
Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

9.4.2011 v Považskej Teplej 
                                                                                                                                                                  

Prítomní:    
Členovia VV KST: Peter Perhala, Marek Heinrich, Erika Fábryová, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Arnošt 
Guldan, Vladimír Povoda.  
Prizvaní

Ospravedlnili sa: Vladimír Fehérpataky, člen RK; Miroslava Majchútová, predsedníčka sekcie kempingu 
a karavaningu, Zuzana Kollárová, šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska. 

: Ján Pullmann, predseda revíznej komisie (RK) Anna Mazániková, členka RK; Juraj Štefák, predseda 
sekcie pre turistiku zdravotne postihnutých; Ladislav Molnár, RR Košice-mesto; Jozef Šoffa, predseda sekcie 
vodnej turistiky; Dušan Valúch, generálny sekretár a zapisovateľ. 

 

Štefan Labaj, Anton Zelenka, Anna Poliaková, Daniela Bohunská, Vladimír Jadrníček, Pavol Uriča, Miroslav 
Mareček, Augustín Kubáň, Jozef Surový, Pavol Jurčík, Mária Glembová, Vladimír Polník, Michal Monček, 
Milan Kvasnica,  

Prítomní za RR KST Považská Bystrica:  

 
Program podľa pozvánky: 
1/ Kontrola plnenia úloh                                                                                 P. Perhala 
2/ Závery XII.VZ KST                                                                                   P. Perhala 
3/ Aktuálne úlohy Sekcie kempingu a karavaningu                                       V. Povoda, M. Majchútová 
4/ Aktuálne úlohy Sekcie pre turistiku zdravotne postihnutých                    V. Povoda, J. Štefák 
5/ Aktuálne majetkové otázky                                                                        M. Herchl 
6/ Riešenie problémov v RR KST Košice-mesto                                           Š. Kuiš, L. Molnár, J. Šoffa 
7/ Zásady organizovania zrazov                                                                     Š. Kuiš 
8/ Rôzne 
9/  Rozšírené zasadnutie s účasťou funkcionárskeho aktívu RR KST Považská Bystrica 
 
Na úvod P. Perhala privítal prítomných, osobitne prizvaných a nového podpredsedu pre organizáciu a legislatívu 
M. Heinricha, ktorému zaželal veľa elánu. Požiadal o doplnky do programu, doplnky neboli. Predniesol návrh na 
úpravu poradia niektorých bodov programu: začať s ohľadom na prizvaných aktuálnou situáciou v turistike 
zdravotne postihnutých (pôvodne bod 4), pokračovať kontrolou uznesení z marcového rokovania ÚR a VZ 
a námetmi z diskusie na uvedenom fóre (pôvodne bod 2), potom situáciou v RR Košice-mesto (pôvodne bod 6) 
a následne zostávajúcimi bodmi schváleného programu (poznámka: pre účely zápisu je na úvod ako obvykle 
zaradená kontrola 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 

Informoval A. Guldan. Úloha bola pôvodne pridelená E. Škutovej (ide o značenie a lokalita je v spádovej oblasti 
RR KST Zvolen), ale riešenie stagnuje. Navrhol doplniť ako riešiteľa MUDr. J. Štefáka. Iniciatívne sa prihlásil 
aj M. Herchl. Nový kontrolný termín: 24. 6.  
 
1.2 Úlohy z uznesení prijatých po XI. VZ KST 
 
Uznesenie 45/2010: VV ukladá org. komisii zistiť právny rámec a učebno-metodickej komisii pripraviť 
metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov a inštruktorov“ Z: M. Heinrich, L. Khandl ; T: 31.12.2010. 
Stav: plynie nový termín pre plnenie uznesenia v doplnenom znení:  dopracovať sylaby, ktoré predložil L. 
Khandl v marci 2011, do prednáškovej formy, v elektronickej podobe. NT: 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: plynie nový termín pre plnenie uznesenia v upravenom znení: vytvoriť elektronickú verziu terajšieho 
záznamníka Cesta SNP a tú rozposlať dotknutým regiónom na aktualizáciu. NT: 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.  
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Informoval M. Herchl: Od M. Kupka z ateliéru Štúdio 22 je pripravená ponuka farebného priestorového loga 
v cene 46 €/ kus, materiálovo je to kombinácia hliník-plast-hliník. Š. Kuiš: dôležitá je farebná stálosť aspoň 8-10 
rokov, dokáže ju výrobca garantovať? P. Perhala reagoval prekvapene, že M. Herchl predkladá materiálové 
riešenie prevedenia loga na chaty, ktoré P. Perhala navrhoval ešte ako člen VV KST; návrh sa vtedajšiemu VV 
nepozdával a bol zamietnutý. VV po diskusii prijal doplňujúce uznesenie: 
Uznesenie 36/2011: VV poveruje M.Herchla požiadať M.Kupka o dodávku ukážky riešenia loga, a o garanciu 
farebnej stálosti. Pri splnení týchto podmienok (a odsúhlasení tvaru a vzhľadu  loga) VV schvaľuje objednávku 8 
ks v jednotkovej cene max. 46 €/ks. Z: M. Herchl, T: 7.5.2011 
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; pôvodný predĺžený termín: 31.12.2010, pre uznesenie v 
doplnenom znení NT do 9.4. 2011 
Informoval P. Perhala: v predĺž. termíne pre plnenie uznesenia v doplnenom znení listom oslovil generálneho  
riaditeľa VHV a požiadal ho o stretnutie, sekretariát bude urgovať odpoveď. 
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. Heinrich, D. Valúch, T:31.12.2010 
Stav: po abdikácii predchádzajúceho podpredsedu VV pre OaL M. Fulku, zostala úloha neriešená, s príchodom 
nového podpredsedu plynie nový termín. Sekretár mu dá k dispozícii modelový text.  NT: 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. Heinrich, A. Guldan, E. Škutová; T: 31.12. 2010, NT 30.3. 
Stav: aj pri tejto dlhodobo viaznucej úlohe s príchodom nového podpredsedu VV pre OaL plynie nový termín. 
Sekretár vyhľadá a sprístupní M. Heinrichovi korešpondenciu, ktorá prebiehala medzi vedením KST, políciou  
a starostami dotknutých obcí v čase vzniku poškodenia trasy  (jeseň  2009). KT: 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 (JMF ZOO SR), o odkúpení  
47 m2, na ktorých stoja medzisklady chatárov. Z: M. Herchl, T: 31.12.2010 
O prebiehajúcej korešpondencii s JMF ZOO SR informoval M. Herchl. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 84/2010: VV poveril Š. Kuiša sledovať vyhlásenie projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko – 
Ukrajina a pripraviť informáciu pre výkonný výbor. Z: Š Kuiš, T: 30.3.2011 (KT) 
Informoval Š. Kuiš: avizovaný projekt  ešte stále nebol vyhlásený. Požiadal o zmenu termínu na  „priebežne“. 
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 (KT 30.4.) plynie, sekretariát urgoval termín stretnutia, zatiaľ bez odozvy.   
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. 
E. Fábryová informovala, že kým nie je známe, či KST získa dotáciu a v akej výške, nebude uplatňovať plnenie 
tohto uznesenia. Ďalší KT: 7.5. 2011.  
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. Heinrich, T: 3.12.2011 
Stav: dlhodobá úloha, termín plynie   
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.  
Informoval P. Perhala: na stretnutí s chatármi (koncom februára 2011) boli v tejto záležitosti oslovení všetci 
chatári. Zatiaľ boli na KST preregistrované domény chataprizelenomplese.sk a teryhochata.sk., postupne budú aj 
ostatné. Termín 30.3. nebol stanovený reálne,  proces je zdĺhavejší. KT: 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  
Informoval P. Perhala: žiadosť s požiadavkou na odstavenie k termínu 30.4. 2011 bola odoslaná, úloha sa vypúšťa 
sa zo sledovania. 
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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 
Uznesenie bolo 12.3. 2011 doplnené nasledovne: 
VV splnomocňuje M. Herchla aby s M. Bezaniukovou  rokoval o znížení nájmu z 1500 € ročne na 100 € mesačne, 
resp. 200 € štvrťročne. KT: 9.4. 2011 
M. Herchl informoval, že M. Bezaniuková pristúpila len na nájom 80€/mesačne. VV po diskusii schválil aj tento 
kompromisný výsledok, s tým, že KST si bude popri tom uplatňovať refakturáciu energií a uložil M. Herchlovi 
prerobiť dohodu v tom zmysle a zabezpečiť čo najskôr jej podpis. Informáciu, že nájomkyňa údajne nedostala 
vyúčtovaciu faktúru za rok 2010, a že požaduje tiež, aby dostávala faktúry mesačne E. Fábryová odmietla. Faktúry 
sú zasielané mesačne, problém môže nastať ak nájomkyňa neudáva aktuálnu fakturačnú adresu. Úloha sa vypúšťa 
zo sledovania.  
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 a expiruje 31.3.2011 
Uznesenie bolo 12.3. doplnené nasledovne:  
VV ukladá pripraviť návrh kúpno-predajnej zmluvy pre záujemcov o chatky 3, 4, 5 (kontaktná osoba p. Melicher) 
a ďalšie chatky (kontaktná osoba p. Fehérpataky). Z: M. Herchl,  T: 9.4. 2011 
M.Herchl informoval, že zmluvy nie sú pripravené, navrhol zvolanie majetkovej komisie, ktorá určí odpredajnú 
cenu chatiek tak, aby zohľadňovala podiel na čističke a na inž. sieťach. P. Perhala jeho návrh odmietol s tým, že 
namiesto ďalších prieťahov navrhuje odpredaj za cenu znaleckého posudku + 1/9  z ocenenej hodnoty inž. sietí + 
cenu pozemku. O návrhu sa hlasovalo, prešiel s výsledkom 6x za, 1x proti. 
Uznesenie 37/2011: VV schvaľuje cenu a kupujúcich u pozemkov, chatiek a povrchových úprav, obec Kokava 
nad Rimavicou, katastrálne územie Kokava nad Rimavicou, nasledovne: 
 
