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Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

8.11.2013, Topoľčany    

                                                                                                                                                          
Prítomní: Členovia VV: P. Perhala, E. Fábryová, M. Heinrich, Š. Kuiš,  M. Herchl, Z. 

Jendţelovská, V. Povoda.  

Prizvaní: J. Pullmann, J. Racek, P. Dragúň, D. Valúch.  

Ospravedlnili sa: M. Petrík, S. Andrási, A. Mazániková, V. Fehérpataky, Z. Kollárová. 

 

Program podľa pozvánky:  

1. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala)                         

2. Príprava projektov na MŠVVŠ SR (P.Perhala, E. Fábryová)                                                   

3. Návrh rozpočtu KST na rok 2014 (E. Fábryová)                                                      

4. Organizačné zabezpečenie XV. VZ KST (M. Heinrich)                                              

5. Vyhodnotenie 60. CZ KST a 44. stretnutia TOM (Z. Jendţelovská, J.Racek, S. Andrási) 

6. Vyhodnotenie 50. stretnutia čitateľov časopisu KS (J.Racek, Z. Kollárová,P. Dragúň) 

7. Aktuálne úlohy Klasifikačnej komisie (V.Povoda, M. Petrík) 

8. Rozšírený VV s RR KST Topoľčany a predsedami O a K KST regiónu  

9. Rôzne                      

 

O 10.00 h boli z členov VV prítomní P. Perhala a Z. Jendţelovská. O 10:12 h prišla E. 

Fábryová, o 10:53 h prišli M. Heinrich, Š. Kuiš, V. Povoda, M. Herchl  a J. Pullmann. 

Ospravedlnili sa za meškanie spôsobené  opravou cesty v Partizánskom. Po dosiahnutí 

uznášania schopnosti P. Perhala otvoril  zasadnutie o 10.58 h. 

 

Š.Kuiš dal návrh na doplnenie programu podľa pozvánky o nový bod v nadväznosti na závery 

mimoriadneho zasadnutia VV KST, ktoré sa konalo 20.10.2013 v Bratislave. O návrhu sa 

hlasovalo: 

Uznesenie č. 175/2013: VV na návrh Š. Kuiša schvaľuje doplnenie programu podľa 

pozvánky o bod  „Riešenie aktuálnej situácie vo vedení KST“ a jeho zaradenie na úvod 

programu zasadnutia. 
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0; návrh bol  schválený 

 

1. Riešenie aktuálnej situácie vo vedení KST 

Š.Kuiš predloţil na rokovanie VV návrh zmien VP KST č.2/2011 Organizačný poriadok. 

Členom VV návrh písomne zaslal v určenej lehote (5 dní pred zasadnutím) dňa 3.11.2013, na 

oboznámenie a pripomienkovanie.  Zrekapituloval podstatu zmien: 

- mení sa určenie 1. a 2. podpredsedu KST. Prvým podpredsedom je podpredseda KST pre 

organizáciu a legislatívu, druhým podpredsedom KST je podpredseda KST pre ekonomiku 

a marketing. 

- zastupovanie predsedu sa nerealizuje na základe poverenia, poradie zastupovania priamo 

vyplýva z organizačného poriadku. 

- sekretariát riadi 1. podpredseda KST, ktorý za jeho činnosť aj zodpovedá. 

- pracovno-právna právomoc je v rukách 1. podpredsedu KST. Pokiaľ ide o otázky vzniku, 

zmeny a zániku pracovnoprávnych vzťahov, rozhoduje 1. podpredseda KST po súhlase VV, 

v naliehavých prípadoch  s dodatočným súhlasom VV. 

Predkladateľ poţiadal členov VV o vyjadrenie/pripomienky, keďţe písomne ţiadne nedostal.  

E.Fábryová: písomne sa nevyjadrila, lebo nevidí dôvod a zmysel predloţeného návrhu zmien 

VP 2/2011. 
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Z.Jendţelovská: nevyuţila moţnosť vyjadriť sa.  

P.Perhala: písomne sa nevyjadril, obsah návrhu ho prekvapil, bol by to krok späť. Bude teraz 

pracovno-právne záleţitosti riešiť namiesto štatutára celý VV? 

Š.Kuiš: návrh vyplynul z uznesenia 168/2013, interpretácia P.Perhalu je zavádzajúca. 

V.Povoda: bez pripomienok. 

M.Herchl: bez pripomienok. 

M.Heinrich: bez pripomienok. 

E.Fábryová: pripomienka – doplniť v článku 4, bod 5 vetu ...Prvý podpredseda KST 

zodpovedá .... za prípravu rokovaní VZ KST, ÚR KST a VV KST po organizačnej ako 

i obsahovej stránke.   

M.Heinrich: na oboznámenie mali všetci 5 dní a neozvali sa. Odporúča neprijať ţiadne 

pozmeňujúce návrhy. 

P.Perhala dal hlasovať najprv o pozmeňujúcom návrhu E. Fábryovej. Výsledok hlasovania: 
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 3; zdržal sa – 1;  návrh nebol  schválený 

Nasledovalo hlasovanie o návrhu nového znenia VP 2/2011 ako celku: 

Uznesenie č. 176/2013: VV schvaľuje návrh zmien vo VP KST č. 2/2011, predloţený 

Š.Kuišom. Z: M.Heinrich  
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 2; zdržal sa – 1;  návrh bol  schválený 
Proti hlasovali P.Perhala a E. Fábryová (uvedené na žiadosť menovaných). 

P.Perhala: text uznesenia je neúplný. Ak VV schvaľuje VP, tak ho aj dáva na schválenie do ÚR.   

M.Heinrich: text uznesenia je v poriadku. Vykonávací predpis môţe byť prijatý aj výkonným 

výborom s platnosťou do zasadnutia Ústrednej rady KST, ktorá môţe a nemusí predĺţenie 

platnosti schváliť.  

P.Perhala: Uţ rozumiem. A teda nenavrhuješ na ÚR KST predloţiť návrh zmien vo VP č. 

2/2011 Organizačný poriadok? 

M.Heinrich: zatiaľ nie. 

 

M.Heinrich: v zmysle uznesenia VV KST 169/2013 mali štatutári KST M.Heinrich 

a E.Fábryová v termíne do dnešného zasadnutia navrhnúť P.Perhalovi zmenu pracovnej 

zmluvy zo 17.7.2013, s tým, ţe v prípade neuzavretia dohody sa ďalším postupom dnes bude 

zaoberať VV. M. Heinrich pripravil návrh dodatku upravujúceho pracovnú zmluvu P.Perhalu 

a zaslal ho P.Perhalovi aj E.Fábryovej, tí ďalej nekonali. 

E.Fábryová: nekonala, lebo nemala dostatočné vysvetlenie. 

P.Perhala: návrh dostal, ale v rozpore s uznesením VV KST 169/2013 chýbal podrobný popis 

práce. Preto sa návrhom nezaoberal. 

M.Herchl: táto diskusia je dôsledkom toho, ţe P.Perhala bez vysvetlenia odišiel z 

mimoriadneho zasadnutia VV, takţe nebolo moţné vysvetliť si z očí do očí v čom je sporný 

vznik a obsah jeho pracovnej zmluvy.  

