
Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

12.3.2011 v Martine - Priekope 
                                                                                                                                                               

Prítomní:    
Členovia VV KST: Peter Perhala, Erika Fábryová, Miroslav Herchl, Arnošt Guldan, Vladimír Povoda. 
Ospravedlnil sa Štefan Kuiš, nezúčastnil sa Michal Fulka, ktorý 5. januára písomne abdikoval z funkcie 
podpredsedu pre organizáciu a legislatívu KST ako aj ostatných funkcií, do ktorých bol zvolený XI. valným 
zhromaždením KST. 
Prizvaní: Ján Pullmann, predseda RK KST; Anna Mazániková, členka RK KST, Jindrich Racek, predseda sekcie 
PT; Stano Andrási, predseda sekcie mládeže; Marek Heinrich, kandidát na podpredsedu KST pre organizáciu 
a legislatívu;  Dušan Valúch, generálny sekretár KST- ako zapisovateľ; Vladimír Fehérpataky, člen RK KST a 
Zuzana Kollárová, šéfredaktorka Krás Slovenska sa ospravedlnili. 
 
Program podľa pozvánky: 
1/ Kontrola plnenia úloh                                                                                 P.Perhala 
2/ Čerpanie rozpočtu v roku 2010 (správa o hospodárení)                            E. Fábryová 
3/ Príprava 58.SZT a 42.stretnutia TOM v Martine                                       V.Povoda, J. Racek, S. Andrási 
4/ Rôzne 

- príprava ÚR a XII. VZ 
- návrhy ocenení 
- Pozvánky pre členov VV, menovanie delegátov 
- Pracovné stretnutia spoločnej  Majetkovej komisie  KST-SHS  JAMES s chatármi, 27.2., Tatran.Lomnica 
- Zasadnutie OŠ 7.MZZT; 5.3.,Levoča-Levočská dolina 
- Zasadnutie OŠ Eurorando 2011, 7.3., Břeclav 
- Zasadnutie Medzinárodnej komisie 11.3., Martin 
- a ďalšie 

 
Na úvod P. Perhala privítal prítomných na zasadnutí, požiadal o návrhy a doplnky do programu rokovania, keďže 
neboli, otvoril program kontrolou plnenia úloh. 
 
1. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala) 
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 11/2010 informoval A. Guldan. 
K úlohe 13/2010 prezentoval  D. Valúch materiál, ktorý pripravil predseda učeb.-metodic.komisie L.Khandl. Po 
krátkej diskusii bolo rozhodnuté vypustiť úlohu 13/2010 zo sledovania a bolo prijaté nové uznesenie: 
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: 30.4.  
 
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: Obsah stránok www.kst.sk  bol v polovici januára preklopený do novej verzie, ktorá je v testovacom 
režime, súčasťou neho je revízia obsahu – vyradenie neaktuálnych a doplnenie nových materiálov. V.Povoda 
podklady dodal, úloha sa vypúšťa zo sledovania. V následnej diskusii zaznela kritika pomalého tempa prác na 
stránke, ako aj pripomienky a námety na zlepšenie obsahu  i vizuálu, aj konkrétny spôsob prezentácie majstrov 
turistiky. Zapracujú pracovníci sekretariátu v termíne do 30.4.2011 
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: Medzinárodná komisia na svojom zasadnutí 11.3. odporučila výrazne znížiť angažovanosť KST 
v medzinárodných organizáciach. Návrhom sa bude zaoberať ÚR aj VZ. Vypúšťa sa zo sledovaných úloh VV. 
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Uznesenie 45/2010: VV ukladá org. komisii zistiť právny rámec a učebno-metodickej komisii pripraviť 
metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov a inštruktorov“ Z: M. Fulka, L. Khandl ; T: 31.12.2010. 
Stav: L. Khandl predložil sylaby (návrh)  a zdrojové texty k téme. Materiály a gesciu nad úlohou prevezme nový 
podpredseda pre organizáciu a legislatívu. V súčinnosti UMK a podpredsedu OaL treba sylaby dopracovať do 
prednášateľnej formy, v elektronickej podobe. Nový termín: 30.6.2011   
Uznesenie 46/2010: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s klasifikačnou komisiou  aktualizovať záznamník Cesta 
SNP, v elektronickej podobe, na „stiahnutie“  pre záujemcov. Z:  A. Guldan,  J. Racek, M. Petrík; T: 28.2.2011. 
