
Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru  
Klubu slovenských turistov 18. februára 2011 v Lučenci 

                                                                                                                                                               
Prítomní:    
Členovia VV KST: Peter Perhala, Erika Fábryová, Miroslav Herchl, Arnošt Guldan    
Nezúčastnil sa Michal Fulka, ktorý 5. januára písomne abdikoval z funkcie podpredsedu pre organizáciu 
a legislatívu KST, ospravedlnili sa Štefan Kuiš a Vladimír Povoda. 
Prizvaní: Vladimír Fehérpataky, predsedníčka sekcie značenia Eva Škutová k bodu 2, Drahomír Kýpeť k bodu 4, 
Marek Heinrich, Dušan Valúch. Ospravedlnili sa  Ján Pullmann a Anna Mazániková. 
Za  RR Lučenec: Jozef Dorniak, Juraj Kelement, Pavol Orság, Jozef Kucbeľ, Ján Krška, Tomáš Medvéš, Július 
Jarábek, Leopold Gregor, Pavol Križo.  
 
Program podľa pozvánky:  
1.   Kontrola plnenia úloh                                                                          D. Valúch 
2.   Aktuálne úlohy sekcie značenia                                                          A. Guldan, E. Škutová 
3.   Návrh téz do správy o činnosti KST od XI. VZ KST                          P. Perhala    
4.   Aktuálne majetkové otázky                                                                 M. Herchl 
5.   Príprava  UR KST a XII.VZ KST                                                        P. Perhala 
6.  Návrh zásad organizovania zrazov                                                       Š. Kuiš 
7.   Rôzne 
8.   Rozšírené zasadnutie s účasťou funkcionárskeho aktívu RR KST Lučenec. 
 
1/ Kontrola plnenia úloh prijatých výkonným výborom KST (D. Valúch) 
1.1 Úlohy, ktorých termín plynie a nesplnené úlohy - z obdobia pred XI. VZ KST: 
uznesenie predmet  úlohy zo dňa zodpovedný termín stav plnenia 
11/2010 Pripraviť pilotnú turist. trasu pre ZPT 

v lokalite Kováčová 
24.2.10 A. Guldan, E. Škutová   30. 4. 11  termín plynie 

13/2010 Oživiť projekt publikácie Osobnosti turistiky 
na Slovensku; v elektronic. forme 

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

KT  30.12.10  termín plynie 

K úlohe 13/2010 informoval D. Valúch – nevidno posun v riešení projektu. Je potrebné, aby L. Khandl zvolal 
tím riešiteľov a dohodli si plán práce – rozdelenie úloh a časový rámec. Druhý KT: 12.3. 2011  
 
