
Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

24.6. 2011 v Tatranskej Kotline 
                                                                                                                                                                  

Prítomní:    
Členovia VV KST: Peter Perhala, Marek Heinrich, Erika Fábryová, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Arnošt 
Guldan, Vladimír Povoda.  
Prizvaní
Ospravedlnili sa: Ján Pullmann, predseda RK; Anna Mazániková, člen RK;Vladimír Fehérpataky, člen RK; 
Zuzana Kollárová, šéfredaktorka časopisu Krásy Slovenska. 

: Ernest Rusnák, predseda sekcie CT; L.Gancarčík, SHS JAMES; Dušan Valúch, GS a zapisovateľ. 

 

Žilka Milan, Hromada Peter, Zgodavová Stanislava, Potocký Jozef, Bendík Tomáš    
Prítomní za RR KST Poprad:  

 
Program podľa pozvánky: 
1/ Kontrola plnenia úloh                                                                                 P. Perhala 
2/ Aktuálne úlohy organizačnej komisie                                                        M.Heinrich 
3/ Aktuálne úlohy sekcie cykloturistiky                                                         A. Guldan, E.Rusnák 
4/ Príprava 33. Slovenského zrazu cykloturistov                                           E. Rusnák 
5/ Návrh hlavných podujatí KST 2012                                                           Š.Kuiš 
6/ Rekonštrukcia Chaty pod Rysmi                                                                M. Herchl, L.Gancarčík 
7/ Rôzne 
8/ Rozšírené zasadnutie VV s účasťou funkcionárskeho aktívu RR KST Poprad 
9/ Účasť VV na 40.zraze mladých vodákov, Červený Kláštor (25.6.2011) 
 
P.Perhala po úvodnom privítaní prítomných navrhol prispôsobiť poradie jednotlivých bodov programu podľa 
prítomnosti prizvaných, s tým, že na začiatok budú zaradené body 3, 4, ku ktorým referuje prizvaný E. Rusnák, 
bod 6 bude zaradený keď príde prizvaný L.Gancarčík. Proti návrhu neboli námietky. 
(Poznámka: pre účely zápisu zostávajú body v pôvodnom  poradí, s výnimkou predradenia bodu 8 pred bod 7). 
 
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, M. Herchl,  

E. Škutová, J. Štefák 
  31. 5. 11  termín plynie 

Stav: úloha stagnuje. Podľa M. Heinricha nedávne rozšírenie okruhu riešiteľov tejto úlohy nie je produktívne, 
navrhol naopak zúžiť na dvoch. VV súhlasil a predĺžil termín. Z: A.Guldan, M. Herchl, nový KT: 31.7.2011 
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: NT: 30.6.2011,  M. Heinrich požiadal o predĺženie termínu. Nový KT: 31.8. 2011   
Uznesenie 46/2010: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s klasifikačnou komisiou  aktualizovať záznamník Cesta 
SNP – vytvoriť elektronickú verziu terajšieho záznamníka Cesta SNP a tú rozposlať dotknutým regiónom na 
aktualizáciu. Z:  A. Guldan,  J. Racek, M. Petrík; T: 28.2.2011. 
Stav: NT: 31.8.2011, termín plynie. Ako informoval A.Guldan úloha viac-menej stagnuje, lebo predsedovi 
sekcie PT sa nedarí nájsť dobrovoľníka, ktorý by jestvujúce podklady prepísal do počítača. Otázka na E. 
Fábryovú, či by bolo možné motivovať odmenou. Š.Kuiš poradil aby sekcia PT požiadala o pomoc sekciu 
mládeže. Nebolo prijaté nové uznesenie. 
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 A. Guldan; oficiálne rokovanie sa uskutočnilo, na to nadviazalo stretnutie v užšom kruhu, 
k technickému riešeniu splavu (sklzu). Úloha zostáva v sledovaní, nový KT 31.8. 
Uznesenie 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: NT 30.6.2011, termín plynie. M. Heinrich požiadal o hlasovanie o zrušení tohto uznesenia, pretože v ňom 
nevidí zmysel. D.Valúch navrhol dať modelový text k dispozícii predsedom regionálnych rád ako metodickú 
pomoc centra,vytvorenú po vzore Bardejova. Š.Kuiš navrhol predsedovi propagačnej komisie aby zadal 
vytvorenie samolepky, ktorou by mohli byť označené obchody a služby poskytujúce zľavu pre členov KST. 
Uznesenie zostalo zachované pod pôvodným čislom, v novom znení, a keďže v takomto ponímaní ide 
o marketingovú záležitosť, aj s novým nositeľom úlohy: 
Uznesenie 64/2010: VV poveruje GS aby modelový text upravil pre účely RR a zabezpečil jeho rozposlanie 
predsedom RR a ukladá propagačnej komisii pripraviť návrh samolepky s motívom KST a textom „priateľ 
turistiky“, s tým, že takouto samolepkou by mohli byť označené obchody a služby poskytujúce zľavu pre členov 
KST. 
Z: E. Fábryová, D. Valuch, T: 31.7.2011.    
Uznesenie 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 v tejto úlohe je priveľa riešiteľov a úloha stagnuje. A. Guldan presadzuje riešenie „po dobrom“, M. 
Heinrich chce ísť do sporu. P.Perhala navrhol, aby vlastníka lesov v tomto i v iných podobných prípadoch 
kontaktoval právny zástupca KST. O návrhu sa hlasovalo, výsledok: 4x za, 2x proti, 1 sa zdržal 
Uznesenie zostalo zachované pod pôvodným čislom, v novom znení, s novým nositeľom úlohy: 
Uznesenie 66/2010: VV poveruje právneho zástupcu KST kontaktovať majiteľa lesa medzi obcami Kopec 
a Zliechov kde došlo k poškodeniu turistického značenia na trase európskej magistrály E8/TZT 0801 a vyzvať ho 
k náprave stavu (buď obnovenie značenia na pôvodnej trase alebo vyznačenie novej verzie trasy, po dohode KST 
s vlastníkom pozemku) Z: M. Heinrich, KT 31.8.2011.  
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: NT priebežne, termín plynie. Š.Kuiš informoval, že nové kolo pre projekty cezhraničnej spolupráce 
SK/UA ešte stále nebolo vypísané. 
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: Memorandum bolo do kancelárie primátora zaslané vo februári 2011, k odozve zo strany primátora 
nedošlo, termín prijatia delegácie KST u primátora sa nepodarilo získať. P. Perhala informoval, že GS 
v spolupráci so Š. Barányim zabezpečil pozvanie primátora na oficiálne prijatie medzinárodných účastníkov 
plavby TID 2011, ktorého sa 13.7. za KST zúčastnia P. Perhala a A. Guldan. Neformálne stretnutie s primátorom 
využijú na pripomenutie Memoranda a získanie termínu stretnutia k jeho podpisu. Úloha zostáva v sledovaní.   
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 (po potvrdení poskytnutia štátnej dotácie) hodinovou sadzbou 15 €  „v hrubom“, 
podľa počtu odpracovaných hodín. T: 30.10. 2011. 
Stav: Odmena nebola zatiaľ vyplatená. Od posledného zasadnutia VV ministerstvo konečne zverejnilo dotácie,  
KST je medzi príjemcami, E. Fábryová  si schválenú odmenu nehodlá nárokovať, kým sa  „štátne“ peniaze 
neobjavia na účte KST. Úloha sa vypúšťa zo sledovania 
V tejto súvislosti P. Perhala informoval, že pre KST bola na rok 2011 pridelená dotácia v celkovej výške 
77 700,00 €, rozdelená do troch podprogramov: na športové podujatia detí, žiakov a študentov (celoročný 
program PTZ a zrazov s prihliadnutím na zapojenie všetkých regiónov Slovenska) v sume 23 800 €; na 
osvetu a propagáciu v oblasti športu –organizovanie aktivít (použitie na údržbu a obnovu TZT) v sume 
52 600 €; na osvetu a propagáciu v oblasti športu – publikačná činnosť (s použitím na web a ďalšie formy 
propagácie turistiky pre deti a mládež) v sume 1 300 €. Veľmi pozitívne je takmer 50%-né navýšenie oproti  
predchádzajúcemu roku, menej priaznivá je regulácia použitia - neumožňuje čerpanie na mzdy zamestnancov, tie 
musia byť pokryté z vlastných zdrojov KST.  
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. Téme je venovaný samostatný bod programu. Ako v ďalšej kontrole úloh 
vysvitlo, uznesenie je možné vypustiť zo sledovania, ten istý predmet úlohy je totiž obsiahnutý v uznesení 40/2011 
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: Úloha zatiaľ splnená čiastočne (ChpZp a Téryho chata). P. Perhala požiadal o zmenu nositeľa úlohy, presun 
do agendy člena VV pre majetok M. Herchla, s predĺžením termínu do 31.8.   
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 
Keď ani ďalší mesiac, napriek ochote KST ku kompromisu a zníženiu nájmu, nájomkyňa M. Bezaniuková novú 
zmluvu nepodpísala, bolo prijaté nové uznesenie: 
Uznesenie 50/2011: VV ukladá konateľovi Turservisu vyzvať M. Bezaniukovú k neodkladnej úhrade faktúr podľa 
platnej starej nájomnej zmluvy. Z: P. Perhala, T: ihneď 
Stav: M. Bezaniuková už nové zmluvy podpísala, tým pádom je uznesenie 50/2011 bezpredmetné a spolu 
s uznesením 05/2011 sa vypúšťa zo sledovania.  E. Fábryová informovala, že M. Bezaniuková síce nové zmluvy 
podpísala ale neuhrádza záväzky, ktoré jej z nich vyplývajú. P. Perhala prisľúbil že v rámci plánovanej 
inventarizácie TD Bardejov sa osobne stretne s M. Bezaniukovou a vyzve ju k zlepšenej platobnej disciplíne. 
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: List právneho zástupcu KST s písomnou výzvou predchádzajúcemu chatárovi J. Gantnerovi k urovnaniu 
nezrovnalostí medzi inventárnym zápisom a preberacím protokolom bol koncom mája odoslaný, adresát ho 
neprevzal. M. Heinrich navrhol vypustiť zo sledovania uznesenie 07/2011 a podať na J. Gantnera trestné 
oznámenie. Nové uznesenie nebolo prijaté. 
Uznesenie 17/2011: VV ukladá riešiť legislatívnu ochranu značenia – podniknúť všetky kroky, aby sa ochrana 
značkovaných chodníkov dostala do pripravovaného zákona o ochrane prírody. Z: M Heinrich, T: priebežne  
Stav: dlhodobá úloha. M. Heinrich navrhol aby sa úlohy tohto typu nesledovali v rámci operatívy, lebo v rámci 
zasadnutí výkonného výboru  sa neúmerne naťahuje Kontrola úloh. Vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 20/2011: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing dosledovať vysporiadanie medzi 
D. Kýpeťom a KST.  Z: E  Fábryová, KT 7.5.2011  
Úloha je dlhodobá, pripravujú sa podklady pre trestné oznámenie na D. Kýpeťa. 
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 M.Rusnáka s ktorým má TURSERVIS s.r.o.  mandátnu zmluvu. Z: M. Herchl, T: priebežne. 
Stav: P.Perhala informoval, že mandátna zmluva Turservisu KST s M. Rusnákom bola k 31.12.2010 vypovedaná 
a  M. Rusnák dodal podklady pre uzatvorenie novej mandátnej zmluvy už s KST, okrem iného aj rozpočet na 
prestavbu WC na Zbojníckej chate, v hodnote takmer 100 tisíc €, čo E. Fábryová označila za absolútne 
nepriechodné.  Po konzultácii s L. Gancarčíkom (SHS JAMES ) a chatárom L. Záhorom sa reálnou alternatívou 
javí možnosť uzavrieť s L. Záhorom zmluvu o dielo na úsporný variant opravy WC, v hodnote 5 000 €. Preto P. 
Perhala navrhuje nepodpísať novú mandátnu zmluvu s M. Rusnákom a zrušiť súvisiace uznesenie 22/2011. VV 
po diskusii jednomyseľne schválil návrh na Zmluvu o dielo s L. Záhorom. Uznesenie zostalo zachované pod 
pôvodným číslom, ale v novom znení: 
Uznesenie 22/2011: VV schvaľuje, aby KST a SHS JAMES uzavreli zmluvu o dielo s nájomcom Zbojníckej 
chaty L. Záhorom na vykonanie nevyhnutných opráv WC v nákladovom limite 5 000 €, pričom súčasťou zmluvy 
bude špecifikácia nákladov (súpis materiálu a prác). Z: M. Herchl, T: 31. 7. 
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: M.Herchl informoval, že osobné stretnutie tímu sa uskutoční v Martine počas 58.SZT. KT: 22.7.2011 
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: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.  
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: P. Perhala informoval, že v bode (a) je úloha splnená, v bode (b) bude realizácia priebežne. 



