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Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

21.4.2012 v Martine-Priekope 
  
 
                                                                                                                                                                  

Prítomní:    
Členovia VV KST: Peter Perhala, Erika Fábryová, Marek Heinrich, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Vladimír 
Povoda 
prizvaní

Ospravedlnili sa: člen VV Arnošt Guldan; člen RK Vladimír Fehérpataky; Zuzana Kollárová, šéfredaktorka 
časopisu Krásy Slovenska.  

: Ján Pullmann, Anna Mazániková - členovia RK; Zuzana Jendželovská, kandidátka VV na obsadenie 
funkcie člena VV pre sekcie; Jozef Šoffa, predseda sekcie vodnej turistiky; Martin Belas, designovaný predseda 
UMK; Dušan Valúch - generálny sekretár a zapisovateľ. 

 
Program podľa pozvánky: 

1. Kontrola plnenia úloh               P. Perhala 
2. Návrh rozpočtu 2012                                                                          E. Fábryová 
3. Aktuálne úlohy Učebno-metodickej komisie                                     V. Povoda, M. Belas     
4. Aktuálne úlohy sekcie vodnej turistiky                                               A. Guldan, J.Šoffa 
5. Rôzne 

P.Perhala privítal prítomných členov VV a prizvaných, ospravedlnil A. Guldana  zo zdravotných dôvodov. 
Požiadal o disciplínu a konštruktívnosť, keďže čas na zasadnutie VV je tentokrát  vymedzený tým, že naň 
nadväzuje rokovanie ÚR. Program bol primerane zredukovaný, len kontrola úloh je rozšírená -  na podnet 
revíznej komisie treba skontrolovať stav desiatich starších úloh, ktoré boli vypustené zo sledovania bez 
konštatovania či sú splnené. Čo sa týka poradia bodov,  navrhol  aby najprv referovali prizvaní predsedovia 
sekcie VT a UMK. K navrhnutému programu neboli ďalšie pripomienky, ani doplnky.  
(pozn.zapisovateľa: pre účely zápisnice bolo ponechané pôvodné poradie podľa pozvánky). 
 
1.Kontrola plnenia úloh    
1.1 Kontrola stavu zápisnične „neukončených“ uznesení (podnet RK) 
Na základe čl. 2 písm. f) platného VP o činnosti revíznej komisie vykonala A. Mazániková kontrolu plnenia 
uznesení VV KST, ÚR a VZ KST za rok 2011, vrátane uznesení z roku 2010, ktoré prešli  do roku 2011 ako 
nesplnené. O stave plnenia referovali nositelia úloh:   
Uznesenie 39/2010: Zaradiť uverejňovanie zápočtových ciest do plánovanej novej obsahovej štruktúry 
www.kst.sk . Z: V. Povoda, M. Petrík ; T: 31.12. 2010 
Stav: úloha bola splnená, zápočtové cesty sú na webe KST. 
Uznesenie č. 73b/2010:  VV schvaľuje zakúpenie záložného disku pre sekretariát, s dostatočnou kapacitou na 
zálohovanie dát. Z: E. Fábryová, A. Luhová T: 30.3.2011 
Stav: úloha bola splnená -  zakúpením troch USB kľúčov (pre každého zamestnanca jeden) s dostatočnou 
úložnou kapacitou. 
Uznesenie 89/2010: VV schvaľuje vyplatenie mimoriadnej odmeny Erike Fábryovej za ukončenie roka 
v hospodárskej agende KST, za vyúčtovanie štátnej dotácie, za odovzdanie hospodárskej agendy novej 
pracovníčke a za jej zaškolenie. Výška odmeny bude schválená na januárovom zasadnutí VV.  Z: P. Perhala, T: 
11.1.2011.  
M.Herchl namietal neúplnosť tohto uznesenia, chýba mu tam informácia o odmene, ktorú navrhol odchádzajúcej 
pracovníčke A.Slivkovej. E.Fábryová pripomenula, že odmenu pre A.Slivkovú VV neschválil, P. Perhala 
doplnil, že E. Fábryová sa odmeny vzdala. 
Stav: uznesenie bolo zrušené ako bezpredmetné. 
Uznesenie 95/2010: VV schvaľuje, aby pozemok na Skalke s pripojením na inžinierske siete, fotovoltaický 
systém výroby elektriny na Téryho chate a nádržový park (vodné nádrže) na Chate M. R. Štefánika zostal 
majetkom TURSERVIS-u KST. Predseda majetkovej komisie pripraví návrh zmluvy medzi KST 
a TURSERVIS-om KST o dodávke energie, resp. prenájme fotovoltaiky na Téryho chate. Na Chate 
M.R.Štefánika bude ponechaný nájomný vzťah (prenájom nádržového parku) medzi TURSERVIS-om 
a nájomcom p. Fabríciusom. Z: M. Herchl, T: 31.1.2011.  
Stav: úloha bola splnená, príslušné zmluvy medzi KST a TURSERVIS KST, s.r.o. sú podpísané, založené. 
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Uznesenie 102/2010: VV schvaľuje M. Herchla za delegáta KST na pripravovanú prezidentskú konferencii NFI 
v Dakare (Senegal), s podmienkou, že príde oficiálne pozvanie organizátorov konferencie pre predsedu KST 
a celú cestu a pobyt absolvuje delegát na vlastné náklady. Z: M. Herchl, T:12.-15.5.2011.  
Stav: úloha bola splnená, stanovená podmienka bola dodržaná, M.Herchl  absolvoval cestu na vlastné náklady.  
Uznesenie 08/2011: VV ukladá predsedovi  KST, aby konateľa DAJAMA s.r.o. p. Kollára upozornil, že KST 
nesúhlasí s tým, aby sa názov časopisu Krásy Slovenska stal súčasťou nového názvu firmy nakladateľstva. KST 
očakáva, že v záujme dobrých partnerských vzťahov bude táto požiadavka KST zo strany pána Kollára 
akceptovaná. Z: P. Perhala, T: neodkladne . 
Stav:  úloha bola splnená, p. Kollár uznal výhradu KST a nedal  názov časopisu do názvu nakladateľskej firmy.  
Uznesenie 46/2011: VV ukladá pripraviť zásady umiestňovania reklamy na vysokohorských chatách KST, 
vrátane cenníka za jednotkovú plochu. Z: E. Fábryová, Š. Kuiš. T: 7.5. 2011.  
Stav: úloha bola splnená, zásady a orientačný cenník boli vypracované. 
Poznámka: Š. Kuiš navrhol, aby sa cenník poskytovania reklamného priestoru na chatách stal súčasťou VP – 
buď VP o hospodárení na chatách, alebo VP o reklame a daroch. K tomuto návrhu nebolo prijaté nové 
uznesenie. 
Uznesenie 59/2011: VV ukladá sekretariátu KST písomne vyrozumieť D. Kýpeťa, že KST nepristupuje na jeho 
návrh majetkovej kompenzácie a požiadať ho aby si vlastné zariadenie z RS Kokava-Háj odviezol na vlastné 
náklady, v termíne do konca mája 2011. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 31.5.2011.  
Stav: úloha bola splnená, D. Kýpeť po urgencii vypratal priestory v júnovom termíne.  
Uznesenie 78/2011: VV schvaľuje nájomnú zmluvu na pozemky pod Zbojníckou chatou so ŠL TANAP s 
pripomienkami. Ukladá sekretariátu odsúhlasiť s prenajímateľom upravené znenie, požiadať ho o novú tlač 
zmlúv a zaslanie na podpis. Z: P. Perhala, M. Heinrich, T: 31.7.2011.  
Stav: úloha bola splnená, zmluvy sú na webe KST. 
Uznesenie 82/2011: VV schválil M. Herchla ako delegáta KST na záverečné spoločensko-turistické podujatie 
projektu Krajina roka v Rožňave, v dňoch 9.-11. 9.2011. Sekretariát mu zabezpečí cestovný príkaz. Z: M. 
Herchl, D. Valúch, KT: 9.-11.9.2011.  
Stav: úloha bola splnená. 
 