1.2 Úlohy z uznesení prijatých po XI. VZ KST 
Uznesenie 39/2010: Zaradiť uverejňovanie zápočtových ciest do plánovanej novej obsahovej štruktúry 
www.kst.sk. Z: V. Povoda, M. Petrík, D. Valúch, NT: 20.2. 2011. 
Stav: termín  plynie. Obsah stránok www.kst.sk  bol v polovici januára preklopený do novej verzie, ktorá je 
v testovacom režime, súčasťou neho bude revízia obsahu – vyradenie neaktuálnych a doplnenie nových 
materiálov. Predĺženie termínu do 30.4. 
Uznesenie 41/2010:  VV KST sa oboznámil s predpokladaným organizačným usporiadaním  IVV – EVV. 
Rozhodnutie o tom, ako sa zachová KST, zostane v kompetencii  valného zhromaždenia v marci 2011. 
 Z: P. Perhala; T: 13.3.2011 
Stav: termín  plynie. 
Uznesenie 45/2010: VV ukladá organizačnej komisii zistiť právny rámec a učebno-metodickej komisii pripraviť 
metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov a inštruktorov“ Z: M. Fulka, L. Khandl ; T: 31.12.2010. 
Stav: Úloha nebola splnená v termíne. Urgovať predsedu učebno-metodickej komisie L. Khandla NT: 30.5. 
Uznesenie 46/2010: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s klasifikačnou komisiou  aktualizovať záznamník Cesta 
hrdinov  SNP, v elektronickej podobe, na „stiahnutie“  pre záujemcov. Z:  A. Guldan,  J. Racek, M. Petrík; T: 
28.2.2011. 
Stav: termín  plynie. 
Uznesenie 47/2010:  VV ukladá majetkovej komisii v spolupráci s propagačnou komisiou  zabezpečiť 
umiestnenie emblému KST na všetkých chatách KST. Z: M. Herchl, D. Valúch; T. 31. 12. 2010.  
Stav: M. Herchl vycestoval do Kremnice, s cieľom zabezpečiť zhotovenie plastického reliéfneho emblému KST 
namiesto doterajšieho 2D loga aplikovaného na plastovej podložke. Od výtvarníka (Erik Schmidt), ktorý 
podobný reliéfny emblém vyrábal pre SHS JAMES, získal cenovú indikáciu: vytvorenie modelu 200 €, liatie, 
pokovovanie, farbenie ďalších 250 €. VV uložil M. Herchlovi získať konkurenčnú ponuku a pokúsiť sa 
dosiahnuť lepšiu cenu. Predĺžený termín: 9.4.2011 
Uznesenie 49/2010: Angažovať sa vo veci nefunkčného vodáckeho splavu v Čunove. Pripraviť rokovanie 
s kompetentnými zložkami (s novým vedením) Vodohospodárskej výstavby s cieľom  dosiahnuť stavebnú 
úpravu splavu,  jeho predĺženie. Z: A. Guldan; predĺžený termín: 31.12.2010 
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Stav: Ako informoval A. Guldan, úlohu ešte stále nebolo možné splniť, pretrváva stav, že nie je s kým rokovať. 
Vodohospodárska výstavba má stále len dočasné vedenie, ktoré sa v tejto veci nemieni angažovať. Predĺžený 
termín 9.4. 
Uznesenie č. 56/2010: VV KST splnomocňuje predsedu majetkovej komisie M. Herchla konať a zaväzovať sa v 
mene KST v procese realizácie projektu „Fotovoltický systém pre chatu pod Rysmi“, schváleného v rámci 
grantovej schémy UNDP a súhlasí s uzatvorením príkaznej zmluvy so zamestnancom spoločnosti ENEL, Ing. 
Mariánom Kupcom ako projektovým koordinátorom. M. Herchl je povinný informovať predsedu KST o 
rokovaniach vo veci projektu, predseda sa ich bude v rámci svojich časových možností tiež zúčastňovať. Z: P. 
Perhala, M. Herchl; T: priebežne, do ukončenia projektu a jeho finančného vysporiadania.   
Stav: Pre zlú finančnú situáciu KST dala E. Fábryová návrh na odstúpenie KST z projektu. VV KST prijme 
v tejto veci rozhodnutie na zasadnutí 18.2.  
Uznesenie č. 64/2010: VV poveruje predsedov organizačnej a propagačnej komisie posúdiť modelový text 
dohody o spolupráci, získaný od J. Ropjaka (predseda RR Bardejov) a naformulovať analogickú Dohodu 
o spolupráci (zľavy z ceny služieb, alebo tovaru výmenou  za poskytnutie propagácie), ktorú by uzatváralo 
vedenie KST v prospech celej členskej základne. Z: M. Fulka, D. Valúch, T:31.12.2010 
Stav: Úloha nesplnená, plnenie reálne po nástupe nového podpredsedu pre legislatívu. Predĺžený termín do 30.4. 
Uznesenie č. 66/2010: Vyvolať rokovanie s majiteľom dotknutej časti lesa o preložke trasy  magistrály E8/TZT 
0801 medzi obcami Kopec a Zliechov, usilovať sa o dohodu a získanie príspevku na preznačenie. Z. M. Fulka, 
A. Guldan, E. Škutová; T: 31.12. 2010, NT 30.3. 
Stav: náhradný termín plynie. V. Povoda, ktorý sa podujal pomôcť, zatiaľ neavizoval v tejto veci žiadny pokrok.  
Uznesenie č. 68/2010: VV poveruje člena pre majetok rokovať so súčasným vlastníkom pozemkov na 
Hrebienku - Jednotným majetkovým fondom  zväzov odborových organizácií v SR, o odkúpení  47 m2, na 
ktorých stoja medzisklady chatárov. Z: M. Herchl, T: 31.12.2010 
Stav: Úloha mešká. Nájom na rok 2011 nie je zaplatený. Predĺžený termín do 12.3. 
Uznesenie č. 73/2010: VV schvaľuje zazmluvnenie servisu PC siete sekretariátu, výber spraviť do konca 
novembra 2010, na základe porovnania troch konkurenčných ponúk. Z: E. Fábryová D. Valúch, NT: 15.1. 2011  
Stav: V rámci úsporných opatrení bolo uznesenie zrušené a prijaté náhradné riešenie: E. Fábryová zabezpečí 
v prípade potreby servis PC na sekretariáte cez svoje kontakty, ako priateľskú službu bez nároku na honorár. 
Doplnené súvisiace uznesenie: 
73b/2010:  VV schvaľuje zakúpenie záložného disku pre sekretariát, s dostatočnou kapacitou na zálohovanie dát. 
Z: E. Fábryová, A. Luhová T: 30.3. 
Pôvodná úloha 73/2010 sa vypúšťa zo sledovania. 
Uznesenie 80/2010:  
VV vzal informáciu o správe majetku na vedomie s pripomienkami, schválil odloženie jej prednesenia z ÚR 
20.11. 2010 na rokovanie Ústrednej rady v 12.3. 2011. Z: M. Herchl; T: 12. 3. 2011 
Stav: termín plynie 
Uznesenie 84/2010: VV poveril Š. Kuiša sledovať vyhlásenie projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko – 
Ukrajina a pripraviť informáciu pre výkonný výbor. Z: Š Kuiš, T: 30.3.2011 (KT) 
Stav: termín plynie. K úlohe sa v neprítomnosti Š. Kuiša vyjadril M. Herchl, upozornil na zásadný problém na 
ktorý narazí každá aktivita KST smerovaná na Ukrajinu – neexistuje tam zastrešujúca turistická organizácia toho 
typu ako na Slovensku a v ďalších krajinách V4, tým pádom chýba partner. 
Uznesenie 88/2010: VV ukladá A. Guldanovi v spolupráci s vodáckymi klubmi pripraviť návrh memoranda 
o podpore mesta pri riešení náhradných pozemkov pre petržalské lodenice – VK Dunajčík a VK Dunajklub 
Kamzík. Požiadať o prijatie u primátora Bratislavy  Milana Ftáčnika. Z: P. Perhala, A. Guldan, T: 31.1. 2011.  
Stav: Návrh Memoranda bolo pripravený a odoslaný do kancelárie primátora. Úloha zostáva na dosledovanie, 
kontrolný termín : 30.4.  
Uznesenie 89/2010: VV schvaľuje vyplatenie mimoriadnej odmeny Erike Fábryovej za ukončenie roka 
v hospodárskej agende KST, za odovzdanie hospodárskej agendy novej pracovníčke Anne Luhovej a za jej 
zaškolenie. Odmena E. Fábryovej bude vyplatená hodinovou sadzbou 15 €  „v hrubom“, podľa počtu 
odpracovaných hodín. T: 11.1. 2011. 
Stav: odmena zatiaľ nebola vyplatená. 
Uznesenie 93/2010: VV schválil návrh nového číslovania VP a program ich postupnej obnovy ako aj doplnenia 
