Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 8.6.2013 v Leviciach

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
8.6.2013, Levice
Prítomní:
Členovia VV: P.Perhala, E.Fábryová, M.Heinrich, Š.Kuiš, M. Herchl, Z.Jendţelovská,
V.Povoda.
Prizvaní: predsedníčka SZ E.Škutová, predseda sekcie LT J.Mitaľ, člen RK V.Fehérpataky,
generálny sekretár Dušan Valúch ako zapisovateľ.
Ospravedlnili sa: prizvaní M.Belás, M.Plevko, F.Ţabka; pravidelne prizývaní predseda a
členka RK J. Pullmann, A.Mazániková, šéfredaktorka Krás Slovenska Z.Kollárová.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program podľa pozvánky:
Rozšírený VV s predsedami OaK a RR KST Levice
Aktuálne úlohy učebno-metodickej komisie
Vyhodnotenie 47.ZZ KST a stretnutia TOM v Oščadnici
Kontrola plnenia úloh
Rôzne
Rekonštrukcia Chaty pod Rysmi
Návrh na revíziu vykonávacích predpisov
Ako ďalej SZTK, AŠPV SR, SOV ...

P.Perhala, V.Paulíny, E.Škutová
V.Povoda, M.Belás
J.Mitaľ, F.Ţabka, M.Plevko
P. Perhala
E.Fábryová, M.Herchl
M. Heinrich
P.Perhala

Prítomných privítal a rokovanie viedol predseda KST P.Perhala. Pripomenul, ţe začína
posledný, štvrtý rok funkčného obdobia VV v tomto zloţení. Vyjadril sa kriticky
k narastajúcemu počtu uznesení ktorým plynie predĺţený termín a vyzval členov VV aby sa
viac venovali svojim úlohám. K navrhnutému programu podľa pozvánky neboli pripomienky.
Pre účely zápisnice je kontrola úloh zaradená na úvod.
Kontrola plnenia úloh (P.Perhala)
Uznesenie 52/2011: VV ukladá sekciám 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: Š. Kuiš; T: pre CT, VT, VhT a LT
predĺţenie do ÚR 3.7. 2013
Stav: vypúšťa sa ako duplicitné, nové uznesenie s touto problematikou má č.77/2013
Uznesenie 108/2011: VV ukladá riešiteľskému tímu, ako podklad pre vytvorenie
biografického slovníka osobností turistiky na Slovensku pripraviť heslár, rozposlať ho
predsedom RR a zverejniť na www.kst.sk. Z: V. Povoda, T: predĺţený do 19.4. 2013.
Stav: informoval V.Povoda. Prebieha rozposielanie heslára/dotazníka na RR, s cieľom
pozbierať vyplnené do konca roku 2013, získané údaje spracujú externí členovia tímu.
P.Perhala: dotazník treba zverejniť aj na webe KST; doplnenie uznesenia 108/2011:
Uznesenie 108a/2011: VV ukladá riešiteľskému tímu dodať podklad pre zverejnenie
upútavky propagujúcej heslár/dotazník pripravovanej publikácie Osobnosti turistiky na
Slovensku prostredníctvom web sídla KST www.kst.sk . Z: V.Povoda, T: 30.6.2013.
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 31/2013: VV schvaľuje vycestovanie predsedníčky SZ na osobné rokovanie s RR,
kde sú komisie značenia nefunkčné, a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP
č.9 o cestovných náhradách, s cieľom dohodnúť ich sfunkčnenie, vrátane moţnosti
prerozdelenia značkárskych okresov. Termíny ciest si dohodne E. Škutová.
Z: Z.Jendţelovská, E.Škutová; T: 30.6.2013
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Stav: termín plynie. Cesta E. Škutovej do RR Levice sa uskutočnila dnes, ďalšie dve cesty
(Bánovce n.Bebravou, Poprad) budú termínovo určené.
Uznesenie 29/2012: VV schvaľuje aby po finálnej redakčnej úprave bol aktualizovaný
záznamník Cesta hrdinov SNP sprístupnený na stránke www.kst.sk v elektronickej podobe
„na stiahnutie“, aj v tlačovej podobe, v náklade 200 ks. Z: Z. Jendţelovská; V. Povoda;
T: predĺţený do 30.6.2013
Stav: Z.Jendţelovská avizovala predloţenie materiálu (na oboznámenie VV pred
zverejnením) do nasledujúceho zasadnutia VV.
Uznesenie 46/2012: VV ukladá majetkovej komisii opätovne sa zaoberať návrhom zmluvy
SPF č.00251/2012-PKZ-K40017/12.00 (odkúpenie podielu nevysporiadaného pozemku na
Skalke), a prijať také riešenie, ktoré bude pre KST výhodnejšie. Z: M.Herchl; KT:11.5.2013
Stav: M.Herchl informoval, ţe vyjadrenie (ostatných spoluúčastníkov stavebného konania)
k návrhu predmetnej zmluvy SPF je uţ na katastri, tým pádom sa uznesenie stalo neaktuálne.
Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 59/2012: VV schválil
harmonogram inventarizácie a zloţenie inventarizačných komisií na rok 2012 nasledovne:
- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava: 18.7.; IK: P.Perhala, Z.Jendţelovská, A. Luhová
- RS Kokava –Háj: 18.9.; IK: J. Polomský, V.Fehérpataky, A.Luhová
- DT Bardejov: 22.-23.10.; IK: E. Fábryová, Z. Jendţelovská, M.Herchl, V.Povoda
- Zbojnícka a Téryho chata: 2.- 4.10.; IK: P.Perhala, Z.Jendţelovská, M.Herchl, L. Gancarčík
- Chata pri Zelenom plese: 4.12.; IK: E.Fábryová, M.Herchl, J.Polomský, L.Gancarčík
- Chata M.R.Štefánika: 23.-24.11.; IK: E. Fábryová, Z.Jendţelovská, Š.Kuiš;
a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad členov IK v zmysle VP č.9 o cestovných
náhradách; VV ukladá predsedovi upovedomiť SHS JAMES o termínoch inventarizácie chát
v spoluvlastníctve. Z: P.Perhala, T: 30.6.2012
Stav: uznesenie zostáva v sledovaní kým nebude odovzdaný inventarizačný zápis
z inventarizácie na Chate pri Zelenom plese (Z: predsedníčka IK E.Fábryová).
Uznesenie 142/2012: VV schvaľuje nomináciu P.Perhalu do expertnej skupiny SZTK za
AŠPV. Ukladá mu vyuţiť túto nomináciu a dohliadnuť, aby KST získal spravodlivý a
oprávnený podiel z majetku SZTK. Z: P.Perhala, T: priebeţne
Stav: aktuálne informácie P.Perhalu odzneli v samostatnom bode viď ďalej v zápise.
Uznesenie 32/2013: VV schvaľuje P.Perhalu ako delegáta KST na VZ SZTK, ktoré sa
uskutoční 22.5.2013, zaväzuje ho hlasovať podľa mandátu/stanoviska VV KST, ktoré bude
prijaté na zasadnutí VV dňa 11.5.2013. Z: P.Perhala, T: 22.5.2013
Stav: termín plynie. Bol oznámený nový termín VZ SZTK – 3.7.2013, VZ AŠPV sa má
uskutočniť 26.6.2013.
Uznesenie 144/2012: VV schvaľuje
b) úhradu výroby odznakov „50 stretnutí“ z rozpočtu KST
c) predaj odznakov v cene 1€ / kus, s tým, ţe výťaţok z predaja zostane KST.
Z: E.Fábryová; T: 25.5.2013
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Pre záujemcov a zberateľov je na webe KST
informácia o moţnosti zakúpiť si uvedený odznak.
Uznesenie 145/2012: VV schvaľuje priamy finančný príspevok z rozpočtu KST pre RR KST
Topoľčany, organizátora 50. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska, vo výške 300 €.
Z: E.Fábryová; T: 25.5.2013
Stav: ešte neprišla faktúra od organizátora.
Uznesenie 3/2013: VV schvaľuje, aby sa odovzdanie plakiet KST (ktorých udelenie VV
schválil na zasadnutí v Prešove, 21.9.2012) zástupcom redakčných kolektívov RTVS,
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pripravujúcich relácie Rádiovíkend a Televíkend, uskutočnilo pri príleţitosti 50. Stretnutia
čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Z: P.Perhala; T: 25.5.2013
Stav: čiastočne splnené. Ocenenie pre Rádiovíkend prevzala od P.Perhalu na Michalovom
vrchu rozhlasová redaktorka Silvia Hoffmanová. Ocenenie pre Televíkend mala prevziať
redaktorka J.Mesiariková, TV štáb sa však na poslednú chvíľu ospravedlnil, ocenenie bude
odovzdané buď na VZ KST v Bratislave, alebo pri ďalšej vhodnej príleţitosti.
Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 110/ 2012: VV schvaľuje svojpomocné opravy v sídle KST
a) obnova náteru plechovej časti strechy
b) výmena poškodených škridiel
c) výmena plota vo dvore
v celkovej hodnote 900 €, vrátane odmien pre realizátorov. Z: P. Perhala, T: 31.8.2013
Stav: časť (a) a (b) splnená, pre časť (c) plynie termín.
Uznesenie 114/2012: VV schvaľuje bez pripomienok predloţenie VP č.16/2011
o pomenovaných turisticky značených trasách na schválenie v ÚR v roku 2013. Z: M.
Heinrich, T: ÚR 3.7.2013
Stav: VP č.16/2011 bol ako pracovný materiál na najbliţšie zasadnutie ÚR rozposlaný členom
ÚR. Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 37/2013: VV schvaľuje návrh propagačnej komisie na upomienkový predmet kameň na drevenej podloţke s ďakovným textom na kovovom štítku, aj s predloţenou
kalkuláciou, ako symbolické poďakovanie sponzorom, ktorí prispeli na rekonštrukciu Chaty
pod Rysmi sumou 200 € a viac. Ukladá propagačnej komisii pripraviť ich potrebný počet.
Z: V.Povoda, P.Zajac; T: 31.8.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 38/2013: VV ukladá propagačnej komisii vytvoriť návrh ďakovného listu pre
menej významných sponzorov (s hodnotou príspevku menej ako 200 €). Z: V.Povoda,
P.Zajac; T: 31.8. 2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 5/2013: V súvislosti s uznesením 124/2012 VV schvaľuje cestu predsedu
majetkovej komisie KST Miroslava Herchla na Chatu Inovec (Pohronský Inovec), aby sa na
mieste zaoberal dôvodmi, prečo je chata pre turistov neprístupná, v termíne ktorý si sám určí,
tak aby mohol informovať na aprílovom zasadnutí VV. Z: M.Herchl, T: 31.8.2013
Stav: plynie nový predĺţený termín.
Uznesenie 146/2012: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie M.Herchlovi vytipovať
a získať odborníka, ktorý v problematike ČOV na vysokohorských chatách nahradí
P.Bakaľára. Z: M.Herchl, T: 31.8.2013
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 130/2012: VV schvaľuje usporiadanie medzinárodnej konferencie „Turistika
v stredoeurópskom priestore“, pri príleţitosti 140. výročia organizovanej turistiky na území
Slovenska, v termíne 6.-8.12.2013 v Trnave, s účasťou partnerských turistických organizácií
MTSZ, KČT, PTTK a ÖTK. Poveruje predsedu KST osloviť na spoluprácu VÚC Trnava
a Sekciu cestovného ruchu pri ministerstve dopravy SR a priebeţne informovať VV o stave
príprav podujatia a jeho finančnom zabezpečení. Z: P.Perhala, T: priebeţne
Stav: Info P.Perhala – Ministerstvo dopravy aj VÚC Trnava prevzali nad podujatím záštitu.
Uznesenie sa vypúšťa zo sledovania.
Uznesenie 39/2013: VV schvaľuje návrh P.Perhalu pozvať na medzinárodnú konferenciu
„Turistika v stredoeurópskom priestore“ dvojčlenné delegácie partnerských zahraničných
organizácií na náklady KST, a pre účastníkov nad uvedený limit stanoviť účastnícky poplatok
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49 € na náklady vysielajúcej organizácie. Ukladá predsedovi rozposlať pozvánku so
zameraním konferencie a propozíciami do konca mája. Z: P.Perhala; T:31.5.2013
Stav: Okruh pozvaných bol rozšírený o chorvátsky a slovinský turistický klub, ktoré majú
podobnú „rakúsko-uhorskú“ históriu ako KST. Pozývací list, navrhnutý okruh tém,
organizačné pokyny a návratka sú pripravené na odoslanie. Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 135/2012: VV schvaľuje návrh dohody o vzájomnej spolupráci KST – Univerzita
Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) s pripomienkami
M.Heinricha. Poveruje predsedu KST podpisom uvedenej dohody. Z: P.Perhala;T: 30. 6. 2013
Stav: plynie predĺţený termín
Uznesenie 147/2012: VV berie na vedomie predbeţnú ústnu správu podpredsedníčky KST
pre ekonomiku a marketing o hospodárení KST do 30.9. 2012. Ukladá E.Fábryovej pripraviť
úplnú a písomnú správu o hospodárení KST za celý kalendárny rok 2012.
Z: E. Fábryová, T: 8.6.2012
Stav: E.Fábryová predloţila písomnú správu a odpovedala na otázky členov VV.
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Nové uznesenie:
U 88/2013: VV schvaľuje Správu o hospodárení KST za rok 2012 s pripomienkami a zároveň
ukladá jej predloţenie na ÚR a VZ. Z: E. Fábryová, T: 3.- 4.7.2013.
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 1