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 
Stav: Návrh bol dodaný, no nezodpovedal zadaniu a nikomu z VV sa nepáčil. Aby nedochádzalo k zbytočnému 
hromadeniu počtu uznesení, aj v tomto prípade VV schválil  pod pôvodným číslom, uznesenie v novom znení: 
Uznesenie 36/2011: VV ukladá predsedovi propagačnej komisie KST osloviť spoločnosť LaserArt (prípadne aj 
iného dodávateľa) a vyžiadať cenovú ponuku na výrobu farebného reliéfneho loga o priemere 30 cm, s garanciou  
farebnej stálosti. Z: M. Herchl, D. Valúch, KT: 22.7.2011  
Uznesenie 37/2011: VV schvaľuje cenový vzorec pre výpočet predajnej ceny chatiek z RS Kokava-Háj 
nasledovne: cena znaleckého posudku + 1/9  z ocenenej hodnoty inž. sietí + cena pozemku. Návrh kúpno-
predajných zmlúv pripraví podpredseda pre O a L.   Z: M. Heinrich, T: 24.6. 
Stav: podpis kúpno-predajných zmlúv sa oddialil, nakoľko jeden z kupcov žiadal dokladovanie ocenenia 
inžinierskych sietí. Predĺžený termín do 31. 7. 2011 
Uznesenie 40/2011: VV KST ukladá organizačnej komisii aby dopracovala VP 8 „O zásadách udeľovania 
oceňovaní KST“ a revíziu VP 1 „O členstve v KST“, VP 2 „Organizačný poriadok“  a návrh VP 18 „O archivácii“ 
a predložila ich na schválenie Ústrednej rade. Z: M. Heinrich; T: 3.12.2011 
Stav: termín plynie. M.Heinrich upozornil na to, že v kontrole úloh figuruje takmer totožné uznesenie aj pod  
číslom 93/2010, ktoré preto navrhol vypustiť.  
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; predĺžený T: 31. 7.2011   
Stav: termín plynie. A Guldan informoval o paralelnej iniciatíve Ing. Milana Poliaka, ktorý navrhuje uplatniť proti 
investorom MVE na toku Hrona a ďalších doteraz bežne splavných slovenských riekach podanie na ústavný súd 
v tom zmysle, že výstavba MVE na riečnych tokoch, ktoré nie sú (a nesmú byť) privátne, znamená okrem iného aj 
upieranie ústavou zaručeného práva občanov na voľný pohyb (rekreačným) plavidlom po riečnom toku, verejnej 
vodnej ceste. A. Guldan sa podrobnejšie zoznámi s touto iniciatívou a navrhne v spolupráci s J. Šoffom ďalšie 
kroky KST v tejto záležitosti. Nebolo prijaté nové uznesenie. 
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 
Stav: Š. Kuiš podklady pripravil, úloha je splnená, vypúšťa sa zo sledovania. 
Okrem toho boli získané ďalšie podklady z externého prostredia s odlišnou metodikou oceňovania reklamných 
plôch. Oba zdroje boli použité na vytvorenie cenového návrhu pre rokovanie  s obchodnou firmou, ktorá má 
záujem o umiestnenie svojej reklamy na horských chatách KST. Záujemca cenový návrh KST neakceptoval, 
pripraví svoj protinávrh.   
Uznesenie 51/2011: VV schvaľuje účasť člena stavebného výboru E. Rusnáka na kontrolnom dni dňa 19.5. 
a účasť  dvoch členov stavebného výboru (P.Perhala, M. Herchl) na otvorení sezóny na stavenisku. Sekretariát 
zabezpečí cestovné príkazy. Z: sekretariát, T: podľa textu.  
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 48/ 2011: V záujme komplexného zabezpečenia turistického programu a trás 7. MZZT, poveruje VV 
KST P. Perhalu aby urovnal roztržku medzi predsedom OŚ E. Rusnákom a predsedom RR SNV V. Jeremiášom. 
Z: P. Perhala, KT: 24.6.  
Stav: P.Perhala prejedná záležitosť s E. Rusnákom na tomto zasadnutí VV KST, nakoľko je prizvaný v inej 
záležitosti v rámci programu zasadnutia.  
Uznesenie 49/2011:  VV schválil delegátov na hlavné podujatia KST  
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 
P. Perhala požiadal  A. Guldana a E. Fábryovú aby referovali o priebehu dvoch podujatí, ktoré sa už uskutočnili.  
A. Guldan konštatoval, že stretnutie čitateľov Krás Slovenska na Pilsku poznamenalo zlé počasie, napriek tomu 
bolo (podľa počtu vydaných účastníckych listov) okolo 500 účastníkov. Domáci zjavne urobili všetko pre to, aby 
sa prezentovali v dobrom svetle, nedá sa im uprieť snaha. Slabšie to bolo s koordináciou medzi domácimi 
organizátormi a vedením redakcie časopisu Krásy Slovenska. Záverečný program bol pripravený alternatívne na 
futbalovom ihrisku aj v priestoroch klubovne futbalistov, pre neutíchajúci dážď sa všetko sústredilo pod strechu. 
Súčasťou bola aj inštalácia výstavy  KS 90 a odovzdanie ocenení KST viacerým oravským funkcionárom. 
Začiatok sa však z pôvodne ohláseného času 16.00 niekoľkokrát posúval, čo mnohých zmoknutých turistov 
odradilo a na program nepočkali, priveľa improvizácie ani takémuto neformálnemu podujatiu neprospieva.  
E. Fábryová doplnila, že program sa síce rozbiehal pomaly, ale prezentácia miestnych folklórnych súborov od 
najmenších až po takmer dospelých potom gradovala a kto vydržal, zažil výbornú atmosféru.   
Na návrh P. Perhalu  bolo prijaté uznesenie: 