Jozef Melicher a Martina Melicherová, obaja bytom Cinobaňa č. 112, spoluvlastnícky podiel 1/1: 
 
pozemok, parcelné číslo 7400/6 – 189,20 Eur, rekreačná chatka, súpisné číslo 2 391 – 3 846,70 Eur, 
 
1/9 – čističky odpadových vôd, súpisné číslo 1 390 – 193,66 Eur 
 
Povrchové úpravy na pozemku, parcelné číslo 7 400/1, a to 1/9 kanalizácie o priemere 300 mm – 1 046 Eur, 1/9 
kanalizácie o priemere 150 mm – 63,42 Eur, 1/9 kanalizačných šácht – 249,46 Eur, 1/9 elektrickej prípojky – 
318,81 Eur, 1/9 elektrických rozvodov – 42,48 Eur, 1/9 vodovodnej siete – 20 Eur. 
 
Uvedené veci je možné predať aj samostatne. 
 
BK KOVOTRADE, s. r. o., Gemerská 1, 984 01 Lučenec, IČO 45 241 520: 
 
pozemok, parcelné číslo 7400/3 – 192,64 Eur, rekreačná chatka, súpisné číslo 2 388 – 14 045,66 Eur, 
pozemok, parcelné číslo 7400/8 – 116,10 Eur, rekreačná chatka, súpisné číslo 2 393 – 8 428,14 Eur, 
pozemok, parcelné číslo 7400/9 – 116,10 Eur, rekreačná chatka, súpisné číslo 2 394 – 8 428,14 Eur, 
pozemok, parcelné číslo 7400/11 – 116,10 Eur, rekreačná chatka, súpisné číslo 2 396 – 5 755,80 Eur, 
 
4/9 – čističky odpadových vôd, súpisné číslo 1 390 – 774,64 Eur 
 
Povrchové úpravy na pozemku, parcelné číslo 7 400/1, a to 4/9 kanalizácie o priemere 300 mm – 4 183,56 Eur, 
4/9 kanalizácie o priemere 150 mm – 253,68 Eur, 4/9 kanalizačných šácht – 969,64 Eur, 4/9 elektrickej prípojky 
– 1 275,24 Eur, 4/9 elektrických rozvodov – 169,90 Eur, 4/9 vodovodnej siete – 80 Eur. 
 
Uvedené veci je možné predať aj samostatne. 
 
Mária Kotalová, bytom Slobody 42, Poltár: 
 
pozemok, parcelné číslo 7400/5 – 189,20 Eur, rekreačná chatka, súpisné číslo 2 390 – 10 194,31 Eur, 
 
1/9 – čističky odpadových vôd, súpisné číslo 1 390 – 193,66 Eur 
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Povrchové úpravy na pozemku, parcelné číslo 7 400/1, a to 1/9 kanalizácie o priemere 300 mm – 1 046 Eur, 1/9 
kanalizácie o priemere 150 mm – 63,42 Eur, 1/9 kanalizačných šácht – 249,46 Eur, 1/9 elektrickej prípojky – 
318,81 Eur, 1/9 elektrických rozvodov – 42,48 Eur, 1/9 vodovodnej siete – 20 Eur. 
 
Uvedené veci je možné predať aj samostatne. 
 
Michal Kalamár, bytom Hliník nad Hronom č. 550: 
 
pozemok, parcelné číslo 7400/7 – 172 Eur, rekreačná chatka, súpisné číslo 2 392 – 3 626,45 Eur, 
 
1/9 – čističky odpadových vôd, súpisné číslo 1 390 – 193,66 Eur 
 
Povrchové úpravy na pozemku, parcelné číslo 7 400/1, a to 1/9 kanalizácie o priemere 300 mm – 1 046 Eur, 1/9 
kanalizácie o priemere 150 mm – 63,42 Eur, 1/9 kanalizačných šácht – 249,46 Eur, 1/9 elektrickej prípojky – 
318,81 Eur, 1/9 elektrických rozvodov – 42,48 Eur, 1/9 vodovodnej siete – 20 Eur. 
 
Uvedené veci je možné predať aj samostatne. 
 
Vladimír Fehérpataky, bytom Hliník nad Hronom č. 119: 
 
pozemok, parcelné číslo 7400/4 – 189,20 Eur, rekreačná chatka, súpisné číslo 2 389 – 3 608,56 Eur, 
 
1/9 – čističky odpadových vôd, súpisné číslo 1 390 – 193,66 Eur 
 
Povrchové úpravy na pozemku, parcelné číslo 7 400/1, a to 1/9 kanalizácie o priemere 300 mm – 1 046 Eur, 1/9 
kanalizácie o priemere 150 mm – 63,42 Eur, 1/9 kanalizačných šácht – 249,46 Eur, 1/9 elektrickej prípojky – 
318,81 Eur, 1/9 elektrických rozvodov – 42,48 Eur, 1/9 vodovodnej siete – 20 Eur. 
 
Uvedené veci je možné predať aj samostatne. 
 
Rastislav Cabánik, bytom Hliník nad Hronom č. 474: 
 
pozemok, parcelné číslo 7400/10 – 116,10 Eur, rekreačná chatka, súpisné číslo 2 395 – 8 428,14 Eur, 
 
1/9 – čističky odpadových vôd, súpisné číslo 1 390 – 193,66 Eur 
 
Povrchové úpravy na pozemku, parcelné číslo 7 400/1, a to 1/9 kanalizácie o priemere 300 mm – 1 046 Eur, 1/9 
kanalizácie o priemere 150 mm – 63,42 Eur, 1/9 kanalizačných šácht – 249,46 Eur, 1/9 elektrickej prípojky – 
318,81 Eur, 1/9 elektrických rozvodov – 42,48 Eur, 1/9 vodovodnej siete – 20 Eur. 
 
Uvedené veci je možné predať aj samostatne. 
 
Všetky cenný sú minimálne, predaj sa môže uskutočniť i za vyššie ceny. 
 
Zodpovedný: M. Heinrich, T: 24. 6. 
 
