zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 11.5.2013, Veľaty, okr. Trebišov

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
11.5.2013, Veľaty
Prítomní:
Členovia VV: Peter Perhala, Marek Heinrich, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Zuzana
Jendţelovská.
Prizvaní: predseda sekcie VT J. Šoffa, predseda sekcie LT J.Mitaľ, generálny sekretár Dušan
Valúch ako zapisovateľ.
Ospravedlnili sa: členovia VV Erika Fábryová a Vladimír Povoda; pravidelne prizývaní
predseda a členovia RK J. Pullmann, A.Mazániková, V.Fehérpataky, šéfredaktorka KS
Z.Kollárová.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program podľa pozvánky:
Kontrola plnenia úloh
Príprava ÚR KST a XIV.VZ KST
Návrh zásad organizovania zrazov (VhT, CT, LT, VT)
Aktuálne majetkové otázky
Aktuálne úlohy Sekcie VT
Aktuálne úlohy Sekcie LT
Ako ďalej SZTK, AŠPV SR, SOV ...
Rozšírený VV s predsedami OaK a RR KST Trebišov
Rôzne

P. Perhala
P.Perhala, M.Heinrich
Š. Kuiš
M. Herchl
Z. Jendţelovská, J.Šoffa
Z. Jendţelovská, J.Mitaľ

Na úvod P. Perhala privítal prítomných, ospravedlnil neprítomných členov VV, poţiadal
o pripomienky k programu. Pripomienky neboli.
2. 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: termín plynie, referované neskôr, v rámci samostatného bodu.
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: plynie predĺţený termín; inf. M.Herchla – „pilotne“ začal napĺňať databázu RR Trnava.
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
Stav: E.Škutová bude prizvaná na zasadnutie VV v Leviciach, 8.6.2013
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: plynie predĺţený termín.
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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: plynie predĺţený termín.
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: vzhľadom na neprítomnosť E.Fábryovej zostalo uznesenie v sledovaní.
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: neodzneli nové informácie.
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.
Uznesenie 33/2013: VV schvaľuje návrh pamätného odznaku „50 stretnutí čitateľov časopisu
Krásy Slovenska“ s pripomienkami a objednávku 1000 ks podľa cenovej ponuky vybraného
dodávateľa (IVAKO - Ing. Ivanka Mirko, Rybničná 59, 831 07 Bratislava; jednotková cena
s DPH 1,00 €); ukladá propagačnej komisii upraviť návrh podľa pripomienok VV.
Z: P.Perhala, P.Zajac; T: 11.5.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania
Uznesenie 34/2013: VV schvaľuje návrh magnetky s motívom 50. stretnutia „krásistov“
v lokalite Veľký Klíţ - Michalov vrch s pripomienkami a objednávku 650 ks podľa cenovej
ponuky vybraného dodávateľa (Fotoprint - Peter Bendík, Floriánova 9, 080 01 Prešov;
jednotková cena s DPH 0,62 €); ukladá propagačnej komisii upraviť návrh podľa pripomienok
VV. Z: P.Perhala, P.Zajac; T: 11.5.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania
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: termín plynie.
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: termín plynie.
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,
pripravujúcich relácie Rádiovíkend a Televíkend, uskutočnilo pri príleţitosti 50. Stretnutia
čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Z: P.Perhala; T: 25.5.2013
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Stav: termín plynie.
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: termín plynie.
Uznesenie 115/2012: VV ukladá podpredsedovi pre O a L pripraviť do najbliţšieho
zasadnutia ÚR zmenu VP č.6/2011 o sekciách a komisiách, s cieľom zintenzívniť prepojenie
medzi jednotlivými orgánmi KST a sfunkčniť systém disciplinárnych opatrení.
Z: M. Heinrich, T: ÚR 3.7. 2013
Stav: M. Heinrich poţiadal o vypustenie zo sledovania pre neaktuálnosť, je to riešené
v úprave stanov.
Uznesenie 35/2013: VV neschvaľuje návrh podpredsedu pre OaL aby súčasťou aktualizácie
VP č.6/2011 bolo zrušenie sekcie TZP. Z: M.Heinrich; T: 3.7.2013
Stav: uznesenie sa vypúšťa zo sledovania.
Uznesenie 36/2013: VV schvaľuje návrh dodávateľa nášivky s logom KST, objednávku
1 000 ks podľa cenovej ponuky schváleného dodávateľa (Michaela Erhardtová, Partizánska
Ľupča 559, IČO 4097959; jednotková cena s DPH 2,20 €), a zaradenie novej spoplatnenej
poloţky do ponuky pre regionálne rady, v cene 2,50 €/kus. Z: P.Perhala, T: 11.5.2013
Stav: splnené, 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: plynie nový predĺţený termín.
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
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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: VÚC Trnava písomne prisľúbil nefinančnú podporu podujatia (priestory).
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
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: termín plynie.
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: 30.11 2012
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 neprítomná (ospravedlnená zo zdravotných dôvodov), písomnú správu
predloţí do nasledujúceho zasadnutia VV.
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: termín plynie; na ťahu je momentálne CB Soft, do návrhu zmluvy majú zapracovať
pripomienky M. Heinricha.
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. Z diskusie k U 162/2012 vyplynulo doplnenie:
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
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

