Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 19.4.2013, Košice

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
19.4.2013 v Košiciach
Prítomní:
Členovia VV: Peter Perhala, Erika Fábryová, Marek Heinrich, Štefan Kuiš, Vladimír Povoda,
Miroslav Herchl, Zuzana Jendţelovská.
Prizvaní: predseda a členovia RK Ján Pullmann, Anna Mazániková a Vladimír Fehérpataky;
predseda sekcie mládeţe Stano Andrási, predseda KTMK Ladislav Molnár, generálny
sekretár Dušan Valúch ako zapisovateľ.
Ospravedlnili sa: prizvaný predseda sekcie VT Jozef Šoffa;

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

Program podľa pozvánky:
Aktuálny problém sekcie VT
P. Perhala, J.Šoffa
Kontrola plnenia úloh
P. Perhala
Aktuálne úlohy Sekcie mládeţe
Z. Jendţelovská, S.Andrási
Aktuálne úlohy ekonomickej komisie
E. Fábryová
Príprava letných hlavných podujatí
Š.Kuiš, Z.Jendţelovská
Aktuálne problémy v činnosti RR KST Košice-mesto
P.Perhala, L.Molnár
Rozšírený VV – stretnutie s RR KST Košice-mesto (KTMK) a predsedami jej OaK
Rôzne
Na úvod P. Perhala privítal prítomných, rozdal členom VV odznak KST z novovyrobenej emisie.
Odznak je väčší ako bol doteraz. Zrekapituloval naplánovaný program, poţiadal o návrhy na
doplnenie, či iné zmeny programu. Keďţe doplňovacie návrhy neboli, išlo sa podľa programu.
(pozn.zapisovateľa: pre účely zápisnice je zápis z rozšírenej časti s účasťou RR KST Košice-mesto
zaradený na záver)
1. Aktuálny problém sekcie VT (P. Perhala)

Predseda sekcie VT J.Šoffa sa ospravedlnil, v jeho neprítomnosti podstatu problému zhrnul
P.Perhala. Sekcia opakovane písomne komunikovala s externým prostredím v mene KST, bez
upovedomenia štatutárov KST. P.Perhala chápe váţnosť hrozby umŕtvenia slovenských tokov
malými vodnými elektrárňami (MVE), ale musí trvať na rešpektovaní vnútroorganizačnej
kultúry a disciplíny. Preto dal podnet revíznej komisii - na prešetrenie postupu sekcie VT. Vo
svojom stanovisku RK konštatovala, ţe postup sekcie bol v rozpore so Stanovami. Sekcie
a komisie môţu komunikovať navonok len na základe poverenia/splnomocnenia a kópia
korešpondencie musí byť adresovaná na sekretariát KST.
J.Šoffa zvolal na 11.4.2013 zasadnutie sekcie v sídle KST v Bratislave, kde ho predseda KST
upozornil na nutnosť dodrţiavať uvedenú zásadu. Zároveň poţiadal, aby sekcia predloţila
návrh poverenia, keď ho výkonný výbor schváli, bude poverovací dokument neodkladne
vystavený. Na prekvapenie predsedu KST, po vecnom vydiskutovaní problému nasledoval
otvorený list J.Šoffu členom ÚR.
Predseda RK J.Pullmann kritizoval trend poslednej doby, keď viacero sporných záleţitostí
aktéri „riešili“ tým, ţe do mailovej prestrelky konfrontačných stanovísk zapojili mnoţstvo
ľudí, prípadne celú ústrednú radu KST. Takýto spôsob diskusie nie je podľa neho ani
konštruktívny, ani taktický. Druhú pripomienku vzniesol predseda RK k neúmernej dĺţke
zápisníc zo zasadnutí VV. Uvítal by zápisnice v stručnejšej forme. V.Povoda podporil názor
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J.Pullmanna, s tým, ţe podrobná zápisnica zachytávajúca polemiku, nech zostáva uloţená na
sekretariáte, členom VV a ÚR nech je zápisnica distribuovaná v stručnej forme: v prehľade
plnenia úloh by podľa neho stačilo uvádzať len čísla uznesení s konštatovaním či je úloha
splnená, alebo v plnení, prerokovávané body treba zhrnúť čo najstručnejšie, viac-menej sa
obmedziť na informáciu, kto referoval, podstatné je vecne zachytiť všetky uznesenia.
P.Perhala sa vrátil k téme bodu informáciou, ţe návrh poverenia bol vypracovaný a bude
prerokovaný v bode Rôzne.
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.
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. Riešiteľský tím sa stretne do konca apríla.
Uznesenie 7/2012: VV konštatuje, ţe riešenie námetu E. Škutovej na sfunkčnenie niektorých
regionálnych KZ spadá do agendy ústrednej Sekcie značenia; ukladá sekcii aby sa námetom
zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia. Z: Z. Jendţelovská; T: predĺţený do 31.1.2013
Stav: Aktív SZ (16.-17.3. vo Zvolene) sa úlohou zaoberal, informáciu pre VV podala
Z.Jendţelovská, ktorá sa aktívu zúčastnila. Na aktíve chýbali zástupcovia neaktívnych RR,
predsedníčka SZ bude „sfunkčnenie“ riešiť osobným rozhovorom, na vycestovanie do Levíc
a Popradu bude potrebovať CP. U 7/2012 bolo splnené, vypúšťa sa zo sledovania, nové
súvisiace uznesenie:
Uznesenie 31/2013: VV schvaľuje vycestovanie predsedníčky SZ na osobné rokovanie
s príslušnými RR, s cieľom dohodnúť sfunkčnenie jestvujúcich komisií značenia, vrátane
moţnosti prerozdelenia značkárskych okresov. Termín ciest si dohodne E. Škutová,
sekretariát jej vystaví CP. Z: Z.Jendţelovská, E.Škutová; T: 30.6.2013
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

