
Zápisnica 
 zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov, 

18.12. 2010  v Bratislave                                                                                            
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                   
Prítomní:    
Členovia VV KST: Peter Perhala, Michal Fulka, Erika Fábryová, Štefan Kuiš ( ospravedlnil sa) , Miroslav 
Herchl, Arnošt Guldan, Vladimír Povoda.   
 
Prizvaní: predseda RK KST Ján Pullmann (ospravedlnil sa), členka RK KST Anna Mazániková, člen RK KST 
Vladimír Fehérpataky (ospravedlnil sa); šéfredaktorka Krás Slovenska Zuzana Kollárová (ospravedlnila sa), 
generálny sekretár KST Dušan Valúch ako zapisovateľ. 
 
Program podľa pozvánky: 
1/ Kontrola plnenia úloh                                                                                 D. Valúch 
2/ Rozpracovanie záverov Ústrednej rady KST                                              M. Fulka 
3/ Príprava XII. VZ KST                                                                                 M. Fulka 
4/ Systematizácia predpisov KST                                                                    M. Fulka 
5/ Informácia o správe majetku                                                                       M. Herchl 
6/ Riešenie finančnej situácie KST a TURSERVIS KST s.r.o.                      P. Perhala, E. Fábryová 
7/ Informácia o príprave hlavných zimných podujatí                                      A. Guldan 
8/ Rôzne 
9/ Rozšírené zasadnutie s účasťou funkcionárskeho aktívu KBT 
 
Na úvod P. Perhala privítal prítomných a vyzval na prípadné doplnenie programu. M Herchl navrhol vrátiť sa 
k rokovaniu ÚR. P. Perhala namietol, že nejde o doplnenie, keďže rozpracovaniu záverov z ÚR je venovaný 
samostatný bod programu. Ďalšie doplňujúce návrhy nezazneli. 
 
1. Kontrola plnenia úloh prijatých výkonným výborom KST (D. Valúch) 
1.1 Úlohy, ktorých termín plynie a nesplnené úlohy - z uznesení prijatých v minulom roku, resp. v roku 2010, 
pred XI. VZ KST: 
 
uznesenie predmet  úlohy zo dňa zodpovedný termín stav plnenia 
06/2009 Zhotoviť inventariz. protokoly z fyzickej 

inventarizácie horských chát v 4.Q.09 
 4.Q.09 M. Herchl, D. Valúch 30.4. 10 Plnenie 

neukončené, 
mešká 

67/2009 Vypracovať zásady pre organizáciu zrazov 
v turistike mládeže 

3.Q. 09 E.Fábryová 30.3. 10 Plynie  predĺžený 
termín  
do 31.12. 2010 

04/2010 Pripraviť formulár žiadosti, pre uľahč. 
povolenia vstupu pre auto so značkármi  

9.2.10 A. Guldan, D. Valúch 30.3. 10 Plynie predĺžený  
termín  
do 31.1. 2011 

08/2010 Vytvoriť elektronic.  ponukový leták pre RZ 
Kokava a TD Bardejov  

24.2.10  M. Herchl, D.Valúch 30. 4. 10  Plynie predĺžený 
termín  
do 31.12.2010 

11/2010 Pripraviť pilotnú turist. trasu pre ZPT 
v lokalite Kováčová 

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

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

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

30.12.10 (KT) termín plynie 

 
K úlohe č.06/ 2009  informoval D. Valúch: inventarizačné zápisy z Téryho chaty a Zbojníckej chaty už boli 
podpísané členmi inventarizačnej komisie a založené. Inventarizačné zápisy z Chaty pod Rysmi a Chaty Milana 
Rastislava Štefánika boli pripomienkované, po zapracovaní pripomienok budú znovu predložené na podpis. Na 
Chate pri Zelenom plese sa 7.11. 2010  konala nová inventarizácia v súvislosti s prípravou výmeny nájomcu, čo 
vyplynulo z 2. kola výberového konania.  
K úlohe  č.13/2010  Ako vzor spracovania profilov osobností KST ponúkol A. Guldan galériu značkárov, ktorá 
je  na webe; V. Povoda dohodne pre predsedu KST na január 2011 stretnutie s riaditeľom bibliografického 
ústavu a riaditeľom Národnej knižnice.  
 
1.2 Úlohy z uznesení prijatých po XI. VZ KST: 
 



