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Zápisnica 

zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 
22.3.2013 v Zámutove 

                                                                                                                                                                 
Prítomní:  
Členovia VV: Peter Perhala, Miroslav Herchl, Zuzana Jendželovská. 
Prizvaní

Ospravedlnili sa: podpredsedovia VV Erika Fábryová, Marek Heinrich, Štefan Kuiš, člen 
VV Vladimír Povoda; členovia RK Anna Mazániková a Vladimír Fehérpataky.  

: Jindrich Racek, predseda sekcie PT; Eva Škutová, predsedníčka sekcie značenia; 
Pavol Zajac, poverený predseda propagačnej komisie; Ján Pullmann, predseda 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. Aktuálne úlohy Sekcie pešej turistiky                                                 Z. Jendželovská, J. Racek                                                                   
4. Príprava 60. CZT KST a 44. stretnutie TOM v Bratislave                 Z. Jendželovská, J. Racek                                                   
5. Aktuálne majetkové úlohy                                                                                           M. Herchl 
6. Aktuálne úlohy propagačnej komisie, návrh propagácie KST na rok 2013                    P. Zajac                                                              
7. Rôzne 
8. Rozšírená časť zasadnutia – stretnutie VV s RR KST Vranov nad Topľou a predsedami jej 

odborov a klubov  
 
P. Perhala privítal prítomných a ospravedlnil neprítomných. Pozastavil sa nad tým, že v konkurencii 
povinností a dobrovoľnosti až u štyroch  členov VV získali navrch iné povinnosti, takže po prvý krát 
v jeho funkčnom období nebude VV na svojom zasadnutí uznášania schopný. Plánovaný program 
zasadnutia to neovplyvní, keďže všetci prizvaní sú prítomní, poďakoval im, že napriek odľahlosti 
Zámutova pricestovali. Zhrnul rámec dvojdňového programu, požiadal o prípadné pripomienky 
a doplnky. Pripomienky 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 a LT 
predĺženie do ÚR 3.7. 2013  
Stav: termín plynie. V neprítomnosti Š.Kuiša neodzneli nové informácie 
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 19.4. 2013.  

.  

Stav: v neprítomnosti V.Povodu informoval M.Herchl, že pripravil dotazník k slovníkovému 
heslu (heslo=osobnosť), ale na rozposlanie do RR a zverejnenie na webe bude uvoľnený až  
po prekonzultovaní v tíme riešiteľov. Plynie predĺžený termín. 
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  
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Stav: Z.Jendželovská informovala, že aktív SZ (16.-17.3. vo Zvolene) sa úlohou zaoberal, 
Bánovce nad Bebravou budú riešené prerozdelením značkárskych okresov, riešenie 
v Leviciach bude nasledovať. 
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; V. Povoda; 
T: predĺžený do  30.6.2013  
Stav: J. Racek prisľúbil predloženie makety záznamníka do konca júna.  
Uznesenie 46/2012: VV ukladá majetkovej komisii opätovne sa zaoberať návrhom zmluvy 
SPF č.00251/2012-PKZ-K40017/12.00 (odkúpenie podielu nevysporiadaného pozemku na 
Skalke), a prijať také riešenie, ktoré bude pre KST výhodnejšie. Z: M.Herchl; T:11.5.2013 
Stav: plynie predĺžený termín. 
Uznesenie 59/2012: VV schválil harmonogram inventarizácie a zloženie inventarizačných 
komisií na rok 2012 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: referovala Z.Jendželovská. Stále ešte chýba inventarizačný zápis z Chaty pri Zelenom 
plese; DT Bardejov sa pripravuje na odpredaj - celý jeho inventár bol daný na vyradenie. 
P.Perhala dôrazne apeloval na skompletizovanie inventarizačnej dokumentácie za rok 2012.  
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: informoval P.Perhala. Od predchádzajúceho zasadnutia VV mala zasadnutie aj expertná 
skupina, zaoberali sa stanoviskom SFZ (prišlo 22.2.2013), že sa SFZ dobrovoľne vzdá 
členstva v SZTK, ak im SZTK bezodplatne prevedie 9 objektov. Je jasné, že SFZ má záujem 
o objekty a zároveň by sa odchodom vyvliekol zo záväzku podieľať sa na krytí nemalých 
nákladov SZTK na prebiehajúce súdne spory. Predsedu KST to utvrdzuje v názore, že SZTK 
treba čím skôr zrušiť. 
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: 19.4.2013 
Stav: plynie predĺžený termín. Prizvaný P.Zajac, poverený predseda propagačnej komisie, 
predložil návrhy na odznak aj magnetku; získal cenovú ponuku na magnetku v dvoch verziách 
(hrubšia/tenšia). P.Perhala mal pripomienky k výtvarnému návrhu, zdôraznil, že finálna 
predloha pre výrobu musí byť pripravená do 19.4.2013. 
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 
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- 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.Zajac predložil návrh odznaku od člena PK M.Mudráka.  
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: Zmluvu už podpísal aj partner, podpísaný exemplár bol doručený do sídla KST. Úloha 
splnená, 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; plakety sú pripravené. 
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: 31.8.2013 
Stav: P.Perhala pripomenul J.Racekovi, ktorý bol poverený výmenou plotu, že to treba ohlásiť 
ako drobnú stavbu, a termín realizácie uvedený v ohlásení bude nutné dodržať. J. Racek pre 
zaneprázdnenosť podujatiami KST navrhol posun termínu do 31.8.2013. 
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. 
Uznesenie 115/2012: VV ukladá podpredsedovi pre OaL pripraviť do najbližšieho zasadnutia 
ÚR zmenu VP č.6/2011 o sekciách a komisiách, s cieľom zintenzívniť prepojenie medzi 
jednotlivými orgánmi KST a sfunkčniť systém disciplinárnych opatrení.  Z: M. Heinrich, T: 
ÚR 3.7. 2013 
Stav: 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: Z.Jendželovská upozornila na prelínanie s uznesením U 7/2012, navrhla vypustiť 
uznesenie 117/2012 zo sledovania ako duplicitné. 
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: 19.4.2013 
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Stav: plynie predĺžený termín; P.Zajac prezentoval ukážku „nášivky“ od fy Ondis, 
v skutočnosti ide o nažehlovačku, čo nezodpovedá zadaniu. P.Perhala dal k dispozícii inú, 
vyhovujúcu nášivku, získanú zo Žarnovice,  P.Zajac k nej vyžiada cenovú informáciu. 
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.Zajac informoval o zabezpečovaní komponentov – tatranský kameň, drevo 
(podložka), popiska (kovový štítok s textom poďakovania). Symbolický artefakt po zakúpení 
materiálu zhotovia členovia PK dobrovoľne a zadarmo. Prototyp predloží PK do 19.4. 
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: Aktív sa uskutočnil. Podrobnejšia informácia je v samostatnom bode.  
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 5/2013: V súvislosti s uznesením 124/2012 VV schvaľuje cestu predsedu 
majetkovej komisie KST Miroslava Herchla na Chatu Inovec (Pohronský Inovec), aby sa na 
mieste zaoberal dôvodmi, prečo je chata pre turistov neprístupná, v termíne ktorý si sám určí, 
tak aby mohol informovať na aprílovom zasadnutí VV. Z: M.Herchl, T: 19.4.2013 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 146/2012: VV ukladá predsedovi  majetkovej komisie M.Herchlovi vytipovať 
a získať odborníka, ktorý v problematike ČOV na vysokohorských chatách nahradí  
P.Bakaľára. Z: M.Herchl, T: 28.2.2013 
Stav: M.Herchl zopakoval odporúčanie na J.Čehulu. Ďalšie informácie neodzneli. 
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: pre neuznášaniaschopnosť odročil P.Perhala informáciu na nasledujúce zasadnutie. 
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: termín podpisu stále nebol určený, potrebné urgovať sprostredkovateľa M.Belasa, 
zamestnanca FTVŠ a zároveň predsedu UMK KST. 
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: 19.4.2012 
Stav: pre neprítomnosť E.Fábryovej posun termínu na nasledujúce zasadnutie VV. 
Uznesenie 148/2012: VV ukladá členovi VV V. Povodovi skontrolovať všetky faktúry od 
1/2010 doteraz, vystavené SHS JAMES za práce na doterajšom priebehu rekonštrukcie Chaty 
pod Rysmi. Ekonomická komisia zabezpečí, aby mu boli faktúry na kontrolu doručené 
najneskôr 31.1.2013. Z: E.Fábryová, V.Povoda; T: 28.2.2013  
Stav: P.Perhala informoval, že 26.3. sa v Martine stretnú P.Perhala, V.Povoda, E.Fábryová, 
M.Herchl, E.Rusnák a J.Polomský (plus I.Koller, L. Gancarčík za SHS JAMS) a stavebným 
dozorom M. Rusnákom, aby reagovali na poznatky z kontroly faktúr. Príslušné uznesenie 
bude dodatočne schválené na nasledujúcom zasadnutí VV. 
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Uznesenie 156/2012: VV schvaľuje postup konateľa TURSERVIS KST s.r.o a jeho úsilie 
dohodnúť  s konateľom ELEMENT s.r.o. splátkový kalendár neuhradeného záväzku z rokov 
minulých po 200 €/mesačne; schvaľuje 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 TURSERVIS-u bude 19.4. v Košiciach; 
s podpredsedníčkou E.Fábryovou tam navrhnú kroky vedúce k likvidácii spiacej eseročky. 
Z pôžičky zostáva TURSERVIS-u uhradiť poslednú splátku. 
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: návrh Zmluvy o dielo (implementácia informačného systému) so spoločnosťou CBsoft 
dostali členovia VV na oboznámenie a pripomienkovanie. Vzhľadom na neschopnosť 
uznášania, prebehne schvaľovanie na nasledujúcom zasadnutí VV. 
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: P.Perhala informoval o písomnom stanovisku neprítomného riešiteľa M.Heinricha, 
ktorý sa za OaL komisiu od tejto úlohy dištancuje s tým, že ju považuje za nereálnu. P.Perhala 
konštatoval, že pôvodný námet E.Fábryovej bol v uznesení zle interpretovaný. Nemá ísť 
o čipovú elektronickú kartu, ale o nahradenie papierového preukazu plastikovou kartou člena 
(podobné už používa napr. SHS JAMES, alebo ÖTK) vydávanou na 1 rok. Požiadal  
uznesenie preformulovať v tom zmysle a predložiť do VV na nasledujúcom zasadnutí. 
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.  
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.  
Stav: termín plynie; stanovy schválené na ustanovujúcej schôdzi novej RR boli zaslané na 
ministerstvo vnútra na schválenie a registráciu nového subjektu. Na základe písomného 
stanoviska M.Heinricha k tomuto uzneseniu, ktoré má charakter odporúčania, nebude v ňom 
ďalej uvádzaná zodpovednosť ani termín, v sledovaní zostane do zaregistrovania novej RR 
v štruktúre KST. 
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: 13.7.2013  
Stav: termín plynie; P.Perhala spresnil termín slávnostného otvorenia pomenovanej trasy 
s účasťou rodiny A.Guldana -  uskutoční sa v sobotu 13. júla 2013. 
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.     
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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: 3.7.2.2013 
Stav: termín plynie 
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: Z. Jendželovská bude referovať na nasledujúcom zasadnutí VV. 
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: P.Perhala informoval, že ak včas príde písomné pozvanie Veľvyslanectva Českej 
republiky na Ukrajine, vycestuje 17.4.2013 do Užhorodu delegácia KST, ktorá sa zúčastní 
stretnutia V4 na úrovni veľvyslancov a slávnostného prepojenia ukrajinského úseku 
karpatskej magistrály na slovenskú sieť TZT. Príslušné uznesenie bude dodatočne schválené 
na nasledujúcom zasadnutí. 
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: delegácia KST sa zúčastnila zasadnutia OŠ, rokovalo sa konštruktívne. Boli dohodnuté 
zrazové poplatky, kvóty ubytovania aj termíny platieb a prihlášok P.Perhala upozornil, že keď 
prídu od českých organizátorov propozície, treba spraviť aj slovenskú verziu prihlášky, 
prihlasovanie členov KST na 8.MZZT bude možné len cez sekretariát KST. Vklad KST ako 
spoluorganizátora 1 000 €  treba poukázať do 31.8.2013. Príslušné uznesenie bude dodatočne 
schválené na nasledujúcom zasadnutí VV. 
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
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 
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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  
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Stav: termín plynie. 
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 
Stav: informoval P.Perhala; zmluva už bola obojstranne podpísaná, uznesenie splnené, 
vypúšťa sa zo sledovania. Predseda KST sa zmienil o svojej korešpondencii s MŠVVŠ, listom  
sa ohradil proti neplneniu prísľubov a požiadal o dodatočné zdroje na podujatia a mládež.  
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 
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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,  
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   
Stav: Informácia o nových sadzbách odmien zaznela na aktíve značkárov, dokument je 
zverejnený aj na webe; uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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 
Stav: úloha trvá.  
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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 
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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   
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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; T: ihneď 
Stav: úloha trvá.  
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  
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 26/2013:  VV schvaľuje návrh delegátov VV KST na hlavné a významné 
podujatia podľa ďalej uvedeného súpisu podujatí a zoznamu delegátov, predloženého 
predsedom KST. Sekretariát včas zabezpečí vystavenie CP.  
Z: P.Perhala, delegáti; priebežne do konca roku 2013 
Stav: termín plynie 
 