Uznesenie 69/2011: VV uložil členovi redakčnej rady KS A. Guldanovi nech svoje kritické postrehy zo stretnutia 
čitateľov prezentuje na najbližšom, júlovom stretnutí redakčnej rady, aby sa organizátori v budúcnosti vyvarovali 
podobných chýb. Z: A. Guldan, T: 31.7. 
E. Fábryová informovala o podujatí EURORANDO 2011, zlievanie vôd na trojhraničí. Myšlienka podujatia 
dávala príležitosť na oslovenie širšej aj neorganizovanej turistickej verejnosti a na odskúšanie spolupráce KST 
s KČT a ÖTK, prejavili sa však všetky riziká toho, že nešlo o tradičné podujatie a že sa na príprave podieľalo viac 
organizátorov. Za KST bol garantom prípravy predseda sekcie PT, ktorému ťažko niečo vytknúť, opakovane sa 
snažil zapojiť do „predkola“ podujatia turistov v regiónoch, zabezpečil dostatok informácií aj vkusný účastnícky 
list, účasť bola napriek priaznivému počasiu pomerne nízka. Priebeh záverečného programu v Břeclavi sa 
domácim tiež trochu vymkol z rúk a bol chvíľami chaotický. Pozitívne bolo, že sa popri sekcii PT do prípravy 
a účasti zapojila sekcia JT KST. Dôležité je aj to, že sa podujatie vôbec uskutočnilo, delegácia ktorá pôjde na jeseň 
na veľké finále EURORANDO 2011 do Španielska, nepocestuje s prázdnymi rukami, ale so vzorkou vody, 
pozlievanej jednak zo slovenských riek, jednak zo sútoku Dyje a Moravy. VV vzal informáciu na vedomie. 
Uznesenie 52/2011: VV vyzýva sekcie CT, VT a VhT aby pripravili zásady zrazov pre svoje presuny, aby bol 
pripravovaný organizačno-metodický materiál (Rukoväť organizátorov zrazov KST ) aplikovateľný pre všetky 
sekcie. Z: A. Guldan, M. Rusnák, J. Šoffa, V. Jeremiáš, T: 23.9.2011 
Stav: termín plynie 
Uznesenie 53/2011: VV odporúča klasifikačnej komisii prizvať na svoj najbližší aktív predsedu, resp. povereného 
zástupcu sekcie PT a ukladá im nájsť riešenie ako vyjsť v ústrety neregistrovaným turistom, ktorí majú záujem 
plniť podmienky pre získanie odznakov (OTO, TTO). Z. V. Povoda, M. Petrík, T: 23.9.2011 
Stav: termín plynie 
Uznesenie 54/2011: VV ukladá podpredsedníčke pre E a M a predsedníčke ekonomickej komisie E. Fábryovej 
dohodnúť si s členmi RK termín a umožniť im vykonať kontrolu ekonomickej evidencie za 1. Q. 2011. Z: E. 
Fábryová, T: 30.6.2011 
Stav: termín plynie, E. Fábryová požiadala o jeho predĺženie do 31.8, bude to tým pádom kontrola ekonomickej 
evidencie za 1. polrok. VV požiadavku akceptoval. 
Uznesenie 55/2011: VV ukladá predsedom majetkovej a ekonomickej komisie termínovo doplniť a do konca roku 
realizovať harmonogram inventarizácií všetkých prevádzovaných objektov vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve  
KST. Z: E. Fábryová, M.Herchl, T: priebežne do 31.12.2011 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 56/2011: VV ukladá generálnemu sekretárovi zabezpečiť mailové hlasovanie per rolam o 3 zmluvách: 
- aktualizovaná Zmluva o príprave tlači a distribúcii časopisu Krásy Slovenska s platnosťou od 1.1.2011 
- Dodatok č.1 o ukončení Zmluvy (z roku 2009) o príprave,tlači a distribúcii časopisu Krásy Slovenska, k 
 31.12.2010 
- aktualizovaná Licenčná zmluva na používanie ochrannej známky Krásy Slovenska. 
Z: D.Valúch, T: 16.5.2011 
Stav: P.Perhala zrekapituloval priebeh a výsledok hlasovania. Zmluvy boli per rolam schválené s pripomienkami, 
hlasovalo za ne 5 zo 7 členov VV, jeden sa nezúčastnil, jeden hlasoval nejednoznačne. Po zapracovaní 
pripomienok bolo upravené znenie predložené druhej strane (Dr. Kollár, Dajama), ktorá textáciu zmlúv 
akceptovala. Zmluvy boli obojstranne podpísané 19. mája, na redakčnej rade časopisu.  
Uznesenie 70/2011: VV schválil podpísanie troch zmlúv týkajúcich sa vydávania časopisu Krásy Slovenska: 
Dodatok č.1 o ukončení doterajšej Zmluvy (z roku 2009) o príprave tlači a distribúcii časopisu Krásy Slovenska k 
 31.12.2010; aktualizované znenie Zmluvy o príprave, tlači a distribúcii časopisu Krásy Slovenska s platnosťou od 
1.1.2011, aktualizované znenie Licenčnej zmluvy na používanie ochrannej známky Krásy Slovenska. VV ukladá 
predsedovi KST a členom redakčnej rady časopisu dbať na dodržiavanie ustanovení predmetných zmlúv. 
Z: P. Perhala, M. Herchl, A. Guldan, T: priebežne 
Za uznesenie nehlasoval Š. Kuiš, pretože odmieta samotný princíp hlasovania per rolam s výnimkou jeho 
aplikovania v jednoduchých záležitostiach, kde sa dá rozhodnú áno-nie. P. Perhala ho požiadal, aby svoje výhrady 
k používaniu hlasovania per rolam predniesol v rámci bodu Rôzne. 
Úloha z uznesenia 56/2011 je splnená, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 57/2011: VV schválil účasť delegácie KST na letnom zraze turistov MTSz, Sopron, 10.-13.6.2011, 
v zložení Š.Kuiš a A.Ollé (predseda RR KST Dun. Streda) a účasť M. Markušovského (predseda RR KST 
Rožňava) s tlmočníkom na OŠ Krajina roka, Sopron, 12.6.2011, poveril sekretariát vystavením príslušných 
cestovných príkazov. Z: sekretariát, T: podľa textu  
Stav: Š. Kuiš podal ústnu  informáciu zo zrazu. Zúčastnilo sa cca 400-500 turistov, podujatie bolo organizačne 
dobre pripravené, s bohatým programom. Zameraním sa líši od ponímania zrazov KST, čo je dané aj iným rázom 
terénu a krajiny. Prevládajú fakultatívne výlety v kombinácii autobus + pešo a tzv. výkonnostné túry, kde účastníci 
absolvujú predpísané kontroly a snažia sa o čo najlepší čas. Maďarská strana navrhla stretnutie predsedov MTSz 
a KST na podujatí 50-ročnice najvýznamnejšej maďarskej diaľkovej turistickej trasy, v Hollóháza, 13. 8. , čo však 