E.Fábryová: Uznesenie VV KST 99/2013 uloţilo štatutárom pripraviť návrh vytvorenia 

štvrtého pracovného miesta, optimálnu formu zamestnaneckej zmluvy z pohľadu odvodového 

zaťaţenia KST. Nadväzujúce uznesenie 99a/2013 z nasledujúceho zasadnutia VV KST 

ukladalo štatutárom KST E. Fábryovej a M. Heinrichovi podpísať pracovnú zmluvu za 

dohodnutých podmienok. Vyjadrenie od podpredsedu KST pre OaL nedostala, tak zmluvu 

pripravila sama.  

M. Heinrich: mailová odpoveď E. Fábryovej sa skladala z dvoch častí. V prvej ţiadala 

o vysvetlenie parciálnych otázok, v druhej sa jasne vyjadrila, ţe so zmenou pracovnej zmluvy 

zamestnanca P. Perhalu sa nestotoţňuje, tak prečo by ju mala podpísať. P.Perhala odpísal, ţe 

návrh dodatku bez prečítania vymazal. M. Heinrich nevie, odkiaľ teda vie P.Perhala obsah 

súboru, keď ho bez prečítania vymazal. Ak by ho prečítal a reagoval konštruktívne, mohli si 
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návrh vycibriť, takto to M. Heinrich povaţuje za jednoznačný záujem P. Perhalu nepodpísať 

zmenu pracovnej zmluvy. 

E. Fábryová:  s obsahom zmeny pracovnej zmluvy sa nestotoţňujem, tak prečo by som ju 

mala podpísať. Ak boli moje otázky parciálne tak to nestojí podpredsedovi pre O a L, aby mi 

to vysvetlil? Na základe toho to uzavrel po svojom, ţe E. Fábryová nekonala.  

V. Povoda: Konštatoval, ţe pracovná zmluva P. Perhalu nebola prijatá v súlade s uznesením 

VV KST (99a/2013), ani čo sa týka výšky platu, ani čo sa týka doby na ktorú bola uzavretá. 

Na svojom mimoriadnom zasadnutí VV KST ukázal snahu odstrániť rozpory dodatkom 

zmluvy. Ak zamestnanec P.Perhala dodatok odmietol, potom je riešením zrušenie zmluvy.   

M. Heinrich: Pracovná zmluva P. Perhalu zo 17.7. 2013 neobsahuje niektoré náleţitosti, 

vyţadované zákonníkom práce, napr. výmeru dovolenky, dĺţku výpovednej doby, avšak tieto 

skutočnosti nespôsobujú neplatnosť pracovnej zmluvy. V rozpore s organizačným poriadkom 

(OP) návrh zmluvy nebol predloţený podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu na 

posúdenie. Jeho údajná zaneprázdnenosť nemôţe byť v zmysle OP dôvodom, aby sa pracovná 

zmluva uzavrela bez posúdenia. Navrhujem hlasovať o skončení pracovného pomeru 

s P.Perhalom z organizačných dôvodov. Predsedajúci P.Perhala dal o návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 177/2013: VV schvaľuje návrh M.Heinricha a V.Povodu na skončenie 

pracovného pomeru KST so zamestnancom P.Perhalom výpoveďou z organizačných 

dôvodov. Z: E. Fábryová, M. Heinrich, T: 15.11.2013 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 1; zdržal sa – 2;  návrh bol  schválený 

 

M. Heinrich: Z regionálnej rady KST Turiec prišla 2.11.2013 poţiadavka na zvolanie 

mimoriadneho valného zhromaţdenia (MVZ) KST. V mailovej pošte sa následne objavilo 

viacero prehlásení a vyjadrení rozposielaných všetkým členom ÚR KST, čo rozprúdilo 

diskusiu o situácii na sekretariáte a vo vedení KST. Ukazuje sa, ţe poţiadavka RR KST 

Turiec nezostane osamotená, k poţiadavke sa hlási uţ 8 regionálnych rád, podporila ju aj 

revízna komisia KST. M. Heinrich sa k tomu tieţ prikláňa. Zvolanie riadneho, alebo 

mimoriadneho VZ je však exkluzívnou právomocou predsedu organizácie, a povinnosťou v 

prípade, ak ho o to poţiada minimálne 13 regionálnych rád a na zvolanie MVZ má podľa 

stanov 3 mesiace. Je oprávnená obava, ţe tak dlho trvajúca dvojkoľajnosť vo vedení KST by 

atmosféru v KST veľmi poškodila, ani nehovoriac o strate dôveryhodnosti organizácie 

v očiach partnerov. Preto M. Heinrich navrhuje, nech VV KST ako najvyšší orgán KST medzi 

zasadnutiami ÚR KST odporučí predsedovi KST, aby zvolal MVZ KST v najbliţšom 

vhodnom termíne. Konkrétne 14. decembra 2013, keď sa zíde Ústredná rada KST.  

P.Perhala: ţiadosť o zvolanie MVZ poslali len 4 regionálne rady KST, ak  M. Heinrich 

informuje o 8 regionálnych radách, nech mu ich ţiadosti zašle. 

M. Heinrich: zašle, ale otázka nestojí či 4, či 8 RR, ale či 13.  

Š.Kuiš: pán predseda, Stanovy Ti dávajú manévrovací priestor, ale je na Tebe, či sa skryješ za 

stanovy, alebo zvoláš MVZ  čo najskôr, nech sa vzduch vyčistí. Mal by si to chcieť, v záujme 

KST aj vo svojom vlastnom záujme. 

M. Herchl: Mnoţiny členov ÚR a delegátov VZ sa zvyknú na 90% prekrývať. Ak sa zíde ÚR, 

technicky nie je problém spraviť popri tom aj MVZ. Je to určite najmenej nákladné 

a organizačne sa to dá zvládnuť. 

E. Fábryová: Aký bude program MVZ? 

M. Heinrich: Teraz sme len v štádiu, ţe sa zbiera 13 súhlasov a zverejňujú sa  postoje. 

Program je aţ finálnou otázkou, zadáva ho predseda KST v pozvánke a v konečnom dôsledku 

o ňom rozhoduje valné zhromaţdenie KST.  

P.Perhala: materiály na VZ majú byť v písomnej forme 30 dní pred zasadnutím. To sa nedá 

stihnúť. Odmietam prejudikovať súčasný stav, kým o zvolanie MVZ nepoţiada písomne 
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aspoň 13 RR KST je táto otázka bezpredmetná. Keď mi bude doručená posledná 13. ţiadosť 

rozhodnem v zmysle stanov KST. 

M. Povoda, M. Herchl a Š. Kuiš poţiadali predsedu KST, aby dal hlasovať o návrhu M. 

Heinricha. 

Uznesenie č.178/2013: VV na návrh M.Heinricha odporúča predsedovi KST zvolať v čo 

najbliţšom vhodnom termíne mimoriadne valné zhromaţdenie KST, konkrétne odporúča 

vyuţiť termín a miesto rokovania Ústrednej rady KST – 14.12.2013 v Čadci.  
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 2; zdržal sa – 1;  návrh bol  schválený  
Na žiadosť E.Fábryovej a P. Perhalu uvádza zápisnica dôvod ich hlasovania proti – termín 14.12.2013podľa nich 
nedáva dosť času na prípravu potrebných dokumentov nutných predložiť v zmysle stanov KST VZ KST – správu 
o činnosti KST od posledného VZ a správu o hospodárení KST od posledného VZ.  
 