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: 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, Tatran. 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 
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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: 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 
 
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: 22.3.2013 
Stav: návrh bol vypracovaný, a predložený na rokovanie VV. Predseda KST uložil generálnemu 
sekretárovi zaslať ho členom VV  na schválenie v mailovom hlasovaní „per rolam“ a pripojiť výsledok 
hlasovania k tejto zápisnici. Zatiaľ sa uskutočnili stretnutia s výkonnými riaditeľmi OOCR TATRY-
SPIŠ-PIENINY v Kežmarku a OOCR STREDNÉ SLOVENSKO v Banskej Bystrici.  
Uznesenie 31/2013: VV schválil návrh modelového textu Memoranda o spolupráci KST – OOCR 
a splnomocňuje predsedu KST predkladať ho na rokovaniach s oblastnými organizáciami 
cestovného ruchu (OOCR). Z: P.Perhala, T: priebežne 
Mailové „per rolam“ hlasovanie:  6 hlasov ZA, 1 hlas PROTI , nikto sa nezdržal hlasovania. 
 
Uznesenie 28/2013: VV schvaľuje ideový návrh propagačnej komisie aby sa 10.8.2013 
uskutočnilo Spomienkové stretnutie na Zbojníckej chate, 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 pozvánky, scenára 
a rozpočtu podujatia. Z: P. Perhala, T: 22.3. 2013 
Stav: prizvaný predseda PK P.Zajac, požiadal o predĺženie termínu predloženie pozvánky, 
scenára a rozpočtu podujatia do nasledujúceho zasadnutia VV. P. Perhala informoval, že na 
víkend 9.-11.8.2013 rezervoval u chatára plnú kapacitu Zbojníckej chaty pre účastníkov 
spomienkového podujatia.  
 
