Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
2.12. 2011 v Martine
Prítomní:
Členovia VV KST: Peter Perhala, Marek Heinrich, Erika Fábryová, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Vladimír
Povoda; prizvaní: Jozef Mitaľ, predseda sekcie LT; Ernest Rusnák, predseda OŠ 7. MZZT; Jindrich Racek,
predseda sekcie PT; Ján Pullmann, predseda RK; Vladimír Fehérpataky, člen RK; Ida Ovečková, sekretár;
Štefan Hudák, podpredseda organizačného štábu 58. SZT, Dušan Valúch - generálny sekretár, zapisovateľ.
Ospravedlnili sa: Arnošt Guldan, člen VV; Anna Mazániková, členka RK; Stanislav Andrási, predseda sekcie
mládeže; Zuzana Kollárová, šéfredaktorka Krás Slovenska.
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia úloh
2. Príprava 7. MZZT v Levoči
3. Príprava ÚR
4. Návrh na revíziu vykonávacích predpisov
(o sekciách a komisiách, o revíznej komisii)
5. Príprava projektov na MŠVVŠ SR
6. Plán práce VV KST v roku 2012
7. Vyhodnotenie 58. SZT a 42.stretnutia TOM KST
8. Rôzne

P.Perhala
J. Mitaľ, E.Rusnák
P.Perhala, D.Valúch
M. Heinrich
E. Fábryová, I. Ovečková
P. Perhala
V. Povoda, J. Racek, S. Andrási

1. Kontrola plnenia úloh
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, M. Belas ; T: 31.12.2011.
Stav: Na vyžiadanie L.Škumáta mu M. Belas zaslal niekoľko materiálov, v kópii mali možnosť vidieť tieto
materiály aj členovia VV. Š.Kuiš vyjadril sklamanie z toho, že M.Belas poslal materiály ktoré sa na turistiku
vzťahujú len okrajovo a že odporúča angažovať právnickú kanceláriu. P.Perhala požiadal M. Heinricha aby s M.
Belasom hovoril a aby preveril , či je to nutné. Plynie predĺžený termín.
Uznesenie 46/2010: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s klasifikačnou komisiou aktualizovať záznamník Cesta
hrdinov SNP – vytvoriť elektronickú verziu terajšieho záznamníka Cesta hrdinov SNP a tú rozposlať dotknutým
regiónom na aktualizáciu. Z: A. Guldan, J. Racek, M. Petrík; T: 31.12.2011.
Stav: Pomôcť sekcii PT s digitalizáciou záznamníka sa podujal M. Hučko, predseda sekcia JT. J.Racek k tomu
doplnil, že bude potrebný nový odznak. Plynie predĺžený termín.
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: V neprítomnosti A. Guldana neodzneli nové skutočnosti. Plynie predĺžený termín.
Uznesenie 64/2010: VV poveruje generálneho sekretára aby modelový text dohody o spolupráci, získaný od J.
Ropjaka, 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
možno označiť obchody a služby poskytujúce zľavu pre členov KST. Z: E. Fábryová, D. Valúch, T: 23.9.2011.
Stav: Š. Kuiš pripravil návrh textu, k dispozícii sú už aj dva návrhy samolepky od členov PK; P.Perhala poveril
D.Valúcha rozposlať mailom textový návrh dohody spolu s návrhmi príslušnej samolepky členom VV, na
posúdenie. Plynie predĺžený termín do 20.1.2012
Uznesenie 01/2011: VV schvaľuje zakúpenie/registráciu internetovej domény „chataprizelenomplese.sk“
a postupne aj domény pre ostatné vysokohorské chaty KST. Domény sa stanú predmetom nájmu - budú zverené
chatárom, aby vo vlastnom záujme (a na svoje náklady) udržiavali stránky chát s príťažlivým a aktuálnym
obsahom. Z: E. Fábryová, M. Herchl; T: 31.8.2011
Stav: Na stretnutí s chatármi 6.12. bude podpísaná nájomná zmluva s I. Fabríciom (Chata M.R. Štefánika),
nepochopenie pre zámer stále prejavujú L.Záhor (Zbojnícka chata) a V. Beránek (Chata pod Rysmi),treba s nimi
rokovať. Plynie predĺžený termín do 20.1. 2012
Uznesenie 108/2011: VV ukladá riešiteľskému tímu, ako podklad pre vytvorenie biografického slovníka osobností
turistiky na Slovensku pripraviť heslár, rozposlať ho predsedom RR a zverejniť na www.kst.sk.
Z: V.Povoda,L.Khandl; T:30.11.
Stav: V.Povoda informoval, že aj keď sa L.Khandl vzdal pozície na čele riešiteľského tímu, členom tímu zostáva.
Navrhol angažovať ako nového vedúceho tímu externistu, odborníka – doc.Pareničku z Národného literárneho

centra v Martine. V diskusii tento návrh podporili aj ostatní členovia VV, P. Perhala požiadal V.Povodu aby
docenta Pareničku oslovil a aby na najbližšom zasadnutí VV informoval, aká bola reakcia.
Plynie predĺžený termín do 31.12.2012.
Uznesenie 44/2011: VV poveruje M. Heinricha aby po právnej stránke posúdil návrh textu výzvy a listu
navrhnutého sekciou vodnej turistiky. Z: M.Heinrich; T: 31.12.2011
Stav: Podľa M.Heinricha je text výzvy právne v poriadku, navrhol len zachovať vecnejšiu dikciu (vzdať sa
niektorých expresívnych a emotívnych vyjadrení) . VV poveril GS text upraviť a na hlavičkovom papieri KST ho
čo najskôr zaslať na Ministerstvo ŽP. Termín plynie.
Uznesenie 49/2011 (vymenovanie delegátov VV na hlavné podujatia KST) - informácia členov VV o účasti na
podujatiach, ktorých sa zúčastnili ako delegáti, od predchádzajúceho zasadnutia VV KST dňa 12.11.):
- Ľudia a hory, Turčianske Teplice, 26.11. – festival filmov s horskou tematikou; delegovaní P.Perhala, V.
Jeremiáš. P. Perhala mal aj protokolárne povinnosti pri udeľovaní cien, celkove hodnotil festival pozitívne.
Týmto sa obsah uznesenia 49/2011 vyčerpal, 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: Úloha mešká. Konkretizácia za sekciu LT je predmetom samostatného uznesenia 142, viď ďalej. Za sekciu
CT zašle E.Rusnák zásady na sekretariát do 31.12, sekcia VT prisľúbila taktiež do 31.12., zostáva sekcia VhT.
Nutné dosledovať, KT 20.1.2012
Uznesenie 64/2011: VV ukladá podpredsedovi pre organizáciu a legislatívu dohliadnuť na aktualizáciu sídla KST
v listoch vlastníctva majetkových objektov KST. Z: M. Heinrich, T: 31.3. 2012
Stav: termín plynie. Je to dlhodobá úloha.