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.
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; T: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 chata, Téryho chata: 2.- 4.10.; IK: P.Perhala, Z.Jendţelovská, M.Herchl, L.
Gancarčík
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- 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.
VV ukladá sekretariátu vystaviť členom IK cestovné príkazy a upovedomiť SHS JAMES
o termínoch inventarizácie chát v spoluvlastníctve. Z: P.Perhala, T: 30.6.2012
Stav: P.Perhala poţiadal členov IK za KST o skompletizovanie inventarizačnej dokumentácie
z Chaty pri Zelenom plese za rok 2012, do májového zasadnutia VV.
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: pre termínovú kolíziu s ďalšími povinnosťami sa P.Perhala 17.4. nezúčastnil zasadnutia
expertnej skupiny, dostal z neho zápis. Informoval VV podľa zápisu. Termín VZ SZTK bol
posunutý na 22.5.2013.
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
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 143/2012: VV ukladá propagačnej komisii pripraviť a výkonnému výboru
predloţiť na schválenie výtvarné návrhy
- na pamätný odznak (o priemere cca 4 cm) jubilejného 50. stretnutia čitateľov časopisu Krásy
Slovenska (názov podujatia, ročník, logá spoluorganizátorov)
- na propagačnú magnetku (názov a ročník podujatia, na podklade foto-motívu z lokality
jubilejného stretnutia). Z: V. Povoda; T: 19.4.2013
Návrhy boli predloţené, uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania, nové uznesenia:
Uznesenie 33/2013: VV schvaľuje návrh pamätného odznaku (50 stretnutí čitateľov časopisu
Krásy Slovenska) s pripomienkami. Ukladá propagačnej komisii upraviť návrh podľa
pripomienok, sekretariátu ukladá vystaviť na dodávateľa p. Ivánku objednávku na 1 000 ks.
Z: P.Perhala, P.Zajac; T: 11.5.2013
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 34/2013: VV schvaľuje návrh magnetky s motívom 50. stretnutia „krásistov“
v lokalite Veľký Klíţ - Michalov vrch, s pripomienkami. Ukladá propagačnej komisii upraviť
návrh podľa pripomienok, sekretariátu ukladá vystaviť objednávku na 650 ks.
Z: P.Perhala, P.Zajac; T: 11.5.2013
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 144/2012: VV schvaľuje
a) objednávku na výrobu 1 000 ks pamätných odznakov podujatia 50. stretnutie čitateľov
časopisu KS, podľa návrhu, ktorý (v zmysle U 143/2012) pripraví propagačná komisia KST
b) úhradu výroby odznakov 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: časť (a) U 144/2012 sa ocitla v novom uznesení č. 33/2013, z U144/2012 sa pre
duplicitu vypúšťa, pre 144/2012 - b, c 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. P.Perhala pripomenul jedinú moţnú formu poskytnutia príspevku –
preplatenie objednávky tovaru/sluţieb (v schválenej hodnote 300 €, vrátane DPH) súvisiacich
s podujatím; objednávku pripraví organizátor a zašle na sekretariát.
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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
Stav: termín plynie; plakety sú pripravené.
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) bola splnená, vypúšťa sa zo sledovania, 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: riešiteľ rozposlal členom VV písomný návrh zmien vo VP č.6/2011, viacerí namietali
proti návrhu na zrušenie sekcie turistiky zdravotne postihnutých (TZP), aj keď je zatiaľ
nefunkčná. Predsedajúci dal o spornom návrhu hlasovať.
Uznesenie 35/2013: VV neschvaľuje návrh podpredsedu pre OaL aby súčasťou aktualizácie
VP č.6/2011 bolo zrušenie sekcie TZP. Ukladá mu zachovať sekciu TZP v návrhu VP 6/2011,
ktorý bude predloţený na rokovanie Ústrednej rady v júli 2013. Z: M.Heinrich; T: 3.7.2013
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 118a/2012: VV ukladá predsedovi propagačnej komisie (PK) vyţiadať od
viacerých výrobcov cenové ponuky na zhotovenie a dodávku kruhovej textilnej nášivky
s farebným logom KST (o priemere 6 cm), variantne pre výrobu 50, 500 a 1 500 kusov,
a predloţiť do VV na posúdenie ďalšieho postupu. Z: V. Povoda, T: 19.4.2013
Stav: Propagačná komisia na základe výberu navrhla dodávateľa nášivky. Uznesenie splnené,
vypúšťa sa zo sledovania. Nové uznesenie:
Uznesenie 36/2013: VV schvaľuje návrh dodávateľa nášivky s logom KST, ukladá
sekretariátu objednať 1 000 ks od schváleného dodávateľa Michaela Erhardtová, Partizánska
Ľupča 559, IČO 4097959, a zaradiť ako novú spoplatnenú poloţku do ponuky pre regionálne
rady, v cene 2,50 €/kus. Z: P.Perhala, T: 11.5.2013
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 118b/2012: VV ukladá predsedovi PK pripraviť návrh PK na symbolické ocenenie
sponzorov, darcov a dobrovoľníkov, ktorí sa zaslúţili o rekonštrukciu Chaty pod Rysmi.
Z: V. Povoda, T:7.12.2012
Stav: propagačná komisia dodala maketu upomienkového predmetu - symbolického
poďakovania sponzorom ktorí prispeli na rekonštrukciu chaty sumou 200 € a viac. Uznesenie
splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Nové uznesenie:
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
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Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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: 30.6.2013
Stav: plynie 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: 28.2.2013
Stav: plynie 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
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: P.Perhala predniesol návrh ako limitovať účasť.
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 sekretariátu rozposlať pozvánku so
zameraním konferencie a propozíciami do konca mája. Z: P.Perhala; T:31.5.2013
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