1.2 Priebežná kontrola plnenia uznesení                                                                                                      
Uznesenie 45/2010: VV ukladá M.Heinrichovi pripraviť metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov 
a inštruktorov“ Z: M. Heinrich, KT: 23.3.2012 
Stav: Úloha je v pokročilom štádiu riešenia, riešiteľ prisľúbil predložiť materiál na májovom zasadnutí VV. 
 KT: 18.5.2012 
Uznesenie 46/2010: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s klasifikačnou komisiou  aktualizovať záznamník Cesta 
hrdinov SNP – vytvoriť elektronickú verziu terajšieho záznamníka Cesta hrdinov SNP a tú rozposlať dotknutým 
regiónom na aktualizáciu. Z:  A. Guldan,  J. Racek, M. Petrík; T: 31.12.2011. 
Stav: predmet riešenia prešiel do novšieho uznesenia 29/2012, uznesenie 46/2010 sa vypúšťa zo sledovania. 
Uznesenie 49/2010: Angažovať sa vo veci nefunkčného vodáckeho splavu v Čunove. Pripraviť rokovanie 
s kompetentnými zložkami (s novým vedením) Vodohospodárskej výstavby s cieľom  dosiahnuť stavebnú 
úpravu splavu,  jeho predĺženie. Z: A. Guldan; T: 31.12.2011 
Stav: P.Perhala poďakoval neprítomnému A.Guldanovi za angažovanie sa v množstve úloh, kým mu to 
zdravotný stav umožňoval. V prípade zvolenia do VV prevezme jeho agendu Zuzana Jendželovská. 
KT: 25.8.2012 
Uznesenie 01/2011: VV schvaľuje zakúpenie/registráciu internetovej domény „chataprizelenomplese.sk“ 
a postupne aj domény pre ostatné vysokohorské chaty KST. Domény sa stanú predmetom nájmu - budú zverené 
chatárom, aby vo vlastnom záujme (a na svoje náklady) udržiavali stránky chát s príťažlivým a aktuálnym 
obsahom. Z: E. Fábryová, M. Herchl; T: 31.8.2011  
Stav: M.Herchl  informoval o rozhovoroch s chatármi Záhorom (Zbojnícka chata) a Beránkom (Chata pod Rysmi), 
prenájom týchto dvoch domén bude doriešený na pripravovanom  stretnutí vlastníkov s nájomcami 25.4. 2012.  
KT 18.5.2012 
Uznesenie 52/2011: VV vyzýva sekcie 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, M. Rusnák, J. Šoffa, V. Jeremiáš, T: 23.9.2011 
Stav: P.Perhala informoval, že sekcia LT dodala doplnený materiál, ale len tesne pred týmto zasadnutím, VV ho 
prerokuje na májovom zasadnutí. Zo sekcií VT a VhT zatiaľ podklady nie sú. KT: 18.5. 2012 
Uznesenie 64/2011: VV ukladá podpredsedovi pre organizáciu a legislatívu dohliadnuť na aktualizáciu sídla KST 
v listoch vlastníctva majetkových objektov KST. Z: M. Heinrich, T: 31.3. 2012   
Stav: bratislavskému katastru plynie zákonný termín na odpoveď, aktualizácia sídla KST na ostatných LV až po 
získaní stanoviska z Katastru BA.  KT: 18.5.2012 
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Uznesenie 92/2011: VV schvaľuje vyznačenie TZT pre zdravotne postihnutých turistov v Bratislave. Osloviť 
Sekciu turistiky zdravotne postihnutých s požiadavkou o navrhnutie ďalších trás vhodných pre zdravotne 
postihnutých, T: 23.9.2011, Z: A. Guldan  
Stav:  Vzhľadom na zdravotný stav A.Guldana a pretrvávajúcu pracovnú zaneprázdnenosť predsedu sekcie TZP 
J.Štefáka  plnenie uznesenia stagnuje. KT: 25.8.2012  
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:30.11.2012.   
Stav:  20.4. sa za účasti P.Perhalu uskutočnilo stretnutie riešiteľského tímu (V. Povoda, M. Herchl, E. Rusnák)  
s Mgr. Táboreckou z bibliografického ústavu NK Martin, ktorá na základe svojich skúseností s prípravou 
podobnej publikácie pre viacero iných športových zväzov predstavila návrh postupu pri príprave publikácie. Boli 
určené termíny pre tri nasledujúce kroky: do 31.5. 2012 vypracuje riešiteľská skupina KST tzv. tezaurus  (pozn: 
tezaurus je súbor pojmov usporiadaných do určitej štruktúry s určenými vzťahmi medzi nimi; definuje najmä 
vzťahy hierarchie, ekvivalencie a asociácie); do 30. 11.2012 odkonzultuje heslár so všetkými RR, zapracovanie 
opráv a doplnkov do 31.12.2012.  Mgr.Táborecká predloží návrh  Zmluvy o dielo pre dvoch pracovníkov NK 
Martin. Nie je vylúčené, že tretím externým špecialistom bude doc. Gašpar, riaditeľ Vedeckej knižnice 
v Košiciach, ktorý sa stretnutia v Martine nemohol zúčastniť, ale má záujem pomôcť. Pracovný názov publikácie 
bol odsúhlasený v podobe: Osobnosti organizovanej turistiky na Slovensku.  KT: 30.6.2012 
Uznesenie 133/2011: VV poveruje podpredsedu pre organizáciu a legislatívu Mareka Heinricha pokračovať 
v rokovaní so správcom súkromného lesného pozemku, s cieľom obnoviť značenie TZT/E8 v úseku Košecké 
Podhradie-Kopec v pôvodnej, alebo po dohode upravenej trase. Z: M.Heinrich, E.Škutová T: 31.5.2012    
Stav: E.Fábryová požiadala o doplnenie predsedníčky Sekcie značenia do zodpovednosti za túto úlohu, lebo  
diplomatická  aktivita doterajšieho riešiteľa už vytvorila priestor pre nástup značkárov na  prácu v teréne. (pozn. 
zapisovateľa: doplnil som); KT: 18.5.2012 
Uznesenie 137/2011 VV schvaľuje návrh predsedu, aby sa KST podujal na usporiadanie regionálnej konferencie 