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 
Informoval P. Perhala: Advokát P. Gemeran, zastupujúci KST, TURSERVIS KST, s.r.o. a SHS JAMES proti J. 
Gantnerovi prevzal od KST inventarizačné zápisy, od L. Gancarčika z SHS JAMES dostal overený zoznam 
hlavných chýbajúcich položiek. V najbližších dňoch P. Gemeran  písomne vyzve J. Gantnera k súčinnosti 
a náprave jestvujúcich nezrovnalostí, čiže k vráteniu chýbajúcich položiek z inventára Chaty pri Zelenom plese. 
KT 7.5. 2011 
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: propozície boli zverejnené, úloha sa vypúšťa zo sledovania. 
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: M Heinrich, T: priebežne  
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Informoval M. Heinrich: je to dlhodobá úloha, v prvej etape plánuje konzultácie s ďalšími turistickými 
organizáciami (SHS JAMES, SVTS, SCK, ...) a prienik do pracovnej skupiny ministra ŽP, pripravujúcej novelu 
spomínaného zákona. 
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: zrealizované, vypúšťa sa zo sledovania.  
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 
Informovala E. Fábryová: Invetarizácia sa uskutočnila bez P. Perhalu, ktorému dal na tento deň  termín stretnutia 
GR SACR. Komisia konštatovala, že okrem budov samotných je v RS Kokava-Háj hodnota majetku KST 
prakticky nulová. Na 15.4. je v sídle KST zvolané stretnutie s účasťou P. Perhalu, M. Herchla, E. Fábryovej a D. 
Kýpeťa ohľadom odsúhlasenia/podpísania inventarizačných zápisov a návrhu D. Kýpeťa na majetkové 
vyrovnanie prostredníctvom inventára, ktorým doplnil miestnosti v hlavnom objekte počas svojho správcovstva.  
Úloha, tak ako je naformulovaná v tomto uznesení je splnená, ale nevypúšťa sa, zostáva v upravenom znení:  
VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing dosledovať vysporiadanie medzi D. Kýpeťom a KST.  
Z: E  Fábryová, KT 7.5.2011  
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. 
Na zasadnutí VV KST dňa 12.3. P. Perhala a M. Herchl informovali, že na februárovom zasadnutí VV KST 
v Lučenci bol vytipovaný Leopold Gregor, člen RR KST Lučenec, v minulosti riaditeľ školy v prírode 
nachádzajúcej sa neďaleko RS Kokava-Háj, spoľahlivý človek a znalec prostredia. Uznesenie 21/2011 bolo na 
základe tejto informácie konkretizované nasledovne:  
VV poveruje M. Herchla kontaktovať L. Gregora prerokovať s ním pracovné a platové podmienky a pripraviť 
návrh dohody o správe majetku KST od 1.4.2011. KT: 9.4.2011  
Stav:  M.Herchl sa ospravedlnil, že vzhľadom na dovolenku v zahraničí úlohu nestihol splniť v danom termíne, 
prisľúbil dotiahnuť záležitosť s L. Gregorom v priebehu nasledujúceho týždňa. VV to akceptoval, ale úlohu 
ponechal v sledovaní, nový KT: 7.5.2011 
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 s.r.o. TURSERVIS KST  mandátnu zmluvu. Z: M. Herchl T: 
priebežne 
Stav: M. Herchl informoval, že M. Rusnák má záujem o predĺženie mandátnej zmluvy, navrhol aby KST 
súhlasil,  s tým, že vypracuje rámcový harmonogram - postupnosť krokov. VV to akceptoval, KT 7.5. 2011 
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.  
Stav:  termín plynie 
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 
Informovala E. Fábryová: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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 
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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, Wolgang 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  Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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: D.Valúch, T: 13.3.2011 
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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  
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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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 Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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 
Stav: termín plynie 
Uznesenie 33/2011: VV KST schválil výber poisťovne UNIQA a splnomocnil predsedu P.Perhalu  pripraviť a) 
výpoveď doterajších zmlúv o majetkovom poistení objektov KST, b) podpis nových poistných zmlúv 
s poisťovňou UNIQA.Z: P.Perhala,T: priebežne do konca roku 2011 
Stav: termín plynie 
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 
Informoval P.Perhala. SHS má na rozdiel od KST aj inštitút individuálneho členstva a trend je taký, že počet 
členov bez  konkrétnej klubovej príslušnosti  rastie, na úkor klubov. VZ bolo volebné, ale nedošlo k zmenám, 
doterajší funkcionári boli zvolení aj na ďalšie  obdobie. V hodnotiacej správe predsedu SHS sa spomínala zlepšená 
spolupráca  s KST. Ďalej P. Perhala informoval  o pozvánke na Výročnú konferenciu  KČT, ktorá sa konala 2.4. 
2011 v Pardubiciach. Pozvánka prišla až po predchádzajúcom zasadnutí VV KST, navrhol dodatočne schváliť 
Uznesenie o účasti delegácie KST, návrh bol schválený jednomyseľne.  
34a/2011: VV schvaľuje účasť delegátov KST na Výročnej konferencii KČT v Pardubiciach, v zložení P.Perhala, 
D.Valúch. T.2.4.2011 P.Perhala informoval o vývoji v KČT a o krátkom neformálnom posedení s vedením KČT 
(J. Stráský, J.Havelka, J. Babnič, p. Šlechta), ktoré sa uskutočnilo po konferencii. Uznesenie 34/2011 a 34a/2011 
sa vypúšťa  zo sledovania. 
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 
A. Guldan informoval o priebehu  podujatia. Vernisáž sa konala v knižnici J Fándlyho Pamätnou plaketou VV 
KST a redakcie KS bol ocenený karikaturista Ivan Bajo. M. Herchl doplnil, že podujatie podporila RR KST 
Trnava. Vypúšťa sa zo sledovania.  
Ďalšiu inštaláciu putovnej výstavky pripravuje redakcia v kaštieli v Topoľčiankach, vernisáž bude 29.4., k tomu 
bolo jednomyselne prijaté nové uznesenie: 
Uznesenie 38/2011: VV KST schvaľuje za delegáta KST na ďalšiu vernisáž putovnej výstavy k 90-inám časopisu 
Krásy Slovenska v Topoľčiankach  člena VV KST  a redakčnej rady KS  A. Guldana. T: 29.4. 2011 
 