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: V prípade sa objavili nové skutočnosti - D. Kýpeť požaduje vrátenie kaucie, ktorú uhradil pri podpise
nájomnej zmluvy v roku 2006 s Turservisom KST, s.r.o. vo výške € 1593,31. Túto kauciu je mu potrebné vrátiť,
nakoľko má na to nárok. Táto zmluva však nesúvisí s trestným oznámením, ktoré sa týka zmlúv, čo D. Kýpeť
podpísal priamo s KST. Započítanie pohľadávky preto nie je možné bez dohody. K dohode o započítaní môže
dôjsť až v trestnom konaní. Nateraz Marek Heinrich odporúča kauciu vrátiť. Trestné oznámenie bude podané,
len čo bude mať M. Heinrich opravený notebook, v ktorom je toto trestné oznámenie už vyhotovené. Plynie
predĺžený termín, KT 20.1.2012
Uznesenie 112/2011: VV schvaľuje aby sa uskutočnilo rokovanie KST – A TOM ČR, schvaľuje delegáciu KST
na toto rokovanie v zložení P. Perhala, S. Andrási, M. Šarvanec, poveruje predsedu KST vyvolať rokovanie, podľa
možnosti v Bratislave, ešte v roku 2011, s cieľom dohodnúť spoluprácu mládežníckej turistiky v SR a ČR. Z: P.
Perhala; T: 31.12. 2011
Stav: inf. P.Perhala, rokovanie sa uskutoční v sobotu 17.12.2011 v sídle KST. Termín plynie.
Uznesenie 113/2011: VV schvaľuje navrhnutý systém recipročného poskytovania zliav z ceny ubytovania pre
členov KST v objektoch KČT a pre členov KČT na chatách KST. V tomto zmysle bude pripravený dodatok
nájomných zmlúv s chatármi (keďže k 31.12.2011 vyprší členstvo KST v NFI, zmienku o NFI nahradí KČT)
Platnosť nadobudne po odsúhlasení zo strany SHS JAMES a chatárov, a po schválení v orgánoch KČT.
Z: P. Perhala, M. Herchl, T: 6.12. 2011 (termín rokovania s chatármi)
Stav: Termín plynie
Uznesenie 86/2011: VV poveril Š. Kuiša pripraviť Žiadosti na KÚ ŽP o povolenie verejných turistických podujatí.
Žiadosti centrálne podá a správne poplatky uhradí ústredie KST. Z: Š. Kuiš, D. Valúch T: 31.10. 2011
Stav: inf. Š.Kuiš, žiadosti rozposielané z ústredia na KÚ ŽP treba nechať „zhasnúť“ a podať jednu žiadosť
adresovanú na ministerstvo ŽP. P. Perhala požiadal D.Valúcha pripraviť novú žiadosť a osobne (spolu s J.
Racekom) ju doručiť na príslušný odbor ministerstva, ktorý spresní A. Ollé. Plynie predĺžený termín do
15.12.2011.
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: plynie predĺžený termín do 30.12.2011
Uznesenie 92/2011: VV schvaľuje vyznačenie TZT pre zdravotne postihnutých turistov v Bratislave. Osloviť
Sekciu turistiky zdravotne postihnutých s požiadavkou o navrhnutie ďalších trás vhodných pre zdravotne
postihnutých, T: 23.9.2011, Z: A. Guldan
Stav: Riešenie úlohy stagnuje. Vzhľadom na to, že A. Guldan sa pre zhoršený zdravotný stav už nebude
zúčastňovať zasadnutí VV, apeluje P.Perhala priamo na predsedu sekcie TZP J. Štefáka aby v tejto veci konal.
Zároveň pripomenul, že treba urgovať stanovisko bratislavského magistrátu k žiadosti KST o vyznačenie trasy
pre zdravotne postihnutých turistov v lokalite Železná studnička. Plynie predĺžený termín do 20.1.2011

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
Stav: úloha splnená vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 98/2011: VV schvaľuje návrh zmluvy na dodávku fotovoltiky od firmy Wattsun s,. r. o. s
pripomienkami . Z: E. Fábryová, T: 30.9.2011.
Stav: E. Fábryová požiadala o predĺženie termínu do 31.12.2011. Treba dosledovať, KT 20.1.2012
Uznesenie 100/2011: VV schvaľuje uzatvorenie zmluvy na montáž a demontáž kotla s firmou Marián Mrva,
s podmienkami: dôsledná špecifikácia kalkulácie, oprávnenosť jednotlivých položiek, preukázanie porovnania
ceny s ponukou konkurenčného dodávateľa. Z: E. Fábryová, M. Herchl, T: 31.8.2011
Stav: Inf. P.Perhala, kotol je už namontovaný, zmluvné vysporiadanie podľa M.Herchla zdržuje SHS JAMES.
Treba dosledovať, KT 20.1. 2012
Uznesenie 115/2011: VV schvaľuje delegáciu na „39. poslední puchýř“ 17.-20.11.2011 Kopřivnice (CZ),v zložení
Š. Kuiš, J. Racek, ukladá sekretariátu vystaviť delegátom CP. Z: D.Valúch, T: 17.-20.11.2011
Stav: Inf. J.Racek a Š.Kuiš; vyzdvihli tradične vysokú účasť cca 1300 turistov, z toho časť aj zo Slovenska.
V neformálnych diskusiách s funkcionármi z vedenia KČT konzultovali aktuálne témy - návrh reciprocity pri
poskytovaní zliav z ceny ubytovania, termínové kolízie niektorých hlavných podujatí KST a KČT v kalendári,
Skúsenosti KČT s individuálnym členstvom (členovia KČT ktorí nemajú záujem byť v žiadnom odbore a chcú
využiť status individuálneho člena, musia akceptovať, že takéto členstvo im neumožňuje volebné právo). Ako
námety hodné nasledovania spomenul Š.Kuiš oceňovanie odborov/klubov KČT, ktoré v danom roku usporiadali
jubilejný (minimálne 20-ty) ročník niektorého svojho podujatia, a nové formy prihlasovania sa účastníkov na
zrazy a iné hlavné podujatia s veľkou hromadnou účasťou. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 119/2011: VV schvaľuje delegátov KST na 19. VZ AŠPV SR P. Perhalu, E. Fábryovú, A. Guldana,
V. Povodu, T. Gallovú a J.Puncochařa. VV navrhuje P. Perhalu za podpredsedu AŠPV SR a zároveň
podpredsedu SZTK, Jána Pullmanna navrhuje za člena Revíznej komisie AŠPV SR. Z: menovaní, T: 19.11.2011
Stav: VZ AŠPV sa uskutočnilo, schválení delegáti KST sa ho zúčastnili, personálne návrhy KST neprešli.
Uznesenie sa vypúšťa zo sledovania.