M. Heinrich navrhol schváliť formálnu zmenu a doplnok v uznesení č. 170/2013. O návrhoch 

sa hlasovalo samostatne: 

- zmeniť zodpovednú osobu v zmysle schváleného nového znenia VP 2/2011, namiesto 

predsedu KST  uvádzať 1. podpredsedu KST pre OaL. 
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol  schválený jednomyseľne. 

- doplniť do uznesenia pevnú zloţku pruţného pracovného času aj pre zamestnanca P.Perhalu, 

od 10.00 do 16.00.  
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 1; zdržal sa – 2;  návrh bol  schválený 

Nové znenie  uznesenia 170/2013: 

Uznesenie č.170/2013: VV zaväzuje 1.podpredsedu KST pre OaL navrhnúť zamestnancom 

zmenu ich pracovných zmlúv, a to s pôvodnými mzdovým náleţitosťami, 37,5 hodinovým 

týţdenným pracovným časom a so zavedením inštitútu pruţného pracovného času s  pevnými 

zloţkami pre jednotlivých zamestnancov nasledovne: I. Ovečková od 8:00 do 14:00, D. 

Valúch od 10:00 do 16:00, A. Luhová od 8:00 do 14:00 h, P.Perhala od 10:00 do 16:00, 

pričom všetci zamestnanci budú súčasne prítomní na pracovisku od 10:00 do 14:00 h, obedná 

prestávka je stanovená od 12:00 do 12:30 hod. Z: M.Heinrich, T: 30.11.2013 

Š.Kuiš: je potrebné špecifikovať pracovnú náplň P.Perhalu a taktieţ treba vyţadovať od 

zamestnancov (vrátane P.Perhalu) rešpektovania všeobecnej zásady platnej vo všetkých 

typoch organizácií – zamestnanci sa nemajú čo vyjadrovať/hodnotiť orgány zamestnávateľa 

pre médiá, na internete, alebo v inom verejnom priestore. Porušenie tejto zásady sa povaţuje 

za porušenie pracovnej disciplíny. Akokoľvek sa to niekomu nepáči, platí to tak všade. Je 

potrebné si rozmyslieť, či pôsobím ako zamestnanec, alebo ako predseda. 

 

V  pondelok 11.11.2013 sa uskutoční schôdzka signatárov Dohody o spolupráci pri ochrane 

prírody a krajiny a cestovného ruchu (ďalej Dohoda), ako príprava na rokovanie na 

Ministerstve ţivotného prostredia SR. V tejto súvislosti upozornil hovorca Dohody M. 

Heinrich, ţe z KST idú dvojkoľajné výstupy, čo zneisťuje partnerov. Preto navrhuje, aby VV 

zaujal stanovisko kto sa bude k agende Dohody vyjadrovať za KST, kto sa zúčastní schôdzky 

Dohody a nadväzujúcich rokovaní Dohody s TANAP-om, resp. na ministerstve ŢP SR. 

P.Perhala: M.Heinrich sa stal hovorcom Dohody na môj návrh, nespochybňujem jeho 

poverenie. Ale partneri sa doţadujú, aby bol na koordinačnej schôdzke signatárov Dohody 

11.11.2013 prítomný predseda KST.  

M.Herchl: partneri Dohody majú veľa spoločného ale sú tam aj rozdiely, ktoré spôsobujú 

odlišný názor na to ako postupovať voči orgánom ŠOP SR. Horolezci sú v inej situácii ako 

naši VhT inštruktori, nám ide aj o ich uznanie. Návštevný poriadok TANAP-u má ctiť 

občiansky princíp a nie spolkový princíp. Ak je niekam vstup, tak má byť pre kaţdého, 

odmietame systém paušálneho zákazu s výnimkami pre privilegovaných. 

E.Fábryová: je tam formulácia „osoba oprávnená“, čo sa môţe vzťahovať aj na VhT 
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M.Herchl: v súčasnom návštevnom poriadku je to tak, ale v návrhu nového  uţ nie!  

VV na minulom (mimoriadnom) zasadnutí prijal uznesenie 172/2013, ktoré oprávňuje 

M.Heinricha postupovať v záujme dosiahnutia cieľov KST aj mimo konsenzu so signatármi 

Dohody. Je tam krátky termín, navrhujem posunúť ho do konca roku 2013. 

Zmena termínu Uznesenia 172/2013: 

Uznesenie č.172/2013: VV KST ukladá podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu 

urobiť kroky smerujúce k propagácii rozšírenia prístupu do TANAPu medzi širokou 

verejnosťou a to buď v rámci dohody o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny a 

cestovného ruchu podpísanej KST 14. decembra 2012, v prípade nemoţnosti takéhoto riešenia 

aj samostatne. Z: M. Heinrich, T: 31.12.2013  
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  posun termínu splatnosti bol  schválený 

M.Heinrich: Nominácie na rokovania za KST riadi VV KST a tak by to aj malo zostať, nie je 

prípustné aby nominácie riadil ktokoľvek z inej organizácie. Navrhujem tzv. deklaratórne 

uznesenie: 

Uznesenie č.179/2013: VV konštatuje, ţe vyjadrovaním sa za KST v riešení agendy Dohody 

je naďalej poverený 1. podpredseda KST pre organizáciu  a legislatívu M.Heinrich a vzťahuje 

sa to aj na schôdzku/schôdzky a rokovania 11.11.2013  či uţ s partnermi - signatármi Dohody, 

alebo s predstaviteľmi ministerstva, alebo so ŠOP SR. Z: M.Heinrich, T: priebeţne   
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 2;  návrh bol  schválený   
P.Perhala poţiadal, aby M.Heinrich doplnil na sekretariát (do evidencie došlej a odoslanej 

pošty) svoju korešpondenciu, ktorú vedie v mene KST ako hovorca Dohody. M.Heinrich to 

prisľúbil.   

 

2. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala) 

Splnené a zo sledovania vypustené uznesenia:  

108/2011, 42c, 60, 63, 73, 108, 125, 135, 140, 158, 159, 162, všetky z roku 2013.  

Uznesenia v sledovaní: 

V nadväznosti na splnené U 108/2011, bolo k príprave biografického slovníka osobností 

turistiky na Slovensku prijaté nové uznesenie: 

Uznesenie č. 180/2013: VV ukladá sekretariátu zabezpečiť rozposlanie heslára (formulár na zber 

informácií o adeptoch zaradenia do slovníka osobností  turistiky ) na mailové adresy  O/K KST.  
Z: M.Heinrich, T: 13.12.2013  
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol  schválený   
Uznesenie 29/2012: VV schvaľuje aby po finálnej redakčnej úprave bol aktualizovaný 

záznamník Cesta hrdinov SNP sprístupnený na stránke www.kst.sk v elektronickej podobe 

„na stiahnutie“, aj v tlačovej podobe, v náklade 200 ks. Z: Z. Jendţelovská, V. Povoda, J. 