Uznesenie 41/2013: VV schvaľuje zmluvu o dielo (implementácia informačného systému) so
spoločnosťou CBsoft, s pripomienkami M.Heinricha. Z: P.Perhala, M.Heinrich T: 31.5.2013
Stav: zmluva bola podpísaná, uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. P.Perhala
informoval VV o funkcionalite informačného systému, stručná prezentácia zaznie aj na ÚR.
Uznesenie 162/2012: VV ukladá organizačnej a legislatívnej komisii pripraviť návrh
prechodu z doterajšieho typu členského preukazu na plastikovú členskú kartu vyšpecifikovať základné náleţitosti členskej karty (meno, priezvisko, členské číslo, foto,...),
s cieľom realizovať prechod na nový typ preukazu najneskôr v roku 2015.
Z: M.Heinrich, T: 31.8.2013
Stav: termín plynie.
U 162b/2012: členovia VV si pripravia názor na fungovanie systému vnútornej komunikácie
v KST po línii: kluby-databáza-ústredie. Z: členovia VV; T: 31.8.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 71/2013: VV berie na vedomie vznik novej RR KST Levočské vrchy - Branisko
a prideľuje jej identifikačné číslo 414. VV ukladá predsedovi zabezpečiť zverejnenie novej
RR v zozname členov ÚR KST na webe KST. Z: P.Perhala; T:8.6.2013
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 8/2013: VV schvaľuje pomenovanie TZT 2828, modrá značka z Tepličky nad
Hornádom cez Novoveskú Hutu na Medvediu hlavu, po zosnulom Arnoštovi Guldanovi.
Ukladá sekcii značenia zabezpečiť, aby sa otvorenie pomenovaného chodníka udialo pri
príleţitosti 1.výročia spomienky na A.Guldana. Z: Z. Jendţelovská; T: 13.7.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 72a/2013: VV schvaľuje objednávku výroby pamätnej tabule predstavujúcej
osobnosť A.Guldana, z rozpočtu sekcie značenia. VV ukladá propagačnej komisii pripraviť
v súčinnosti so sekciou značenia
- návrh pamätnej tabule (text, formát, materiál vyhotovenia, vrátane návrhu na miesto
a spôsob jej upevnenia na trase chodníka, odhad nákladov) A.Guldana.
- návrh pozvánky (pre členov KST a médiá) a tlačovej správy k otvoreniu pomenovaného
chodníka A.Guldana. Z: Z. Jendţelovská, V.Povoda, E. Škutová, P.Zajac; T: 3.7.2013
Stav: plynie predĺţený termín.
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Uznesenie 72b/2013: VV schvaľuje účasť delegátov na slávnostnom otvorení pomenovaného
chodníka A.Guldana v zloţení: P.Perhala, Š.Kuiš, M.Herchl, Z,Jendţelovská, R.Šimko a
zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad delegátov v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z: P.Perhala, T: 13.7. 2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 9/2013: VV schvaľuje udelenie zlatého odznaku KST M.Vavrovi, strieborného
odznaku KST R. Böttcherovi, J.Kalapošovi, M.Kolcúnovej a P.Dombrovskému. VV
postupuje do ÚR návrhy na udelenie plakety Alojza Lutonského J.Hanobíkovi a na udelenie
medaily Miloša Janošku J.Mikušovej s tým, ţe schválenie týchto dvoch návrhov neodporúča.
Predseda KST na návrh sekcie značenia udelil čestné uznanie KST M.Olejníkovi, V.Pekárovi
a V.Truchlíkovi, ďakovný list KST M.Havlíkovi, J.Brudňákovi, J.Jáhnovi a L. Bílekovi. Na
návrh Š.Kuiša udelil predseda Ďakovný list KST, určený všetkým organizátorom košických
turistických podujatí, ĎL im bude odovzdaný pri príleţitosti 50. Zimného zrazu RR KST
Košice-mesto (KTMK) a RR Košice-okolie. Ukladá predsedovi zabezpečiť vystavenie
ocenení a ich odoslanie navrhovateľom. Z: P.Perhala; T: 3.7.2.2013
Stav: Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 11/2013: VV sa zaoberal polemickým mailom M.Stuchlého a ţiada Sekciu
značenia, aby sa k vecným otázkam a podnetom M.Stuchlého vyjadrila a postúpila
stanovisko výkonnému výboru KST. Z: Z.Jendţelovská; T: 8.6.2013
Stav: informovala Z.Jendţelovská. Sekcia poskytla stanovisko, M.Stuchlý ho akceptoval,
uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 42b/2013: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom značkárov KZ
Humenné vyznačenie pripájacej trasy na slovenskom úseku Nová Sedlica - Ubľa, vrátane
osadenia smerovníka na hraničnom priechode.
Z: Z.Jendţelovská, E.Škutová; T: 30.9.2013
Stav: termín plynie
Uznesenie 42c/2013: VV dáva predsedovi KST mandát, aby na výročnej konferencii ERAEWV-FERP v októbri 2013 podporil prijatie ukrajinskej turistickej organizácie Karpatskie
steţky za riadneho člena. Z: P.Perhala; T:10.10.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 73/2013: VV schvaľuje účasť predsedu KST na 44. výročnej konferencii ERAEWV-FERP v meste Vršac, Srbsko, v termíne 10.-13.10. 2013. Cestovné náklady delegáta
budú hradené z rozpočtu sekcie značenia. Z: P.Perhala; T: 10.10.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 74/2013: VV schvaľuje účasť predsedu KST na konferencii IVV, ktorá sa bude
konať v Hamburgu, Nemecko, v termíne 18.-21.9. 2013. Cestovné náklady delegáta budú
hradené z rozpočtovej poloţky „medzinárodná komisia“. Z: P.Perhala; T: 18.9.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 17/2013: VV prerokoval doručené návrhy na čestné ocenenia, schvaľuje udelenie
ZO KST V.Gabrišovi, T.Gallovej a O.Šimovej, SO KST J. Jedinej, M.Koščolovi, J.Mišíkovej
a E. Peterskému, VV postupuje Ústrednej rade na schválenie návrhy na udelenie plakety
A.Lutonského J.Mrázovi (odporúča schváliť), A.Plankovi a J.Kubíčkovi (bez odporúčania).
VV berie na vedomie, ţe predseda KST udelil ĎL KST P. Lazokovi, P. Jančovičovi,
I.Miečovi, I.Niţňanovi, Z.Hricovej a regionálnej rade KST Vranov nad Topľou, ďalej ČU
KST M.Fiedlerovi, M.Hučkovi, M.Mrázovi, L.Šusterovi, K.Krippelovi, M.Chromíkovi
L.Čajagimu, B.Kuncovi, F.Martišovi, J.Bendovi, I.Bazovskému, K.Holmovi, D.Alfőldymu,
T.Bartošovej, G.Ďurkovičovej, J.Feriančikovi, E.Lettrichovej, I.Šteinerovej, J.Kudjovi a
S.Rumanovi. VV ukladá predsedovi zabezpečiť vystavenie schválených ocenení a ich
odoslanie navrhovateľom. Z: P.Perhala, T:3.7.2013
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Stav: termín plynie.
Uznesenie 21/2013: VV ukladá sekcii značenia zaoberať sa zmenou odmeny za splnenie
značkárskej úlohy v náročnejšom teréne, podľa kritéria, ktoré si sekcia sama určí (napr.
nadmorská výška terénu, prevýšenie na trase, alebo „sťaţená dostupnosť“). Z:
Z.Jendţelovská, E.Škutová; T: dlhodobá úloha, KT 30.10.2013
Stav: termín plynie
Uznesenie 25/2013: VV schvaľuje generálnu opravu/výmenu vykurovacieho systému na
Téryho chate časovo podľa harmonogramu predloţeného L.Gancarčíkom, cenovo v limite
odsúhlasenom na stretnutí vlastníkov s nájomcami (12 000 €).
Z: E.Fábryová, M.Herchl; T: 31.7.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 26/2013: VV schvaľuje návrh delegátov VV KST na hlavné a významné podujatia
podľa ďalej uvedeného súpisu podujatí/delegátov a zúčtovanie ich cestovných náhrad
v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z: P.Perhala, delegáti; priebeţne do konca roku 2013
17.-20. máj
25. máj
13.-16. jún
25.-29. jún
27. – 30. jún
27. – 30. jún
2.-7. júl
30. jún
1. - 7. júl
4. – 7. júl
10. júl
16.-17. august
22. – 25. august
29. august - 1. sept.
14. september

