonštrukcia Chaty pod Rysmi. Aby sme situáciu finančne zvládli, je potrebné vysporiadať sa
s majetkom, ktorý nám odoberá prostriedky a získané vhodne využiť.
M. Herchl – spomenul, že po zrušení sprostredkovateľa bolo potrebné pripraviť všetky zmluvy nanovo. Chatári
sú „zanedbávaní“, M. Herchl s nimi hovorí a žiada ich o trpezlivosť.
Chata po Rysmi. Stavebný výbor sa pravidelne schádza na kontrolných dňoch. Múry sú vytiahnuté, musela sa
odstrániť skala, ktorá odolávala bežným spôsobom likvidácie, boli pozvaní špecialisti, ktorí sa venujú takýmto
špecifickým prácam. Práce pokračujú, 90 % materiálu je vyvezeného. Oneskorenie zapríčinili zlé poveternostné
podmienky na začiatku stavebnej sezóny. P. Perhala oboznámil s finančnou situáciou pri rekonštrukcii chaty.
SHS JAMES, ktorá centrálne koordinuje finančnú časť výstavby požaduje zaplatiť práce navyše, ktoré neboli
odsúhlasené. Napríklad približne 70 % navýšenie ceny za leteckú prepravu. V. Povoda – na začiatku nebol
ucelený projekt, takže ani kalkulácie neboli úplne relevantné, hľadali sa sponzori. Tak vznikla nezrovnalosť
v množstve spotrebovaného materiálu. Koľko materiálu sa vlastne vyviezlo? Š. Kuiš navrhol odrátať z rozpočtu
sponzorské aktivity a vyjasniť si , aké sú vlastne náklady.
Uznesenie 97/2011: VV ukladá koordinátorovi, aby všetky práce navyše boli predkladané ešte pred ich začatím
vo forme dodatkov. Koordinátor stavby nie je oprávnený odsúhlasovať náklady navyše. KST žiada vypracovať
dodatok k dohode a presne vyšpecifikovať náklady navyše. Ak tento aktualizovaný rozpočet nebude dodaný,
KST neuhradí požadovanú čiastku. Od dnešného dňa je JAMES povinný konzultovať akúkoľvek zmenu
s KST.Z: P. Perhala, T: ihneď.
P. Perhala – sponzor z Moravy je ochotný dodať k projektu Fotovoltiky na Chate pod Rysmi všetky náležitosti
s výnimkou batérie. Spoločnosť ENEL vytvorila nadačný fond, cez ktorý sa môže financovať fotovoltika aj
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vodná elektráreň. Dokonca podľa informácií predstaviteľov ENEL-u, môžeme s nadáciou počítať aj pre roky
2012 a 2013 aj na iné chaty.
Uznesenie 98/2011: VV schvaľuje návrh zmluvy
pripomienkami . Z: P. Perhala, T: 30.9.2011

na dodávku fotovoltiky od firmy Wattsun s,. r. o. s

Uznesenie 99/2011: VV schvaľuje finančné krytie na chýbajúcu časť rozpočtu fotovoltického systému na Chate
pod Rysmi vo výške 60% z 5125€. Z: E. Fábryová, T: 30.9.2011
Téryho chata. M. Herchl – nájomca M. Jílek nemá žiadne finančné nároky, uvedomuje si, že financie KST sú
odčerpávané Chatou pod Rysmi. Fotovoltika na chate je funkčná, s výnimkou meniča batérií, nie je možné určiť
skutočnú kapacitu batérií. KST vytýka chatárovi, že pravidelne neodčíta elektromer, prisľúbil nápravu.
Zbojnícka chata. Pokračuje sa v rekonštrukcii WC. Je vyrobený rošt, čaká na prepravu. Celková hodnota nemá
prekročiť limit 5000€. Bola podaná informácia o poškodení veternej elektrárne, situácia bude preverená. Chatár
Ľ. Záhor nemá žiadne nároky, podobne ako predchádzajúci chatár.
Chata pri Zelenom plese. Problém s kotlom. KST dostal návrh dohody od SHS JAMES na výmenu kotla
a príslušností. Do 20.septebra je potrebné kotol na chatu dopraviť, potom to poveternostné podmienky nemusia
umožniť. M. Povoda vyjadril nespokojnosť s rozpisom kalkulácie, sú tam nejasné položky (napr. 500 € podružný
materiál). Bolo by dobré, ak by sa kalkulácia vošla do 5.000 €. Š. Kuiš získa kalkuláciu od ďalšieho dodávateľa.