Stav: informoval prizvaný predseda sekcie PT J.Racek. Hoci už 2x (12.10.2010 a teraz 1.3.2011) vyzval 
dotknuté regionálne rady, nikto okrem Žiaru nad Hronom, Bratislavy a Prešova sa k tejto problematike zatiaľ 
nevyjadril. V diskusii  V.Povoda, M.Herchl aj P. Perhala navrhli začať opačne – najprv vytvoriť elektronickú 
verziu vo viac-menej terajšej podobe a tú rozposlať na aktualizáciu. Nový termín: 31.8.2011 
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 vyhľadal konkurenčného výrobcu – Štúdio 22, na porovnanie voči ponuke E.Schmidta. Štúdio  
požaduje ako podmienku pre vypracovanie ponuky logo v krivkách (vektorový formát) a presný rozmer 
požadovaného emblému. 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 
Stav: predĺžený termín plynie, o aktuálnej situácii informoval A. Guldan. Navrhol zmeniť taktiku – osloviť 
riaditeľstvo VHV listom  v mene predsedu KST, požiadať o termín prac. stretnutia. KT: 9.4. 2011 
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. V tretej dekáde 
febriuára sa uskutočnilo elektronické hlasovanie členov VV KST o zotrvaní v projekte, s výsledkom: piati proti, 
jeden za zotrvanie. Nasledovalo odstúpenie od projektu oficiálnym listom. Uznesenie 56/2010 sa tým stalo 
neaktuálne, vypúšťa sa zo sledovania. M. Herchl zopakoval svoj názor, že je to škoda.   
Uznesenie č. 64/2010: VV poveruje predsedov organizačnej a propagačnej komisie posúdiť modelový text 
dohody o spolupráci, získaný od J.Ropjaka (RR Bardejov) a naformulovať analogickú Dohodu o spolupráci 
(zľavy z ceny služieb, alebo tovaru výmenou  za poskytnutie propagácie), ktorú by uzatváralo vedenie KST 
v prospech celej členskej základne. Z: M. Fulka, D. Valúch, T:31.12.2010 
Stav: plynie predĺžený termín. Gesciu nad úlohou prevezme nový podpredseda OaL; KT: 30.6.2011 
Uznesenie č. 66/2010: Vyvolať rokovanie s majiteľom dotknutej časti lesa o preložke trasy  magistrály E8/TZT 
0801 medzi obcami Kopec a Zliechov, usilovať sa o dohodu a získanie príspevku na preznačenie. Z. M. Fulka, 
A. Guldan, E. Škutová; T: 31.12. 2010, NT 30.3. 
Stav: plynie predĺžený termín, zatiaľ bez konkretnych výsledkov. A.Guldan navrhol zaangažovať nového 
podpredsedu OaL. Nový kontrolný termín: 7.5.2011   
Uznesenie č. 68/2010: VV poveruje člena pre majetok rokovať so súčasným vlastníkom pozemkov na 
Hrebienku - Jednotným majetkovým fondom  zväzov odborových organizácií v SR, o odkúpení  47 m2, na 
ktorých stoja medzisklady chatárov. Z: M. Herchl, T: 31.12.2010 
Stav:  M. Herchl rokoval  s predstaviteľom JMF ZOR SR. Na odkúpenie treba podať žiadosť. Pripraví M. Herchl 
v termíne do 7.5. 2011 
Uznesenie 73b/2010:  VV schvaľuje zakúpenie záložného disku pre sekretariát, s dostatočnou kapacitou na 
zálohovanie dát. Z: E.Fábryová T: 30.3. 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 80/2010:  
VV vzal informáciu o správe majetku na vedomie s pripomienkami, schválil odloženie jej prednesenia z ÚR 
20.11, 2010 na rokovanie Ústrednej rady v marci 2011. Z: M. Herchl; T: 12. 3. 2011 
Stav: správa pripravená na ÚR; vypúšťa sa zo sledovania 
Uznesenie 84/2010: VV poveril Š. Kuiša sledovať vyhlásenie projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko – 
Ukrajina a pripraviť informáciu pre výkonný výbor. Z: Š Kuiš, T: 30.3.2011 (KT) 
Stav: termín plynie.  
Uznesenie 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:  predĺžený termín pre dosledovanie  úlohy plynie (KT 30.4.)  
