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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

22.2.2013 v Rajeckých Tepliciach 
                                                                                                                                                                 

Prítomní členovia VV: Peter Perhala, Marek Heinrich, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Vladimír Povoda 
Prizvaní

Ospravedlnili sa: Erika Fábryová a Zuzana Jendželovská, členky VV; Ján Pullmann, predseda RK; 
Vladimír Fehérpataky, člen RK; Eva Škutová, prizvaná predsedníčka sekcie značenia. 

: Zuzana Kollárová, šéfredaktorka Krás Slovenska; Jindrich Racek, predseda sekcie PT; Peter 
Dragúň, predseda RR KST Topoľčany; Peter Matešeje, predseda OKST Ostrá Veľký Klíž, Anna 
Mazániková, členka RK; Dušan Valúch, GS a zapisovateľ. 

 
Program podľa pozvánky: 

1. Kontrola plnenia úloh                 P. Perhala 
2. Aktuálne úlohy sekcie značenia                                                      Z.Jendželovská, E. Škutová                                                                                                                
3. Časopis Krásy Slovenska                                                                M.Herchl, D.Valúch, Z.Kollárová 
4. Príprava 50. stretnutia čitateľov KS                                                J. Racek, Z.Kollárová, P.Dragúň            
5. Návrh rozpočtu KST na 1. polrok 2013                                          E. Fábryová 
6. Rôzne 
7. Rozšírená časť zasadnutia – stretnutie VV s RR KST Žilina a predsedami jej odborov a klubov  

 
P. Perhala privítal prítomných a ospravedlnil neprítomných, konštatoval, že hoci chrípková epidémia  
zredukovala účasť, zasadnutie bude uznášania  schopné. Zhrnul program dňa – bod 2 pre neprítomnosť 
predsedníčky SZ odročil na ďalšie zasadnutie, potvrdil poludňajší termín prijatia u primátora Rajeckých 
Teplíc a stretnutie s RR KST Žilina na záver pracovného programu. Požiadal o prípadné doplnenie resp. 
pozmeňujúce návrhy k programu podľa pozvánky, návrhy neboli. 
 
1. Kontrola plnenia úloh  
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 predĺženie 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: predĺžený do 22.2. 2013.  

.  