Uznesenie 100/2011: VV súhlasí s uzatvorením zmluvy na montáž a demontáž kotla s firmou Marián Mrva, ak
bude kalkulácia dôsledne špecifikovaná, jednotlivé položky budú oprávnené a cena bude porovnaná
s konkurenčnou ponukou T: 31.8.2011, Z: M. Herchl.
Bardejov. P. Perhala – bola vykonaná inventarizácia. A. Guldan - objekt je vo veľmi zlom, zdemolovanom
stave, nájomca M. Bezaniuková objekt využíva, prenajíma, nie je pravda, že je objekt prázdny. Mali by sme
objekt čo najskôr predať, zaťažujú nás náklady na energie. Ak však energie odpojíme, objekt sa úplne
zdevastuje. M. Bezaniuková telefonicky oznámila na ústredie KST, že chce rozviazať zmluvu, KST bude túto
informáciu akceptovať až po písomnom oznámení, informoval P. Perhala. Predaj objektu je komplikovaný,
v okolí je vybudovaných asi 10 nových/rekonštruovaných penziónov. Mali by sme predaj urýchliť, potrebujeme
financie na Chatu pod Rysmi.
Chata Milana Rastislava Štefánika. Nájomca tiež nemá významnejšie požiadavky s výnimku okien – pozri
vyššie, uznesenie 67/2011. ČOV bola skolaudovaná v roku 2010, teraz potrebujeme, aby oprávnený pracovník
vykonával dozor a kontroly na ČOV. P. Perhala predkladá návrh na pracovníka, ktorý požaduje ročnú odmenu
200 € paušálne, ide o radového člena KST z Giraltoviec.
Uznesenie 101/2011: VV súhlasí s uzatvorením zmluvy s Pavlom Bakalárom, z Giraltoviec, aby vykonával
dozor kontroly ČOV na Chate M. R. Štefánika za paušálnu odmenu 200 €/ročne s pripomienkami. T: 30.9.2011,
Z: E. Fábryová
K vybudovaným zásobníkom vody neexistuje odovzdávací protokol. P. Perhala už záležitosť urgoval u nájomcu
i dodávateľa zásobníkov. Do dnešného dňa bez konkrétneho záveru. M. Herchl situáciu preverí, získa protokol,
aby sa zásobníky mohli zapísať do majetku KST a mohli sa zaradiť do odpisov.
Kokava – Háj. Pozri vyššie, pod. uznesením č. 20/2011. Hlavný objekt treba čo najskôr predať. Podľa názoru
M. Herchla ťažko objekt ako samostatný predáme za odhadovanú cenu, pretože chatky sa už predali.
Skalka. Vyskytli sa problémy s územným konaním, ochranné pásmo vodných zdrojov. Nakoniec po
prehodnotení je situácia taká, že už na uvedenom území máme právoplatné územné rozhodnutie. Turservis KST
má jeden otvorený záväzok so spracovateľom dokumentácie, treba uhradiť poslednú splátku, ktorá bola
termínovaná vydaním územného rozhodnutia. P. Perhala informoval, že prišla faktúra adresovaná na Turservis
KST. P. Perhala nemal v rukách zmluvu o dielo, po preštudovaní a overení faktov bude musieť KST požičať
Turservisu KST financie na zaplatenie vo výške 960€. Tento rok sa nebude Skalka riešiť. Dáme ju do plánu na
2012 a v 1.polroku 2012 VV rozhodne, ako sa bude ďalej pokračovať.
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Ad 4) Rôzne
4.1. P. Perhala informoval o ponuke KST kúpiť 2-izbový byt vo Vysokých Tatrách. VV KST nesúhlasil s
kúpou predmetného bytu.
4.2. Uznesenie 102/2011: VV deleguje na oslavy 90. rokov SHS JAMES v Spišskej Novej Vsi a na
Popradskom plese P. Perhalu a E. Fábryovú. T: 12.-14.8.2011 Z: P. Perhala, E. Fábryová
4.3. Uznesenie 103/2011: VV deleguje na slávnostné otvorenie pietneho miesta obetiam Veľkej Fatry pri
horskom hoteli Kráľova studňa A. Guldana. T: 20.8.2011, Z: A. Guldan.