3, 4/ Aktuálne úlohy sekcie kempingu a karavaningu a sekcie turistiky pre ZP (V. Povoda, J. Štefák) 
V úvode V. Povoda zhrnul situáciu troch relatívne nových sekcií - jazdeckej turistiky,  kempingu a karavaningu, 
a turistiky zdravotne postihnutých. Porovnal akým spôsobom realizujú svoje aktivity, resp. to čo mal možnosť sa 
o ich aktivitách dozvedieť a konštatoval, že aspoň základné materiály sú k dispozícii len zo sekcie jazdeckej 
turistiky. Tam vidí snahu o koncepčnú prácu, o podchytenie a zosieťovanie doteraz izolovane fungujúcich 
zariadení a nadšencov, o aplikáciu metodiky KST aj o prenos skúseností z ČR a Rakúska. Je spracovaná 
koncepcia a sylaby, ktoré by mohli poslúžiť ako modelový vzor aj pre sekciu KaK a TZP.  
Potom odovzdal slovo prítomnému predsedovi sekcie turistiky pre zdravotne postihnutých, Jurajovi Štefákovi.  
J. Štefák  priznal, že sekcia je organizačne ešte stále vo východiskovom bode, no vymenoval  na čom sa dá stavať, 
čo má v pláne využiť pre etablovanie sekcie: 
- skúsenosti z ČR, a kontakty na kolegov z KČT, kde má sekcia tohto typu už pomerne dlhú tradíciu. Počet 
podujatí s účasťou zdravotne postihnutých v turistickom kalendári KČT je impozantný, hoci ťažko povedať 
nakoľko je reálny. Ich sekcia pravidelne pôsobí v dvoch hlavných centrách, v Chuchelnej na Ostravsku a 
v Kladruboch, pri liečebných komplexoch, kde sa koncentrujú pacienti s postihnutím pohybového aparátu. 
Obdobne by sa sekcia TZP pri KST mohla pre začiatok sústrediť na Kováčovú a Piešťany. 
- pilotné trasy pre vozíčkarov existujú. Asi najznámejšia vznikla pri príležitosti návštevy britskej kráľovnej 
Alžbety na Slovensku, na Hrebienku vo Vysokých Tatrách, s podporou sponzora Hartman-Rico. Menšie projekty 
sa realizovali i na ďalších miestach, vrátane Dolného Kubína. 
- sekcia nie je odkázaná na prostriedky zo skromného rozpočtu KST, trúfa si získať zdroje od sponzorov 
a z grantov, bude však potrebovať podporu v metodike, spoluprácu sekcie značenia a ďalších odborníkov 
a skúsených funkcionárov, určite prídu vhod aj už spomínané priekopnícke skúsenosti sekcie JT. 
Ďalej J. Štefák pripomenul , že budovanie trás pre TZP je len jednou z dvoch podmienok na rozhýbanie aktivity, 
tou druhou podmienkou je ochota postihnutých zapojiť sa, využiť pripravené trasy. Zdôraznil, že skupina TZP nie 
je homogénna, spadajú sem nielen tzv. vozíčkari, ale aj menej postihnutí, samostatne chodiaci pacienti. Tí môžu, 
aj keď s rôznym stupňom obmedzenia, využívať jestvujúce TZT pre peších turistov, nové trasy by sa týkali len 
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vozíčkarov. Zdôraznil význam propagácie: ak sa niečo podarí, treba to hneď propagovať na webe, poskytnutím 
informácie pre médiá, prípadne aj vydaním propagačných materiálov. Sponzori to očakávajú a požadujú, 
poskytnutie prostriedkov viažu práve na takéto publikačné výstupy, ale prínosné to bude aj pre sekciu, lebo 
publicita pomáha získavať nových partnerov. V rámci stratégie postupných krokov k viditeľným výsledkom J. 
Štefák navrhol ako 1.cieľ dostať TZP už na budúci rok na 59. SZT vo Vyhniach.   
V následnej diskusii reagovali: 
P. Perhala – sekcia sa doteraz spomína pod rôznymi názvami, treba dôsledne používať ten správny – Sekcia 
turistiky pre zdravotne postihnutých. Rozvoj sekcie nemôže zostať na jednom človeku, očakáva že predseda 
v dohľadnej dobe vytvorí nejaký tím. Prisľúbil, že pri rokovaní so ŠL TANAP bude témou aj zachovanie trasy na 
Hrebienku a budovanie ďalšej v Západných Tatrách, zo Zverovky k bývalej Tatliakovej chate. Ponúkol J. 
Štefákovi aby sa rokovania so ŠL TANAP zúčastnil. Spomenul záujem predsedu sekcie TZP pri KČT 
o spoluprácu. Je sympatické, že Sekcia nepýta peniaze, v rozpočte však má 300 € a tie môže využiť napr. na 
pracovné kontakty so sekciou TZP pri KČT. Treba hovoriť aj o tom, či a ako upraviť výšku členského pre 
zdravotne postihnutých, či ho prípadne celkom odpustiť. V tejto veci by sekcia TZP mala konzultovať 
s organizačnou komisiou. 
J. Štefák –  chcel by pre prácu v sekcii získať 4 -5 ľudí, zatiaľ nie viac.  
P. Perhala – pripomenul, že členov sekcie podľa stanov schvaľuje ústredná rada. Limit je max. 9, minimálny 
počet nie je určený. 
A. Guldan –  metodika značenia trás pre TZP podľa českého vzoru je v podstate pripravená, uvítal by keby sekcia 
TZP dodala akýsi prehľad, aký druh prekážok alebo akú dĺžku trasy je schopný zvládnuť človek so zdravotným 
postihnutím chodiaci a ako je na tom vozíčkar. Sekcia značenia je pripravená pomôcť sekcii TZP v maximálnej 
možnej miere. Na margo jestvujúcich a plánovaných pilotných trás pre vozíčkarov sa zmienil o bratislavskej trase 
v oblasti Čunovských jazier, ktorá už bola dokumentačne spracovaná a pripravená na vyznačenie v teréne, keď to 
stopli orgány ŠOP SR, ktoré sa snažia z danej lokality vylúčiť všetku dopravu.  
M. Herchl – podporil koncepciu J. Štefáka, aby sa rozbeh sekcie sústredil na 2-3 centrá. Okrem už spomínaných 
dvoch doplnil ako tipy Dudince a Hlohovec, kde sú na rozvoj turistiky pre zdravotne postihnutých tiež reálne 
predpoklady. Cíti sa morálne zaviazaný pomôcť k životu sekcii, ktorej vznik sám inicioval. Vedenie KST sa 
snažilo viackrát o súčinnosť so Zväzom telesne postihnutých, ale tieto pokusy sa stretli prevažne s nedôverou. 
Vyznelo to tak, že si neželajú aby na „ich“  teritórium vstupoval ďalší subjekt. 
Š. Kuiš – reagoval na pochybnosti J. Štefáka o skutočnom počte podujatí pre TZP v Českej republike. Podľa jeho  
skúseností je všetko v kalendári reálne. Počet je obdivuhodný, ale treba si uvedomiť, že tam sekcia TZP funguje už 
30 rokov a platí to, čo povedal aj J. Štefák - nejde len o vozíčkarov, súčasťou podujatí bývajú skrátené 
a prispôsobené trasy pre tých, ktorým zdravotný hendikep umožňuje chôdzu.  
D. Valúch – poukázal na existujúci vzor a propagačný materiál KČT pod názvom „Turistika pro všechny“ 
a položil otázku, či by sa aj na Slovensku nemalo namiesto zdôrazňovania telesného postihnutia hovoriť o 
„turistike pre všetkých“ ?  
M. Herchl – vysvetlil, že pojem sa v ČR zaužíval na propagáciu podujatí kde organizátori myslia aj na turistiku 
pre zdravotne postihnutých. Nie je to teda náhradný pojem pre turistiku zdravotne postihnutých, ale filozofia 
prípravy  podujatí , ktorých sa môžu zúčastniť popri celkom zdravých aj zdravotne hendikepovaní turisti. 
P. Perhala - na záver diskusie k tomuto bodu poďakoval J. Štefákovi za účasť a prednesenú víziu, požiadal ho aby 
sa to, čo odznelo, dostalo aj do písomnej podoby. Samotná sekcia ale aj výkonný výbor potrebuje mať v rukách 
aspoň východiskový materiál, je nevyhnutnou výbavou pre akékoľvek rokovanie zamerané na získanie 
prostriedkov, partnerov, alebo publicity. V predstihu ho pozval na septembrové rozšírené zasadnutie VV KST 
s predsedami všetkých sekcií a komisií.  
 
V. Povoda vyjadril sklamanie, že sekcia kempingu a karavaningu (KaK), hoci sa v štruktúre KST objavila zo 
spomínaných troch sekcií ako prvá, funguje viac-menej len formálne, a že sa predsedníčka tejto sekcie M. 
Majchútová ospravedlnila. Tým pádom pri absencii písomných podkladov nie je o čom hovoriť. Navrhol bod 3 
schváleného programu zasadnutia  - aktuálne úlohy sekcie KaK - odročiť na niektoré z ďalších zasadnutí VV KST. 
M. Herchl ako člen sekcie KaK informoval o jednej z aktivít sekcie, o zabezpečení účasti slovenskej výpravy na 
mládežníckej rely FICC vo Fínsku, v spolupráci s FCC SR. 
 
2.  Závery XII.VZ KST, kontrola uznesení z ÚR a VZ (P. Perhala) 
P. Perhala najprv zrekapituloval uznesenia ÚR , menovite úlohy uložené výkonnému výboru
1 - vyhotoviť zápisnicu z ÚR do 30 dní od zasadnutia; T: 12.4. 

: 

2 - zaoberať sa námetmi z diskusie na  ÚR; T: 9.4. 
3 - pripravovať XIII.VZ KST; T: priebežne 
4 - pripraviť VP „o zásadách udeľovania ocenení KST“; T: 22.4. 
5- zaoberať sa situáciou okolo predaja chaty na Prednej Holici (Chata Lajoška), situáciou v RR KE-mesto 
a činnosťou člena RR KE-mesto, podpredsedu VV KST Štefana Kuiša; T: december 2011 
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6- iniciovať rokovanie – legislatívny podnet – k zákonu o dobrovoľníctve; T: priebežne. 
Ad 1 - zápisnicu zhotovuje D. Valúch, P. Perhala ho opätovne požiadal o dodržiavanie určených termínov na 
spracovanie zápisníc všeobecne.  
Ad 2 – uznesenie je splnené dnešným zaradením do programu rokovania VV KST 
Ad 3 a 4 – VV KST  deleguje úlohy na organizačnú komisiu: 
Uznesenie 39/2011: VV KST ukladá organizačnej komisii (OK) zabezpečiť prípravu XIII.VZ v zmysle 
schváleného návrhu. Predseda OK je oprávnený vyžiadať si k tomu potrebnú súčinnosť VV a sekretariátu KST a je 
povinný priebežne a včas informovať VV KST o organizačnej, programovej a procedurálnej stránke prípravy VZ.   
Z: M. Heinrich; T: 22.4.2012 a priebežne.   
Uznesenie 40/2011: VV KST ukladá organizačnej komisii aby dopracovala VP 8 „O zásadách udeľovania 
oceňovaní KST“ a predložila na schválenie Ústrednej rade. Z: M. Heinrich; T: 21.4.2012 
 Ad 5 – uznesenie je splnené dnešným zaradením do programu rokovania VV KST, prizvaní k tomuto bodu sú 
iniciátori uznesenia Jozef Šoffa a Ladislav Molnár. 
Ad 6 – informoval M. Heinrich. Podľa jeho najnovších informácií je návrh zákona o dobrovoľníctve už 
v medzirezortnom pripomienkovom konaní, t.j. v paragrafovom znení, tým pádom je príslušné uznesenie z ÚR 
bezpredmetné. Po diskusii prijal výkonný výbor nasledovné uznesenie: 
Uznesenie 41/2011: VV ukladá podpredsedovi pre OaL monitorovať legislatívny proces tvorby zákona 
o dobrovoľníctve, získať navrhované paragrafové znenie, preposlať členom ÚR a skoordinovať ich prípadné 
pripomienky do stanoviska KST. Z: M Heinrich, T: priebežne  
 
Potom P.Perhala zrekapituloval uznesenia XII. valného zhromaždenia
a) VZ schválilo Správu o činnosti KST od XI.VZ, Správu o hospodárení KST za rok 2010, Správu revíznej 
komisie, Návrh na doplnenie sekcií a komisií. Všetky príslušné dokumenty boli už zverejnené na webe KST.  