Stav: V.Povoda informoval o komplikovanej situácii v Národnej knižnici, s ktorou tím spolupracuje. NK 
znižuje stav zamestnancov, medzi prepustenými je aj odborný garant úlohy, táto odborníčka si momentálne 
rieši existenčné problémy, ale prisľúbila pokračovanie v spolupráci aj v nových podmienkach, len zmluvu 
s ňou bude treba upraviť. Uvažované angažovanie L.Khandla v tíme  je tiež neisté. Uvedené pohyby v tíme 
spôsobujú zdržanie úlohy, ale nie jej ohrozenie. P.Perhala požiadal, aby bola do marcového zasadnutia 
informácia konkrétnejšia. 
Uznesenie 7/2012: VV konštatuje, že 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. Jendželovská; T: predĺžený do 31.1.2013  
Stav: v neprítomnosti Z.Jendželovskej a E.Škutovej neodzneli nové skutočnosti. 
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. Jendželovská; T: predĺžený do  22.2.2013  
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Stav: prebiehalo zisťovanie možnosti bezplatne použiť mapové výrezy, alternatívne buď od SHOCart, alebo 
Freemap. Obe cesty sú schodné, ale pre spracovateľa (M.Hučko) sú ovládateľnejšie podklady od Freemap. 
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: M.Herchl dodatočne namietal proti formulácii v zápisnici, že táto úloha stagnuje, čo evokuje, že on 
ako nositeľ úlohy sa jej nevenuje. Skutočnosť je taká, že sa čaká na rozhodnutie FNM, ktoré KST nedokáže 
ovplyvniť. Žiadosť ostatných spolumajiteľov bola podaná na FNM, ak fond ich žiadosti vyhovie,  tak si 
bude musieť KST odkúpenie podielu nevysporiadaného pozemku na Skalke riešiť individuálne. Ak im to 
nepodpíšu, pôjde záležitosť do 2.kola a to bude pre KST príležitosť pridať sa k žiadosti spolumajiteľov o 
odkúpenie. Požiadal o predĺženie termínu do májového zasadnutia VV 11.5.2013. 
Uznesenie 59/2012: VV schválil harmonogram inventarizácie a zloženie inventarizačných komisií 
nasledovne:  
- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava: 18.7.; IK: P.Perhala, Z.Jendželovská, A. Luhová  
- RS Kokava –Háj: 18.9.; IK: J. Polomský, V.Fehérpataky, A.Luhová  
- DT Bardejov: 22.-23.10.; IK: E. Fábryová, Z. Jendželovská, M.Herchl, V.Povoda  
- Zbojnícka chata, Téryho chata: 2.- 4.10.; IK: P.Perhala, Z.Jendželovská, 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.Jendželovská, 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: bez prítomnosti E.Fábryovej, Z.Jendželovskej  a ich aktuálnych informácií nebolo možné vypustiť 
úlohu zo sledovania. 
Uznesenie 142/2012: VV schvaľuje nomináciu P.Perhalu do expertnej skupiny SZTK za AŠPV. Ukladá mu 
využiť túto nomináciu a dohliadnuť, aby KST získal spravodlivý a oprávnený podiel z majetku SZTK.  
Z: P.Perhala, T: priebežne 
Stav: termín plynie. P.Perhala priebežne informuje členov VV. Dal kolovať fotodokumentáciu budov SZTK. 
Čo sa týka postoja členov VV AŠPV k ďalšej existencii SZTK, informoval, že všetci okrem M.Herchla sú 
za alternatívu 1(SZTK do likvidácie). M.Herchl objasnil svoje dôvody. Reagoval V.Povoda, podľa neho je 
druhá alternatíva len nič neriešiacim predlžovaním agónie SZTK.  
Uznesenie 143/2012: VV ukladá propagačnej komisii pripraviť a výkonnému výboru predložiť 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: 31.1.2013 
P.Perhala prezentoval členom VV prvotný návrh odznaku aj svoje pripomienky k jeho podobe, farebnosti 
a celkovému stvárneniu. Spomenul pri tejto príležitosti zmeny v propagačnej komisii (pozn. zapisovateľa – 
je to samostatný bod v Rôznom), po odstúpení D.Valúcha poverený predseda PK Pavol Zajac pripravuje aj 
návrh magnetky. Plynie predĺžený termín. 
Uznesenie 144/2012: VV schvaľuje  
- 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 
- úhradu výroby odznakov z rozpočtu KST  
- predaj odznakov v cene 1€ / kus, s tým, že výťažok z predaja zostane KST. 
Z: E.Fábryová; T: 25.5.2013 
Stav: termín plynie; P.Perhala vyslovil názor, že treba zmeniť dodávateľa odznakov, mohol by to byť aj 
výrobca z ČR. Požiadavku podporili aj ďalší členovia VV, ktorým sa tiež zdá, že odznaky od Königa 
(Arnoldovej)  sú čím ďalej menšie a drahšie. Uznesenie k tomu prijímané nebolo. 
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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  1/2013:  VV ukladá predsedovi KST podpísať na výkon protipožiarnej ochrany pre Chatu 
M.R.Štefánika zmluvu s Ľubomírom Stellmachom - TATRAHASIL tak ako ju predložil p.Stellmach 
a potrebné konkretizácie (rozsah ponuky) riešiť dodatkom. Z: P. Perhala, M.Herchl; T: 22.2.2013  
Stav: informoval P.Perhala – zmluvu jednostranne podpísal a zaslal partnerovi. 
Uznesenie  2/2013:  VV poveruje V.Povodu zúčastniť sa 8.2.2013  výročnej členskej schôdze OKST 
Bobrovec a odovzdať bobroveckým turistom k jubileu miestnej organizácie plaketu KST. Sekretariát mu 
vystaví CP. Z: P.Perhala, V. Povoda, T:  8.2.2013   
Stav: Uznesenie splnené vypúšťa sa zo sledovania. V.Povoda poskytol informáciu z účasti na VČS OKST 
Bobrovec. Vekový priemer v klube je už pomerne vysoký, ale klub zostáva životaschopný, stále robia veľa 
podujatí, cez obec spravujú chatu v Červenici (Západné Tatry). Účasť člena VV na VČS ich prekvapila, 
plaketa KST mala úspech. 
Uznesenie 102/2012: VV sa zaoberal návrhom, ktorý v zmysle uznesenia U95/2012 predložila SZ. VV sa 
s návrhom sekcie (pomenovať po A.Guldanovi TZT v okolí Bratislavy) nestotožnil a s ohľadom na prianie 
rodiny A.Guldana zotrváva na svojom rozhodnutí, aby chodník, ktorý ponesie meno A. Guldana,  bol v 
Slovenskom raji.Z: Z.Jendželovská, T: 31.1.2013  
Stav: ako je uvedené ďalej, pri kontrole U 8/2013, uznesenie 102/2012 je splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
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 príležitosti 50. Stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska. 
Z: P.Perhala; T: 25.5.2013   
Stav: termín plynie; P.Perhala informoval, že plakety sú už vyrobené, majú podobu gravírovaného skla. 
Uznesenie 110/ 2012: VV schvaľuje svojpomocné opravy v sídle KST - obnova náteru plechovej časti 
strechy, výmena poškodených škridiel, výmena plota vo dvore, v celkovej hodnote 900 €, vrátane odmien 
pre realizátorov. Z: P. Perhala, T: 31.3.2013 
Stav: P.Perhala informoval, že úlohou pripraviť a realizovať výmenu plotu poveril J. Raceka. 
Uznesenie 112a/2012: VV schvaľuje účasť P.Perhalu a E.Fábryovej na 13. Zimnom zraze KČT v Jilemnici 
(Liberecký kraj), v termíne 7.-10.2.2013, ukladá sekretariátu oznámiť pozývateľom mená delegátov  KST 
a vystaviť im CP. Z: P.Perhala, E. Fábryová; T: 7.2.2013  
Stav:  uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. P.Perhala informoval o priebehu zrazu, hodnotil ho 
dobre. Pripraví informáciu do časopisu Krásy Slovenska. Spomenul, že v roku 2015 bude XIV. Zimný zraz 
turistov KČT v Telči, v roku 2014 sa uskutoční 8. MZZT v ČR v Králíkach, pod Králickým Sněžníkom.  
Uznesenie 112b/2012:  VV na základe pozvania sekcie LT KČT schvaľuje účasť dvoch delegátov zo sekcie 
LT KST – J. Mitaľa a A.Beloritovej, na 13. ZZ KČT v Jilemnici (Liberecký kraj) v termíne 7.-10.2.2013;  
ich cestovné náklady hradí KST, pobytové náklady znáša pozývateľ. Sekretariát im vystaví CP. Z: 
P.Perhala; T: 7.2.2013  
Stav:  P.Perhala potvrdil, že obaja delegovaní zástupcovia sekcie LT sa 13. zimného zrazu KČT v Jilemnici 
zúčastnili. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 4/2013: VV schvaľuje cestu predsedu KST P.Perhalu a členky VV Z.Jendželovskej  do Žiliny, 
dňa 17.1.2013, na stretnutie  s predsedom ŽSK  J.Blanárom. Sekretariát zabezpečí vystavenie CP. 
Z: P.Perhala; T: 17.1.2013 
Stav: splnené, vypúšťa sa. 
Uznesenie 114/2012: VV schvaľuje bez pripomienok predloženie 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. 
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Uznesenie 115/2012: VV ukladá podpredsedovi pre OaL pripraviť do jarného zasadnutia ÚR 2013 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: Termín plynie. 
Uznesenie 117/2012: VV odporúča Sekcii značenia osloviť značkárov z okolia Banskej Štiavnice (KZ pri 
RR Žiar nad Hronom) na vytvorenie značkárskeho okresu Banská Štiavnica, ktorý by spravoval TZT v okolí 
B. Štiavnice a ďalej smerom na Levice.  Z: Z.Jendželovská; T: 31.1.2013  
Stav: v neprítomnosti Z.Jendželovskej neodzneli nové skutočnosti. Plynie predĺžený termín 
Uznesenie 118a/2012: VV ukladá predsedovi propagačnej komisie (PK) vyžiadať 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 predložiť do VV na posúdenie ďalšieho postupu. 
Z: V. Povoda, T: 7.12.2012 
Stav: P. Perhala informoval o cenovo výhodnej ponuke nášivky od fy Ondis, členovia VV navrhli vyžiadať 
1 kus pre posúdenie kvality. Nebolo prijímané uznesenie. Plynie predĺžený termín do 30.3.2013. 
Uznesenie 118b/2012: VV ukladá predsedovi PK pripraviť návrh PK na symbolické ocenenie sponzorov, 
darcov a dobrovoľníkov, ktorí sa zaslúžili o rekonštrukciu Chaty pod Rysmi.Z: V. Povoda, T:7.12.2012 
Stav: P.Perhala prezentoval prvotný návrh PK – symbolický kus kameňa (tatranskej žuly) na drevenej 
podložke s textom poďakovania. Členovia VV návrh neodmietli, pokiaľ to bude ozaj tatranský kameň. 
Plynie predĺžený termín. 
Uznesenie 122/2012:  VV vzhľadom na prebiehajúce zmeny v externej legislatíve (legislatíva SR – 
očakávané zmeny v zákonníku práce) odporúča Sekcii značenia uskutočniť aktív sekcie až v 1. štvrťroku 
2013. Z: Z.Jendželovská. 
Stav: termín plynie, aktív sa uskutoční 16.-17.3.2013 vo Zvolene. 
Uznesenie 124/2012: VV ukladá členovi VV pre majetok zaoberať sa situáciou okolo chaty pod Inovcom a 
informovať VV KST o skutočnostiach, prečo je chata pre turistov neprístupná. Z: M. Herchl, T: 11.5.2013  
Stav: uznesenie 124/2012 bolo nahradené uznesením 5/2013, vypúšťa sa zo sledovania.  
Uznesenie 5/2013: V súvislosti s uznesením 124/2012 VV schvaľuje cestu predsedu majetkovej komisie 
KST Miroslava Herchla na Chatu pod Inovcom, 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: 19.4.2013 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 146/2012: VV ukladá predsedovi  majetkovej komisie M.Herchlovi vytipovať a získať 
odborníka, ktorý nahradí  P.Bakaľára. Z: M.Herchl, T: 28.2.2013 
Stav: termín plynie; M.Herchl informoval, že L.Gancarčík odporúča J.Čehulu. Ďalšiu informáciu pripraví do 
marcového zasadnutia VV. 