koliduje s našim podujatím NVK. Ďalšia príležitosť bude pri ukončení Krajiny roka 9.9. v Rožňave, pravidelné 
novembrové stretnutie delegácií KST a MTSz  bude v Maďarsku.  
Zo zasadnutia medzinárodného OŠ Krajina roka zaslal M. Markušovský písomnú správu. V sprievodnom 
programe bude o. i. konferencia na tému Udržateľný rozvoj regiónu, KST má zabezpečiť vystúpenie k tejto téme 
za slovenskú stranu. VV vzal informáciu na vedomie. Úloha je splnená, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 58/2011: VV ukladá sekretariátu KST písomne vyrozumieť D. Kýpeťa, že KST nepristupuje na jeho 
návrh majetkovej kompenzácie a požiadať ho aby si vlastné zariadenie z RS Kokava-Háj odviezol na vlastné 
náklady, v termíne do konca mája 2011. Z: sekretariát, T: 31.5.2011. 
Stav: D. Kýpeť najprv  reagoval tak, že je s vyprataním uzrozumený, no potom termín vypratania nedodržal pod 
zámienkou, že našiel kupca na hlavný objekt RS Kokava-Háj, ktorý si vraj chce predmetnú výbavu miestností od 
neho odkúpiť a ponechať ako zariadenie objektu. Koncom mája D. Kýpeť avizoval, že do 10 dní príde s kupcom 
do sídla KST rokovať o cene, stretnutie sa však doteraz  neuskutočnilo a zrejme sa ani neuskutoční. VV schválil  
pod pôvodným číslom uznesenie v novom znení: 
Uznesenie 58/2011:  VV ukladá sekretariátu opätovne vyzvať D. Kýpeťa aby priestory urýchlene vypratal. Ak tak 
neurobí do konca júna, za každý ďalší mesiac mu bude účtované skladné 100 €/mesačne. Z: E. Fábryová, D. 
Valúch, T: ihneď 
Uznesenie 59/2011: VV ukladá sekretariátu (A. Luhová) pripraviť splnomocnenie pre mandatára V. Schmidta  na 
zastupovanie KST a TURSERVIS KST, s.r.o.  v predmetnom územnom konaní.  Z: sekretariát, T: ihneď.  
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 60/2011: VV schválil účasť delegácie KST na výročnej konferencii ÖTK, Viedeň, 14.-15.5., v zložení 
P. Perhala, E. Fábryová, D. Valúch. Sekretariát vystaví príslušné cestovné príkazy. Z: sekretariát, T: podľa textu.  
Stav: konferencia sa nekonala, uskutoční sa v náhradnom termíne, pravdepodobne vo 4.Q.  
Úloha nateraz bezpredmetná, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 61/2011: VV ukladá podpredsedníčke pre E a M dodatočne zaradiť do nákladov rozpočtu KST 2011 
457 €  - poplatok  za členstvo v NFI. Z: E.Fábryová, T: ihneď 
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 62/2011: V rámci prevencie výskytu incidentov, k akému došlo na útulni v sedle Ďurková a v záujme 
ochrany dobrého mena KST na chatách ktoré spravujú RR KST, resp. OKST, ukladá VV predsedom regionálnych 
rád, aby preverili ubytovacie pomery a  písomne vyzvali všetkých správcov a chatárov vo svojej pôsobnosti, nech 
dôsledne dodržiavajú ubytovací poriadok a dbajú na zachovávanie nočného kľudu. Z: P. Perhala, T: priebežne. 
Stav: trvalá úloha, vypúšťa sa zo sledovania v rámci operatívnej kontroly úloh. P. Perhala v tejto súvislosti 
požiadal M. Heinricha aby zvážil upresnenie podmienok pre používanie názvu a loga KST v stanovách KST. 
Tému chce otvoriť v diskusii na najbližšom zasadnutí ÚR. 
Uznesenie 63/2011: VV schvaľuje Dohodu o spolupráci KST a VÚC Žilina v tej podobe ako bola pripravená. 
Poveruje sekretariát KST dohodnúť so sekretariátom predsedu ŽSK termín a miesto slávnostného podpisu zmluvy 
a medializovať to zverejnením tlačovej správy. Z: sekretariát, T: 31.5.  
Stav: Nepodarilo sa dohodnúť podpis v májovom termíne, všetko však nasvedčuje tomu, že Dohodu bude možné  
podpísať 7. júla, v rámci oficiálneho otvorenia 58.SZT. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 64/2011: VV ukladá podpredsedovi pre O a L dohliadnuť na aktualizáciu sídla KST v listoch 
vlastníctva majetkových objektov KST. Z: M. Heinrich, T: 31.3. 2012   
Stav: termín plynie. Je to dlhodobá úloha. 
Uznesenie 65/2011: VV schvaľuje kroky P. Perhalu, vyjadrené v liste predsedovi AŠPV Jánovi Holkovi. Vedenie 
KST podporuje zámer aktivizovať a podporiť generačnú výmenu v nadradených štruktúrach športových 
organizácií (KST je súčasťou Asociácie športu pre všetkých (AŠPV), AŠPV je súčasťou Slovenského združenia 
telesnej kultúry  (SZTK)), pretože ich súčasná forma existencie a (ne)činnosti stratila opodstatnenie.   
Stav: uznesenie nemá charakter úlohy, vypúšťa sa z kontroly úloh. 
Uznesenie 66/2011: VV schvaľuje P.Perhalu ako delegáta na VZ SZTK a poveruje A. Guldana aby bol druhým 
zástupcom  KST vo  VV  AŠPV. Z: P.Perhala, A.Guldan, T: ihneď 
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.  Z priebehu VZ stručne informoval P.Perhala. Vo funkcii predsedu 
SZTK bol aj na ďalšie obdobie potvrdený M. Kukumberg. V rámci diskusie na VZ SZTK zaznel návrh predať 
majetok SZTK a rozdeliť ho medzi členské zväzy. Reagoval M. Herchl, na margo nedávnej eskalácie konfliktu 
medzi predsedom KST a predsedom AŠPV SR vyjadril svoj názor, že priame členstvo KST v SZTK nevidí ako 
reálne. Neodporúča aby KST vystúpilo z AŠPV SR. 
Uznesenie 67/2011: VV schvaľuje výmenu okien pred začiatkom zimy 2011/2012, odporúča však vyžiadať od 
nádejného dodávateľa referencie dokazujúce skúsenosti s inštaláciou vákuovaných okien v nadmorskej výške 
okolo 2 000 m n.  m. Z: M. Herchl, KT: 30.6.2011 
 Stav: termín plynie, P. Perhala požiadal nájomcu I. Fabrícia, aby zaslal referencie od dodávateľa okien. Nakoľko 
sa tak doteraz nestalo, bol požiadaný M. Herchl, aby urgoval požadované referencie. 
Uznesenie 68/2011: VV vyslovuje pochvalu pracovníčke sekretariátu Ide Ovečkovej za veľmi dobrú a dôslednú 
prípravu a koordináciu s príslušnou RR pri zabezpečovaní doterajších výjazdových zasadnutí.  



Stav: P. Perhala s uspokojením konštatoval, že Ida Ovečková si pochvalu vyslovenú v Sobotišti zaslúži aj za 
prípravu logisticky náročného júnového zasadnutia VV v Tatranskej Kotline, spojeného s presunom z T.Kotliny 
do  Červeného Kláštora. Uznesenie nemá charakter úlohy, vypúšťa sa z kontroly úloh.                                                                               
 
2.  Aktuálne úlohy organizačnej komisie (M. Heinrich) 
Bod uviedol V. Povoda, člen VV pre komisie konštatovaním, že nový predseda organizačnej komisie má na čo 
nadviazať, zároveň vyjadril očakávanie, že sa organizačná komisia sústredí na aktualizáciu VP. 
M. Heinrich potvrdil, že to považuje za prioritu, v ďalšom období (po roku 2012) však má v pláne znovu sa 
pozrieť aj na stanovy  KST, s cieľom zmodernizovať ich a zjednodušiť viac, než sa to podarilo pri nedávnej 
aktualizácii (schválenej valným zhromaždením v roku 2011). Najbližšie stretnutie organizačnej komisie je zvolané 
na 6. júla. VV vzal informáciu na vedomie a neprijal k tomuto bodu rokovania žiadne nové uznesenie, keďže 
úlohy komisie sú jasné.  
 
3.  Aktuálne úlohy sekcie cykloturistiky (A. Guldan, E.Rusnák) 
Bod len stručne uviedol A. Guldan, člen VV pre sekcie, slovo odovzdal predsedovi sekcie CT E. Rusnákovi.  
Okrem témy blížiaceho sa cyklozrazu, ktorému je v programe tohto zasadnutia VV venovaný nasledujúci bod, 
informoval E. Rusnák o školení cvičiteľov, pripravovanom na október. Termín bude upresnený. 
 