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Uznesenie 89/2010: VV schvaľuje vyplatenie mimoriadnej odmeny Erike Fábryovej za ukončenie roka 
v hospodárskej agende KST, za odovzdanie hospodárskej agendy novej pracovníčke a za jej zaškolenie. Odmena 
E. Fábryovej bude vyplatená hodinovou sadzbou 15 €  „v hrubom“, podľa počtu odprac.hodín.T: 11.1. 2011. 
Stav: odmena zatiaľ nebola vyplatená. VV odsúhlasil  možnosť vyplatenia v predĺženom termíne do konca 
apríla. 
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, úloha prejde pod gesciu nového podpredsedu OaL.  
Uznesenie 101/2010: VV poveruje sekretára  listom oznámiť manažérovi projektu beskydskej lyžiarskj magistrály 
(s kópiou na predsedu sekcie LT KST J. Mitaľa a predsedu sekcie LT KČT O. Bouru) záujem KST participovať na 
projekte. Na prvé rokovanie, ktoré by malo určiť rámec, rozsah a podmienky partnerstva pôjde za KST  P. Perhala 
osobne. Z: D. Valúch, T: 28.1. prvý kontrolný termín na zasadnutí sekcie LT v Starej Ľubovni 
Stav: o stretnutí s predsedom VÚC Žilina J.Blanárom informoval P.Perhala. Stretnutie sa uskutočnilo 1.3.2011 na 
žiadosť J.Blanára. Rokovania sa zúčastnila aj predsedníčka Sekcie značenia KST E. Škutová. Rokovanie malo 
konštruktívny priebeh, okrem odsúhlasenia spolupráce na projekte pohraničnej lyžiarskej magistrály (cca 100 km 
trasy  sa bude budovať z prostriedkov VÚC, značenie zabezpečí KST/KČT) boli diskutované aj ďalšie témy: ŽSK 
chce mať ústredie KST za partnera vo všetkých projektoch týkajúcich sa značenia. ŽSK pripraví návrh rámcovej 
dohody o spolupráci, vedenie ŽSK by uvítalo nejaké vrcholné celoslovenské podujatie KST na území ŽSK, sú 
pripravení podporiť ho finančne. V.Povoda uviedol opačnú skúsenosť – keď žiadal príspevok na 58. SZT 
v Martine, nestretol sa s ochotou finančne prispieť. Požiadal o možnosť  zúčastniť sa ďalšieho stretnutia na pôde 
ŽSK. P.Perhala to uvítal. Úloha 101/2010 sa vypúšťa zo sledovania.  
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: Dodatok (prenájom domény)  pre Chatu pri Zelenom plese bol podpísaný pri stretnutí spoločnej majetkovej 
komisie KST – SHS JAMES s chatármi 27.2. E. Fábryová pripomenula, že zatiaľ nie je faktúra, resp. je ale len 
vygenerovaná počítačom. Doménu pre podujatie TID zatiaľ registroval a platil Š. Barány, otázku faktúr dorieši 
sekretariát (A. Luhová) pod dohľadom E. Fábryovej. Čo sa týka domén pre ďalšie chaty, proces nie je taký rýchly 
ako sa predpokladalo, predĺžený termín: 24.6.2011 
Uznesenie 02/2011: Nadväzne na zmenu odberateľa energie (od 1.3.2011 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: úloha mešká. M. Herchl si nebol vedomý, že je to jeho úloha. Podľa neho ide o jednoduchú žiadosť 
s uvedením odberného miesta a čísla elektromeru na ktorom chce KST ukončiť odber. Žiadosť pripraví sekretariát 
s požiadavkou na odstavenie k termínu 30.4. 2011.  