27. september
5. október

20. Celoštátne stretnutie turistov MTSZ – Tata (H)
Delegáti: P. Perhala, Š. Kuiš, J. Racek
50. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska; Michalov vrch, Topoľčany
Delegáti: P. Perhala, Z. Jendţelovská, M. Herchl, J. Racek, D. Valúch
125 rokov KČT – Praha (CZ)
Delegáti: P. Perhala, M. Heinrich, Š. Kuiš, Z. Jendţelovská, J. Racek, D. Valúch
13. Olympiáda IVV, VAL GARDENA, Dolomity – Juţné Tirolsko (I)
Delegáti: E. Fábryová, M. Fulka
46. Zraz vysokohorských turistov KST; Intercamp Tatranec, Tatran. Lomnica
Delegáti: M. Heinrich, V. Jeremiáš
42. Zraz mladých vodných turistov KST; Červený Kláštor - Dunajec
Delegáti: M. Herchl, J. Šoffa
17. Medzinárodný zraz cykloturistov KČT - Praha (CZ)
Delegát: E. Rusnák
PTZ, majstrovstvá SR, Bratislava
Delegáti: M.Balošáková, Š.Trojan
44. Stretnutie TOM KST, Bratislava
Delegáti: S. Andrási, M. Šarvanec
60.celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov, Bratislava
Delegáti: E. Fábryová, M. Herchl
58. Medzinárodná plavba po Dunaji TID, privítanie účastníkov v Bratislave
Delegáti: P. Perhala, Z. Jendţelovská, J. Šoffa
Národný výstup na Kriváň; Vysoké Tatry – ATC Račkova dolina
Delegáti: P. Perhala, Z. Jendţelovská, J. Racek
35. Zraz cykloturistov KST; Piešťany- Sĺňava
Delegáti: P. Perhala, V. Povoda, E. Rusnák
45. Tatranský okruh vodákov KST; Liptovský Hrádok
Delegáti: Z. Jendţelovská, J. Šoffa
Európsky deň turistiky EWV
5. Stretnutie priaznivcov KST a 5. Memoriál Louisa Crosa;
Malá Čierna (pri Rajci), hviezdicový výstup na Marek
Delegáti: P. Perhala, M. Heinrich, J. Racek
Svetový deň cestovného ruchu
Deň otvorených dverí v sídle Klubu slovenských turistov
Delegáti: P. Perhala, E. Fábryová, V. Povoda, D. Valúch
44. Vodácky maratón a plavba troch generácii - Hornád 2013
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15.-17. november
30. november