Uznesenie 120/2011: VV KST navrhuje VZ AŠPV SR zmenu stanov – združené subjekty majú vo VV AŠPV
SR len 1 zástupcu namiesto doterajších dvoch. Poveruje delegátov KST na VZ AŠPV SR, aby takýto návrh
podporili. Z: delegáti KST, T: 19.11.2011
Stav: Návrh KST zredukovať v stanovách počet zástupcov vo VV AŠPV z dvoch na jedného bol schválený. Na
margo priebehu VZ AŠPV V.Povoda konštatoval, že od roku 2002, kedy sa naposledy zúčastnil VZ AŠPV,
akoby Asociácia športu pre všetkých (AŠPV) zaspala. Jej činnosť je v útlme, budúcnosť v hmle, ministerstvo
ŠVVŠ ju neuznáva. Predseda AŠPV J.Holko pripravil návrh listu na ministerstvo, ale nebol schválený, ani
odoslaný, všetkých šesť členských organizácií, vrátane KST, sú takto odkázané samé na seba. Z tohto pohľadu
V.Povoda nevidí v členstve KST v AŠPV ani prínos, ani zmysel. Že AŠPV existuje už viac-menej len formálne,
podľa neho dosvedčuje aj to, že na tomto VZ, v novembri 2011, sa schvaľoval rozpočet na rok 2011. Ak v AŠPV
zostávať, tak len kvôli väzbe na majetkový podiel, ktorý má AŠPV (a jej prostredníctvom KST) v SZTK.
M.Herchl zdôraznil, že túto majetkovú väzbu by KST nemal podceňovať, on navrhuje v AŠPV zostať. P.Perhala
diskusiu k tejto veci dočasne uzavrel s tým, že téme sa bude VV venovať na niektorom zo zasadnutí v roku 2012.
Uznesenie sa vypúšťa zo sledovania.
Uznesenie 132/2011: VV schvaľuje delegátov KST na poslednú rozlúčku so zakladajúcim predsedom KST
JUDr. D. Kubalom v bratislavskom krematóriu 31.10.2011 v zložení E. Fábryová, M. Herchl a D. Valúch.
Poveruje generálneho sekretára zostaviť nekrológ a zabezpečiť jeho zverejnenie, E. Fábryovú zabezpečiť veniec
v mene KST. Z: podľa textu, T: 31.10.2011
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 133/2011: VV poveruje podpredsedu pre organizáciu a legislatívu Mareka Heinricha pokračovať
v rokovaní so správcom súkromného lesného pozemku, s cieľom obnoviť značenie TZT/E8 v úseku Košecké
Podhradie-Kopec v pôvodnej, alebo po dohode upravenej trase. Z: M.Heinrich, T: 31.5.2012
Stav: M.Heinrich informoval, že získanie súhlasu, aby sa mohol chodník vyznačiť nanovo (po upravenej trase)
je už celkom reálne, ale ešte ho KST nemá. Plynie predĺžený termín (do ÚR 21.4.2012)
Uznesenie 134/2011: VV berie na vedomie informáciu k Výzve na predkladanie projektových ponúk
cezhraničnej spolupráce HU-SK-UA. Poveruje podpredsedníčku pre ekonomiku a marketing a podpredsedu pre
turistiku a medzinárodné vzťahy prediskutovať ekonomiku projektu s autormi (a možnými manažérmi) projektu
a pripraviť stanovisko pre VV KST. Z: E.Fábryová, Š.Kuiš; T: 2.12.2012
Stav: inf. Š.Kuiš, maďarská strana už rozbehla prípravu, v Miškolci zriadili vysunutú kanceláriu MTSz, Aby mali
aktívneho partnera na slovenskej strane, Š.Kuiš navrhol ako nositeľa úlohy RR Michalovce, zastúpenú I. Ballom.
E. Fábryová nestihla prekonzultovať ekonomiku projektu s autormi, požiadala o predĺženie termínu do 20.1.2012
Uznesenie 135/2011: VV schvaľuje zmenu poskytovateľa poistenia objektov KST, z UNIQUA na GENERALI za
podmienky, že nedôjde k navýšeniu pôvodne schválených nákladov. Z: P.Perhala, E.Fábryová; T: 31.12.2011

Stav: inf. E. Fábryová, prvá poistná zmluva na 3 chaty v spoluvlastníctve s SHS JAMES už bola podpísaná,
poistná zmluva pre Chatu pod Rysmi pribudne po kolaudácii. Na dosledovanie zostáva aj poistná zmluva pre
Chatu M.R.Štefánika a objekt ústredia v Bratislave na Záborského 33. KT. 21.4.2012.
Uznesenie 136/2011: VV schvaľuje objednávku 8 ks loga KST pre umiestnenie na chatách KST, v prevedení
bombírovaný smaltovaný plech o priemere 50cm, v cene do 60€ za kus. Z: E.Fábryová, D.Valúch; T: 30.11.2011
Stav: smaltované emblémy boli vyrobené a dodané na sekretariát, na stretnutí spoločnej komisie KST a SHS
JAMES 6.12. v Bratislave budú odovzdané chatárom. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 137/2011 VV schvaľuje návrh predsedu, aby sa KST podujal na usporiadanie regionálnej konferencie
2012 pre severovýchodný región ERA-EWV-FERP, v Bratislave, v dňoch 13.-15. 4.2012 a poveruje P. Perhalu
aby riadil prípravu. Z: P.Perhala; T: ihneď a priebežne.do 13.4.2012
Stav: Úloha v riešení. Prezidentke ERA/EWV Lis Nielsenovej bol zaslaný list s ponukou KST na usporiadanie
konferencie, ponuka bola prijatá. Sekretariát KST rozpošle požiadavky o záštitu nad podujatím. Termín plynie,
KT 20.1.2012.
Uznesenie 138/2011 VV schvaľuje návrh predsedu, aby sa KST uchádzal o usporiadanie celoeurópskej 45.
konferencie ERA-EWV-FERP v roku 2014, v turisticky atraktívnej lokalite Slovenska s dobrou dostupnosťou
pre leteckú dopravu (Poprad-Tatry). Z: P.Perhala; T: priebežne
Stav: V mailovej korešpondencii s prezidentkou ERA/EWV sa predseda KST už o tejto našej ambícii zmienil,
oficiálne písomné uchádzanie sa KST o takéto významné podujatie zatiaľ nebolo odoslané . List pripraví GS,
KT 20.1.2012.
Uznesenie 139/2011: VV berie na vedomie odstúpenie L.Khandla z predsedníctva aj členstva v Učebnometodickej komisii a Komisii pre ochranu prírody KST, ukladá pripraviť pre ÚR návrh kooptácie doterajšieho
člena UMK Martina Belasa do funkcie predsedu UMK, odstupujúcemu predsedovi UMK L.Khandlovi ukladá
odovzdať agendu komisie M.Belasovi . Z: M.Heinrich, T: 3.12.2011
Stav: návrh je pripravený. Úloha sa vypúšťa zo sledovania.