Uznesenie 38/ 2010: VV KST schvaľuje školenie klasifikátorov ako jednu z priorít KST na rok 2011 a odporúča 
zohľadniť to v návrhu rozpočtu KST na rok 2011. Z: E. Fábryová; T: 20.11.2010 
Stav: V návrhu rozpočtu prednesenom na Ústrednej rade nebola špecifikovaná alokácia prostriedkov na školenie 
klasifikátorov. Po krátkej rozprave VV schválil (hlasovanie: 5x za, 1x sa zdržal)  vyčleniť na toto školenie 350 € 
a  zapísať to ako novú úlohu,  namiesto úlohy č.38, ktorá sa vypúšťa zo sledovania. 
Uznesenie 86/2010: VV KST schvaľuje na školenie klasifikátorov z rozpočtu KST na rok 2011 sumu 350 €. 
Z:E.Fábryová, T: priebežne 
Uznesenie 39/2010: Zaradiť uverejňovanie zápočtových ciest do plánovanej novej obsahovej štruktúry 
www.kst.sk. Z: V. Povoda, M. Petrík,D.Valúch; T: 31.12. 2010. 
Stav: termín  plynie. 
V rámci zámeru posilniť prestíž výkonnostnej turistiky  a nositeľov titulu Majster turistiky, V. Povoda navrhol 
zaradiť Stretnutie majstrov turistiky medzi hlavné podujatia KST. Návrh bol prijatý jednomyseľne. 
Uznesenie 87/2010: VV KST schvaľuje doplniť Stretnutie Majstrov turistiky do skupiny hlavných podujatí. 
Propozície dodá V. Povoda. Podujatie bude putovné. Zaradiť už do kalendára 2011, doplniť do elektronickej 
formy na webe.Z: V.Povoda, D.Valúch, T: 31.1.2011 
Uznesenie 40/2010  Do zásad organizovania zrazov a  hlavných podujatí KST zakotviť zníženú sadzbu 
účastníckeho poplatku pre majstrov turistiky. Z: P. Perhala, T: 31.12.2010 
Stav:  P. Perhala informoval, že zaslal predkladateľovi návrhu Š. Kuišovi návrh doplnenia, aby sa majstri 
turistiky mohli zúčastňovať hlavných podujatí bez účastníckeho poplatku. Splnená úloha. 
Uznesenie 41/2010:  VV KST sa oboznámil s predpokladaným organizačným usporiadaním  IVV – EVV. 
Rozhodnutie o tom, ako sa zachová KST, zostane v kompetencii  valného zhromaždenia v marci 2011. 
 Z: P. Perhala; T: 13.3. 
Stav: termín  plynie. 
Uznesenie 45/2010: VV ukladá org. komisii zistiť právny rámec a učebno-metodickej komisii pripraviť 
metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov a inštruktorov“ Z: M. Fulka, L. Khandl ; T: 31.12.2010. 
Stav: termín  plynie 
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: termín  plynie. 
Uznesenie 47/2010:  VV ukladá majetkovej komisii v spolupráci s propagačnou komisiou  zabezpečiť 
umiestnenie emblému KST na všetkých chatách KST. Z: M. Herchl, D. Valúch; T. 31. 12. 2010.  
Stav: termín  plynie. 
Uznesenie 48/2010 bolo splnené a vypustené zo sledovania, pre doriešenie problematiky bolo so súhlasom 
všetkých prítomných prijaté nadväzujúce uznesenie.  
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 termín prijatia u primátora Bratislavy  Milana Ftáčnika. Z: P. Perhala, T: 31.1. 2011.  
Uznesenie 49/2010: Angažovať sa vo veci nefunkčného vodáckeho splavu v Čunove. Pripraviť rokovanie 
s kompetentnými zložkami (s novým vedením) Vodohospodárskej výstavby s cieľom  dosiahnuť stavebnú 
úpravu splavu,  jeho predĺženie. Z: A. Guldan; predĺžený termín: 31.12.2010 
Stav:  termín  plynie. 
Uznesenie 50/2010: Oficiálnym listom KST požiadať GR Sekcie starostlivosti o šport pri Ministerstve školstva, 
vedy, výskumu a športu o termín prijatia pre predsedu KST P. Perhalu do 15.11 Z: sekretariát, T: dľa textu 
Stav:  26.11. prijal P. Perhalu a D. Valúcha  štátny tajomník MŠVVaŠ pán Jaroslav Ivančo. Predseda KST 
prezentoval 3 hlavné okruhy  aktivít organizácie – práca s mládežou (PTZ), značenie turistických trás, 
organizovanie voľnočasových podujatí spájajúcich fyzický výkon v rôznych formách presunu 
a kultúrnopoznávaciu činnosť pre všetky vekové a sociálne skupiny. Pre zachovanie uvedenej neziskovej, no 
celospoločensky prospešnej činnosti organizácia potrebuje štátnu dotáciu – na školenie inštruktorov a cvičiteľov, 
na vydávanie odborných, metodických a propagačných materiálov a publikácií, na činnosť sekcií a komisií, na 
organizáciu hlavných podujatí a súťaží ale aj na mzdy a réžiu sekretariátu. Podľa štátneho tajomníka treba v 
projektoch žiadať podporu pre obnovu TZT, súťažno-turistické aktivity mládeže, vydávania publikácií a pre 
propagáciu. V tomto zmysle boli oslovení predsedovia sekcií a komisií aby dodali sekretariátu podklady pre 
prípravu projektov. Zverejnenie metodického usmernenia a termínu na predkladanie sa očakáva ešte v decembri. 
Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.   
Uznesenie č. 56/2010: VV KST splnomocňuje predsedu majetkovej komisie M. Herchla konať a zaväzovať sa v 
mene KST v procese realizácie projektu „Fotovoltaický systém pre pre chatu pod Rysmi“, schváleného v rámci 
grantovej schémy UNDP a súhlasí s uzatvorením zmluvy so zamestnancom spoločnosti ENEL, Ing. Mariánom 
Kupcom ako projektovým koordinátorom. M.Herchl je povinný informovať predsedu KST o rokovaniach vo 
veci projektu, predseda sa ich bude v rámci svojich časových možností tiež zčastňovať. Z: P.Perhala, M. Herchl; 
T: priebežne, do ukončenia projektu a jeho finančného vysporiadania.   



Stav: ako informoval M.Herchl, bola vypracovaná príkazná zmluva (odmena pre koordinátora projektu p. 
Kupca)  časť z grantu získaných prostriedkov už bola využitá na budovanie fotovoltaiky na chate pod Rysmi. 
Dlhodobá úloha, kontrola priebežne.  
Uznesenie č. 64/2010: VV poveruje predsedov organizačnej a propagačnej komisie posúdiť modelový text 
dohody o spolupráci, získaný od J.Ropjaka (RR Bardejov) a naformulovať analogickú Dohodu o spolupráci 
(zľavy z ceny služieb, alebo tovaru výmenou  za poskytnutie propagácie), ktorú by uzatváralo vedenie KST 
v prospech celej členskej základne. Z: M. Fulka, D. Valúch, T:31. 12.2010 
Stav:  termín plynie 
Uznesenie č. 65/2010: VV schvaľuje nasledovné zásady: Dennú mailovú poštu prichádzajúcu z prostredia mimo 
KST, bude pracovníčka sekretariátu (Ida Ovečková) preposielať predsedovi, ten ďalej podľa obsahu a svojho 
uváženia na vybraných členov ÚR a zamestnancov sekretariátu na vybavenie. Pri zasielaní interných 
dokumentov na pripomienkovanie, resp. pri zasielaní pripomienok,  treba v subjekte mail špecifikovať,  napr. 
označiť svojimi iniciálkami, alebo dátumom.  Z: pracovníci sekretariátu a členovia VV; T: trvale 
Stav: dlhodobá úloha, jej plnenie sa už stalo rutinné, vypúšťa sa zo sledovania.  
Uznesenie č. 66/2010: Vyvolať rokovanie s majiteľom dotknutej časti lesa o preložke trasy  magistrály E8/TZT 
0801 medzi obcami Kopec a Zliechov, usilovať sa o dohodu a získanie príspevku na preznačenie. Z. M Fulka, 
A.Guldan, E.Škutová; T: 31.12. 2010 
Stav: termín plynie. K úlohe informoval A. Guldan, kontakt na majiteľa lesa p. Pavlíka prisľúbil sprostredkovať 
S. Kučera zo Sekcie značenia.  
Uznesenie č. 68/2010: VV poveruje člena pre majetok rokovať so súčasným vlastníkom pozemkov na 
Hrebienku - Jednotným majetkovým fondom  zväzov odborových organizácií v SR, o odkúpení  47 m2, na 
ktorých stoja medzisklady chatárov. Z: M. Herchl, T: 31.12.2010 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie č. 69/2010: VV poveruje ekon. komisiu KST preveriť oprávnenosť nákladov  na  neprevádzkované 
zariadenie KST v Kokave, porovnaním faktúr  s obdobím, keď bolo v prevádzke. Z: E. Fábryová, T: 30.11.2010. 
Stav: komisia nestihla riešiť v danom termíne, viacero potrebných dokladov nie je k dispozícii. VV ukladá E. 
Fábryovej predložiť zoznam chýbajúcich podkladov, tie sa M. Herchl v spolupráci s L.Khandlom, P.Vyskočilom 
a sekretariátom pokúsi zhromaždiť v náhradnom termíne 15.1. 2011. 
 
