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Správa o činnosti Klubu slovenských turistov za rok 2011 
 

V priebehu roka 2011 mal výkonný výbor KST 13 zasadnutí (z toho jedno mimoriadne), väčšinou 
mimo bratislavského sídla. Zasadnutia s funkcionárskymi  aktívmi regionálnych rád bola odštartovaná  
ešte v decembri minulého roka rozšíreným zasadnutím s účasťou RR Bratislava (KBT). V Bratislave 
bolo aj januárové zasadnutie  a 1.februára  mimoriadne zasadnutie. Potom už nasledovali výjazdy:  
februárové zasadnutie v Lučenci (+ RR LC) , aprílové v Považskej Teplej (+ RR PB), májové 
v Sobotišti (+ RR Senica), júnové v Tatranskej Kotline (+ RR Poprad) s pokračovaním v Červenom 
Kláštore (+ sekcia VT), júlové v Košiciach (+ RR KE vidiek) s pokračovaním v Jasove a Poproči, 
augustové v Trenčíne (+ RR TN), septembrové v Banskej Bystrici (+RR BB), októbrové  po dlhšej 
dobe v Bratislave a novembrové v Starej Ľubovni (+ RR SL). Vďaka tomu mali členovia VV 
príležitosť zúčastniť sa počas roka viacerých regionálnych podujatí -  Schengentour (Bratislava-
Wolfstahl-Berg-BA), Zimný hviezdicový výstup na Striebornú (nad Cinobaňou), Jilemnická jarná 25-
ka (štart a cieľ v Manínskej tiesňave), Sobotištská 15-ka, Šlapaj do Poproča (štart nad kúpeľmi Štós), 
Stretnutie turistov v sedle Tri kríže, Výstup na Kľak (ukončenie turistickej sezóny s RR Stará 
Ľubovňa). V kompletnej zostave sa VV zúčastnil na 40. Slovenskom zraze mladých vodných turistov 
v Červenom Kláštore v júni 2011.  
Okrem uvedených stretnutí s regiónmi a sekciami v rámci zasadnutí VV sa predseda KST na základe 
pozvánky zúčastnil na zasadnutiach RR KST v Trenčíne a Leviciach a na aktíve sekcie VT v hoteli 
Kosodrevina, pod Chopkom. 
Začiatkom roku 2011 nastalo niekoľko zmien na sekretariáte. Od 1.1.2011 nastúpila nová samostatná 
hospodárska pracovníčka Anna Luhová. O jej agendu sa postarala najmä zmena spôsobu prenajímania 
chát  - návrat k priamemu nájomnému vzťahu KST s chatármi, bez sprostredkovania cez TURSERVIS 
KST, s.r.o.  Pracovníčka sekretariátu Ida Ovečková pracuje od 1.1. 2011 na plný úväzok. Činnosť 
sekretariátu je spojovacím tmelom organizácie, hlavnou náplňou je:  udržiavanie súčinnosti 
a komunikácie predsedu s ostatnými členmi výkonného výboru a ústrednej rady - predsedami 
odborných sekcií a komisií, predsedami regionálnych rád, revíznou komisiou, redakciou časopisu 
Krásy Slovenska; spracovanie pošty, informačný tok prostredníctvom stránok www.kst.sk a časopisu 
Krásy Slovenska; vystavovanie a evidencia objednávok, cestovných príkazov, ocenení  a vyznamenaní 
; štatistická evidencia členov, distribúcia členských známok a preukazov;  zabezpečenie zasadnutí 
vrcholných orgánov a odborných komisií - poskytnutie, alebo prenájom miestnosti, príprava 
a rozmnožovanie materiálov na rokovanie, spracovanie zápisníc, výplata cestovných náhrad; pracovný 
kontakt s centrálnymi inštitúciami a orgánmi SR (ministerstvá, daňový úrad, živnostenský úrad, úrad 
ŽP, katastrálny úrad, správa ochrany prírody, správa národných parkov, Lesy, š.p., národný archív 
a pod.); kontakt so zahraničnými partnerskými turistickými organizáciami – KČT, ÖTK, MTSz, PTTK 
a medzinárodnými turistickými asociáciami v ktorých KST reprezentuje slovenskú turistiku (EWV, 
IVV). Trojčlenný kolektív sekretariátu pracoval počas roka spoľahlivo a keď si to okolnosti 
vyžadovali, tak neraz aj nad rámec pracovného času.    
 