Uznesenie 140/2011: VV schválil väčšinou hlasov návrh P.Perhalu, aby bola na rokovaní ÚR otvorená otázka
prípadného zrušenia Komisie ochrany prírody a Sekcie kempingu a karavaningu. V prípade KOP zvážiť
rozdelenie jej agendy pod gesciu sekcií KST; v prípade Sekcie kempingu a karavaningu – zvážiť jej
opodstatnenosť, ak dlhodobo nevykazuje aktivitu a jej agendu rieši SM KST. Z: P.Perhala, M. Heinrich; T:
3.12.2011
Stav: Termín plynie
Uznesenie 141/2011 VV schvaľuje navrhnutý presun prostriedkov € 350,00 z rozpočtu sekcie CT do rozpočtu
sekcie LT s tým, že budú využité na vyškolenie cvičiteľov LT pre 7.MZZT v Levoči, školenie organizačne
pripraví S-LT. Organizátor 7.MZZT je v zmysle VP povinný zabezpečiť dostatok cvičiteľov, jednou
z podmienok pre zaradenie na školenie je členstvo v KST. Z: E.Fábryová, J.Mitaľ, E. Rusnák, T: 31.12.2011
Stav: Školenie pre 17 cvičiteľov- členov KST sa uskutoční 9.-11.12.2011; splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 142/2011: VV berie na vedomie požiadavku sekcie LT, aby sekciou aktualizovaný a prepracovaný
materiál Zásady prípravy zimných zrazov KST bol neodkladne schválený ako záväzný dokument. Ukladá
predložiť zásady na schválenie výkonnému výboru a následne aj Ústrednej rade. Z: Š.Kuiš, T: 2.12.2011
Stav: Podľa Š.Kuiša návrh S-LT nie je ešte kompletný, požaduje dopracovať, spolu s B. Majtnerom zo S-LT to
môžu pripraviť do VZ. J. Mitaľ: ak tam niečo chýba, tak konkrétna a záväzná informácia o dotácii od KST, bez
toho S-LT nevie presvedčiť žiadneho organizátora aby sa podujal pripraviť zimný zraz. P.Perhala: „Zásady“
majú byť pre organizátora metodickou pomôckou, na čo všetko treba organizačne pamätať pri príprave zrazu,
iná vec je, kde vziať na to peniaze. KST dáva len príspevok, rozhodujúce zdroje, na pokrytie viac než 50%
nákladov, si organizátor musí zabezpečiť z iných zdrojov – z rozpočtu obce, mesta, kraja, získať sponzorov
a partnerov na nefinančné plnenie – poskytnutie služieb so zľavou, alebo za symbolickú cenu. Š. Hudák: pred
niekoľkými rokmi sa objavila myšlienka, že prípravu zrazov by mal mať na starosti profesionálny tím, niečo ako
agentúra. K tomuto názoru sa už nikto nehlási? J.Mitaľ: máme návrhy od p. Tomana, ale RR KST Čadca sa bez
spomínanej záruky dotácie do usporiadanie zrazu nepustí, tak kto potom? Sekcia LT? Š.Kuiš: Sekcia to nemôže
byť, nemá právnu subjektivitu, ale ak má pán Toman cestovnú agentúru, tá by to mohla byť. J Mitaľ: vždy sa
dozviem niečo iné, nielen RR Čadca, ani ja neviem na čom som... Záver: VV schválil zásady s pripomienkami.
Uznesenie 142/2011 zostáva v sledovaní s upraveným obsahom:
Uznesenie 142/2011: VV schvaľuje s pripomienkami materiál Zásady prípravy zimných zrazov KST ako
vyhovujúci podklad pre rokovanie sekcie LT s potenciálnym usporiadateľom zimného zrazu KST pre rok 2013.
VV ukladá Š.Kuišovi aby spolu s B. Majtnerom zo sekcie LT doplnil do textu chýbajúce náležitosti . Z: Š.Kuiš,
B. Majtner, KT: 17.2.2012
Uznesenie 143/2011: VV sa zaoberal pripomienkami členov ÚR a viaceré z nich zapracoval, VV nahradil svoj
pôvodný nejednoznačný návrh (tri alternatívy) úpravy členského jedným spoločným návrhom: Zaviesť tri
kategórie - základné členské vo výške 10 €, zľavnené 5 € a seniorské (nad 71 rokov) 2 €; deliť výnos
z členského v pomere 20% pre ústredie, 30% pre RR, 50% pre odbory. VV poveruje podpredsedu KST pre O a L
aby návrh VP v upravenom a doplnenom znení predložil na rokovanie ÚR a VZ. Z: M.Heinrich,T: 3.12.2011

Stav: návrh je pripravený. Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 144/2011: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing spracovať písomnú informáciu
pre členov ÚR o predbežnom hospodárení KST v roku 2011. Z: E. Fábryová, T: 30.11.2011
Stav: Uznesenie nesplnené. E. Fábryová informovala VV, že sa rozhodla písomnú verziu správy o hospodárení
KST v roku 2011 nepredkladať. Odôvodnila to tým, že na konci novembra nie je účtovníctvo uzavreté. Ak je
správa len predbežná, postačí ústne. Vzhľadom na termín rokovania ÚR (nasledujúci deň), nebol časový priestor
na to aby VV vymáhal splnenie uznesenia. Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 145/2011: VV ukladá podpredsedníčke pre E a M písomne pripraviť návrh rozpočtu KST 2012 na
obdobie do Valného zhromaždenia (t.j. na 1.štvrťrok) a predložiť ÚR. Z: E. Fábryová, T: 30.11.2011
Stav: Uznesenie nesplnené. E. Fábryová informovala VV, že sa rozhodla písomnú verziu návrhu rozpočtu KST
na rok 2012 nepredkladať. Odôvodnila to tým, že na konci novembra nie je vôbec jasné, aká bude príjmová
strana rozpočtu, takže musí stačiť ústna informácia. Viacerí členovia VV takéto rozhodnutie podpredsedníčky
pre ekonomiku a marketing podrobili kritike, ale vzhľadom na termín rokovania ÚR, nebol časový priestor na to
aby VV vymáhal splnenie uznesenia. Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 146/2011: VV sa zaoberal návrhmi na ocenenie aktívnych a zaslúžilých členov.
a) VV schválil ocenenia s pripomienkami nasledovne:
Na návrh KT Víkend a RR KST Košice Zlatý odznak KST - František Márton (1935), Judita Kovátsová
(1943); Strieborný odznak KST – Ing. Štefan Demko, Ján Brutovský, Čestné uznanie KST – Ján
Geschwandtner.
Na návrh sekcie PT, za prípravu podujatia EURORANDO 2011, Ďakovný list KST – Mgr. Helena Sedláková,
Ing. Jozef Vlčej, Dušan Sprušanský, všetci KT Holíč, Mgr. Zdenko Čambal primátor mesta Holíč, Ing.
Štefan Bocko sponzor; Strieborný odznak KST – Ing. Jozef Sedlák; Čestné uznanie KST – Viera
Hochmanová, Miroslav Milota, Elena Vaculková, Anna Polláková, Anna Bílková, všetci KT Holíč; za
prípravu podujatia Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska Mútne–Pilsko Čestné uznanie KST – Johana
Jurčáková, Anton Jurčák, Rudolf Vaterka, Štefan Kosmeľ, Jana Vaterková, Mária Kosmeľová, všetci KT
Mútne, Ďakovný list KST – Marián Murín starosta obce Mútne, Ing. Ján Bugaj prednosta obecného úradu
v Mútnom; za podiel na príprave podujatí Stretnutie priaznivcov KST Rožňava-Jovice a Krajina roka
(Ukončenie) Ďakovný list KST – Ladislav Székely, Čestné uznanie KST – Ing. Soňa Némethová, Július
Lakomý.