V súvislosti s tým, že A. Slivková (vo výpovednej lehote k 31.12.2010) je v decembri prevažne PN, resp. 
dočerpáva dovolenku a povinnosti hospodárky musí na prelome roka  prechodne prevziať E. Fábryová, navrhol 
A. Guldan aby bola E. Fábryovej vyplatená mimoriadna odmena. VV väčšinou hlasov (5x za, 1 sa zdržala) 
schválil k tomu uznesenie. 
Uznesenie 89/2010: VV schvaľuje vyplatenie mimoriadnej odmeny Erike Fábryovej za ukončenie roka 
v hospodárskej agende KST, za vyúčtovanie štátnej dotácie, za odovzdanie hospodárskej agendy novej 
pracovníčke a za jej zaškolenie. Výška odmeny bude schválená na januárovom zasadnutí VV. Z: P.Perhala,T: 
11.1.2011 
Uznesenie č. 70/ 2010  
VV schvaľuje delegátov KST na nadchádzajúce podujatia nasledovne: 
- Na oslavu 50 rokov  OT TJ Lokomotíva Čadca pôjde za VV KST P. Perhala. 
- Na tradičný záver letnej turistickej sezóny v ČR -  Za posledním puchýřem 2010 Vizovice, 12.-14.11.,  pôjdu 
ako delegáti KST na pozvanie KČT E. Fábryová a J. Racek. 
- Na Média meeting NFI, Viedeň, 22.11., workshop zameraný na výmenu skúseností v oblasti propagácie 
a prezentácie v médiách, na pozvanie viedenskej kancelárie NFI pôjdu za KST  M. Herchl a D. Valúch. 
- Na konferenciu NFI a zasadnutie štábu projektu Krajina roka 2010-11, vo Viedni pôjde ako delegát KST M. 
Herchl + 1 (buď M. Markušovský, alebo Š. Kuiš) 
- Na výročné podujatie 20. rokov ATOM ČR 22.1.2011 v Prahe pôjdu na pozvanie KČT ako delegáti KST P. 
Perhala a S. Andrási. 
Z: delegáti a sekretariát (cestovné príkazy a vyúčtovanie cestovných náhrad), T: podľa textu 
Stav: s výnimkou posledného sa podujatia už uskutočnili. Informáciu k media meetingu NFI podal M.Herchl, 
zápis z tohto  workshopu priložil D.Valúch k vyúčtovaniu svojho cestovného príkazu (M. Herchl sa zúčastnil na 
náklady NFI). Účasť P. Perhalu a S. Andrásiho v Prahe je organizačne zabezpečená. Úloha sa vypúšťa zo 
sledovania. 
Uznesenie č. 73/ 2010: 
VV schvaľuje: a) zakúpenie digitálneho rekordéra pre sekretariát, v limitnej cene 55 €; b) zazmluvnenie servisu 
PC siete sekretariátu, výber spraviť do konca novembra 2010, na základe porovnania troch konkurenčných 
ponúk. Z: D.Valúch, E. Fábryová, T: 30.11. 2010  
Stav: úloha (a) splnená, vypúšťa sa zo sledovania, v bode (b) plnenie mešká. Náhradný termín 15. 1. 2010 
Uznesenie 77/2010  
VV vzal na vedomie vyhodnotenie 57. SZT a 41. stretnutia TOM KST v Dolnom Kubíne. Organizačnému štábu 
vyslovil poďakovanie za dobre pripravené podujatie a schválil návrh na ocenenie tých, čo sa o úspešný priebeh 



zrazu najviac zaslúžili: J. Štefák, A. Korbel – Strieborný odznak KST, J. Brnušák , Provazník, Lacko a Janiga – 
Ďakovný list KST.Ocenenia odovzdá predseda KST, alebo ním poverený člen VV pri najbližšej vhodnej 
príležitosti. Z: sekretariát; T: 31.3.2011 
Stav: Ocenenia boli vystavené, odoslané. Úloha sa vypúšťa zo sledovania. 
Uznesenie 78/2010:  
VV vzal na vedomie informáciu podpredsedníčky pre ekonomiku a marketing E. Fábryovej o čerpaní rozpočtu 
za 11 mesiacov roka 2010. Schválil prezentáciu tejto informácie na rokovaní Ústrednej rady.  
Z: E.Fábryová; T: 20.11. 2010 
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.  
Uznesenie 79/2010: 
VV vzal na vedomie východiská, spôsob tvorby a priority v návrhu rozpočtu KST na rok 2011 do XII. VZ s 
pripomienkami a schválil predloženie návrhu na rokovanie Ústrednej rady. Z: E. Fábryová; T: 20.11. 2010 
Stav: Návrh bol prednesený,  uznesenie ÚR konštatuje jeho schválenie s pripomienkami. 
Úloha sa vypúšťa zo sledovania. 
Viacerí predsedovia sekcií vyjadrili po rokovaní ÚR rozčarovanie, že príprave rozpočtu sa rokovanie venovalo 
len okrajovo, pritom znalosť výšky rozpočtu na činnosť sekcií a komisií považujú za kľúčovú podmienku 
naplánovania aktivít. V tejto súvislosti bol kritizovaný spôsob vedenia rokovania ÚR, keď predsedajúci Š. Kuiš 
dopustil dlhé a nekonštruktívne slovné prestrelky na úkor vecnej diskusie.  
Uznesenie 80/2010:  
VV vzal informáciu o správe majetku na vedomie s pripomienkami a schválil jej prednesenie na rokovaní 
Ústrednej rady. Z: M. Herchl; T: 20. 11. 2010 
Stav: Na rokovaní ÚR 20.11.2010 z dôvodov časovej tiesne správa predsedu majetkovej komisie neodznela. 
M.Herchl ju doplní a predloží Ústrednej rade na rokovanie v náhradnom termíne 12.3. 2011 -  v predvečer VZ.  
Uznesenie 81/2010:  
VV s pripomienkami schválil návrh na vypovedanie nájomných zmlúv uzavretých medzi KST a s TURSERVIS –
om, resp.  medzi KST, SHS JAMES a TURSERVIS –om, a dodatočné zaradenie tohto bodu do programu ÚR. 
Z: P. Perhala, T: 20.11.2010   
Stav: Bod bol zaradený na rokovanie, P.Perhala návrh predniesol, uznesenie ÚR konštatuje, že návrh  bol 
schválený. Úloha sa vypúšťa zo sledovania. 
Uznesenie 82/2010: 
VV schválil doplnenie program UR KST o prerokovanie návrhu na poskytnutie pôžičky z prostriedkov KST pre 
TURSERVIS KST s.r.o. vo výške 20.000 €. Z: P. Perhala, T: 20.11.2010   
Stav: Bod bol zaradený na rokovanie ÚR. Po kontroverznej diskusii ÚR vo svojom uznesení uložila výkonnému 
výboru aby situáciu okolo majetku a solventnosti TURSERVIS KST, s.r.o. riešil na základe ekonomicko-právnej 
analýzy. Problematika je predmetom bodu 6 dnešného zasadnutia VV. Úloha 82 sa vypúšťa zo sledovania.  
Uznesenie 83/2010: 
 VV vzal na vedomie informáciu o priebehu dvojstranných rokovaní delegácie KST s KČT a MTSz a uložil 
sekretárovi zabezpečiť zverejnenie správ z týchto rokovaní na webe KST. Z: D. Valúch, T: 30.12.2010  
Stav: termín plynie.  
Uznesenie 84/2010:  
VV poveril Š. Kuiša sledovať vyhlásenie projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Ukrajina a pripraviť 
informáciu pre výkonný výbor. Z: Š Kuiš, T: 30.3.2011 (KT) 
Stav: termín plynie 
Uznesenie 85/2010:  
VV schvaľuje navrhnuté ocenenia na úrovni ČU, ĎL a SO,  v súlade s VP odporúča predložiť Ústrednej rade na 
schválenie ocenenia od zlatého odznaku (vrátane) vyššie. Poveruje navrhovateľov aby ocenenia udelili pri 
najbližšej vhodnej príležitosti. Z: sekretariát + navrhovatelia, T: podľa textu 
Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.           
 