4.  Príprava 33. Slovenského zrazu cykloturistov  (E. Rusnák) 
Predseda OŠ E. Rusnák zrekapituloval peripetie s definitívnym určením miesta 33. SZCT. Zraz bol pôvodne 
pridelený Rožňave, ale po viacnásobných signáloch od M. Markušovského, že je zraz vzhľadom na nulovú  
podporu mesta a málo početné cykloturistické zázemie ohrozený, z pozície predsedu sekcie CT hľadal E. Rusnák 
východisko a našiel ho v Tatranskej Kotline, kde našiel jednak ústretového partnera a vhodné zrazové centrum 
v miestnom sanatóriu, jednak získal podporu blízkeho mesta Spišská Belá. Vyškrtnutie cyklozrazu zo záverečného 
programu Krajina roka by, ale nebol dobrý signál ani voči domácim cykloturistom ani voči zahraničným 
partnerom tohto podujatia – NFI a MTSz, preto bolo prijaté „šalamúnske“ riešenie - prepojiť obe zrazové centrá 
do tzv. Slovenského týždňa cykloturistiky, umožňujúceho cykloturistom, pokiaľ na to budú mať dostatok času, 
spoznať túto časť Slovenska v severojužnej osi od Tatier a Spiša na hranici s Poľskom až po gemersko-turniansky 
región na hranici s Maďarskom. Prekvapil ho predbežne veľmi malý záujem cykloklubov a cykloturistov, požiadal 
preto o pomoc pri zintenzívnení propagácie podujatia.  
Uznesenie 71/2011: VV ukladá sekretariátu zintenzívniť propagáciu 33. SZCT na www.kst.sk: zaradiť upútavku 
na hlavnú stránku a posunúť termín prihlášok na 27.7., ďalej zabezpečiť opravu termínu v KS 7-8/2011 a 
rozposlať prihláškový materiál členom ÚR. Z: A. Guldan, D. Valúch, T: ihneď 
Zvýšenie dotácie využili na pokrytie nákladov na zrazové odznaky. V následnej diskusii kriticky vystúpil Š. Kuiš, 
podľa neho je malý záujem o 33. SZCT dôsledkom pridlhého „šachovania“ s miestom a termínom. V tejto 
súvislosti varoval, že situácia sa o rok môže zopakovať, ak sa bude koketovať s argumentom, že v záujme 
striedania regiónov treba dať cyklozraz 2012 do Piešťan alebo na Oravu. RR Stará Ľubovňa si rok 2012 nevybrala 
náhodou, vzhľadom na okrúhle výročie založenia mesta sa očakáva ústretovosť radnice, ak bude zraz súčasťou 
osláv, ľahšie získa podporu mesta a takéto momenty treba využívať. Záujem a ochota Piešťan a Oravy sa cení, 
treba  s nimi rátať, ale až na nasledujúce roky 2013 a 2014.  
Mimo program zasadnutia VV požiadal P. Perhala E. Rusnáka o informáciu aký je stav prípravy 7. MZZT, so 
špeciálnym zreteľom na vzťahy medzi KST TJ Javorinka Levoča a RR KST Spišská Nová Ves - dôvody a návrh 
riešenia vzniknutého napätia. Podľa E. Rusnáka nejde o žiadny osobný spor, ale o to, že zaradenie Javorinky pod 
RR SNV nezohľadňuje územno-správne väzby. V záujme dlhodobého riešenia chce požiadať o preregistráciu TJ 
Javorinka Levoča do RR KST Poprad, s čím podľa predbežnej konzultácie RR KST Poprad  súhlasí, bude možné 
si to overiť v rozšírenej časti zasadnutia. Pre 7.MZZT je zabezpečené ubytovanie na internátoch v dvoch cenových 
úrovniach 7,50 € a 9,50 € za osobu a noc. Náročnejší sa budú môcť ubytovať aj v miestnych hoteloch 
a penziónoch (14 €). OŠ spolupracuje s mestom Levoča na zabezpečení kultúrneho programu, okrem vystúpenia 
hudobných súborov chystajú vstupy do múzea, výstavu historických máp, večerné prehliadky historického jadra 
mesta. Čo sa týka vyhliadnutých trás, obnova značenia začne na jeseň. 
Š..Kuiš komentoval návrh na preregistráciu ako perspektívne dobrý, ale neodporúča to riešiť pred 7.MZZT. P. 
Perhala poďakoval E. Rusnákovi za účasť na zasadnutí, ocenil jeho úsilie pripraviť čo najlepšie 33.SZCT 
a 7.MZZT a zopakoval požiadavku, aby bol na všetky zostávajúce zasadnutia OŠ prizývaný predsedu RR SNV V. 
Jeremiáš.  
 
5.  Návrh hlavných podujatí KST 2012  ( Š. Kuiš) 
Š. Kuiš pripravil návrh v písomnej podobe. Materiál bol prerokovaný a v detailoch doplnený. Takto upravený 
materiál dostanú členovia VV k dispozícii do nasledujúceho zasadnutia VV. 
 
6.  Rekonštrukcia Chaty pod Rysmi (M. Herchl, L.Gancarčík) 
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P. Perhala privítal Ladislava Gancarčíka z SHS JAMES, člena stavebného výboru, ktorý bol zriadený pred 
začiatkom rekonštrukcie Chaty pod Rysmi a člena zmiešanej komisie KST a SHS JAMES pre správu a údržbu 
horských chát v spoluvlastníctve. L. Gancarčík  najprv zhrnul aktuálne požiadavky na opravu/údržbu z chát ktoré 
sú v prevádzke: Zbojnícka chata – riešenie opravy suchého záchodu v úspornom variante (zmluva o dielo 
s chatárom); Téryho chata - vlhne jedna stena, problémy so starým kotlom vykurovania, radiátormi a čerpadlom, 
požiadavka na prevložkovanie komína; Chata pri Zelenom plese – urgentná je výmena kotla. Chatár už nový kotol 
zarezervoval, odhadované náklady vrátane dopravy, demontáže starého a montáže nového kotla sú cca 8 000 €. 
Chata dostala kladné rozhodnutie KÚŽP - povolenie vypúšťať odpadové vody z ČOV. Treba riešiť poškodený 
kábel – privádzač od MVO. 
Potom podrobne informoval o stave prác na Chate pod Rysmi. Tak ako vlani, ani v tomto roku rekonštrukcii 
počasie príliš nepraje, práce sú  oproti harmonogramu v sklze. Referoval o ponuke ENELu prispieť na náhradné 
riešenie zdroja elektrickej energie, na úsporný variant autonómneho fotovoltického systému, ponuka má dve 
alternatívy. Po diskusii bolo prijaté uznesenie: 
Uznesenie 72/2011: VV schvaľuje ako výhodnejšiu verziu prijať od ENEL príspevok na FVS nie prostredníctvom 
zmluvy o reklame, ale ako finančný dar a poveruje E. Fábryovú vykonať potrebné kroky. Z: E. Fábryová, T: ihneď  
Ďalším dôvodom prítomnosti L. Gancarčíka bolo prerokovanie materiálu Zásady spravovania tatranských chát 
v spoločnom vlastníctve KST a SHS JAMES. Návrh zásad vypracoval SHS JAMES. Zásady boli diskutované bod 
po bode (celkove 8 bodov), na záver boli prijaté dve uznesenia: 
Uznesenie 73/2011: VV schvaľuje návrh zásad spravovania tatranských chát v spoluvlastníctve KST a SHS 
JAMES s pripomienkami a zaväzuje sa postupovať podľa nich pri koordinácii kontrolných a investičných činností 
na uvedených chatách. Z: P. Perhala, T: ihneď  
Text  Zásad so zapracovanými pripomienkami je v prílohe zápisu. 
Uznesenie 74/2011: VV schvaľuje nomináciu troch členov VV KST do Komisie spoluvlastníkov nasledovne: 
Peter Perhala, Erika Fábryová, Miroslav Herchl a poveruje ich, aby vo vzájomnej súčinnosti  aktívne zastupovali 
KST v predmetnej komisii. Z: P. Perhala, E. Fábryová, M.Herchl; T: ihneď 
 
8.  Rozšírené zasadnutie VV s účasťou funkcionárskeho aktívu RR KST Poprad 
P. Perhala privítal členov funkcionárskeho aktívu RR KST Poprad, predstavil im členov VV, generálneho 
sekretára a agendu, ktorú majú na starosti.  Potom požiadal predsedu RR KST Poprad Milana Žilku o úvodné 
informácie  k stavu v regióne a vyzval na otvorený dialóg.  
M.Žilka, predseda RR, člen klasifikačnej komisie  na úvod debaty priznal, že počet organizovaných turistov 
nezodpovedá tradícii tohto regiónu. Podľa počtu preukazov, pre ktoré boli objednávané členské známky na tento 
rok, je v popradskom regióne len 74 turistov – členov KST. Nízky záujem o členstvo je v protiklade s veľkým 
turistickým potenciálom regiónu aj s tým, že o turistické podujatia je záujem. Sympatizantov, občasných 
účastníkov na akciách KST je niekoľkonásobne viac, ako členov. V uplynulej dekáde od roku 2000 sa región 
nespamätal z rozpadu početne najväčších OKST, ktoré v minulosti pôsobili pri podnikoch Vagónka Poprad 
a Chemosvit Svit. RR Poprad nemá svoje webstránky, majú málo inštruktorov a turistických vedúcich, preto si 
netrúfajú organizovať zraz, či iné z hlavných podujatí.  
P.Hromada, podpredseda RR, predseda OKST TJ Lokomotíva Štart  začiatkom roka prevzal od M.Fulku agendu 
pochodov IVV. Podľa jeho doterajšej skúsenosti je záujem o tieto pochody  oproti minulosti slabší, dá sa 
povedať sporadický,  a skôr od zahraničných ako domácich  turistov.  
J.Potocký, predseda KT mesta Poprad, v RR má agendu sekcie PT a sekcie VhT. V Poprade je turistov veľa, 
druhá vec je, že väčšinu z nich neláka organizovaná turistika, nemá vysvetlenie, prečo je to tak. Možno 
paradoxne blízkosť turistických cieľov umožňuje dosahovať ich individuálne, bez potreby využívať klubové 
zázemie, klubový autobus a pod. KT mesta Poprad mesačne organizuje 2-3 akcie otvorené aj pre verejnosť, majú 
pravidelné kontakty a spoluprácu  s inými centrami – najviac s Levočou  a Gelnicou.  Z tradičných podujatí 
spomenul Trojkráľový  výstup na Kráľovu hoľu. Upozornil pri tom, že vysielač Kráľova hoľa v tomto roku 
ukončí prevádzku a dal námet, aby sa KST zaujímalo o možnosť využiť objekt ako útulňu. V. Povoda požiadal 
Popradčanov aby zistili, pod ktoré stredisko prevádzky vysielač patrí, podporil ideu, aby vedenie KST  v tejto 
veci písomne oslovilo riaditeľstvo telekomunikácií.  
T. Bendík, predseda OKST Spišské Bystré  prezentoval skúsenosť dedinského klubu, na rozdiel od mesta si 
nemôžu sťažovať na nezáujem, skôr naopak. Stále prijímajú aj nových členov, ktorí musia vydržať 1 rok 
čakateľskej doby, počas toho roka musia dokázať svoje turistické alebo brigádnické aktivity. Okrem práce so 
značkovaním  majú členovia aj čakatelia možnosť brigádovať na obnove chaty pod Kráľovou hoľou, v lokalite 
Smrečiny. Finančné zdroje z výberu členského by na to nestačili, majú našťastie dobrú spoluprácu s vedením 
obce. Tiež robia v priemere 2 akcie mesačne. 
M. Žilka: región má 175 km TZT, ale mnoho úsekov je v kritickom, až katastrofálnom stave následkom 
polomov a ťažby. Viacerí vyškolení značkári odišli, aktívni sú nateraz len dvaja. Pribúda problém s neštátnymi 
vlastníkmi lesov, rastie počet úsekov, kde zabraňujú vstupu cyklistov a lyžiarov (závory, priekopy). Ako 
negatívny príklad uviedol aj cestu na Sliezsky dom, čo bola obľúbená cyklotrasa, teraz je tam tabuľa so zákazom 