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: ihneď
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: 11.5.2012
Stav: E.Fábryová pre poruchu počítača nestihla pripraviť písomnú správu, poskytla členom
VV ústne aspoň „signálnu informáciu“ o základných ukazovateľoch. Za rok 2012 KST
hospodáril so stratou. Písomnú správu predloţí do nasledujúceho zasadnutia VV.
Uznesenie 148/2012: VV ukladá členovi VV V. Povodovi skontrolovať všetky faktúry od
1/2010 doteraz, vystavené SHS JAMES za práce na doterajšom priebehu rekonštrukcie Chaty
pod Rysmi. Ekonomická komisia zabezpečí, aby mu boli faktúry na kontrolu doručené
najneskôr 31.1.2013. Z: E.Fábryová, V.Povoda; T: 28.2.2013
Stav: uznesenie splnené vypúšťa sa zo sledovania. Dodatočne prijaté uznesenie:
Uznesenie 40/2013: VV schvaľuje mimoriadne zasadnutie stavebného výboru pre
rekonštrukciu Chaty pod Rysmi v Martine, dňa 26.3.2013, s cieľom usmerniť investora a
realizátora aby zohľadnili poznatky z kontroly faktúr; VV schvaľuje zúčtovanie cestovných
náhrad pre P.Perhalu, E.Fábryovú, M.Herchla, E.Rusnáka a J.Polomského. Z: P.Perhala; T: 26.3.2013
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Stav: mimoriadne zasadnutie sa uskutočnilo, splnilo účel. Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
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Uznesenie 156/2012: VV schvaľuje postup konateľa TURSERVIS KST s.r.o a jeho úsilie
dohodnúť s konateľom ELEMENT s.r.o. splátkový kalendár neuhradeného záväzku z rokov
minulých po 200 €/mesačne; schvaľuje pôţičku pre TURSERVIS KST s.r.o., vo výške 960 €.
Z: P.Perhala, T: splatnosť poslednej splátky do 15.4. 2013
Stav: posledná splátka bola uhradená, uznesenie splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie 159/2012: VV schvaľuje objednávku informačného systému (IS) pre uľahčenie
členskej a klubovej administrácie KST, s pripomienkou doriešiť vstupné kódy a výšku ceny
za upgrade IS. Z: P.Perhala, T: 22.3.2013
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa. Nové uznesenie:
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
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Uznesenie 162/2012: VV ukladá organizačnej a legislatívnej komisii pripraviť návrh
funkcionality elektronického preukazu člena KST, s perspektívou prechodu na takýto typ
preukazu v roku 2014. Z: M.Heinrich, T: 31.3.2013
Stav: uznesenie je naformulované zmätočne, VV dodatočne schválil jeho nové znenie:
Uznesenie 162/2012: VV ukladá organizačnej a legislatívnej komisii pripraviť návrh
prechodu z doterajšieho typu členského preukazu na plastikovú členskú kartu, vydávanú po
zaplatení členského príspevku na 1 rok; s cieľom realizovať prechod na nový typ preukazu
najneskôr v roku 2015. Z: M.Heinrich, T: 31.8.2013
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa - 0