4.4. Krajina roka – konferencia o trvalo udržateľnom rozvoji s podtitulom "Turizmus – Mládež –
Budúcnosť. Trvalo udržateľný rozvoj Gemersko-turnianskeho regiónu". Konferencia sa koná 9. septembra
2011 a prinesie panelovú diskusiu o potenciálnom trvalo udržateľnom rozvoji cezhraničného Gemerskoturnianskeho regiónu (Slovenský kras – Aggtelekský kras) tým, že sa vezme do úvahy situácia mládeže a
urobí sa krok smerom k prijatiu spoločnej deklarácie o trvalo udržateľnom rozvoji regiónu. P. Perhala
zabezpečil záštitu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá zahŕňa aj finančný
príspevok vo výške 1.500 €. E. Fábryová po príjme príspevku zaradí uvedenú položku do rozpočtu KST. Na
rokovaní so Stanislavom Rusinkom, generálnym riaditeľom sekcie, sa zúčastnili aj A. Guldan a D. Valúch.
Zúčastnení dohodli, že ako prednášateľ sa na konferencii zúčastní Marián Janiga. Obe strany sa budú
i naďalej stretávať, hovorili o projektoch pre nasledujúce obdobie, nie je vylúčená ďalšia finančná podpora
pre KST. M. Herchl informoval, že sa možno zúčastniť sprievodných podujatí – beseda o cykloturistike,
otvorenie zážitkovej trasy, výstup na Dievčenskú skalu, výstava fotografií + 90 rokov Krásy Slovenska (od
30.8. do 11.9. na radnici v Rožňave).
4.5. A.Guldan informoval o príprave derniéry výstavy 90 rokov časopisu Krásy Slovenska v Bratislave na
veľtrhu Bibliotéka 5.11.2011. Konzultoval návrh zoznamu ocenených a pozvaných hostí s J. Žiškayom
a rovnaká požiadavka na stanovisko bola zaslaná aj L. Khandlovi, ktorý už telefonoval s M. Herchlom. Do
ďalšieho zasadnutia VV sa zoznam spresní a prijme patričné uznesenie.
4.6. P. Perhala informoval, že dostal pozvánku od organizátora na Medzinárodné majstrovstvá PTZ.
Uznesenie 104/2011: VV deleguje na MM PTZ do Palkovíc (ČR) P. Perhalu. T: 3.9.2011, Z: P. Perhala
4.7. Uznesenie 105/2011: VV schvaľuje udelenie ocenení: čestné uznanie Ing. Jánovi Spevákovi (člen TJ
Spartak BEZ, navrhuje RR KBT), Karovičovi Jozefovi (člen TJ Spartak BEZ, navrhuje RR KBT
Bratislava).
4.8. P. Perhala informoval, že v zmysle dohody so spoločnosťou Freemap bola ustanovená pracovná skupina
v zložení: Peter Perhala, Arnošt Guldan, Rudolf Šimko, Miloslav Kubla, Ivan Zapletal.
4.9. Uzávierka cezhraničného maďarsko-slovenského projektu je 21. októbra 2011. Dotácia môže byť
podávaná na väčší projekt (investície), na takýto projekt nemáme dostatočné množstvo prostriedkov na
spolufinancovanie. Projekt menšieho charakteru (organizácia podujatí) by sme dokázali spolufinancovať.
Išlo by o spolufinancovanie v rozpätí 2 až 3 rokov. Projekt predložený sekciou jazdeckej turistky nie je
dostatočne pripravený, nejasná je partnerská organizácia v zahraničí. Musí byť preukázateľná dlhodobá
spolupráca. VV prijal záver, že KST nemá v momentálnej finančnej situácii zúčastniť sa predmetného
projektu.
4.10. P. Perhala informoval o ponuke pre KST stať sa členom Združenia cestovného ruchu SR. Ročné
členské je 300€.
Uznesenie 106/2011: VV neschvaľuje členstvo KST v Združení cestovného ruchu SR.
4.11. P. Perhala informoval VV KST o e-maily od predsedu RR KST Banská Bystrica D. Kaliského týkajúci
sa zápisu z Ústrednej rady KST (20.11.2010) Citát: „Dovoľujem si upozorniť na nasledovnú skutočnosť
uvedenú v zápisnici z rokovania ÚR KST dňa 29.11.2010 - kde je zaznamenané že : „D. Kaliský sa prihlásil
s pripomienkou, že v predmetnom zápise z ÚR sa spomína návrh na jeho vylúčenie, čo sa nezakladá na
pravde, žiadal opravu. P. Perhala uložil sekretárovi skontrolovať zvukový záznam príslušnej časti rokovania
a prípadne opraviť.“ Dosiaľ som v následných zápisoch nenašiel výsledok sekretárovi zadanej úlohy.“
P. Perhala uložil generálnemu sekretárovi KST po návrate z dovolenky skontrolovať zvukový záznam
príslušnej časti rokovania. Ak bude mať D.Kaliský pravdu zápis bude ihneď opravený.