2. Aktuálne úlohy Sekcie značenia (Z. Jendželovská, E. Škutová)  
Bod krátko uviedla Z.Jendželovská a odovzdala slovo prizvanej predsedníčke SZ E.Škutovej, 
ktorá podrobne informovala o aktíve značkárov vo Zvolene (16.-17.3.2013). Aktív bol 
uznášania schopný, zo 43 pozvaných prišlo 33, zúčastnili sa všetci členovia sekcie, silná 
delegácia VV KST - E.Fábryová, V.Povoda a Z.Jendželovská, hostia J. Gajewski (PTTK) 
a M. Porkert z fy. BMP. Nový termín aktívu sa, vzhľadom na to v akom termíne prichádza 
dotácia MŠVVŠ, osvedčil. E. Fábryová na aktíve vystúpila s usmernením k zúčtovaniu prác 
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značkárov, V.Povoda predniesol námet na odlíšenie odmien značkárov v bežnom a náročnom 
teréne; atmosféra dobrá, pracovná. Aktív vzal na vedomie rozpočet aj dve prílohy 
k vykonávaciemu predpisu (nové sadzby odmeňovania), taktiež odznela informácia 
o aktuálnej možnosti zapojiť sa do grantovej schémy Živé chodníky (Ekopolis/TOYOTA), 
staršie podania Zvolena a Vranova nad Topľou sú k dispozícii ako vzor pre vypracovanie 
úspešného projektu. Pre zdravotné problémy sa ďalšej práce v SZ vzdal prof. Ivan Zapletal, 
sekciu je nutné omladiť, ako perspektívny člen SZ bol prizvaný p. Gregorička (Žilina), 
kandidátom do SZ je aj V.Chrapčiak (Trnava). Návrhy sekcie: delegovať niekoho zo SZ KST 
do názvoslovnej sekcie Geograficko-kartografického ústavu; do medzinárodnej komisie KST 
odporúča sekcia namiesto I.Zapletala kooptovať M.Kublu; pri riešení trasy z Novej Sedlice do 
Uble (napojenie TZT na Ukrajinu) si sekcia osvojila návrh predsedu komisie značenia z RR 
Humenné a odporúča namiesto presekávania nového chodníka popri hranici využiť jestvujúce 
komunikácie; trojstretnutie značkárov  PTTK, KČT a KST bude v lokalite Tri Koruny, 
Pieniny (PL) 9.-10.5.2013, príde pozvánka. SZ navrhuje delegáciu v zložení E.Škutová, 
M.Kubla, R.Šimko; odmena predsedov komisií značenia sa tvorí podľa troch kritérií, sekcia 
navrhuje upraviť tarify, materiál má do VV predlžiť Z.Jendželovská; riešenie pre t.č. 
nefunkčné komisie značenia: KZ Poprad – oživiť v spolupráci s novou OKZ  Levoča, OKZ 
Bánovce nad Bebravou – doteraz existujúci samostatný značkársky okres v rámci 
trenčianskeho regiónu prerozdeliť, KZ Levice – v rámci RR Žiar nad Hronom vytvoriť 
samostatný okres Banská Štiavnica. Sekcii sa zatiaľ nedarí nájsť spôsob ako postupovať 
v prípade nedisciplinovaných značkárov, ktorí nerešpektujú rozhodnutia SZ, uvítali by názor 
VV. Požiadala VV o súčinnosť aj v otázke oslovenia distribučných spoločností (ZSE, SSE, 
VSE, Slovak Telekom) aby strpeli umiestňovanie smeroviek na stĺpoch. Na záver svojho 
vystúpenia E. Škutová ocenila iniciatívu predsedu KST smerom k OOCR, prípadné 
prostriedky z OOCR Stredné Slovensko by pomohli riešiť TZT v západnej časti Nízkych 
Tatier a na východnej strane Veľkej Fatry.  
Na viaceré témy zareagoval P.Perhala: v prvom rade s uspokojením konštatoval, že sa situácia 
v SZ vracia do normálnych pracovných koľají; čo sa týka disciplinárneho riešenia 
svojvoľného postupu niektorých značkárov vidí priestor pre vyjadrenie revíznej komisie; 
v záujme doriešenia značenia v oblasti Levíc bude predsedníčka SZ prizvaná na júnové 
zasadnutie VV v Leviciach; na margo trojstretnutia značkárov očakáva, že písomné pozvanie 
dostane aj predseda medzinárodnej komisie a upozornil, že zloženie delegácie bude 
schvaľovať VV;  vo veci potrebného oslovenia distribučných spoločností požiadal sekciu 
o návrh listu; čo sa týka účasti za KST na avizovanom stretnutí veľvyslancov krajín V4 
v Užhorode, požiadal E.Škutovú o delegovanie zástupcov SZ a odprezentovanie pripájacej 
trasy. Zaujímal sa v akom štádiu je príprava re-akreditácie a ako je zabezpečené vyznačenie 
pomenovaného chodníka A.Guldana. 
E.Škutová: osnovy školenia a ďalšie dokumenty k re-akreditácii pripravujú v spolupráci 
s predsedom UMK; nové smerovky na TZT 2828 s uvedením že ide o chodník A.Guldana 
boli objednané a budú včas osadené.  
VV vzal informácie na vedomie, vzhľadom na neschopnosť uznášania neboli prijaté nové 
uznesenia.  
 
3. Aktuálne úlohy Sekcie pešej turistiky (Z. Jendželovská, J. Racek) 
Posledné zasadnutie sekcie PT bolo 7.3.2013, jeho program odzrkadľuje aktuálne úlohy: 
- príprava 50.stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska (Veľký Klíž – Michalov vrch) 
- príprava NVK; oficiálne zostáva limit 500 účastníkov. 
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- príprava 5. Stretnutia priaznivcov KST (Malá Čierna, pri Rajci – výstup do sedla Marek); 
definitívna podoba pozvánky aj návrh odznaku budú do 14 dní; otázka kde bude 6. stretnutie 
priaznivcov zostáva zatiaľ otvorená. 
- príprava letného zrazu – informácia o príprave 60. CZ KST v Bratislave odznie  v ďalšom 
bode. Sekciu PT znepokojuje, že stále nie je jasný organizátor nasledujúceho - 61. CZ KST, 
na základe prísľubu OOCR Stredné Slovensko sekcia opätovne  osloví RR Banská Bystrica. 
- výkonnostné odznaky bude treba (niektoré) doobjednať, pripraví pre VV informáciu 
a požiadavku.  
- OTO Cesta hrdinov SNP - okrem záznamníka by bolo vhodné aktualizovať aj odznak. Je to 
námet pre propagačnú komisiu. 
- príprava prvého spoločného turisticko-lesníckeho podujatia pod názvom Chodníkom Jozefa 
Dekreta Matejovie, v roku 2014.    
- re-akreditácia zostáva veľmi náročnou úlohou. Je problém získať lektorov spĺňajúcich 
sprísnené kritériá, nedoriešená je otázka učebných textov, školiacich zariadení. 
P.Perhala pripomenul požiadavky - učebné texty, zoznam školiacich zariadení (adresa, IČO), 
lektorský zbor (minimálne traja lektori, pričom každý lektor musí dodať svoj písomný súhlas 
a fotokópiu dokladu o svojom VŠ vzdelaní), garant školenia.  
M.Herchl dal návrh, či by sa nemohla ako učebnica využívať jestvujúca publikácia Turistika. 
Ak je tam niečo naozaj neaktuálne (to by mal vedieť posúdiť predseda UMK), treba k nej 
vydať dodatok – súpis častí publikácie, ktoré  nie sú súčasťou učebných textov a stačí nanovo 
spracovať tie. Aj podľa P.Perhalu by to mohla byť schodná cesta, požiada M.Belasa aby 
zostavil autorský tím, ktorý by v prvom kroku aktualizoval zastaralé pasáže jestvujúcej 
učebnice a perspektívne zostavil celé nové učebné texty. VV vzal informácie na vedomie.  
                                               