2. Rozpracovanie záverov ÚR KST (M. Fulka) 
M. Fulka tento bod uviedol kritickou poznámkou, že pokým nie je k dispozícii Zápisnica z rokovania ÚR, nedá sa 
seriózne zaoberať rozpracovaním záverov. VV k tomu jednohlasne schválil nové uznesenie. 
Uznesenie 90/2010: Záväzné termíny na spracovanie zápisníc sú určené nasledovne: návrh zápisnice z VV 
spracovať do 10 dní, dať členomVV a zúčastneným prizvaným k dispozícii na 1 týždeň na pripomienkovanie. 
Návrh zápisnice z ÚR, resp. VZ spracovať do 3 týždňov, dať 1 týždeň na pripomienkovanie. 
Z: D.Valúch, T: trvale 
M.Herchl kritizoval nedostatočnú pripravenosť viacerých materiálov, ktoré boli zaradené na program rokovania 
novembrovej ÚR a v tej súvislosti navrhol pravidlo aby materiály pripravované v mene výkonného výboru boli 
pred predložením na rokovanie ÚR a VZ  aspoň v návrhovej podobe (základné tézy ) prerokované vo VV 
s mesačným predstihom. Na poslednom zasadnutí VV pred ÚR  resp. VZ, ktoré sa koná spravidla deň pred 



takýmto zhromaždením, sa už v správe odsúhlasia len drobné doplnky a zmeny vyplývajúce z udalostí 
posledného mesiaca.  O návrhu sa hlasovalo. Väčšinou hlasov (3 x za, 2 sa zdržali, 1 proti ) bolo prijaté  
Uznesenie 91/2010: Materiály predkladané na ÚR a VZ v mene výkonného výboru musia byť v dostatočnom 
predstihu - cca jeden mesiac – a aspoň v návrhovej podobe (základné tézy) prerokované vo výkonnom výbore. Do 
syntetických materiálov ako sú hodnotiace správy za určité obdobie, dodávajú podklady členovia VV zodpovední 
za príslušnú oblasť. V zmysle tohto pravidla treba podklady do hodnotiacej správy predsedu, ktorá odznie na VZ 
začiatkom marca, odovzdať sekretárovi do konca januára. Z. všetci členovia VV, T: 31.1. a trvale.  
Ďalej M. Herchl žiadal zmeniť niektoré formulácie v správe prečítanej predsedom P.Perhalom  na ÚR 20.11.2010. 
a zverejnenej na webe KST. Ohradil sa voči zverejňovaniu textu, ktorý ho bez dôkazov obviňuje a poškodzuje tým 
jeho povesť a dobré meno. Po vysvetlení, ktoré k sporným a z jeho pohľadu invektívnym pasážam M.Herchl podal 
výkonnému výboru, P.Perhala pripustil, že správu dokončoval v časovej tiesni, požiadal D. Valúcha, nech  
preformuluje sporné pasáže tak, aby boli korektné; na webe treba nahradiť pôvodnú správu opravenou verziou 
a uviesť, že ide o znenie odsúhlasené výkonným výborom 18.12. 2010. 
Pokračoval M. Fulka k jednotlivým bodom z uznesenia Ústrednej rady. Upozornil, že schválený rozpočet so 
zapracovanými pripomienkami by mal byť čo najskôr zaslaný sekretárovi aby mohol byť distribuovaný členom 
ÚR ešte do konca roku, rovnaký časový rámec sa týka Stanov so schválenými zmenami, aj schválených 
vykonávacích predpisov – VP č.6 „O rokovacom poriadku“, VP č. 7 „O volebnom poriadku“, VP č.8 „O zásadách 
udeľovania ocenení“  a VP č. 17 „O podujatiach IVV“ ktorý bol schválený s pripomienkami. Ekonomická komisia 
má úlohu predložiť na februárové zasadnutie VV návrh rozpočtu na rok 2011, organizačná komisia predloží návrh 
Stanov so zapracovanými pripomienkami z ÚR (požiadavka upraviť právomoci a zodpovednosť štatutárov bola 
zapracovaná do článku 9). Medzinárodná komisia má predložiť návrh na vstup KST do EVV ( a mala by pripraviť 
stanovisko k členstvu KST v medzinárodných federáciách celkove). Pripomienkami z diskusie na ÚR sa bude 
môcť VV zaoberať až keď bude k dispozícii zápisnica. 
 
3. Príprava XII. VZ KST (M. Fulka) 
Podklady a hlásenky pre nahlasovanie delegátov sekretariát rozposlal predsedom regionálnych rád. V jednom 
prípade (Liptovský Mikuláš) región reklamoval voči ústrediu nesprávnu evidenciu predaných známok, dokladoval 
vyšší počet členov a tým pádom oprávnenie delegovať na VZ dvoch delegátov. Námietka bola uznaná.  
P. Perhala predostrel svoj návrh aby bolo zhromaždenie funkcionárskeho aktívu dvojdňové, pričom v sobotu 12.3. 
dopoludnia od 10.00 by sa najprv zišiel výkonný výbor, popoludní od 14.00 by bolo zasadnutie Ústrednej rady 
venované programu VZ. Ak diskusia k sporným otázkam nebude limitovaná odchodom na vlak a môže trvať do 
neskorých večerných hodín, je predpoklad že samotné VZ potom prebehne v nedeľu dopoludnia relatívne hladko 
a rýchlo, bude šanca prijať záverečné uznesenie už na poludnie.  
Proti návrhu vystúpil M. Herchl, s odôvodnením, že dvojdňový variant je síce aj v uznesení ÚR, ale považuje to za 
mrhanie prostriedkami. Odhadol, že predĺženie zhromaždenia z jedného na dva dni zhltne 600 – 800 €  z 
pokladnice KST. P. Perhala hájil návrh s tým, že zvýšené náklady pokryje výťažok zo zvýšeného nájomného na 
tatranských chatách, jeho stanovisko podporil aj V. Povoda. O návrhu sa hlasovalo, bol schválený väčšinou hlasov 
(5x za, 1 sa zdržal). 
Uznesenie 92/2010: VV schválil dvojdňové zhromaždenie funkcionárskeho aktívu (členovia VV, RK, ÚR, plus 
delegáti regiónov na VZ) v termíne 12.-13. marca. Generálny sekretár v súčinnosti s predsedom organizačnej 
komisie zabezpečia priestory, technické vybavenie, materiály pre účastníkov a plynulý priebeh programu, ktorý 
začne zasadnutím výkonného výboru, bude pokračovať rokovaním Ústrednej rady a vyvrcholí programom 
Valného zhromaždenia. Z: M.Fulka, D.Valúch; prvý KT: 11.1.2011, druhý KT 18.2.   
 
4. Systematizácia predpisov KST (M. Fulka) 
Predseda organizačnej komisie informoval o zámeroch a priebehu práce na usporiadaní, revidovaní a doplnení VP. 
Výkonný výbor k tomu prijal uznesenie. 
Uznesenie 93/2010: VV schválil návrh nového číslovania VP a program ich postupnej obnovy ako aj doplnenia 
predpisov pre ďalšie okruhy činnosti, kde si to prax vynucuje (ochrana osobných údajov, archivácia dokumentov, 
propagácia, prevencia korupcie).VV berie na vedomie, že v roku 2010 boli revidované Stanovy a VP 6,7,8,17, 
a ukladá organizačnej komisii pripraviť v roku 2011, do rokovania ÚR v závere roka,  revíziu VP 1 „O členstve 
v KST“, VP 2 „Organizačný poriadok“  a návrh VP 18 „O archivácii“. Z: M. Fulka, T: 3.12.2011 
Výkonný výbor sa potom zaoberal pozmeňujúcim návrhom A.Hasáka, podpredsedu sekcie CT, k VP č.8. Návrh 
bol odstúpený organizačnej komisii. 
 