:  

VZ ďalej schválilo: 
- návrh na vystúpenie KST z medzinárodných organizácií  FCC SR, EUCT a NFI. Predmetným organizáciám bola 
zaslaná písomná informácia o tomto rozhodnutí. 
- návrh zmeny stanov. Tu upozornil P.Perhala na jeden detail: V stanovách sa hovorí o troch štatutároch - predseda 
+ 2 podpredsedovia. Keďže VV má troch podpredsedov, navrhol uviesť to do súladu so stanovami prijatím  
spresňujúceho uznesenia., vymedzujúceho ktorí dvaja podpredsedovia môžu zastupovať organizáciu ako štatutári. 
M.Heinrich upozornil, že VV je najvyšším orgánom len medzi zasadnutiami ÚR, preto bude potrebné aby 
uznesenie odobrila aj najbližšia ÚR. 
Uznesenie 42/2011: Nadväzne na zmenu stanov, schválenú na XII. valnom zhromaždení KST, VV KST schvaľuje 
priznanie kompetencie štatutárov dvom z troch podpredsedov výkonného výboru – menovite 1. podpredsedovi pre 
organizáciu a legislatívu a 2. podpredsedovi pre ekonomiku a marketing. Toto rozhodnutie bude predložené na 
schválenie ÚR na jej najbližšom zasadnutí.  Z: P.Perhala, T: 3.12.2011.   
b) VZ zvolilo JUDr. Mareka Heinricha za podpredsedu pre organizáciu a legislatívu na zvyšok funkčného obdobia. 
Dnešným dňom sa M. Heinrich ujal svojej exekutívnej funkcie.  
c)  VZ uložilo výkonnému výboru vyhotoviť zápisnicu z VZ do 30 dní – úloha je splnená, dokument bol hneď do 
týždňa zverejnený na webe KST.   

Jozef Mitaľ, predseda sekcie LT - v súvislosti s potrebou maximálne šetriť navrhol uskutočniť kontrolu 
uplatňovania VP pri preplácaní cestovných nákladov. Konkrétne, či si nenechávajú niektorí funkcionári preplácať 
cestovné náhrady v plnej výške, hoci v skutočnosti si uplatňujú zľavu. E. Fábryová namietla obmedzenú 
vykonateľnosť požadovanej kontroly,  problematiku J. Mitaľovi vysvetlila ústne hneď po rokovaní ÚR. P. Perhala 
trval na tom, aby ekonomická komisia odpovedala J. Mitaľovi aj písomne.  

Námety z diskusie na ÚR: 

Uznesenie 43/2011: VV KST ukladá ekonomickej komisii zaoberať sa podnetom J.Mitaľa z diskusie na rokovaní 
ÚR 12.3.2011 a zaslať J. Mitaľovi písomnú odpoveď . Z: E.Fábryová, T: 7.5.2011   
Ladislav Molnár, poverený predseda RR KST KE-mesto – upozornil na neprehľadnú situáciu okolo predaja 
chaty Lajoška, požiadal vyšší orgán KST o prešetrenie. P.Perhala zopakoval, že záležitosť je predmetom 
samostatného bodu dnešného rokovania a prešiel na ďalšie podnety z diskusie. 
 Jozef Šoffa, predseda sekcie VT – vo svojom diskusnom príspevku reagoval na viac tém:  
- žiadal vysvetlenie interpretácie pojmu „nadpolovičná väčšina“, kedy sa berie z počtu registrovaných a kedy zo 
v sále prítomných delegátov. Priamo na rokovaní ÚR odznelo stanovisko M.Heinricha k návrhu Štefana Hudáka, 
bola to zároveň odpoveď aj pre J. Šoffu, nepožaduje ďalšie vyjadrenie VV k téme. 
- kritizoval tvorbu rozpočtu, jeho štruktúru ako aj  tlak na sekcie a komisie, aby  si rozpočet ďalej zoškrtali.  Na 
jeho príspevok reagovala E. Fábryová hneď na ÚR, ďalšie informácie odzneli na VZ, J. Šoffa nepožaduje ďalšie 
vyjadrenie k téme. 
- kritizoval nepomer medzi výberom členského a sumou, ktorú sekcie, konkrétne vodáci, dostávajú naspäť 
z rozpočtu na činnosť. Upozornil, že takýto trend povedie k redukcii členskej základne. Reagovala E. Fábryová, 
zopakovala obmedzené rozpočtové možnosti. Doplnil ju V. Povoda. Súhlasil s názorom, že ak prostriedky na 
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činnosť klesnú pod určitú hranicu, organizácia stráca opodstatnenie. Prihováral sa za návrh jednotného 
rozpočtového kľúča  voči sekciám, s určením nejakého minima, pod ktoré nemožno ísť aby rozpočet voči sekciám  
nebol likvidačný. Zdôraznil ale, že to nie je možné uplatniť hneď, toto je rok keď treba hospodárenie KST 
skonsolidovať, ale určite pri tvorbe rozpočtu 2012. M.Heinrich: zodpovednosť výkonného výboru leží v dvoch 
rovinách – je to jednak úloha získať zdroje, a potom uplatniť prijateľný rozdeľovací kľúč. Výkonný výbor musí 
vyvinúť úsilie, aby príjmová položka bola najvyššia možná a rozpočtový kľúč najlepší možný, pritom je jasné, že  
nedokáže uspokojiť všetky požiadavky. P. Perhala pripomenul zvýšenie príjmu z nájomného a  informoval, ako 
sekretariát postupoval pri tvorbe projektov na rok 2011 – reagovalo sa na všetky indície, projekty neboli 
mechanicky opísané z minulých rokov, zvýraznilo sa zameranie na deti a mládež a je prísľub že dotáciu 
dostaneme, komplikáciou je stále odďaľovanie termínu jej zverejnenia, ministerstvo to vysvetľuje tým, že majú 
nový softvér aj nových ľudí.  Prítomný J. Šoffa považoval uvedené vysvetlenie za dostatočné, nepožaduje ďalšie 
vyjadrenie VV k tejto téme. 
- kritizoval pomery v RR KST Košice mesto a postoj  Š.Kuiša, ktorý s ním údajne nekomunikoval, navrhol jeho 
odvolanie.  Reagoval P. Perhala, zopakoval že tejto záležitosti bude venovaný nasledujúci bod rokovania. 
Martin Markušovský, predseda RR KST Rožňava – pozval na podujatia, ktoré sú súčasťou projektu Krajina 
roka a špeciálne na cyklozraz. Bol to informatívny príspevok nevyžadujúci si stanovisko VV KST. 
Dušan Kaliský, predseda RR KST Banská Bystrica - v prvej časti svojho diskusného príspevku tiež informoval 
o podujatiach a aktivitách, nevyžaduje si to stanovisko VV. V druhej časti vyzval vedenie KST angažovať sa pri 
príprave Zákona o dobrovoľníctve. Stanovisko VV k tomuto námetu je v uznesení 41/2011. 
Ivan Ballo, predseda RR KST Michalovce – žiadal aby KST aktívnejšie vstupovalo do procesu verejného 
posudzovania projektov malých vodných elektrární (MVO), lebo doterajšia prax je, že výstavba vodného diela 
znemožní plavbu vodných turistov. Po krátkej diskusii o možnostiach postupu, bolo prijaté uznesenie. 
Uznesenie 44/2011: KST písomne osloví okresné a krajské  úrady ŽP s požiadavkou, aby v prípade územného  
konania pred realizáciou vodných diel (MVO, priehrady) považovali KST v zastúpení sekciou VT, za dotknutú 
organizáciu a prizývali ju ako oprávneného účastníka územného konania. Z: J. Šoffa, A. Guldan; T: 7.5.2011   
František Žabka, predseda RR KST Čadca – navrhol, aby bol do sekcie mládeže kooptovaný Ján Chromík 
z Turzovky. K tomuto návrhu hneď po prednesení na ÚR zaujal stanovisko P.Perhala. Nie je nutné ďalšie 
stanovisko VV KST.  
Na záver tohto bodu, kde sa diskutovalo o potrebe úspornosti, požiadal P. Perhala dať do zápisu informáciu, že 
celkové náklady na kumulované zasadanie funkcionárskeho aktívu KST v dňoch 11.-13.3. 2011 v Martine 
(Medzinárodná komisia, VV KST, ÚR aj VZ) neprekročili výšku 1500 €, čo je 1300 € úspora oproti 2 800 €, ktoré 
boli na tento účel alokované  v rozpočte 2011. 
 