4. Príprava 60. CZT KST a 44. stretnutie TOM v Bratislave (Z. Jendželovská, J. Racek) 
O príprave jubilejného zrazu referoval predseda OŠ J. Racek. OŠ sa stretáva pravidelne už od 
januára 2012, pracuje v ňom 19 ľudí, s dostatočným predstihom riešili a riešia čo treba, často  
s výdatnou pomocou predsedu KBT P. Perhalu. Ešte v minulom roku boli predstaviteľom 
štátnej správy, miestnej samosprávy aj na ďalšie inštancie rozposlané informácie o zraze 
spolu so žiadosťou o záštitu a/alebo akúkoľvek finančnú, či nefinančnú podporu podujatia. 
Podarilo sa získať záštitu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, 
predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, primátora Hlavného mesta SR 
Bratislavy Milana Ftáčnika, ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána 
Počiatka a starostu mestskej časti Bratislava - Ružinov Dušana Pekára. 
Účastnícke poplatky: Člen KST, KČT, APOLLO, BERNARD, ÖTK, PTTK, MTSZ, A.TOM, 
SCK  - 8 €;  nečlen 10 €;  mládež do 18 r. (členovia KST) a vedúci TOM (s min. 5 člennou 
skupinou mládeže) - bez poplatku; mládež do 18 rokov-nečlenovia - 4 €. 
Zrazové centrum je v areáli kempingu Zlaté piesky, kde sa uskutoční otvorenie a ukončenie 
zrazu, doplnkovou ubytovacou kapacitou je Hotel Plus, účastníci majstrovstiev SR v súťaži 
PTZ a stretnutia TOM budú ubytovaní v priestoroch neďalekej ZŠ Vrútocká, na vlastných 
karimatkách za 2 € (osoba/noc), v obmedzenom rozsahu je možné stanovanie (cena tiež 2 €); 
polpenzia – raňajky a večera 5 € /deň. Propozície, program a informácie o trasách sú už na 
internete, rovnako aj prihláška. Stav obsadenosti ubytovacích kapacít bude priebežne 
aktualizovaný, uzávierka prihlášok 19.5.2013. Účastníci môžu v priebehu zrazu plniť 
podmienky výkonnostnej turistiky po línii zápočtových ciest (pešie trasy aj cyklotrasy pre ZC 
III stupňa), plnenie podmienok budú potvrdzovať v účastníckom preukaze vedúci trás a na 
záver hlavný klasifikátor Klubu bratislavských turistov. KBT ponúka aj plnenie podmienok 
na získanie oblastného turistického odznaku Bratislava. P.Perhala navrhol, na základe záujmu 
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z viacerých strán, deklarovať všetky pripravené pešie trasy ako trasy IVV.  VV vzal 
informácie na vedomie.                                            
 
5. Aktuálne majetkové úlohy (M. Herchl) 
Predseda majetkovej komisie M.Herchl úvodom konštatoval, že napriek dlhotrvajúcej a na 
sneh bohatej zime nie sú hlásené vážnejšie poškodenia žiadneho z objektov. Najviac bol 
ohrozený hlavný objekt RZ Kokava Háj, ale v spolupráci so správcom bola masa mokrého 
snehu brigádnicky odstránená. Oboznámil VV so správou majetkovej komisie za rok 2012, 
osobitne s jej časťou Plán na rok 2013 - hlavné zámery a aktivity týkajúce sa majetku KST, 
v členení po jednotlivých objektoch (pozn. zapisovateľa: celá správa je v prílohe zápisnice). 
Majetok je poistený, okrem neskolaudovanej Chaty pod Rysmi boli poistné zmluvy na všetky 
objekty aktualizované. Domény web-stránok jednotlivých chát (okrem Chaty pod Rysmi) sa 
tiež stali súčasťou majetku, prešli do vlastníctva KST a nájomcom sú prenajímané, rovnako 
ako hmotný majetok chát. Najbližšie stretnutie spolumajiteľov s chatármi je naplánované na 
16.4.2013, uskutoční sa na Téryho chate. M.Herchla doplnil predseda KST čerstvou 
informáciou od záujemcov o odkúpenie DT Bardejov - získali bankový úver, čo znamená, že 
k odpredaju  by mohlo dôjsť v krátkom čase. VV vzal informácie na vedomie. 
 
6. Aktuálne úlohy propagačnej komisie, návrh propagácie KST na rok 2013 (P. Zajac)                                                              
Predseda KST uviedol nového človeka na čele propagačnej komisie. Keďže na zasadnutí 
komisie 5.2. 2013 rezignoval na funkciu predsedu PK generálny sekretár D.Valúch aby ho 
témy propagácie neodpútavali od pribúdajúcich pracovných povinností sekretára, členovia 
komisie si tajnou voľbou zvolili jednomyseľne za zastupujúceho predsedu PK doterajšieho 
člena PK Pavla Zajaca. Do zasadnutia ÚR KST a VZ KST je to len dočasné poverenie 
vedením komisie, v zmysle stanov ho na obdobie do konca funkčného obdobia môže schváliť 
ako povereného predsedu PK len plénum ÚR, v tajnom hlasovaní. Je však dôležité, že PK 
nezostala bez vedenia, lebo v roku 2013 rieši mimoriadne veľa úloh. P.Zajac sumarizoval celé 
spektrum úloh na úseku propagácie. (pozn.zapisovateľa: prehľad aktuálnych úloh PK na rok 
2013 je v prílohe zápisnice). V závere svojho vystúpenia P.Zajac predostrel návrh 
propagačnej komisie na riešenie autorských práv v tom zmysle, že by sa všetci členovia KST, 
ktorí prispievajú k realizácii úloh propagácie textami, fotografiami, grafickými návrhmi či 
inými výstupmi zaviazali, napr. formou čestného prehlásenia, alebo podpisom dohody s KST, 
že sa vzdávajú svojich autorských práv a súhlasia s ďalším používaním „diela“ v KST, či už 
v pôvodnej alebo podľa potreby aktualizovanej podobe. P.Perhala návrh uvítal a podporil, 
s tým že návrh príslušného uznesenia predloží na ďalšom zasadnutí. VV vzal informácie na 
vedomie. 
 
7. Rôzne 
7.1. Ocenenia. P.Perhala informoval o návrhoch, ktoré prišli od posledného zasadnutia VV. 
Na návrh RR Žilina predseda KST udelil Čestné uznanie M. Chomistekovej. K návrhom na  
udelenie SO J. Karovičovi (KBT), a ZO MUDr. J. Vadovičovej (KST Púchov) požiadal 
generálneho sekretára, aby zorganizoval mailové „per rolam“ hlasovanie členov VV 
a výsledok zaradil do tejto zápisnice:  
Uznesenie 32/2013:  VV KST schválil návrh na udelenie Strieborného odznaku KST Jozefovi 
Karovičovi (Bratislava) a Zlatého odznaku KST Jarmile Vadovičovej (Púchov). Sekretariát 
vystaví ocenenia a zašle ich navrhovateľom. Z: P.Perhala, T: 28.3.2013   
V mailovom „per rolam“ hlasovaní sa hlasovalo samostatne o každom návrhu, v oboch prípadoch 
s výsledkom:   7 hlasov ZA, nikto PROTI, nikto sa nezdržal hlasovania  
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Ďalšie svoje príspevky pripravené do bodu Rôzne, presunul predseda na nasledujúce 
zasadnutie, keď bude VV uznášania schopný.  
7.2  M.Herchl informoval o stave prípravy 35. zrazu cykloturistov KST na piešťanskej 
Sĺňave. Organizátorom sa podarilo dohodnúť ubytovanie aj v hoteli Magnólia – 150 lôžok, 
s výraznou zľavou oproti bežnej cene. Magnólia poskytne aj priestory pre oficiálne otvorenie 
a ukončenie cyklozrazu (v prípade dažďa možnosť spraviť oficiality v interiéri hotela). Kemp 
zostane miestom, odkiaľ budú štartovať jednotlivé etapy. OŠ dokončuje propozície, zašle ich 
do 19.4. 2013. 
 