Stav: Termín plynie. V rámci návrhu bude organizačná komisia špecifikovať identifikačné
prvky, ktoré musí obsahovať plastiková členská karta.
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: termín plynie.
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: prebieha proces zaregistrovania novej RR
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 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
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Košice – mesto (KTMK) a RR Košice - okolie. Sekretariát zabezpečí 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: 11.5.2013
Stav: podľa informácie Z. Jendţelovskej, aktív značkárov prerokoval mail M.Stuchlého
a k jednotlivým bodom zaznelo vyjadrenie sekcie značenia; chýba ešte stanovisko autora
podnetov M.Stuchlého, či mu takéto prerokovanie stačí. Plynie predĺţený termín.
Uznesenie 12/2013: VV sa oboznámil s návrhom na prepojenie slovenskej siete TZT na
ukrajinský úsek vyznačenej karpatskej magistrály, s návrhom sa stotoţňuje a ukladá
predsedovi poţiadať MV o súhlas s vytýčením TZT v blízkosti schengenskej hranice SK/UA,
úsek Nová Sedlica-Ubľa. Z: P. Perhala, T: ihneď
Stav: rokovanie na Úrade hraničnej a cudzineckej polície (zloţka Ministerstva vnútra)
v Bratislave absolvovali P.Perhala, M.Kubla a R.Šimko. Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie 42/2013: VV schvaľuje cestu delegácie KST v zloţení P.Perhala, D.Valúch,
M.Kubla a M.Kirschner do Uţhorodu (UA) na prezentáciu TZT v rámci tlačovej besedy
veľvyslancov krajín V4, a na slávnosť napojenia ukrajinskej karpatskej turistickej magistrály
na slovenskú sieť TZT na hraničnom prechode Malyj Bereznyj – Ubľa, dňa 17.4.2013.VV
súhlasí so zúčtovaním cestovných náhrad uvedených účastníkov Z: P.Perhala, T: 17.4.2013
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

Stav: P.Perhala informoval členov VV o priebehu výjazdu do Uţhorodu a Malého Berezného,
cesta splnila účel. Uznesenie splnené, vypúšťa sa. Nové súvisiace uznesenia:
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
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
Hlasovanie: ZA - 6 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. Sekretariát zabezpečí 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.
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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 24/2013: VV schvaľuje odmenu 150 € pre brigádnikov, ktorí neodkladne odpracú
sneh zo strechy a okolia hlavného objektu RZ Kokava Háj. Suma bude vyplatená poverenému
správcovi L.Gregorovi ako mimoriadna jednorazová odmena.
Z: E.Fábryová, M.Herchl; T: ihneď
Stav: úloha splnená, vypúšťa sa.
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 a zoznamu delegátov, predloţeného
predsedom KST. Sekretariát včas zabezpečí vystavenie CP.
Z: P.Perhala, delegáti; priebeţne do konca roku 2013
6. apríl
8. máj
21. apríl
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.