5/ Aktuálne majetkové otázky (M. Herchl) 
Predseda majetkovej komisie informoval o plnení záverov a aktuálnych úloh z februárového stretnutiu s chatármi: 
- Dve územné konania  a stavebné rozhodnutia – oprava/rekonštrukcia WC na Zbojníckej chate a na Chate pri 
Zelenom plese; otázka predĺženia mandátnej zmluvy pre M. Rusnáka.  
- Chata pod Rysmi, druhý rok rekonštrukcie; 28.4. sa po prvý krát na jar stretne stavebný výbor. FVS na 
rekonštruovanú chatu sa bude dať zabezpečiť aj inou cestou ako bol projekt  cez ENEL, v investične aj výkonovo 
podstatne skromnejšej verzii. P. Perhala navrhol aby sa v záujme lepšieho spoznania problematiky a partnerov 
z SHS JAMES zúčastnili stavebného výboru  aj  E. Fábryová a M. Heinrich.VV jednomyseľne schválil uznesenie:   
Uznesenie 45/2011: VV KST schválil rozšírenú účasť KST na zasadnutí Stavebného výboru k rekonštrukcii Chaty 
pod Rysmi 28.4. na Popradskom plese. Za KST sa zúčastnia okrem stálych členov stavebného výboru P.Perhalu, 
M. Herchla a E. Rusnáka aj podpredsedovia - štatutári E. Fábryová a M. Heinrich. T: podľa textu  
- Téryho chata; pilotný FVS ako systém výroby elektriny funguje, nefunguje len online prenos dát o výrobe na 
web stránku chaty. V štádiu plánov zostáva aj online informácia o počasí v okolí chaty z exteriérovej web-kamery. 
- Chatu M. R. Štefánika čaká výmena okien, netesniace staré okná už v zime významne zhoršujú energetickú 
bilanciu chaty. Perspektívne je chata  tiež adeptom na inštaláciu FVS, namiesto kábla ťahaného z doliny ( straty na 
trase sú úmerné dĺžke prípojky),  svetelné pomery na hrebeni predurčujú chatu na využívanie FVS. 
-  Stavebná parcela na Skalke; územné konanie sa úspešne blíži k vydaniu stavebného povolenia. 
- Objekt sídla KST je rekonštruovaný rodinný dom doplnený prístavbou. Prístavba „sadá“, stav nie je havarijný, 
ale bude to treba riešiť. 
 Správy majetku a prevádzky chát sa týkajú aj viaceré „nemateriálové“ otázky: 
 - Morálny kódex, ktorý by mal byť vyššou etickou normou, nadradenou ubytovaciemu poriadku 
- Povinné zverejnenie Cenníka ubytovania, aby bolo hosťom (členom KST) jasné, z akého cenového základu sa 
odpočítava  50%-ná zľava. 
-  Interiér chaty ako reklamný priestor; K tomuto bodu v diskusii zaznela požiadavka regulovať reklamné odkazy 
v interiéri chát tak aby benfit pociťoval aj vlastník chaty, resp. členská základňa, nie iba chatár; je treba pripraviť 
cenník a uzavrieť zmluvu o reklame, na základe ktorej bude inzerujúci platiť majiteľom, na rozdiel od doterajšej 
praxe bartrových dohôd príslušnej firmy s nájomcom. Bolo k tomu jednomyselne prijaté uznesenie: 
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Uznesenie 46/2011: VV ukladá pripraviť zásady umiestňovania reklamy na vysokohorských chatách KST, vrátane 
cenníka za jednotkovú plochu. Z: E. Fábryová, Š. Kuiš. T: 7.5. 2011 
- Preregistrovanie web domén chát, aby tiež patrili KST; dodatkom k nájomnej zmluve bude počas doby nájmu 
nájomcovi zverená starostlivosť o web sídlo chaty, čo je v súčasnosti nevyhnutná súčasť propagácie chaty. 
VV vzal informáciu na vedomie.  
 
6/ Riešenie problémov v RR KST Košice - mesto ( Š. Kuiš, L. Molnár, J. Šoffa) 
L. Molnár, zastupujúci predseda RR KST Košice - mesto v diskusii na ÚR upozornil na netransparentný predaj 
chaty Lajoška na Prednej Holici, ktorá bola do roku 2009 v majetku Klubu turistov mesta Košice (KTMK), na 
dlhodobú absenciu predsedu a platných stanov RR KST KE-mesto, keď údajne posledné platne registrované 
stanovy sú z roku 1992, a na nevyjasnenú rolu podpredsedu VV KST a zároveň člena KTMK a RR KST KE-
mesto Š. Kuiša v tejto záležitosti. L. Molnár požiadal vyšší orgán KST aby sa situáciou zaoberal. K požiadavke L. 
Molnára sa v diskusii na ÚR pridal predseda sekcie VT J. Šoffa, ktorý  sa sťažoval na neochotu Š. Kuiša 
komunikovať, na zlé pomery, resp. nefungovanie RR KST KE-mesto. Žiadal vyvodenie zodpovednosti voči Š. 
Kuišovi za nečinnosť v kauze Lajoška a navrhol jeho odvolanie z VV KST. Predseda KST odmietol na ÚR vec 
riešiť bez prítomnosti Š. Kuiša, (Š. Kuiš sa z rokovania ÚR ospravedlnil) a teda bez možnosti vypočuť si jeho 
vysvetlenie. Zaradil tému na rokovanie VV KST 9.4.2011 
P. Perhala dal najprv slovo prizvaným. J. Šoffa pripomenul, že po rokovaní ÚR v novembri 2010 bol  hlboko 
rozčarovaný priebehom a zameraním diskusie a všetkým členom VV KST to aj oznámil  otvoreným listom. 
Viacerí mu odpovedali, ale Š. Kuiš nie. J. Šoffa: Potom som mu napísal osobne, ale ani na to nereagoval. Vedenie 
KTMK ani RR nefunguje dobre, stretne sa dva dni pred valným zhromaždením, predsedom tam bol M. Vedrödy 
ten zmizol, ale aj pred ním aj po ňom je v RR pán Kuiš, aj na zápisniciach z ÚR je, že viedol rokovanie a podobne, 
mal by teda mať prehľad a poskytnúť informácie keď sa ho človek pýta. A keď je podozrenie, že sa deje niečo 
s majetkom KTMK, on ako člen VV KST by mal vedieť poradiť, alebo aj zakročiť. Taký skúsený funkcionár a 
nezvolá žiadne stretnutie. P. Perhala: je teda dôvodom návrhu na odvolanie Š. Kuiša z VV KST to, že neodpovedal 
na list? J. Šoffa: Nielen to, mnoho košických turistov si myslí, že je nejako spojený s kauzou chaty Lajoška, a keď 
sa k ničomu nevyjadruje tak to podozrenie mám aj ja. Prečo by mal košických turistov vo výkonnom výbore 
zastupovať taký človek ? 
Následne L. Molnár zhrnul čo zistil o odpredaji chaty Lajoška, informoval že dal podanie na trestnoprávne 
konanie proti M. Vedrödymu za neoprávnené nakladanie s majetkom KTMK.  
Š. Kuiš odmietol všetky výhrady, ktoré voči nemu odzneli. Podľa neho, ak niekto chce s ním naozaj komunikovať, 
nebude vypisovať maily, ale radšej zavolá, vyvolá stretnutie. Na margo svojho obvinenia z nečinnosti oponoval, že 
keď RR KE-mesto začala byť nefunkčná, sám sa pokúsil zvolať schôdzu predsedovo košických odborov, sám sa 
podujal nakúpiť pre nich členské známky. Čo sa týka platnosti stanov, v roku 2004 sa spolu s M.Fulkom a ďalšími 
podieľal na vypracovaní stanov. KTMK bol v nasledujúcich rokoch subjekt zaregistrovaný na prijem prostriedkov 
z 2%, a taká registrácia predsa nie je možná bez platných stanov. Preto bol presvedčený, že stanovy sú platne 
registrované. Na chate Lajoška bol ako organizátor podujatia rok po dátume kedy malo dôjsť k jej predaju a zo 
správania sa chatára nevybadal žiadne náznaky zmeny vlastníka, chatár pri hromadnom podujatí priznal členom 
KST všetky zľavy aké fungovali vtedy keď chatu vlastnil KTMK. Takže ak Š. Kuiš nekonal, bolo to len preto, že 
nevedel, že by bolo treba v tej veci konať. Postup M. Vedrödyho Š. Kuiša prekvapil, lebo nepôsobil ako 
podvodník. No nedá sa vylúčiť, že sa s podvodníkmi zaplietol. Š.Kuiš si váži úsilie L.Molnára dopátrať sa kto je 
za tým, že KTMK prišiel o chatu.  Š.Kuiš v celej záležitosti komunikuje čo najmenej, či už z J. Šoffom, alebo 
s kýmkoľvek  práve preto, lebo prebieha trestno-právne konanie. 
M.Heinrich ešte položil kontrolné otázky, potom vyslovil názor, že nevidí dôvod na vyvodenie zodpovednosti za 
situáciu v kauze Lajoška a v RR Košice voči Š. Kuišovi a že akékoľvek ďalšie kroky môžu byť vyvodené len po 
oznámení výsledku trestno-právneho konania.  
V. Povoda vyslovil počudovanie, že sa  funkcionársky aktív a členská základňa RR KE-mesto nezmobilizovali, 
nezvolali schôdzu hneď ako sa niečo zistilo. S odstupom niekoľkých rokov sa zle dokazuje a často je už neskoro. 
Po tejto rozprave P.Perhala požiadal L. Molnára a J. Šoffu o vyjadrenie, či im vysvetlenie stačí, alebo trvajú na 
svojom postoji voči Š.Kuišovi. J.Šoffa: trvám na svojom návrhu odvolať Š.Kuiša z VV KST. L.Molnár: 
Vzhľadom na postupujúce získavanie dokumentov a informácií ku kauze Lajoška som ochotný prehlásiť, že 
nateraz nemám dôvod domnievať sa že je v tejto kauze Š.Kuiš osobne zaangažovaný.  
P. Perhala bod uzavrel s tým , že pred najbližším zasadnutím ÚR očakáva od RR KST KE-mesto zvolanie valného 
zhromaždenia, na ktoré budú prizvaní  predseda KST a podpredseda VV KST pre OaL. Valné zhromaždenie, 
pokiaľ bude uznášaniaschopné, je oprávnené schváliť aktuálne platné, oficiálne stanovy. Odvolanie Š.Kuiša je 
v kompetencii VZ KST, avšak pred oboznámením sa s výsledkami trestno-právneho konania v kauze Lajoška 
nevidí dôvod takýto krok  iniciovať.  
 