8. Rozšírená časť zasadnutia – stretnutie VV s RR KST Vranov nad Topľou     
a predsedami jej odborov a klubov 
P.Perhala privítal miestnych funkcionárov na zasadnutí VV KST, predstavil členov VV.  
J. Hreha, predseda RR KST Vranov nad Topľou, privítal VV vo vranovskom regióne, 
predstavil domácich účastníkov stretnutia a samotný región. Na čelo tunajšej RR sa J. Hreha 
dostal  po smrti predchádzajúceho predsedu RR M. Baloga, ktorého práci pre rozvoj turistiky 
v regióne vzdal hold. Vzťahy s vedením KST nemávali najlepšie, zlepšilo sa to po cyklozraze 
na Domaši, no aj potom RR administratívne viac-menej nefungovala. Až teraz, 13.3.2013 na 
mimoriadnom VZ konštituovali RR ako sa patrí, s obsadením všetkých potrebných pozícií. 
Patria k menším regiónom, pod RR spadá  6 odborov KST pracujúcich v Benkovciach, 
Hanušovciach, Rudlove, Sačurove, Vranove a Zámutove, pričom v rámci KST Krokus 
Hanušovce pracuje aj TOM  Snežienka. Majú spolu cez 330 členov, z toho podľa objednávky 
známok na rok 2013 je 255 platiacich. Turistické podmienky v okolí sú dobré, Slanské vrchy 
a ich východné podhorie umožňuje hlavne pešiu a cykloturistiku, záujem je aj o VhT.   
I. Koščík, komisia značenia; v minulosti nemali vlastných značkárov, teraz už tretí rok sú 
vyškolení dvaja, do značenia sa pod ich vedením zapája aj 20 ľudí. Obnovili značenie na 111 
km TZT, z toho takmer 40 km v rámci grantovej schémy nadácie Ekopolis „Živé chodníky“, 
čo sa týka km, chcú podobný výkon zopakovať aj v roku 2013.  
P.Krauspe, OKST STJ Opál Vranov nad Topľou;  odbor má na čo spomínať, zdatná skupina  
orientovaná na VhT pochodila Tatry aj niečo v Alpách, podnikli dokonca expedičnú cestu na 
Ťan Šan. Istým vrcholom aktivity bolo pôsobenie M. Baloga do roku 2009, keď sa robilo veľa 
vo vlastnom regióne a zúčastňovali sa aj všetkých zrazov KST. Teraz robia 6-7 podujatí 
v zime, od jari do jesene o niečo viac, vrátane cykloturistických a vodáckych podujatí. 
Priemerný vek člena odboru je 46 rokov. 
M.Lakatoš, cyklosekcia v RR; cykloturistických podujatí sa pravidelne zúčastňuje 30-40 
cykloturistov. Zameriavajú sa na oblasť východného Slovenska, zatiaľ tu nie je sieť 
osobitných cyklociest, trasy vedú po štátnych cestách, v pohraničných oblastiach s menšou 
dopravnou záťažou to nespôsobuje problémy. Turistické ciele: drevené kostolíky, folklórne 
festivaly. Najviac ľudí sa zúčastňuje tradičnej cyklotúry Okolo Domaše, uchytilo sa aj ďalšie 
regionálne podujatie – cyklotúra údolím Tople.  
M.Kačur, OKST Družstevník Sačurov; v organizovanej turistike pôsobí od roku 1989. V tom 
čase boli populárne stanové tábory. Momentálne majú v odbore 40 platiacich členov, činnosť 
je celoročná, každý víkend je niečo. Najväčší počet účastníkov býva na otvorení 100 jarných 
kilometrov, na jesennom ukončení turistickej sezóny aj na silvestrovskom výstupe na miestny 
kopec Mazolín.  
Ľ. Baník, OKST Inovec Benkovce, v zastúpení predsedu M. Butalu; v odbore pôsobí od 
založenia, majú dobré vzťahy s turistami z okolitých regiónov (RR Svidník-Stropkov, RR 
Prešov) zúčastňujú sa aj ich podujatí. Momentálne je odbor  v útlme, aj na tejto úrovni cítiť, 
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že veľa ľudí odišlo za prácou. Pustnú aj turistické strediská, voľakedajších 200 tisíc turistov 
na Domaši ročne, to už je len nostalgická spomienka. Masovosti je menej, ale nadšenci 
zostávajú. Rok začínajú výstupom na blízky Inovec, mnoho ďalších turistických cieľov majú 
v Beskydskom predhorí, pre deti a mládež robia výlety a letné tábory aj v ďalších pohoriach 
od Bukovských vrchov po Veľkú Fatru, raz ročne sa vyberú do Tatier, je o to záujem, dostať 
sa do autobusu je za odmenu.  Majú v odbore aj vodákov a stúpa popularita cykloturistických 
podujatí. Osobne ho teší, že z partie 6-ročných detí, ktoré viedol k turistike, je dnes zdatná 
skupina schopná naplánovať si a realizovať cesty do hôr Rumunska, Bulharska, Chorvátska, 
Slovinska, turisticky spoznávať Alpy, Korziku, či severoafrické Maroko.   
J. Gdovec, komisia LT; v okolí poskytujú stabilne dobré možnosti pre lyžiarsku turistiku 
hlavne Slanské vrchy, vďaka nadmorskej výške a množstvu zvážnic, táto zima umožnila 
lyžiarske podujatia aj okolo Domaše. Kluby spolupracujú, na podujatia chodí väčšinou plný 
autobus, niekedy ten menší. Populárne regionálne podujatia: zimný výstup na Oblík, Zlatá 
biela stopa.  
J.Masič

Do roka robia okolo 25 akcií, nielen rýdzo turistických, ale aj futbalový turnaj, turistický ples, 
či Deň detí. Populárny je výstup na Praporec s turistickým gulášom. Snažia sa o turistiku vo 
všetkých presunových formách, vrátane VhT. Na každoročnej akcii pre obec býva účasť 
okolo stovky neorganizovaných turistov.  

, OKST Javorina Rudlov, v RR má na starosti PT a VhT; zameral sa na situáciu 
v Rudlove. Je to malá podhorská obec, turistický odbor tu založili v roku 2006 futbalisti, ktorí 
nechceli celkom prestať so športom. Momentálne evidujú takmer 50 platiacich členov 
a podobný počet priaznivcov. Jadro odboru je relatívne mladé, vekový priemer 30-40 rokov.   

M. Tiňo, KST Perun Zámutov;  robia výstupy na Makovicu, na Šimonku, ale snažia sa 
o činnosť s presahom do rôznych vlastivedných oblastí – skúmajú históriu Zámutova, 
pripravujú vydanie historického románu Opálová princezná od miestneho rodáka, 
v spolupráci s Lesmi SR sa podieľali na sprístupnení náučného chodníka Zamutovská kolejka, 
otvorili mykologickú poradňu a pripravujú brožúru Huby Slanských vrchov, venujú sa 
čisteniu a úprave studničiek. V rámci RR sú najmladší klub - registrujú vyše 50 členov, z toho 
len dvaja majú cez 40 rokov.  
J.Hreha, OKST Krokus Hanušovce nad Topľou; odbor má 25 rokov, funguje pri ňom aj TOM 
Snežienka. Do roka robia 30 akcií, chystajú aj klubový zraz na Čiernej hore (Slanské vrchy), 
kde sa asi 15 min. od hrebeňovky nachádza chata štátnych lesov, ktorú by chceli získať do 
prenájmu. Zatiaľ sa to nepodarilo, ale môžu ju používať, dorobili tam turistický prístrešok. 
Výstupu na Čiernu horu sa zúčastňuje okolo 150 ľudí. Obľúbenou májovou túrou je putovanie 
za krásami slovenských orchideí. Trvá záujem o turistiku vo Vysokých Tatrách, jeden autobus 
nestačí. Krokus má dvoch vyškolených značkárov, v uplynulom roku preznačili 27 km TZT, 
vypomáhalo 10 pomocných značkárov, medzi nimi sú aj mladí ľudia. Pomáhali vyznačiť aj 
miestne náučné chodníky. Od minulého roku organizujú v Hanušovciach festival Expedičná 
kamera, so sprievodnou výstavou Divočina zachráni svet v spolupráci s lesoochranárskym 
združením VLK. V cykle „Naši vo svete“ organizujú besedy s cestovateľmi, v cykle „Na 
pomoc prírode“ robia brigády – čistenie chodníkov a odpočinkových miest, zastrešenie 
studničiek. Čo sa týka financovania, mesto neprispieva nič, žijú z členského a z 2%. 
P.Perhala ocenil pestrú činnosť klubov v rámci RR Vranov nad Topľou, J.Hrehovi odovzdal 
Ďakovný list KST  k 25. výročiu vzniku odboru. Priblížil prítomným funkcionárom dôvody 
zvyšovania členského a svoju snahu kompenzovať to členom získavaním členských benefitov, 
najmä v podobe rôznych zliav – na chatách, vo vybraných outdoor predajniach, v minulom 
roku bola aj zľava na železnici, ale pre minimálne využívanie ju železničná spoločnosť 
nepredĺžila. Pripomenul, že v roku 2013 si KST pripomína 140 rokov organizovanej turistiky 
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na území Slovenska, informoval o spomienkovom podujatí, ktoré bude 10. augusta na 
Zbojníckej chate.  
J.Hreha

dotácia z MŠVVŠ SR tiež nie je prideľovaná automaticky a jej výška v posledných rokoch je 
výsledkom predkladania projektov a  intenzívneho informovania ministerských úradníkov 
o činnosti KST. 