Vo výkonnom výbore nastala v priebehu roka jedna zmena, po abdikácii Michala Fulku bol valným 
zhromaždením v marci 2011 zvolený za podpredsedu pre organizáciu a legislatívu JUDr. Marek 
Heinrich. Nový podpredseda sa aktívne zapojil do riešenia úloh vo vnútri organizácie (aktualizácia 
systému vykonávacích predpisov) aj v externom prostredí. Pre zrýchlenie rozhodovania VV v časovo 
naliehavých prípadoch, navrhol M. Heinrich zásady elektronického (mailového) hlasovania per-rolam, 
v júni ich VV schválil. 
 

http://www.kst.sk/�
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Členovia výkonného výboru a obzvlášť štatutári absolvovali veľký počet pracovných stretnutí a 
rokovaní. Namiesto chronologického zhrnutia som sa snažil zhrnúť tieto aktivity do určitých 
tématických blokov: 
  
S cieľom skonsolidovať majetok KST sa VV v roku 2011 sústredil na 
- dôslednú inventarizáciu

- 

. Inventarizačné komisie vedené buď E. Fábryovou alebo P.Perhalom 
vykonali postupne fyzickú inventarizáciu  všetkých objektov vo vlastníctve/spoluvlastníctve KST.  

zníženie nákladov na správu majetku
RS Kokava – ukončenie správcovskej zmluvy s D. Kýpeťom, uzatvorenie zmluvy s p. Gregorom, 
získanie kupcov a odpredaj chatiek; TD Bardejov - ukončenie nájomnej zmluvy s M. Bezaniukovou 
k 30.11.2011; 

, najmä nevyužívaných objektov v Kokave a v Bardejove; 

schválenie Zásad spravovania tatranských chát v spoločnom vlastníctve KST a SHS JAMES 
- dozor nad priebehom rekonštrukcie chaty pod Rysmi

- 

 . Po celú stavebnú sezónu od 15.6 do 31.10 
pracoval stavebný výbor v zložení P. Perhala, M. Herchl, E. Rusnák. Aktívne sa zapojili do tejto úlohy 
aj E. Fábryová, J. Polomský a P. Zajac. 

odstúpenie od nevýhodných zmlúv

 

 (vycúvanie so zmluvy s ENELOM o dodávke fotovoltického 
systému pre chatu pod Rysmi, prehodnotenie poistných zmlúv na všetky objekty)  

S cieľom zabezpečiť viac prostriedkov pre činnosť KST sme dosiahli  
- zvýšenie dotácie z Ministerstva ŠVVŠ SR

Výsledkom bol nárast celkovej dotácie o 50% oproti roku 2010 – suma 77 700 €, z toho na turisticko-
športové podujatia 23 800 €, turistické značenie 52 600 €, na osvetu, propagáciu a publikačnú činnosť 
1 300 €. Z dotácie nie je možné hradiť réžiu sekretariátu, ani mzdy zamestnancov.  

. Predchádzali tomu dve rokovania so štátnym tajomníkom 
ministerstva J. Ivančom o ďalšom financovaní KST (P. Perhala, M. Heinrich, D. Valúch) a rokovanie 
s generálnym riaditeľom sekcie štátnej starostlivosti o šport L. Križanom (P. Perhala, E. Fábryová). 

- podpísanie Zmluvy o spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom

- 

. Touto zmluvou sa pre Žilinský 
samosprávny kraj stal KST jediným partnerom a garantom pre tvorbu a obnovu turistického značenia 
(v spolupráci s SCK, ktorý je garantom cykloznačenia), čo znamená získanie doplnkového zdroja 
prostriedkov na značenie z komunálneho rozpočtu. Zmluva bola použitá ako vzor pre motivovanie 
predsedov ostatných samosprávnych krajov. Rokovanie sa už uskutočnilo v Košiciach (Perhala,  Kuiš, 
Guldan), Bratislave (Perhala, Guldan), Banskej Bystrici (Perhala, Škutová), rokovanie v Trnave je 
plánované do konca tohto roku. Výsledkom rokovania je etablovanie KST ako partnera 
samosprávnych krajov, s prísľubom finančnej aj nefinančnej podpory pre TZT a hlavné podujatia.  