Na návrh KST Lokomotíva Banská Bystrica a RR KST BB Zlatý odznak KST – Ing. Eva Škutová (1951),
predsedníčka RR KST Zvolen, predsedníčka sekcie značenia KST.
Na návrh KT Vysoká n. Kysucou a RR KST Čadca, k 35.výročiu vzniku klubu Ďakovný list KST – Miroslav
Rybička; Čestné uznanie KST – Martin Machciník, Irena Machciníková, Ján Jurkovič, Jozef Kovalík,
Stanislav Kubištel, Rudolf Minarčík, Miroslav Bolišinga, Ladislav Rybička, Anna Putoríková, Anna
Opialová.
Na návrh Športklubu turistiky Kysucké Nové Mesto a RR Čadca Strieborný odznak KST – Jaroslav Capek,
Emil Chilý, Ing. Mária Jakubíková, Ondrej Tomaščin, Ondrej Tulec, Teodor Braciník; Čestné uznanie
KST – Ing. Miroslav Mazúr, Ing. Marián Bíleš, Adam Tabaček, Peter Hudec, Mgr. Mária Maxiánová, Bc.
Ján Chromík, Stanislav Mrázik, Ľubomír Cabuk, Roman Minarovič.
Na návrh RR KST Trenčín Čestné uznanie KST – Anna Semančíková, Ing. Marián Snopek, Miroslav
Maradík, Ing. Stanislav Predinský, František Macka, Milan Antala, Branislav Košina, MUDr. Elena
Kováčová, Jaroslav Gešvantner, Aneta Floreková, Milan Hergezel.
Na návrh TK Mladosť Odeva Lipany a RR KST Prešov Čestné uznanie KST – Bartolomej Smetana.
Na návrh sekcie LT, za prípravu 45. SZZT Stará Ľubovňa-Ľubovnianske kúpele Čestné uznanie KST – Ing.
Andrej Poremba, Helena Nevlazlová, Veronika Boďová, Jozef Kunák, Jaroslav Macko; Ďakovný list KST
– Ján Kunák, Pavel Mrug, všetci KST SL, Ing. Michal Brejčák riaditeľ hotela SOREA Ľubovnianske kúpele,
Norbert Frank, majiteľ reštaurácie Salaš u Franka, mesto Stará Ľubovňa, mesto Podolínec, obce Litmanová,
Lesnica, Hromoš, Nová Ľubovňa, Hajtovka, Hraničné, Jarabina a ďalší partneri - PTTK Krynica-Zdrój
(PL), Kúpele Vyšné Ružbachy, Ľubovnianske múzeum - Hrad Stará Ľubovňa, Chata Pieniny Lesnica, ŠK
COMP Fakľovka Litmanová, Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica, Marmon s.r.o. Stará Ľubovňa.
b) VV postupuje na rokovanie ÚR 3.12.2011 a odporúča schváliť nasledovné vyššie ocenenia:
Na návrh KST Lokomotíva Banská Bystrica a RR BB, k blížiacemu sa životnému jubileu Medaila Miloša
Janošku – Ing. Zdeněk Šír (1932).
Na návrh RR KST Spišská Nová Ves, k životnému jubileu Plaketa Alojza Lutonského – Karol Stanek (1931).
VV ukladá vystaviť ocenenia schválené na udelenie podľa bodu (a) a zaslať ich navrhovateľom. Z: D.Valúch, T:
30.11.2011 Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
2. Príprava 7. MZZT v Levoči (J. Mitaľ, E.Rusnák )
Predseda OŠ Ernest Rusnák informoval, že počet prihlásených už prekročil číslo 800, z toho je 75 poľských
turistov a zatiaľ o niečo menej turistov z ČR. Internátové ubytovanie v Levoči je už takmer obsadené, zostáva

voľná kapacita v lacnejšej (v škole, na podlahe) a v drahšej (penzióny, hotely) kategórii, prídavná kapacita je na
internáte v Spišskej Novej Vsi.
Obnova značenia na chodníkoch ktorými povedú oficiálne trasy bola spravená, len pri tom prekročili kvótu
značkárskych peňazí o 210 €. Otázka: dá sa to riešiť presunom z niektorej RR kde svoju kvótu nevyčerpali,
alebo bude mať RR SNV o túto sumu zníženú kvótu v roku 2012 ? P.Perhala ponechal na rozhodnutie sekcie
značenia.
Finančné zdroje OŠ: po 1 000 € z KST, KČT a PTTK, plus 1 000 € z KST rozpočtu 2012 (príspevok na SZZT,
ktorý je súčasťou MZZT).
Doplnenie kádra cvičiteľov: bol zbytočný šum okolo prostriedkov na školenie, ale už sa veci vyjasnili, školenie
sa uskutoční 9.-10.12.v Levočskej doline, inštruktori J.Michalec, L. Škumát.
Doprava: železnica ponúkla možnosť dať mimoriadny spoj na trasu SNV-Levoča, ale autobusová kyvadlovka tu
vychádza lacnejšie, OŠ sa zameria na tento druh dopravy. P.Perhala: požiadavka podmieňujúca spoluprácu so
železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) sa netýka len MZZT, ale všetkých hlavných podujatí v prihláškach treba doplniť jednu kolónku pre informáciu kedy a ktorým vlakom plánuje účastník svoj príchod
aj odchod. Teraz sa to javí ako pracné, keď treba dodatočne znovu všetkých kontaktovať, pre budúcnosť to
treba dávať rovno do prihlášok na všetky hlavné podujatia. Na základe takejto informácie dokáže ZSSK posilniť
spoje bezplatne. Š.Kuiš: Tabuľka, ktorú požaduje vyplniť ZSSK je zbytočne komplikovaná, postačí, keď
účastník v prihláške uvedie, či príde autom, autobusom, alebo vlakom.
Mládež . J.Mitaľ: Prečo dochádza ku zmene delegáta za sekciu mládeže? P.Perhala: Nahradenie p. Kalasza p.
Chromíkom je rozhodnutie sekcie. Rusnák: Na čo to všetko riešime, ked sa zatiaľ neprihlásili žiadni TOM-íci...
Delegáti. Organizátor nemá celkom jasno, ako je to na základe dvojstranných dohôd s vysielaním delegátov
a kto ich účasť na MZZT hradí. P.Perhala: Vedenie KST deleguje 2 zástupcov výkonného výboru, navrhujem Š.