vjazdu pre cyklistov. Reagoval  M. Heinrich – to je problematika, ktorú bude treba riešiť s vedením ŠL TANAP. 
K samotnému horskému hotelu Sliezsky Dom sa  P. Perhala zmienil, že sonduje možnosť aby aj tam platila pre 
členov KST zľava z ceny ubytovania.  
E. Fábryová sa pýtala na skúsenosť domácich s poskytovaním zliav na chatách KST, či chatári  rešpektujú čo im 
ukladá nájomná zmluva. Nezazneli negatívne reakcie.  
A. Guldan

K otázke 

  k stavu TZT podotkol, že z regiónu neprichádzajú objednávky na nové smerovky. Niektoré trasy už 
boli predisponované na okolité RR, ale aspoň niečo by čakal aj od Popradčanov, inak sa im sieť rozpadne. 
Neobstojí výhovorka na nedostatok financií, lebo smerovky a smerovníky objednáva ústredie, nezaťažuje to 
rozpočet RR, ale treba podklady - objednávky, na predpísanom tlačive, alebo aspoň určiť č. trasy a lokality 
TIMov, ktoré treba obnoviť.  

P. Perhalu o stave výkonnostnej turistiky a počte držiteľov výkonnostných tried sa vyjadril P.Hromada
majstrovskú triedu má len on sám, v II. výkonnostnej triede nemajú nikoho, držiteľov odznaku III. VT  je 8. 
Mnohí aj porobia zaujímavé a hodnotné túry, ale nemajú záujem svoje výkony zdokumentovať. 

:  

S. Zgodavová, predsedníčka OKST STH JAMES Vysoké Tatry chcela vedieť viac o situácii v KST, aké sú 
perspektívy, lebo z jej pohľadu organizácia oproti minulosti stratila silu a obáva sa že stráca aj význam, čo ju 
mrzí. Odpovedali jej postupne P. Perhala, E. Fábryová a M. Herchl. Podmienky aké boli v minulosti sa nedajú 
vrátiť, ale aj v súčasnosti  má KST potenciál zostať aktívnou organizáciou, zastupujúcou záujmy turistov proti 
záujmom developerov, ochranárov, správe štátnych lesov a majiteľov neštátnych lesov. V týchto konfrontáciách 
je vedenie KST ochotné viac spolupracovať s inými turistickými organizáciami. Hľadajú sa kontakty na užšiu 
spoluprácu  s obcami a vyššími územnými celkami, pretože perspektívne bude možné získať finančnú podporu 
skôr od miestnej samosprávy než z ministerstiev. Čo sa týka členskej základne, KST sa nebude a priori brániť 
inováciám, ak to pomôže získať nových členov, napr. formou rodinného členstva, zvažuje sa aj individuálne 
členstvo bez nutnosti viazať sa na konkrétny miestny odbor.   
P. Perhala

P. Perhala poďakoval prítomným, že si našli čas na stretnutie s vedením KST, ocenil otvorenú debatu 
a zaujímavé námety ktoré v nej zazneli. Ospravedlnil nutnosť ukončiť stretnutie s ohľadom na sobotňajší 
program. V tejto časti zasadnutia neboli prijímané uznesenia. 

 sa spýtal, aká by  bola reakcia, keby OT TJ Javorinka Levoča požiadala o preregistráciu pod RR 
Poprad. Odpoveď  bola jednoznačne ústretová s tým, že ak z územno-správnych dôvodov viazne komunikácia 
Levoče so Spišskou Novou Vsou, oslabená RR Poprad by posilnenie o agilných Levočanov len uvítala. 