Nasledovalo prerušenie rokovania VV KST, počas ktorého sa uskutočnilo VZ TURSERVIS KST, s.r.o. Potom 
pokračovalo opäť zasadnutie VV KST.  
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7/ Zásady organizovania zrazov (Š.Kuiš)  
Š. Kuiš uviedol metodický materiál, ktorý pripravil v spolupráci so sekciou PT, LT a sekciou mládeže, kritickou 
poznámkou, že ostatné sekcie do prípravy zrazových zásad aktívne nevstúpili, hoci na to mali dostatočný časový 
priestor. Ide teda viac-menej len o „manuál“ prípravy letných a zimných zrazov a stretnutí TOM.  
V krátkej diskusii zaznela nutnosť doplniť aj špecifické zásady pre celoslovenské zrazy ostatných presunových 
sekcií KST (CT, VHT, VT). P.Perhala bod pre časovú tieseň uzavrel s tým, že VV sa bude doplnením zaoberať na 
ďalšom VV KST 7.5.2011. Skompletizovaný materiál musí schváliť ÚR KST 21.4.2012 ako jeden celok, ktorý 
bude záväzný pre všetkých budúcich organizátorov zrazov. 
VV vzal informáciu na vedomie. 
 
8/ Rôzne 
8.1. P.Perhala informoval,že ho IVV Rakúsko (ÖVV) pozýva na výročnú konferenciu (Altmelon, 15.4.), požiadal 
VV o schválenie svojej účasti. 
Uznesenie 47/2011: VV schvaľuje účasť P. Perhalu ako delegáta KST na výročnej konferencii  IVV Rakúsko 
(ÖVV), ktorá sa uskutoční 15.4.2011 v rakúskom meste Altmelon. .Z:P. Perhala, T: podľa textu 
8.2 A. Guldan informoval, že RR KST SNV sa chce dištancovať od 7. MZZT v Levoči. Dôvodom zrejme je, že 
predseda OŠ  7. MZZT E. Rusnák v zrazových materiáloch neuvádza súčinnosť s RR a opakovane sa vyjadril, že 
o takúto súčinnosť  nestojí.   
Uznesenie 48/ 2011: V záujme komplexného zabezpečenia turistického programu a trás 7. MZZT, poveruje VV 
KST P. Perhalu aby „diplomaticky“ urovnal roztržku medzi predsedom OŚ E. Rusnákom a predsedom RR SNV 
V. Jeremiášom. Z: P. Perhala, KT: 24.6.  
8.3 P. Perhala informoval, že 15.4. bude prijatý u štátneho tajomníka ministerstva ŽP p. Cimermana. Chce ho 
oboznámiť s výhradami, ktoré má KST voči pripravovanému návštevnému poriadku TANAP a so snahou KST 
získať pre TZT legislatívnu oporu v pripravovanej novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Rokovania sa spolu 
s ním zúčastnia E. Fábryová, A. Guldan a D. Valúch. 
8.4 E.Fábryová vyslovila návrh na vystúpenie KST zo Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT), 
s odôvodnením, že z toho KST nemá praktický úžitok. Š. Kuiš namietal, že ZCR TV je  zdroj informácií, navrhol 
zotrvať aspoň do konca roka a potom sa rozhodnúť. 
8.5 P. Perhala navrhol vymenovať delegátov VV na hlavné podujatia KST a na niektoré pracovné stretnutia 
v predstihu, aby si všetci mohli svoje delegátske povinnosti plánovať dlhšie vopred. Prečítal pripravený návrh, VV 
sa vyjadroval ku každej delegatúre samostatne. 
Uznesenie 49/2011: (a) VV schválil delegátov na hlavné podujatia KST nasledovne:  
27. - 29. 5. 2011; 48.stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Pilsku, Mútne  – P. Perhala, A. Guldan.  
10. - 12. 6. 2011; EURORANDO 2011, zlievanie vôd  na trojhraničí; Holíč, Břeclav – P. Perhala, E. Fábryová 
23. - 26. 6. 2011; 40. zraz mladých vodákov, Červený kláštor; jubilejného vodáckeho zrazu sa aktívne - splavením 
Dunajca zúčastní  celý výkonný výbor  plus GS, ako súčasť výjazdového zasadnutia VV KST v Tatranskej kotline. 
30. 6. - 3.7. 2011;  44. Slovenský zraz vysokohorských turistov KST, Tatranská Štrba – E. Fábryová, Š. Kuiš 
3.7. 2011;  Majstrovstvá Slovenska PTZ, Martin – E. Fábryová, M. Heinrich 
4. -10.7. 2011;  42. stretnutie TOM KST, Martin  – E. Fábryová, S. Andrási 
7. -10.7. 2011;  58. Slovenský zraz turistov KST, Martin – P. Perhala, Š. Kuiš 
3.-9. 7. 2011;   44. Tatranský okruh vodákov KST, Liptovský  Hrádok – J. Šoffa 
13. 7. 2011; 56. TID KST, Bratislava  – P. Perhala, A. Guldan 
12.-14. 8. 2011; Národný výstup na Kriváň, Vysoké Tatry, ATC Račkova Dolina – P. Perhala, M. Heinrich 
19.-28. 8. 2011; 33.Slovenský zraz cykloturistov KST (Slovenský týždeň cykloturistiky); Tatranská Kotlina - 
Rožňava– E. Rusnák, A. Hasák; 27.-28.8.2011 časť Rožňava, Krajina roka NFI – M. Herchl  ;   
1.10. 2011;  42. vodácky maratón a Plavba troch generácií na Hornáde; Malá Lodina/Košice – E. Fábryová, J. 
Šoffa 
1.10. 2011;  1. obnovené stretnutie majstrov turistiky a turistických veteránov, Martinské Hole – V. Povoda, M. 
Petrík 
19.-23.10. 2011;  OLYMPIÁDA IVV, Antalya, Turecko –M. Fulka 
26. 11. 2011;  Festival „ Ľudia a hory“, Diviaky – P. Perhala, V. Jeremiáš 
(b) VV schválil delegátov  na  OŠ 7. MZZT, Levoča , 1.10. 2011 – P. Perhala, Š. Kuiš, A. Guldan 
 