Delegát: J. Šoffa
42. Za posledním „puchýřem“ – Humpolec (CZ)
Delegáti: P. Perhala, Š. Kuiš, J. Racek
33. Festival Ľudia a hory; Turčianske Teplice – Kino Turiec
Delegáti: E. Fábryová, V. Povoda, V. Jeremiáš

Stav: termín plynie. Od predchádzajúceho zasadnutia sa uskutočnili dve podujatia:
- 20. celoštátne stretnutie turistov MTSZ – Tata (H), referoval Š Kuiš: P.Perhala sa z účasti
musel pre iné povinnosti ospravedlniť, J.Raceka zastúpil A.Ollé. Koncepcia zrazov MTSZ sa
od zrazov KST líši, trasy sú spoplatnené, pomer turistiky v prírode a KPČ (autobusových
výletov) je pribliţne 1:3; organizátori poskytli hosťom dobrú starostlivosť a zaujímavý
program; medzi účastníkmi bolo viac neţ 50 členov KST. Napriek dobrej účasti turistov nie je
isté, či sa 21. ročník podujatia uskutoční uţ v budúcom roku, alebo zvolia dlhší interval.
- 50. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska - Michalov vrch, Topoľčany, referoval
P.Perhala. Pozitívne zhodnotil organizáciu, priebeh, program, aj účasť – napriek daţdivému
dopoludniu sa na Michalovom vrchu registrovalo viac neţ 1 000 turistov. V piatok sa
v malom prírodnom amfiteátri skanzenu Starý Klíţ v Klíţskom Hradišti uskutočnilo stretnutie
čitateľov s redakciou, v sobotu výstup na Michalov vrch, kde pracovníci sekretariátu
s výdatnou pomocou členov VV zabezpečili pre účastníkov podujatia moţnosť zakúpiť si
propagačné materiály KST (stolnú vlajočku, odznak a samolepku s logom KST) ShoCart
mapu pohoria Tribeč a k podujatiu vydaný odznak a magnetku. O materiály bol záujem, zo
650 ks magnetiek sa predalo 438 ks, z 1000 ks odznakov sa predalo 370 ks. To čo zostalo, je
k dispozícii v cene 1 €/ks, záujemcovia sa môţu obrátiť na sekretariát (A.Luhovú).
Uznesenie 75/2013: VV berie na vedomie rozhodnutie predsedu KST udeliť za vynikajúcu
propagáciu a spoľahlivé organizačné zabezpečenie masového podujatia Jilemnického jarná
25-ka klubu KST Manín Povaţská Teplá ďakovný list.Z: P.Perhala, T: 30.6.2013
Stav: plynie predĺţený termín.
Uznesenie 29/2013: VV schválil návrh modelového textu Memoranda o spolupráci KST –
OOCR a splnomocňuje predsedu KST predkladať ho na rokovaniach s oblastnými
organizáciami cestovného ruchu (OOCR). Z: P.Perhala, T: priebeţne
Stav: P.Perhala informoval o stretnutí s výkonným riaditeľom OOCR Horná Nitra-Bojnice,
dal k tomu schváliť uznesenie:
Uznesenie 89/2013: VV schvaľuje pracovnú cestu P.Perhalu na rokovanie s výkonným
riaditeľom OOCR Horná Nitra-Bojnice v Bojniciach dňa 6.6. 2013 a zúčtovanie súvisiacich
cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, T: 6.6.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 76/2013: VV ukladá
a) Z. Jendţelovskej aby v súčinnosti s predsedom sekcie PT pripravili návrh listu predsedom
OaK KST v turistickom regióne Banská Bystrica s ponukou chopiť sa prípravy zrazu spolu
s OOCR Stredné Slovensko.
b) predsedovi KST poţiadať predsedu RR KST Banská Bystrica D.Kaliského, aby oznámil
termín najbliţšieho zasadnutia VV RR, resp. ho zvolal najneskôr do 15. júna, zúčastní sa ho
predseda KST. Z: P.Perhala, Z.Jendţelovská; T: 8.6.2013.
Stav: informoval P.Perhala. Komunikácia s predsedom RR BB prebieha, ale z jeho strany záujem
o usporiadanie zrazu nie je. Medzičasom prišlo písomné stanovisko RR KST Trebišov – majú záujem
pripraviť 61.CZ KST! Sekcia PT za týchto okolností navrhuje dať dôveru Trebišovu.

Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
U 90/2013: VV na návrh sekcie PT KST schvaľuje za organizátora 61.CZ KST a 45.
stretnutia TOM Regionálnu radu KST Trebišov a ukladá predsedovi vystaviť príslušné
poverenie. Z: P. Perhala, T: 20.6.2013 Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0
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Uznesenie 28/2013: VV schvaľuje ideový návrh propagačnej komisie aby sa 10.8.2013
uskutočnilo Spomienkové stretnutie na Zbojníckej chate, pri príleţitosti 140. výročia
zaloţenia Uhorského karpatského spolku, na počesť 140-ročnej histórie organizovanej
turistiky na Slovensku. VV odporúča osloviť predsedu vznikajúcej RR Levočské vrchy Branisko, aby sa nová RR aktívne zapojila do prípravy podujatia, ktoré má upútať verejnosť
a médiá. Ukladá propagačnej komisii pripraviť a predloţiť do VV návrh pozvánky,
pamätného listu, scenára, tlačovej správy a rozpočtu podujatia.
Z: V.Povoda, P. Zajac, T: 3.7.2013
Stav: rozpočet bol predloţený, zostáva pripraviť tlačovú správu a návrh pamätného listu.
Plynie predĺţený termín.
U 91/2013: VV schvaľuje rozpočet na realizáciu výstavy dobových dokumentov z obdobia
vzniku Uhorského karpatského spolku, v priestoroch hotela Grand Starý Smokovec, vo výške
860 € a otvorenie výstavy v piatok 9.8.2013 ako súčasť spomienkového programu k 140.
výročiu UKS. Z: E.Fábryová,V.Povoda; T: 9.8.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržali sa - 2

Uznesenie 48/2013: VV schvaľuje delegátov spomienkovej slávnosti k 140. výročiu
organizovanej turistiky na Zbojníckej chate P. Perhalu, E. Fábryovú, M. Heinricha, Š. Kuiša,
Z. Jendţelovskú. M. Herchla, V. Povodu, J. Pullmanna, A. Mazánikovú, V. Fehérpatakyho,
D. Valúcha, P. Zajaca, E. Rusnáka a zúčtovanie ich súvisiacich cestovných náhrad v zmysle
VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, T: 9.-11.8.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 60/2013: VV schvaľuje účasť E. Škutovej, M. Kublu a R. Šimka na trojstrannom
stretnutí značkárov KST-KČT-PTTK v Sromowcach Niżnych (PL), a zúčtovanie súvisiacich
cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: Z. Jendţelovská, E.Škutová,
M. Kubla, R.Šimko; T: 8.-11.5.2013
Stav: delegácia KST sa trojstretnutia značkárov zúčastnila, uznesenie zostáva v sledovaní do
poskytnutia cestovnej správy.
Uznesenie 61/2013: a) VV schvaľuje udelenie strieborného odznaku KST
Soni Ţirkovej, PKT Diviaky; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Dušanovi Štanclovi, PKT Diviaky; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Slavomírovi Vlasovi, PKT Diviaky; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Alojzovi Rostásovi , OKST Dunajská streda; ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
udelenie zlatého odznaku KST
Zoltánovi Rafovi, TJ SMF Ţilina; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Jánovi Klanicovi, KST Elektrovod Ţilina; ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Štefanovi Muţíkovi, KST Hôrky; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
udelenie Plakety KST
Janovi Stráskemu, predsedovi KČT; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Janovi Havelkovi, čestnému predsedovi KČT; ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Milošovi Kollárikovi k ţivotnému jubileu; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Jozefovi Surgentovi k ţivotnému jubileu; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Pavlovi Vanekovi, ex členovi RR Ţilina, in memoriam: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh
Michalovi Sygútovi a mestu Turčianske Teplice; ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
odovzdanie pozdravného listu KST k 125. výročiu KČT
Klubu českých turistov, k 125. výročiu organizácie; ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.