predpisov pre ďalšie okruhy činnosti, kde si to prax vynucuje (ochrana osobných údajov, archivácia dokumentov, 
propagácia, prevencia korupcie).VV berie na vedomie, že v roku 2010 boli revidované Stanovy a VP 6,7,8,17, 
a ukladá organizačnej komisii pripraviť v roku 2011, do rokovania ÚR v závere roka,  revíziu VP 1 „O členstve 
v KST“, VP 2 „Organizačný poriadok“  a návrh VP 18 „O archivácii“. Z: M. Fulka, T: 3.12.2011 
Stav: termín plynie, zodpovednosť prevezme nový podpredseda.  
Uznesenie 101/2010: VV poveruje sekretára  listom oznámiť manažérovi projektu beskydskej lyžiarskej 
magistrály (s kópiou na predsedu sekcie LT KST J. Mitaľa a predsedu sekcie LT KČT O. Bouru) záujem KST 
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participovať na projekte. Na prvé rokovanie, ktoré by malo určiť rámec, rozsah a podmienky partnerstva pôjde za 
KST  P. Perhala osobne. Z: D. Valúch, T: 28.1. prvý kontrolný termín na zasadnutí sekcie LT v Starej Ľubovni 
Stav: Predseda sekcie LT vstúpil do kontaktu s manažérom projektu, pripravujú stretnutie na pôde VÚC Žilina za 
účasti predsedu KST a žilinského župana J. Blanára. Druhý kontrolný termín 12.3.  
Uznesenie 01/2011: VV schvaľuje zakúpenie/registráciu internetovej domény „chataprizelenomplese.sk“ 
a postupne aj domény pre ostatné vysokohorské chaty KST. Domény sa stanú predmetom nájmu - budú zverené 
chatárom, aby vo vlastnom záujme (a na svoje náklady) udržiavali stránky chát s príťažlivým a aktuálnym 
obsahom. Z: P. Perhala, D. Valúch; T: 30.3.  
Stav: doména bola zaregistrovaná, registrácia stojí ročne cca. 20 €. Formou nájomnej zmluvy bude prenajatá. 
Zmluva je pripravená na podpis pri stretnutí spoločnej majetkovej komisie KST – SHS JAMES s chatármi 
27.2.2011 v Tatranskej Lomnici. 
Uznesenie 02/2011: Nadväzne na zmenu odberateľa energie (od 1.1. 2011 je to KST namiesto doterajšieho 
odberateľa TURSERVIS KST, s.r.o.) požiada nový odberateľ o odstavenie elektriny do RS Kokava Háj 
k termínu 31.3.2011. Z: P. Perhala, M. Herchl; T:  podanie informácie na najbližšom VV: 18.2. 2011  
Stav: zmena odberateľa bola zaregistrovaná, od marca sa to prejaví znížením zálohovej platby až rádovo, 
z 1143€ na 120 € mesačne! Na druhú časť úlohy – zaslanie žiadosti o odstavenie - plynie predĺžený termín do 
28.2.  
Uznesenie 03/2011: VV Schválil dodatočné vyplatenie odmeny bývalej pracovníčke, hospodárke A. Slivkovej 
pri príležitosti jej odchodu zo sekretariátu KST, v hodnote 150 €. Odmena bude vyplatená ihneď. Z: E. Fábryová 
Stav: E. Fábryová požiadala o zrušenie uznesenia 3/2011, s poukázaním na zistené nedôslednosti v účtovnej 
evidencii a nezrovnalosti v zúčtovaní štátnej  dotácie. Hlasovanie: 3x za, 1x proti. Zrušenie uznesenia 
odsúhlasené väčšinou hlasov, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 05/2011: VV schválil nahradenie doterajšej nájomnej zmluvy medzi TURSERVIS KST, s.r.o. 
a MARBEZA s.r.o. novou nájomnou zmluvou 6/2010, kde prenajímateľom objektu TD Bardejov je KST. 
Zmluva nadobúda platnosť1.1.2011 
Stav: Nová zmluva nenadobudla platnosť, nájomca M. Bezaniuková s novým znením zmluvy nesúhlasí, zatiaľ 
nepodpísala. VV poveruje M. Herchla rokovať s ňou. Tak ako v RS Kokava, aj v TD Bardejov bola uplatnená 
zmena odberateľa elektriny a plynu. V marci si má prísť pozrieť objekt potenciálny kupec. KT: 9.4. 
Uznesenie 06/2011: VV schválil nahradenie doterajšej zmluvy o správe majetku  RS Kokava Háj medzi 
TURSERVIS KST, s.r.o.  a D. Kýpeťom novou zmluvou, ktorú s D. Kýpeťom uzatvára priamo KST. 
Zmluva nadobúda platnosť 1.1.2011 
Stav: Nová zmluva ešte nenadobudla platnosť, správca pán Kýpeť zmluvu doteraz nepodpísal, dnes je prizvaný.   
Uznesenie 07/2011: VV ukladá ekonomickej komisii v spolupráci s revíznou komisiou  preskúmať inventárne 
zápisy a faktúry a porovnať ich s preberacím protokolom Chaty pri Zelenom plese. Z: E. Fábryová, T: 20. 1. 2011 
Stav: podľa E. Fábryovej inventúrnemu súpisu Chaty pri Zelenom plese chýbali dve významné položky, ktoré sa 
tým pádom nestali predmetom odovzdania a teraz novému chatárovi chýbajú: turbína malej vodnej elektrárne je 
demontovaná, uložená nevedno kde  a z dvoch diesel agregátov zostal na mieste len starší, nového niet. Ďalší 
postup: Člen spoločnej majetkovej komisie KST - SHS JAMES Ladislav Gancarčík sa stretne s J. Gantnerom 
a požiada ho o dodatočné odovzdanie uvedeného vybavenia. T: 28.2. 
Uznesenie 11/2011: VV schválil zlatý odznak KST pre I. Mieča, K. Pánika, M. Kurucára a J. Pullmana; 
Strieborný odznak pre Š. Chlapečku a Š. Jakaba; čestné uznanie - Štefan Švajčík, Peter Gottstein, Ľudmila 
Škripeková, Mária Tencerová, Anna Lišková, Štefan Kolečáni, Ján Papšo, Jozefína Ondrušková, Ján Čeman, 
Ladislav Barabas, Tatiana Lišková, Júlia Rebrová; ďakovný list – pre KST Železničiar Bratislava. VV predloží 
ÚR na schválenie udelenie pamätnej medaile Miloša Janošku Milanovi  Ružekovi a udelenie čestného členstva 
Júliusovi Žiškayovi. VV poveruje predsedu zaradiť do programu ÚR KST návrh na schválenie uvedených 
vysokých vyznamenaní (od ZO vyššie) a pozvať ocenených ako čestných hostí  na XII. VZ KST, kde im budú 
odovzdané.  
Z: P. Perhala, D. Valúch; T: 12.-13.3.2011  
Stav: termín plynie 
Uznesenie 15/2011: VV KST schválil spoločný kompromisný návrh sekcie CT a  RR KST Rožňava na 
usporiadanie 33. SZCT 2011 v dvoch centrách (Tatranská Kotlina – Rožňava) a poveril zodpovedných pripraviť 
propozície takto koncipovaného zrazu s podtitulom Slovenský týždeň cykloturistiky. T: 31.3., Z: M. Herchl, A. 
Guldan, E. Rusnák, M. Markušovský Stav: termín plynie 
Na záver bloku „Kontrola úloh“ si predseda vyžiadal od delegátov správu z podujatí, na ktoré boli delegovaní. 
- 28.1. Delegátom na VČS KST TJ Spartak Trnava bol A. Guldan. Podujatie hodnotil ako veľmi dobre 
pripravené, mal možnosť vidieť kroniky a projekciu obrázkov z činnosti klubu, oboje svedčilo o úctyhodnej 
aktivite. Oceneným odovzdal ocenenia. 
- 27.- 30.1. 45. SZZT v Starej Ľubovni - Ľubovnianskych kúpeľoch;  delegátmi boli E. Fábryová a D. Valúch, 
zraz hodnotili pozitívne - vysoká účasť, priaznivé počasie, na lyžiarskych trasách podmienky dobré až výborné, 
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na dojazdoch do dedín už slabšie,  kvalitné ubytovanie, ústretový personál, pekný program, výborná nálada. Za 
VV sa zúčastnili na vlastné náklady aj P. Perhala, Š. Kuiš, M. Herchl, V. Povoda.  
- 10.-13.2. 12. ČZZT Veľké Karlovice – delegátom bol Š. Kuiš a J. Mitaľ, neprítomný na zasadnutí, správu podá 
na najbližšom zasadnutí. 
- 24.2. Vernisáž výstavy 90 rokov Krás Slovenska v Liptovskom Mikuláši – P. Perhala, M. Herchl, A. Guldan, 
A. Luhová 
25.-27.2 1. zimné stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Chata pri Zelenom plese – M. Herchl, V. 
Jeremiáš.  – obe súvisiace podujatia sa ešte len budú konať. O príprave a zabezpečenosti za KST informoval D. 
Valúch. 
 