Konferencia KČT – Pardubice
Delegáti: P. Perhala, D. Valúch
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
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
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14. september

27. september
5. október
15.-17. november
30. november

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; uskutočnilo sa zatiaľ len prvé z uvedených podujatí, o účasti na výročnej
konferencii KČT v Pardubiciach a jej priebehu informoval P.Perhala.
Uznesenie 27/2013: VV poveruje podpredsedu KST Š.Kuiša aby pripravil modelový text
Memoranda o spolupráci KST s OOCR, ktorý poslúţi ako východiskový návrh na
rokovaniach predsedu KST s OOCR.Z: Š.Kuiš, T: 22.3.2013
Stav: návrh bol vypracovaný a per rolam schválený. Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
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 priebehu stretnutí s OOCR TATRY-SPIŠ-PIENINY v Keţmarku, OOCR
STREDNÉ SLOVENSKO v Banskej Bystrici, OOCR REGIÓN SENEC v Senci a OOCR KOŠICE
TURIZMUS v Košiciach.

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
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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 vrchyBranisko, 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 a rozpočtu podujatia. Z: V.Povoda, T: 22.3.2013
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Stav: čiastočne splnené, zostáva predloţiť rozpočet podujatia a návrh Pamätného listu pre
účastníkov. Nové uznesenie:
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
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

Uznesenie 48/2013: VV schvaľuje za 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.
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

Uznesenie 30/2013: VV KST schválil návrh na udelenie Strieborného odznaku KST Jozefovi
Karovičovi (Bratislava) a Zlatého odznaku KST Jarmile Vadovičovej (Púchov). Sekretariát
vystaví ocenenia a zašle ich navrhovateľom. Z: P.Perhala, T: 28.3.
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa.
3. Aktuálne úlohy Sekcie mládeže (Z. Jendželovská, S.Andrási )
Posledné stretnutie Sekcie mládeţe (SM) bolo v apríli 2012, plánované stretnutie v novembri
2012 sa pre nedostatok financií neuskutočnilo, najbliţšie zasadnutie bude 10.5.2013 v Starej
Lesnej. Podľa S.Andrásiho aktívne pracuje len polovica sekcie, dozrel čas aby boli za
pasívnych členov sekcie kooptovaní noví ľudia. P.Perhala ho poţiadal o konkrétne návrhy.
Sekcia pracuje na novom postupovom kľúči pre postup z regionálnych súťaţí na majstrovstvá
SR. Kalendár PTZ súťaţí bol zavesený na web. Mládeţníckeho FICC 2013 v Poznani (PL) sa
zúčastnila 11-členná výprava. Pri stretnutiach so starostami je vidno záujem, sekcia by
potrebovala propagačné materiály - čo je TOM, ako funguje, čo sú PTZ, aké zameranie, aké
pravidlá, aké súťaţe. P.Perhala odporučil sekcii spolupracovať s propagačnou komisiou KST
na vydaní propagačných materiálov pre SM. Pripomenul zadanie pre SM - prezentovať
aktivity SM na VZ KST. E.Fábryová upozornila, ţe je v súčasnosti takmer nemoţné
„rozkľúčovať“ kto a pre koho poskytol prostriedky z 2%, ak nie je k dispozícii kópia DP.
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
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

V záujme šetrenia prostriedkov sekcie S.Andrási navrhol pravidlo, aby zástupcovia sekcie
v organizačných štáboch (OŠ) letných aj zimných zrazov cestovali na zasadnutia OŠ len s
jeho súhlasom.
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
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