Uznesenie 130/2012: VV schvaľuje usporiadanie medzinárodnej konferencie „Turistika v stredoeurópskom 
priestore“, pri príležitosti 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 priebežne 
informovať VV o stave príprav podujatia a jeho finančnom zabezpečení. Z: P.Perhala, T: priebežne 
Stav: P.Perhala informoval členov VV o návrhu tematických okruhov, ktoré vypracoval s D.Valúchom. 
Partnerské organizácie  ich dostanú k dispozícii na prihlásenie príspevku, s ktorým vystúpia na konferencii. 
Každá pozvaná turistická organizácia aj ďalší účastníci budú časovo limitovaní - najviac dva príspevky. 
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: P.Perhala požiadal M.Belasa, zamestnanca FTVŠ a zároveň predsedu UMK KST, aby pomohol 
dohodnúť termín.  
Uznesenie 137/2012: VV prerokoval návrhy na ocenenia doručené od predchádzajúceho zasadnutia. Na 
návrh RR Trenčín schválil SO KST pre Jána Mrlinu, na návrh KT Rodina Dunajská Streda schválil ZO KST 
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pre Kláru Kelemenovú a Juditu Czafikovú, SO KST pre Pavla Kelemena a Zdenku Hodossyovú. Na návrh 
OKST Vyhne a sekcie PT KST výkonný výbor schválil ZO KST pre V. Maruškovú,  J.Hajzuka a M. 
Zábudlého, SO KST pre A. Gálikovú, M. Zimana, A.Krištofovú, M.Juléniovú, M.Urblíka, J.Štefanku a 
D.Chylovú;  plaketu KST pre V.Bevelaqu – starostu obce Vyhne, D.Antala – starostu obce Hliník nad 
Hronom a V.Kubíčkovú - riaditeľku ZŠ v Hliníku n.Hronom.    
Predseda KST schválil ČU KST pre P.Václava, E.Pappovú  a V.Klobučníkovú  z OKST Trenč. Teplice, pre 
J.  Nedasa a J.Ernsteima z OKST Bánovce nad Bebravou a pre J.Turócziho OKST Podhoran Podlužany, ĎL 
KST pre I. Trnku, J.Kupca, J.Kúšika a Jozefa Kolorédyho, všetci z KST Lehôtka pod Brehy. Ďalej na návrh 
OKST Vyhne a sekcie PT KST schválil predseda KST 29 čestných uznaní, 88 ďakovných listov KST pre 
fyzické osoby  a 11 ĎL pre právnické osoby. Menný zoznam týchto ocenených  je  pre značný rozsah 
presunutý do prílohy tejto zápisnice, je však nedeliteľnou súčasťou  U 137/2012. Sekretariát zabezpečí 
vystavenie ocenení a ich odoslanie navrhovateľom. Ocenenia za úspešný 59.CZ KST a 43. stretnutie TOM 
budú odovzdané 16.2. 2013 vo Vyhniach, na vyhodnotení zrazu. Z: P.Perhala, KT: 7.12.2012  
Stav: odovzdaním ocenení na slávnostnom vyhodnotení 59.CZT KST vo Vyhniach je uznesenie splnené, 
vypúšťa sa zo sledovania.   
Uznesenie 147/2012: VV berie na vedomie predbežnú  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: 31.3.2012 
Stav: termín plynie. 
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: V.Povoda informoval o doterajších poznatkoch z kontroly, ktorú ešte neukončil. Keďže sú faktúry 
číslované, zistil že niektoré faktúry chýbajú, požiadal I.Kollera (SHS JAMES) o ich doplnenie. Z faktúr 
ktoré zatiaľ prezrel, je zrejmé, že pri realizácii dochádzalo k početným zmenám oproti ponukovému 
rozpočtu. M.Herchl: -Všetky zmeny boli prerokované a odsúhlasené na zasadnutiach stavebného výboru. 
V.Povoda: -Neútočím na to, že nastali zmeny, je to realita každej stavby. Len upozorňujem, že pre prípad 
finančnej kontroly, by zmeny mali byť riešené dodatkom ku zhotoviteľskej zmluve. Štátna dotácia tvorila 
významnú časť prostriedkov na rekonštrukciu, je preto celkom pravdepodobné, že si finančná správa príde 
skontrolovať ako bola použitá dotácia. Kontrola si vyžiada tri dokumenty – zmluvu,  ponukový rozpočet 
a faktúry a porovnáva zhodu  ponukového rozpočtu a fakturácie. M.Herchl: -Ako čerpanie štátnej dotácie 
treba deklarovať tie položky čo sú v zhode. V.Povoda: -Mám s finančnou kontrolou bohaté skúsenosti, viem 
ako postupujú, aj aké bývajú dôsledky. Nezhoda neošetrená dodatkom je riziko. Nikoho neobviňujem, len 
upozorňujem na to riziko.  P.Perhala diskusiu uzavrel s tým, že požiada o vysvetlenie predsedu SHS JAMES 
I.Kollera aj stavebný dozor a na niektoré z nasledujúcich zasadnutí VV ich pozve, aby prišli informovať. 
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 pôžičku pre TURSERVIS KST s.r.o., vo výške  960 €. Z: P.Perhala, T: splatnosť 
poslednej splátky do 15.4. 2013  
Stav: termín plynie; P.Perhala informoval, že VZ Turservisu bude v apríli, s podpredsedníčkou E.Fábryovou 
pripravujú kroky potrebné na likvidáciu spiacej eseročky.   
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: plynie predĺžený termín. 
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: termín plynie; organizačná komisia sa ešte návrhom nezaoberala. 
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Uznesenie 6/2013: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie preveriť situáciu okolo nevyužitého WC, 
pôvodne zakúpeného pre Chatu pod Rysmi, a navrhnúť ďalší postup. Z: M.Herchl, T: 30.4.2013   
Stav: termín plynie; M.Herchl informoval, že p.Horváth, majiteľ prešovskej fy Dúha, kde by údajne malo 
byť nevyužité zariadenie uskladnené, je t.č. na dva mesiace v zahraničí. 
Uznesenie 7/2013: VV odporúča E.Rusnákovi aby zvolal ustanovujúce zhromaždenie novej regionálnej 
rady (pracovné označenie Levoča-Kežmarok), na ktorom je potrebné schváliť Stanovy  RR a personálne 
zloženie RR. Uvedené dokumenty spolu s overenou zápisnicou a prezenčnou listinou z ustanovujúceho 
zhromaždenia sú podmienkou registrácie nového subjektu na Ministerstve vnútra SR; na základe registrácie 
môže nová RR požiadať VV o schválenie v štruktúre KST. Z: M. Heinrich; T: 31.3.2013 
Stav: termín plynie; P.Perhala informoval, že sa uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie nove j RR KST 
Levočské vrchy -Branisko, s účasťou piatich klubov. Boli schválené stanovy, aj zloženie RR, prebieha 
proces jej registrácie na min. vnútra. 
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 príležitosti 1.výročia spomienky na 
A.Guldana. Z: Z. Jendželovská; T: 30.6.2013  
Stav: P.Perhala informoval, že rodina nebohého A.Guldana uvedený výber trasy prijala s potešením. Termín 
otvorenia pomenovanej trasy predbežne určil na prvý víkend po letnom zraze (14.-15. júla). 
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, že 
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 príležitosti 50. Zimného zrazu RR KST Košice – mesto (KTMK) a RR Košice - okolie. 
Sekretariát zabezpečí vystavenie ocenení a ich odoslanie navrhovateľom. Z: P.Perhala; T: 28.2.2013 
Stav: termín plynie 
Uznesenie 10/2013:  VV jednomyseľne schválil návrh SZ na novú lyžiarsku trasu Donovaly –Špania Dolina 
pod evidenčným číslom TZT 3206, ako aj návrh aby pri príležitosti 50. ročníka Lyžiarskeho prechodu 
Partizánskou republikou získala uvedená trasa pomenovanie „Lyžiarska trasa Partizánskou republikou“.  
Z: Z. Jendželovská; T: 22.2. 2013   
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania 
Uznesenie 11/2013:  VV sa zaoberal polemickým mailom M.Stuchlého a žiada Sekciu značenia, aby sa  
k vecným otázkam a podnetom  M.Stuchlého  vyjadrila a postúpila stanovisko výkonnému výboru KST. 
Z: Z.Jendželovská; T: 22.3.2013 
Stav: podľa informácií P.Perhalu sa SZ predmetným mailom ešte nezaoberala. Plynie predĺžený termín. 
Uznesenie 12/2013: VV sa oboznámil s návrhom na prepojenie slovenskej siete TZT  na ukrajinský úsek 
vyznačenej karpatskej magistrály, s návrhom sa stotožňuje a ukladá predsedovi  požiadať MV o súhlas 
s vytýčením TZT v blízkosti schengenskej hranice SK/UA, úsek Nová Sedlica-Ubľa. Z: P. Perhala, T: ihneď 
Stav: uznesenie tak ako bolo zapísané je splnené, ale vzhľadom na to, že ide o najdôležitejší projekt 
medzinárodnej spolupráce KST v roku 2013, téma zostáva v sledovaní. P.Perhala informoval o plánovanom 
stretnutí premiérov Slovenska a Ukrajiny (po 14. apríli) aj o snahe ukrajinskej strany zaradiť symbolické 
otvorenie turistického prepojenia cez hraničný priechod Ubľa-Malyj Bereznyj do programu stretnutia. 
Uznesenie 13/2013: VV schvaľuje postúpenie  návrhu V.Povodu na úpravu (zvýšenie) odmien/náhrad  pre 
značkárov za jednotlivé značkárske výkony Sekcii značenia na vyjadrenie. Z: Z.Jendželovská; T: ihneď  
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa.  
Uznesenie 14/2013: VV schvaľuje cestu podpredsedníčky KST pre ekonomiku a marketing E.Fábryovej do 
Bratislavy, dňa 28.1.2013, kde sa zúčastní stretnutia predsedu KST so štátnym tajomníkom Ministerstva 
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práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s cieľom rokovať o možnostiach korekcie novej zákonnej úpravy 
„dohodárov“  v prípade dobrovoľných značkárov KST. Z: P.Perhala, E.Fábryová ; T: 28. 1.2013 
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa; P.Perhala informoval o priebehu stretnutia. Postoj štátneho tajomníka 
k podnetu KST nenaznačil výhľad na riešenie. Šanca je iba na zjednotenie tlačív úradov práce. 
Uznesenie 15/2013: VV schvaľuje delegáciu KST v zložení P.Perhala, Š.Kuiš, J.Mitaľ a D.Valúch pre účasť 
na prvom zasadnutí organizačného štábu 8.Medzinárodného zimného zrazu turistov KST, KČT a PTTK 
(MZZT) v termíne 10.-12.3.2013, v mieste konania zrazu - Králíky (CZ). Sekretariát zabezpečí CP. Z: 
P.Perhala; T: 10.3.2013 
Stav: termín plynie.  
Uznesenie 164/2012:  VV väčšinou hlasov schválil návrh zákona  o dotáciách na tvorbu, obnovu a údržbu 
TZT v predloženom znení, s pripomienkami Sekcie značenia KST. Ukladá sekretariátu zaslať návrh 
s pripomienkami KST autorom návrhu na Ministerstvo DVRR SR. Z:P.Perhala, T: ihneď 
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa; P. Perhala informoval, že 13.2.2013 sa na Ministerstve dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR uskutočnilo ďalšie zasadnutie medzirezortného koordinačného centra 
na podporu rozvoja turistika a cykloturistiky, ktoré bolo zamerané na prípravu spomínaného zákona. 
KST zastupovala členka VV KST Z. Jendželovská a predsedníčka sekcie značenia E.Škutová, P. Perhala dal 
dodatočne zapísať uznesenie 
Uznesenie 16/2013: VV schvaľuje účasť Z. Jendželovskej a E.Škutovej na zasadnutí medzirezortného 
koordinačného centra pre podporu rozvoja turistiky a cykloturistiky, pracujúceho pod gesciou Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  v Bratislave dňa 13.2.2013. Z: Z. Jendželovská; T: 13.2.2013 
Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -;  VV schválil. 
 