Kuiša a seba, okrem toho pozýva dvoch delegátov z vedenia KČT a dvoch z vedenia PTTK, uvedeným 6 –im
hradí pobyt KST z centrálneho rozpočtu. Medzinárodná komisia KST pozýva po dvoch zástupcov z lyžiarskych
sekcií KST, KČT a PTTK (dvojicu zo sekcie LT KST bude tvoriť predseda sekcie J. Mitaľ + 1 podľa
rozhodnutia sekcie), týchto 6 ide na náklady medzinárodnej komisie. Organizátor na svoje náklady pozýva
a hradí pobyt 6 delegátom – dvom zástupcom organizátora minuloročného SZZT v Starej Ľubovni, dvom
zástupcom budúceho organizátora SZZT (ešte nie je známy) a dvom zástupcom budúceho organizátor MZZT
(upresní KČT). Š.Kuiš: niektoré ustanovenia pôvodného štatútu MZZT z roku 1999 sa prežili, predkladám návrh
aktualizácie. Zmeny - napr. podmienka, že zraz by mal byť v pásme do 200 km od hranice je nahradená
podmienkou dobrej dostupnosti zo všetkých troch krajín. Na žiadosť ostatných členov VV prečítal celé znenie
stručného dokumentu (1 strana A4), neboli pripomienky. Na záver tohto bodu rokovania boli prijaté dve
uznesenia:
Uznesenie 147/2011: VV schvaľuje návrh aktualizácie štatútu medzinárodného zimného zrazu a ukladá: GS
KST - zabezpečiť distribúciu na sekretariáty KČT a PTTK s vyžiadaním prípadných pripomienok do 20.1.;
predsedovi OŠ - zaradiť podpis dokumentu do programu slávnostného prijatia na radnici mesta Levoča v deň
otvorenia zrazu. Z: P.Perhala, D.Valúch, E.Rusnák; T: 2.2. 2012
Uznesenie 148/2011: VV schvaľuje delegátov VV KST na 7.MZZT a 46. SZZT v Levoči 2.-5.2. 2012,
v zložení P.Perhala, Š.Kuiš a delegátov Medzinárodnej komisie KST v zložení J. Mitaľ a I. Bazovský.
Sekretariát vystaví CP. Z: delegáti a GS; T: 2.2.2012
3. Príprava ÚR (P. Perhala, D. Valúch)
P. Perhala zrekapituloval program ÚR podľa pozvánky, ktorá bola včas distribuovaná všetkým členom ÚR. Tým
predsedom sekcií a komisií, ktorí sa zúčastňujú zasadnutia VV pripomenul, aby rešpektovali časové obmedzenie
na prednes hodnotenia činnosti. Rozsah písomnej správy nie je obmedzený, ale netreba ju čítať celú, stačí z nej
vypichnúť to najpodstatnejšie, aby sa každý zmestil do limitu. Celé, nekrátené znenie správ bude v prílohe
zápisnice z ÚR. D. Valúch informoval o organizačno-technickom zabezpečení rokovania ÚR (ubytovanie, sála,
ozvučenie, občerstvenie , obed pre účastníkov). P.Perhala ešte doplnil, že okrem písomných materiálov
k prerokovávaným bodom (prvý balík revízie vykonávacích predpisov, návrhy na kooptáciu do sekcií a komisií,
návrhy na ocenenia zaslúžilých funkcionárov) dostanú účastníci Kalendáre KST 2012 - balíky pre všetky RR sú
nachystané podľa počtu odborov/klubov registrovaných v rámci príslušnej RR a zľavové kupóny do predajní
ALPINE PRO (outdoorové oblečenie) v počte podľa evidovaných členov KST v rámci príslušnej RR.
4. Návrh na revíziu vykonávacích predpisov VP 5, 6 a 12/2011 (M. Heinrich)
Podpredseda pre organizáciu a legislatívu stihol od predchádzajúceho zasadnutia VV pripraviť ešte návrh revízie
ďalších troch vykonávacích predpisov, ktoré predkladá na schválenie výkonnému výboru:
VP 4/2011 Volebný poriadok - vecné pripomienky k návrhu mal Š. Kuiš, navrhovateľ M. Heinrich súhlasil s ich
zapracovaním.

Uznesenie 149/2011: VV schvaľuje revidované znenie VP 4/2011 Volebný poriadok s pripomienkami. Po
zapracovaní pripomienok ukladá sekretariátu rozmnožiť a doplniť ho do materiálov pre účastníkov zajtrajšieho
rokovania ÚR. T: M.Heinrich, D.Valúch; T: 3.12.2011
VP 6/2011 O sekciách a komisiách – diskutovalo sa k princípu voľby členov sekcie/komisie. Navrhovateľ to dal
ako právo aktívu , v protinávrhu Š. Kuiša je to právo VZ. Hlasovalo sa, väčšinou hlasov (4xza, 2xproti) bol
podporený návrh M. Heinricha. K otázke, či je nutné zohľadňovať vyváženosť zastúpenia hlavných turistických
oblastí prevládol názor, že vhodné by to bolo, ale nie je to reálne.
K čl.3 P.Perhala navrhol k podujatiam IVV doplniť aj podujatia EWV.
VP 12/2011 O revíznej komisii – z diskusie vyplynula potreba spresniť kontrolnú a rozhodcovskú úlohu RK,
doplniť procesné ustanovenia o riešení podnetov a sťažností.
Uznesenie 150/2011: VV odporúča vrátiť revidované znenie VP 6/2011 O sekciách a komisiách a VP 12/2011
O revíznej komisii na dopracovanie, doplnené materiály predložiť v rámci príslušného bodu programu
nasledujúceho zasadnutia VV. Z: M.Heinrich, T: 20.1.2012
5. Príprava projektov na MŠVVŠ SR (E. Fábryová, I. Ovečková)
E. Fábryová informovala, že tento bod bol do programu zaradený v dobrej viere, že ministerstvo ŠVVŠ dodrží
svoj prísľub zverejniť výzvy na predkladanie projektov na čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR už
v jeseni a nie po novom roku ako po minulé dva roky. Situácia je však taká, že výzvu na projekty doteraz dostali
len olympijské športy. P.Perhala: som optimista, kalendár ne jeseň končí až 20.12. tak sa možno ešte dočkáme.
Aby sme ani náhodou niečo nepremeškali, komunikujeme s generálnym riaditeľom sekcie štátnej starostlivosti
o šport. M.Heinrich: nie je možné pripraviť projekty vopred? I.Ovečková: Robiť projekty v predstihu pred
zverejnením výzvy by mohla byť zbytočná robota, zadanie sa neopakuje, každý rok je dôraz na niečo iné.
P.Perhala: určite nemusia čakať organizátori hlavných podujatí KST v roku 2011, ktorí ešte neodovzdali
hodnotiacu správu, tú vyžadujem bez ohľadu na to, či na akciu bol alebo nebol (ani či bude v roku 2012) daný
finančný príspevok zo štátneho rozpočtu.
E. Fábryová: Keď už hovoríme o projektoch , povedzme si aj k čerpaniu Eurofondov. V prvom rade sa treba
dívať na požiadavku spolufinancovania, tá nás rýchle vráti z kratšej cesty, myslite na to skôr než prídete
s nápadom zúčastniť sa nejakého projektu. Ak je v zadaní projektu požiadavka spolufinancovania, moja
odpoveď je NIE!