Racek, T: predĺţený do 31.12.2013  

Stav: nový predĺţený termín. Info Z. Jendţelovská – konečný návrh po jazykovej a obsahovej 

korektúre bude k dispozícii na zverejnenie a tlač do 31.12. 2013. 

Uznesenie 110c/ 2012: VV schvaľuje svojpomocnú opravu/výmenu plota vo dvore sídla KST. 

Z: P. Perhala, T: 30.5.2014 

Stav:  nový predĺţený termín. Info P.Perhala – plot bude rekonštruovaný do 30.5.2014. Treba 

to zohľadniť v rozpočte (presun alokácie 430 € do rozpočtu na rok 2014). 

Uznesenie 21/2013: VV ukladá sekcii značenia zaoberať sa zmenou odmeny za splnenie 

značkárskej úlohy v náročnejšom teréne, podľa kritéria, ktoré si sekcia sama určí (napr. 

nadmorská výška terénu, prevýšenie na trase, alebo „sťaţená dostupnosť“). Z: 

Z.Jendţelovská, E.Škutová; T: dlhodobá úloha, KT 31.12.2013 

Stav:  Z. Jendţelovská poţiadala o nový KT 31.12. 2013 
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Uznesenie 25/2013:  VV schvaľuje generálnu opravu/výmenu vykurovacieho systému na 

Téryho chate časovo podľa harmonogramu predloţeného L. Gancarčíkom, cenovo v limite 

odsúhlasenom na stretnutí vlastníkov s nájomcami (12 000 €).  

Z: E. Fábryová, M. Herchl; T: predĺţený do 31.12..2013  

Stav:  plynie predĺţený termín do 31.12.2013. 

Uznesenie 26/2013: VV schvaľuje návrh delegátov VV KST na hlavné a významné podujatia 

podľa ďalej uvedeného súpisu podujatí/delegátov a zúčtovanie ich cestovných náhrad 

v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.  

Z: P.Perhala, delegáti; priebeţne do konca roku 2013  

5. október          44. Vodácky maratón a plavba troch generácii - Hornád 2013 

                           Delegát: J. Šoffa  

15.-17. nov.       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 

Stav: termín plynie. Od predchádzajúceho zasadnutia VV sa uskutočnilo podujatie: 

- 44. Vodácky maratón a plavba troch generácii - Hornád 2013 

Delegát J.Šoffa správu doteraz nedodal. O priebehu podujatia informovali VV KST E. Fábryová a 

Š.Kuiš, ktorí sa ho zúčastnili ako súkromné osoby. Hodnotili pozitívne, navrhli ponechať medzi 

hlavnými podujatiami. 

Uznesenie 29/2013: VV schválil návrh modelového textu Memoranda o spolupráci KST – 

OOCR a splnomocňuje predsedu KST predkladať ho na rokovaniach s oblastnými 

organizáciami cestovného ruchu (OOCR). Z: P.Perhala, T: priebeţne  

Stav:  v plnení. P.Perhala informoval o návšteve vedenia OOCR Bratislava Tourist Board 
(BTB) v sídle KST, dňa 30.10.2013. Po rokovaní  bol na OOCR BTB  zaslaný návrh Memoranda. 

Uznesenie 42b/2013: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom značkárov KZ 

Humenné vyznačenie pripájacej trasy na slovenskom úseku Nová Sedlica - Ubľa, vrátane 

osadenia smerovníka na hraničnom priechode. Z: Z. Jendţelovská, E. Škutová; T: 31.5.2014 

Stav:  info Z. Jendţelovská - v určenom termíne stihli miestni značkári len skompletizovať 

rekognoskáciu, vyznačenie v teréne sú schopní spraviť v predĺţenom termíne do 30.5. 2014. 

 

V nadväznosti na splnené U 63/2013 hlasoval VV o návrhu licenčnej zmluvy pre fyzické 

osoby (bez ohľadu na to či sú alebo nie sú zamestnanci): 

Uznesenie č. 181/2013: VV schvaľuje  návrh  licenčnej  zmluvy  pre fyzické  osoby, predloţený  

podpredsedom  KST pre OaL. Návrh zmluvy sa zverejní – rozošle členom ÚR KST a propagačnej 

komisie KST. Z: M.Heinrich, T: 31.12.2013 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol  schválený   
Uznesenie 103/2013: VV schvaľuje plán inventarizácií objektov KST a zloţenie 

inventarizačných komisií (IK)  na rok 2013 nasledovne: 

- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava; IK: Z. Jendţelovská, P.Perhala, A. Luhová;  

T: 11.12.2013.  

- RS Kokava-Háj; IK: A. Senková, E.Škutová, A.Luhová, V.Fehérpataky, T: 2.9.2013  

- Zbojnícka chata; IK: E.Fábryová, J.Polomský,V.Povoda, zástupca RK, zástupca SHS 

JAMES, T: 21.11.2013.   

- Téryho chata; IK: E. Fábryová, J.Polomský, E.Rusnák, zástupca RK, zástupca SHS JAMES, 

T:.............. 

- Chata pri Zelenom plese; IK: J.Polomský, E.Fábryová, A.Luhová, A. Mazániková, zást. 

SHS JAMES, T: 29.-30.10.13  

- Chata pod Rysmi; IK: E. Fábryová, Z.Jendţelovská, M.Herchl, zástupca RK KST, zástupca 

SHS JAMES   
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- Chata M.R.Š. ;IK: E. Fábryová, Z.Jendţelovská, E.Škutová, A.Luhová, V. Fehérpataky,  

T: 14.-15.11.2013  

a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad členov IK v zmysle VP č.9 o cestovných 

náhradách. Z: P.Perhala, T: 31.12.2013 

Stav: termín plynie. Od posledného zasadnutia VV sa uskutočnila inventarizácia na Chate pri 

Zelenom plese, bez účasti zástupcu SHS JAMES. Bol určený termín inventarizácií na 

Zbojníckej chate a na Chate M.R.Štefánika. Bola určená náhrada za M.Herchla, ktorý sa do 

konca roka 2013 ospravedlnil z účasti v IK zo zdravotných dôvodov. Po dohode s SHS 

JAMES sa inventarizácia rekonštruovanej Chaty pod Rysmi uskutoční aţ v r.2014, v roku 

2013 bude vyhotovený súpis inventáru. 

Uznesenie 108/2013: VV ukladá majetkovej komisii KST pripraviť návrh na revitalizáciu 

všetkých chát KST. Z: M.Herchl, T: 13.12.2013 

Stav:  plynie predĺţený termín. Info M.Herchl – poţiadal o presun prerokovania návrhu na 

nasledujúce zasadnutie. Návrh uţ je spracovaný, ale nestihol ho dať na pripomienkovanie a 

odsúhlasenie  členom MK KST. Stane sa tak v nasledujúcich dňoch, následne dostanú 

materiál na oboznámenie  členovia VV. 
Uznesenie 110/2013: VV ukladá predsedovi UMK KST zabezpečiť učebné texty podľa 

poţiadaviek sekcií KST. Z: V. Povoda, M.Belás, T: 31.12.2013  

Stav:  termín plynie. Info V.Povoda – prioritne bolo doteraz riešené predloţenie ţiadosti 

o akreditáciu  (viac neţ 150 stranový elaborát, plus lektorský zbor interný aj externý), bolo to 

podané 5.11. 2013, teraz  bude priestor dokončiť prácu na učebných textoch.  