2.  Aktuálne úlohy sekcie značenia (Z.Jendželovská, E. Škutová) 
Vzhľadom na neúčasť oboch nositeliek úlohy (chrípka) bol bod odročený na nasledujúce zasadnutie VV. 
Schvaľovanie návrhu rozdelenia dotácie MŠVVŠ na značenie, ako aj návrhu na zmenu výšky odmien za 
značkárske výkony boli zaradené do bodu Rôzne. 
 
3. Časopis Krásy Slovenska (M.Herchl, D.Valúch, Z.Kollárová) 
P.Perhala privítal po dlhšej dobe na zasadnutí VV šéfredaktorku časopisu Z.Kollárovú, požiadal ju 
o informáciu aká je aktuálna situácia časopisu, v akom náklade vychádza, čo je nové v jeho obsahovej 
štruktúre a grafickej úprave, ako sa vyvíja počet predplatiteľov.  
Z.Kollárová sa ospravedlnila za dlhšiu absenciu, vie, že je trvale prizývaná, ale pracovné povinnosti 
v redakcii jej obvykle neumožňujú cestovať na výjazdové zasadnutia VV KST.  
Krásy Slovenska vychádzajú v náklade 8 000 ks, od začiatku roka 2013 vo vynovenej grafike, po piatich 
rokoch sa zvykne aj v iných časopisoch niečo zmeniť, bola snaha ísť do modernejšieho grafického výrazu, 
s variabilnejším a výraznejším použitím fotografií;  po obsahovej stránke zostali osvedčené stále aj občasné 
rubriky, seriál po národných parkoch bol ukončený, odozvy čitateľov naň boli v drvivej väčšine pozitívne. 
V tomto roku ho nahradí nová séria – predstavenie CHKO, je to rozplánované na 2 roky. V čísle 1-2/2013 
bola CHKO Kysuce, čo korešpondovalo so zimným zrazom v Oščadnici, v čísle 3-4/2013 bude CHKO 
Východné Karpaty, v čísle 5-6 CHKO Ponitrie, keďže 50.stretnutie „krásistov“ je vo Veľkom Klíži (Tribeč), 
do čísla 7-8 je pripravovaná CHKO Podunajsko, pozvánka na jubilejný 60. celoslovenský zraz KST  
v Bratislave bude ako samostatný článok. Čo sa týka predplatiteľov, minuloročných cca 2 500 ešte nemajú, 
ale blížia sa k tomuto číslu. P.Perhala ocenil novú grafiku, len s výhradou voči zmenšeniu loga KST 
a DAJAMA na titulnej strane. Prihováral sa za zväčšenie na pôvodný rozmer. S ohľadom na zraz 
v Bratislave, navrhol zaradiť do č.7-8  CHKO Malé Karpaty miesto Podunajska. Š.Kuiš podporil požiadavku 
na zväčšenie loga, zaujímal sa o remitendu a jej prípadné využitie nielen na horských festivaloch ale aj na 
hlavných podujatiach KST. Vyslovil názor, že časopisu by viac predplatiteľov mohla priniesť užšia 
spolupráca s redaktormi turisticky zameraných relácií RTVS – Rádiovíkend, Televíkend, napr. formou 
súťažnej otázky, výherca by získal celoročné predplatné, časopis by tým vošiel do povedomia širšej 
verejnosti,  zvýšil by sa o ň  záu jem. D.Valúch informoval o príprave stránok vyhradených pre KST, 
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poďakoval šéfredaktorke za trpezlivosť a ústretovosť redakcie pri zalamovaní materiálov. Spomenul 
možnosť zapožičať putovnú výstavku 90 rokov časopisu do Lesnícko-drevárskeho múzea vo Zvolene. 
P.Perhala v predstihu pozval Z.Kollárovú na slávnostné VZ KST, ktoré bude v Bratislave 4.7.2013. 
Z.Kollárová poďakovala za pozvanie a za námety, prisľúbila, že pripomienkami sa bude redakcia zaoberať.  
K bodu neboli prijaté nové uznesenia. 
 
4. Príprava 50.stretnutia čitateľov KS (J.Racek, Z.Kollárová, P.Dragúň) 
P.Perhala privítal na zasadnutí VV zástupcov sekcie PT, redakcie časopisu a miestnych organizátorov 
a požiadal o aktuálne informácie v akom stave je príprava podujatia.  
Predseda RR KST Topoľčany P.Dragúň hneď odovzdal slovo svojmu „hovorcovi“ - predsedovi OKST Ostrá 
Veľký Klíž, P. Maťašeje. Ten zrekapituloval postupnosť – najprv žiadali dotknuté orgány o povolenie 
hromadného podujatia, po získaní potrebných súhlasov sa pustili do práce na programe a celkovom 
zabezpečení, oslovili o spoluprácu obec. Vytýčené a propagované budú tri prístupové trasy na Michalov 
vrch – z Veľkého Klíža, z Veľkých Uheriec a z Partizánskeho, čiastočne po značených chodníkoch, 
čiastočne bude potrebné jednorazovo vyznačiť. Je pripravená pamätná pečiatka (dal kolovať), program 
začína v piatok o 19.00 s účasťou čestných hostí  v areáli Starý Klíž (U Reháka) - beseda s redaktormi, 
spestrená vystúpením miestneho speváckeho súboru. V sobotu stretnutie účastníkov v sedle Vrchhora 
o 12.00 s príhovormi a programom, ukončenie o 16.00, s návratom do Veľkého Klíža po modrej TZT.  
J. Racek upresnil zloženie 5-člennej delegácie KST – traja delegáti VV plus dvaja členovia redakčnej rady. 
Zdôraznil, aby sa nezabudlo na pozvanie dvojčlenných delegácií predchádzajúceho (RR Prievidza)  
a nasledujúceho organizátora (RR KST a OKST Smrekovica-Kamilky Vyšný Slavkov). 
P.Perhala informoval, že KST požiadal o dotáciu a o záštitu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
premiéra SR; VV schválil na podujatie 300 €, bola podpísaná zmluva KST-DAJAMA, propagačná komisia 
KST pracuje na návrhu pamätného odznaku k jubileu podujatia a magnetky s motívom lokality jubilejného 
stretnutia čitateľov. Z.Kollárová potvrdila, že Dajama dodá Pamätný list, ako jej to ukladá spomínaná 
zmluva. P.Perhala poďakoval prizvaným k tomuto bodu za úsilie venované príprave podujatia, ocenil, že si 
našli čas a prišli informovať v akom stave je príprava. VV vzal informácie na vedomie, k bodu neboli prijaté 
nové uznesenia. 
 