P.Perhala: ďalšou kategóriou sú projekty čerpania prostriedkov z rozpočtu VÚC. Mali sme v priebehu roka
projekt cez VÚC Žilina, ktorý sme využili ako precedens pri oslovení ďalších VÚC. Kým z rokovania s VÚC
KE vyplynulo, že uprednostňujú nefinančnú podporu KST, z VÚC BB sa podarilo získať prísľub10 000 € na
TZT a 5 000 € na 59. SZT vo Vyhniach. Aj na VÚC BA si vedia predstaviť podpis zmluvy podľa žilinského
vzoru, odpoveď VÚC NR bola rezervovanejšia, v podstate spoluprácu odmietli. VÚC Prešov sa zatiaľ neozval.
Záver : tento bod bude do programu zaradený znovu, hneď ako Min. ŠVVŠ zverejní výzvu. KT: 20.1.2012
6. Plán práce VV KST v roku 2012 ( P. Perhala)
Plán vypracoval a predkladá predseda P. Perhala. Materiál uviedol s tým, že rozhodnutie poriadať zasadnutia VV
v roku 2011 výjazdovým spôsobom sa v regiónoch stretlo s dobrou odozvou, preto takýto model predkladá aj na
rok 2012, za 4-ročné volebné obdobie je takto možné stretnúť sa so všetkými regionálnymi radami. V diskusii
Š.Kuiš žiadal odpoveď na tri otázky: či nie je takéto cestovanie zbytočnou záťažou pokladnice KST, či je
nevyhnutné v takej miere obsádzať víkendy, a či je vhodné kumulovať zasadnutia VV s podujatiami (čím
významnejšie podujatie, tým väčšia účasť a tým je pre organizátorov ťažšie zúčastniť sa zasadnutia s VV KST,
keď majú iné starosti..). M.Herchl koncept cestovania VV po regiónoch v zásade schvaľuje , ale navrhuje dve
jeho vylepšenia: minimálne dvakrát do roka , alebo aspoň raz kvartálne robiť zasadnutie VV v Bratislave.
Konkrétne z predloženého plánu dáva na zváženie , či nemať zasadnutie v Bratislave vo štvrtok 12. 7., namiesto
piatku 13.7. v Martine, eventuálne v novembri, namiesto výjazdu do Svidníka.; druhý námet – neukrajovať
z rokovacie ho času VV a robiť stretnutia s funkcionárskym aktívom RR na druhý deň, v rámci účasti na
miestnom turistickom podujatí. P.Perhala obhajoval svoj návrh, odmietol výhrady Š. Kuiša, aj námety M.
Herchla, dal hlasovať o svojom návrhu celoročného plánu práce VV KST.
Návrh bol prijatý väčšinou hlasov (4x za, 2x proti).
Uznesenie 151/2011: VV KST väčšinou hlasov schválil návrh celoročného plánu svojej činnosti na rok 2012,
ukladá sekretariátu v priebehu roka vždy včas kontaktovať príslušnú RR, dohodnúť miesto zasadnutia a všetko
potrebné, distribuovať pozvánky na zasadnutie. Z: P.Perhala, D.Valúch, I. Ovečková; T: priebežne.
Plán práce je v prílohe zápisnice.
7. Vyhodnotenie 58. SZT a 42.stretnutia TOM KST (V. Povoda, J. Racek)
Zo svojho pohľadu najprv zraz zhodnotil predseda OŠ Vladimír Povoda. Za prvú fázu príprav, ktorá nastala
hneď po prevzatí štafety v Dolnom Kubíne, označil propagáciu podujatia medzi odbormi/klubmi, v radoch
širokej verejnosti aj medzi miestnymi komunálnymi politikmi, ako podporná téma bolo komunikované 90.

výročie existencie časopisu Krásy Slovenska. Bolo treba ísť do lokálnej aj celoštátnej tlače, do rozhlasových
a TV relácií, v tomto smere vyzdvihol zásluhy Š.Hudáka, ocenil jeho aktivity a kontakty. Od toho sa odvíjalo
oslovovanie potenciálnych partnerov a sponzorov, pozývanie čestných hostí a rozdelenie si úloh v RR so
zapojením odborov a klubov. Bol pripravený Spravodaj č.1 s pozvánkou, prihláškou, programom, prehľadom
trás, atď., ktorý bol na internete priebežne aktualizovaný a tesne pred podujatím aj vytlačený pre všetkých
účastníkov. Samotný zraz začal príchodom mladých turistov na 42. Stretnutie TOM a majstrovstvá PTZ.
Centrum TOM/PTZ bolo situované samostatne, v jednej zo škôl, fungovalo veľmi dobre, 148 mládežníkov bolo
z 15-tich oddielov. Začiatok bol poriadne zmoknutý, postupne sa počasie a primerane tomu aj nálada zlepšovali.
Okrem účasti na PTZ bol záujem aj o pripravené trasy, najväčšia účasť bola na túre k Šútovskému vodopádu. Vo
štvrtok 7.7. 2011 bol za účasti zástupcov martinskej radnice aj Žilinskej VUC-ky otvorený samotný 58. SZT.
V nasledujúcich 3 dňoch bolo k dispozícii 6 trás zabezpečených cvičiteľmi, smerujúcich do lúčanskej
aj krivánskej Malej Fatry ako aj do Veľkej Fatry. Najviac účastníkov zaznamenal výstup na Drienok. Väčšina
účastníkov bola ubytovaná spolu na internáte lekárskej fakulty, k úrovni ubytovania a kvalite stravy sa
nevyskytli vážnejšie pripomienky, ak nerátame fakt, že viacerí namietali proti umiestneniu zrazového centra do
mesta. Toto riešenie však bolo pre organizátora ekonomicky aj organizačne najschodnejšie. Príjmová časť
rozpočtu 19 970 €, výdavková časť 20 970 €, organizátor teda aj napriek relatívne malej účasti len 630
účastníkov (vrátane 58 domácich) zo 48 odborov/klubov neutrpel stratu. Pritom príspevok z ústredia KST
predstavoval 3500 €, ďalšie zdroje: účastnícky poplatok a prostriedky získané od partnerov a sponzorov. Čo sa
týka účasti, prevládali kluby z východu Slovenska, zo zahraničia bola najpočetnejšia skupinka maďarských
turistov z MTSz, nechýbali zástupcovia KČT, rakúskych turistov reprezentoval predseda ich mládežníckej sekcie
Helmut Müntzer. Podľa ohlasu zúčastnených to bol dobrý, úspešný zraz. V. Povodu krátko doplnil Š. Hudák,
správa je na internete, na stránke KST v časti Pešia turistika.