2012 pre severovýchodný región ERA-EWV-FERP, v Bratislave, v dňoch 13.-15. 4.2012 a  poveruje P. Perhalu 
aby riadil  prípravu. Z: P.Perhala; T: ihneď a priebežne do 13.4.2012 
Stav: Informoval P.Perhala. Program konferencie: predstavenie sa ERA a jej komisií, predstavenie sa KST a jeho 
hlavných aktivít, filozofia trans-európskych E-trás, súčasný stav značenia E-trás v SR a okolitých štátoch, úvod 
k certifikácii vybraných trás (Leading Quality Trails - best of Europe/Turistické trasy špičkovej kvality- 
najlepšie v Európe), kritériá, posudzovanie; cezhraničná spolupráca turistických organizácií, využívanie EU-
projektov, informácia o ocenení ERA Eco Award; diskusia. Bolo dobre, že sme využili príležitosť a umožnili 
aktívnu účasť početnej skupine funkcionárov a špecialistov z radov KST (E. Fábryová, V.Povoda, E.Škutová, J. 
Racek, S.Andrási, I.Zapletal, D. Valúch), každý z nich prezentoval časť aktivít KST, naša metodická vyspelosť 
urobila na kolegov zo západnej Európy dojem. Sekretariát zvládol prípravu  podujatia, účastníci boli spokojní 
s celkovou úrovňou zabezpečenia (priestory, technika, sprievodný program). Predsedníčka ERA Lis Nielsen 
konštatovala, že kvalita tohto podujatia je dobrým prísľubom pre celoeurópsku konferenciu v roku 2015.  
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
Uznesenie 1/2012: VV berie na vedomie informáciu o odstúpení A. Guldana  z VV KST zo zdravotných 
dôvodov k 22.4.2012, vyslovuje poďakovanie A. Guldanovi za prácu vo VV a za celoživotný prínos pre KST, 
pripája sa k  návrhu predsedu KST udeliť A. Guldanovi k okrúhlemu životnému jubileu medailu Miloša Janošku. 
Návrh bude predložený Ústrednej rade s kladným odporúčaním VV. Z: P.Perhala, T:21.4.2012 
Stav:  termín plynie. . 
Uznesenie 4/2012:  VV konštatuje, že riešenie námetu D.Kaliského na redukciu TZT spadá do agendy Sekcie 
značenia; ukladá sekcii aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.  
Z: P.Perhala, E.Škutová; T: 21.4.2012 
Stav: P.Perhala konštatoval, že uznesenie nebolo v termíne splnené - SZ neinformovala VV o návrhu riešenia. 
V diskusii zaznelo znepokojenie viacerých členov VV nad zlou atmosférou v sekcii (nárast napätia medzi 
predsedníčkou E. Škutovou a niektorými členmi sekcie) a kritika štýlu práce E.Škutovej. Bolo prijaté uznesenie: 
Uznesenie 45/2012: VV poveril predsedu KST, aby výhrady VV k práci SZ a jej predsedníčky E.Škutovej 
predniesol na najbližšom rokovaní ÚR KST. Z: P.Perhala, T: 21.4.2012 
Uznesenie 5/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu D.Kaliského na dohľadanie v minulosti aktívnych 
funkcionárov v regiónoch, spadá do rámca úlohy pracovnej skupiny, poverenej prípravou publikácie Osobnosti 
turistiky; ukladá pracovnej skupine, aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia. 
Z: V.Povoda; T: 21.4.2012 
Stav: predmet riešenia je dostatočne zahrnutý v uznesení 108/2011, uznesenie 5/2012 sa vypúšťa zo sledovania. 
Uznesenie 6/2012: VV konštatuje, že  riešenie námetu D.Kaliského na zlepšenie prehľadu  o počtoch a menách 
vyškolených cvičiteľov v gescii jednotlivých sekcií, resp. v pôsobnosti jednotlivých RR, spadá do agendy 
Učebno-metodickej komisie; ukladá komisii, aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia. 
Z: V.Povoda, M.Belas; T: 21.4.2012 
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Stav: Designovaný predseda UMK M.Belas požiadal o sprostredkovanie schôdzky so svojim  predchodcom 
Dr.Khandlom. V.Povoda navrhol, že pokiaľ sa podarí získať z pozostalosti Dr.Khandla zoznamy cvičiteľov 
a inštruktorov, existujúce asi len v papierovej podobe, treba ich zdigitalizovať a poslať regionálnym radám na 
aktualizáciu. Aktualizované zoznamy bude podľa P.Perhalu možné zaslať na ERA a požiadať o európsku 
certifikáciu cvičiteľov a inštruktorov s platnosťou pre celé teritórium pôsobnosti ERA. KT: 22.9.2012 
Uznesenie 7/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu E. Škutovej na sfunkčnenie regionálnych SZ spadá do 
agendy ústrednej Sekcie značenia; ukladá sekcii aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.  
Z: P.Perhala, E.Škutová; T: 21.4.2012 
Stav: P.Perhala konštatoval, že uznesenie nebolo v termíne splnené. KT:18.5.2012 
Uznesenie 8/2012: VV sa zaoberal námetom J. Fiľakovského na zabezpečenie jednotných vlajok KST pre 
všetky RR (na náklady ústredia) a osvojil si ho. Ukladá predsedovi propagačnej komisie zabezpečiť objednávku 
výroby vlajok pre všetky RR a sekcie KST vo 4. kvartáli 2012, s tým, že budú rozdané na rokovaní ÚR 
1.12.2012. Z: P. Perhala, D.Valúch; T: 1.12.2012  
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 10/2012: VV schvaľuje pre RR KST Prievidza - organizátora podujatia  49. Stretnutie čitateľov 
časopisu Krásy Slovenska na Kľaku príspevok vo výške  250 € z rozpočtu KST. Z: E. Fábryová, T: 26.5.2012 