2. Aktuálne úlohy sekcie značenia (E. Škutová) 
Predsedníčka sekcie značenia predniesla správu pripravenú ako podklad do správy predsedu o činnosti KST.  
E. Škutová v správe vypichla najmä tieto skutočnosti: 
- požadovaná dotácia na revitalizáciu 1/3 trás TZT (4 641 km) bola vyčíslená na 120 040 €, poskytnutá dotácia 
23 000 €, čiže necelých 20 % potrebných prostriedkov. Za tieto peniaze sa vďaka rôznym úsporným opatreniam 
podarilo obnoviť celkove 1 730 km, čo je 37,28 % z plánovanej obnovy.  
- zapojením ďalších zdrojov (reklamná zmluva s poisťovňou UNION, projekt VÚC Žilina s Klubom značkárov 
a SCK, projekt s nadáciou Ekopolis) sa podarilo obnoviť ďalšie úseky TZT, takže sa za rok 2010 obnovilo spolu 
2 450 km, teda 52, 8 % z plánovanej obnovy. Treba však povedať, že nie všade bola obnova komplexná. 
Prostriedky, ktoré mala sekcia značenia k dispozícii, boli použité nielen na samotné značenie, ale aj na ďalšie 
potrebné účely:  
- V termíne 9.-10. 4. 2010 sa uskutočnilo dlho plánované školenie inštruktorov značenia, bolo vyškolených 19 
značkárov, z toho 10 predsedov komisií značenia pri regionálnych radách KST. 
-Účelová dotácia z ministerstva školstva poslúžila na vydanie značkárskej publikácie „Turistické informačné 
miesta na značkovaných turistických chodníkoch Slovenska“, ktorej zostavovateľom bol A. Guldan. Publikácia 
poslúži nielen ako odborná literatúra pre značkárov KST, ale bude sa využívať aj na propagáciu značkárskej 
činnosti. 
- Boli zakúpené externé pamäťové disky.   
Po podpísaní dohody medzi KST a SCK v auguste 2010 je možné spolupracovať na viaczdrojovom financovaní 
priamo, a Klub značkárov Slovenska, ako samostatný subjekt  môže byť „uspaný“. 
Po správe nasledovala diskusia. Niektoré námety, resp. nové okolnosti smerovali k prijatiu uznesení: 
- keďže okrem prirodzeného opotrebenia značenia vplyvom poveternostných podmienok, živelných pohrôm 
a veku, pribúda poškodzovanie človekom – už nielen v podobe vandalizmu, ale aj účelové poškodzovanie pri 
ťažbe dreva, investičnej činnosti, alebo ako protiprávny postup súkromného vlastníka, bolo prijaté   
Uznesenie 17/2011: VV ukladá riešiť legislatívnu ochranu značenia – podniknúť všetky kroky, aby sa ochrana 
značkovaných chodníkov dostala do pripravovaného zákona o ochrane prírody. Z: podpredseda pre organizáciu 
a legislatívu, T: priebežne  
- reakcia na zmenu v zákone o zdravotnom a sociálnom poistení – podľa novej úpravy je z hľadiska odvodov pre 
značkárov najpriechodnejšie pracovať „na dohodu“, t.j. všetci značkári (cca 250 ľudí !) musia byť prihlásení 
v sociálnej poisťovni, spracovanie takej účtovnej agendy si vyžaduje iný mzdový program ako doteraz. 
Uznesenie 18/2011: VV ukladá zakúpiť pre zabezpečenie účtovnej agendy značkárov v režime „na dohodu“ 
nový licencovaný mzdový program (softvér). Z: E. Fábryová, A. Luhová, T: ihneď 
Pretrváva nedôslednosť mnohých značkárov pri dokumentácii pracovnej cesty. Predsedníčka je v tomto smere 
nekompromisná, na zúčtovanie pôjdu len korektne vypísané cestovné príkazy. 
Pre zabezpečenie chodu sekcie a prípravy na práce v teréne je potrebné, tak ako každý rok, poskytnúť sekcii 
značenia zálohu. Časť prostriedkov nutne treba použiť na školenie mladých kádrov, lebo značkársky kolektív 
rapídne starne. 
Uznesenie 19/2011: VV schvaľuje  uvoľnenie zálohy vo výške 6 700 € pre Sekciu značenia a použitie 1200 €  na 
zabezpečenie školenia v termíne 11.- 13.5. 2011.  Z: E. Fábryová, E. Škutová, T:podľa potreby 
Uskutočnili sa dôležité rokovania: 
 - 2.2.2011 s generálnym riaditeľom Lesy SR š.p., s cieľom dosiahnuť vyššiu ochranu chodníkov, lepšiu 
vzájomnú informovanosť a  nájsť formu spolupráce. Sekcia značenia má pripraviť návrh dohody. Rokovania 
v Banskej Bystrici sa zúčastnili P. Perhala, E. Škutová a J. Capuliak. 
- 31.1.2011 s predstaviteľmi o. z. FREEMAP, o možnej spolupráci pri digitalizácii TZT (snímanie pomocou 
GPS) s cieľom ich elektronického zobrazovania sa v mapovom podklade na stránkach www.kst.sk. Predstava 
spolupráce - okruh dobrovoľných spolupracovníkov FREEMAP-u by poskytoval údaje z terénu a KST ich 
odbornú verifikáciu. FREEMAP už pripravil návrh dohody, sekcia značenia pripravuje pripomienky. Rokovania 
v Bratislave sa zúčastnili P. Perhala, A. Guldan, E. Škutová, D. Valúch, R. Šimko, M. Kubla. 
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Dobieha projekt so žilinským VÚC ohľadom obnovy a aj nového značenia cyklotrás a peších trás, je šanca 
rozšíriť spoluprácu v tomto kraji aj na značenie lyžiarskych trás (Beskydská lyžiarska magistrála - ide 
o cezhraničný projekt, ráta sa so zapojením KČT na českej strane). 
E. Škutová ďalej požiadala o uverejnenie výzvy (cez web) do vlastných radov – aby členovia odborov KST 
neznehodnocovali značenie rôznymi reklamnými samolepkami a inou podobnou formou sponzorských odkazov. 
P. Perhala požiadal sekciu aby počas roka 2011 venovala zvýšenú pozornosť obnove značenia v okolí Vyhní, 
kde bude v roku 2012 59. SZT. A. Guldan mal pripomienky k súčasnému stavu usporiadania značkárskych 
informácií na webe, aj novému vizuálu stránok celkove. Migrácia údajov do novej štruktúry zostala neúplná, 
treba ju čo najskôr dokončiť. 
 