získanie finančných príspevkov z Ministerstva DVRR SR

 - 

. Po rokovaní (Perhala, Valúch) 
s generálnym riaditeľom sekcie cestovného ruchu sa podarilo nadviazať plodnú spoluprácu s týmto 
ministerstvom, získali sme finančný príspevok na konferenciu NFI v Rožňave (ukončenie 
medzinárodného projektu Krajina roka), na dernieru putovnej výstavy 90 rokov časopisu Krásy 
Slovenska v rámci knižného veľtrhu Bibliotéka 2011 Bratislava. 

pokračovanie spolupráce s ENELom (Slovenské elektrárne)

 

 – rekonštrukcia Malej vodnej elektrárne 
na Chate pri Zelenom plese; príspevok na úsporný variant fotovoltického systému pre Chatu pod 
Rysmi. Rokovaní sa zúčastnili Perhala, Fábryová, Polomský. 

S cieľom získať väčší rešpekt pre KST a TZT  sme dosiahli  
- podpis Dohody o spolupráci KST - Lesy SR, š. p.  (LSR) pri udržiavaní TZT vedúcich cez pozemky 
v správe LSR. Dohodou sa LSR zaväzuje avizovať na ktorých úsekoch bude ťažba a celkove dbať, aby 
pri hospodárskej činnosti v štátnych lesoch nedochádzalo k poškodzovaniu  prvkov značenia. Vznikne 
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tradícia spoločného turisticko-lesníckeho podujatia, v najbližších dňoch bude spolupráca pri obnove 
TZT realizovaná konkrétnym finančným projektom. 
- podpis zmluvy s SCK o obnove peších turistických trás v Žilinskom kraji – regióny Turiec, Orava 
a Liptov v roku 2011 
- nadviazanie pracovného kontaktu so ŠL TANAP

- rokovanie delegácie KST (Perhala, Fábryová, Guldan, Valúch) so štátnym tajomníkom ministerstva 
životného prostredia SR. Výsledok: 

 – uskutočnilo sa rokovanie delegácie KST (Perhala, 
Fábryová, Jeremiáš) s vedením ŠL TANAP o možnostiach spolupráce. 

- 

zaradenie KST do pracovnej skupiny MŽP SR na prípravu nového 
zákona o ochrane prírody a krajiny 

pripomienkovanie návrhu nového návštevného poriadku TANAP

- rokovanie KST (Perhala, Guldan) s vedením Vodohospodárskej výstavby, š. p . (VHV) o prestavbe 
nefunkčného vodáckeho sklzu v Čunove 

 – P. Perhala, M. Heinrich, D. 
Valúch, A. Guldan, L. Khandl, J. Polomský 

- rokovanie na magistráte Bratislavy, príprava Memoranda o spoločnom postupe mesta Bratislava  
a KST/sekcie VT  pre záchranu bratislavských lodeníc na pravom brehu Dunaja

- podpis Dohody s o. z. FREEMAP.SK o  participácii KST na vytváraní digitálnej mapy TZT, ktorú dá  
Freemap Slovakia k dispozícii turistickej verejnosti aj prostredníctvom webu KST 

. Memorandum je 
pripravené na podpis u primátora. 

- účasť na konferencii s témou rozvoja horskej cyklistiky (konala sa v Banskej Štiavnici) v podobe, 
ktorá bude prijateľná pre majiteľov lesa, ochranárov aj rekreačných cyklistov/cykloturistov. P. Perhala 
bol členom pracovnej skupiny, ktorá navrhla 

- účasť KST na konferencii Obnova a modernizácia cykloturistických a peších turistických trás 
v Žilinskom kraji (Perhala, Šimko, Povoda) s prezentáciou výsledkov spolupráce pri značení za roky 
2009-11. 

vytvorenie medzirezortného koordinačného centra na 
prípravu zákona o cykloturistickom a turistickom značení. 