Stav: termín plynie.  
Uznesenie 15/2012: VV nemá námietky proti reklamnému spojeniu KST a spoločnosti GERIAVIT 
PHARMATON, poveruje P.Perhalu rokovaním o podmienkach dohody, v ktorej je však potrebné oddeliť 
spojenie reklamného partnera s TZT od prípadného ďalšieho reklamného plnenia cez iné (publikácie, web, 
podujatia)  aktivity KST. Z: P.Perhala; KT: 17.2.2012 
Stav: informoval P. Perhala. Keďže návrh zmluvy bol doručený tesne po marcovom zasadnutí VV, prikročilo sa 
k  elektronickému hlasovaniu; prebehlo v dňoch 29.3.-2.4. 2012 s výsledkom 6 hlasov za, jeden nehlasoval. 
Výkonný výbor KST schválil predložený návrh zmluvy o spolupráci medzi KST a reklamnou agentúrou Inventi, 
zmluva bola podpísaná. Uznesenie je splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 18/2012: Výkonný výbor  v zmysle Stanov KST, čl.7, bod 2, písm. e, navrhuje Ústrednej rade, aby po 
odstúpení A. Guldana z VV KST z vážnych zdravotných dôvodov, poverila výkonom funkcie člena VV KST pre 
sekcie, do konca terajšieho funkčného obdobia, členku ÚR KST Zuzanu Jendželovskú. Z: P.Perhala, T.21.4.2012 
Stav: termín plynie.  
Uznesenie 24/2012: VV neschválil odkúpenie podielu predmetného pozemku  na Skalke (k.ú. Kremnica, KN 
3282/16 a 3282/18 ) podľa návrhu zmluvy SPF č. 00251/2012-PKZ-K40017/12.00, pričom  sú si členovia VV 
vedomí, že sa tým jedná o vzatie späť žiadosti KST zo dňa 18.10.2011 o odpredaj predmetných pozemkov 
(podielu z nich). VV ukladá sekretariátu písomne o tom vyrozumieť SPF, regionálny odbor Žiar nad Hronom. 
Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 29.2.2012. 
Stav: V zápisnici z predchádzajúceho  zasadnutia VV  23.3. v Rožňave  bolo konštatované splnenie uznesenia 
a jeho vypustenie, avšak  predseda majetkovej komisie M. Herchl záležitosť opätovne otvoril. Nespochybnil 
splnenie uznesenia, no vystúpil s námietkou proti uzneseniu ako takému. Bolo prijaté na februárovom zasadnutí 
VV, ktorého sa zhodou okolností nezúčastnil ani on ani ďalší člen majetkovej komisie V.Povoda, čo zrejme 
viedlo k uzneseniu, ktorým VV odmietol vyrovnanie so SPF. M. Herchl to nepovažuje za správne, vyžiadal si 
kópiu  predmetnej korešpondencie medzi KST a SPF pre majetkovú komisiu s tým, že sa pokúsi o dodatočné 
vysporiadanie odkúpením. Po diskusii sa hlasovalo o novom uznesení, ktoré bolo schválené väčšinou hlasov:  
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),  s cieľom prijať riešenie, ktoré 
bude pre KST výhodnejšie. Z: M.Herchl; T: 18.5.2012  
Pôvodné uznesenie 24/2012 VV bolo splnené a definitívne sa vypúšťa zo sledovania.. 
Uznesenie 28/2012: Na návrh predsedu RR KST Michalovce, VV schvaľuje udelenie ZO KST pre dlhoročného 
aktívneho funkcionára G. Gazdu (držiteľ SO KST z roku 1998). Ukladá navrhovateľovi dodať návrh písomne 
a odporúča odovzdať ho ocenenému na otvorení 34. Zrazu  cykloturistov KST v Starej Ľubovni. 
Z: P.Perhala, D.Valúch, T: 23.8.2012 
Stav: Termín plynie.  
Uznesenie 29/2012: VV schvaľuje aby po finálnej redakčnej úprave bol aktualizovaný záznamník Cesta hrdinov 
SNP sprístupnený na stránke kst.sk v elektronickej podobe „na stiahnutie“, aj v tlačovej podobe, v náklade 200 
ks. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 30.11.2012 
Stav: Termín plynie.  
Uznesenie 30/2012: VV  ukladá propagačnej komisii  konvertovať výtvarný návrh propagačnej samolepky 
Priateľ turistiky – Partner Klubu slovenských turistov do vektorového formátu a zabezpečiť vytlačenie 500 ks 
v čo najkratšom termíne.  Z: P. Perhala, D.Valúch; KT: 21.4. 2012 
Stav: pre onemocnenie grafičky realizácia posunutá o cca 1 mesiac; KT 18.5.2012  
Uznesenie 31/2012: VV schvaľuje návrh zmeny stanov KST,  jeho predloženie Ústrednej rade na prerokovanie 
a Valnému zhromaždeniu na schválenie. Z: M. Heinrich, T: 21.-22.4.2012 
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Stav: termín plynie.  
Uznesenie 32/2012: VV prerokoval  a  s pripomienkami  schválil VP o náhradách a odmenách u turistického 
značenia, jeho predloženie Ústrednej rade v decembri 2012 na schválenie. 
Sekcii značenia ukladá doplniť prílohu, na ktorú sa odvoláva text VP v paragrafoch 4 a 5.  
Z: M.Heinrich, E. Škutová; T: 1.12. 2012   
Stav: Termín plynie 
Uznesenie 33/2012: VV prerokoval a s pripomienkami  organizačnej komisie schválil návrh  D. Kaliského na 
revíziu VP o členstve. VV schvaľuje  predloženie tohto návrhu Ústrednej rade na schválenie.  
Z: M. Heinrich; T: 21.4.2012   
Stav: termín plynie.  
Uznesenie 34/2012:  VV schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2011 s pripomienkami,  a predkladá ju na 
rokovanie Ústrednej rady a Valného zhromaždenia. Z: E. Fábryová, D. Valúch; T: 21.-22.4. 2012 
Stav: termín plynie.   
Uznesenie 35/2012:  VV na návrh SM prerokoval a schválil udelenie ZO KST pre E.Dučaiovú D. Mišíka 