P. Perhala sa zúčastnil podávania novej akreditácie KST na ministerstve školstva  spolu 

s predsedom UMK KST M. Belásom. Akreditačná komisia bude o návrhu rozhodovať 

20.11.2013. 

Uznesenie 118/2013: VV schvaľuje, aby členským organizáciám TID z Nemecka, Maďarska 

a Srbska, ktoré v rokoch 2003-2005 poskytli KST príspevok na prípravu kroniky TID 

(Deutscher Kanusportverband  BRD 2 400 €, Magyar Kajak-Kenu Szövetség 1330 €, 

Kajakarski savez Srbije-odbor turizma 400 €), boli tieto ich príspevky, podloţené dokladom 

o bankovom prevode, resp. iným vierohodným dokladom  vrátené, nakoľko vydanie kroniky 

sa neuskutočnilo. Z: E.Fábryová, T: 31.12.2013  

Stav:  Termín plynie. V októbri RK KST preskúmala dostupné podklady a poslala stanovisko. 

M.Heinrich: z čisto právneho pohľadu je záleţitosť premlčaná, ale zostáva určitý morálny 

záväzok , ktorý neradno ignorovať, keď nasledujúca konferencia TID bude na Slovensku. 

Š.Kuiš: Ak je podľa Š.Barányho k dispozícii materiál v slovenčine a angličtine, vydajme ho. 

M.Herchl: SACR by moţno na vydanie prispela.  

P.Perhala: Vydanie blokujú spomínané zahraničné organizácie s odôvodnením, ţe materiál 

nie je dostatočne úplný. Š.Barány medzičasom dohodol s vodáckymi organizáciami TID 

z Nemecka, Srbska a Maďarska, ktoré si vrátenie peňazí nárokujú, zníţenie ich nároku. Podľa 

dohody z októbra 2013 by ich uspokojili menšie sumy, spolu v hodnote 1 400 € (oproti sume 

4 130 € v U118/2013).  

Hlasovalo sa, či VV schvaľuje, aby sa TID organizáciám Nemecka, Srbska a Maďarska 

vyplatilo v termíne do 30.6. 2014 spolu 1400 € (z titulu vrátenia prostriedkov poskytnutých na 

vydanie Kroniky TID, nakoľko sa Kroniku nepodarilo vydať). 
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 3; zdržal sa – 1;  návrh nebol schválený, v platnosti zostáva U118/2013 

Na návrh M.Herchla sa hlasovalo, či má Š.Barányi usilovať o súhlas zahraničných vodákov 

s vydaním neúplnej Kroniky v slovenčine. 

Uznesenie 182/2013: VV ukladá predsedovi slovenského výboru TID Š.Baránymu rokovať 

s vodáckymi TID organizáciami Nemecka, Srbska a Maďarska, s cieľom získať ich súhlas 

s vydaním TID Kroniky (neúplnej) v slovenčine. Z: Š.Kuiš, T: 30.4.2014   
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Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 2; zdržal sa – 1;  návrh bol schválený,    
Na základe predošlého uznesenia sa k tejto záleţitosti hlasovalo do tretice  -  o zrušení 

uznesenia 118/2013. 

Uznesenie 183/2013: VV ruší uznesenie 118/2013. 
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený jednomyseľne  
Uznesenie 120/2013: VV ukladá majetkovej komisii KST zamedziť negatívnej prezentácii 

KST v ruinách Športkempu T. Lomnica neodkladným  kontaktovaním aktuálneho majiteľa 

objektu, aby z priečelia vstupnej brány odstránil logá KST.  

Z: M. Herchl, E.Fábryová; T: 31.12.2013 

Stav:  plynie predĺţený termín. 

Uznesenie 123/2013:  VV berie späť návrh na zmenu vykonávacieho predpisu KST č. 1/2011 

o členstve predloţený na zasadnutie ÚR 3. - 4. júla 2013, schvaľuje návrh Mareka Heinricha 

na zmenu uvedeného vykonávacieho predpisu a navrhuje ÚR schváliť predĺţenie platnosti 

tejto zmeny. Z: M. Heinrich, T: 14.12.2013 

Stav: termín plynie. 

Uznesenie 128/2013:  VV ukladá na návrh P. Perhalu Organizačnej a legislatívnej komisii 

KST pripraviť návrh pokynov na zabezpečenie volebného VZ v roku 2014 a predloţiť návrh 

VV KST na prerokovanie. Z: M. Heinrich, T: 8.11.2013 

Stav: M.Heinrich poţiadal o predĺţený termín do nasledujúceho zasadnutia. P.Perhala 

upozornil, ţe na webe treba zverejniť aspoň pokyn pre RR, ktoré majú regionálne 

zhromaţdenie od 8.11. do 13.12.2013, aby si na zhromaţdení zvolili  delegátov na VZ 2014. 

Zaznel návrh upraviť text uznesenia v tom zmysle, ţe ide o návrh všeobecných pokynov pre 

prípravu riadneho VZ. Nové znenie bolo schválené hlasovaním. 

Uznesenie 128/2013-nové znenie: VV ukladá Organizačnej a legislatívnej komisii KST 

pripraviť návrh pokynov na zabezpečenie VZ. Z: M. Heinrich, T: 13.12.2013 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol  schválený   
Uznesenie 130/2013: VV schvaľuje registráciu ochranných známok a loga KST podľa 

písomného návrhu PK KST a ukladá PK KST pripraviť písomné podklady potrebné pre 

registráciu na podpis štatutárovi KST. Návrh na registráciu podať najskôr v januári 2014.   

Z: V. Povoda, P. Zajac; T: 31.1.2014 

Stav: termín plynie. 

V nadväznosti na splnenie U135/2013 bolo prijaté nové uznesenie: 

Uznesenie 184/2013: VV schvaľuje návrh listu v mene predsedu KST na majiteľa Chaty na 

Veľkom Inovci, s cieľom nakloniť ho pre také riešenie, aby chata slúţila aj turistom. 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 1; zdržal sa – 0;  návrh bol  schválený   
Uznesenie 136/2013: VV na návrh P.Perhalu schvaľuje komisiu na vytvorenie návrhu nového 

členského preukazu KST a zabezpečenie prechodu na túto novú formu preukazu od 1.1.2015, 

v zloţení P. Perhala, E. Fábryová, M.Heinrich, Š.Kuiš, Z.Jendţelovská, P.Zajac. Z: P.Perhala, 

E. Fábryová, M.Heinrich, Š.Kuiš, Z.Jendţelovská, P.Zajac T: priebeţne a do 31.12.2014    

Stav: termín plynie. P. Perhala informoval, ţe zvolal prvé zasadnutie komisie na 21.11.2013 

do Bratislavy. 

Uznesenie 137/2013: VV ukladá predsedovi KST informovať výkonný výbor o priebehu 

pilotnej prevádzky IS KST.  Z: P.Perhala T: 30.3.2014 a ďalej priebeţne. 