5. Informácia o správe majetku  (M. Herchl) 
5.1. Pozemok na Skalke. Kolaudácie prebehli úspešne, očakáva sa kolaudačné rozhodnutie. Je podané na 
vybavenie územného rozhodnutia. Vybavovanie stavebného povolenia pri súčasnej finančnej situácii nie je 
aktuálne. 



5.2. Chata pod Rysmi. Chata bola zazimovaná, dodávateľ zaslal vyúčtovanie za prvú stavebnú sezónu. Do začiatku 
prác v júni 2011 je nutné získať dodatočné prostriedky na dokončenie rekonštrukcie z podnikateľskej sféry, aspoň 
symbolicky by mohla nákupom mimoriadnej známky prispieť členská základňa KST.    
5.3. RS Kokava. Začiatkom decembra sa uskutočnilo vodoprávne konanie ohľadom predĺženia povolenia 
prevádzkovať ČOV. Hroziacu pokutu sa podarilo odvrátiť, ale predĺženie nepovolili. Chatári doteraz napojení na 
ČOV rekreač. strediska sa musia združiť a vybudovať vlastnú čističku. Čo sa týka našich chatiek, ktoré chceme 
individuálne odpredávať, mali by sa  záujemcovia o ich kúpu podieľať na výstavbe novej čističky, alebo treba 
parciálnu (alikvótna) časť nákladov na čističku rovno zahrnúť do ceny chatky. Predseda dal hlasovať, kto je za 
budovanie novej ČOV. Výsledok: 1 za, 4 proti, 1 sa zdržal. Návrh neprešiel, na vybudovanie novej ČOV pre 
hlavný objekt nemá nateraz KST prostriedky. 
Uznesenie 94/2010: Do konca roka požiada konateľ TURSERVIS KST, s.r.o. obvodný úrad ŽP o odstavenie 
a ukončenie prevádzky  ČOV. Pri ponuke chatiek na predaj treba záujemcov informovať, že chatky nie 
sú napojené na funkčnú ČOV. Z: M.Herchl, T: 31.12. (uplatnenie požiadavky na OÚ ŽP) a trvale.  
5.4. Chata M.R.Š. Ďalšie vodoprávne konanie sa týkalo tejto chaty. Tu po dobudovaní zásobníkov vody bola  
čistička úspešne uvedená do trvalej prevádzky s povolením na ďalšie  4 roky. 
5.5. Zbojnícka chata. Projekt úpravy tunajšieho verejného WC bol zaradený do tzv. poľského projektu, no keďže 
ten projekt nevyšiel, treba hľadať iné zdroje. Riešenie je každopádne nutné. 
5.6. DT Bardejov. Je tam záujemkyňa o prenájom našej (lôžkovej) časti objektu. Stanovisko KST – preferujeme 
odpredaj. Otázka je, či by majiteľka reštauračnej časti pani Bezaniuková bola ochotná predať svoju časť objektu. 
M. Herchl zistí cenu a záujem p. Bezaniukovej na odpredaj svojej časti, aby sa objekt mohol predať eventuálne 
ako jeden objekt.  
 
6. Riešenie finančnej situácie KST a TURSERVIS KST s.r.o.(P. Perhala, E. Fábryová) 
Ako bolo uložené uznesením Ústrednej rady, pre riešenie otázky majetku a solventnosti TURSERVIS-u KST si 
ekonomická komisia vyžiadala od Ing. Bardíkovej (SAFE Consult, s.r.o) ekonomickú analýzu, ako podklad 
rozhodovania o ďalších krokoch.  
6.1. Majetok TURSERVIS-u 
Po oboznámení s výsledkami analýzy a krátkej rozprave prijal VV jednomyselne  uznesenie ohľadom majetku  
TURSERVIS-u KST 
Uznesenie 95/2010: VV schvaľuje, aby pozemok na Skalke s pripojením na inžinierske siete, fotovoltaický systém 
výroby elektriny na Téryho chate a nádržový park (vodné nádrže) na Chate M. R. Štefánika zostal majetkom 
TURSERVIS-u KST. Predseda majetkovej komisie pripraví návrh zmluvy medzi KST a TURSERVIS-om KST 
o dodávke energie, resp. prenájme fotovoltaiky na Téryho chate. Na Chate M.R.Štefánika bude ponechaný 
nájomný vzťah (prenájom nádržového parku) medzi TURSERVIS-om a nájomcom p. Fabríciusom. Z: M. Herchl, 
T: 31.1.2011  
6.2. Zabezpečenie (obmedzenej) platobnej schopnosti TURSERVIS-u KST pôžičkou od KST 
TURSERVIS KST 6. decembra 2010 evidoval 13 faktúr po lehote splatnosti, v celkovej hodnote 49 518,33 € ktoré 
nie je schopný uhradiť. Hlasovaním, ku každej z nich osobitne, sa hľadal konsenzus členov VV v otázke, ktoré 
faktúry by mali byť uhradené prednostne ešte v tomto kalendárnom roku. Týmto spôsobom VV vybral dve 
faktúry:  od združenia SHS JAMES - nájomné z tatranských chát za rok 2009 a faktúru prepravnej spoločnosti 
TECHMONT za vrtuľníkovú prepravu vodných nádrží na chatu M.R.Š. a odsúhlasil pre TURSERVIS KST 
pôžičku len vo výške ich úhrnnej hodnoty. 
Uznesenie 96/2010: VV schválil poskytnutie pôžičky pre TURSERVIS KST s.r.o. v o výške 11 142,27 €, aby 
bolo možné uhradiť najurgentnejšie faktúry. Predseda majetkovej komisie pripraví zmluvu o pôžičke. Z: M. 
Herchl, P. Perhala, T: 31.12.2010.  
 
7. Informácia o príprave hlavných zimných podujatí (A. Guldan) 
7.1.  45. SZZT,  27.-30.1. Stará Ľubovňa, Ľubovnianske Kúpele.  OŠ sa pravideľne schádza v Starej Ľubovni, za 
sekciu LT sa zúčastňuje jej predseda J. Mitaľ. Štáb samostatne rieši drvivú väčšinu úloh, ktoré vyplynuli 
z rozpracovania organizačného zabezpečenia a financovania zrazu. Od ústredia požaduje predseda OŠ vyjadrenie 
k dvom otázkam: ako je to s účasťou oficiálnych delegácií KST, KČT a PTTK a či je možné rátať s dotáciou KST 
pre 45. SZZT vo výške1500 €, ako bolo v návrhu rozpočtu. E. Fábryová potvrdila hodnotu dotácie v uvedenej 
výške. 
Uznesenie 97/2010: VV ukladá sekretariátu zaslať organizátorom zrazu záväznú prihlášku dvoch delegátov KST, 
štyroch delegátov KČT (dvaja za ústredie plus dvaja zástupcovia sekcie LT) a dvoch delegátov PTTK. V prihláške 
treba doplniť samoplatcov (P. Perhala, M. Herchl s manželkou, T. Valúchová), ktorí svoj účastnícky poplatok, 
ubytovanie a polpenziu uhradia na bankový účet KST. Kontaktovať partnerov - generálnych sekretárov KČT 
a PTTK a písomne pozvať  na  zraz delegácie ich organizácií, na náklady KST. Pripraviť v mene predsedu KST 
list  - oslovenie ministra školstva s požiadavkou o prijatie záštity nad 45.SZZT. 
Z: D. Valúch, T: 31.12. 2010. 
7.2. 1. zimné stretnutie čitateľov  Krás Slovenska, 26.2.2010, Chata pri Zelenom plese. 