b) VV postupuje na ÚR návrhy
- na udelenie plakety Alojza Lutonského Milošovi Kollárikovi, KST Gindurka Pohorelská
Maša; Hlasovanie: ZA 1; PROTI 0 ; ZDRŽAL SA 5; VV neodporúča.
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- na udelenie medaily Miloša Janošku Jozefovi Surgentovi, AC LB Spišská Nová Ves;
Hlasovanie: ZA 0; PROTI 0 ; ZDRŽAL SA 6; VV neodporúča.

- na udelenie medaily Miloša Janošku Márii Adamíkovej, TJ SMF Ţilina;
Hlasovanie: ZA 0; PROTI 0 ; ZDRŽAL SA 6; VV neodporúča.

c) VV berie na vedomie udelenie čestného uznania KST
Jánovi Babničovi, Jaroslavovi Šlechtovi, Jiřímu Homolkovi, Rostislavovi Kašovskému,
Mojmírovi Nováčkovi, Tomášovi Novotnému, Hane Slabákovej, Libuši Valentovej (všetci
KČT), Ľubomíre Švidroňovej, Zdene Duranovej, Jozefovi Švidroňovi (všetci OT KST
Liptovská teplá), Jozefovi Snovákovi, OT Baníkov ŠK Bobrovec, Štefanovi Hudákovi
ml.,Róbertovi Porubskému, Márii Štanclovej, Soni Švecovej, Róbertovi Švecovi, Drahuši
Borcovanovej(všetci PKT Diviaky).
Udelenie ďakovného listu KST
Jánovi Kozovi, Jednota COOP Turčianske Teplice;
d) VV ukladá predsedovi zabezpečiť vystavenie schválených ocenení a ich odoslanie
navrhovateľom. Z: P.Perhala, T:3.7.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 62/2013: VV v zmysle platného štatútu Medzinárodného zimného zrazu turistov
(MZZT) KČT-KST-PTTK schvaľuje 1000 € príspevok KST ako spoluorganizátora 8. MZZT,
ktorý sa v januári 2014 uskutoční v ČR. Ukladá podpredsedníčke KST poukázať príspevok
hlavnému organizátorovi (KČT). Z: E. Fábryová, Š. Kuiš, T: 31.8.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 63/2013: VV KST ukladá OaLK KST pripraviť návrh rámcovej dohody KST
s dobrovoľnými funkcionármi a zamestnancami KST, prispievajúcimi do oficiálnych
materiálov KST textami, fotografiami, grafickými návrhmi či inými výstupmi, v tom zmysle,
ţe sa vzdávajú svojich autorských práv a súhlasia s ďalším pouţívaním „diela“ v KST, či uţ
v pôvodnej, alebo podľa potreby aktualizovanej podobe. Z: M. Heinrich; T: 30.9.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 67/2013: VV schvaľuje
a) predloţený návrh zmien VP 1/2011 s pripomienkami a jeho predloţenie na schválenie ÚR.
b) predloţený návrh zmeny stanov a jeho predloţenie na prerokovanie ÚR KST a schválenie
VZ KST. Z: M.Heinrich; T: 3.-4.7.2013
Stav: oba materiály boli ako pracovné materiály na najbliţšie zasadnutie ÚR rozposlané
členom ÚR. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 68/2013: VV schvaľuje návrh kúpnej zmluvy na odpredaj dlhodobo
nevyuţívaného objektu DT Bardejov za 100 000 €, s pripomienkami. Poveruje štatutárov
dohodnúť s kupujúcimi podpis zmluvy a celú transakciu.
Z: E.Fábryová, M. Heinrich; T: 8.6.2013
Stav: podpis zmluvy sa uskutočnil, prevod peňazí tieţ, uznesenie bolo splnené, vypúšťa sa.
Nové dodatočné uznesenie:
Uznesenie 92/2013: VV schvaľuje pracovnú cestu E.Fábryovej do Bardejova na podpis
kúpno-predajnej zmluvy (odpredaj dlhodobo nevyuţívaného objektu DT Bardejov) dňa
21.5.2013 a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných
náhradách. Z: E.Fábryová T: 21.5.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 70/2013: VV KST schvaľuje návrh aktualizovanej Dohody o spolupráci KST
s partnerskou turistickou organizáciou Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ), ukladá
predsedovi KST zaslať ho partnerom a poveruje ho podpísať aktualizovanú dohodu spolu
s predsedom MTSZ v Bratislave, pri príleţitosti 60. CZ KST. Z: P.Perhala; T: 4.7.2013
Stav: termín plynie.
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Uznesenie 77/2013: VV odporúča posunúť a rozdeliť prerokovanie materiálu Návrh zásad
organizovania zrazov KST na jún aţ august 2013 (v júni zásady zrazu CT, v auguste zásady
zrazov VT a VhT), premietnuť vhodné úpravy zo zásad pre zraz cykloturistov aj do zásad pre
prípravu letného (PT) a zimného (LT) zrazu, ktoré uţ boli vo VV prerokované skôr,
skompletizovaný Návrh zásad organizovania zrazov KST predloţiť na ÚR v novembri 2013.
Z: P.Perhala, Š.Kuiš, T:31.8.
Stav: termín plynie.
Uznesenie 78/2013: VV ukladá M. Herchlovi pripraviť návrh listu na vedenie HZS s cieľom
vyvolať rokovanie. Z: M.Herchl, T: 3.7.2013
Stav: M.Herchl predloţil návrh listu. Úloha splnená, vypúšťa sa. Prijaté nové uznesenie:
Uznesenie 93/2013: VV KST schvaľuje návrh listu predloţený M. Herchlom a ukladá predsedovi
KST jeho zaslanie na HZS. Z: P.Perhala, T: 30.6.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 79/2013: VV schvaľuje výmenu plynového kotla a celkovú revíziu plynového
kúrenia v objekte sídla KST v Bratislave, Záborského 33, podľa cenovej ponuky pána
Katulinca, Bulharská 16, 821 04 Bratislava, IČO 33824720. Z: P. Perhala; T: 31.8.2013
Stav: termín plynie.

Uznesenie 80/2013: VV ukladá podpredsedovi KST pripraviť odpoveď mestu Keţmarok na
návrh úpravy podmienok nájmu pozemku pod Chatou pri Zelenom plese, v mene oboch
spoluvlastníkov chaty, Z: M. Heinrich, T: 3.7.2013
Stav: plynie predĺţený termín.
Uznesenie 81/2013: VV ukladá predsedovi KST zabezpečiť rozposlanie vyjadrenia mesta
Vysoké Tatry – odmietnutia ponuky J.Gantnera - všetkým členom ÚR KST.
Z: P. Perhala, T: 13.5.2013
Stav: Úloha splnená, vypúšťa sa.
Uznesenie 82/2013 : VV ukladá podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu aby upravil
návrh dohody o spolupráci medzi sekciami LT KST, KČT a PTTK tak, aby to nebolo
v rozpore s platnými stanovami KST, a predloţil ho výkonnému výboru na schválenie.
Z: M. Heinrich, J. Mitaľ, T: 30.6.2013
Stav: termín plynie.