4. Aktuálne úlohy ekonomickej komisie (E. Fábryová)
EK pripravila provizórny rozpočet KST na prvý polrok 2013, okrem toho sa v poslednom
období musela viackrát zaoberať agendou sekcie značenia, prevaţne v súčinnosti so samotnou
SZ. Bolo dohodnuté predbeţné prerozdelenie štátnej dotácie, odsúhlasené sadzby za
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značkárske výkony, na schválenie je pripravený návrh úpravy sadzieb pre výpočet odmien
predsedov regionálnych komisií značenia, bude prerokovaný v Rôznom.
Komisia má v pláne ešte jedno stretnutie v máji, bude venované najmä príprave návrhu
celoročného rozpočtu KST a rozplánovaniu fyzických inventarizácií objektov v majetku KST.
K bodu neboli prijaté nové uznesenia.
5. Príprava letných hlavných podujatí (Š.Kuiš, Z.Jendželovská)
- 50. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska; 24.-26.5.,Veľký Klíţ, výstup na
Michalov vrch. Garantom za KST je sekcia PT v spolupráci s RR Topoľčany a miestnym
odborom KST Veľký Klíţ.
- 46. Zraz vysokohorských turistov KST; 27.-30.6.,Tatranská Lomnica. Sekcia VhT
avizovala presun zrazového centra z kempu do hotela.
- 42. Zraz mladých vodných turistov KST; 27.-30.6., Červený Kláštor. Sekcia VT pripravila
a zverejnila propozície.
- Majstrovstvá Slovenska v Pretekoch turistickej zdatnosti; 30.6., Bratislava;
- 44. Stretnutie TOM KST; 1.-7.7., Bratislava. Za prípravu uvedených dvoch podujatí
zodpovedá sekcia mládeţe.
- 60. Celoslovenský zraz KST 4.-7.7., Bratislava. Garantom je sekcia PT, pripravuje KBT.
Š. Kuiš odporučil organizátorom trojice podujatí v Bratislave zverejniť ako pomôcku pre
účastníkov prehľad jestvujúcich zliav, ktoré pre všetkých cestujúcich poskytuje Ţelezničná
spoločnosť Slovenska (ZSSK);
- 58.medzinárodná plavba po Dunaji (TID); 11.7. - privítanie vodákov v Bratislave. Garantom
je výbor TID pri sekcii VT (Š.Barányi)
- Spomienkové podujatie k 140. výročiu vzniku Uhorského karpatského spolku; 9.-10.8.,
Starý Smokovec-Hrebienok-Zbojnícka chata. Dodatočne zaradené podujatie, gesciu nad
programom má iniciátor - propagačná komisia KST (P.Zajac).
- Národný výstup na Kriváň; 17.8., ukončenie v ATC Račkova dolina. Za KST je do prípravy
zapojená sekcia PT.
- 35. Zraz cykloturistov KST; 22.-25.8., Piešťany; predseda OŠ M.Herchl prisľúbil
zverejnenie propozícií do 31.5., prihlášky budú uzatvárať 30.6.
- 45. Tatranský okruh vodákov KST; 29.8.-1.9., Liptovský Hrádok. Pripravuje sekcia VT.
- 5. Stretnutie priaznivcov KST; 14.9.. Malá Čierna (pri Rajci), výstup do sedla Marek.
Podujatie pod dohľadom sekcie PT pripravuje RR Ţilina
P.Perhala poţiadal Z.Jendţelovskú aby do nasledujúceho zasadnutia VV vyţiadala od
predsedu sekcie PT doplnenie informácií z prípravy NVK a 5. Stretnutia priaznivcov KST.
K bodu neboli prijaté nové uznesenia.
6. Aktuálne problémy v činnosti RR KST Košice-mesto (P.Perhala, L.Molnár)
L.Molnár informoval, ţe po niekoľkých rokoch sa podarilo zvolať valné zhromaţdenie Klubu
turistov mesta Košice (KTMK), uskutočnilo sa 14.12 2012. Boli schválené stanovy, zvolení
traja základní funkcionári – predseda, podpredseda a hospodárka. Stanovy boli odoslané na
Ministerstvo vnútra na zaregistrovanie.
Po zaregistrovaní stanov chce KTMK zvoliť nové, resp. staro-nové zloţenie RR. Momentálne
chod sekcií zabezpečujú J.Šoffa (VT), J.Mitaľ (LT), J.Brutovský (CT), S. Andrási (sekcia
mládeţe), J.Kalapoš (sekcia značenia). Nadviazanie na predchádzajúcu činnosť KTMK
sťaţuje fakt, ţe predchádzajúci predseda KTMK M.Vedrődy počas svojej krátkej a neslávne
ukončenej funkcionárskej éry presťahoval archív RR do súkromnej garáţe, kam KTMK
11

Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 19.4.2013, Košice

nemá prístup, a doteraz ho nevydal. Napriek tomu sa terajší predseda usiluje dostať RR
Košice-mesto do normálneho fungovania. VV vzal informáciu na vedomie.
7. Rôzne
7.1 P.Perhala informoval o pracovných cestách a stretnutiach štatutárov, prizvaných
funkcionárov KST a generálneho sekretára.
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
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
Hlasovanie: ZA - 7hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

Menovaní sa vernisáţe zúčastnili cestou na zasadnutie VV v Zámutove, nevznikli osobitné
cestovné náklady.
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
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
Hlasovanie: ZA - 7hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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.
O priebehu stretnutia majetkovej komisie (MK) s nájomcami referoval M.Herchl. Dlhá zima
s malým počtom slnečných dní nepriala návštevnosti. Slabší hospodársky výsledok podnietil
chatárov k diskusii o dĺţke a podmienkach nájomných zmlúv, zatiaľ sa ale nič nemení. Ďalšie
stretnutie MK s nájomcami je plánované na október, na Chate pod Rysmi, pri príleţitosti
oficiálneho otvorenia chaty po rekonštrukcii.
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
12

Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 19.4.2013, Košice

Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

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
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