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4.12. V. Povoda sa informoval, aká je situácia v AŠPV SR, P. Perhala – nič sa nemení, žiadne nové
informácie od AŠPV SR neboli doručené. Valné zhromaždenie by sa malo uskutočniť na jeseň 2011, potom
budeme mať viac informácií. V. Povoda sa zaujímal či má nejaký zmysel zostať členom AŠPV SR.
4.13. P. Perhala informoval, že na základe zmluvy so ŽSK sa pripravuje projekt budovania bežkárskej trasy
v celkovej dĺžke 100 km Beskydami – Beskydská magistrála. Ak za región Turiec pripravia námet, môže sa
tento na pôde ŽSK prerokovať, je možná podpora zo strany ŽSK.
4.14. 18.8.2011 sa uskutočnilo rokovanie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu s generálnym
riaditeľom sekcie L. Križanom, P. Perhalom a E. Fábryovou, trvalo takmer tri hodiny. Zúčastnení vytýčili
spoločný smer – teda pod zastrešením a podporou MŠVVaŠ iniciovať stretnutie ďalších troch ministerstiev,
ktorých sa dotýka značenie turistických trás. P. Perhala a A. Guldan naformulujú list na MŠVVaŠ so
žiadosťou o zvolanie rokovania dotknutých ministerstiev (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR; Ministerstvo životného prostredia SR; Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). Na jeseň 2011 bude vyhlásený pilotný projekt, do
ktorého bude zahrnutá mládež a KST sa v tomto projekte môže uchádzať o dotáciu.
Ad 5) Rozšírené zasadnutie s predsedami odborov a funkcionármi RR KST Trenčín
P. Perhala privítal účastníkova a požiadal, aby si brali slovo a hovorili svoje postrehy, prípadne požiadavky
na VV KST.
Jozef Kobida, KST Tatran Bobot – spomenul problém s Daňovým úradom, ktorý nevie zrealizovať
poukázané financie z 2 %. Klub organizuje MDD na ihrisku Tatran Bobot, hráva sa tam tenis, klub
organizuje pravidelne brigádu pre obec (napríklad kosenie parku), starosta obce považuje tieto činnosti za
veľmi prospešné, podujatia organizujú podľa kalendára podujatí KST tak, aby sa zbytočne termínovo
neprekrývali s hlavnými podujatiami.
Marián Chovanec, predseda RR a KST Bánovce nad Bebravou – odpovedal na vyššie uvedenú
pripomienku, že daňový úrad poukazuje 2 % v júli, auguste a septembri, ale v každom prípade sa situácia
netýka KST, ale štátnej správy. V Trenčíne sa dostali na slušnú úroveň v členstve aj v organizácií podujatí.
Registrujú 22 odborov, členovia majú chuť dobrovoľne sa zapájať do činností. Na VÚC majú organizátori
otvorené dvere. Klub Bánovce nad Bebravou organizuje tradičné výstupy, festival Hory, cesty, ľudia.
Cestujú aj na Moravu, chodia po celom Slovensku. Vyslovil pochvalu za vybudovanie nových chodníkov
v turčianskom kraji. Hnevá ich nezmyselnosť zatvárania chodníkov. P. Perhala informoval, že sa pripravuje
nový návštevný poriadok TANAP-u, členovia VV vykazujú aktivity, aby boli prizývaní na rokovania.
V klube Bánovce n. Bebravou sa venujú zlepšeniu turistického života, vybudovali IVV chodníky, i keď
v Bánovciach značenie viazne, predseda značenia pre Bánovce (p. Amrein) je dlhodobo chorý a neprejavuje
záujem odovzdať agendu mladšiemu nástupcovi, je to komplikovaný človek. V regióne plánujú využiť
nadačné európske fondy určené pre cezhraničnú spoluprácu. Snažia sa budovať na mladej generácii, OKST
v Bánovciach má 175 členov, medzi nimi je dosť mladých ľudí. Organizujú veľa akcií, kde sa vytvára medzi
deťmi podhubie na členskú základňu. Položil otázku: „Prečo byť členom KST?“, aké sú motivačné stimuly
na členstvo. A. Guldan odpovedal, že odpoveď bude v najbližšom čísle časopisu Krásy Slovenska.