Ide o nový typ podujatia v kategórii hlavných podujatí KST. Stretnutie sa koná pri príležitosti 90-ročného jubilea 
časopisu. Podľa telefonickej informácie zástupkyne hlavného organizátora, šéfredaktorky KS Z. Kollárovej, 
doteraz  prihlásený počet záujemcov neprevyšuje kapacitu Chaty pri Zelenom plese. Určité otázky vyvoláva 
nastávajúca zmena chatára na Chate pri Zelenom plese - končiaci chatár J.Gantner má chatu odovzdať nástupcovi 
T. Petríkovi  6. januára 2011. Ak sa odovzdanie uskutoční v danom termíne, nový chatár bude mať dostatok času 
uviesť chatu do plnej prevádzky a dobre sa pripraviť. Usporiadanie medializovaného podujatia mu dá príležitosť 
predstaviť sa „krásistom“ aj širšej turistickej verejnosti. Niet pochýb, že sa bude chcieť na úvod svojho pôsobenia 
na Chate pri Zelenom plese ukázať v tom najlepšom svetle. S redakciou KS na príprave za KST organizačne 
spolupracuje V. Jeremiáš, predseda sekcie VhT. Výkonný výbor vzal informáciu na vedomie. 
 
8. Rôzne 
8.1. Celoročný plán zasadnutí výkonného výboru. P. Perhala predstavil nový koncept plánovania zasadnutí VV -  
s rotáciou po regiónoch, pričom vždy bude súčasťou zasadnutia aj pracovné stretnutie s aktívom funkcionárov 
príslušnej RR. Zámerom predsedu je, aby boli výjazdy dvojdňové, v rámci týždňa buď piatok - sobota, alebo 
sobota - nedeľa, s tým, že prvý deň bude pracovný, na druhý deň je možná spoločná účasť na aktuálnom podujatí 
z kalendára KST v danej oblasti. Plán vychádza z podkladov, ktoré pripravili Š. Kuiš a M. Fulka, vo viacerých 
prípadoch sa však od ich pôvodného návrhu líši. Po diskusii dal predseda hlasovať o každom termíne, prevažne 
boli odsúhlasené pomerom hlasov 5 x za, 1 sa zdržal, len v prípade januárového a novembrového termínu bol 
pomer 4x za, 2 sa zdržali. 
Uznesenie 98/2010: VV schvaľuje plán zasadnutí na rok 2011, ukladá zverejniť ho na internete a zaslať mailom 
členom Ústrednej rady. Z: D.Valúch, 31.12. 2010 
Plán zasadnutí je aj v prílohe tejto zápisnice.  
8.2. Návrh zmeny miesta konania 33. slovenského zrazu cykloturistov.  P.Perhala informoval o liste predsedu 
sekcie CT Ernesta Rusnáka, v ktorom je navrhnutá zmenu miesta cyklozrazu – predseda SCT navrhuje namiesto 
Rožňavy Tatranskú Kotlinu. Návrh ihneď odmietol M. Herchl s poukázaním na to, že podujatie v Rožňave je už 
v kalendári podujatí KST aj v medzinárodnom kalendári NFI ako súčasť záverečnej fázy projektu Krajina roka. Aj 
niektorí ďalší členovia VV hodnotili návrh rezervovane až kriticky, no pripúšťali, že dôvod návrhu je závažný 
a nemožno ho ignorovať. So súhlasom všetkých prítomných bolo k tejto veci prijaté uznesenie. 
Uznesenie 99/2010: VV poveruje M. Herchla rokovať s predsedom sekcie CT a predsedom RR Rožňava, 
v záujme zachovania konania zrazu v pôvodnej lokalite. Ak je však RR Rožňava definitívne rozhodnutá od 
organizácie cyklozrazu odstúpiť, treba s E. Rusnákom nájsť formu symbolického prepojenia 33. cyklozrazu 
s projektom Krajina roka. Z: M.Herchl, A.Guldan, T: 31.12.2010.  
8.3. Stav prípravy  58.SZT a 42.stretnutia TOM v Martine. Informáciu podal člen VV KST V. Povoda, ktorý je 
zároveň predsedom zrazového OŠ. Príprava zrazu má jasnú koncepciu, organizátori sa potýkajú s obvyklými 
problémami, žiadna zásadná komplikácia sa však doteraz nevyskytla. Cieľom organizátorov je čo najviac 
zaangažovať mesto Martin. VV vzal informáciu na vedomie. 
8.4. Návrhy na ocenenia KST. Predseda RR Stará Ľubovňa J. Kunák, navrhuje udeliť ocenenia aktívnym 
funkcionárom RR nasledovne:  SO držiteľke ČU Marte Svitanovej (1950), ČU Ľubomírovi Motýľovi, Magdaléne 
Barnovskej a Jozefovi Strakuľovi, ktorí zatiaľ nemajú žiadne ocenenie. VV návrhy schválil. 
Uznesenie100/2010: VV ukladá vystaviť navrhnuté ocenenia pre členov RR Stará Ľubovňa a pripraviť ich na 
odovzdanie v rámci 45.SZZT. Z: sekretariát, T:27.1.2011 
8.5. VV sa na podnet P. Perhalu zaoberal listom predsedu sekcie VT J. Šoffu. Vo svojom liste sa J. Šoffa kriticky 
vracia k rokovaniu ÚR, menovite k spôsobu jej vedenia. Rokovanie sa podľa neho utopilo v slovných šarvátkach 
a predsedovia sekcií nedostali odpovede na svoje otázky k rozpočtu a k ďalším skutočnostiam. Otázky adresoval J. 
Šoffa všetkým členom VV KST aj mailom, nedostalodpoveď od E. Fábryovej a Š. Kuiša. Takto si komunikáciu 
sekcie s výkonným výborom nepredstavuje a je z toho znechutený. P.Perhala apeloval na členov VV aby 
neignorovali mailovú komunikáciu, obzvlášť ak ich kontaktuje člen ÚR. 
8.6.  VV sa na podnet P. Perhalu zaoberal listom predsedu sekcie VhT V. Jeremiáša, ktorý mu osobne adresoval. 
Vo svojom liste sa V. Jeremiáš veľmi kriticky stavia k nízkej hodnote dotácie na činnosť sekcie, a k nemožnosti 
presúvať zdroje medzi rozpočtovými kapitolami. Stav nepriamo označuje za likvidačný – avizuje zánik sekcie, ak 
sa situácia nezlepší. V následnej diskusii členov VV zaznelo, že sekcie by mali vykazovať nielen svoje nároky, ale 
aj príjmové položky (výber účastníckych poplatkov a pod.). E. Fábryová zdôraznila, že schválený rozpočet je 
záväzný pre všetky sekcie a komisie. Presuny medzi rozpočtovými kapitolami v zásade možné sú, ale treba ich 
odhlasovať dopredu vo VV KST na návrh sekcie alebo komisie. Všeobecná kritika sa v tomto prípade odvíjala od 
konkrétneho problému „nedostupnosti“ nevyčerpaných 150 € v rozpočte sekcie VhT. E. Fábryová napokon našla 
v rozpočte sekcie VhT finančné prostriedky, ktoré boli zle zúčtované odchádzajúcou pracovníčkou sekretariátu A. 
Slivkovou. P. Perhala ihneď informoval V. Jeremiáša o výsledku prešetrenia. 
8.7. VV sa na podnet P. Perhalu zaoberal jedným z uznesení nedávneho rokovania RR KST Orava, ktorého sa na 
pozvanie  zúčastnil. V predmetnom uznesení je návrh na totálnu zmenu poňatia výkonnostnej turistiky, až do 
podoby, v ktorej by systém výkonnostnej turistiky viac-menej stratil opodstatnenie. V diskusii členovia VV tento 