a S.Andrásiho,  SO KST pre A.Taššovú, L.Kalásza a M.Majchútovú; predseda KST schválil ČU  KST pre M. 
Stachurovú, N.Jančárovú, M.Šarvanca, E. Fábryovú, Ľ. Andrásiovú a P.Perhalu. VV ukladá sekretariátu vystaviť  
ocenenia a zaslať navrhovateľovi. Odporúča udeliť ich: predsedovi SM S. Andrásimu a členom VV E. Fábryovej 
a P.Perhalovi na XIII.VZ KST, ostatným na 47.Stretnutí TOM v Hliníku nad Hronom.  
Z: P.Perhala, D.Valúch., S. Andrási; T: 22.4., resp 2.7.2012    
Stav:  termín plynie.  
Uznesenie 36/2012: VV schvaľuje aby KST prijalo poverenie ERA usporiadať celoeurópsku konferenciu  ERA 
v roku 2015. Ukladá P. Perhalovi oznámiť to prezidentke ERA počas regionálneho meetingu ERA v Bratislave. 
Z: P. Perhala; T: 13.4. 2012   
Stav: Splnené , vypúšťa sa zo sledovania  
Uznesenie 37/2012: VV schvaľuje pokračovanie partnerskej spolupráce KST so SE a poveruje P. Perhalu 
podpísať pripravené Memorandum o spolupráci. Z: P. Perhala; T: ihneď 
Stav: Splnené , vypúšťa sa zo sledovania  
Uznesenie 38/2012: VV schvaľuje návrh zmluvy o finančnom dare od spoločnosti SE, ktorý bude predstavovať 
účelovo viazané prostriedky v sume 5000 € určené na dobudovanie FVS na Chate pod Rysmi, poveruje P. 
Perhalu a E. Fábryovú podpísať predmetnú zmluvu súčasne s podpisom Memoranda o spolupráci KST a SE. Z: 
P. Perhala, E. Fábryová, T: ihneď 
Stav: Splnené , vypúšťa sa zo sledovania  
Uznesenie 39/2012: VV schvaľuje prípravu medzinárodnej konferencie v Kopčanoch na tému jazdeckej 
turistiky, v termíne 19.-20.10.2012. Z: V. Povoda, M. Hučko; T: 19. 10.2012  
Stav: termín plynie.  
Uznesenie 40/2012: VV schvaľuje návrh Dohody o spolupráci medzi KST a VÚC Trnava, zameranej na 
podporu značenia TZT z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a na ďalšie súvisiace formy spolupráce 
a finančnej aj nefinančnej podpory aktivít KST na území VÚC Trnava. Poveruje P. Perhalu podpísať predmetnú  
Dohodu a ďalej komunikovať s VÚC Trnava ohľadom konkrétnych foriem spolupráce. 
Z: P. Perhala, KT: 21.4.2012  
Stav: Dňa 16.4. 2012 sa uskutočnil  slávnostný podpis dohody u predsedu VÚC Trnava. Splnené , vypúšťa sa zo 
sledovania.VV dodatočne schválil vycestovanie predsedu KST P.Perhalu a GS KST D. Valúcha do Trnavy na 
uvedený slávnostný akt (pozn.zapisovateľa: v zápise je to zachytené doplnením do uznesenia 43/2012). 
Uznesenie 41/2012: VV väčšinou hlasov schvaľuje pristúpenie na dohodu KST-KČT o  poskytovaní zliav 
z ceny ubytovania, s tým, že: pôjde o 35 ubytovacích zariadení KČT podľa zoznamu v prílohe listu KČT 
z 19.3.2012 a 5 vysokohorských chát KST, kde člen partnerskej organizácie dostane rovnakú zľavu, akú má člen 
materskej organizácie. VV KST schvaľuje túto dohodu s platnosťou od 1.7.2012 na jeden rok a s možnosťou 
ďalšieho predĺženia po obojstrannom vyhodnotení. VV ukladá predsedovi majetkovej komisie M. Herchlovi 
neodkladne informovať chatárov a získať ich súhlas, poveruje predsedu KST podpísať dohodu na XIII. VZ KST. 
Z: M.Herchl, P.Perhala; T: 22.4.2012     
Stav: termín plynie.  
Uznesenie 42/2012: a) VV prerokoval a navrhuje Ústrednej rade KST schváliť udelenie plakety A. Lutonského 
I. Zapletalovi. ukladá sekretariátu vystaviť ocenenie a pozvať I. Zapletala na XIII. VZ KST v Martine, kde mu 
bude ocenenie odovzdané. 
b) VV prerokoval a schválil  a udelenie ZO KST D. Kotorovi, ukladá sekretariátu vystaviť ocenenie a zaslať 
navrhovateľovi.  
c) VV elektronickým hlasovaním väčšinou hlasov schválil udelenie SO KST pre O. Bače a V. Ilgovú. Ocenenia 
boli vystavené a zaslané navrhovateľovi.  
d) predseda KST udelil ČU KST M. Cigánikovi, G. Cigánikovej a L. Dubecovi z klubu Značkár Žilina. 
Ocenenia boli vystavené a zaslané navrhovateľovi.  Z: P. Perhala, D.Valúch; T: 22.4.2012  
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Stav: Splnené , vypúšťa sa zo sledovania  
Uznesenie 43/2012: VV schvaľuje delegátov KST na blížiace sa významné podujatia nasledovne: 
- na Konferenciu KČT, 31.3.2012, Pardubice (CZ),  –  P. Perhala 
- na slávnostný podpis Dohody o spolupráci KST a VÚC Trnava, 16.4.2012, Trnava – P.Perhala, D. Valúch   
- na 19. Celoštátne stretnutie peších turistov MTSz, 25.-28. 5.2012, Gyenesdiás-Keszthely – M.Heinrich, Š.Kuiš, 
A.Ollé 
- na 49. Stretnutie čitateľov Krásy Slovenska 25.-27.5.2012, Kľak v M. Fatre – P.Perhala, E. Fábryová, J. Racek. 
VV ukladá sekretariátu vystaviť súvisiace cestovné príkazy. Z: P. Perhala, D. Valúch; T: ihneď 
Stav: prvé dve cesty sa uskutočnili, P.Perhala informoval VV o ich priebehu. Pre ďalšie dve - termín plynie.   
Uznesenie 44/2012: VV schválil návrh na udelenie Plakety KST pre KST Dobšiná pri príležitosti 90. výročia  
vzniku miestneho  turistického klubu. Uložil sekretariátu pripraviť plaketu a zabezpečiť jej odovzdanie na VZ 
KST Z: P.Perhala, D.Valúch; T:22.4.2012  
Stav: Plaketu v zastúpení prevzal člen KST Dobšiná p.Časo. Splnené , vypúšťa sa zo sledovania 
 