 
7.  Rôzne 
K prerokovávaniu tohto bodu sa výkonný výbor dostal až po presune do Červeného Kláštora. 
7.1  P. Perhala sa vrátil k téme 6. bodu programu. Vyslovil  nespokojnosť so stavom rekonštrukcie Chaty pod 
Rysmi a so spôsobom ako na jej priebeh dohliada člen stavebného výboru za KST, M. Herchl. Vymenoval 
nedostatky ktoré na stavenisku postrehol počas prvého kontrolného dňa druhej stavebnej sezóny, podľa neho sú  
závažné a preto dal návrh odvolať M. Herchla zo stavebného výboru. Rozprúdila sa diskusia, potom sa o návrhu 
hlasovalo. Výsledok: 1x za, 2x proti, 4 sa zdržali. Návrh nezískal podporu ostatných členov VV. 
7.2  M. Heinrich oboznámil členov VV s návrhom na trestné oznámenie proti bývalému správcovi RS Kokava-Háj 
D. Kýpeťovi, z titulu trestného činu poškodzovania pri správe cudzieho majetku. D. Kýpeť bez vedomia KST 
prenajímal priestory RS tretej strane (ENEL-u) na prezentačné účely. Je dôvodné podozrenie že enormné 
nedoplatky za energiu , ktoré za posledný rok nabiehali, boli spôsobené práve týmto konaním D. Kýpeťa.  
O návrhu sa hlasovalo, bol prijatý jednomyseľne.  
Uznesenie 75/2011: VV schvaľuje  podanie trestného oznámenia  KST na  ex-správcu RS Kokava-Háj Drahomíra 
Kýpeťa. Poveruje podpredsedu pre organizáciu a legislatívu pripraviť tento krok a ukladá sekretariátu zabezpečiť 
potrebné účtovno-ekonomické podklady. Z: M. Heinrich, T: 31.7.2011  
7.3 P. Perhala informoval, že Ministerstvo ŠVVŠ nadväzne na svoje rozhodnutie o pridelení dotácií zaslalo 
dotovaným subjektom návrh Zmluvy o pridelení dotácie MŠVVŠ. V záujme urýchlenia administrácie prevodu 
finančných prostriedkov predseda KST poveril začiatkom júna GS aby uskutočnil hlasovanie členov VV KST per 
rolam o zaslanom návrhu. V určenom termíne do 10.6. šiesti hlasovali  za podpis Zmluvy, jeden sa hlasovania 
nezúčastnil. Na základe tohto výsledku  požiadal P. Perhala o zápis uznesenia:  
Uznesenie 76/2011: VV schvaľuje návrh Zmluvy o pridelení dotácie a povereje P. Perhalu, aby ju za KST  
podpísal. Z: P. Perhala, T: ihneď 
7.4 P. Perhala a E. Fábryová predložili VV na schválenie návrh úpravy rozpočtu KST, ktorý zohľadňuje výšku 
pridelenej dotácie MŠVVŠ SR vo výške 77.700,00€ a jej prerozdelenie do výdavkovej kapitoly rozpočtu podľa 
podpísanej Zmluvy o pridelení dotácie. Návrh bol jednomyseľne schválený.  
Uznesenie 77/2011: VV schvaľuje úpravu rozpočtu KST podľa predloženého návrhu, ukladá sekretariátu 
distribuovať upravený rozpočet členom ÚR a zverejniť na www.kst.sk. Z: E. Fábryová, D. Valúch, T: 30.6.2011 
7.5  P.Perhala pripomenul povinnosť uvádzať informáciu o finančnom príspevku ministerstva v informačných 
a propagačných materiáloch 17-ich podujatí, na ktoré KST získalo dotáciu. Požiadavka v tomto zmysle bola 
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odoslaná predsedom presunových sekcií PT, CT, VhT, VT, sekcie mládeže aj predsedom OŠ TID a OŠ NVK,  
príslušný mail so zoznamom podporených  podujatí  je v prílohe tejto zápisnice. 
7.6. P. Perhala informoval o doručení návrhu obnovenej nájomnej zmluvy na pozemok pod Zbojníckou chatou. 
Prenajímateľom je ŠL TANAP, nájomcami sú majiteľmi Zbojníckej chaty (KST a SHS JAMES), návrh 
vypracoval prenajímateľ, no stalo sa tak na podnet KST (pri príprave prepoistenia objektov KST treba dokladovať 
aj pozemkové vysporiadanie - buď list vlastníctva, alebo platnú nájomnú zmluvu a pri zhromažďovaní týchto 
podkladov sa zistilo, že doterajšia nájomná zmluva vypršala pred 2 rokmi, čo uniklo pozornosti aj prenajímateľa aj 
nájomcov). Prenajímateľ po upozornení vypracoval novú zmluvu so zachovaním doterajšej ceny nájmu. V diskusii 
o podmienkach obnovenej zmluvy sa objavilo niekoľko pripomienok, ktoré podpredseda O a L M. Heinrich 
odporučil zapracovať. 
Uznesenie 78/2011: VV schvaľuje nájomnú zmluvu na pozemky pod Zbojníckou chatou so ŠL TANAP 
s pripomienkami. Ukladá sekretariátu odsúhlasiť s prenajímateľom upravené znenie, požiadať ho o novú tlač 
zmlúv a zaslanie na podpis. Z: P. Perhala, M. Heinrich, T: 31.7.2011 
7.7 P. Perhala informoval o príprave NVK. Ako predseda OŠ sa rozhodol venovať všetkým členom ÚR KST 
a zamestnancom sekretariátu KST jeden výstupový lístok zdarma. (Poznámka: V čase spracovania zápisu už bola 
známa kladná reakcia predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej na žiadosť o poskytnutie záštity. ) 
7.8 M. Herchl informoval o organizačnom zabezpečení záverečnej fázy projektu Krajina roka. P. Perhala 
kritizoval nepripravenosť obsadenia konferencie za slovenskú stranu, keď napríklad v návrhu rečníkov stále 
figuruje Július  Hudec, hoci vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy, 
spojov, výstavby a regionálneho rozvoja ho vystriedal  Stanislav Rusinko, ďalej nie je jasné kto vystúpi k hlavnej 
téme a kto sa zúčastní panelovej diskusie, P. Perhala navrhol E. Dučaiovú. GS dostal pokyn osloviť/ pozvať na 
konferenciu  nového riaditeľa sekcie CR S. Rusinku, generálneho riaditeľa SACR P. Belinského a zástupkyňu 
mládeže KST Evu Dučaiovú a po potvrdení účasti uvedených informovať koordinátorku podujatia Anitu Pintér 
z NFI, aby sa uvedené mená dostali na oficiálnu pozvánku. 
7.9 P. Perhala informoval o príprave stretnutia KST-KČT. Hlavné témy: turistika mládeže a lyžiarska turistika.    
Uznesenie 79/2011: VV schvaľuje delegáciu KST na pracovné stretnutie vedenia KST s partnermi z KČT 9.-
11.9.2011 v Rožňave v zložení P. Perhala, M. Heinrich, E. Fábryová, Š. Kuiš a hlavné témy - turistika mládeže 
a lyžiarska turistika, ku ktorým budú prizvaní predseda sekcie mládeže S. Andrási a predseda sekcie LT J. Mitaľ. 
Z: P. Perhala, Š. Kuiš , T: 22.7.2011 
7.10  P. Perhala informoval o príprave 59.SZT vo Vyhniach a 43.stretnutia TOM v Hliníku n.Hronom. Pracovnej 
obhliadky miesta zrazov sa zúčastnil spolu s predsedom sekcie PT J. Rackom za účasti starostu obce Vyhne. 
7.11 D. Valúch informoval o ponuke propagačných predmetov od fy LaserArt - odznaky, kľúčenky. P. Perhala ho 
ako predsedu propagačnej komisie požiadal o komplexné spracovanie potrieb a zámerov na úseku propagácie, 
najmä ďalšie zlepšenia na webe, príprava informačnej skladačky KST, reklamné predmety, atď., materiál bude 
prerokovaný v súlade s dlhodobým plánom zasadnutí  VV. 
7.12 Š. Kuiš sa vrátil k téme elektronického hlasovania „per rolam“. Upozornil, že podľa stanov KST štatutári nie 
sú orgán, ale len reprezentanti vrcholového orgánu (VV) s právom podpisovať v mene organizácie a preto navrhol, 
aby rozhodnutiu odhlasovať niečo „per rolam“ predchádzalo hlasovanie VV či vôbec je súhlas s týmto spôsobom  
hlasovania, pričom súhlas by malo vyjadriť minimálne 5 zo 7 členov VV. Ide mu o to, že tento spôsob je vhodné 
aplikovať len v odôvodnených prípadoch (časovej tiesne) a len v jednoduchých záležitostiach. Následne VV 
hlasoval o tomto návrhu  s výsledkom 3x za, 2x proti, 1 sa zdržal, P. Perhala odmietol o návrhu hlasovať. Návrh 
uznesenia nebol prijatý.  
M. Heinrich pripravil a predložil návrh inštrukcie Pravidlá hlasovania „per rolam“ elektronickou poštou  pre 
VV KST a podporil princíp, aby sa takéto hlasovanie konalo len v odôvodnených prípadoch a podľa 
predloženého návrhu inštrukcie. Po krátkej diskusii sa o inštrukcii hlasovalo, bola prijatá jednomyseľne. Znenie 
inštrukcie je v prílohe tejto zápisnice. 
Uznesenie 80/2011: VV schvaľuje zásadu aby sa v čase medzi zasadnutiami VV využívalo elektronické 
hlasovanie „per rolam“ len v odôvodnených prípadoch (časovej tiesne) a len v jednoduchých záležitostiach 
a schvaľuje inštrukciu pre postup v prípade hlasovania per rolam, tak ako ju predložil podpredseda pre organizáciu 
a legislatívu. VV ukladá generálnemu sekretárovi aby v prípade odsúhlasenia elektronického hlasovania per rolam 
dodržiaval predmetnú inštrukciu pre riadenie a spracovanie hlasovania. Z: M.Heinrich, D.Valúch; T: trvale  
7.13 A.Guldan dôrazne požiadal, aby sa neopakoval taký pripomienkový kolotoč, aký bol okolo „žilinskej“ 
zmluvy medzi KST a SCK, v tej súvislosti uvítal vznik inštrukcie k elektronickému hlasovaniu, aby v budúcnosti 
nebolo zmätočné. GS dával 3x hlasovať, a aký je vlastne výsledok? GS: V prvom a druhom kole sa vyskytli 
pripomienky, ktoré boli zapracované, v treťom kole bolo za podpis 5 hlasov, proti 2 hlasy, pričom už nebol 
oponovaný obsah zmluvy ale spôsob hlasovania. Výsledok: schválené väčšinou hlasov.  
Uznesenie 81/2011: VV schvaľuje s pripomienkami návrh Zmluvy o dielo ZASK 1/2011/ŽSK, podľa ktorej KST 
pre SCK zabezpečí obnovu značenia na určených TZT v rámci ŽSK. VV poveruje predsedu a podpredsedu OaL 
aby  predmetnú zmluvu s druhou stranou (SCK) neodkladne podpísali. Z: P. Perhala, M. Heinrich, T: Ihneď 



7.14 A.Guldan tlmočil požiadavku sekcie značenia aby VV vyvinul tlak na regionálne rady, nech dôslednejšie 
dbajú na dopĺňanie a omladzovanie regionálnych komisií značenia a výchovu mladších značkárov, pretože 
pribúdajú regióny kde po odchode starých značkárov zostávajú miesta neobsadené. P. Perhala to posúdil ako 
závažný námet, ktorý by nemal chýbať na najbližšom rokovaní ÚR. 
7.15  A. Guldan predniesol požiadavku z rokovania sekcie LT, aby Učebno-metodická komisia stanovila, ako má 
byť realizované skrátené školenie cvičiteľov LT. Ďalej na rokovaní SLT odznela informácia, že RR Prievidza 
nebude pripravovať zimný zraz 2013, náhradným riešením môžu byť Kysuce - RR Čadca. 
Po odznení uvedených informácií P. Perhala rokovanie VV ukončil, vzhľadom na  pokročilý po-polnočný čas.   
 