Stav: termín plynie 

Uznesenie 138/2013: VV ukladá predsedovi KST zabezpečiť obnovenie povolenia pre 

Národný výstup na Kriváň na ďalšie 5-ročné obdobie (2014-2018) - podať novú ţiadosť na 

obvodný úrad ŢP v Poprade. Z: P.Perhala, T: 31.10.2013 

Stav: ţiadosť podaná, rozhodnutie OÚŢP Poprad sa očakáva v zákonnej lehote. Zatiaľ neprišlo.  
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Uznesenie 139/2013: VV ukladá predsedovi KST vyvolať rokovanie so ŠL TANAP s cieľom 

dosiahnuť rekonštrukciu poškodeného chodníka na Kriváň a získať súhlas na umiestnenie 

informačnej a pamätnej tabule Národného výstupu na Kriváň v lokalite Tri studničky. 

Z: P.Perhala, T: 31.10.2013. 

Stav: list so ţiadosťou bol odoslaný, ŠL TANAP doteraz nenavrhol termín rokovania. 

Uznesenie 141/2013: VV schvaľuje materiál „Prehľad poplatkov za hostí a zástupcov vedenia 

KST v organizačnom štábe zrazov“, predloţený podpredsedom KST Š.Kuišom, ako povinnú 

prílohu Zmluvy o príspevku a spoluorganizovaní zrazov a stretnutí TOM. Riešiteľovi ukladá 

zaslať skompletizovaný návrh Zásad prípravy a organizovania zrazov KST členom ÚR KST 

najneskôr 30 dní pred zasadnutím. Z: Š.Kuiš, T: 13.11.2013 

Stav: termín plynie.   

Uznesenie 142/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu delegáciu KST na dvojstranné 

rokovanie KST-MTSz v zloţení P.Perhala, Š.Kuiš, Z. Jendţelovská, M. Herchl a zúčtovanie 

súvisiacich cestovných náhrad členov delegácie v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: 

P.Perhala, Š. Kuiš, Z. Jendţelovská, M. Herchl; T: 22.-24.11.2013  

Stav: termín plynie.  

Uznesenie 143/2013: VV ukladá na návrh P. Perhalu podpredsedovi pre organizáciu a legislatívu 

preskúmať moţnosti predĺţenia novej registrácie ochranných známok na pásové turistické značenie na 

Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Z: M.Heinrich, T: 30.11.2013 

Stav: termín plynie 

Uznesenie 144/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu V. Jeremiáša ako delegáta KST na 

Zraz VhT KČT  v termíne 12.-15.9. 2013 a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP 

č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, V. Jeremiáš; T: 12.9.2013 

Stav: delegát nedodal cestovnú správu.  

Uznesenie 146/2013: VV ukladá na návrh E. Fábryovej podpredsedovi pre organizáciu 

a legislatívu aby na základe platného legislatívneho rámca pripravil stanovisko a návrh 

informácie pre OaK KST aké sú ich povinnosti voči orgánom ŢP pri organizovaní verejných 

turistických podujatí. Z: M.Heinrich, T: 30.11.2013  

Stav: termín plynie 

Uznesenie 155/2013: VV ukladá majetkovej komisii pripraviť a do VV predloţiť návrh 

riešenia/úpravy ČOV na Chate M.R.Štefánika. Z: M.Herchl, T: 31.12.2013  
Stav: termín plynie 

Uznesenie 156/2013: VV ukladá majetkovej komisii zabezpečiť revíziu elektro-zariadení 

a elektroinštalácie na Chate M.R.Štefánika. Z: M.Herchl, T: 31.12.2013 

Stav: termín plynie 

Uznesenie 157/2013: VV na návrh predsedu RK KST ukladá Majetkovej komisii KST získať ďalšie 

dve konkurenčné cenové ponuky na rekonštrukciu škridlovej časti sedlovej strechy sídla KST. 

 Z: M.Herchl, T: 31.12.2013.  

Stav: Info M.Herchl - jeden z dvoch alternatívnych dodávateľov si uţ bol strechu zamerať, ale 

cenové ponuky napriek prísľubu ešte nedodali. Poţiadal o predĺţený termín. 

Uznesenie 160/2013: VV schvaľuje návrh RR KST Bardejov, aby sa vzhľadom na termín 

zimných prázdnin stretnutie TOM v rámci zimného zrazu uskutočnilo s jednodňovým 

posunom, t.j. zraz od štvrtku do nedele v termíne 30.1.-2.2., stretnutie TOM od piatku do 

pondelka, v termíne 31.1.-3.2.2013. Z: Z.Jendţelovská, S. Andrási, T: 31.1.2014 

Stav: termín plynie 

Uznesenie 161/2013: VV na návrh P.Perhalu schvaľuje návrh Dohody o partnerstve 

a spolupráci KST – ARD Transcarpathia Uţhorod. Poveruje predsedu KST podpísať 

predmetnú dohodu, ukladá Sekcii značenia KST odborne pripraviť potrebné podklady 

a vyčleniť ľudské zdroje  na vecné plnenie predmetu dohody. Z: P.Perhala, Z. Jendţelovská, 

E.Škutová; T: priebeţne 
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Stav: Zmluva bola podpísaná, je zavesená na webe. Uznesenie zostáva v sledovaní. 

Uznesenie 163/2013: VV na návrh P.Perhalu, sekcie LT KST a Sekcie mládeţe KST 

schvaľuje nominácie členov VV a členov sekcií na zimné zrazy 2014 a preplatenie súvisiacich 

cestovných náhrad podľa VP č.9  nasledovne: 

- delegáti VV na 48. ZZ KST (30.1-2.2.2014) a stretnutie TOM (31.1.-3.2.2013) v Bardejove 

E.Fábryová, Š. Kuiš, za sekciu LT  KST Ľ.Škumát, D.Mišík, za SM KST M. Šarvanec, Š. 

Trojan, člen čestného predsedníctva P.Perhala, členovia OŠ  Z.Jendţelovská, S.Andrási 

a J.Mitaľ,  

- delegáti VV na 8.MZZT KČT-KST-PTTK 6.-9.2.2014 Králíky (CZ) E. Fábryová, 

 Z.Jendţelovská, za sekciu LT KST A.Beloritová, M.Kubla, člen čestného predsedníctva 

P.Perhala, členovia OŠ Š.Kuiš, J.Mitaľ. Z: P.Perhala a nominovaní, T: viď termín zrazov 

Stav: termín plynie. 

 

Vzhľadom na hroziacu časovú tieseň VV konsenzom rozhodol, ţe kontrolou ďalších uznesení 

sa bude zaoberať len ak zostane na to čas. Uprednostnené budú ďalšie body programu. 