7.2 Ocenenia. P. Perhala predniesol návrhy, ktoré prišli od predchádzajúceho zasadnutia.
Návrhy zaslali PKT Diviaky, RR Ţilina, RR Dunajská Streda, RR Banská Bystrica, RR
Spišská Nová Ves, RR Liptovský Mikuláš, návrhy na ocenenie KČT a jeho funkcionárov za
dlhodobú spoluprácu, k 125. výročiu ich organizácie doplnil P.Perhala, E.Fábryová dala návrh
na ocenenie zosnulého funkcionára ţilinského regiónu Pavla Vaneka in memoriam. Ďakovné
listy a Čestné uznania udelil predseda vo svojej kompetencii, o vyšších oceneniach sa
hlasovalo.
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
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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 sekretariátu zabezpečiť vystavenie schválených ocenení a ich odoslanie
navrhovateľom. Z: P.Perhala, T:3.7.2013
7.3 P. Perhala informoval o príprave 8.MZZT v Králíkách (CZ)
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 sekretariátu poukázať príspevok hlavnému organizátorovi (KČT).

Z: E. Fábryová, Š. Kuiš, T: 31.8.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

7.4 P.Perhala predniesol návrh povereného predsedu propagačnej komisie P.Zajaca na
„ošetrenie“ KST voči nárokom na autorské práva spolutvorcov materiálov (informačných,
propagačných, popularizačných, metodických, a pod.) pre KST.
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
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

7.5 E.Fábryová informovala o návrhu SZ prijatom na aktíve vo Zvolene 16.-17.3.2013, ide
o aktualizáciu VP 10/2010
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
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

7.6 P.Perhala informoval, ţe publikáciu A.Guldana dala jeho rodina vytlačiť vo VKÚ
Harmanec. Navrhol participáciu KST na vydaní publikácie.
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 sekretariátu vystaviť objednávku na VKU Harmanec,
v uvedenej hodnote. Z: P.Perhala; T: 30.4.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

7.7 P. Perhala informoval o záujme reklamnej agentúry Inventi umiestniť inzerciu svojho
klienta na web KST. Je to jedna z foriem ako získavať prostriedky. Podmienky sú v návrhu
zmluvy, ktorú dostali členovia VV na oboznámenie.
Uznesenie 66/2013: VV schvaľuje návrh zmluvy s reklamnou agentúrou Inventi, s.r.o., Poľná
43, Banská Bystrica, v hodnote 1 700 €, a poveruje predsedu podpisom uvedenej zmluvy.
Z: P.Perhala, T: 11.5.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

7.8 M.Heinrich predloţil a odôvodnil návrh zmien vo VP 1/2011 a v stanovách KST.
Uznesenie 67/2013: VV schvaľuje
a) predloţený návrh zmien VP 1/2011 s pripomienkami a jeho predloţenie na schválenie ÚR KST.
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b) predloţený návrh zmeny stanov a jeho predloţenie na schválenie VZ KST.
Z: P.Perhala, M.Heinrich; T: 3.7.2013
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

7.9 M.Heinrich pripravil návrh kúpnej zmluvy na odpredaj DT Bardejov. V Povoda poţiadal
spresniť v zmluve, ţe ide o pozemok a stavbu s príslušenstvom (prípojky na médiá).
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: 31.5.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 1; zdržal sa – 1

7.10 P.Perhala predloţil návrh Sekcie vodnej turistiky (S-VT) na poverenia člena S-VT konať
vo veci malých vodných elektrární (MVE).
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 sekretariátu zaslať
poverenie podpísané predsedom KST J.Baranovi.
Z:P.Perhala, T:24.4.2013
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

7.11 Š.Kuiš predloţil návrh aktualizovanej Dohody o spolupráci KST – MTSZ.
Uznesenie 70/2013: VV KST schvaľuje návrh aktualizovanej Dohody o spolupráci KST
s partnerskou turistickou organizáciou Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ), ukladá
sekretariátu zaslať ho partnerom a poveruje predsedu KST podpísať ju s predsedom MTSZ
v Bratislave pri príleţitosti 60. CZ KST. Z: P.Perhala; T: 4.7.2013
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0