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: nájomkyňa Bezaniuková zatiaľ zmluvu nepodpísala, oproti predchádzajúcej zmluve s Turservisom KST ju 
považuje za jednostranne nevýhodnú, nájomné za neprimerane vysoké. VV splnomocňuje M. Herchla aby 
s Bezaniukovou  rokoval o znížení nájmu z 1500 € ročne na 100 € mesačne, resp. 200 € štvrťročne. KT: 9.4. 2011 
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: Informoval P. Perhala. D.Kýpeť novú zmluvu podpísal 19.2. Zmluva mu končí 31.3.2011, v termíne 
ukončenia sa v areáli uskutoční inventarizácia. Je to dôležité, aby si D. Kýpeť neuplatňoval neoprávnený nárok na 
vybavenie chát.  Záujem o odkúpenie chatiek č. 3, 4, 5 prejavil Jozef Melicher, starosta obce Cinobaňa, kontakt 
bol postúpený M. Herchlovi, aby  pripravil návrh kúpno-predajnej zmluvy. T: 9.4. 2011 
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: na zasadnutí spoločnej majetkovej komisie KST- SHS JAMES jej člen Ladislav Gancarčík informoval 
o rozhovore s J.Gantnerom ohľadom chýbajúceho inventára. J.Gantner tvrdí, že všetko čo bolo v inventárnom 
súpise uvedené, na chate zostalo. Niektoré významné položky však novému chatárovi chýbajú. P. Perhala navrhol, 
aby s požiadavkou o nápravu vyzval J. Gantnera právny zástupca KST a s. r .o TURSERVIS KST v spore ktorý 
inicioval J. Gantner, advokát  P. Gemeran. VV navrhnutý postup schválil. T: 30.3.2011 
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Uznesenie 15/2011: VV KST schválil spoločný kompromisný návrh sekcie CT a  RR RKST 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. Podľa informácie od E. Rusnáka sú propozície v pokročilom stave prípravy, termín 
zverejnenia je reálny. 
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  
Stav:  dlhodobá úloha 
Uznesenie 18/2011: VV ukladá zakúpiť pre zabezpečenie účtovnej agendy značkárov v režime „na dohodu“ 
nový licencovaný mzdový program (softvér). Z: E. Fábryová, T: neodkladne 
Stav: informovala E. Fábryová. Preskúmala možnosti, vhodný mzdový program stoji 4 600 €, dá sa získať 
s 50%-nou zľavou, t.j. cena 2 300 €. Každoročne potrebný upgrade bude stáť 20% z oficiálnej nadobúdacej ceny. 
VV vyslovil súhlas s nákupom softvéru za uvedených podmienok. Úloha sa vypúšťa zo sledovania. 
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: 30.3.2011 
Stav: termín plynie 
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 
Stav: termín plynie.  
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. 
Stav: termín plynie. Pomerne vhodný kandidát na túto pozíciu sa objavil v rámci stretnutia VV s RR KST 
Lučenec. P. Perhala odovzdal telefonický kontakt na Leopolda Gregora z Lučenca. M. Herchl ho bude 
kontaktovať a pripraví s ním návrh dohody o správe majetku KST. KT: 9.4.2011  
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 
Stav: dlhodobá úloha 
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 KST, aby v spolupráci s E. Fábryovou 
a A.Luhovou navrhol splátkový kalendár pre firmu Gipa Brezno.  Z: P. Perhala, E. Fábryová, T: 28.2. 
Stav: Informoval P.Perhala.Splátkový kalendár s fy Gipa bol dohodnutý a podpísaný, úloha sa vypúšťa zo 
sledovania. 
 
2. Čerpanie rozpočtu 2010/Správa o hospodárení (E. Fábryová) 
Správu predložila podpredsedníčka pre EaM E. Fábryová, uviedla ju s tým, že štruktúra výkazu príjmov 
a výdavkov za rok 2010 v záujme prehľadnosti kopíruje štruktúru rozpočtu na rok 2010. Na úvod komentára 
k jednotlivým položkám poukázala na to, že výsledný schodok v podstatnej miere ovplyvnilo nenaplnenie 
rozpočtovaného objemu príjmu z nájmov od Turservisu KST. Neplánované príjmové položky sú hlavne za 
reklamnú zmluvu s Inventi. V časti výdavkov je oproti rozpočtu vyššie čerpanie v položke rôzne – pribudli tam 
napríklad náklady na neplánovanú inzerciu v súvislosti  s dvojkolovým predkladaním výzvy na predloženie ponúk 
(výber chatárov); dosť výrazné prekročenie nákladov majú komisie, čo spôsobila najmä medzinárodná komisia. 