Uznesenie 6/2013: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie preveriť situáciu okolo
nevyuţitého WC, pôvodne zakúpeného pre Chatu pod Rysmi, a navrhnúť ďalší postup. Z:
M.Herchl, T: 30.4.2013
Stav: informoval M.Herchl. Zistil, ţe stopa sa stráca. Podtatranská firma Dúha, u ktorej bolo
nevyuţité WC uskladnené, sa rozdelila, materiál z dvora pôvodnej firmy bol údajne odvezený,
nie je o tom ţiadna dokumentácia, tým pádom ani priestor na ďalší postup. Uznesenie sa
vypúšťa zo sledovania pre nevykonateľnosť.
Uznesenie 7/2013: VV odporúča E.Rusnákovi aby zvolal ustanovujúce zhromaţdenie novej
regionálnej rady (pracovné označenie Levoča - Keţmarok), na ktorom je potrebné schváliť
Stanovy RR a personálne zloţenie RR. Uvedené dokumenty spolu s overenou zápisnicou
a prezenčnou listinou z ustanovujúceho zhromaţdenia sú podmienkou registrácie nového
subjektu na Ministerstve vnútra SR; na základe registrácie môţe nová RR poţiadať VV o
schválenie v štruktúre KST.
Stav: P.Perhala informoval, ţe uţ bol zaevidovaný registračný list novej RR, registrácia spĺňa
všetky náleţitosti uloţené stanovami. U 7/2013 je splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Nové
uznesenie:
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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
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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. P.Perhala informoval o návrhu pani Marčokovej, dcéry A.Guldana, aby
sa súčasťou chodníka stala pamätná tabuľa, informujúca kto bol A.Guldan. Rodina je
pripravená znášať náklady s tým spojené.
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: 8.6.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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: termín plynie
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: Plynie predĺţený termín.
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. P.Perhala poţiadal o schválenie súvisiaceho uznesenia, ktorým ho VV
schváli za delegáta, aby sa vôbec mohol predmetnej konferencie ERA-EWV-FERP zúčastniť.
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Zároveň informoval, ţe tohoročná konferencia IVV bude v Hamburgu (D) a odporučil vyslať
na ňu delegáta, keďţe na minuloročnej IVV konferencii v Číne predstaviteľ KST absentoval.
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
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
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
8. máj
21. apríl
17.-20. máj
25. máj
13.-16. jún
25.-29. jún
27. – 30. jún

Svetový deň turistiky IVV WWD - World Walking Day
Organizované v rámci odborov KST. Pre rok 2013 odporúčané podujatie:
37. Jilemnického jarná 25-ka
Delegáti: P. Perhala, E. Fábryová, P. Hromada
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

6

zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 11.5.2013, Veľaty, okr. Trebišov

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
15.-17. november
30. november