5. Návrh rozpočtu KST na 1.polrok 2013 (E.Fábryová) 
Vzhľadom na neúčasť podpredsedníčky pre ekonomiku a marketing (chrípka), bol bod zredukovaný na 
schvaľovanie návrhu rozpočtu, v rámci bodu Rôzne. 
 
6. Rôzne 
6.1  Ocenenia.  P. Perhala predniesol návrhy, ktoré od predchádzajúceho zasadnutia prišli z RR Bratislava 
(KBT), z KST Vinohrady Bratislava, z RR Turiec a RR Poprad:  
Návrhy KBT: Ďakovný list KST - Peter Lazok, Pavol Jančovič, Igor Mieč, Ivan Nižňan; Čestné uznanie 
KST - Milan Fiedler, Milan Mráz, Ladislav Šuster, Karol Krippel, Miloš Chromík, Ľubomír Čajagi, 
Branislav Kunc, Fedor Martiš, Jozef Benda, Igor Bazovský, Dušan Alfőldy, Michal Hučko, Kurt Holm; 
Strieborný odznak KST - Emil Peterský, Jozef Karovič, Jana Jediná; Zlatý odznak KST - Vladimír Gábriš, 
Zuzana Hricová, Tatiana Gallová; plaketa A. Lutonského - Jozef Kubíček; návrh KST Vinohrady – plaketu 
A. Lutonského  A.Plankovi; návrh RR Poprad – plaketu A.Lutonského Juliusovi Mrázovi; návrh RR Turiec 
- Strieborný odznak KST pre J.Mišíkovú, a M. Koščola, Zlatý odznak KST pre Oľgu Šimovú; návrh  
predsedu  KST  - Ďakovný list KST Regionálnej rade KST Vranov nad Topľou, k jubileu. 
Hlasovalo sa k jednotlivým návrhom na vyššie ocenenia 
a) VV schvaľuje udelenie ZO 
 Z.Hricovej -  Hlasovanie: ZA  1;  PROTI 3 ;  ZDRŽAL SA  -; VV odporúča predsedovi KST udeliť Z.Hricovej ĎL. 
V.Gábrišovi - Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil návrh. 
T.Gallovej - Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil návrh. 
O.Šimovej - Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil návrh. 
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b) VV schvaľuje udelenie SO 
J.Jedinej - Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil návrh. 
M.Koščolovi - Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil návrh. 
J.Mišíkovi - Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil návrh. 
E.Peterskému Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil návrh. 
c) VV odporúča ÚR schváliť udelenie plakety A.Lutonského 
Juliusovi Mrázovi - Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV odporúča ÚR schváliť návrh. 
Jozefovi Kubíčkovi - Hlasovanie: ZA  1;  PROTI 2 ;  ZDRŽAL SA  1; VV neodporúča ÚR schváliť návrh. 
Alexandrovi Plankovi - Hlasovanie: ZA  1;  PROTI 1 ;  ZDRŽAL SA 2; VV neodporúča ÚR schváliť návrh. 
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, že predseda KST udelil ĎL KST P. Lazokovi, P. Jančovičovi, I.Miečovi, I.Nižňanovi, 
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  
6.2 Štátna dotácia a jej rozdelenie. P.Perhala pred zasadnutím predložil členom VV písomne (mailom), 
zmluvu o štátnej dotácii MŠVVŠ SR na rok 2013 na turistické značenie, v objeme 82 000 €, ďalej predložil 
návrh ekonomickej komisie na rozdelenie štátnej dotácie na značenie, predrokovaný s predsedníčkou SZ 
E.Škutovou. Návrh ponecháva (po oddelení prostriedkov na iné použitie, v súlade s usmernením 
ministerstva na použitie dotácie) na činnosť sekcie značenia 64 000 €, vrátane prostriedkov na vyznačenie 
lyžiarskych trás a na školenie. Hlasovalo sa o oboch dokumentoch samostatne. 
Uznesenie 18/2013:  VV schvaľuje podpísanie  ministerského návrhu zmluvy o štátnej dotácii MŠVVŠ SR  
na turistické značenie, na rok 2013. Z: P.Perhala; T: 28.2.2013 
Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil. 
Uznesenie 19/2013:  VV schvaľuje návrh ekonomickej komisie KST na rozdelenie štátnej dotácie na 
značenie v predloženej podobe. Ukladá sekcii značenia vyčerpať pridelené prostriedky do 31.12.2013.  
Z: E.Fábryová, Z. Jendždelovská; T: ihneď 
Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil návrh. 
6.3 Odmeny značkárov. P.Perhala informoval o návrhoch na zmenu výšky odmien za značkárske výkony. 
Boli predložené dva návrhy, jeden vypracovala predsedníčka SZ, druhý návrh - s motivačným uplatnením 
princípu bonifikácie značkárskej odmeny za práce v teréne od určitej nadmorskej výšky, pripravil V.Povoda. 
V návrhu E.Škutovej je nová položka - odmena za stavbu stojanu s mapou, hodnota 70 €. 
V.Povoda svoj návrh stiahol s podmienkou, že jeho návrh nebude sekciou značenia „spláchnutý“, ale stane 
sa podkladom pre diskusiu, ktorej sa pri starnúcom kádri značkárov aj tak nebude dať vyhnúť.  P.Perhala 
požiadal V.Povodu, aby sa v marci spolu s E.Fábryovou a Z.Jendželovskou zúčastnil aktívu sekcie značenia 
a sám túto diskusiu otvoril. Postupne sa hlasovalo o troch uzneseniach: 
Uznesenie 20/2013: VV na základe čl. 3 ods. 1 vykonávacieho predpisu KLUBU SLOVENSKÝCH 
TURISTOV č. 10/2011 o náhradách a odmenách u turistického značenia mení odmenu za splnenie 
značkárskej úlohy nasledovne: 
1. Výška odmeny za splnenie stanovenej značkárskej úlohy: 

1. obnova značkovania (OBZ) – 7,10 €/km,  
2. údržba smerovníka bez demontáže a montáže smeroviek (UDS) – 9,50 €/ks,  
3. údržba značkárskeho kolíka (UDK) – 4,90 €/ks,  
4. montáž alebo demontáž smerovky alebo tabuľky (MST) – 1,75 €/ks,  
5. stavba smerovníka (STS) – 27,00 €/ks,  
6. stavba značkárskeho kolíka (STK) – 12,00 €/ks,  
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7. demontáž (rušenie) kovového smerovníka (DES) – 12,50 €/ks,  
8. demontáž (rušenie) kovového značkárskeho kolíka (DEK) – 6,20 €/ks,  
9. rušenie značkovania (RUZ) – 2,85 €/km,  
10. iné práce v teréne (IPT) – 2,60 €/h,  
11. príprava dát pre nové TZT (PDT) – 2,85 €/km,  
12. kontrola značenia (KOZ) – 2,85 €/km,  
13. revízia značkovania (REZ) – 1,05 €/km,  
14. stavba stojana s mapou (STM) – 70,00 €/ks. 