Ďalej E. Fábryová doplnila informáciu o transakcii s cennými papiermi - zvyšok cenných papierov, ktoré boli 
zakúpené z výťažku za predaj objektov Športkempe Tatranská Lomnica, bol prevedený na likviditu, KST za ne 
získalo cca 10 000 €, prostriedky sú uložené v ČSOB. Správu o hospodárení zhrnula s tým, že prekročenie 
výdavkov o 7 000 € nevyjadruje celkom neveselú realitu, lebo tam nefigurujú pôžičky pre Turservis KST, 
poskytnuté v úhrnnej hodnote nad 30 000 €. Pozitívne je aspoň to, že do roku 2011 si  KST neprenáša žiadne 
významnejšie neuhradené záväzky z roku 2010. P. Perhala do rozpravy k čerpaniu rozpočtu vsunul informáciu 
o pripravenom dodatku k zmluve o honorovaní externej účtovníčky Ing. M. Bardíkovej za vedenie účtovnej 
agendy KST a Turservisu KST. Oproti minulosti sa znižuje prácnosť aj výška odmeny za spracovanie agendy 
Turservisu KST, naopak rastie odmena za spracovanie účtovnej agendy KST. V absolútnej hodnote súčtu oboch 
odmien budú poplatky za vedenie účtovníctva oproti predchádzajúcemu roku nižšie. V. Povoda konštatoval, že 
celková ročná odmena účtovníčky nepresahuje 3% z hodnoty fakturácie, ktorú kontroluje, čo považuje za 
primerané. Po tejto diskusii dal predseda hlasovať o schválení dodatku k uvedenej zmluve s M. Bardíkovou, VV 
dodatok jednomyselne schválil.  
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Uznesenie 27/2011: VV schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve č. 09/2008, ktorým sa upravuje odmena externej 
účtovníčky Ing. M. Bardíkovej na 400 €/ mesačne. Z: P. Perhala 
Diskusia sa potom vrátila k predloženej správe o hospodárení, keďže neboli ďalšie pripomienky, nasledovalo 
hlasovanie, návrh bol schválený jednomyselne. 
Uznesenie 28/2011: VV schválil predložený návrh čerpania rozpočtu za rok 2010 a predkladá ho na rokovanie 
Ústrednej rady a XII. VZ KST. Z: E. Fábryová         
Predseda požiadal sekretára aby ihneď zabezpečil rozmnoženie schváleného dokumentu pre delegátov ÚR a VZ. 
 
3.  Príprava 58. SZT a 42.stretnutia TOM v Martine (V. Povoda, J. Racek, S. Andrási) 
Predseda OŠ 58. SZT predložil a komentoval zrazový spravodaj číslo 1 ktorý už obsahuje takmer všetky potrebné 
údaje – pozvánku, zloženie OŠ, propozície, program, trasy a obsiahly zoznam ubytovacích možností. V OŠ má 
zastúpenie RR Turiec, sekcia mládeže i sekcia PT a spoluorganizátor – mesto Martin. Materiál bude zverejnený na 
internete – na webe KST Turiec aj na webe KST. 
S. Andrási sa informoval o organizačnom zabezpečení súťaží TOM, vrátane športového náradia a materiálu, 
o možnosti uskladnenia bicyklov a o výške stravného poplatku pre mládežníkov. V. Povoda jeho otázky  
uspokojivo zodpovedal. P. Perhala požiadal o doplnenie informácie o majstrovstvách PTZ do spravodaja. 
J. Racek nemal pripomienky, keďže sa na príprave spravodaja aktívne podieľal. 
VV vzal informáciu na vedomie 
 
4. Rôzne  
4.1. – S návrhmi na ocenenia, doručenými výkonnému výboru od predchádzajúceho zasadnutia, oboznámil 
prítomných  D. Valúch. Návrhy prišli: a) z RR KST Orava od predsedu OŠ 57.SZT a 41.stretnutia TOM v Dolnom 
Kubíne – 19 návrhov na ocenenie najaktívnejších v príprave zrazov, vrátane zimného zrazu v r.2006; b) z KBT – 
návrh na udelenie plakety A.Lutonského Štefanovi Kesselbauerovi za celoživotný prínos pre rozvoj turistiky 
mládeže; c) z RR KST Spišská Nová ves - návrh SO pre predsedu klasif.komisie M. Petríka; d) z RR KST Prešov 
– návrh na udelenie medaile M.Janošku pre Františka Šestáka k životnému jubileu ( 80-ka); e) z RR KST 
Liptovský Mikuláš – návrh SO pre J. Cigánika k životnému jubileu (50-ka), ZO pre P.Siteka k životnému jubileu 
(60-ka) a SO pre Wolfganga Nolza, predsedu ÖTK za rozvoj medzinár. spolupráce a pomoc pri organizovaní Nár. 
výstupu na Kriváň a ďalších podujatí KST; f) z RR KST Turiec – návrh na ZO pre J. Muráňa, a SO pre A. 