8. Rozšírený VV – stretnutie s RR KST Košice-mesto (KTMK) a predsedami jej OaK
P.Perhala privítal členov RR KST Košice-mesto a predsedov jej odborov a klubov na
zasadnutí VV KST, predstavil im členov VV, členov RK a generálneho sekretára KST.
L.Molnár privítal vedenie KST v Košiciach a predstavil „svojich“, stručne charakterizoval
podmienky v Košiciach a zameranie jednotlivých klubov. Počas niekoľkých rokoch stagnácie
a len formálnej existencie RR sa košické kluby venovali turistickej činnosti individuálne,
nespoliehali sa na RR, ktorej mnohí dávajú za vinu to, ţe košickí turisti prišli o chatu Lajoška
na Prednej holici. V decembri 2012 sa podarilo zvolať valné zhromaţdenie KTMK, s cieľom
„reštartovať“ RR. Boli schválené nové stanovy a 3-členný základ RR (predseda, podpredseda,
hospodár), s tým, ţe po zaregistrovaní bude RR doplnená. Registrácia na ministerstve vnútra
zatiaľ viazne. V roku 2012 zakúpil KTMK 589 členských známok, čo je oproti roku 2011
mierny pokles. Počet vyškolených cvičiteľov nie je známy. Z presunových sekcií zostali
aktívni vodáci, cykloturisti, lyţiari, pracuje sekcia mládeţe aj komisia značenia.
V diskusii postupne L.Molnára doplnili a svoje aktivity predstavili J.Bodenloszová (KT
Víkend), S.Andrási (KAC jednota Košice, sekcia mládeţe), Z.Kocsis (KST Medicína Košice),
P.Dombrovský (Slávia UPJŠ), Š.Kuiš (KST Magnezit Ferona, člen VV), F.Pittner (TK Floky),
J.Brutovský (KT Víkend, predseda cykloturistickej sekcie KTMK), J.Šoffa (vodácky oddiel
UPJŠ, predseda sekcie VT KST), M. Koperdak (Akademik TU, Kamikse), V.Csordás (TJ
Iskra Košice), J.Kalapoš (KVT Košičan, predseda komisie značenia), J.Mitaľ (predseda
sekcie LT KST).
Od VV poţadovali o.i. vysvetlenie aký je kľúč na zaraďovanie podujatí medzi hlavné, resp.
významné v kalendári podujatí KST, ako to bude so školeniami cvičiteľov keď príprava reakreditácie KST je stále na začiatku, akým spôsobom sú rozdeľované prostriedky KST medzi
sekcie, aké je stanovisko vedenia klubu k masívnej výstavbe MVE a čo s tým mieni VV
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urobiť, ako sa môţu kluby a RR zapájať do projektov. Odzneli námety: pre sekciu mládeţe pritiahnuť k turistike deti z Detských domovov zníţením členského; pre klasifikačnú komisiu
– zmeniť zásady vykazovania zápočtových ciest, aby opäť vzrástol záujem o výkonnostnú
turistiku. Za VV odpovedali P.Perhala, V.Povoda, M.Heinrich, Š. Kuiš a Z.Jendţelovská.
Diskusiu, miestami aj dosť búrlivú, uzavrel P.Perhala, zaţelal košickým turistickým
funkcionárom viac ochoty ku vzájomnej koordinácii a spolupráci, ponúkol myšlienku stmeliť
sily pri príprave nejakého celoslovenského zrazu. Upriamil pozornosť na moţnosti spolupráce
s OOCR, poradil L Molnárovi ako registráciu novej RR čo najskôr dotiahnuť do úspešného
konca, všetkým prítomným dobrovoľným funkcionárom poďakoval za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť a za to, ţe si našli čas na stretnutie a výmenu názorov s vedením KST.
---------Turisticko-spoločenský program v sobotu, 20.4.2013
Nasledujúceho dňa sa delegácia VV, RK a sekretariátu KST v zloţení P.Perhala, E.Fábryová,
Š.Kuiš, Z.Jendţelovská, A.Mazániková a D.Valúch zúčastnili 35. Pochodu priateľstva a VIII.
Medzinárodného stretnutia turistov na Veľkom Miliči (900 m n.m.).
Na masívny pohraničný vrch v juţnej časti Slanských vrchov v ten deň v príjemnom jarnom
počasí vystúpilo z oboch strán hranice takmer 400 turistov, z toho asi stovka maďarských
turistov, prevaţne z Miškolca a okolia. Spoluorganizátormi sú RR Košice-mesto (KTMK),
oddiel pešej turistiky TJ Slávia Univerzita P.J.Šafárika Košice, Miskolci Helyiipari
Természetbarát Egyesület a B.A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség.
Predseda KST na vrchole odovzdal strieborný odznak KST Petrovi Dombrovskému,
organizátorovi a zakladateľovi podujatia zo slovenskej strany.
Zapísal: Dušan Valúch, GS KST

Overil: Peter Perhala, predseda KST
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