2. Návrh rozpočtu 2012  (E. Fábryová) 
V ústnom komentári  k predloženému návrhu E.Fábryová zopakovala rozpočtové východiská – očakávané zdroje 
(výnos z členského a z nájmu chát, štátna dotácia na značenie a ďalšiu činnosť) ako aj plánované  výdaje.  
Pripomenula, že KST je opäť v situácii, keď v čase schvaľovania rozpočtu ešte nebola zverejnená výzva 
ministerstva ŠVVŠ SR, takže nevieme ako bude postavené zadanie pre projekty.  Požiadala členov VV aby si 
opravili súčtovú chybu, ktorá nedopatrením zostala neopravená  v rozosielanej pracovnej verzii návrhu rozpočtu 
(vo výdavkovej časti), s tým, že odstránením tejto chyby sa schodok rozpočtu významne znižuje. Po diskusii VV 
schválil prerozdelenie očakávaných zdrojov na hlavné podujatia, pričom akceptoval, že ústrednej rade bude 
predložený návrh rozpočtu, vykazujúci mierny schodok. 
Uznesenie 47/2012: VV schvaľuje predložený návrh rozpočtu KST na rok 2012 s pripomienkami a postupuje ho 
na prerokovanie a schválenie Ústrednej rade KST. Z: E.Fábryová, T: 21.4.2012. 
 