Za sekciu mládeže hodnotila E. Fábryová: pochválila organizátorov obzvlášť za časť TOM, jediná jej výhrada
bola ku strave, z hľadiska veľkosti porcií. Odpustenie členského poplatku pre TOM-íkov môže niekto považovať
za málo významné, ale v skutočnosti im takto ušetrené peniaze pomohli absolvovať 2 autobusové výlety do
okolia Martina naviac. Za sekciu PT hodnotil J.Racek: potvrdil pozitívne ohlasy od slovenských aj českých
turistov, vyzdvihol skúsenosti organizátorov, ktoré sa prejavili pri voľbe aj zabezpečení trás. M. Herchl a Š.Kuiš
taktiež nespochybnili pozitívne hodnotenie, ale zdôraznili, že sa treba zaoberať tým, prečo bola účasť nižšia, než
sme čakali, a ako by sa dalo v budúcich rokoch pritiahnuť viac ľudí, či lepšou propagáciou, alebo možno
zmenou termínu, či programu. P. Perhala poďakoval predsedovi sekcie PT J. Rackovi, predsedovi
a podpredsedovi OŠ V.Povodovi a Š.Hudákovi za starostlivú prípravu zrazu, a požiadal ich aby tlmočili
poďakovanie aj všetkým ostatným z funkcionárskeho aktívu RR KST Turiec za kvalitné podujatie a bezúrazový
priebeh. Zameral pozornosť predsedu sekcie LT na ekonomiku zrazu - náklady na usporiadanie podujatia boli
takmer 20 000 €, príspevok z ústredia 3500 € a napriek tomu ani pri relatívne slabej účasti organizátor nebol
stratový, takéto poznatky by mali inšpirovať a povzbudiť aj organizátorov zimného zrazu.
8. Rôzne
8.1 P.Perhala navrhol zníženie limitu na predaj hlavného objektu RS Kokava z doterajších 167 000 € na cca
135 000 €. Argumenty k takémuto kroku sú : čím dlhšie sa zariadenie neprevádzkuje, tým viac chátra a stráca na
cene, objekt už nemá funkčnú čističku odpadových vôd, problematický je aj vodný zdroj. Za pôvodne stanovenú
cenu, k dosiahnutiu ktorej ÚR zaviazala výkonný výbor, je objekt dnes už nepredajný. V diskusii nezaznela
oponentúra k návrhu. Výsledok hlasovania: 6x za.
Uznesenie 152/2011: VV schvaľuje, aby so do návrhu Uznesenia z ÚR dostalo odporúčanie znížiť cenový limit
na predaj dlhodobo neprevádzkovaného hlavného objektu RS Kokava ( v záujme predajnosti) na 135 000 €.
Z: P. Perhala, T: 3.12. 2011
8.2 P.Perhala informoval členov VV, že 1.12. 2011 pri ukončení nájmu pani Bezaniukovej v TD Bardejov,
objekt od nájomkyne komisionálne prevzala pracovná skupina KST v zložení P. Perhala, E. Fábryová, A.
Luhová, J.Polomský. Objekt je v zlom stave, podobne ako v Kokave aj tu hodnota nehnuteľnosti klesá a preto
navrhuje znížiť limit ceny za odpredaj na 200 000 €. O návrhu sa hlasovalo, výsledok: 6x za.
Uznesenie 153/2011: VV schvaľuje, aby so do návrhu Uznesenia z ÚR dostalo odporúčanie znížiť cenový limit
na predaj dlhodobo neprevádzkovaného ubytovacieho zariadenia TD Bardejov (v záujme predajnosti) na
200 000 € . Z: P. Perhala, T: 3.12. 2011
8.3 P.Perhala informoval o výsledku rokovania so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK). KST obdržal
návrh zmluvy o spolupráci, umožňuje dosiahnuť zľavy vo výške 25% pre turistov cestujúcich na vybrané
podujatia KST vlakom, a to nielen pri hromadnom cestovnom lístku. P.Perhala navrhol rozšíriť záber zmluvy na
všetky hlavné podujatia KST. Proti návrhu nebol nikto, isté technické pripomienky vzniesol Š.Kuiš, no aj on
hlasoval za návrh uznesenia (výsledok hlasovania 6x za) .
Uznesenie 154/2011: VV schvaľuje návrh Dohody ZSSK – KST s pripomienkami. Poveruje P.Perhalu ďalším
rokovaním so ZSSK s cieľom pripraviť podpis dohody čo najskôr. Z: P. Perhala; KT 20.1.2012.

8.4 D. Valúch informoval o návrhoch na ocenenia, ktoré prišli od predchádzajúceho zasadnutia VV. K návrhom
prebiehala upresňujúca diskusia.
Uznesenie 155/2011: VV sa zaoberal návrhmi na ocenenie zaslúžilých členov a aktívnych klubov a schvaľuje:
- na návrh predsedu a podpredsedu KST (P.Perhalu a Š.Kuiša) udeliť odboru KST Medicína Košice pri
príležitosti 30. výročia založenia odboru pamätnú plaketu, predsedovi KST Medicína Košice MUDr. Karolovi
Jutkovi udeliť Čestné uznanie KST.
- na návrh predsedu KST udeliť Matúšovi Chovanovi, predsedovi RR Prievidza k 60-ke Ďakovný list KST.
- na návrh KST TOM Solinky udeliť Čestné uznanie KST Zdenke Valaškovej, Štefanovi Stancovi, Elene
Raždíkovej, Františkovi Kytasovi, Ďakovný list KST Václavovi Poppe (všetci zo Žiliny).
- na návrh sekcie PT a RR KST Turiec za osobný podiel na úspešnom 58. SZT udeliť zlatý odznak KST
Vladimírovi Povodovi; strieborný odznak KST Róbertovi Frisovi; Čestné uznanie KST Martine Božekovej,
Milanovi Stuchlému, Petrovi Uhrínovi, Štefanovi Karolčíkovi
- na návrh Námestovského KST udeliť Čestné uznanie KST Ivete Jaňákovej k jej životnému jubileu za prínos
k značeniu a obnove TZT v regióne. VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia a zaslať
navrhovateľom, ktorí zabezpečia dôstojné odovzdanie schválených ocenení. Z: P. Perhala, D.Valúch.; T:
30.12.2011
8.5 Š. Kuiš uvítal kalendár podujatí KST 2012, ocenil z roka na rok zlepšujúci sa vzhľad publikácie aj snahu
priniesť niektoré obsahové zmeny. Predniesol však aj svoje výhrady voči takému spôsobu „filtrovania“ podujatí
podľa presunov, aký je v kalendári. Bude s propagačnou komisiou spolupracovať na vylepšení terajšieho stavu.
Š.Hudák vyslovil P.Perhalovi uznanie za snahu využiť kalendár podujatí na získanie súhlasu úradov Životného
prostredia s konaním tradičných podujatí. P.Perhala pripustil, že táto snaha zatiaľ nie je úspešná, Ministerstvo je
teoreticky ochotné vydať centrálne povolenie na všetky podujatia, ale požaduje k tomu dokladovať priebeh
jednotlivých trás a súhlas všetkých vlastníkov pozemkov, čo nie je celkom reálne.
V Povoda navrhol využiť dohodu s Lesmi SR, š.p., získať od nich súhlas s pohybom turistov a súhlas tohto
významného vlastníka, resp. správcu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu využiť ako podporný argument.
Týmto bodom bol program zasadnutia vyčerpaný.
Zapísal: Dušan Valúch

Peter Perhala
predseda KST