názor odmietli ako subjektívny a poznačený dávnejšou rodinnou traumou, úmrtím manžela navrhovateľky počas 
turistického podujatia. 
8.8. P. Perhala informoval o svojej iniciatíve stretnúť sa s generálnym riaditeľom š.p. LESY SR. Predmetom 
rokovania by mal byť okrem iného nový pokus získať LESY pre myšlienku sponzorského partnerstva s turistickou 
organizáciou, podľa vzoru KČT  - LESY ČR. Prvá odpoveď zo sekretariátu GR bola dosť rezervovaná, s ponukou 
termínu stretnutia až o niekoľko mesiacov. Predseda KST sa však nemieni dať odradiť. 
8.9.  Vo VÚC Žilina pripravujú projekt lyžiarskej magistrály po hrebeni Beskýd, hľadajú partnera, oslovenie bolo 
adresované aj Klubu slovenských turistov. P. Perhala navrhol odpovedať na list ústretovo.  
Uznesenie 101/2010: VV poveruje predsedu sekcie LT KST J. Mitaľa oznámiť manažérovi projektu záujem KST 
participovať na projekte. Na prvé rokovanie, ktoré by malo určiť rámec, rozsah a podmienky partnerstva pôjde za 
KST  P. Perhala osobne. Z: J. Mitaľ, A. Guldan, T: ihneď 
8.10. A. Guldan sa zaujímal o výšku príspevku z rozpočtu KST na výstavu „90 rokov časopisu Krásy Slovenska“. 
E. Fábryová ho informovala, že na rokovaní ÚR v Martine bol na tento účel schválený príspevok 500 €. 
8.11. P. Perhala informoval o svojej účasti na aktíve značkárov. Aktív značkárov sa uskutočnil 4.-5.12. 
v Tatranskej Štrbe, prítomných 50 účastníkov, vrátane hostí. Člen sekcie značenia KST Juraj Hlatký vo svojom 
vystúpení prezentoval svoju predstavu o spolupráci, poskytol cenné metodické rady ako treba postupovať pri 
podávaní žiadosti o vyznačenie cyklotrasy. Aktívu sa zúčastnil aj výrobca smeroviek M. Porkert, trendom je 
náhrada hrdzavejúcich kovových smeroviek plastovými. Sekcia značenia kooptovala za nového člena J. 
Puncochařa, namiesto P. Perhalu.  
8.12. Poštou bol predsedovi na ústredie doručený návrh Milana Paršu, podpredsedu TJ SNP KST Kysuce z Čadce 
na udelenie titulu Majster turistiky  Milanovi Kurucárovi. Odôvodnenie neobsahuje potrebné zápočtové cesty,  
opiera sa o výpočet celoživotných turistických aktivít menovaného. Sú pomerne obsiahle, ale s výkonnostnou 
turistikou nemajú veľa spoločného. Žiadosť bola napriek tomu odstúpená predsedovi klasifikačnej komisie M. 
Petríkovi. 
8.13. P. Perhala informoval o prijatí šéfredaktora časopisu Cestovateľ Ľubomíra Motyčku v sídle KST. Návšteva 
mala zdvorilostný charakter. Časopis Cestovateľ je otvorený pre príspevky z KST, ak budú obsahovo dostatočne 
zaujímavé. Ľubomír Motyčka s okamžitou platnosťou rozhodol o poskytnutí zľavy členom KST na  predplatnom 
časopisu. Ako Variabilný symbol na poukážke je nutné uvádzať číslo členského preukazu KST, hodnota 
celoročného predplatného so zľavou je 14,70 €.. 
8.14. M. Herchl informoval o svojej účasti na štábe Krajiny roka vo Viedni. Na programe bolo vyhodnotenie 
aktivít 1. roka projektu a prerokovanie návrhu plánu na 2. rok, s určením zodpovednosti - čo zabezpečí NFI, čo 
slovenská a čo maďarská strana. Plánované sprievodné akcie: konferencia o trvalej udržateľnosti, jaskyniarsky 
workshop, seminár k ochrane prírody. M.Herchl má za úlohu preveriť možnosť zapojenia SACR-u a Mikroregiónu 
Domica. Maďarský partner na stretnutí štábu lamentoval nad rapídnym poklesom svojej členskej základne 
v poslednom období, vyznelo to ako príprava MTSz na odchod z NFI. 
8.15. M. Herchl požiadal VV o súhlas s vycestovaním na pripravovanú konferenciu NFI v Dakare, ktorej sa chce 
zúčastniť ako delegát KST na vlastné náklady. Za predpokladu, že príde oficiálna pozvánka a cesta delegáta  
nezaťaží rozpočet KST, členovia VV nemali námietky. 
Uznesenie 102/2010: VV schvaľuje M. Herchla za delegáta KST na pripravovanú prezidentskú konferencii NFI 
v Dakare (Senegal), s podmienkou, že príde oficiálne pozvanie organizátorov konferencie pre predsedu KST a celú 
cestu a pobyt absolvuje delegát na vlastné náklady. Z: M.Herchl, T:12.-15.5.2011 
8.16.  P.Perhala navrhol delegátov VV KST  na najbližšie hlavné podujatia KST a KČT. Po krátkej diskusii bolo 
za súhlasu všetkých prítomných prijaté zloženie delegácií nasledovne: 
Uznesenie 103/2010: VV schvaľuje delegátov na hlavné podujatia zimy 2011:  
na 45. SZZT Stará Ľubovňa, 27.-30.1.2011  – E. Fábryová, D. Valúch 
na 12. ČZZT Velké Karlovice, 10.-13.2.2011  – M. Fulka, J. Mitaľ 
na 1. zimné stretnutie čitateľov KS na Chate pri Zelenom plese, 25.-27.2.2011 – M. Herchl, V. Jeremiáš 
Sekretariát zabezpečí ich prihlásenie a vystaví cestovné príkazy. Z: sekretariát, T: 10.1.2011  
 
9. Rozšírené zasadnutie s účasťou funkcionárskeho aktívu KBT 
P. Perhala privítal delegáciu funkcionárskeho aktívu KBT, tvorili ju členovia VV KBT a predsedovia 
bratislavských OKST. Na úvod vysvetlil zámer takéhoto stretnutia – umožniť priamy kontakt VV s názormi 
a námetmi z regiónov a zároveň predstaviť v regiónoch tím výkonného výboru. Stretnutie v Bratislave je prvé, 
v budúcom roku budú zasadnutia VV KST takmer každý mesiac v inom regióne. 
P.Perhala najprv predstavil členov VV KST a agendu, ktorú majú na starosti a vzápätí ako predseda KBT 
predstavil prítomných  funkcionárov KBT. Vyzdvihol aktívny podiel viacerých z nich na úspešnom priebehu 32. 
cyklozrazu a pripomenul, že KBT sa listom z 29.9. 2010, zaslaným sekcii PT prihlásila za organizátora 
jubilejného 60.SZT KST, ktorý by mal byť v roku 2013, zrazové centrum ATC Zlaté piesky.  
Potom dal slovo funkcionárom KBT, aby sami informovali o svojich aktivitách, predniesli svoje návrhy, námety, 
postrehy alebo kritické pripomienky. 