 
S cieľom zabezpečiť viac výhod pre členov KST  
- ešte v závere minulého roka boli výberovým konaním potvrdení doterajší chatári, s výnimkou J. 
Gantnera, ktorého na chate pri Zelenom plese vystriedal T. Petrík. Chatári akceptovali nové nájomné 
zmluvy, zaručujúce pre KST vyšší príjem z prenájmu a pre členov KST 50%-nú zľavu z ceny 
ubytovania na všetkých piatich horských chatách vo vlastníctve/spoluvlastníctve KST
- KST reagoval na ponuku obchodnej spoločnosti ALPINE PRO, ktorá má záujem stať sa oficiálnym 
partnerom KST, čo by mohlo priniesť výhody jednak pre organizáciu, jednak pre organizátorov 
hlavných podujatí, jednak pre radových členov – prvou lastovičkou je predvianočná 

. 

- v novembri sa uskutočnilo rokovanie KST (Perhala, Valúch) na generálnom riaditeľstve Železničnej 
spoločnosti Slovensko (ZSSK) v Bratislave o možných zlepšeniach v zabezpečovaní prepravy  
bicyklov a zľave pre turistov cestujúcich na hlavné podujatia KST. VV KST sa včera zaoberal 
návrhom Zmluvy o spolupráci, ktorú pripravila ZSSK, je v nej 

emisia zľavových 
kupónov pre nákup outdoorového oblečenia a výbavy v obchodnej sieti ALPINE PRO  

ponuka poskytnúť členom KST 25%-
nú zľavu z ceny cestovného po železnici, pri účasti na hlavných podujatiach KST
 

.  

S cieľom zviditeľniť KST v očiach verejnosti  
- Tím KST (Guldan, Khandl, Valúch) spolupracoval s redakciou na príprave výstavy 90 rokov 
časopisu Krásy Slovenska. Vernisáž putovnej výstavy bola v Liptovskom Mikuláši, ďalšie inštalácie 
výstavy boli v Trnave, Topoľčiankach, v Prahe, v Mútnom, v Národnom literárnom múzeu v Martine, 
v Tatranskej Kotline, v Rožňave, v Košiciach a v Bratislave, kde sa na veľtrhu Bibliotéka uskutočnilo 
aj ocenenie zaslúžilých členov redakcie a prispievateľov.   
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- predseda KST podpísal s Danielom Kollárom (DAJAMA) aktualizovanú licenčnú zmluvu a dohodu 
o vydávaní časopisu 
- predseda KST sa stretol s predsedom Matice slovenskej M. Tkáčom v Martine a dohodol s ním 
postup a spoluprácu pri organizovaní Národného výstupu na Kriváň;  P. Perhala ako predseda OŠ 
NVK vybavil pre všetkých členov ÚR KST výstupový lístok bezplatne. 
- Sekretariát KST a RR Rožňava sa podieľali na príprave medzinárodnej konferencie o trvalo 
udržateľnom rozvoji gemersko-tornaľského regiónu, organizovanej viedenskou centrálou NFI na záver  
projektu Krajina roka 2010/11 
- Už po druhýkrát sa 27.9. pri príležitosti svetového dňa turistického ruchu uskutočnil v sídle KST Deň 
otvorených dverí, určený pre verejnosť a médiá  
 