Uznesenie 83/2013: VV schvaľuje
objednávku magnetiek podľa výtvarného návrhu propagačnej komisie KST (fotomotív chát
s logom KST a SHS JAMES) a cenovej ponuky vybraného dodávateľa (Invirex, s.r.o., Stará
Vajnorská cesta 4, 831 04 Bratislava, IČO: 46 278 877; jednotková cena s DPH 0,98 €),
v mnoţstve po 300 kusov vyobrazenia kaţdej z piatich vysokohorských chát KST
a ich vyuţitie: po 200 kusov odpredať nájomcom chát, a po 100 ks – z toho 50 pre KST, 50
pre SHS JAMES - ponechať vlastníkom na reprezentačné účely a na predaj pre členov.
Z: P. Perhala; T: 8.6.2013
Stav: Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie 84 /2013: VV ukladá predsedovi UMK KST predloţiť správu o aktuálnom stave
prípravy akreditácie. Z: V.Povoda, M.Belas; T: 3.7. 2013
Stav: Prizvaný predseda UMK M.Belás sa z pracovných dôvodov ospravedlnil, plynie
predĺţený termín.
Uznesenie 85/20213: VV schvaľuje účasť V.Povodu, člena VV pre komisie,
na
cyklopodujatí v Ţiline 10.5.2013 (slávnostné otvorenie nového úseku cyklochodníka )
v zastúpení predsedu KST a zúčtovanie jeho súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9
o cestovných náhradách. Z: V. Povoda, T: 10.5.2013
Stav: o svojej účasti informoval V.Povoda. Zhodnotil, ţe šlo o spoločensky silne obsadené
podujatie a bolo správne, ţe nechýbal ani zástupca KST. Úloha splnená, vypúšťa sa.
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Uznesenie 86/2013: VV schvaľuje účasť E. Rusnáka ako predsedu sekcie CT na odbornom
seminári (k príprave národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku, v rámci
Region Tour Expo) v Trenčíne dňa 17.5.2013 a zúčtovanie jeho súvisiacich cestovných
náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: Z.Jendţelovská, E.Rusnák T: 17.5.2013
Stav: o svojej účasti na podujatí podal E.Rusnák písomnú správu. Úloha splnená, vypúšťa sa.
Uznesenie 87/2013: VV schvaľuje účasť S.Andrásiho, predsedu sekcie mládeţe KST, ako
vedúceho skupiny mladých turistov na podujatí Solárne dni 2013 na Zbojníckej chate v
termíne 18.-19.5.2013 a zúčtovanie jeho súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9
o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, T: 18.5.2013
Stav: o svojej účasti na podujatí podal S. Andrási písomnú správu. Úloha splnená, vypúšťa sa.
2. Aktuálne úlohy učebno-metodickej komisie (P.Perhala)
Predseda UMK KST sa ospravedlnil, bod bol presunutý na nasledujúce zasadnutie VV.
P.Perhala informoval o svojom stretnutia s M.Belásom, ktorého sa zúčastnila aj
Z.Jendţelovská. UMK KST má podklady od VT a VhT. M.Belás a doktorandi z FTVŠ
pripravia metodické materiály. Akreditovanie turistiky ako všeobecného základu spraví
fakulta, s tým, ţe praktickú a špecializovanú časť pre jednotlivé presuny (a značkárov) si bude
školiť KST. Čo sa týka školiacich zariadení, akreditované bude sídlo KST v Bratislave
a vysokohorské chaty KST v jeho vlastníctve. Predseda UMK KST predloţí upravený návrh
akreditácie na rokovanie VV 3.7.2013.
3. Vyhodnotenie 47.ZZ KST a stretnutia TOM v Oščadnici (J.Mitaľ)
Predseda OŠ M. Plevko a predseda RR KST Čadca F.Ţabka sa ospravedlnili. M.Plevko
poţiadal predsedu sekcie LT J.Mitaľa aby oboznámil VV s hodnotiacou správou. J.Mitaľ
k správe doplnil pripomienky za sekciu LT: zváţiť úpravu podmienok pre klasifikáciu
(výkonnostné triedy), zaoberať sa trvalo hľadaním zaujímavejšieho programu pre mládeţ (na
zraze bolo len 49 TOM-ákov); oboznámil s návrhom OŠ na ocenenia.
E.Fábryová doplnila hodnotenie o svoje postrehy. Napriek mimoriadne rozdrobenej štuktúre
ubytovacích kapacít fungovala koordinácia ubytovania veľmi dobre, robili to profesionáli
z miestnej turisticko-informačnej kancelárie (Rača TIK). Organizátori v konečnom dôsledku
získali skúsenosti aj zdravé sebavedomie na ďalšie veľké podujatie, avizovali záujem
pripraviť medzinárodný zimný zraz. Š.Kuiš tieţ zhodnotil zraz celkovo veľmi dobre.
V Oščadnici sa podľa neho ukázalo, ţe pre úspech zrazu nie je nevyhnutné aby hlavným
organizátorom bola RR alebo odbor KST, môţe to byť obec, alebo OOCR. Poloţil otázku, či
bude KST robiť pamätnicu „50 zimných zrazov“. V.Povoda si nechal ozrejmiť ekonomiku
zrazu. Diskusiu zhrnul P.Perhala: pri pozitívnom záverečnom hodnotení vyzdvihol osobný
vklad M.Tomana a J.Mitaľa, ktorí vytrvalým lobovaním na radnici obce získali pre zraz
starostu M.Plevka, ten sa ukázal byť kľúčovou kladnou osobou koordinujúcou zloţky KST,
miestnych podnikateľov a moţnosti samosprávy, pričom podpora bola aj z VÚC, takţe
poďakovanie opäť patrí aj predsedovi ŢSK J.Blanárovi.
Uznesenie 94/2013: VV schvaľuje udelenie plakety KST starostovi obce Oščadnica M.
Plevkovi za osobný podiel na vytvorení podmienok pre úspešný priebeh 47.ZZ KST
a stretnutia TOM v Oščadnici a predsedovi ŢSK J.Blanárovi za významnú podporu podujatí
a aktivít KST v Ţilinskom samosprávnom kraji.
Na návrh OŠ 47. ZZ KST VV schvaľuje ocenenia pre členov a spolupracovníkov OŠ
nasledovne: zlatý odznak KST predsedovi RR KST Čadca F.Ţabkovi, strieborný odznak
KST Ing. J.Cenigovi, J.Stuchlíkovi, Mgr. A.Vlčkovej, Čestné uznanie KST Ľ.Cabukovi,
B.Podpleskému, Ľ.Kubánkovi, M.Ţabkovej, J.Taranovi, Ing. J.Mikovčákovi, M.Cabukovej,
R.Tatarkovi, V.Fonšovi, Ing.M.Čelkovi, Ing.P.Stenchlákovi, Ing.J.Lapihuskovej, Ing.
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J.Peťkovi, P.Kurkovi, Ing.D.Šrenkelovi, M.Kučeríkovi, P.Šurinovi, R.Kupčíkovi, F.
Obšivanovi, A.Obšivanovej, E.Braciníkovej, E.Kameňovskému, Ľ.Tatarkovi, P.Padyšákovej,
K.Maršovej, J.Matejíčkovi, J.Kučeríkovi, V.Holazovi, Z.Kučákovi, Š. Koperovi, Ing.
G.Horousovi, Ing.J.Turiakovi, I.Kubíkovi, G.Pílkovej
ďakovný list KST Bc.J.Chromíkovi, S.Mrázikovi, R. Minarovičovi, Ing. M.Mazúrovi,
P.Hudecovi, Ing.M.Bílešovi, Mgr. M.Maxiánovej, A.Tabačekovi, J.Rajtekovi, C.Vakulovi,
F.Neslušanovi, Ing.I.Lapihuskovi, P.Kajánekovi, S.Pastvovi a R.Majcherovi.
VV ukladá predsedovi zabezpečiť vystavenie schválených ocenení a ich odoslanie
navrhovateľom. Z: P.Perhala, T: 31.7.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

Uznesenie 95/2013: VV schvaľuje pracovnú cestu E.Fábryovej a J.Mitaľa na vyhodnotenie
47.ZZ KST v Oščadnici dňa 24.5.2013 a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle
VP č.9 o cestovných náhradách. Z: E.Fábryová, J.Mitaľ; T: 24.5.2013.
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