Zuzana Jendželovská, hospodárka KBT:  informovala, že v rámci KBT je momentálne 802 registrovaných 
členov, finančná situácia je relatívne dobrá. 
Michal Hučko, VV KBT,  sekcia JT: - Zaujímal sa o možnosť využiť občas zasadačku v sídle KST. Ako 
novovzniknutá sekcia potrebujú priestory na školenia, odhadom 4 x v priebehu roka. Má prísľub od kolegov 
z ČR, ktorí by sa prišli podeliť o skúsenosti z prevádzky už zabehnutej, fungujúcej sekcie, kolegovia z Rakúska 
sú ochotní poskytnúť know-how z oblasti marketingu jazdeckej turistiky a agroturistiky, s A. Guldanom chce 
dohodnúť školenie značkárov. Reagoval sekretár KST, potvrdil možnosť využívať priestory na Záborského 33, 
treba sa však nahlásiť s dostatočným predstihom a neočakávať servis. Minerálku, kávu, čaj  si treba priniesť, 
kuchynka je k dispozícii, použitý riad treba umyť a odložiť.  
Igor Bazovský, VV KBT, sekcia LT: - taktiež sa chystá využiť z času na čas priestory v sídle KST, teraz v zime 
by tu mohlo byť školenie pre nových záujemcov o turistiku na lyžiach, základy voskovania, a pod. Pripomenul, 
že v prípade dobrých snehových podmienok  bude 22. januára 2011 prechod hrebeňom Malých Karpát. Zaujímal 
sa, či v prípade pozývania delegátov z KČT je možné získať príspevok z KST. Reagovala E. Fábryová, 
informovala, že na to môže teoreticky vyčleniť prostriedky medzinárodná komisia, no len ak nejaké má... 
Andrej Vallo, VV KBT, sekcia VhT: - Prebieha školenie základov VhT pre záujemcov z BA a okolia, zúčastňuje 
sa 26 ľudí. Doteraz tu bolo 6 inštruktorov, z tejto skupiny by mohli pribudnúť ďalší. Apeloval na predsedu a na 
celý VV KST aby sa KST angažovalo vo veci pripravovanej novely návštevného poriadku pre TANAP, pre 
sekciu VhT je kľúčové, aby inštruktori VhT zostali oprávnení pohybovať sa v národnom parku a viesť skupinu. 
Reagoval P.Perhala, uistil že sa tejto téme venuje potrebná pozornosť. 
Helena Kublová, KT Breza: - u SPP bol podaný projekt na obnovu 5-tich turistických máp na turisticky 
exponovaných miestach v okolí Bratislavy, presnejšie v 4 prípadoch ide o obnovu mapy, piata pozícia je nová, 
tam bude potrebná pomoc pri dovoze a osádzaní stojanu.  
Pavol Jančovič, rada mládeže KBT: - Pokračuje zánik TOM-ov, v KBT prežívajú už len tri z voľakedajšieho 
počtu 45. Dôvody: nedostatok prostriedkov, zmena životného štýlu... Od VV očakáva zoznam vyškolených 
rozhodcov PTZ a oficiálny výtlačok pravidiel pre organizáciu PTZ. Má námet na doplnenie siete značkovaných 
trás – prepojiť  Štefánikov pamätník  (Ivánka pri Dunaji) so Štefánikovou mohylou na Bradle. Reagoval P. 
Perhala, informoval že sa pripravujú zásady zrazov, materiál je v pripomienkovom konaní.  
Ján Puncochař, klasifikačná komisia: - v bratislavskom regióne úplne vymizol záujem spracovávať 
dokumentáciu zápočtových ciest. 
Igor Mieč, KST Železničiar: - zaujímal sa ako je to s prevádzkou Domu turistov v Bardejove, navrhol 
zverejňovanie lacného ubytovania na webe. Reagovali P. Perhala a D. Valúch, uvítali námet venovať na webe 
KST viac pozornosti ponuke turistického ubytovania. Mohlo by to byť formou akejsi informačnej svojpomoci, 
ak bude ochota návštevníkov www.kst.sk  nahlasovať tipy na dobrý a lacný nocľah. Ďalším zdrojom informácií 
môžu byť linky na iné portály, kde sa takéto informácie sústreďujú. P. Perhala v tej súvislosti pripomenul, že 
chaty KST budú podľa nových nájomných zmlúv poskytovať pre členov KST už až 50% zľavu z ceny 
ubytovania. Informoval tiež o výberovom konaní na chatárov a o svojom rokovaní s poisťovňami, sonduje 
možnosť vytvorenia alternatívy ku poisteniu Alpin Verein (poistenie na zásah horskej služby po celom svete).   
Milo Kubla, KT Breza, VV KBT, komisia značenia: referoval o konzultáciách s potenciálnymi partnermi ako 
Conan, Garmin, s portálmi Freemap.sk, Hiking.sk. Má informácie že za dva roky rôzni dobrovolní aktivisti 
zosnímali na GPS už minimálne 5 000 km značkovaných turistických trás. Tento proces prebieha bez ohľadu na 
to, či sa to niekomu v KST páči, alebo nie. Buď sa do neho KST aktívnejšie zapojí, alebo zostane mimo. 
Reagovali P. Perhala a A. Guldan, vidia v tejto oblasti väčší priestor na spoluprácu so subjektami mimo KST, 
než bolo doteraz zvykom, ak je názor predsedníčky KST sekcie značenia  iný, treba ju presvedčiť.    
Emil Peterský, KT Lokomotíva: - vyjadril potešenie že sa KBT pod vedením P. Perhalu prebral z letargie, zmeny 
v prístupe už boli potrebné. Pozval všetkých na akcie Lokomotívy, ktoré sú v oblastnom kalendári, niektoré aj 
v kalendári KST.  
V podobne podpornom duchu  ako E. Peterský vystúpili aj predsedníčka OT TJ Rapid Libuša Dianová, predseda 
TK Štart a zároveň predseda RK KBT Vlado Ješko, a člen RK KBT Kurt Holm.   
P. Perhala vyjadril spokojnosť, že zazneli zaujímavé námety a všetkým prítomným z VV KST i KBT poďakoval 
za podporu a za celoročnú prácu v prospech KBT a KST. Pozval členov VV KST i KBT na čašu vína a zákusok, 
a nasledujúci deň na SchengenTour - 25 km pochod po trase vedúcej cez slovenské i rakúske územie. Zasadnutie 
potom prešlo do voľnej diskusie. 
 
Zapísal: D.Valúch                                                                                                  Peter P e r h a l a  
                                                                                                                                 predseda KST 
 
(Do prílohy: Plán zasadnutí VV KST počas roku 2011 )                                                                                                                                        