2. Pod pojmami údržba smerovníka a údržba značkárskeho kolíka sa rozumie odstránenie hrdze a náter 
značkárskeho nosného prvku, pri smerovníku vrátane klobúka. Pri drevenom smerovníku sa vyžaduje 
vyčistenie a náter smerovníka. 
3. Odmena za obnovu značkovania zahŕňa na každý kilometer obnovy pásovej značky aj 20 minút bežných 
IPT (napr. orezávanie prekážajúcich konárov). 
4. Odmena za splnenie značkárskej úlohy sa účtuje na tlačive „Hlásenie o vykonaní značkárskych prác“ . 
5. Odmena za splnenie značkárskej úlohy podlieha zdaneniu podľa zákona o dani z príjmov a odvodom do 
zdravotnej a sociálnej poisťovne. 
6. Vo vyplatenej odmene za splnený značkársky výkon sú zahrnuté aj náklady značkárov na cestovné a 
stravné.  
Z: Z.Jendželovská; T: ihneď   
Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil. 
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 „sťažená dostupnosť“). Z: Z.Jendželovská, E.Škutová; T: trvale 
Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil. 
Uznesenie 22/2013: VV schvaľuje účasť Z.Jendželovskej, V.Povodu a E.Fábryovej na aktíve značkárov vo 
Zvolene v dňoch 16.-17.3.2013, ukladá V.Povodovi prezentovať na aktíve tému možných zmien  
(bonifikácie) značkárskych výkonov v ťažšie dostupnom teréne. Z: V.Povoda; T: 16.3.2013 
Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil. 
6.4 V neprítomnosti E.Fábryovej uviedol P.Perhala návrh rozpočtu KST na 1. polrok; tvorby návrhu sa 
iniciatívne sám ujal v spolupráci s ekonomickou komisiou. Návrh bol pred zasadnutím zaslaný členom VV 
písomne (mailom) na oboznámenie.  
Uznesenie 23/2013:  VV schvaľuje návrh rozpočtu KST na 1.polrok 2013, ktorý predložil predseda KST 
a ekonomická komisia KST. Ukladá schválený návrh poslať členom ÚR KST ako podklad pre naplánovanie 
činnosti sekcií, komisií a sekretariátu KST v 1. polroku 2013. Z: P.Perhala, E.Fábryová; T: ihneď   
Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil návrh. 
Schválený rozpočet na 1. polrok  je v prílohe 2 tejto zápisnice. 
6.5  P.Perhala informoval, že 11.2.2013 sa na Okresnom súde Bratislava III. zúčastnil pojednávania vo veci 
žaloby J.Gantnera proti KST, SHS JAMES a TURSERVIS KST, s.r.o., ktorým dáva J.Gantner za vinu svoj 
neúspech vo výberovom konaní na nájomcov chát, prebiehajúcom v septembri až novembri 2010. Žalobca 
stiahol žalobu v prvých troch sledoch, naďalej však žiada uhradiť škodu, ktorá mu vznikla neúspechom v 
uvedenom výberovom konaní, v sume 1 000 €. Pojednávanie bolo odročené na 20.3. 2013. 
VV vzal informáciu na vedomie. 
6.6  M.Herchl informoval o kritickej situácii na objekte RZ Kokava Háj, na ktorom sa nachádza hrubá vrstva  
ťažkého mokrého snehu, taktiež medzi budovou a svahom je naviata hrubá vrstva snehu. Aby sa zabránilo 
zrúteniu, resp. poškodeniu strechy  a podmáčaniu objektu naviatym snehom, požiadal správcu L.Gregora  
o zorganizovanie brigády. L. Gregor je ochotný spraviť to s pomocou rodiny, ale za primeranú odmenu, nad 
rámec bežnej správcovskej odmeny. 
Uznesenie 24/2013:  VV schvaľuje 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; ihneď 
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Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil. 
6.7  M.Herchl tlmočil otázku chatára M.Jílka (Téryho chata), či môže objednať prípravné práce 
predchádzajúce generálnej oprave/výmene  kúrenia, v rámci limitnej sumy, schválenej na stretnutí 
vlastníkov s nájomcami 18.12.2012; podľa harmonogramu, ktorý spracoval L.Gancarčík - do 15.3. by mal 
byť vypracovaný projekt, do 30. 3. výber dodávateľov, realizácia a prevzatie prác jún-júl 2013. 
Uznesenie 25/2013:  VV schvaľuje generálnu opravu/výmenu vykurovacieho systému na Téryho chate 
časovo podľa harmonogramu predloženého L.Gancarčíkom, cenovo v limite odsúhlasenom na stretnutí 
vlastníkov s nájomcami (12 000 €). Z: E.Fábryová, M.Herchl; T: 31.7.2013  
Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil. 
6.8  P.Perhala predniesol návrh nominácie delegátov VV KST na hlavné a významné podujatia. Návrh 
vznikol na základe prejaveného záujmu členov VV a ich časových možností. 
6. apríl   Konferencia KČT – Pardubice 
   Delegáti: P. Perhala, D. Valúch 
8. máj                     Svetový deň turistiky  IVV WWD - World Walking Day           
                                Organizované v rámci odborov KST. Pre rok 2013 odporúčané podujatie: 
21. apríl   37. Jilemnického jarná 25-ka 
   Delegáti: P. Perhala, E. Fábryová, P. Hromada 
    
17.-20. máj   20. Celoštátne stretnutie turistov MTSZ – Tata (H) 
   Delegáti: P. Perhala, Š. Kuiš, J. Racek 
25. máj                       50. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska; Michalov vrch, Topoľčany  

                                   Delegáti:  P. Perhala, Z. Jendželovská, M. Herchl, J. Racek, D. Valúch  
13.-16. jún  125 rokov KČT – Praha (CZ) 
   Delegáti: P. Perhala, M. Heinrich, Š. Kuiš, Z. Jendželovská, J. Racek, D. Valúch 
25.-29. jún   13. Olympiáda IVV, VAL GARDENA, Dolomity – Južné Tirolsko (I) 

  Delegáti: E. Fábryová,  M. Fulka 
27. – 30. jún  46. Zraz vysokohorských turistov KST; Intercamp Tatranec, Tatranská Lomnica  
   Delegáti: M. Heinrich, V. Jeremiáš        
27. – 30. jún          42.  Zraz mladých vodných turistov KST; Červený Kláštor - Dunajec 
       Delegáti: M. Herchl, J. Šoffa 
2.-7. júl              17. Medzinárodný zraz cykloturistov KČT - Praha (CZ) 
   Delegát: E. Rusnák 
10. júl                            58. Medzinárodná plavba po Dunaji TID, privítanie účastníkov v Bratislave 
                                      Delegáti: P. Perhala, Z. Jendželovská, J. Šoffa 
16.-17. august      Národný výstup na Kriváň; Vysoké Tatry – ATC Račkova dolina 
   Delegáti: P. Perhala, Z. Jendželovská, J. Racek 
22. – 25. august       35. Zraz cykloturistov KST; Piešťany- Sĺňava                               
   Delegáti: P. Perhala, V. Povoda, E. Rusnák 
29. august - 1. sept. 45. Tatranský okruh vodákov KST; Liptovský Hrádok 
        Delegáti: Z. Jendželovská, J. Šoffa 
14.  september          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 
27. september  Svetový deň cestovného ruchu   
   Deň otvorených dverí v sídle Klubu slovenských turistov 
   Delegáti: P. Perhala, E. Fábryová, V. Povoda, D. Valúch 
5. október                 44. Vodácky maratón a plavba troch generácii - Hornád 2013 
                                       Delegát: J. Šoffa  
15.-17. november 42. Za posledním „puchýřem“ – Humpolec (CZ) 
   Delegáti: P. Perhala, Š. Kuiš, J. Racek 
 