4. Rôzne
4.1 Ocenenia. Od predchádzajúceho zasadnutia VV prišli návrhy na ocenenia od RR KST
Ţilina a RR KST Svidník-Stropkov. Ďakovné listy a Čestné uznania udelil predseda vo svojej
kompetencii, o vyšších oceneniach sa hlasovalo samostatne. Hromadný návrh ocenení za
prípravu 47.ZZ KST a stretnutia TOM v Oščadnici je v samostatnom uznesení v rámci
vyhodnotenia zrazu.
Uznesenie 96/2013: VV schvaľuje: udelenie zlatého odznaku KST Petrovi Valachovi, KST
Lietavská Lúčka; hlasovanie: ZA - 7; PROTI - 0; ZDRŽAL SA – 0; Andrejovi Slivkovi, KST Doliny
a hory Svidník; hlasovanie: ZA - 7; PROTI - 0; ZDRŽAL SA – 0
udelenie strieborného odznaku KST Ing. Anne Kováčovej, KST Elektrovod Ţilina; hlasovanie:
ZA - 7; PROTI - 0 ; ZDRŽAL SA – 0; Ing. Michaele Tomašcovej, KST Elektrovod Ţilina; hlasovanie:
ZA - 7; PROTI - 0 ; ZDRŽAL SA - 0

VV berie na vedomie udelenie čestného uznania KST M. Branickej a Ing.J.Klučkovi , obaja
KST Lietavská Lúčka. VV ukladá predsedovi zabezpečiť vystavenie udelených ocenení a ich
odoslanie navrhovateľom. Z: P.Perhala, T: 31.7.2013
4.2 P.Perhala informoval o návrhoch sekcie značenia:
- pomenovanie modrej TZT 2442 Piešťany, Kolonádny most-Podhradie ako Chodník
sv.Cyrila a Metoda. Je to reakcia na poţiadavku TTSK vytipovať trasu ktorá by pripomínala
vierozvestcov. Vyznačenie financuje TTSK.
- pomenovanie TZT 5145 Od Štefánikovho pamätníka v Ivanke pri Dunaji na hrebeň Malých
Karpát ako Štefánikova magistrála Dôvod: prepojenie pamätníka leteckej havárie
M.R.Štefánika s jeho mohylou na Bradle.
- návrh aby v medzinárodnej komisii (MeK) I.Zapletala nahradil M.Kubla. K tomuto sa
vyjadril M.Heinrich: takýto návrh nemôţe schváliť VV ale len orgán, ktorý I.Zapletala do
MeK zvolil, t.j. valné zhromaţdenie, ak návrh podá delegát s hlasom rozhodujúcim.
Uznesenie 97/2013: VV schvaľuje návrh sekcie značenia na pomenovanie TZT 2442 (modrá)
z Piešťan do Podhradia ako Chodník sv. Cyrila a Metoda. Ukladá sekcii pripraviť v spolupráci
s TTSK slávnostné otvorenie prvej časti chodníka (úsek Kolonádny most – Ducové)
v termíne 20.7.2013. Z: Z.Jendţelovská, E.Škutová; T: 20.7.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 98/2013: VV schvaľuje návrh SZ na pomenovanie trasy TZT 5145 ako
Štefánikova magistrála, spájajúca dve mohyly viaţuce sa k osobnosti M.R. Štefánika. Ukladá
sekcii realizovať navrhnuté vyznačenie. Z: Z.Jendţelovská, E.Škutová; T: 30.6.2013.
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
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4.3 Posilnenie sekretariátu.
P.Perhala informoval o dlhodobom preťaţení pracovníkov sekretariátu. Enormný nárast úloh
je spojený najmä s hľadaním viaczloţkového financovania a ďalšími novými aktivitami. Na
také nároky, aké prinieslo toto funkčné obdobie je sekretariát poddimenzovaný, predseda si to
uvedomuje, v rámci moţností vypomáha, ale nie je to systémové riešenie. Reagoval V.Povoda
- upozornil na to, ţe P.Perhala pracuje v pozícii zvoleného predsedu, teda ako neplatený
funkcionár, no v skutočnosti uţ tri roky robí prakticky „na plný úväzok“ bez platu. Poţiadal
VV aby sa zaoberal otázkou ako mesačne honorovať P.Perhalu za jeho prácu pre KST,
vrátane moţnosti, ţe by sa stal štvrtým plateným pracovníkom sekretariátu. V diskusii návrh
jednomyseľne podporili všetci členovia VV aj generálny sekretár.
Uznesenie 99/2013: VV schvaľuje vytvorenie štvrtého pracovného miesta na sekretariáte
KST a ukladá podpredsedom KST a štatutárom pripraviť návrh riešenia – optimálnu formu
z pohľadu odvodového zaťaţenia KST. Z: E.Fábryová, M.Heinrich; T: 3.7.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

4.4 E.Fábryová predloţila návrh rozpočtu KST na rok 2013. S ohľadom na prijatie uznesenia
o rozšírení sekretariátu zaznela poţiadavka navýšiť poloţku „mzdy zamestnancov“
a niekoľko ďalších pripomienok.
Uznesenie 100/2013: VV schvaľuje návrh rozpočtu KST na rok 2013 s pripomienkami a jeho
predloţenie na ÚR. Z: E.Fábryová, T: 3.7.2013.
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

4.5 E.Fábryová „vrátila do hry“ staronovú tému individuálneho členstva. Je zrejmé, ţe
mnohých záujemcov o členstvo v KST odrádza, ţe je viazané na príslušnosť k odboru/klubu.
Ročný výnos z členského je veľmi nízky, mohol by byť vyšší keby KST „neodháňal
individualistov“. Apelovala na predsedu OaL komisie M.Heinricha aby urýchlene určil
podmienky umoţňujúce individuálne členstvo – pripravil súvisiaci návrh zmeny stanov KST.
Uznesenie 101/2013: VV ukladá organizačnej a legislatívnej komisii pripraviť návrh na
individuálne členstvo v KST a informovať VV aké úpravy stanov a VP by si to vyţadovalo.
Z: M.Heinrich, T: 30.9.2013.
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržali sa - 2

4.6 E. Fábryová informovala o ponuke spoločnosti Air Transport Europe (ATE) na zmluvnú
spoluprácu. Benefity pre KST: zľavová karta (20%), vyuţitie pre chaty – vývoz materiálu,
zvoz odpadu; moţnosť zapojiť do programu hlavných podujatí.
Uznesenie 102/2013: VV schvaľuje predloţený návrh zmluvy o spolupráci KST – Air
Transport Europe (ATE) Poprad, s.r.o a ukladá predsedovi podpísať ju. Z: P.Perhala, T:
30.6.2013.
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 1

4.7 Inventarizácie
Uznesenie 103/2013: VV schvaľuje plán inventarizácií objektov KST a zloţenie
inventarizačných komisií (IK) na rok 2013 nasledovne:
- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava; T: 11.12.2013; IK: Z. Jendţelovská, P.Perhala, A. Luhová