 – zaujímal sa o „sfunkčnenie“ zmluvy KST so štátnymi lesmi. Aktuálny stav ozrejmil  
P.Perhala, doplnil informáciu o tom že sa vedenie KST usiluje o partnerstvo aj s OOCR-kami, 

M.Lakatoš sa zaujímal o možnosť dobudovania cyklotrasy okolo Domaše v spolupráci 
s občianskymi združeniami Región Vranov a Mega. 
M.Tiňo – zaujímal sa: o vzťah KST – SHOCART, a konkrétne či je možnosť vydať mapu 
Slanských vrchov a Polonín; či je možnosť vyrokovať (s podnikateľom p. Koporom) pre 
členov KST zľavu pri návšteve opálových baní. Ďalej predložil dva námety:  vyhlásiť pre 
odbory KST súťaž o najkrajšie upravený prameň/studničku, s tým, že bo to bola jednak 
motivácia pre kluby a hlavne TOM-y a mohlo by to ako sponzora prilákať Vodohospodársky 
podnik; vyhlásiť súťaž o návrh rozhľadne ( v rôznych kategóriách – drevená stavba, 
murovaná stavba, oceľová konštrukcia) a dať súťažné návrhy k dispozícii regionálnym radám. 
I.Koščík

P.Perhala informoval, že spolupráca so SHOCART-om nepokračuje, KST má záujem obnoviť 
vzťahy s VKÚ Harmanec. Poďakoval za nové námety.  

 spresnil námet M.Tiňa: treba osloviť komoru architektov alebo fakulty architektúry 
(STU, VŠVU) s návrhom nech vypíšu nehonorovanú súťaž, resp. ročníkovú prácu pre 
študentov na vytvorenie modelových projektov rozhľadní, pričom by bolo dohodnuté, že 
projektovú dokumentáciu by bezplatne dostal k dispozícii KST.  

J.Masič, J.Hreha – vyjadrili sa k obsahu časopisu Krásy Slovenska, požadovali viac správ 
z turistiky, viac priestoru pre informácie o regionálnych turistických zaujímavostiach, 
aktivitách a podujatiach; informovali sa či Dajama nemá pre odberateľov časopisu niečo ako 
obal na celý ročník (pre archivovanie ročníka namiesto knihárskeho zviazania). Odpovedali 
členovia redakčnej rady M.Herchl a D. Valúch. 
J.Hreha, I Tiňo

Na záver diskusie P.Perhala vyzdvihol význam dobrovoľnej funkcionárskej práce pre KST, 
poďakoval za účasť a zaujímavú diskusiu, aj za pozvanie na podujatie a prisľúbil účasť. 

 – informovali o sobotňajšom podujatí, na ktoré pozvali členov VV vrátane 
prizvaných účastníkov zasadnutia. 

---- 
V sobotu 23.3.2013 sa členovia VV na pozvanie predsedu RR Vranov nad Topľou zúčastnili 
turistického otvorenia sezóny, ktorého organizáciu, trasu a celkový program pripravili domáci 
turisti zo Zámutova. V slnečnom i keď ešte mrazivom počasí absolvovali dvaja členovia VV 
(P.Perhala, Z.Jendželovská) a traja prizvaní (J.Racek, P.Zajac a D.Valúch) spolu s takmer 
stovkou ďalších turistov 4 -hodinovú trasu náučného chodníka vytvoreného v spolupráci so 
štátnym podnikom Lesy SR. Atrakciami na trase úpätím Slanských vrchov ponad Zámutov, 
po trase už zrušenej lesnej železničky - Zamutovskej kolejky, boli vchody do starých 
opálových štôlní, nová rozhľadňa, replika tradičného i „moderného“ miliera na výrobu 
dreveného uhlia a zachovaný vozeň kolejky. Informačnú hodnotu vychádzky zabezpečovali 
info panely približujúce lesnú flóru, faunu, tradičné remeslá i dnešnú prácu lesníkov. Na úvod 
podujatia, ktoré oživila hojná účasť detí, predseda KST osobne odovzdal nový členský 
preukaz najmladšiemu účastníkovi, ešte len 5-ročnému Danielovi Nikovi z TOM Snežienka. 
 
Zapísal: D.Valúch, GS KST         
 
Overil: Peter Perhala, predseda KST  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRÍLOHY 
1. Správa Majetkovej komisie za rok 2012 (vrátane plánu opráv 2013) 
2. Prehľad aktuálnych úloh Propagačnej komisie na rok 2013 
 
Správa Majetkovej komisie KST za rok 2012 
       Majetková komisia KST (ďalej len MK) v roku 2012 pracovala v zložení: Ing. Miroslav 
Herchl, predseda, Ing. Vladimír Povoda,  Vojtech  Jeremiáš, Ing. Ernest Rusnák, členovia. 
Komisia priebežne riešila úlohy spojené so správou, údržbou, rekonštrukciami a opravami 
majetku majetku vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve KST. Z úsporných dôvodov 
uprednostňovala telefonickú a e-mailovú komunikáciu medzi svojimi členmi, preto sa fyzicky 
v kompletnom zložení na oficiálnom zasadnutí komisie zišla len v 20.4.2012 v Martine. 
Členovia komisie sa však pravidelne stretávajú na zasadnutiach ÚR, VZ KST a na 
vrcholových podujatiach KST, kde navzájom konzultujú majetkové otázky. Dvaja členovia 
MK sú aj členmi VV KST, kde sa pravidelne riešia majetkové otázky a dvaja členovia MK - 
M. Herchl a E. Rusnák, sú členmi stavebného výboru prestavby Chaty pod Rysmi.  
M. Herchl sa zúčastnil rokovaní spolumajiteľov tatranských chát ako aj stretnutí zástupcov 
spolumajiteľov s nájomcami – chatármi, ktoré sa uskutočnili v dňoch 24.- 25.4.2012 na Chate 
M.R.Štefánika pod Ďumbierom a 17 - 18.12.2012 na Chate pri Zelenom plese. 
M. Herchl ako člen VV KST pravidelne informoval na zasadaniach VV KST o stave majetku 
KST a pripravoval podklady na rozhodovanie o ďalšom postupe v majetkových otázkach. 
Členovia MK v priebehu roka pripravovali podklady pre zmluvy, žiadosti a korešpondenciu s 
kompetentnými úradmi, týkajúce sa majetku KST.  
V roku 2012 bolo prioritou KST, ako aj spolumajiteľa tatranských chát SHS JAMES, 
pokračovanie prestavby Chaty pod Rysmi, čo vyžadovalo sústrediť úsilie ako aj finančné toky 
na túto stavbu. Napriek tomu sa obom občianskym združeniam darilo riešiť nielen akútne 
problémy havarijného charakteru na ostatných zariadeniach, ale aj pokročiť v realizácii 
stavebných prác, priebežných opráv a zlepšovaní stavu jednotlivých zariadení, smerujúcich k 
zvýšeniu bezpečnosti a komfortu ich návštevníkov.  
Nasleduje informácia o stave a významnejších rekonštrukciách, opravách a zmenách na 
jednotlivých objektoch v roku 2012, ako aj dôležitých úlohách, ktoré treba riešiť v roku 2013. 
 