3. Návrhy téz do správy o činnosti KST od XI. VZ (P. Perhala) 
P. Perhala zrekapituloval dodané zdroje. Chronickým problémom je nedochvíľnosť pri dodávaní podkladov, čo 
sa v správe prejavuje rozdielnou úrovňou informácie z jednotlivých sekcií a komisií i členov VV KST. Celé 
znenie správy všetci členovia ÚR dostanú mailom a bude  publikované na webe, takže na valnom zhromaždení 
postačí ak zaznie len komentár k niektorým častiam. M. Herchl sa ohradil proti tomu, ako je v správe referované 
o majetkovej komisii a o ňom osobne, žiadal niektoré pasáže správy zmeniť, alebo vypustiť. P. Perhala to 
odmietol s tým, že podľa stanov KST, ako predseda výkonného výboru a KST má právo hodnotiť činnosť členov 
VV aj sekcií a komisií. Jeho pohľad je kritický, tá kritika sa opiera o existujúce dokumenty, v správe nič meniť 
nebude, nesúhlas M. Herchla so znením správy bude v zápisnici uvedený.  
 
4. Aktuálne majetkové otázky (M. Herchl) 
4.1 RS Kokava Háj.  K 31.3. 2011 má D. Kýpeť ukončiť správcovský vzťah, k tomu termínu by tam mal byť 
vypnutý prúd, zostáva otázka čo ďalej. Chceme to predať, ale centrálny objekt je bez čističky viac-menej 
nepredajný. Pôjde KST do nejakého združenia s okolitými chatármi na výstavbu novej čističky? 
K tomuto bodu bol prizvaný aj správca Drahomír Kýpeť, predseda ho vyzval aby sa vyjadril. D. Kýpeť 
pripomenul, že RS prevzal po J. Šuniarovi a sám dovybavil. Hodnotu svojho majetkového vkladu v podobe 
nábytku považuje za nevysporiadanú. S podpisom novej zmluvy (zmena prenajímateľa z TURSERVIS KST, 
s.r.o. na KST) aj s dodatkom o termíne ukončenia k 31.3.2011 súhlasí, za podmienky, že sa v termíne ukončenia 
uskutoční inventarizácia majetku RS s určením, čo je majetok KST a čo majetok D. Kýpeťa. 
Uznesenie 20/2011: VV schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení: P. Perhala, E. Fábryová, Z. Jendželovská, 
V. Fehérpataky, A. Luhová, ktorá vykoná inventarizáciu zariadenia/vybavenia RS Kokava-Háj pri prevzatí 
areálu RS od správcu D. Kýpeťa.  
Z: E. Fábryová, T: 1.4.2011 
Uznesenie 21/2011: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie vytipovať strážnika, ktorý bude na areál 
dohliadať, kým sa neuskutoční odpredaj. Z: M.Herchl; T.31.3. 
4.2 TD Bardejov. KST je vlastníkom len časti objektu, bez kuchyne, reštaurácie a recepcie. Evidujeme záujemcu 
o odkúpenie, má záujem kúpiť našu časť, ale výhodnejšie by pre neho bolo kúpiť celý objekt, vrátane toho čo 
vlastní M. Bezaniuková, ktorej podnikateľská stratégia je dosť nečitateľná, o svojich zámeroch hovorí raz tak, 
potom inak, momentálne je vraj tiež ochotná predať.  M. Herchl vyjadril prekvapenie nad informáciou P. Perhalu 
a E. Fábryovej, že M. Bezaniuková nechce podpísať novú nájomnú zmluvu (zmena prenajímateľa). Možný 
dôvod: kým stará zmluva M. Bezaniukovej garantovala, v prípade ak sa KST podarí objekt odpredať, že  
zákazky čo má ona objednané, budú postúpené ako vecné bremeno nadobúdateľovi a v novej zmluve takú 
ochranu nemá, tam je len mesačná výpoveď. E. Fábryová vidí dôvod inde – M. Bezaniuková „cukla“, lebo má 
platiť aj energie (a až následne ich refakturovať na ťarchu KST), k tomu 1500 € nájom. Treba s ňou rokovať. Pre 
KST je aj v Bardejove stav neúnosný - žiadny reálny zisk, len náklady na udržiavanie. 
4.3 Zbojnícka chata a Chata pri Zelenom plese – na oboch chatách je hrozbou, že hygienici by mohli vydať 
zákaz prevádzky kvôli kritickému stavu WC. Na „zbojníčke“ existuje technická správa a projektová 
dokumentácia rekonštrukcie WC (od architekta Boroša) , na Zelenom plese existuje projektová štúdia od 
architekta Neumanna . Bola snaha o zaradenie oboch investičných akcií do spoločného projektu s Poliakmi. 
Projekt neprešiel, treba to riešiť inak. Územné konanie nie je nutné - je to súčasť jestvujúcej stavby, ale stavebné 
povolenie je nutné, okrem iného aj preto, aby sa na to dali pohľadať prostriedky z nejakého iného grantu. 
 Uznesenie 22/2011: VV schvaľuje navrhnutý postup – skompletizovať dokumentáciu pre získanie stavebného 
povolenia, požiadať o stavebné povolenie na prestavbu WC na Zbojníckej chate a na Chate pri Zelenom plese, 
využiť na to služby Mariána Rusnáka s ktorým má KST mandátnu zmluvu. 
Z: M. Herchl T: priebežne 
4.5. Chata pod Rysmi. Cez zimu je tam stavebný pokoj, chodí tam len pravidelná kontrola. Priebeh zimy je 
zatiaľ pre chatu priaznivý, bez extrémov počasia. Horšie je, že na dokončenie rekonštrukcie chýba 170.000 € , 
minimálne 60 % z tej sumy, čiže zhruba 102.000 €,  by mal zohnať KST. Oslovujeme sponzorov. Diskusia sa 
potom  zvrtla ku kontroverznému projektu FVS. M. Herchl zopakoval svoj údiv, že v situácii keď chýbajú 
prostriedky na dokončenie rekonštrukcie chaty, ide sa KST vzdať grantu UNDP. E. Fábryová na to konto 
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predložila prítomným zreálnený návrh rozpočtu, aby v ňom spoločne hľadali odkiaľ vziať ďalších 40 000 € na 
spolufinancovanie FVS. Existuje síce prísľub ENELu, že cca polovicu z toho by vykryli sponzorsky, ale je to len 
prísľub, bez záruk. Táto verzia rozpočtu, s pripomienkami, ktoré doňho boli dnes zapracované, bude spolu 
s pozvánkou odoslaná členom ÚR.   
P. Perhala na záver tohto bodu rokovania doplnil informáciu, že 27.2, sa v Tatranskej Lomnici zíde spoločná 
majetková komisia KST – SHS JAMES, spolu s chatármi. Za KST sa zúčastnia členovia majetkovej komisie M. 
Herchl, E. Rusnák  a štatutári P. Perhala, E. Fábryová, Š. Kuiš, pozvánky dostali všetci, väčšina to absolvuje 
popri 1. zimnom „stretnutí krásistov“, E. Rusnákovi treba vystaviť cestovný príkaz.  
 
5. Príprava ÚR KST a XII. VZ KST (P. Perhala) 
Predseda zrekapituloval náročný časový rámec rokovaní počas víkendu 11.-13.3., keď sa postupne uskutoční 
zasadnutie Medzinárodnej komisie (11.3.), zasadnutie výkonného výboru (12.3. od 9.00), zasadnutie Ústrednej 
rady (12.3. od 14.00, bez časového limitu ) a napokon XII. valné zhromaždenie KST (13.3. od 10.00 
s predpokladom ukončenia okolo 13.00). Pripomenul nadväznosť prerokovávaných materiálov medzi VV, ÚR, 
a VZ, čo kladie nároky jednak na obsahovú prípravu materiálov jednak na organizačnú prípravu  zo strany 
pracovníkov sekretariátu. V programe VZ ako najvyššieho orgánu bude odovzdanie ocenení, Správa o činnosti 
od XI.VZ, správa o hospodárení za rok 2010, správa revíznej komisie, doplňujúca voľba podpredsedu KST pre 
organizáciu a legislatívu namiesto M. Fulku, ktorý sa funkcie vzdal, návrh na doplnenie sekcií a komisií, návrh 
zmeny Stanov, návrh na vstup KST do EVV. Pozvanie na XII.VZ KST prijal prezident ÖTK Wolfgang Nolz, 
predseda KČT Jan Stráský, predseda MTSz sa ešte nevyjadril, z ďalších potvrdili Igor Koller - predseda SHS 
JAMES, Juraj Hlatký – predseda SCK, Jozef Zábojník – predseda SVTS a Peter Belinský – GR SACR. VV vzal 
informáciu na vedomie, v diskusii zazneli názory a návrhy kto a ako by mal viesť rokovanie ÚR, aby bolo 
konštruktívne a plynulé, uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.  
 
6. Návrh zásad organizovania zrazov (Š. Kuiš) 
 – bod odročený na najbližšie zasadnutie 12.3.2011 v Martine, pre neprítomnosť nositeľa úlohy Š. Kuiša. 
 