 

3. Vyhodnotenie 60. CZ KST a 44. stretnutia TOM (Z.Jendželovská, J.Racek, S.Andrási) 

J. Racek, predseda OŠ rozdal písomnú správu o zabezpečení zrazu. Nenaplnili sa predstavy 

o počte účastníkov, no ešte väčším sklamaním pre organizátorov bol nezáujem útvarov 

bratislavskej samosprávy podporiť celoslovenské podujatie zamerané na propagáciu 

Bratislavy. Nepodarilo sa získať potrebnú sumu, KBT ako organizátor utrpel stratu vyše 

5.000€. ATC Zlaté piesky má pekné plochy na stanovanie s moţnosťou kúpania, ale zúfalo 

nevyhovujúce ubytovanie v chatkách a montovanom „hoteli“ Flóra. Vyvolalo to dosť kritiky, 

ale  Bratislava nemá v súčasnosti alternatívu, kde by našlo vyhovujúce ubytovanie 1 000 

a viac turistov. Záujem o ponúknuté trasy bol slabý, zrejme si mnoho účastníkov spravilo 

individuálny program spoznávania hlavného mesta. Viacerí účastníci kritizovali, ţe na 

jubilejný zraz to bolo príliš skromné. Snaha bola, no organizátori naozaj nemali prostriedky 

ani moţnosti na slávnostnejší priebeh podujatia.  

Z. Jendţelovská: doplnila informáciu z priebehu PTZ a 44.stretnutia TOM. 

M. Herchl: napriek tomu, ţe sa vyskytli spomínané problémy s kvalitou ubytovania, zraz bol 

organizačne pripravený dobre. Výhrady mal ku kumulácii zasadnutí vrcholových orgánov 

KST (VV, ÚR, VZ) v termíne zrazu.  

Š.Kuiš: pozastavil sa nad tým, ţe finančne zraz skončil v strate. Vyţiadal si doplnkové 

informácie ako bol zostavený zrazový rozpočet. 

P.Perhala oboznámil VV s návrhom ocenení - ĎL pre všetkých členov štábu, plaketu KST pre 

partnerov, o návrhu plakiet sa hlasovalo :  

– pre Cykloklub Bernard Slovakia (lekárska sluţba počas zrazu) 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol  schválený   
- pre Pivovar Steiger 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol  schválený   
Uznesenie č.185/2013: VV schvaľuje udelenie plakety KST za podporu 60. CZ KST a 44. 

stretnutia TOM v Bratislave Cykloklubu Bernard a Pivovaru Steiger. Z: P.Perhala, 

T:31.12.2013  
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol schválený 
P.Perhala ako predseda organizujúcej bratislavskej regionálnej rady (KBT) predniesol ţiadosť 

KBT o finančnú výpomoc z ústredia KST na úhradu rozpočtového schodku  (poloţka 2 836, 

66 € za ubytovanie detí a mládeţe) buď z 2%, alebo poskytnutím bezúročnej pôţičky, tak ako 

mu uloţil VV KBT. Faktúra bola splatná 31.7.2013. Návrh poslal VV KST písomne 

30.10.2013. 
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Uznesenie č.186/2013: VV schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôţičky pre KBT vo výške 

2836,66 €, so splátkovým kalendárom rozloţeným na 5 rokov. Dohodu o pôţičke urýchlene 

pripravia podpredsedovia – štatutári KST. Z: E.Fábryová, M. Heinrich; T: 15.11.2013 
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený jednomyseľne  
  

4. Vyhodnotenie 50. stretnutia čitateľov časopisu KS (J.Racek, P.Dragúň, Z.Kollárová) 

Bod uviedol P.Perhala, dal slovo organizátorom. 

P. Dragúň, predseda RR KST Topoľčany: našou ambíciou bolo pripraviť podujatie, na ktorom 

sa budú všetci cítiť dobre, aj domáci aj tí, čo prídu. Do prípravy sme zapojili čo najviac 

miestnych ľudí, nielen turistov, podujatím ţila celá obec, len počasie príliš nespolupracovalo. 

V sobotu vytrvalý dopoludňajší dáţď určite odradil mnoho ľudí, ale skalných turistov nie. 

Postupne sa vyčasilo a napokon bolo na Michalovom vrchu príjemne, tak ako sme si to 

predstavovali. Ak treba pre poučenie spomenúť s čím som nebol spokojný – tých príhovorov 

z pódia bolo priveľa, pri rečnení na turistických podujatiach by vţdy malo platiť, ţe menej je 

viac. Druhá vec, dotkli sa nás slová predsedu sekcie PT J. Racka, ţe nebyť jeho, nebolo by 

pre delegáciu KST ţiadne ubytovanie. Pre KST bola spravená rezervácia v skanzene, tak ako 

aj pre Dajamu, ale na poslednú chvíľu prišiel neplánovane majiteľ rezervovaného domu a ten 

má vţdy prednosť, bolo treba prejsť na plán B. 

Do tretice – výška dotácie na stretnutie čitateľov =300 €, kým na stretnutie priaznivcov KST, 

hoci tam býva podstatne menej ľudí, je v tomto roku 500 €. Pre budúcnosť by som odporúčal 

paritu, dať výšku dotácie na tieto dve podujatia narovnako.  

J.Racek, predseda sekcie PT: po organizačnej stránke samotné podujatie bez pripomienok. 

Kritické slová zo sekcie PT za ubytovanie boli vyslovené a mali svoje opodstatnenie.  

P. Dragúň: To sú ale viac-menej štábne problémy, ktoré sme si mali vydiskutovať na úrovni 

štábu a nezaťaţovať celú turistickú verejnosť. 

M. Herchl, člen redakčnej rady KS: Zhodnotil podujatie veľmi pozitívne. Ukázalo sa, ţe aj 

zdanlivo málo atraktívna lokalita má čo ponúknuť a bolo cítiť ţe všetci Klíţania sa vţili do 

úlohy hostiteľov. Pokiaľ je dôvod na kritiku (sekcia PT), nemalo by sa to riešiť bez rozmyslu, 

hromadným mailom. 

D.Valúch, člen redakčnej rady KS: pripojil sa k tomu čo uţ bolo povedané. 

V. Povoda: prekvapila ho veľmi dobrá účasť, svedčí to o kvalitnej propagácii. 

E. Fábryová: na toto podujatie dáva KST menej preto, lebo je tu ešte spoluorganizátor – 

DAJAMA, kým na organizáciu stretnutia priaznivcov je KST sám. 

P. Dragúň: berie toto vysvetlenie. 

Š.Kuiš: potvrdilo sa, ţe úspech turistického podujatia, ak úspechom myslíme účasť, je do 

značnej miery závislý od propagácie. Samozrejme počasie môţe tej propagácii pomôcť, alebo 

poškodiť. Poznámka k mailovej komunikácii – je to prejav počítačovej negramotnosti keď sa 

hore-dolu posiela všetkým všetko. Treba si rozmyslieť, kým človek odošle hromadný mail. 

P.Perhala: podujatie bolo starostlivo pripravené, organizátori sa ozaj vyznamenali, zaslúţia si 

uznanie. K podpore podujatia zo strany KST patrí nielen finančná dotácia, ale aj to, ţe KST 

dal vyrobiť odznak a magnetku s motívom jubilea. On osobne pomáhal pri predaji 

propagačných materiálov KST, takţe videl aký bol záujem, hlavne o tú magnetku. 

VV vzal informácie na vedomie. 