Furielovú, za dlhoročnú funkcionársku a organizátorskú aktivitu a prácu s mládežou. V prípade nominácie z RR 
KST DK nebolo navrhnuté konkrétne ocenenie, s ohľadom na doterajšie ocenenia navrhnutých pripravil návrh 
sekretariát, členovia VV v rozprave obsahovo poopravili 3 z 19 návrhov. Ostatné návrhy ČU,SO a ZO KST boli 
schválené v predloženej podobe, návrhy na vyššie ocenenia postúpili do Ústrednej rady s odporúčaním schválenia.  
Uznesenie 29a/2011: VV schválil návrh ocenení nasledovne: Jozef Brnušák, Alojz Korbel, Anton Mikušovský, 
Pavol Sitek, Jozef Muráň – Zlatý odznak KST; Juraj Štefák, Ján Porvazník, Ján Janiga, Vladimír Piroh, Juliana 
Korbelová, Marian Petrík, Anna Furielová, Jozef Cigánik, Wolfgang Nolz – Strieborný odznak KST; Milan 
Lacko, Viera Doležalová, Peter Pivovarčík, Karol Zeman, Viera Bujnáková, Ferdinand Lacko, Vladimír Hrivnák, 
Ľubomír Vrána, Anna Gruchaláková, Jozefína Kučeríková, Alžbeta Žákovičová – Čestné uznanie KST. 
Sekretariát zabezpečí vystavenie diplomov a ich zaslanie príslušným regionálnym radám, spolu s odznakmi.  
Z: D.Valúch, T: 30.3.2011  
Uznesenie 29b/2011: VV odporučil Ústrednej rade schváliť udelenie medaile Miloša Janošku Františkovi 
Šestákovi(1931) a plakety Alojza Lutonského Štefanovi Kesselbauerovi (1937). V prípade schválenia budú 
ocenenia odovzdané 13.3. 2011 na valnom zhromaždení . Z: P. Perhala, T: 13.3.2011 
4.2. - Stav prípravy ÚR KST a XII. VZ KST 12.-13.3. zhrnul P. Perhala, zrekapituloval proces odovzdania 
ocenení, časový rámec, voľbu pracovného predsedníctva, program a predložil návrh na konanie XIII VZ KST 
v nedeľu 22.4.2012, s tým že by sa zopakoval terajší model, t.j. v sobotu by predchádzalo rokovanie ÚR. Návrh 
bol jednomyseľne schválený. 
Uznesenie 30/2011: VV schválil návrh termínu na zvolanie XIII.VZ KST na 22.4.2012, ktorému bude 
predchádzať ÚR KST 21.4.2012 a predkladá ho na rokovanie ÚR. Z: P. Perhala, T:12.3.2011  
Ďalej P. Perhala informoval, že dostal list od predsedu  RR KST Žilina F. Lonca  ktorým deleguje za zástupcu RR 
Žilina v Ústrednej rade Mareka Heinricha. M. Heinrich je kandidátom na funkciu podpredsedu KST pre OaL ako 
náhradník za odstúpivšieho M. Fulku, na zvyšok volebného obdobia. ÚR tento návrh prerokuje, samotná voľba 
tajným hlasovaním sa uskutoční v rámci VZ. Schvaľovanie rozpočtu 2011 bude v zmysle stanov v programe ÚR.  
Dá sa predpokladať, že VZ sa bude riadiť odporúčaniami ÚR a predložené návrhy schváli. 
 4.3. -  Informáciu  zo zasadnutia Medzinárodnej komisie 11.3.2011 v Martine predniesol P. Perhala. 