7. Rôzne 
7.1 Projekty podané na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu. Informoval P. Perhala: - Na celoročný 
program aktivít pre deti a mládež s prihliadnutím na zapojenie všetkých regiónov Slovenska bol podaný projekt 
vyčíslený na takmer 80 tisíc €. Projekt zahŕňa PTZ a podujatia z kalendára KST. Na údržbu a obnovu TZT na 
území SR v roku 2011 bol podaný projekt napočítaný na 100 tisíc €. Na spracovanie kalendára podujatí KST 
išiel menší projekt v hodnote 1 300 €, na metodicko-učebné texty pre značkárov 4 000 €, na prípravu putovnej 
výstavy (zhotovenie výstavných panelov) „90 rokov časopisu Krásy Slovenska“  tiež takmer 4 000 €, na 
propagáciu turistiky pre deti a mládež (sem sme zahrnuli náklady na internetovú stránku) 1 300 €, na 
spracovanie softvéru pre značkárov  1 350 €. Či budú projekty úspešné a aká bude výška štátnej dotácie, to bude 
zverejnené až v závere marca. VV vzal informáciu na vedomie. 
7.2 P. Perhala ako konateľ TURSERVIS KST s.r.o. požiadal o pôžičku vo výške 6 285,70 € na úhradu 
najurgentnejších faktúr: mestu Kežmarok TURSERVIS KST dlhuje za prenájom pozemkov pod Chatou pri 
Zelenom plese 929 €, Jednotnému majetkovému fondu odborových organizácií  za prenájom pozemkov na 
Hrebienku (medzisklady Téryho a Zbojníckej chaty) 398 €, poisťovni Kooperatíva za poistky Chaty pri Zelenom 
plese a Téryho chaty 1 393 €, spolumajiteľovi chát, združeniu SHS JAMES podiel z nájomného za rok 2010, čo 
je spolu hodnota v akej P. Perhala požaduje pôžičku. Z diskusie vyplynula nutnosť zahrnúť do platieb aspoň 
čiastočne aj peniaze pre firmu Gipa Brezno, ktorá zabezpečovala stavebné práce na Chatu M.R.Š. Do konca roku 
2010 jej malo byť zaplatené 10 179 € a ešte nedostali nič. Treba s nimi aspoň dohodnúť splátkový kalendár 
a teraz zaplatiť prvú splátku v hodnote 2 000 €. Všetci súhlasili, aby bola pôžička zvýšená o 2 000 €. V diskusii 
sa otvorene konštatovali  obmedzené možnosti TURSERVIS KST pôžičku vrátiť. M. Herchl preto navrhol, nech 
valné zhromaždenie odsúhlasí ponechanie Chaty M.R.Š. v nájme TURSERVIS KST, aby mal nejaký príjem 
a mohol pôžičku splácať. Tento návrh ale ostatní členovia VV  nepodporili nakoľko už ÚR KST 20.11.2010 
uznesením schválila vypovedanie nájomnej zmluvy dohodou medzi KST a TURSERVIS KST a rovnako aj VV 
KST 19.11.2010. Bolo prijaté uznesenie:   
Uznesenie 23/2011: VV schvaľuje poskytnutie pôžičky pre TURSERVIS KST, s.r.o. vo výške 8 285,70 € na 
úhradu najurgentnejších faktúr. VV ukladá konateľovi TURSERVISU aby v spolupráci s E. Fábryovou 
a A.Luhovou navrhol splátkový kalendár pre firmu Gipa Brezno.  Z: P. Perhala, E. Fábryová, T: 28.2. 
7.3 M. Herchl urobil návrh zmluvy s  vydavateľstvom DAJAMA, predložil ho D. Kollárovi, ten chce ešte 
rokovať ohľadom niekoľkých bodov, ktoré považuje za sporné. M. Herchl to s ním prerokuje. 
7.4 Ocenenia. Návrhy na ocenenia, doručené od posledného VV prečítal D. Valúch. Bolo prijaté uznesenie. 
24/2011: VV schválil návrh ocenení nasledovne: Na návrh KST Liptovská Teplá - ČU Anne Gondovej (1951); 
na návrh KST Kremnica – strieborné odznaky KST Otovi Kožuchovi(1941), Františkovi Schmidtovi (1945). 
Františkovi Nemčokovi (1948), Jánovi Štrbovi (1935), a Štefanovi Groschovi (1923); na návrh RR KST Prešov -  
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čestné členstvo KST Vladimírovi Sejkovi(1930) – návrh bude predložený Ústrednej rade; zlatý odznak KST Ide 
Hrebenárovej (1935), Eve Dvorožňákovej (1951), strieborné odznaky: Eduardovi Hatokovi(1945) , Rastislavovi 
Perdíkovi (1960), Jánovi Migrovi(1939), Jozefovi Senkovi (1944), Vladimírovi Ligusovi (1960), Ivete 
Vrábelovej (1961), Jarmile Baranovej (1971), ČU Alene Bodnárovej (1951), Vladimírovi Olejárovi (1961); na 
návrh RR KST v Žiline – ČU Miroslavovi Ďurkovskému (1964); na návrh RR KST Spišská Nová Ves - zlatý 
odznak KST Františkovi Hosovi, strieborný odznak Jozefovi Šmelkovi a Milanovi Krokavcovi; ukladá 
sekretariátu vystaviť uvedené ocenenia. Z: P. Perhala, D. Valúch, T: ihneď         
7.5 Projekt Fotovoltiky na Chatu pod Rysmi(FVS). P. Perhala informoval, že projektový koordinátor pripravuje 
pozvánku na seminár, ktorý je súčasťou projektu a žiada jej obsahové a grafické odsúhlasenie. Zdôraznil, že bez 
rozhodnutia výkonného  výboru nepodnikne vo veci FVS už nič, preto je zlé, že dvaja členovia VV opäť nie sú 
prítomní, akoby sa vyhýbali hlasovaniu. M. Herchl navrhol hlasovanie „per rolam“, resp. jeho obdobu - 
elektronické hlasovanie. P. Perhala súhlasil s návrhom na zorganizovanie elektronického hlasovania, 
s ukončením do 28.2. Podľa výsledku hlasovania KST v projekte zotrvá, alebo z neho vystúpi, ďalší odklad 
rozhodnutia už nie je možný. Jednomyseľne bolo prijaté   
Uznesenie 25/2011: VV poveril generálneho sekretára pripraviť elektronické hlasovanie k otázke zotrvania, 
alebo vystúpenia KST z grantu UNDP na projekt FVS pre chatu pod Rysmi, s uzávierkou 28.2. do 12.00. 
O výsledku hlasovania neodkladne informovať členov VV, projektového koordinátora M. Kupca a projektových 
partnerov. Z: D. Valúch, T: hlasovanie 28.2, informovať do 3.3.2011 
 