3. Aktuálne úlohy Učebno-metodickej komisie (V. Povoda, M. Belas)     
V. Povoda požiadal M.Belasa aby sa predstavil a stručne zhrnul očakávania a predsavzatia s ktorými hodlá viesť 
učebno-metodickú komisiu. Upozornil, že v UMK bolo dlhšie vákuum a tak je tam množstvo neriešených úloh. 
M.Belas informoval, že z pohľadu pedagóga FTVŠ si pozrel skúšobné testy pre cvičiteľov a inštruktorov a môže 
konštatovať ich dobrú úroveň, majú však určité formálne nedostatky a preto ich navrhuje aktualizovať. 
Čo sa týka vytvorenia príručky Právna zodpovednosť v KST, uvítal iniciatívu M. Heinricha, ktorý sa sám ujal 
tejto dlhodobo neriešenej úlohy. P.Perhala pripomenul tému, ktorá zaznela pri kontrole úloh (uznesenie 6/2012) 
– naliehavú potrebu aktualizovať zoznamy cvičiteľov. Požiadal M.Belasa aby sa aj na nadchádzajúcom rokovaní 
ÚR KST osobne predstavil. Vyjadril očakávanie, že pre UMK pod vedením vysokoškolského pedagóga nebude 
problém udržať pre KST akreditáciu MŠVVŠ SR – štatút školiaceho strediska pre výchovu cvičiteľov a 
inštruktorov jednak v presunoch, jednak v značení. VV vzal informácie na vedomie.     
 