Komisia jednomyseľne odporúča výraznejšie zredukovanie účasti KST v medzinárodných turistických federáciách 
– vystúpenie z FCC SR, NFI a EUCT a nevstúpenie do EVV. Dôvodom je jednak zlá finančná situácia KST 
a trend postupného narastania členských ročných poplatkov, ale tiež to že členská základňa nie je presvedčená 
o prínose členstva v uvedených organizáciách. M. Herchl namietal proti takejto tendencii, ktorou sa podľa neho 
zlikviduje dobré meno KST v medzinárodných turistických federáciách. Osobitne sa prihováral za zotrvanie v NFI 
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aspoň do konca roku 2011, vzhľadom na prebiehajúci projekt Krajina roka. P. Perhala to odmietol s tým, že voči 
NFI bude KST deklarovať pripravenosť splniť si všetky záväzky vyplývajúce z projektu Krajina roka, bez ohľadu 
na ukončenie svojho členstva. Nasledovali samostatné hlasovania VV o odporúčaniach MK na vystúpenie KST 
z FCC SR, NFI a EUCT a o návrhu nevstupovať do EVV (európskej platformy IVV). Všetky odporúčania MK  
boli schválené väčšinou hlasov ( 4 x za , 1 x proti) 
Uznesenie 31/2011: VV väčšinou hlasov schválil odporúčania MK na vystúpenie KST z .FCC SR, NFI a EUCT, 
ako aj odporúčanie nevstupovať do EVV a  predkladá tieto návrhy na rokovanie ÚR a VZ KST. Z: P.Perhala, T: 
12.-13.3.2011 
4.4. - P. Perhala z pozície konateľa Turservis KST s.r.o. predniesol návrhy Ing. M. Bardíkovej, smerujúce k 
optimalizáciu majetkových vzťahov a daňového zaťaženia, E. Fábryová doplnila vysvetlenie, že ide o to aby si 
Turservis KST mohol s KST započítavať pôžičky z rokov 2009-11, preto bolo navrhnuté: 
 a) - prenajať fotovoltický systém výroby elektriny (FVS na Téryho chate (KST a SHS James ako nájomca, 
Turservis ako prenajímateľ), hodnota nájomného 2 700 €/ročne, čo je necelých 10% z nadobúdacej ceny, nájom 
budú v pomere vlastníckych podielov platiť KST a SHS JAMES.  
b) – predať (KST ako kupujúci, Turservis KST ako predávajúci)  parkovisko pri TD Bardejov za zostatkovú cenu 
1 061,55 € 
c) – predať (KST ako kupujúci, Turservis KST ako predávajúci) reštauračnú terasu dobudovanú na náklady 
Turservisu KST pri hlavnom objekte RS Kokava-Háj, za zostatkovú cenu 2 808,06 €. Návrh bol schválený. 
Uznesenie 32/2011: VV KST schválil návrhy P. Perhalu na a) prenajatie FVS na Téryho chate, pričom na 
nájomnom 2 700 €/ ročne sa bude úmerne vlastníckemu podielu na Téryho chate podieľať spolumajiteľ SHS 
JAMES; b) na odkúpenie parkoviska pri TD Bardejov  za zostatkovú cenu 1061,55 € a c) na odkúpenie 
reštauračnej terasy v RS Kokava-Háj za zostatkovú cenu 2 808,06 €. Predseda majetkovej komisie pripraví návrh 
príslušnej nájomnej zmluvy (FVS), resp. kúpno-predajných zmlúv. Z: M. Herchl, T: 30.4. 2011 
4.5. - P. Perhala informoval, že bolo podané daňové priznanie za KST, aj za Turservis KST. Daňový úrad vráti 
Turservisu KST preplatok (dane za rok 2009) vo výške vyše 7.000 €, KST dostane späť niečo vyše 1.000 €. Ďalej 
informoval, že pri pôžičkách, ktoré v minulom roku dostal Turservis KST od KST bol stanovený úrok v hodnote 
obvyklej, celkové úroky  k 31.12.2010 činili 4.032, 80 €, v uplynulom týždni bola  suma pripísaná na účet KST. 
4.6. - Na základe získaných cenových ponúk konkurenčných poisťovní ALLIANZ, GENERALI, UNIQUA 
navrhuje P.Perhala  prepoistenie majetku (objektov) z Kooperatívy do poisťovne UNIQUA. Bude to znamenať 
úsporu 1 000 € ročne na poistnom a pritom vyššie poistné krytie ako bolo doteraz. Ak si VV tento návrh osvojí, 
doterajšie poistné zmluvy budú v priebehu roka vypovedané, Kooperatíva alikvótnu časť zaplateného poistného 
vráti a budú podpísané nové zmluvy. Návrh bol jednomyseľne schválený. 