ROZŠÍRENÉ ZASADNUTIE VV KST a RR KST LU ČENEC 
Posledným bodom piatkového programu výjazdového zasadnutia VV v Lučenci bolo stretnutie s miestnym 
funkcionárskym aktívom. P. Perhala vysvetlil zámer výjazdových zasadnutí – priblížiť členov VV k reálnej 
situácii v regiónoch a navzájom sa zoznámiť, vypočuť si námety a prípadne poskytnúť nejaké potrebné 
usmernenie. Predstavil členov VV a dal slovo domácim, aby prezentovali svoje hlavné aktivity, dali námety pre 
výkonný výbor.  
Jozef Dorniak, predseda OKST TJ Javor, predseda RR KST Lučenec. V jeho materskom klube TJ Javor 
prevažujú seniori (tí mladší a výkonnejší turisti sa od nich odčlenili do KST Lampáš), ale majú aj 15-členný 
detský kolektív turistického krúžku pri škole. V rámci RR je združených 8 odborov z Lučenca a okolia, polovica 
predsedov je prítomná. RR KST Lučenec je jedna z posledných RR bez právnej subjektivity, čakajú na 
schválenie nového znenia stanov. Darí sa tu pešej turistike, cykloturistike a lyžiarskej turistike (ak nie je sneh 
v okolí, chodia do areálu na Skalke), majú silnú skupinu aktívnych značkárov, vďaka čomu je v ich regióne 
značenie prevažne v dobrom stave. Na otázku A. Guldana ako je potom možné, že z Lučenca neprichádzajú 
požiadavky na smerovky, keď má región aktívnych značkárov, J. Dorniak pripustil, že málokomu sa chce púšťať 
do spracovania dokumentácie, takže obnovujú prevažne len značenie, s obnovou smerovníkov je to slabšie. A. 
Guldan povzbudil prítomných aby značenie obnovovali kompletne a metodicky správne. Poznamenal tiež, že pri 
všetkej úcte k dlhoročne pracujúcim značkárom treba školiť mladých, ktorým nerobí problém komunikovať 
mailom, využívať GPS a pod. Na otázku P. Perhalu aká je spolupráca na úrovni miestnej samosprávy, J. Dorniak 
spomenul, že z iniciatívy obcí v regióne vzniklo viacero náučných chodníkov, vrátane tzv. Geoparku, ide však 
o jednorazové aktivity, ktoré potom nemá kto udržiavať. Je si vedomý, že zo spolupráce s obcami a ŠOP SR by 
sa dalo dostať k nejakým zdrojom, len nevedia ako také prostriedky zúčtovať, v tomto smere by z ústredia uvítali 
určité know-how. 
Pavol Orság, člen RR, predseda OKST Lampáš.  Ich klub sídli v Lučenci, má 56 členov, 12 značkárov, 3 VhT 
inštruktorov. Snažia sa o všestrannú turistiku, turistické ciele majú aj v ČR, v Slovinsku a v Alpách. V ich 
programe nechýbajú cyklomaratóny, ani splavy, špecialitou sú diaľkové pochody. Každoročne početná skupina 
ide na letný zraz KST tak, že zraz je cieľovým bodom 8 až 10-dňového pochodu. Unikátny bol 18-denný 
diaľkový pochod z malej Prahy (obec v okrese Lučenec)  do veľkej Prahy, hlavného mesta ČR. Rezervy vidí 
v lepšej spolupráci s mestom a v aktívnejšom zapojení mládeže. Prezentoval veľmi pekne spracované klubové 
kroniky. 
Leopold Gregor, člen RR, predseda sekcie LT. Turistike a hlavne tej lyžiarskej sa venuje viac než 40 rokov. 
Voľakedy bol najmladším regionálnym predsedom sekcie LT, teraz je najstarším. Na lyžiarsku turistiku 
využívajú prevažne trasy ktoré sú značené ako pešie, zúčastňujú sa zimných zrazov KST. Tradične robia Zimný 
prechod bránou Slovenského Rudohoria (L. Gregor prejavil záujem o funkciu správcu v RS Kokava Háj, kým 
nebude tento majetok KST odpredaný novému vlastníkovi). 
Jozef Kucbeľ, člen RR, predseda OKST Slovan Podkriváň. Odbor založili v roku 1979, členská základňa 
stagnovala a zostarla, teraz má klub už len 5 aktívnych členov. Mrzí ho, že do klubu sa nedarí pritiahnuť mládež, 
aj keď na tradičných podujatiach (Podkrivánska 60-ka, Luciový nočný pochod, Novoročný výstup na Javor) 
býva pekná účasť, sú to buď neorganizovaní turisti, alebo turisti z iných klubov. Spolupráca so starostom je 
dobrá, na tradičné podujatia vedia od neho získať finančný príspevok. 
Július Jarábek, člen RR, predseda klasifikačnej komisie. Žije v Cinobani, založil tu tradíciu niekoľkých podujatí 
– Cinobanský Bludár štartuje vždy 27.12, Zimný hviezdicový výstup na Striebornú bude teraz v sobotu už 33. 
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ročník! Keďže Cinobaňou neprechádzala žiadna oficiálna TZT, so svojou rodinou a skupinkou miestnych 
aktivistov vyznačil trasy miestneho značenia – prípojky z Cinobane na jestvujúce trasy v okolí, vrátane osadenia 
smerovníkov. A. Guldan pripomenul zásady pre miestne značenie, P. Perhala pozval J. Jarábka  na školenie 
klasifikátorov, ktoré sa má uskutočniť v tomto roku. 
Ján Krška, pokladník RR. Členské známky už nakúpili, okrem tohto zdroja sú zaregistrovaní aj na príjem z 2%, 
hospodária dobre. RR má na účte cca 900 € čo vcelku stačí na pokrytie naplánovaných aktivít. 
Tomáš Medvéš, člen RR Lučenec, predseda sekcie PT. Ako člen OKST Lampáš sa podieľa na príprave 
diaľkových pochodov, ktoré sú vždy akýmsi vyvrcholením ich celoročnej turistickej aktivity. Tento rok majú 
v pláne ísť na 58. SZT do Martina z Devína (zo sútoku Dunaja a Moravy), pozval členov VV na slávnostný štart 
(dátum a čas bude upresnený), zaujímal sa o možnosť turistického ubytovania v Bratislave a vyslovil prosbu, či 
by vedenie KST pomohlo zabezpečiť aby ich na štart prišiel pozdraviť rodák z Poltára, prezident SR Ivan 
Gašparovič. P. Perhala poďakoval za pozvanie, rád príde vytrvalcov z KST Lampáš pozdraviť, žiaľ bez záruky 
že  privedie aj pána prezidenta, na jeho program KST nemá dosah, možno keby pozvanie na túto udalosť 
prezidentskej kancelárii adresovalo vedenie obce Poltár. 
MUDr. Pavol Križo, člen RR Lučenec. Spolu s kolegami z pracoviska pomáha zabezpečovať zdravotnícku 
službu pri účasti na zrazoch a iných väčších podujatiach. 
Juraj Kelement, člen RR, predseda OKST Bralo Tuhár, predseda KZ pri RR Lučenec. Vyzdvihol činnosť 
značkárov v regióne, pripustil, že s dokumentáciou práce majú určité problémy, takže v skutočnosti sa robí oveľa 
viac než hovoria výkazy, prakticky sa na obnove trás pracuje stále. Obnovu smeroviek robia aj svojpomocne, so 
zapojením miestnych dodávateľov. Okrem toho značkári aj s pomocou ostatných turistov vybudovali útulňu „ na 
Bralcoch“. J. Kelement predniesol návrh na získanie finančného zdroja na obnovu značenia – KST má lobovať 
za takú zákonnú úpravu, aby boli majitelia hotelov, chát a  ubytovní povinní odvádzať nejaký poplatok na 
údržbu turistického značenia, výška poplatku by sa odvíjala od počtu lôžok. Pridali sa k nemu aj ďalší, nabádali 
vedenie KST aby sa snažilo o aktívnejší politický lobbing.  
Diskutovalo sa tiež o poskytovaní zľavy na ubytovanie v chatách KST. P. Perhala pripomenul, že od začiatku 
roka 2011 je na piatich horských chatách zľava pre členov KST až 50 %, zároveň sa spýtal na názor, akú formu 
reciprocity žiadať od KČT - či tiež 50%-nú zľavu  na vybraných piatich chatách, alebo radšej menšiu, cca 20 až 
30%-nú zľavu, ale v celej sieti niekoľkých desiatok chát a ubytovní KČT. Domáci sa jednoznačne prikláňali 
k tomu aby sa KST usilovalo získať zľavu hoci nižšiu, no zato na všetkých objektoch KČT. 
Zazneli pripomienky k termínom niektorých významných podujatí: 
- už dlhé roky pretrváva termínová kolízia medzi Zimným zrazom KST a populárnym behom Biela stopa na 
Skalke. Mnohí by sa chceli zúčastňovať oboch podujatí, keby neboli počas toho istého víkendu, nedá sa termín 
zimného zrazu posunúť? 
- zraz VhT býva v júni, keď je vo vyšších polohách Tatier ešte sneh. Nebolo by vhodnejšie presunúť podujatie 
na september, keď sú výstupové trasy schodnejšie a bezpečnejšie? 
Na ocenenie pri blížiacej sa 70-ke navrhli domáci dlhoročného funkcionára Zoltána Ďuriana. 
Na záver J. Dorniak poďakoval za niektoré usmernenia pre prácu RR KST Lučenec, najmä v oblasti metodiky 
značenia a zúčtovávania finančných prostriedkov, P. Perhala zasa ocenil množstvo vykonanej práce pri značení 
aj pri príprave zaujímavých podujatí. Región, ktorý nepatrí medzi bohaté z hľadiska príjmov obyvateľstva, je 
bohatý na zanietených ľudí, na prírodné krásy a turistické ciele. Poďakoval prítomným, že si našli čas na 
stretnutie, pochválil vzorku miestneho vína a zaželal všetkým pevné zdravie a veľa turistického elánu. 
 