S cieľom upevniť partnerstvo s programovo príbuznými organizáciami  v SR i v zahraničí    
- Návšteva sídla KČT v Prahe, účasť na oslave 20 rokov A.TOM ČR, položenie venca KST na hrob 
zakladateľa telovýchovného hnutia J. G. Jarkovského; Perhala, Kalasz (SM KST) 
- Účasť na Výročnej konferencii KČT v Pardubiciach; Perhala, Valúch 
- Účasť na VZ ÖVV v Rakúsku; Perhala 
- Účasť na VZ SHS JAMES v Žiline; Perhala, Heinrich, Fábryová 
- Účasť na oslave 90 rokov SHS JAMES v Spišskej Novej Vsi a na Popradskom plese; Perhala, 
Fábryová 
- Dvojstranné rokovanie s KČT v Rožňave; Perhala, Heinrich, Fábryová, Kuiš, Valúch, Mitaľ, Andrási 
- Dvojstranné rokovanie s MTSz pri Balatone; Perhala, Fábryová, Kuiš, Ollé (sekcia PT KST) 
- Dvojstranné rokovanie s PTTK v Bratislave; Perhala, Kubla, Šimko 
- Účasť na výročnom Kongrese NFI v Grazi, Rakúsko, naposledy s účasťou KST; Perhala,  
- Účasť na výročnej Konferencii EWV v Almérii, Španielsko; Perhala  
( KST bude 13.-15.4.2012 v Bratislave organizovať Regionálnu Konferenciu EWV pre 
severovýchodný región Európy a uchádza sa o možnosť organizovať na Slovensku 45. Konferenciu 
EWV v roku 2014). 
- Kongres a Olympiáda IVV sa konala v Turecku – tentokrát bez oficiálnych zástupcov KST. 
- Účasť na VZ ÖTK vo Viedni, zoznámenie sa s novým vedením ÖTK;; Perhala, Fábryová, Valúch  
- Účasť na VZ SZTK – delegát KST P. Perhala, za predsedu zvolený opätovne M. Kukumberg 
- Účasť na VZ AŠPV SR – delegáti KST P. Perhala, E. Fábryová, A. Guldan, V. Povoda, T. Gallová, 
J. Puncochař. KST stratilo zastúpenie vo vedení organizácie.  Za predsedu zvolený opätovne J. Holko 
  
Vedenie KST malo zastúpenie na všetkých hlavných podujatiach  
- 45. SZZT Stará Ľubovňa - Ľubovnianske kúpele; delegáti KST P. Perhala, D. Valúch 
- 12. ČZZT Veľké Karlovice; delegáti KST Štefan Kuiš a Jozef Mitaľ 
- 1. zimné stret. čitateľov časopisu Krásy Slovenska v Chate pri Zelenom plese; Perhala, Herchl, 
Jeremiáš 
- Účasť v organizačnom štábe prípravy 7. MZZT v Levoči, s účasťou KST, KČT a PTTK, príprava 
revízie/aktualizácie štatútu medzinárodných zrazov, aby mohla byť podpísaná v Levoči 2.2.2012. 
- 48. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Pilsku; Perhala, Guldan 
- Eurorando 2011 Holíč – Břeclav; Perhala, Fábryová 
- Letný zraz MTSz v Soproni; Kuiš, Ollé 
- 40.Slovenský zraz mladých vodákov, Červený Kláštor (účasť celého VV) 
- 44. Slovenský zraz vysokohorských turistov KST, Štrba; Fábryová, Kuiš 
- Majstrovstvá Slovenska PTZ v Martine – M. Heinrich a E. Fábryová 
- 43. stretnutie TOM KST v Martine; Fábryová, Andrási 
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- 58. SZT KST v Martine; Perhala, Kuiš 
- 56. TID KST Bratislava; P. Perhala, A. Guldan 
- Národný výstup na Kriváň; Perhala, Heinrich  
- 33. Slovenský zraz cykloturistov KST Tatranská Kotlina a Rožňava; Rusnák, Hasák, Herchl 
- Odhalenie symbolického cintorína obetiam Veľkej Fatry pri horskom hoteli Kráľova studňa; Guldan 
- Medzinárodné majstrovstvá PTZ v ČR; Perhala 
- 3. Stretnutie priaznivcov KST - na Dievčenskej skale, Rožňava- Jovice; Perhala, Fábryová, Kuiš, 
Herchl, Povoda. 
- Pohreb zakladajúceho predsedu KST D. Kubalu – E. Fábryová, M. Herchl, D. Valúch 
- Tradičné podujatie KČT na záver sezóny, Posledný pľuzgier, Kopřivnice; Š. Kuiš, J. Racek 
- Festival Ľudia a hory, Turčianske Teplice; Perhala 
 
Bohatý výpočet aktivít je dokladom odhodlania súčasného výkonného výboru neriadiť organizáciu ako 
sa vraví, od zeleného stola, ale v priamom kontakte s regiónmi, sekciami a komisiami KST, zachovať 
osvedčené a budovať nové partnerské vzťahy s cieľom zvyšovať prestíž našej organizácie a hľadať 
doplnkové zdroje pre financovanie aktivít, nevyhnutných na udržanie a rozvoj organizácie.  
 
Spracovali P. Perhala a D. Valúch 
 
 
         Peter Perhala 
         predseda KST 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