A.Guldan – potvrdil, že situácia v značení v Bánovciach je kritická. Pretože p. Amrein už značkovať
nebude, treba niekoho nájsť, kto túto činnosť zastreší. Značenie je zanedbané, dlho sa neobnovovalo, názvy
TIM (turistických informačných miest) sú chaotické, treba skoordinovať názvy. Noví značkári nechcú s p.
Amreinom spolupracovať. Bolo by vhodné, ak by sa našiel člen KST, ktorý by dokázal motivovať p.
Amreina k dobrovoľnému odovzdanie značkárskej dokumentácie, evidencie. Špeciálne aj preto, lebo pod
región Trenčín spadajú ešte Bánovce a Nové mesto n. Váhom, teda spolu tri okresy, región je špecifický.
Ján Mrlina, sekcia VhT, Letecké opravovne Trenčín - snažia sa podujatia organizovať čo najlepšie,
členovia RR sú nápomocní, spolupracujú s KČT Zlín. Pri organizovaní akcií nezostávajú iba vo svojom
regióne, snažia sa mapovať celé Slovensko, volia neobvyklé lokality. Pri plánovaní trás je výhodou, že môžu
navštíviť aj českú stranu, kde sú tri pohoria a majú veľký akčný rádius. Každé podujatie nakoniec spoja
s občerstvením (guláš). Nápomocné sú i obce, občas síce uchmatnú z detskej členskej základne, ale dôležitá
je spolupráca. Často s nimi na podujatia chodia i malé deti, aj 4-ročné, čo je potenciál pre členskú základňu.
Ďalej si klub organizuje vlastné autobusové zájazdy do Európy, zväčša poznávacie. Od roku 1994 je
zavedená tradícia Veľkonočných zájazdov, kde sa stretajú s problémom ubytovať 40 a viac účastníkov
zájazdu. Tu sú opäť nápomocný starostovia obcí.
Informoval, že propozície na sobotňajšie turistické podujatie „Výstup na Jelenec“ nie sú pripravené, zlyháva
komunikácia s organizátorom (p. Jozef Kováčik, KST Podjavorina, Nové Mesto nad Váhom, turistické
podujatie sa neuskutoční. V KST Podjavorina je veľa starších členov a nikto nie je ochotný prevziať
10

predsedníctvo. P. Perhala sa vyjadril, že situáciu je potrebné riešiť, ak niekto haní hrubým spôsobom dobré
meno KST možno ho odvolať, je potrebné zvolať členská schôdzu odboru, odvolať súčasného predsedu. P.
Perhala je ochotný sa schôdze zúčastniť.
Zdenko Man, KST Trenčianske Teplice – odbor má asi 80 členov, z toho 12 školákov, 1/3 sú seniori.
Podujatí organizujú dosť, vo februári býva pravidelné stretnutie na Baskove, organizujú 3 dňový autobusový
zájazd počas Veľkej noci, zúčastňujú sa Národného výstupu na Kriváň. Venujú sa chate, čo majú vo
vlastníctve, pripravujú na zimu drevo. Spolu pripravia asi 50 podujatí ročne.
Ján Matejka, TTS ZN – najvýznamnejšie podujatie je Vojenská 50 – tka, organizujú ju v dvoch cykloch –
kratší a dlhší pochod. O diaľkové pochody je slabý záujem, zúčastní sa približne 50 – 60 osôb, v minulosti
sa zúčastnilo aj 300. Klub má bohatú históriu a finančné problémy. TZT medzi Zliechovom a Vápečom sú
zrušené, A. Guldan informoval, že VV situáciu rieši.
Soňa Kačíková, KST Kolačín – klub má 44 členov, pričom priemerný vek nižší ako 28 rokov. Je
riaditeľkou školy, takže je jednoduchšie získať členskú základňu medzi deťmi. Zúčastňujú sa PTZ, predtým
deti pripravuje, v Kálnici mali slabú konkurenciu, získali všetky umiestnenia. Je potrebné podchytiť deti na
školách, iniciácia z odborov KST by sa mohla zamerať na školy. Možno začať spoluprácu s detskou
organizáciou FÉNIX. Ďalej je nevyhnutné pracovať s ministerstvami, prostredníctvom školského systému
zapájať deti do činnosti KST.