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
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 z uvedených podujatí uskutočnila len
Jilemnického jarná 25-ka, za delegátov informoval P.Perhala. Podujatie navštevuje z roka na
rok viac účastníkov, opäť bola rekordná účasť - aţ 3900 turistov! Je to výsledok systematickej
snahy organizátorov o spropagovanie podujatia v radoch slovenských i moravských turistov.
P.Perhala obzvlášť ocenil, ţe organizátori tentoraz poslali osobné pozvanie všetkým členom
ÚR KST. Rozhodol sa udeliť organizujúcemu KST Manín Povaţská Teplá ďakovný list KST.
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: 31.5.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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, ţe OOCR STREDNÉ SLOVENSKO so sídlom v Banskej
Bystrici schválila memorandum a zaviazala sa poskytnúť prostriedky vo výške 1 200 € na
turistické značenie (na rok 2013) a 3 000 € ako príspevok na letný zraz KST, pokiaľ sa v roku
2014 uskutoční v okolí Banskej Bystrice. V tej súvislosti je potrebné získať od RR KST
Banská Bystrica jasnú odpoveď, či sa budú uchádzať o prípravu 61. CZ KST, prípadne
osloviť priamo odbory/kluby v tomto regióne.
Uznesenie 76/2013: VV ukladá
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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.
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