Uznesenie 33/2011: VV KST schválil výber poisťovne UNIQUA a splnomocnil predsedu P.Perhalu  pripraviť a) 
výpoveď doterajších zmlúv o majetkovom poistení objektov KST, b) podpis nových poistných zmlúv 
s poisťovňou UNIQUA.Z: P.Perhala,T: priebežne do konca roku 2011 
4.7. - P.Perhala informoval, že od predsedu SHS JAMES dostal písomné pozvanie na Valné zhromaždenie  SHS 
JAMES, ktoré sa uskutoční 26.3.2011 v Žiline, hodlá sa ho zúčastniť.  
Uznesenie 34/2011: VV KST schvaľuje delegátov KST na 22. VZ SHS JAMES v zložení P. Perhala, E. Fábryová, 
podpredseda KST pre OaL. T: 26.3.2011 
 4.8.  - P.Perhala sa zaujímal u A. Guldana či už bol zo strany KST pripomienkovaný návrh dohody o spolupráci, 
ktorý dodalo o.z. FREEMAP a v akom stave je návrh dohody  medzi KST a š.p. Lesy SR, ktorý má pripraviť KST. 
Informoval A. Guldan, SZ KST na príprave oboch dohôd ešte pracuje. 
4.9. - D.Valuch informoval o ďalších inštaláciách putovnej výstavy „90 rokov časopisu Krásy Slovenska“ 
v Trnave, vernisáž 31.3. a v Topoľčiankach, vernisáž 29.4.; P.Perhala dal slovo A.Guldanovi aby informoval ako 
dopadla úvodná vernisáž v Liptovskom Mikuláši 24.2. A.Guldan vyzdvihol nečakane veľkú účasť - cca 200 ľudí,  
dobrú spoločenskú úroveň slávnostného otvorenia, aj informatívnu hodnotu samotnej výstavy. V dňoch 25.-27.2. 
nadväzovalo 1. zimné stretnutie čitateľov KS v Chate pri Zelenom plese, informovali M. Herchl a P. Perhala – aj 
toto podujatie sa vďaka ideálnemu počasiu vydarilo nad očakávanie (účasť takmer  500 ľudí!), škoda len, že 
sneženie dva dni pred  akciou  spôsobilo mierne lavínové nebezpečie a preto sa namiesto plánovaného zimného 
výstupu na Jahňací štít konala iba vychádzka do Kopského sedla.  
Uznesenie č. 35/2011: VV KST schvaľuje za delegáta KST na vernisáži časopisu Krásy Slovenska v Trnave člena 
VV KST  a redakčnej rady KS  A. Guldana. T: 31.3.2011 
4.10. – 5.3.2011 sa stretol  medzinárodný OŠ 7. MZZT v Levoči za účasti zástupcov medzinárodných partnerov 
KČT a PTTK. Informáciu podali A. Guldan a P. Perhala. Predsedovi OŠ bola vytknutá nedostatočná spolupráca 
s RR KST Spišská Nová  Ves. S predstihom bol prijatý pevný termín jesenného stretnutia medzinárodného OŠ 
1.10.2011. Na októbrovom zasadnutí sa uskutoční revízia štatútu MZZT a nový štatút sa slávnostne podpíše 
v roku 2012 na samotnom MZZT. Predseda KST určil, že zástupcom VV KST v OŠ 7. MZZT je A. Guldan.   
4.11. -  Predseda sekcie PT Jindro Racek informoval o účasti  KST na OŠ Eurorando 2011 v Břeclavi (CZ) dňa 
7.3. 2011, delegáti P. Perhala , J. Racek,  ako aj o príprave lokálneho Eurorando podujatia KBT pod hradom 
Devín na sútoku Dunaja a Moravy v termíne 20.3.2011  
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Výkonný výbor vzal informácie na vedomie. 
 
Tým bol program zasadnutia VV KST vyčerpaný, predseda poďakoval za účasť a konštruktívny priebeh , ocenil, 
že VV dokázal v čase vymedzenom začiatkom  rokovania Ústrednej rady prerokovať všetky pripravené body. 
Pripomenul, že najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční 9.4.2011 v Považskej Teplej a jeho súčasťou bude 
stretnutie s funkcionárskym aktívom RR KST Považská Bystrica.  
 
Zapísal: D. Valúch                                                                                                  
                                                                                            
         Peter Perhala 
         predseda KST                                       