30. november                33. Festival Ľudia a hory; Turčianske Teplice – Kino Turiec 
                                       Delegáti: E. Fábryová, V. Povoda, V. Jeremiáš 
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Uznesenie 26/2013:  VV schvaľuje návrh delegátov VV KST na hlavné a významné podujatia podľa súpisu 
podujatí a zoznamu delegátov, predloženého predsedom KST. Sekretariát včas zabezpečí vystavenie CP.  
Z: P.Perhala, delegáti; priebežne do konca roku 2013 
Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schválil návrh. 
6.9  P.Perhala informoval, že člen sekcie značenia a medzinárodnej komisie I.Zapletal podal novú sťažnosť 
na predsedníčku sekcie značenia E.Škutovú, ktorú predseda KST v súlade s platným procesným postupom 
pre preskúmanie sťažnosti v zmysle VP odstúpil na vyjadrenie revíznej komisii KST.  
6.10  P.Perhala informoval, že listom hromadne oslovil 19 oblastných organizácii cestovného ruchu (OOCR) 
s ponukou partnerstva a spolupráce, ktorú predseda KST navrhuje potvrdiť podpisom Memoranda o 
spolupráci. KST nemá na platenie členských poplatkov, no môže byť partnerom OOCR ako zhotoviteľ 
(turistické značenie a pod.). Záujem o stretnutie už prejavili prvé tri  - OOCR TATRY-SPIŠ-PIENINY, so 
sídlom v Kežmarku, STREDNÉ SLOVENSKO, so sídlom v Banskej Bystrici a REGIÓN SENEC, so sídlom 
v Senci. Modelový text Memoranda sa podujal pripraviť Š.Kuiš. 
Uznesenie 27/2013:  VV poveruje podpredsedu KST Š.Kuiša aby pripravil modelový text Memoranda 
o spolupráci KST s OOCR, ktorý poslúži ako východiskový návrh na rokovaniach predsedu KST s OOCR. 
Z: Š.Kuiš, T: 23.3.2013 
Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schvaľuje. 
6.11  P.Perhala informoval o zmenách v propagačnej komisii KST. Po výzve predsedu komisie písomne 
oznámil svoje odstúpenie z PK J.Klučka (Žilina), pre dlhodobé pracovné zaneprázdnenie spôsobujúce jeho 
nečinnosť v komisii. Namiesto neho PK na svojom riadne zvolanom zasadnutí 5.2. 2013 na návrh predsedu 
KST kooptovala  žurnalistku Z.Masarykovú (Bratislava). Na uvedenom zasadnutí oznámil svoje odstúpenie 
z funkcie predseda komisie D.Valúch, s odôvodnením, že pre pracovnú vyťaženosť úlohami, ktoré plní ako 
zamestnanec - generálny sekretár KST, nestíha  koordinovať prácu členov komisie na úlohách PK, má 
záujem zostať v PK ako člen. V tajnej voľbe zastupujúceho predsedu všetci členovia PK  dali dôveru a hlas 
doterajšiemu členovi PK Pavlovi Zajacovi. Zmena na čele PK podlieha v zmysle stanov schváleniu 
Ústrednou radou, ktorá môže potvrdiť P.Zajaca ako zastupujúceho predsedu PK do konca volebného 
obdobia. Členovia VV vzali informáciu na vedomie.  
6.12 P.Perhala informoval o návrhu PK upozorniť na 140-ročné jubileum organizovanej turistiky na 
Slovensku osobitným podujatím - Spomienkovým výstupom na Zbojnícku chatu (z Hrebienka), na výročie 
založenia Uhorského karpatského spolku, v sobotu 10.8. 2013. „Zbojníčka“  je jedna z troch chát, ktorých 
vybudovanie je spojené s UKS.  
Uznesenie 28/2013:  VV schvaľuje ideový návrh propagačnej komisie uskutočniť Spomienkový výstup na 
Zbojnícku chatu, pri príležitosti 140. výročia založenia 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 predložiť do VV návrh scenára a rozpočtu podujatia. 
Z: V.Povoda, T: 23.3. 2013 
Hlasovanie: ZA  4;  PROTI  - ;  ZDRŽAL SA  -; VV schvaľuje. 
  
7. Rozšírené zasadnutie VV - stretnutie s RR KST Žilina a predsedami jej odborov a klubov 
P.Perhala privítal členov RR a predsedov miestnych odborov/klubov na zasadnutí VV, predstavil 
prítomných členov VV  a GS a ich agendu. 
F.Lonc, predseda RR Žilina

V žilinskom regióne funguje 22 odborov/klubov, spolu  890 členov, medziročný nárast o 120 členov!, čo 
svedčí o tom, že KST v žilinskom regióne je príťažlivou organizáciou. Informácie šíria v prvom rade cez 
svoju webstránku 

 predstavil „svojich“ a poskytol základné informácie o RR, pričom sa 
neobmedzil na vymenovanie úspechov, ale otvorene hovoril aj o problémoch, ktoré nie sú vždy len 
v nedostatku prostriedkov, niekedy skôr v zlej komunikácii, alebo neochote nájsť spoločnú reč. Výkonný 
výbor RR Žilina máva pravidelné mesačné zasadnutie, naposledy bolo 14.2., majú svoje Stanovy, 
momentálne M.Heinrich pracuje na ich zjednodušení.  

www.kstza.sk, ktorú aktualizuje Š.Mužík a F. Lonc. Vydali aj kalendár vrcholových 

http://www.kstza.sk/�
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podujatí žilinského regiónu, zošitok vreckového formátu obsahuje kontakty na členov RR a na všetkých 
predsedov klubov, ako zvláštnosť je tam aj text z roku 1914 – Pravidlá a ciele turistiky, sformulované 
v siedmych bodoch tak výstižne že platia dodnes. Potom predseda RR  všetky kluby skratkovite predstavil, 
u každého vyzdvihol niečo charakteristické, poďakoval „ťahúňom“ a vyslovil ľútosť, že veľa krásnych 
podujatí zostáva nezdokumentovaných. Zmienil sa o príprave 5. stretnutia priaznivcov KST v neďalekej 
obci Malá Čierna, s hviezdicovým výstupom do sedla Marek (Strážovské vrchy), nad podujatím prevzal 
záštitu predseda ŽSK, značkári dostanú príspevok na obnovu značenia. 
J.Racek reagoval poznámkou aby starostovia dotknutých obcí nezabudli podujatie ohlásiť. 
J. Klanica, cykloturistika, kronikár –  ako člen ústrednej sekcie CT sa kriticky vyslovil k jej (ne)činnosti, vie 
si predstaviť, že by sekcia zohrávala aktívnejšiu úlohu. Cykloturistika v mnohých oddieloch je na vzostupe, 
ale spolupráca klubov je slabá, chýba koordinácia cez sekciu, tá sa vlastne stretá len na zrazoch, on ako jej 
člen nedostáva žiadne pozvánky ani informácie. Reagoval P.Perhala – sekcia CT vykazuje stretnutia 4x do 
roka, predseda sekcie mu to bude musieť vysvetliť... 
Š.Mužík, pešia turistika – vymenoval množstvo aktivít a podujatí, ktoré robí sekcia PT, tú podľa neho nikto 
nemôže napadnúť, že by fungovala len formálne.  
A.Rechtorík, spolupráca RR s VÚC -   je úspešný pri získavaní podpory pre projekty (značenie, lyžiarske 
trasy, podujatia). 
Z.Šlauka, lyžiarska turistika – s úsmevom spomínal, že aktuálna sezóna nezačala dobre, nebolo snehu, 
pokazil sa im autobus..., ale potom sa rozosnežilo a všetky ďalšie akcie boli jedna lepšia ako druhá a ešte 
stále sú nejaké pred nimi, je sa na čo tešiť! 
F. Lonc – poďakoval predsedovi KST P.Perhalovi za účinnú osobnú pomoc pri zabezpečení prostriedkov 
z Eurofondov, vyslovil uznanie a poďakovanie aj na adresu pracovníkov sekretariátu, za pružnú 
komunikáciu a ochotu v administratívnych veciach. Iná téma – turistika mládeže; štátne peniaze idú na CVČ 
a ich turistické krúžky, ktoré niekde aj naozaj fungujú, tam by mali učiteľky dostať od KST nejakú 
metodickú pomoc. 
M.Heinrich, podpredseda RR – vyjadril potešenie, že sa jeho materská RR prezentovala voči VV KST 
peknou účasťou na tomto stretnutí, ocenil, že sa hovorí otvorene. Vzhľadom na to čo všetko už odznelo 
o rôznych podujatiach a ďalších aktivitách, je rád, že pracuje v takej aktívnej RR. 
V.Kasanický, predseda KST Stavbár Žilina

P.Perhala reagoval na otázky smerujúce k organizácii školení a ku poisteniu členov KST, citoval z poistnej 
zmluvy. M.Heinrich vysvetlil dôvod zmeny v číslovaní preukazov a čo sa týka zodpovednosti vedúcich 
upozornil na dôležitý moment - pokiaľ vedúci turistického podujatia nemá takúto činnosť ako svoju živnosť, 
tak na neho neprechádza zodpovednosť za účastníkov podujatia, každý dospelý má zodpovednosť sám za 
seba. J.Racek informoval o požiadavkách ktoré sa vynorili s potrebou re-akreditácie, školenia sú teraz 
skomplikované tým, že sa dodatočne musíme prispôsobiť legislatíve, ktorá je od roku 2008 šitá na výchovu   

 – darí sa naberať nových členov, lebo sa neboja nových vecí, 
mladých baví keď sa klasická turistika strieda s výjazdmi na „inlajnové“  korčuliarske trasy, na rafting, na 
splav Malého Dunaja. Počet členov ich klubu vzrástol z 35 na 80 a sú to prevažne deti. Či sú v klube mladí, 
alebo tí starší, nemôže to byť len o športových výkonoch, musí byť dobrá partia, k tomu patrí  aj varenie 
guláša, opekanie, skrátka spoločenský rozmer. Za problémové považuje otázku výchovy novej generácie 
cvičiteľov, je problém presvedčiť niekoho aby si vzal 3-4 dni dovolenky a absolvoval inštruktorský kurz. Čo 
z toho bude mať ? Viac zodpovednosti a nie každý je ochotný prevziať zodpovednosť za skupinu v teréne. 
Skrátka, mnoho cvičiteľov „dožíva“, kto ich nahradí? Ako je to s poistením na akciách KST? Konkrétne 
zimný prechod roklinami Slovenského raja - je účastník v prípade úrazu krytý hromadnou poistkou 
v poisťovni Kooperatíva? Ako je to s s novým číslovaním členských preukazov? 