Uznesenie 43/2013: VV schvaľuje účasť P. Perhalu a E. Fábryovej na rokovaní s OOCR
TATRY-SPIŠ-PIENINY v Keţmarku dňa 14.3.2013 a zúčtovanie cestovných náhrad
v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách . Z: P. Perhala, E.Fábryová, T: 21.3.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 44/2013: VV schvaľuje účasť P. Perhalu a E. Fábryovej na rokovaní s OOCR
STREDNÉ SLOVENSKO v Banskej Bystrici 21.3.2013 a zúčtovanie cestovných náhrad
v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P. Perhala, E.Fábryová, T: 21.3.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 45/2013: VV schvaľuje účasť P. Perhalu a E. Fábryovej na rokovaní s OOCR
REGIÓN SENEC v Senci dňa 5.4. 2013 a zúčtovanie cestovných náhrad v zmysle VP č.9
o cestovných náhradách. Z: P. Perhala, E.Fábryová, T: 5.4.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 46/2013: VV schvaľuje účasť P. Perhalu a D. Valúcha na rokovaní s OOCR
KOŠICE TURIZMUS v Košiciach dňa 18.4.2013 a zúčtovanie cestovných náhrad v zmysle
VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P. Perhala, D.Valúch; T: 18.4.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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: 8.6.2013
Stav: plynie predĺţený termín; zostáva predloţiť rozpočet podujatia (pripraví PK v súčinnosti
s predsedom novej RR Levočské vrchy - Branisko E.Rusnákom) a návrh Pamätného listu pre
účastníkov.
Uznesenie 47/2013: VV schvaľuje
a) dodatočné zaradenie spomienkového podujatia na Zbojníckej chate do Hlavných podujatí
KST
b) termín konania – sobota 10.8.2013, zverejnenie programu a pozvánky
c) príspevok KST v sume, ktorá bude upresnená dodatočne, na základe rozpočtu podujatia.
Z: P.Perhala, T: 30.4.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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.
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Uznesenie 49/2013: VV schvaľuje postup pre pouţitie prostriedkov z 2% dane z príjmov
nasledovne: do 30.6. je odbor/klub povinný dokladovať príjem z 2% dane z príjmov. Po tomto
termíne budú neidentifikované príjmy z 2% dane z príjmov pridelené Sekcii mládeţe (SM).
Z: E.Fábryová; T: trvale
Stav: uznesenie je trvalého charakteru, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 50/2013: VV schvaľuje poţiadavku predsedu Sekcie mládeţe, aby podmienkou
zúčtovania cestovných náhrad zástupcov SM pri účasti v OŠ letných a zimných zrazov KST
bol predchádzajúci súhlas predsedu SM s ich vycestovaním. Z: P.Perhala, T: trvale
Stav: uznesenie je trvalého charakteru, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 51/2013: VV schvaľuje účasť P. Perhalu v ţivom vysielaní košickej redakcie
Rádia Regina 15.3.2013 a zúčtovanie cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných
náhradách. Z: P. Perhala, T: 15.3.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 52/2013: VV schvaľuje účasť P. Perhalu, Z. Jendţelovskej, J. Racka, E. Škutovej,
P. Zajaca a D. Valúcha na vernisáţi výstavy HLAS LESA organizovanej Národným
lesníckym centrom vo Zvolene 21.3.2013. Z: P. Perhala, Z. Jendţelovská, J. Racek, E.
Škutová, P. Zajac a D. Valúch, T: 21.3.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 53/2013: VV KST schvaľuje účasť P. Perhalu a E. Fábryovej na rokovaní
s predsedom VÚC Nitra M. Belicom v Nitre, dňa 4.4.2013 a zúčtovanie cestovných náhrad
v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P. Perhala, E. Fábryová, T: 4.4.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 54/2013: VV KST schvaľuje účasť P. Perhalu a E. Fábryovej na rokovaní so
splnomocnencom vlády SR pre šport a mládeţ D. Galisom v Bratislave dňa 9.4.2013
a zúčtovanie cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z: P. Perhala, E. Fábryová, T: 9.4.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 55/2013: VV KST schvaľuje účasť P. Perhalu a E. Fábryovej na rokovaní
v obchodnej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., v Bratislave dňa 10.4.2013 a
zúčtovanie cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z: P. Perhala, E. Fábryová; T: 10.4.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 56/2013: VV KST schvaľuje účasť P. Perhalu a E. Fábryovej na rokovaní s AIR
TRANSPORT EUROPE v Bratislave, v sídle KST dňa 11.4.2013.
Z: P. Perhala, E. Fábryová; T: 11.4.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 57/2013: VV KST schvaľuje účasť P. Perhalu, E. Fábryovej, M. Herchla a J.
Polomského na spoločnom zasadnutí majetkovej komisie KST a SHS JAMES s nájomcami
chát na Téryho chate a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9
o cestovných náhradách. T: 15.-16.4.2013; Z:P.Perhala,E. Fábryová,M. Herchl a J. Polomský.
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 58/2013: VV KST schvaľuje účasť P. Perhalu, E. Rusnáka a R. Šimka na rokovaní
na MO SR ohľadom získania súhlasu Vojenských lesov na vyznačenie TZT v Levočských
vrchoch, a zúčtovanie cestovných náhrad (E.Rusnák) v zmysle VP č.9 o cestovných