9. Účasť VV KST na 40. Slovenskom zraze mladých vodákov, 25. júna 2011, Červený Kláštor 
Všetci členovia VV sa spolu s GS zúčastnili slávnostného nástupu účastníkov zrazu a po oficiálnom otvorení 
zrazu (J. Šoffa, P. Perhala) absolvovali splav prielomu Dunajca, po trase Červený Kláštor – Szczawnicza, 
v raftoch, pod vedením a dohľadom  skúsených vodákov  Jozefa  Šoffu a Ladislava Cechlára, predsedu a  člena 
sekcie VT. Aj napriek  premenlivému počasiu s občasným výdatným dažďom bol splav vpre všetkých pekným 
zážitkom. Popoludní sa uskutočnilo neformálne pracovné stretnutie VV so sekciou VT (zastúpenou J. Šoffom 
a L. Cechlárom) – diskusia o aktuálnych otázkach sekcie -  aktivity, školenia, financovanie. Program večer 
pokračoval v zrazovom tábore premietaním videozáznamov z domácich i zahraničných splavov. Na záver dlhého 
dňa sa zostávajúci členovia VV zúčastnili družného vodáckeho posedenia v historickom kláštornom 
pohostinstve. 
 
Zapísal: Dušan Valúch, GS 
 
 
 
         Peter Perhala 
         predseda KST 
 
 
PRÍLOHY 
Prílohou zápisu z júnového zasadnutia VVKST sú: 

- Zásady spravovania tatranských chát v spoločnom vlastníctve KST a SHS JAMES 
- Pravidlá hlasovania „per rolam“ elektronickou poštou  pre VV KST 
- Požiadavka sekretariátu na sekcie KST aby pri vybraných podujatiach v informačných a propagačných 

materiáloch uvádzali finančný príspevok ministersva ŠVVŠ; zoznam dotovaných podujatí. 
 
 
 
ZÁSADY SPRAVOVANIA TATRANSKÝCH CHÁT  
V SPOLOČNOM SPOLUVLASTNÍCTVE KST A SHS JAMES 
(text predložil SHS JAMES, modifikoval a schválil VV KST 24.6.2011) 
 
Klub slovenských turistov (KST) a Slovenský horolezecký spolok JAMES (SHS JAMES)       
sa ako spoluvlastníci štyroch tatranských chát -  Chaty pri Zelenom plese, Téryho chaty, 
Zbojníckej chaty a Chaty pod Rysmi (ďalej len „chaty“) dohodli na priamom spravovaní 
týchto chát  od 1. 1. 2011,  k čomu sa dohodli na nasledujúcich zásadách spravovania: 
 

1. KST a SHS JAMES budú chaty prenajímať priamo nájomcom – chatárom na 5 rokov       
na základe výberového konania. Výberovú komisiu menuje KST a SHS JAMES 
a budú v nej 5 zástupcovia KST a 2 zástupcovia SHS JAMES. 

2. Nájomné budú nájomcovia hradiť na základe nájomnej zmluvy priamo 
spoluvlastníkom  vo výške podľa spoluvlastníckych podielov. 

3. Odpisy majetku bude každý spoluvlastník robiť vo výške spoluvlastníckych podielov. 
4. Spravovanie tatranských chát riadi Komisia spoluvlastníkov pre chaty, v ktorej sú               

3 zástupcovia KST a 2 zástupcovia SHS JAMES. Komisia pripravuje všetky finančné  
a technické podklady k problematike chát, predovšetkým plán opráv na daný rok. 
Komisia sa schádza podľa potreby, ale minimálne dva razy do roka.  



5. Všetky finančné záležitosti a zásadné technické riešenia súvisiace so správou chát 
musia po vzájomnej dohode schváliť výkonné orgány spoluvlastníkov. Na finančnom 
krytí sa budú spoluvlastníci podieľať v pomere spoluvlastníckych podielov.  

6. Na krytie uvedených výdavkov spoluvlastníci vytvárajú fond opráv v pomere 
vlastníckych podielov, do výšky x % z celkovej sumy nájomného. Konkrétne percento 
pre každý rok stanoví dohoda spoluvlastníkov.  

7. Spoluvlastníci sa dohodli, že poverenou osobou pre styk s chatármi v technických 
a iných zodpovedajúcich záležitostiach bude Ladislav Gancarčík, ktorý bude 
pripravovať podklady pre Komisiu spoluvlastníkov, podľa potreby aj pre chaty a pre 
exekutívu oboch vlastníkov. Za túto prácu mu prináleží ročná odmena vo výške 2700.- 
€, ktorá bude predmetom pracovno-právneho vzťahu. Odmena zahŕňa všetky súvisiace 
náklady (cestovné, telefón a pod.).   

8. Poistenie chát bude hradiť väčšinový vlastník, príslušný podiel od spoluvlastníka si 
bude uplatňovať refakturáciou. Rovnako plnenie z poistných udalostí bude poukázané 
väčšinovému vlastníkovi, ktorý z neho prevedie spoluvlastníkovi podiel 
zodpovedajúci vlastníckemu podielu.  

 
                                                                 ––––– 
 
PRAVIDLÁ HLASOVANIA ELEKTRONICKOU POŠTOU PRE VV KST 
(pripravil podpredseda KST pre OaL  M.Heinrich, schválil VV KST 24.6.2011) 
 

1. Predseda sa prostredníctvom sekretariátu dá vyjadriť členom výkonného výboru k 
prejednávanej veci do ním určeného termínu. Kompetentný zamestnanec sekretariátu 
si overí, či pošta bola riadne doručená.  

2. Následne predseda po zaujatí stanoviska podpredsedu pre legislatívu, príp. aj 
kompetentnej osoby na príslušnú oblasť pripomienky zapracuje, príp. nezapracuje 
a vysvetlí dôvod nezapracovania. Týmito úkonmi môže poveriť aj podpredsedu pre 
legislatívu. 

3. Po uplynutí lehoty na pripomienkovanie dá predseda hlasovať o návrhu. Na hlasovanie 
určí lehotu. Znova si kompetentný zamestnanec sekretariátu overí, či návrh bol 
doručený všetkým členom výkonného výboru. 

4. V štádiu hlasovania je možné hlasovať za návrh, proti návrhu alebo zdržať sa 
hlasovania. Nie je možné už návrh pripomienkovať. Člen výboru má právo odôvodniť, 
ako hlasoval, nie je to však jeho povinnosť. 

5. Hlasovanie je platné len vtedy, ak preukázateľne bol návrh doručený na 
pripomienkovanie aj hlasovanie všetkým členom výkonného výboru. Ak člen výboru 
napriek doručeniu návrhu na pripomienkovanie aj hlasovanie nehlasoval, nemá to 
vplyv na platnosť hlasovania. 

6. V prípade neplatnosti hlasovania opakované hlasovanie nariaďuje predseda. 
7. Návrh je schválený, ak zaň hlasuje potrebná väčšina všetkých členov výboru. 

V opačnom prípade je neschválený. 
8. Výsledky hlasovania je predseda bezodkladne povinný prostredníctvom sekretariátu 

elektronicky oznámiť členom výboru. 
9. Ak člen výboru svoje hlasovanie podmieni alebo ak nehlasuje určito, má sa za to, že 

nehlasoval. 
 
 
                                                           ––––––– 
 



 
From: Ida Oveckova [mailto:ustredie@kst.sk]  
Sent: Tuesday, June 07, 2011 3:16 PM 
To: povoda@stonline.sk; Andrasi Stanislav; jeremi163@gmail.com; Rusnak Ernest; 'Jozef Soffa'; 'P 
Barany'; 'Jindrich Racek'; nvk@centrum.sk 
Cc: 'Peter Perhala'; 'Guldan'; valuch@kst.sk 
Subject: K dotáciám MŠVVaŠportu SR 
 
Vážení organizátori podujatí, ktoré sú financované z dotácie rozpočtu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
 
Chcem Vás touto cestou požiadať, aby ste na všetky materiály, ktorú súvisia 
s podujatiami, ktoré sú dotované z rozpočtu MŠVVaŠ SR, teda propozície, sprievodné 
články, publikácie, webovské stránky a pod. uvádzali vetu:  

"S finančným prispením Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR".  
Pre prehľadnosť uvádzam tabuľku podujatí, ktoré sú financované z dotácie MŠVVaŠ 
SR: 
 

Podujatia KST 
z dotácie 
MŠVVaŠ 

SR 
1. 45. Slovenský zimný zraz turistov a stretnutie TOM 1 500  
2. 58. Slovenský zraz turistov a 41. stretnutie TOM 3 500  
5. 48. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska 150  
6. 44. Slovenský zraz VhT 1 000  
7. 33. Slovenský zraz cykloturistov 1 000  
8. 44. Tatranský okruh vodákov 1 000  
9. 40. Slovenský zraz mladých vodákov 1 500  

10. 
Pamätnica 50 rokov Slovenských zrazov mladých 
vodákov 500  

11. 56. TID 1 000  
12. Národný výstup na Kriváň 1 000  
14. Krajské PTZ (100€ x 8 krajov) 2 150  
15. Slovenský pohár PTZ 1 500  
16. Majstrovstvá Slovenska PTZ 3 000  

17. 
Sústredenie pretekárov a Medzinárodné majstrovstvá 
PTZ 5 000  

súčet 23 800 
 
                          _________ 