9/  Rozšírené zasadnutie s účasťou funkcionárskeho aktívu RR KST Považská Bystrica 
P. Perhala privítal miestnych funkcionárov na rozšírenom zasadnutí VVKST, predstavil im členov VV, RK  
a osobu GS, zmienil sa kto akú agendu pokrýva a vyzval k otvorenej diskusii, v ktorej vidí hlavný zmysel  
takéhoto stretávania sa. Predseda RR PB Štefan Labaj predstavil svojich najbližších spolupracovníkov: tajomníčku 
RR Annu Poliakovú, podpredsedu RR Antona Zelenku, organizátora Jilemnického 25-ky Pavla Uriču z KST 
Manín a ďalších prítomných predsedov turistických odborov a klubov z regiónu PB. Verejne poďakoval A. 
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Poliakovej, že mu pomohla zabezpečiť všetko potrebné k príprave rozšíreného zasadnutia VV KST v Považskej 
teplej . Postupne sa rozprúdila diskusia.  
M.Herchl doplnil úvodné slová predsedu, zdôraznil že KST funguje najmä vďaka regionálnym štruktúram, 
vyzdvihol tradíciu aj terajšiu  intenzitu turistického života na strednom Považí.  
V.Povoda: pozval turistov z Považskej Bystrice a okolia na 58. SZT v Martine, poskytol základné informácie 
ohľadom prihlasovania sa a plánovaného programu.    
Š.Labaj, predseda RR: alarmujúco sa zvyšuje vekový priemer členskej základne. Kde sú mladí? Veď krúžky 
turistiky na školách  existujú, len výsledky  nevidno. Na preteky kde chodilo 100 detí príde teraz sotva 20. 
A. Kubáň, Púchov, komisia značenia: Podarilo sa prelomiť problém so súkromným vlastníkom lesa, ktorý zatiera 
značku pod Vápečom? Reagoval A. Guldan, informoval o doterajších krokoch a o postupe, ktorý chce KST 
uplatniť. M. Heinrich upozornil, že z právneho hľadiska zatiaľ KST pri domáhaní sa ochrany TZT ťahá za kratší 
koniec, uplatniť môže len inštitút „vydržania“, resp. bremena vydržaním: ak vlastník niečo strpel doteraz 
(minimálne 10 rokov), mal by to ako vecné bremeno strpieť aj naďalej. V. Povoda: Turistické značky nemajú 
zaručenú ochranu „zo zákona“ ako napríklad triangulačné body, chránené výstrahou: Štátna nivelácia poškodenie 
sa trestá! V konečnom dôsledku to znamená, že lokálne problémy nie je možné riešiť z centrály, odvolaním sa na 
zákon.  S vlastníkmi lesa sa treba skúsiť dohodnúť.   
V. Jadrníček, Púchov (PT) doplnil svoje zlé skúsenosti s modernými lesnými pánmi. Navrhol hľadať podporu 
u ochranárov (ŠOP SR), veď tam kde súkromník zabráni ľuďom chodiť po značke, hľadajú si iné chodníky 
a narúšajú CHKO. Ak TZT nechráni žiaden zákon, treba využiť ten ktorý sa pripravuje – o ochrane prírody 
a krajiny.  P. Perhala: KST sa teraz aktivizuje a hľadá spoločnú reč s viacerými inštitúciami, nevynímajúc ŠOP 
SR, taktiež  sa snaží o možnosť zúčastniť  sa na tvorbe spomínaného zákona.  
P. Uriča, Považská Teplá (LT) čo sa týka vymožiteľnosti práva je to na Slovensku biedne, aj keď má človek zákon 
na svojej strane, nieto ešte vtedy keď sa o zákon oprieť nedá. Niekde značky len zatierajú a „strašia“ ľudí, že 
nemajú čo chodiť po súkromnom lese. Horšie je že  už aj ohrádzajú. P. Perhala: aj v Rakúsku je veľa ohradených 
častí lesa, ale ohrady sú riešené tak aby zamedzili migrácii zveri, nie vstupu ľudí. Sú porobené rebríkové 
priechody, na Slovensku je takýto prístup veľmi zriedkavý. 
P. Uriča

Na záver svojho vstupu pozval všetkých na nedeľňajšie podujatie Jilemnického 25-ku, a sám ako hlavný 
organizátor sa ospravedlnil z ďalšej účasti na rozšírenom zasadnutí. 

 ďalej kritizoval nízku trvanlivosť plastového cykloznačenia. Ťažko povedať, či to majú na svedomí 
vlastníci lesa alebo vandalskí výrastkovia, ale fakt je že len čo to niekto osadí, hneď je to oblámané, zlikvidované. 

P. Jurčík, Považská Bystrica, predseda ATJK SR hovoril o situácii v SZTK a AŠPV SR, ktorá je z regionálneho 
pohľadu rovnako zlá ako z ústredia. Ak chce KST niečo zmeniť v SZTK, má sa o to snažiť cez AŠPV SR, čo je 
dosť nereálne.  
P. Perhala na margo spolupráce s orgánmi miestnej samosprávy zauvažoval, či by bol kontakt s VÚC-kami lepší, 
keby mal KST krajské štruktúry, prípadne určiť aspoň krajských „koordinátorov“. 
A. Poliaková, PB, tajomníčka RR: -Ak je niekto členom v dvoch oddieloch/odboroch, musí platiť členské 2x ?  
P. Perhala: Podľa súčasných stanov áno. Členom KST sa turista stáva len členstvom v klube, rastie počet tých, 
ktorým by vyhovovalo zavedenie inštitútu individuálneho členstva. Takéto členstvo je skutočnosťou napríklad  
v Rakúskom klube turistov (ÖTK), alebo v SHS James a ich skúsenosti vravia, že pre člena je to svojim spôsobom 
výhodné. 
A. Poliaková: Aké poistenie garantuje turistom členstvo v KST? 
P. Perhala: Členstvo v KST zakladá úrazové postenie (momentálne v poisťovni Kooperatíva), ale len pri vopred 
plánovaných a v kalendári podujatí KST zverejnených hromadných podujatiach. Nevzťahuje sa na prípadné úrazy, 
ktoré sa prihodia turistom pri individuálnej turistike. 
M.Kvasnica, predseda KST Púchov: Ako je to, ak nastane v chotári termínová kolízia nejakej turistickej akcie 
a poľovníckej akcie. Kto koho má vyrozumieť? Kto má ohlasovaciu povinnosť? 
A. Guldan: turistické podujatie neohrozuje iných návštevníkov lesa, ale poľovnícky hon ohrozenie spôsobuje. 
Preto poľovnícky zväz  musí zabezpečiť aby nedošlo k ublíženiu iným osobám. Musí svoje podujatie za prvé 
oznámiť, za druhé úsek vyznačiť a vstup do zóny aj strážiť. 
V. Jadrníček doplnil skúsenosť organizátora – je výhodné získať obec/mesto ako spoluorganizátora, potom netreba 
nahlasovať podujatie a žiadať o jeho povolenie.  
P. Perhala

Na záver zasadnutia P.Perhala poďakoval prítomným za účasť a aktívnu diskusiu, v ktorej sa riešili zaujímavé 
námety, týkajúce sa nielen považskobystrického regiónu. 

 oznámil udelenie čestného členstva KST zaslúžilému funkcionárovi Milanovi Kubínovi z KST Sparta 
PB, chcel mu ho osobne odovzdať. Pri neúčasti p. Kubína ocenenie v zastúpení prevzal predseda RR. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
V nedeľu 10.4. sa delegácia VV KST v zložení P. Perhala, M. Heinrich, E. Fábryová a A.Guldan zúčastnila IVV 
podujatia Jilemnického 25-ka. Bol to už 35. ročník a na dôkaz jeho popularity a mohutnosti stačí zacitovať 
z vyhodnotenia: 
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... V príjemnom jarnom počasí zaevidovali organizátori 3 232 (!) účastníkov, z toho 76 zo zahraničia. Trasy boli 
vedené tak aby boli využité značené turistické chodníky aj neznačené lesné a poľné cesty. Pešie trasy boli 
v dĺžkach 10, 15, 25 km, cyklookruh mal 60 km. a viedol po štátnej ceste, po miestnych komunikáciách a po 
lesných cestách, nebol vyznačený – išlo sa podľa itinerára ktorý dostali cykloturisti na štarte. Po skončení pochodu 
boli vyzbierané odpadky, treba povedať, že na ten počet účastníkov ich nebolo veľa. V chránenom území 
hliadkujúci ochranári nezaznamenali porušovanie zásad ochrany prírody. Vysokú účasť pripisujeme okrem 
tradície a pekného počasia aj zaradeniu do medzinárodného kalendára akcií IVV, preto požiadame o zaradenie aj 
pre budúci ročník. Zaraďte ho do svojho kalendára tiež, príďte 22.4.2012 do krásneho prostredia Manínskej 
tiesňavy a okolitých vrchov na  36. ročník Jilemnického jarnej 25-ky. 
 
Čo dodať, gratulujeme organizátorom z KST Manín Považská Teplá a RR KST Považská Bystrica a želáme im 
veľa chuti a elánu do prípravy mnohých ďalších podujatí. 
 
Zapísal: Dušan Valúch  
 
 
 
                                                                                                                                    Peter Perhala 
                                                                                                                                    predseda KST 