náhradách. Z: P. Perhala, E. Rusnák, R. Šimko; T: 22.4.2013
Stav: stretnutie sa uskutočnilo, informoval o ňom P.Perhala. Riaditeľ príslušného útvaru
Ministerstva obrany SR (MO SR) prisľúbil sprostredkovať stretnutie predsedu KST
s vedením Vojenských lesov. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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Uznesenie 59/2013: VV KST schvaľuje účasť E. Fábryovej, E. Škutovej a D. Valúcha na
prezentácii potrebnosti a metodiky tvorby TZT v rámci stretnutia starostov 32 obcí okresu
Senec v Igrame, na základe písomného pozvania a zúčtovanie cestovných náhrad v zmysle
VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, E.Fábryová, E.Škutová, D.Valúch; T:
23.4.2013
Stav: stretnutie prebehlo, informoval o ňom D.Valúch. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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: termín plynie.
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.
- 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.
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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 64/2013: VV schvaľuje prílohu č.1/2013 VP 10/2010 – úpravu jednotkových
sadzieb pre výpočet odmien predsedov komisii značenia za administratívne prace,
nasledovne:
- za prepočítaný km TZT obnovený v príslušnom roku - 0,10 EUR (doteraz bolo 0,06 EUR)
- za spracovaný podklad textácie pre výrobu smeroviek - 0,20 EUR (doteraz 0,17 EUR)
- za kilometer TZT v databáze komisie - 0,03 EUR (bez zmeny).
Z: Z.Jendţelovská, E.Škutová; T: trvale
Stav: uznesenie je trvalého charakteru, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 65/2013: VV schvaľuje príspevok KST na publikáciu Arnošta Guldana o histórii
turistického značenia na Slovensku v sume 500 €, formou podieľania sa na objednávke
predmetnej publikácie. Ukladá predsedovi zabezpečiť vystavenie objednávky na VKU
Harmanec, v uvedenej hodnote. Z: P.Perhala; T: 30.4.2013
Stav: informoval P.Perhala; publikácia bola vydaná s príspevkom KST, podstatná časť
nákladu (900 ks) zostala k dispozícii pre KST na propagovanie verejnoprospešnej
dobrovoľnej práce značkárov. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 66/2013: VV schvaľuje návrh zmluvy s reklamnou agentúrou Inventi, s.r.o., Poľná
43, Banská Bystrica, v hodnote 1 700 € + DPH a poveruje predsedu podpisom uvedenej
zmluvy. Z: P.Perhala, T: 11.5.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 67/2013: VV schvaľuje
a) predloţený návrh zmien VP 1/2011 s pripomienkami a jeho predloţenie na schválenie ÚR
KST.
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: termín plynie.
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: informoval M.Heinrich; všetky potrebné podklady boli odovzdané kupujúcim. Priebeh
transakcie je oproti očakávaniu pomalší, ale blíţi sa do finále. Plynie predĺţený termín.
Uznesenie 69/2013: VV schvaľuje s pripomienkami návrh sekcie VT na poverenie člena SVT KST J. Barana, aby konal v mene KST vo veciach MVE. Ukladá predsedovi zaslať
poverenie J.Baranovi. Z:P.Perhala, T:24.4.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 70/2013: VV KST schvaľuje návrh aktualizovanej Dohody o spolupráci KST
s partnerskou turistickou organizáciou Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ), ukladá
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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.
2. Príprava ÚR KST a XIV.VZ KST (P.Perhala, M.Heinrich)
Stav príprav zhrnul P.Perhala, zdôraznil nutnosť dodrţať časový plán skumulovaných
podujatí, pripraviť všetky od posledného zasadnutia ÚR udelené a doteraz neodovzdané
ocenenia pre členov ÚR, urgovať predsedov RR aby nezabudli v určenom termíne (do 15.6.!)
písomne nahlásiť delegátov na VZ. K bodu neboli prijímané uznesenia, VV vzal informácie
na vedomie.
3. Návrh zásad organizovania zrazov VhT, CT, LT, VT (Š. Kuiš)
Členom VV zaslal Š.Kuiš pred májovým zasadnutím na oboznámenie návrh Zásad pre
organizovanie zrazu cykloturistov KST, plus štyri prílohy: č.1 - vzor poverovacieho listu, č.2 vzor zmluvy o poskytnutí príspevku, č.3 - program slávnostného otvorenia, č.4 - program
slávnostného ukončenia (príprava, výzdoba, priebeh, okruh účastníkov a „protokol“ na
pódiu). Pre prípravu zrazov VT a VhT predkladateľ navrhol modifikáciu s ohľadom na
špecifiká týchto presunov, niţší počet účastníkov a stabilné prostredie nerotujúcich zrazov) –
zredukovať zásady na prílohu č.2. Reagoval P.Perhala: materiály členovia VV síce dostali, ale
na poslednú chvíľu, nemali čas si ich preštudovať, odporúča prerokovať Návrh zásad
organizovania zrazov na nasledujúcich zasadnutiach VV, s tým dôsledkom, ţe materiál uţ
nebude môcť byť predloţený do najbliţšieho (júlového) zasadnutia ÚR, ale aţ do
nasledujúceho.
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) a 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.
Z: P.Perhala, Š.Kuiš, T:31.8.
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