trénerov a inštruktorov iných športov, nezohľadňuje špecifiká turistiky. 
F. Lonc –  v zime je na severozápadnom Slovensku každý víkend aj niekoľko lyžiarskych podujatí, takže 
udržujú dobrý kontakt s RR Kysuce aj RR Orava, ale majú družobné styky aj s poľskými turistami z Bielsko 
Bialej. Je možné refundovať z ústredia aspoň čiastočne náklady spojené s recipročnou účasťou na 
podujatiach v zahraničí? P.Perhala prisľúbil, že otázku postúpi ekonomickej komisii. 
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F.Lonc potom odpovedal na  otázku, či by sa RR Žilina  nepodujala prevziať v Bratislave zrazovú štafetu 
a pripraviť 61.CZT KST. Výkonný výbor RR Žilina o tejto možnosti  diskutoval,  odpoveď je: „nie“. 
U členov RR prevládol názor, že je to v dnešnej dobe príliš veľké sústo a že sa také podujatie dá úspešne 
robiť len na komerčnej báze. Napríklad teraz zimný zraz v Oščadnici – organizovala to vlastne obec 
s podporou vedenia lyžiarskeho areálu, štruktúry KST pôsobili v príprave viac-menej len metodicky a potom 
sa o účastníkov starali na trasách. P.Perhala netajil sklamanie, ale vyjadril nádej, že akcieschopný tím RR 
Žilina ešte svoj postoj k tejto výzve prehodnotí. Zaželal všetkým veľa radosti z turistiky a poďakoval za 
podnetnú diskusiu. 
------ 
Nasledujúceho dňa, v sobotu 23.2.2013, predseda KST P.Perhala, podpredseda KST M. Heinrich, predseda 
sekcie PT J.Racek a generálny sekretár D.Valúch na štarte v Kunerade  pozdravili takmer stovku účastníkov 
jubilejného  40. ročníka zimného prechodu cez Martinské hole do Martina. Potom sa autom presunuli na 
martinskú stranu Lúčanskej Malej Fatry a spolu s členom VV a predsedom RR Turiec V.Povodom počkali 
účastníkov na chate KST Turiec na Martinských holiach, kde domáci pripravili pre účastníkov náročného 
prechodu malé pohostenie. Prišlo im veľmi vhod, lebo išli v neustálom snežení a v hrebeňovej časti čelili 
„bielej tme“ - ku sneženiu sa pridala hmla a silný vietor. Všetci to však zvládli, aj vďaka tomu, že jedným 
z vedúcich na trase bol podpredseda KST M.Heinrich, ktorý sa v hustej hmle ukázal ako neomylný 
navigátor. Po príchode na chatu pamätníci tvrdili, že jubilejný ročník im zostane v pamäti ako najťažší. 
Posilnení vynikajúcim gulášom účastníci prechodu pokračovali zostupom do Martina, už v menej drsných 
podmienkach začínajúceho odmäku. 
 
Zapísal: Dušan Valúch, zapisovateľ 
 
Overil: Peter Perhala, predseda KST  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                              PRÍLOHY 

Príloha 1 – Schválený rozpočet KST na 1. polrok 2013 (Uznesenie 23/2013) 
 

 
Rozpočet KST na 1. polrok 2013 

  
    
    

 
A) PRÍJMY: 

  
    p.č. popis vlastné dotácie 

1 Účelová dotácia z ministerstva na značenie TZT   82000 
2 Podiel z členských známok 40% 34000   
3 Podiel 2% dane z príjmu 2011 (prenesené z r. 2012) 2776   
4 Nájomné z Téryho chaty 21762   
5 Nájomné zo Zbojníckej chaty 10625   
6 Nájomné z Chaty pri Zelenom plese 33003   
7 Nájomné z Chaty pod Rysmi 4481   
8 Nájomné z Chaty M. R. Štefánika 21465   
9 Slovak Telekom  prenájom na Chate pri Zelenom plese 565   
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10 prenesené nevyčerpané na značenie 1254   
11 ENEL prenesené na MVE na Chate pri Zelenom plese   1119 
12 ENEL - na žiarivky   3000 

13 
predaj odznakov k 50.výročiu stretnutia čitateľov časopisu 
Krásy Slovenska 1000   

  predpokladané príjmy 130931 86119 

    

 B) VÝDAVKY:   

    
I. Činnosť VZ, ÚR, VV KST, sekcíí a komisií      

1 valné zhromaždenie 1x VV,ÚR,VZ     
2 ústredná rada 1x VV, ÚR     
3 výkonný výbor (6x) 2000   

4 činnosť sekcií (8 x 200 €) 
SPT,SLT,SVT,SCT,SVhT,SM,SJT,SZP, 1600   

5 činnosť komisií (6 x 150€ a EK a RK 2 x 150€) 1500   
6 značenie TZT - účelová dotácia z ministerstva   64000 
7 na značenie prenesené nevyčerpané 1254   
8 pracovné cesty členov ústrednej rady  2000   

9 propagácia KST, webová stránka, propagačný materál k 
50.stretnutiu časopisu Krásy Slovenska 6000   

10 školenie  sekcií  ( 5x300 € ) PT,LT,CT,VT,M     
11 rokovanie delegácie KST s KČT, MTSz, PTTK, ÖTK     
12 medzinárodná komisia (dvojstranné stretnutia) 1500   

II. Podujatia KST     

1 47. Zimný zraz KST a stretnutie TOM 1500   
2 60. Celoslovenský zraz KST a 44. stretnutie TOM     
3 50. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska 300   
4 46. Vysokohorský zraz KST 300   
5 35. Zraz cykloturistov KST     
6 46. Tatranský okruh vodákov     
7 42. Zraz mladých vodákov KST 200   
8 58. TID     
9 Národný výstup na Kriváň     

10 5. Stretnutie priaznivcov KST     
11 Krajské PTZ  500   
12 Slovenský pohár PTZ 500   
13 Majstrovstvá Slovenska PTZ     
14 Sústredenie pretekárov a Medzinárodné majstrovstvá PTZ     
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15 8. Medzinárodný zimný zraz turistov     
16 Medzinárodná konferencia Trnava 7.-8.12.2013     
17 Ľudia a hory     
18 Iné podujatia neuvedené      

III. činnosť sekretariátu a prevádzkové náklady     

1 mzdy + odvody zamestnancov  15960 18000 
2 stravné lístky zamestnancov 1600   
3 dom KST (elekrina,plyn, vodné-stočné, údržba) 7200   
4 poštovné a rozmnožovanie 1000   
5 kancelárske potreby a drobné nákupy 2500   
6 telefón a internet 3000   
7 dohody o vykonaní práce 4600   
8 výroba známok, odznakov, preukazov, vlajok a ocenení 3200   
9 vedenie účtovníctva 5400   

10 bankové poplatky 300   
11 informačný systém -office mzdového programu 2300   

12 ostatné (tlač kalendára KST, poplatky, inzetary, 
prezenty,revízie a iné 3000   

        
IV.  poistenie majetku  1700   
V.  poistenie členov 1200   
VI. dane z nehnuteľností 6300   
VII. podiel 2% dane z príjmu 2011 (prenesené z r. 2012) 2776   
VIII. prenájom pozemkov 1400   
IX. opravy tatranských chát 39000 4119 
XI. správa majetku -CP,Rysy ,majetková komisia 1500   
XII. výdavky DT Bardejov 5000   
XIII. členské príspevok do medzinárodných organizácií     

  XIII.1. 300   
  XIII.2. 500   

  predpokladané výdavky 128890 86119 

    

 Prehľad:     

 príjmy: 130931 86119 

 výdavky 128890 86119 

 Rozdiel (prebytok)   2041 0 
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Vypracoval: Ekonomická komisia KST a predseda KST 
  

 
Schválil VV KST dňa 22.2.2013 

  
        
 

 


	Delegáti:  P. Perhala, Z. Jendželovská, M. Herchl, J. Racek, D. Valúch