1. Chata pod Rysmi: 

   Zimu 2011/2012 chata zvládla bez újmy, napriek nedorobkom na izolácii severnej  steny 
objektu, ktoré boli dokončené až v priebehu leta 2012. Ďalšie realizované práce: 
- dokončila sa montáž okeníc, 

   - dokončila sa inštalácia kachľovej pece, ktorá bola financovaná zo sponzorských príspevkov 
a v 2.polovici roka už spoľahlivo vykurovala priestory chaty a skúšobne sa už v nej upiekli aj 
prvé dobroty,  
- inštalovalo sa nové zariadenia do kuchyne,  
- namontovali sa postele, 
- prebehli dokončovacie práce na zimnej miestnosti, 

   - realizovali sa úpravy a zmeny na zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti na základe  
pripomienok, 
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- namontovali sa radiátory a skompletizoval okruh kúrenia, 
   - bola vypracovaná stavebná dokumentácia a prebehlo vodoprávne a stavebné konanie 

k čističke odpadových vôd,  
   - položili sa základy ČOV a začalo sa s jej výstavbou; paralelne prebieha proces vybavovania 

formalít, aby po úplnom dokončení mohla byť uvedená do skúšobnej prevádzky,  
O postupe rekonštrukčných prác sú zástupcovia majiteľov podrobne informovaní 
prostredníctvom zápisov zo stavebného denníka, z kontrolných dní a na stretnutiach 
stavebného výboru.  
Plán na rok 2013

            

: v rekonštrukcii chaty sa bude pokračovať dokončovacími prácami hneď po 
otvorení turistických chodníkov (15.6.) tak, aby mohla byť chata skolaudovaná a slávnostne 
otvorená do konca sezóny 2013 (30.10). 

            2. Téryho chata 
- uskutočnila sa výmena vodovodných batérií, 
- výmenili sa časti zábradlia, natreli drezy v kuchyni, natreli postele, skrinky, 
- dokončili sa obklady kuchyne,  
- rokuje sa o čiastočne sponzorskej dodávke kotla od firmy VIADRUS, prípadne i dodávke 
liatinových radiátorov a pripravuje sa kompletná rekonštrukcia tepelných rozvodov,  
- vykonala sa výmena drezu, armatúr  a  kachličiek v kuchyni, 
- realizovali sa vonkajšie nátery chaty – drevených častí východnej a južnej strany a vnútorné 
nátery na chodbách a v jedálni,  
- urobila sa rekonštrukcia WC – výmenou za splachovacie (splachovanie momentálne pre 
odcudzenie splachovačov nefunkčné), 
- vyčistili odpadové potrubia, 
- urobilo sa škárovanie kamenného muriva, 
- urobili údržbu fotovoltiky. 
Plán na rok 2013
- generálna oprava ústredného kúrenia v celej chate, 

: 

- náter severnej steny chaty,  
- nátery WC a chodby,  
- rekonštrukcia septika, 
- výmena obkladov v jedálni, 
- zateplenie izieb číslo 12 a 2, izby chatára  a ostenia okien, 
- inštalácia nerezového dvojdrezu a prídavnej časi k sporáku do kuchyne,  
- inštalácia WC nádržiek.  
  
3.  Zbojnícka chata 
- opravili veternú vrtuľu – teraz je jedna v prevádzke, jedna v zálohe, 
- urobili výmenu dverí a obkladov, 
- inštalujú sa LED svietidlá, 
- pridali 1 článok do kotla – teraz má 4 články, 
- skončila sa I. etapa rekonštrukcie suchých WC – zlikvidoval sa havarijný stav (oprava 
strechy WC, prestavba bývalej garáže na snežný skúter na WC pre personál – v lete 
splachovací, podchytenie svahov proti zosuvu, osadenie nových čistiacich otvorov na silách 
na fekálie, montážna plošina), 
- na náklady nájomcu bol dovezený materiál na opravu terasy a zakúpená krytina na ČOV.             
Plán na rok 2013
- pokračovať II. etapou rekonštrukcie WC , 

: 
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- pripraviť projekt na likvidáciu kalu, 
- vybaviť nájom pozemku pod vyhnívaciu nádrž a spojovacie potrubie. 
 

         4.  Chata pri Zelenom plese 
- cez zimu zrealizovali rekonštrukciu steny v jedálni, prerobili vstupné dvere, doplnili výdajné 
okno z kuchyne, inštalovali teplý pult v kuchyni,  
- položili koberce v izbách v celom objekte,  
- získali kladné posúdenie statika  pre stavbu pece  
- nainštalovali kotol kúrenia, zmiešavač, čerpadlá, vyladili systém tak, že kúri rovnomerne 
v celom objekte, 
- vyvložkovali komín,  
- po odkrytí obkladu vonkajšej presklenej steny jedálne sa zistili vážne nedostatky starej 
izolácie – veľké špáry medzi jej blokmi. Riešili výmenou izolácie okolo okien v jedálni 
a izolácie steny hlavného vstupu do chaty, 
- nainštalovali malú vodnú turbínu (1,2 kW) 
- zrealizovali 1. časť úprav podláh v skladových priestoroch (rabic. pletivo, potery, 
elektroinštalácie, omietky) aj ako protihlodavcové opatrenie, 
- vymenili vonkajšie dvere na sklade a bare, 
- zrekonštruovali zamestnaneckú kúpeľňu a práčovňu, 
- vykonali rekonštrukciu izby chatára, 
- riešili zdroj elektrickej energie pre T- Com – mobilný vykrývač. 
Plán na rok 2013
- výstavba kachľovej pece v jedálni a postavenie komína, 

: 

- oprava skladových priestorov – 2. etapa, 
- pokračovať s úpravou sociálnych priestorov, skladovacích priestorov, 
- výmena drevených obkladov v jedálni, 
- výmena elektroinštalácie v kuchyni, 
- výmena pece na pevné palivo v kuchyni, 
- generálna oprava súčasnej elektrocentrály SLÁVIA, 
- riešenie náhradného zdroja elektrickej energie. 
 
5. Chata M. R. Štefánika 
- bolo vymenených 10 okien, 
- zrealizovali sa kroky na zlepšenie funkcie čističky OV, 
- doplnilo sa vybavenie na odkladanie a sušenie obuvi a odevov, 
- opravili vydutý múr a zamedzili zatekaniu, 
- opravili akumulačnú nádrž na vodu, 
- vymenili plesňou napadnuté schodište a jeho drevené obloženie do 1. poschodia, 
- vymenili kuchynský drez aj s nerezovým pracovným stolom, 
- urobili nátery  stien vstupnej chodby, špajzy, WC, 
- opravovali nábytok v izbách,  
- opravili poškodené miesta medenej strechy. 
Plán na rok 2013
- akútne je potrebné riešiť vykurovanie chaty - problémy sú s vykurovaním pri väčšom 
množstve návštevníkov, 

: 

- opraviť strechu v mieste zatekania, zvážiť možnosti zateplenia strechy 
      - riešiť výmenu podláh a obkladov na chodbách a izbách, 

- vymeniť umývadlá a batérie na izbách, 
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      - doplniť zmluvu s firmou TATRAHASIL na kontrolu požiarnotechnických zariadení     
o kontrolu elektrozariadení, 
-  projekčne pripraviť a začať s rekonštrukciou ČOV. 
 
6. Rekreačné zariadenie Kokava – Háj 
Po odpredaji chatiek zostal v majetku KST len hlavný objekt, ktorý je spravovaný p. 
Gregorom na základe zmluvy, ako aj nefunkčná čistička odpadových vôd. 
TURSERVIS KST už nevykonáva starostlivosť o vodný zdroj z nasledovných dôvodov: 
majiteľ pozemku ťažbou dreva narušil lokalitu v ktorej sa pramene nachádzajú, pre náš objekt 
odber pitnej vody už nevykonávame a drobní odberatelia – majitelia súkromných chát, 
neprispievajú dohodnutými platbami na prevádzkovanie vodného zdroja, ktoré je finančne 
náročné. 
KST sa usiluje odpredať aj hlavný objekt s príslušenstvom, ponúka ho jednak priamo - 
inzerciami, ako aj prostredníctvom realitnej kancelárie. 
 