4. Aktuálne majetkové otázky (M. Herchl)
Chata pri Zelenom plese – pokračujú interiérové a úpravy a realizácia protihlodavcových
opatrení, ktoré v obmedzenom rozsahu prebiehali aj v zime . Bol vytipovaný nový agregát,
celková náklady na výmenu by nemali presiahnuť 8 000 €. Úzkym miestom pri väčšej
obsadenosti chaty zostáva výkon vodného čerpadla.
Chata pod Rysmi – v zime otestovali solárne panely aj peletový kotol. Obe zariadenia sa
osvedčili, dobrý výkon čistá prevádzka. Úpravy podmieňujúce úspešnú kolaudáciu je
oficiálne moţné robiť aţ po skončení zimnej uzávery, od 15.6.
Téryho chata – pripravuje sa projektová dokumentácia ku generálnej oprave vykurovania,
pokračujú drobné opravy v interiéri, kuchyňa dostane 6-horákový sporák.
P.Perhala poţiadal o časový harmonogram prác na generálke kúrenia.
Zbojnícka chata – prišla ponuka na vyplastovanie nádrţí ČOV.
Chata M.R.Štefánika – prioritne treba doriešiť vykurovanie a ČOV.
Poţiadavky nájomcov: vyvolať rokovanie s horskou záchrannou sluţbou „o informačnej
politike“, aby všeobecnými informáciami o lavínovom nebezpečenstve zbytočne neodrádzali
návštevníkov chát; revidovať partnerské zmluvy o poskytovaní zliav z ceny ubytovania.
P.Perhala: nech teda M. Herchl pripraví návrh listu na rokovanie s HZS. Čo sa týka
uplatňovania zľavy z ceny ubytovania, poskytovanej na základe partnerských dohôd KST-
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KČT, SHS JAMES – ČHS, českí turisti a horolezci si zľavu uplatňujú v rôznej intenzite,
horolezci ju vyuţívajú oveľa viac. SHS JAMES navrhlo zníţiť zľavu pre ČHS na 30%.
Uznesenie 78/2013: VV ukladá M. Herchlovi pripraviť návrh listu na vedenie HZS s cieľom
vyvolať rokovanie. Z: M.Herchl, T: 3.7.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