- RS Kokava-Háj; IK: A. Senková, E.Škutová, A.Luhová, V.Fehérpataky
- Zbojnícka chata; IK: M. Herchl, J.Polomský,V.Povoda, + zástupca SHS JAMES
- Téryho chata; IK: E. Fábryová, J.Polomský, M.Herchl, + zástupca SHS JAMES
- Chata pri Zelenom plese; IK: J.Polomský, M.Herchl, A.Luhová, + zást SHS JAMES
- Chata Rysy; IK:E. Fábryová, Z.Jendţelovská,M.Herchl, zást.RK KST, zást. SHS JAMES
- Chata M.R.Š., IK: E. Fábryová, Z.Jendţelovská, E.Škutová, A.Luhová, zást RK KST
a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad členov IK v zmysle VP č.9 o cestovných
náhradách. Z: P.Perhala, T: 31.12.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;
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4.8 Z.Jendţelovská informovala o návrhu sekcie LT na zúţenie výberu organizátorov
zimných zrazov – zamerať sa na sever, resp. severozápad Slovenska.
4.9 M.Herchl v súvislosti s prípravou cyklozrazu konzultoval spôsob fakturácie za
objednávku sluţieb.
4.10 P.Perhala informoval o námetoch z Vysokohorského turistického klubu Trenčín, ktoré
uviedli vo svojom štatistickom hlásení.
4.11 P.Perhala informoval o pracovnom stretnutí v Nových Zámkoch, kde došlo k podpisu
dohody o spolupráci KST s organizáciami skautov maďarskej národnosti na vytýčení a
vyznačení slovenského úseku diaľkovej mariánskej cesty Czenstochowa (PL)-Medjugorie
(BaH). Trasa bude smerovaná po jestvujúcich TZT od Trstenej na Orave po Šahy.
4.12 P.Perhala informoval o ponuke mapy Via Slavorum.
4.13 P.Perhala informoval o dolaďovaní programu pre delegátov ÚR a VZ a programu pre
hostí VZ a 60.CZ KST.
4.14 P.Perhala informoval o pozvaní od A.TOM ČR na slávnosť otvorenia novej klubovne
A.TOM ČR v Ostrave, zároveň sa uskutoční dvojstranné stretnutie A.TOM ČR – KST s
účasťou zástupcov sekcie mládeţe KST.
Uznesenie 104/2013: VV schvaľuje cestu P.Perhalu, S. Andrásiho a M.Šarvanca na
dvojstranné rokovanie A.TOM ČR – KST 20.6.2013 v Ostrave, na základe pozvania A.TOM
ČR a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z:P.Perhala, T: 20.6.2013.
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

4.15 Spoločné uznesenie dodatočne schvaľujúce pracovné cesty, ktoré bolo účelné uskutočniť
od predchádzajúceho zasadnutia VV:
Uznesenie 105/2013: VV schvaľuje pracovné cesty členov VV a prizvaných funkcionárov KST
a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách:

- na rokovanie s ENEL, Bratislava, 15.5.2013; P. Perhala, E.Fábryová, J. Polomský
- na rokovanie so Slovenskou agentúrou ţivotného prostredia (SAŢP), Bratislava, 23.5.2013;
P. Perhala, E.Fábryová
- na rokovanie s ARD Transcarpathia Uţhorod, Bratislava, 28.5.2013; P.Perhala, E.Fábryová,
Z. Jendţelovská
- na podpis zmluvy KST- MUTKE a Via Mariae, Nové Zámky, 29.5.2013; P.Perhala, Z.Jendţelovská,
E.Škutová

- na úvodné stretnutie OŠ 48.ZZ KST, Bardejov, 30.5.2013; P.Perhala,Z.Jendţelovská,
J.Mitaľ, S.Andrási
- na podujatie „V sedle a v záprahu popri rieke Morave“, na pozvanie rakúskeho jazdeckého
klubu, Schlosshof (A), 1.6.2013 - P.Perhala, M.Hučko, Z.Jendţelovská, J. Racek
- na OŠ 60. CZ KST, Bratislava, 1.6.2013; S.Andrási, P.Hromada
Z: P.Perhala, T: 1.6.2013 Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
5. Rekonštrukcia chaty pod Rysmi (E.Fábryová, M.Herchl)
Kolaudácia chaty by uţ nemala byť ohrozená, s SHS JAMES bolo dohodnuté, ţe slávnostné
otvorenie chaty po trojročnej rekonštrukcii bude 25.9.2013. Odznela informácia E.Fábryovej
z rokovania s ENELom: ENEL chce usporiadať „v predvečer“ oficiálneho otvorenia chaty
v utorok 24.9. tlačovú konferenciu a prezentovať sa ako partner KST pri ekologizácii
prevádzky horských chát. Prvý kontrolný deň na Rysoch v tomto roku bude 19.6. 2013.
U 106/2013: VV schvaľuje účasť členov VV a stavebného výboru rekonštrukcie Chaty pod
Rysmi P.Perhalu, E.Fábryovej, M.Herchla, Z.Jendţelovskej, E.Rusnáka a J.Polomského na
kontrolnom dni na Chate pod Rysmi dňa 19.6.2013 a zúčtovanie súvisiacich cestovných
náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: menovaní, T: 19.6.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0
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6. Ako ďalej so SZTK, AŠPV SR, SOV (P.Perhala)
P.Perhala informoval o problémoch s prípravou VZ SZTK (viacnásobné posunutie termínu,
momentálne je VZ zvolané na 3.7.2013. SFZ tlačí na zmenu stanov, ktorá by mu umoţnila
vystúpiť zo SZTK. Vedenie SZTK sa snaţí predať hotelovú časť Domu Športu v Bratislave
na Junáckej a výnosom z predaja vykryť straty (prehrané súdne spory). P.Perhala rokoval
s prezidentom SFZ, prezentoval záujem KST o budovu SZTK v Martine.
VV vzal informáciu na vedomie.
7. Rozšírené zasadnutie VV s RR KST Levice a predsedami jej OaK
P. Perhala privítal členov RR KST Levice na výjazdovom zasadnutí VV KST, predseda RR
Levice V.Paulíny privítal VV v Leviciach.
Aktuálnu situáciu v tomto turistickom regióne predstavil V.Paulíny. Levice bývali baštou
turistiky na juţnom Slovensku, dnes tu pracujú len tri kluby s právnou subjektivitou, jeden
TOM, dva kluby bez právnej subjektivity. Pokles záujmu nejde na vrub len nedostatku
financií ale aj celkove niţšej ochote ľudí organizovať sa. Taktieţ tu chýba generácia 30-40
ročných vedúcich, ktorí by boli schopní a ochotní viesť ľudí a podujatia. Len nadšenie nestačí,
turistický vedúci potrebuje zázemie aj vedomostné aj osobnostné. Napriek všetkému zostalo
v okrese aktívne jadro pre pešiu turistiku, cykloturistiku a vodnú turistiku, v tomto roku
zorganizovali krajské majstrovstvá v PTZ. Svojimi skúsenosťami, postrehmi a námetmi
doplnili slová predsedu V.Sekerešová, tajomníčka RR, J.Kassay, cykloturistika; J.Pecha, KST
Tlmače; J.Fraňo, VK Hron, vodná turistika; J. Kubovič, vodná turistika; A. Tóth, člen RR.
J.Pecha za celú RR jednak vyslovil poďakovanie V. Paulínymu za dlhé roky pôsobenia na
čele regiónu, a poloţil otázky ohľadom pozície KST voči ministerstvám, voči legislatíve.
Odpovedali E.Fábryová a M.Heinrich. Zástupcovia vodáckych oddielov J.Fraňo a J.Kubovič
predstavili aktivity svojich klubov, zdôraznili hrozbu zahradenia tokov malými vodnými
elektrárňami. P.Perhala vysvetlil vecný a procesný dôvod svojho sporu so sekciou VT.
Prizvaná predsedníčka sekcie značenia E.Škutová vyuţila moţnosť stretnutia s RR Levice
a vzniesla poţiadavku na sfunkčnenie komisie značenia. V RR Levice uţ vypadlo celé
trojročné obdobie. Nového predsedu komisie nemôţe dosadiť sekcia, riešenie by mala nájsť
RR, krajným riešením by bolo prerozdelenie tunajších 115 km TZT medzi okolité KZ.
V.Paulíny a V. Sekerešová prisľúbili, ţe RR sa bude touto naliehavou témou zaoberať.
M.Herchl pozval levických cykloturistov na 35. Zraz cykloturistov KST do Piešťan.
P.Perhala zaţelal najstaršiemu predsedovi RR V.Paulínymu aby našiel pokračovateľa,
poďakoval funkcionárom v pôsobnosti RR KST Levice za verejnoprospešnú činnosť, ocenil
ţe si našli čas na stretnutie a prisľúbil, ţe VV sa bude zaoberať námetmi ktoré odzneli.
Zapísal: Dušan Valúch, zapisovateľ

Overil: Peter Perhala, predseda KST
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