V sobotu sa delegácia VV KST v zložení P. Perhala, E. Fábryová a D. Valúch spolu s kandidátom na nového 
podpredsedu KST M. Heinrichom pridala k domácim turistom, zúčastnili sa hviezdicového výstupu na 
Striebornú (719 m. n. m.), s nástupom v Lovinobani a cieľom v Cinobani. Ani zamračené počasie a dážď so 
snehom neodradili miestnych skalných, výstup podniklo asi 150 účastníkov 33. ročníka, mali možnosť vystúpiť  
na Striebornú  z troch smerov. Na trase bola i zastávka pri archeologickom nálezisku žiarových hrobov z čias 
Kyjatickej kultúry. Na vrchole turistov krátkymi príhovormi pozdravili P. Perhala, J. Dorniak - predseda RR 
KST Lučenec, J. Jarábek – zakladateľ tradície tohto výstupu a p. Melicher- starosta obce Cinobaňa, ktorý 
zabezpečil vývoz varných hrncov s čajom. Pán starosta pozval hostí na návštevu obecného úradu, kde si mohli 
pozrieť expozíciu artefaktov z archeologického náleziska na úpätí Striebornej.   
 
PRÍLOHA ZÁPISU 
 – ZÁZNAM O ELEKTRONICKOM HLASOVANÍ K OTÁZKE ZOTRVANIA  V PROJEKTE VFS. 
Dňa 23.2. 2011 v zmysle uznesenia 25/2011 boli členovia VV KST požiadaní o elektronické hlasovanie mailom 
tohto znenia: 
„Vážení členovia VV KST, v uplynulých dňoch ste obdržali návrh rozpočtu na rok 2011. Výška schodku je 
hrozivá a je dôvodom obáv podpredsedníčky pre ekonomiku E. Fábryovej, že KST nebude schopný finančne 
participovať na projekte inštalácie fotovoltického systému (FVS) pre rekonštruovanú Chatu pod Rysmi. 
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Otázku zotrvania v projekte považoval predseda za natoľko dôležitú, že zvolal mimoriadne zasadnutie VV na 1. 
2. 2011, avšak ani na tomto mimoriadnom zasadnutí ani na nasledujúcom riadnom zasadnutí 18. 2. 2011 neboli 
prítomní všetci členovia VV. Diskusia prebiehala, ale nehlasovalo sa. Keďže je skutočne najvyšší čas prijať 
v tejto veci rozhodnutie, bol som poverený vyzvať Vás k elektronickému hlasovaniu. Všetci disponujete 
materiálmi obsahujúcimi argumenty pre i proti zotrvaniu KST v projekte  (zasielal som Vám ich 10. 2. mailom 
spolu s konceptom zápisu z mimoriadneho zasadnutia) a ste oboznámení aj s návrhom rozpočtu (zasielal som 
Vám ho mailom 17. 2.), preto prosím hlasujte o nasledovnom uznesení.  
Uznesenie 25a/2011: KST zrealizuje projekt inštalácie fotovoltického systému výroby elektriny na 
rekonštruovanej Chate pod Rysmi a bude znášať spolufinancovanie definované podľa grantovej schémy UNDP 
vo výške 50% všetkých nákladov, ktoré je nutné vyúčtovať do 31.10.2011. Z: M Herchl; T: 31.10.2011 
a) Hlasujem za, b) Hlasujem proti  
Hlasujte prosím jednoznačne, bez sprievodných podmieňujúcich vetných konštrukcií, najneskôr do pondelka 28. 
2. do 12.00, tým spôsobom, že mi pošlete spätný mail, v ktorom boldom zvýrazníte svoje hlasovanie za, alebo 
proti. Ďakujem za súčinnosť. Dušan Valúch, generálny sekretár, ustredie@kst.sk 
 
Výsledok hlasovania: Hlasovanie absolvovalo 6 členov VV s výsledkom 5 hlasov proti realizácii projektu, 1 hlas 
za. Záver: Výkonný výbor väčšinou hlasov rozhodol nepokračovať v projekte. O rozhodnutí VV KST boli 
projektoví partneri a projektový koordinátor informovaní 2.3.2011 listom v tomto znení: 
„Vzhľadom na výrazné medziročné zhoršenie ekonomickej situácie nášho občianskeho združenia Klub 
slovenských turistov (KST) Vám oznamujem odstúpenie KST od realizácie projektu „Fotovoltaický systém pre 
chatu pod Rysmi“, v grantovej schéme United Nations Office for Project Services (UNOPS) zaevidovaného 4.5. 
2010 pod kódom ID: SVK/SGP/OP4/Y3/RAF/2010/027. Výkonný výbor KST 28. 2. 2011 väčšinou hlasov prijal 
rozhodnutie, že v tomto projekte KST uhradí len svoje záväzky, ktoré v zmysle projektovej zmluvy vznikli do 
dnešného dňa a od ďalšej realizácie projektu odstupuje dohodou. Chcem zdôrazniť, že si veľmi vážime čas, 
energiu a prostriedky, ktoré doteraz do tohto projektu investovali projektoví partneri a zmluvne dohodnutý 
projektový manažér Ing. Marián Kupec. Uisťujem Vás, že nášmu neľahkému rozhodnutiu predchádzalo 
oboznámenie sa s finančným plánom projektu, dôkladná diskusia a zváženie všetkých možností. Nutnosť 
odstúpiť od projektu nás mrzí, veríme, že po skonsolidovaní finančnej situácie KST sa k podobnej spolupráci 
opäť raz vrátime. S úctou Peter  P e r h a l a, predseda Klubu slovenských turistov 
List obdržali: a) Agentúra UNDP - Andrea Čimborová, GEF SGP National Coordinator, Petra Valaštinová, 
Program and Operations Associate; b) Slovenské Elektrárne a.s. - Michele Bologna, Communication and PR 
manager; c) Správa TANAPu - Ing. Pavel Majko, riaditeľ; OZ Čisté Tatry - Ing. Marián Rusnák, predseda; SHS 
JAMES - Ing. Igor Koller, predseda; d) Ing Marián Kupec, ENEL, projektový koordinátor; e) v mailovej kópii 
„na vedomie“  aj všetci členovia výkonného výboru KST a revíznej komisie KST. 
 
Zapísal: Dušan Valúch 
 
 
 
 
 
 
          Peter Perhala 
          predseda KST 
 
 