P.Perhala: v objekte sídla KST v Bratislave je zlý, aţ havarijný stav plynového kúrenia, nutná
je celková revízia systému, je to podmienka poistného krytia budovy. Z radov KBT sa
prihlásil p.Katulinec, odborník na plynové zariadenia, predloţil ponuku.
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
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

P.Perhala: informácie z korešpondencie:
- mesto Keţmarok listom reagovalo na ţiadosť KST a SHS JAMES o odkúpenie pozemku
pod Chatou pri Zelenom plese. Pozemok nechcú odpredať, zároveň informovali o návrhu
úpravy nájmu (štvornásobné zvýšenie!, momentálne platná nájomná zmluva na 5 rokov je
z roku 2012) a o zriadení predkupného práva pre majiteľov chaty.
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: 8.6.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

- mesto Vysoké Tatry písomne informovalo J.Gantnera, ţe jeho ponuku (na získanie 8
vysokohorských chát do vlastníctva mesta) odmietli ako nepodloţenú. Stanovisko mesta
v kópii dostali aj dotknutí vlastníci, vrátane KST a SHS JAMES.
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
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

5. Aktuálne úlohy sekcie VT (Z. Jendželovská, J.Šoffa)
Bod stručne uviedla Z.Jendţelovská a odovzdala slovo predsedovi sekcie.
J.Šoffa: sekcia naposledy zasadala v apríli. Vodná turistika to nemá ľahké. Skomplikovala sa
doprava lodí k riekam (víkendové obmedzenie pohybu nákladných vozidiel, teda aj návesov
s loďami), súkromné pozemky blokujú prístup k vode aj moţnosť táborenia. Od roku 1989
bolo vyškolených vyše 200 cvičiteľov, preukazy neboli obnovované. V súčinnosti s UMK
KST by chceli dosiahnuť predĺţenie platnosti preukazov pre tých, čo stále aktívne chodia na
vodu (mená musia nahlásiť vodácke kluby). Chýba aktuálny metodicko-popularizačný
materiál o vodnej turistike. Je problém udrţiavať druţobné styky so sekciami VT v okolitých
krajinách, keď im sekcia VT KST v rámci reciprocity nemá čo ponúknuť. Chýbajú lodenice,
prietok vody kolíše, novým problémom je obmedzenie priechodnosti tokov výstavbou MVE.
V poslednej dobe sekciu mrzí a zaťaţuje jej spor s vedením KST a obvinenia ţe niektoré
aktivity sekcie sú porušením stanov KST. Reagoval P.Perhala, vrátil sa k poslednému
otvorenému listu sekcie VT z apríla 2013, odmietol ho ako neopodstatnený, k jednotlivým
bodom listu uviedol svoje protiargumenty. J.Šoffa sa ospravedlnil za porušenie stanov, ak
k nemu došlo, zdôraznil, ţe sa tak stalo v snahe riešiť situáciu okolo MVE; hlavné podujatia
sekcie VT na rok 2014 dodá písomne. K bodu neboli prijímané uznesenia.
6. Aktuálne úlohy Sekcie LT (Z. Jendželovská, J.Mitaľ)
Bod stručne uviedla Z.Jendţelovská a odovzdala slovo predsedovi sekcie.
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J.Mitaľ: posledné zasadnutie sekcie bolo 27.4., v sekcii sa priebeţne mení zloţenie, od
začiatku funkčného obdobia postupne odstúpili Z. Šír (pre zdravotný stav a vek), M.Koţuško
a P.Kubík, aktív sekcie LT v januári 2013 schválil kooptáciu M.Kublu a Ľ.Škumáta. Prejazdy
prevzala A.Beloritová, značenie M.Kubla, klasifikáciu Ľ.Škumát, oblasť TOM má D. Mišík.
Aktuálne úlohy v klasifikácii – prebudiť záujem. Ľ.Škumát navrhuje upraviť podmienky
plnenia ZC tak, aby bolo moţné plniť ich na zrazoch. Nezáujem o výkonnostnú turistiku je
všeobecný jav a bude sa to zhoršovať ak KST neprijme nejakú koncepciu rozvoja
výkonnostnej turistiky, záväznú pre všetky presuny. TOM-íci v zime dávajú prednosť
adrenalínovejším formám – zjazdovému lyţovaniu, snowbordovaniu, skúšajú sneţnice, do
turistického lyţovania sa im nechce. Moţno by pomohlo zaradenie „rýchlokurzu“ pohybu na
turistických beţkách do programu zimných zrazov. Zástupcovia S-LT sa zúčastnili zimného
zrazu KČT, predseda sekcie je zapojený do prípravy 8.MZZT v Králíkách (CZ); termín
vyhodnotenia 47.ZZ KST v Oščadnici ešte nebol určený, úvodné stretnutie OŠ 48.ZZ KST
v Bardejove je zvolané na 30.5.2013.
Od S-LT KČT prišiel návrh dohody o recipročnej výmene účasti na podujatiach, J.Mitaľ
poţiadal VV o vyjadrenie. Celkove je situáciou v sekcii J.Mitaľ sklamaný, od členov sekcie
by chcel viac aktivity, väčšiu podporu a pochopenie očakával aj od VV, takţe zvaţuje svoje
odstúpenie. P.Perhala poţiadal J.Mitaľa, aby sa sústredil na kľúčové veci – prípravu zrazu a
vyznačenie lyţiarskych trás, k návrhu dohody o recipročnej výmene poţiadal o vyjadrenie
podpredsedu pre organizáciu. M. Heinrich: - Sekcie KST nemôţu podpisovať medzinárodné
dohody so sekciami partnerských organizácii, dohody môţe podpísať len štatutár KST.
P. Perhala poďakoval J.Mitaľovi za úsilie a povzbudil ho aby viedol sekciu do konca
funkčného obdobia.
Uznesenie 82/2013 : VV ukladá podpredsedovi KST aby upravil návrh dohody o spolupráci
medzi sekciami KST, KČT a PTTK tak, aby vyhovoval platným stanovám KST a predloţil
návrh na schválenie VV KST. Z: M. Heinrich, J. Mitaľ, T: 30.6.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

7. Rôzne
P.Perhala: propagačná komisia KST pripravila návrhy magnetiek s motívom chát a logami
KST a SHS JAMES, bolo to avizované na jarnom stretnutí s chatármi, prejavili záujem, je to
v súčasnosti populárny turistický suvenír, odoberú po 200 ks/ročne ako predajný artikel.
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
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

Z. Jendţelovská: väčšina sekcií má zjavný problém vypracovať podklady pre re-akreditáciu.
Uznesenie 84 /2013: VV ukladá predsedovi UMK KST predloţiť správu o aktuálnom stave
prípravy akreditácie. Z: V.Povoda, M.Belas; T: 8.6. 2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