4.Aktuálne úlohy sekcie vodnej turistiky (A. Guldan, J.Šoffa) 
V neprítomnosti A.Guldana uviedol P.Perhala. Predseda sekcie VT informoval, že uplynulú sezónu sekcia 
zhodnotila na svojom tradičnom novembrovom stretnutí na Kosodrevine, jarné stretnutie už bolo pre nedostatok 
financií „za vlastné“, uskutočnilo sa vo Vysokých Tatrách, čo využili na stretnutie s predstaviteľmi TANAP-u, 
k diskusii o zonácii a zachovaní prístupu vodákov na toky ktoré doteraz  boli prístupné. Bolo pripravené písomné 
vyjadrenie sekcie k zonácii, za čo sekcia nezískala vo vedení KST dobré body, naopak, prišla kritika 
za nedodržiavanie predpísaného postupu. Formálne to možno nebolo správne, ale úmysel bol dobrý. P.Perhala 
zopakoval, že treba rešpektovať zásady, s ktorými partnermi je oprávnená komunikovať sekcia a s ktorými 
štatutári KST. J.Šoffa  zdôraznil, že ide aj o čas , ako príklad uviedol, že v lete 2011 sa aktívni členovia sekcie 
sústredili na oponovanie  štátnej koncepcie  energetického využívania viacerých stredne veľkých slovenských 
tokov (realizácia takéhoto zámeru , výstavba niekoľko sto malých vodných elektrární, by znamenala, že 
z doteraz splavných riek zostane len sústava kaskád) aby nedošlo k likvidácii vodnej turistiky. Bolo pripravené 
stanovisko, ktoré potom vedenie KST upravilo a zaslalo na príslušné inštancie, no než sa tak stalo, ubehlo pol 
roka a došlo k náhodnej časovej zhode  s obdobím prípravy na predčasné voľby do parlamentu.  Z toho potom 
vyplynula nervozita odchádzajúceho ministra ŽP SR, ktorý obvinil KST z politikárčenia, čo je naozaj hlboké 
nedorozumenie. P.Perhala sa zaujímal, čo bráni užšej  spolupráci s vodákmi v ČR. J.Šoffa konštatoval, že vodná 
turistika v SR a ČR má diametrálne odlišné podmienky, kým v ČR je to doslova masový a rodinný  druh 
turistiky, v SR len okrajový druh turistického presunu. Užšie vzťahy medzi sekciami VT KST a KČT by si 
vyžadovali, aby sme českým vodákom recipročne mohli ponúknuť niečo atraktívne. Bohužiaľ prevažujú faktory 
ktoré  ich spoľahlivo odradia: legislatíva neumožňujúca prepravu lodí na návesoch počas víkendov, nestálosť 
prietokov, málo lodeníc, zlý stav riečísk, keďže povodia si neplnia povinnosť spriechodňovania vodných ciest. 
Výjazdy slovenských vodákov do ČR sú naopak stále častejšie. VV vzal informácie na vedomie.  
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5.Rôzne 
5.1 Ocenenia. Predseda KST P.Perhala, odstupujúci člen VV Arnošt Guldan a predsedníčka OKST Modranský 
turistický spolok A. Kováčová  navrhli  udeliť ocenenia pri príležitosti 120. výročia založenia Modranského 
turistického spolku v Modre  a 10. výročia postavenia rozhľadne na Veľkej homoli v Malých Karpatoch.   
Uznesenie 48/2012:  a) VV prerokoval a schválil nasledovné ocenenia: udelenie Zlatého odznaku KST 
A.Kováčovej a A.Macháčkovi z Modranského turistického spolku, udelenie Ďakovného listu KST J. Ružekovi, 
H.Kovačičovi  a TV Pezinok. udelenie Plakety KST k 10. výročiu postavenia rozhľadne na Veľkej homoli  
M.Ružekovi, mestu  Modra a mestu  Pezinok, udelenie Plakety KST Modranskému turistickému spolku  k 120. 
výročiu založenia turistického klubu v Modre.   
b) predseda KST udelil Čestné uznanie KST Ing.arch. V.Dohnalovi in memoriam, Ing. I.Pesselovi in 
memoriam,  D. Rigaňovi, M.Kmeťovi, V.Vagáčovi, Ing. V.Medlenovi, Ing. J.Rajniakovi , M.Barboříkovi, 
Ing.D.Hanulovi, L.Peškovi, D. Bednarovskému, P.Majtánovi, S.Kováčovi, L.Hubekovi, M.Godálovej a 
A.Bollardovi.   
VV ukladá sekretariátu zabezpečiť vystavenie diplomov, ĎL a výrobu plakiet tak, aby mohli byť oceneným 
odovzdané  na výročnej slávnosti  pri rozhľadni  na Veľkej homoli. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 19.5. 2012  
5.2 P.Perhala informoval výkonný výbor o vývoji vzťahov medzi KST a SCK.. Realizačné  napätie v minulom 
roku vyústilo do rozhodnutia SCK jednostranne odstúpiť od podpísanej dohody o spolupráci, po rozhovoroch  
predseda SCK súhlasil s tým, že odstúpenie stiahnu a pripravia návrh na modifikáciu dohody. Do sídla KST bol 
v uplynulých dňoch doručený návrh  SCK, ktorým  sa má dohoda zredukovať o niektoré body tak, aby bola 
splniteľná. 
5.3 P.Perhala navrhol , aby sa druhým zástupcom KST v redakčnej rade časopisu Krásy Slovenska po odstúpení 
A. Guldana stal D. Valúch. O návrhu sa hlasovalo, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 
Uznesenie 49/2012: VV schvaľuje, aby po odstúpení A.Guldana zaujal jeho miesto v redakčnej rade časopisu 
Krásy Slovenska generálny sekretár KST Dušan Valúch. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: ihneď  
 
Program podľa pozvánky bol vyčerpaný, vzhľadom  na nutnosť aspoň  polhodinovej prestávky pred začiatkom 
rokovania ÚR predseda ukončil aprílové zasadnutie výkonného výboru. Ďalšie príspevky do rôzneho boli 
odročené na májové zasadnutie VV.  
 
Zapísal:  D.Valúch 
 
                                                                                                                           Peter  P e r h a l a  
                                                                                                                              predseda KST 
 