Janka Salvianyová, KST Dukla TN – klub má dlhú históriu, založili si web stránku, kde propagujú svoje
podujatia a súčasne uverejňujú foto z uskutočnených podujatí, majú pocit, že touto cestou motivujú mladých
ľudí. Na podujatiach sa objavujú vďaka webu aj účastníci z iných krajov. Podieľajú sa s TTS na Vojenskej
50 – tke. Informovala o nultom ročníku podujatia, ktorý bude zverejnený aj na centrálnej web stránke.
Podujatia sa snažia spojiť prírodu s históriou.
Igor Salviany, podpredseda RR TN – informoval o vydaní publikácie 120 rokov organizovanej turistiky
od p. Nejezchleba. V Dome armády v TN bude výstava, počas podujatia Horizonty. Zmienil sa o kurze
cvičiteľov PT v apríli 2011. Podarilo sa ho uskutočniť na druhý pokus (pri prvom pokuse o kurz, ktorý sa
mal uskutočniť na chate na Baske sa prihlásilo len 7 účastníkov, čo je málo), kurz v skrátenej forme podľa
platnej metodiky viedol L. Khandl. Ako námet na úvahu k tomu I. Salviany dodal, že vzhľadom na súčasné
možnosti (elektronická komunikácia, e-learning) by bolo dobré zamyslieť sa nad metodikou a formou
vedenia školení. Nejde pritom o obsahové zmeny, tie nie sú nutné, lebo elementárne základy bezpečného
vedenia turistov v teréne ostávajú nezmenené. Spomenul tiež, že na stránke KST nenašiel zoznam
školiteľov, ktorí môžu viesť školenia cvičiteľov PT, preto oslovil tých školiteľov, ktorých poznal z kurzov,
ktoré sám absolvoval. Celkovo na margo cvičiteľských školení P. Perhala upozornil, že je chybou, ak
školenie nie je pripravované prostredníctvom príslušnej sekcie KST. Predseda sekcie musí byť informovaný
o požiadavke regiónu na zabezpečenie školenia, aby školenie dodržalo všetky náležitosti tak, ako to ukladá
akreditácia Ministerstva školstva. Predseda príslušnej sekcie zároveň má k dispozícií prehľad lektorov, takže
vie školenie lektorsky pokryť.
Peter Jatz, sekcia vodnej turistiky – informoval, že vodáci cestujú po svete (Nórsko, Zambia a pod.),
Účasť na podujatiach začínajú v máji na Belej a končia v septembri na Salze. Problémy s financiami,
vstupné náklady sú vysoké (výstroj, výzbroj). Cítiť to pri strácaní členov, ktorí začínali ako deti, teraz sú
dospelí a pretože nemajú z členstva žiadne výhody venujú sa vodnej turistike individuálne. Pokiaľ nemá
klub zázemie (lodenice, výstroj), potom nie je dôvod zotrvávať ako člen. Ďalší problém , ktorý má rastúci
charakter sú malé vodné priehrady na vodných tokoch, bránia plynulému splavovaniu. V Čechách majú túto
otázku uzákonenú. Vodáci sa zúčastňujú aj iných podujatí, zimného zrazu, obľubujú aj podujatia lyžiarskej
turistiky.
Ján Cabala, KST Polar Alpin – hlavná časť ich podujatí sú vysokohorské, ale zúčastňujú sa i lyžiarskych
a cyklo podujatí. Neorganizujú podujatia pre verejnosť, sú náročnejšie, pre zdatných. Napríklad Inovecký
maratón. V klube majú 4 inštruktorov VhT. Vznikli v roku 1994 a vekový priemer je skôr vyšší. Majú 55
členov a vedú si štatistiku o podujatiach – výstupy, pohoria, štáty a pod.
Peter Kyselica, sekcia mládeže, KST Tornádo, Trenčianske Mítice – majú 27 členov, priemerný vek pod
30 rokov. Podujatia sa snažia ukončiť spoločenskou aktivitou (ples, guláš, nočný výstup), aby sa mladí ľudia
radi zúčastňovali, aby našli podujatie, kde sa dá zabaviť Snažili sa osloviť i miestnu základnú školu,
riaditeľka však nebola ústretová.
Na záver Peter Perhala poďakoval všetkým za účasť, poprial veľa úspechov a verí, že sa všetci stretnú na
niektorých turistických podujatiach.
Zapísala: Ing. Ida Ovečková
Peter Perhala
predseda KST

11