P. Perhala informoval o pozvánkach na dve podujatia.
Uznesenie 85/20213: VV schvaľuje účasť V.Povodu, člena VV pre komisie,
na
cyklopodujatí v Ţiline 10.5.2013 (slávnostné otvorenie nového úseku cyklochodníka )
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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
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

Z.Jendţelovská: na Zbojníckej chate sa 18.5. uskutoční ďalší ročník podujatia „Solárne dni“,
zameraného na propagáciu energie z obnoviteľných zdrojov, účasť za KST organizuje sekcia
mládeţe KST.
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
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

8. Ako ďalej so SZTK, AŠPV SR, SOV
VV nestihol tento bod prerokovať, P.Perhala ohlásil presun témy na program nasledujúceho
zasadnutia VV.
9. Rozšírený VV s predsedami OaK a RR KST Trebišov
Za RR KST Trebišov sa zúčastnili len R. Guľáš, OKST Zemplínske Hradište a A. Taššová z
OKST TOM Brontosaurus Trebišov, v zastúpení predsedu RR KST Š.Kajdu, ktorého neúčasť
ospravedlnila - neočakávané pracovné povinnosti. Po obojstrannom predstavení sa P.Perhala
zaujímal ako funguje RR, koľko má vlastne registrovaných turistov keď zakúpili len 10
členských známok, a ako je to s údajným záujmom Trebišova usporiadať celoslovenský zraz
KST v roku 2014.
A.Taššová: -Zostal tu jeden fungujúci TOM, skúsenosti s prípravou podujatí máme, sekcia
mládeţe nám navrhla aby sme zorganizovali olympiádu TOM a trúfali by sme si aj na
celoslovenský zraz. Potrebujeme rámcové informácie – odhad počtu účastníkov, akú kapacitu
ubytovania treba zarezervovať, aspoň orientačne aké sú náklady na prípravu zrazu, aké budú
finančné zdroje, atď.
Z.Jendţelovská: -V evidencii regionálnych predsedov komisií značenia nie je za Trebišov
nikto. Pracujú tu vôbec nejakí značkári?
A.Taššová: -Otázky ohľadom členskej základne, klubov a práce jednotlivých zloţiek RR,
vrátane značkárov, by lepšie vedel zodpovedať Š.Kajda, ja k tomu nemám dosť informácií.
P.Perhala: -Z pohľadu ústredia predstavuje trebišovskú RR len Š.Kajda, ktorý sa zúčastňuje
zasadnutí ÚR a VZ, dúfal som, ţe sa dnes dozviem viac.
R.Guľáš: -Nemám skúsenosti s funkcionárskou prácou, teraz vlastne po prvý krát počujem
ako by to malo fungovať. Náš dedinský klub pracuje skôr neformálne a nepravidelne.
Koordinačnú činnosť RR nie je cítiť, informácie máme len z internetu. Turistický program pre
dospelú turistickú verejnosť tu nejestvuje, členská základňa len vzniká. V tomto kraji nemá
turistika tradíciu, ale je tu potenciál, aj záujem ktorý by sa dal podchytiť, dobré podmienky na
pešiu turistiku a cykloturistiku, pekná príroda, atrakciou je Tokajská vínna cesta.
Diskusia sa v ďalšom zamerala na poskytnutie informácií o tom, čo si vyţaduje príprava
zrazu, aké sú úlohy a organizačného štábu, atď. Ústredie dokáţe pomôcť s metodikou
prípravy, sekcia PT by na to dohliadla, ale treba mať miestnych ľudí do organizačného štábu,

15

zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 11.5.2013, Veľaty, okr. Trebišov

nevyhnutná bude súčinnosť s mestom, OOCR, výpomoc susediacich RR ako aj OaK KST
z Košíc a Michaloviec. A.Taššová prisľúbila, ţe RR sa k otázke prípravy zrazu záväzne
vyjadrí do 14 dní. P.Perhala obom poďakoval za účasť na stretnutí.
Zapísal: Dušan Valúch, zapisovateľ

Overil: Peter Perhala, predseda KST
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