7. Dom turistiky Bardejov 
Objekt momentálne nie je v nájme, je zabezpečený aj na zimné podmienky, KST ho ponúka 
cez  inzercie ako aj prostredníctvom realitnej kancelárie na predaj. 
      
8. Skalka (stavebný pozemok) 
Inžinierske siete sú pripravené; keďže v apríli 2013 skončí platnosť územného rozhodnutia 
pre stavbu chaty, členovia  majetkovej komisie pripravili podklady a konateľ TURSERVISu 
KST  s.r.o. požiadal o jeho predĺženie o 4 roky.  
 
9. Dom turistiky v Bratislave (sídlo a sekretariát KST) 
Objekt je v relatívne dobrom technickom stave, realizovala sa oprava lokálnych poškodení 
strešnej krytiny. 
Plán na rok 2013: 
- oprava plota, 
- výmena  plynového kotla kúrenia a nastavenie systému vykurovania. 

 
 V roku 2012 prebehla pravidelná fyzická inventarizácia nehnuteľného i hnuteľného majetku 
KST na všetkých objektoch. Objekty sú  poistené. Uzatvorené sú, resp. sa dopĺňajú (Chata 
M.R.Š.) zmluvy s dodávateľmi na vykonávanie požadovaných skúšok, kontrol a revízií na 
jednotlivých zariadeniach. Domény web-stránok všetkých tatranských chát sú sú registrované 
na  KST.  KST  ich zmluvne prenajíma nájomcom (chatárom). 
 
Na záver chcem touto cestou poďakovať všetkým členom Majetkovej komisie KST za 
vykonanú prácu a iniciatívny prístup k plneniu úloh komisie v roku 2012. 
 
Piešťany, 15.2.2013                                                                       Ing. Miroslav Herchl 
                                                                                         predseda  Majetkovej komisie KST           
       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aktuálne úlohy propagačnej komisie 
Vizuálna identita 
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Dizajn manuál KST  
- dokončiť rozpracovaný  dokument; T: 30.4.  
Vytvorenie sady diplomov v jednotnom grafickom štýle 
- diplomy graficky spracované, fyzicky vytlačené; T:  28.2. 
Krabičky na odznaky 
- nájsť  na internete jednoduché, lacné krabičky, zakúpiť ; T: 30.4. 
Hlavičkový papier predsedu KST 
 - využite na zvláštne príležitosti (pozvánky, kondolencie, blahoželania, poverenia); T: 31.3. 

Pripomienky k dizajnu a členeniu stránok - úloha rozpracovaná; T: 31.3. 
Internetová stránka KST 

Navrhnúť cenník inzercie - grafický návrh už je,  dopĺňa sa obsah;  T: 28.2. 
Pridelenie prístupového hesla, zaškolenie I. Ovečkovou na vkladanie obsahu 
- heslo pridelené, školenie ešte neprebehlo; 31.3. 
Návrh rozsahu anglickej mutácie - úloha trvá ; T: 30.4.  

50. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska 
Propagačné podujatia 

- Návrh odznaku podujatia (názov, miesto, ročník, logá spoluorganizátorov); T: 17.2. 
- Návrh magnetky s motívom miesta jubilejného stretnutia; T: 22.3. 
- Návrhy na obohatenie programu 50. stretnutia;  T: 19.4. 
Výročie 140 rokov organizovanej turistiky na Slovensku 
- Návrh pamätného listu a banner ;  T: 30.4. 
- kontaktovať novovznikajúcu RR KST Levoča-Branisko (až keď začne existovať de jure) s návrhom 
zapojiť ich do prípravy podujatia „Spomienková túra na Zbojnícku chatu“ 10.8. 2013 
- prebrať s nimi program akcie 
- pripraviť tlačovú správu o akcii do médií a na web KST 
- pripraviť článok o histórii organizovanej turistiky do Krás Slovenska a na web KST 
T: 30.4.2012 
Znovuotvorenie Chaty pod Rysmi 
- Návrh artefaktu na symbolické ocenenie sponzorov, darcov a dobrovoľníkov, ktorí prispeli 
k rekonštrukcii chaty  - tatranský kameň na drevenej doske, s kovovým štítkom (popiskou). PK vyrába 
vzorku, ktorú predloží na najbližšie zasadnutie VV KST na pripomienkovanie; T: 19.4.  
- Návrh upomienkového predmetu Chaty pod Rysmi (magnetka, nášivka, odznak, šatka, tričko, 
pripináčik na batoh ?); T: 15.3.  
- Výroba makety Chaty pod Rysmi (iniciatíva P.Zajaca), maketa rozpracovaná; T: 30.6. 
- grafické návrhy magnetiek i k ostatným chatám - vypracované. PK zisťuje cenové ponuky na výrobu 
a po ich obdržaní predloží  do VV návrh riešenia; T: 31.5. 
- Brožúra o histórii Chaty pod Rysmi -  úloha trvá 
P. Zajac, K. Martonová, S. Mäkká, Z. Masaryková, T: 30.6. 
- Návrh programu pre slávnostné znovuotvorenie chaty (termín slávnosti závisí od toho, kedy bude 
skolaudovaná) - úloha trvá 
všetci členovia PK, T: 15.3.  
Deň otvorených dverí v sídle KST  
- Návrh programu (od - do, guláš, archív na nahliadnutie, atď.);  T: 15.7. 
- Tlačová správa ; T: 25.9. 
Medzinárodná konferencia Tradície a perspektívy organizovanej turistiky v strednej Európe 
- Návrh propagácie KST v rámci konferencie; T: 22.3.  
- Návrh výzdoby na konferencii (smerovníky, turistické značky ako orientačné prvky, bannery KST 
atď.); T: 30.9. 

Publikácie 
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Dotlač skladačky KST 
- grafický návrh spracovaný, prebieha výber zhotoviteľa;  T: 31.3. 
Aktualizácia záznamníka Cesta hrdinov SNP 
- úloha pred dokončením, rozšírené zadanie - aktualizácia odznaku Cesta hrdinov SNP;  31.5. 
Kalendár podujatí KST 2014 
- Rozposlanie ponuky na umiestnenie inzercie;  T:1.9. 
- Komunikácia s inzerentmi, grafické spracovanie inzerátov;  T: 15.10. 
- Spracovanie prihlášok podujatí ;  T: 30.10. 
- Celkové grafické spracovanie, zalomenie kalendára (predtlačové pdf);  T:30.10.  

Regiontour Brno 2014 (január ) 
Veľtrhy cestovného ruchu 

- účasť KST závisí od toho, či príde pozvánka z KČT; T: 30.10 
Slovakiatour  Bratislava 2014 (január ) 
 - overiť  možnosť prezentácie materiálov KST v stánku (potenciálnych) partnerov; T: 30.10. 

Vytvoriť návrh magnetiek s tematikou horských chát KST;  T: 28.2.  
Rôzne  

Vytvoriť návrh Infopanelov do interiéru horských chát KST; T: 30.6. 
Vytipovať v interieri vysokohorských chát priestory na inzerciu; T: 31.8. 
Vytvorenie fotodokumentácie; T: dlhodobá úloha, priebežne  
Písanie článkov a tlačových správ na web KST, do Krás Slovenska, do magazínov Životný štýl a kôň, 
Guest;  T: priebežne, celoročne  
Vytvoriť podklady pre sadu Roll up bannerov  (presuny, mládež, značkári);  T: 31.5. 
Návrh projektu pre BSK (s cieľom získať finančný príspevok z BSK na Kalendár podujatí 2014, 
pamätné listy, brožúry, magnetky, skladačky, web KST atď. );  T:15.2. 
Požiadať o zaregistrovanie ochrannej známky; T: 15.3.  
 
Predkladá: Pavol Zajac, poverený predseda propagačnej komisie KST 
(pozn.: všetky termíny sa týkajú roka 2013)  
 
----------------------- 
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