 

5. Aktuálne úlohy Klasifikačnej komisie (V.Povoda, M.Petrík) 

Predseda Klasifikačnej komisie KST (KK) M.Petrík sa ospravedlnil, jeho správu o stave 

výkonnostnej turistiky predniesol V.Povoda. V správe sumarizoval schválené zápočtové cesty  

za rok 2012, sumarizácia roka 2013  bude moţná najskôr v januári 2014. Pokračuje trend 

klesajúceho záujmu o výkonnostné odznaky a triedy. Motivácia je biedna, ak výkonný výbor 
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niečo nevymyslí, čoskoro z výkonnostnej klasifikácie zostane len metodika bez reálneho 

plnenia. Pritom turistika by si mala udrţať vyváţenosť troch komponentov – je to aj relax, aj 

kultúrno-poznávacia aktivita, ale stále by to mal byť aj nejaký výkon, len vďaka 

výkonnostnému rozmeru môţe byť turistika povaţovaná za outdoorový šport a môţe sa ako 

šport uchádzať o štátnu podporu. 

Klasifikačná komisia navrhuje výkonnému výboru KST schváliť udelenie titulu Majster 

turistiky Vladimírovi Povodovi a Márii Povodovej. Obaja manţelia Povodovci splnili 

a zdokumentovali splnenie podmienok pre udelenie majstrovského titulu.   

Predseda KK KST poţaduje prístup na stránku www.kst.sk, aby mohol aktualizovať rubriku 

venovanú výkonnostnej turistike.  

P.Perhala: spomedzi klasifikátorov má prístup na web Ľ. Škumát, ale ak je to nedostačujúce, 

nie je problém poskytnúť prístup aj M. Petríkovi. Správu KK vzal VV na vedomie. Členovia 

VV mali moţnosť oboznámiť sa s návrhom KK na udelenie titulu Majster turistiky obom 

manţelom Povodovcom. Predseda dal hlasovať o udelení titulu pre kaţdého zvlášť:  

- udelenie titulu Majster turistiky Vladimírovi Povodovi 
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený jednomyseľne  
-udelenie titulu Majster turistiky Márii Povodovej 
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený jednomyseľne  
Uznesenie 187/2013: VV na návrh klasifikačnej komisie KST schvaľuje udelenie titulu 

Majster turistiky Vladimírovi Povodovi a Márii Povodovej. Z: P.Perhala, T: VZ KST 2014  
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený jednomyseľne  
Na záver tohto bodu sa o 17:06 h z ďalšieho priebehu zasadnutia VV ospravedlnil Š.Kuiš. VV 

zostal aj po jeho odchode uznášaniaschopný. 

 

6. Návrh rozpočtu KST na rok 2014 (E. Fábryová)                                                      

Podpredsedníčka KST pre ekonomiku a marketing E. Fábryová členom VV ospravedlnila za 

nedodrţanie 5-dňovej lehoty, návrh rozpočtu im na oboznámenie a pripomienkovanie poslala 

aţ tesne pred termínom zasadnutia VV, ale poslala. Komentovala príjmovú aj nákladovú 

stránku rozpočtu.  

Do príjmov nedávala ţiadne sumy štátnej dotácie, len očakávané príjmy – príjmy z členského, 

ktoré moţno len odhadnúť a výnosy z nájmu vysokohorských chát. V rozpočte nie sú 

výdavky na zasadnutia VV, ÚR a VZ KST a činnosť KST, podujatia KST s výnimkou 

zimného zrazu KST v Bardejove a činnosť sekcií a komisií KST, s výnimkou Majetkovej 

komisie. Starostlivosť o majetok si vyţaduje inventarizáciu, v rozpočte sú cestovné náklady 

členov inventarizačných komisií.  

M. Herchl: pripomienka týkajúca sa Chaty M. R. Štefánika – celý výnos z nájmu tejto chaty 

v nasledujúcom roku navrhuje Majetková komisia poskytnúť naspäť, na jej rekonštrukciu t.j. 

20.000,- €. Ţiadal doplniť výdavkovú časť rozpočtu o sumu 19.500,- € na vypracovanie 

projektovej dokumentácie na výstavbu chaty na Skalke.   

V.Povoda: pripomienka k príjmovej časti rozpočtu – nerátame s dotáciou na značenie? 

M. Herchl: príjmovú stránku by mohli vylepšiť aj prostriedky z eurofondov, treba spracovať 

návrh projektového riešenia na vybudovanie chaty na Skalke, získať na to zahraničného 

partnera aby sa dalo čerpať z  EÚ fondu EUROREGIÓN (medzinárodná spolupráca, kultúra). 

P.Perhala: jeho dojem z návrhu rozpočtu kde nie sú plánované ţiadne prostriedky na sekcie, 

komisie, na činnosť KST je, ţe KST sa mení na obchodnú spoločnosť... 

E. Fábryová: zopakovala, ţe v príjmovej časti sú len vlastné zdroje. Získanie dotácie, 

prípadne prostriedky z projektov, to sú zatiaľ len fiktívne príjmy.  

P. Perhala: vypísané sú dva projekty MŠVVŠ SR, z jedného je šanca získať prostriedky na 

značenie, z druhého na PTZ. 

http://www.kst.sk/
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V. Povoda: Ekonomická komisia (EK) by mala spraviť k návrhu stanovisko, takto sa návrh 

nedá predloţiť Ústrednej rade, treba k tomu určitú interpretáciu. 

Hlasovalo sa o návrhu V. Povodu  - vrátiť návrh rozpočtu do EK na dopracovanie. 

Uznesenie 188/2013: VV neschvaľuje predloţený návrh rozpočtu. Ukladá vrátiť návrh do EK 

KST na dopracovanie. Z: E.Fábryová, T: 10.12.2013                                   
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 2;  návrh bol schválený    

 

7. Príprava projektov na MŠVVŠ SR (P.Perhala, E.Fábryová)   

Bod nestihol byť prerokovaný, presúva sa do programu nasledujúceho zasadnutia.        

 

8. Organizačné zabezpečenie XV. VZ KST (M. Heinrich)        

Bod nestihol byť prerokovaný, presúva sa do programu nasledujúceho zasadnutia.        

 

9. Rozšírený VV s RR KST Topoľčany a predsedami O a K KST regiónu  

Predseda KST P.Perhala privítal domácich funkcionárov na zasadnutí  VV KST, predstavil  

členov VV a ich agendu. Predseda RR KST Topoľčany P. Dragúň  predstavil funkcionárov 

RR a prítomných predsedov OKST z regiónu. V regióne majú 581 organizovaných turistov, 

zaznamenali medziročný nárast. Predseda RR ďakuje všetkým predsedom OKST čo sa o to 

zaslúţili, je to podľa jeho skúsenosti tak, ţe aký predseda, taký klub. Rozdielne funguje klub 

v meste a na dedine. Mestský klub zdruţuje ľudí s podobnou predstavou strávenia voľného 

času, kým dedinské kluby sú aj komunitne významné, zapájajú sa do spoločenského ţivota 

obce, organizujú brigády, sezónne spoločenské udalosti (pochovávanie basy, majáles, 

Mikuláš). Okrem turistického programu zdolávania kilometrov a prevýšenia je to často aj 

verejnoprospešná práca - obnova značenia, budovanie drobnej infraštruktúry (prístrešky, 

studničky, informačné panely náučných chodníkov), zbieranie smetí v okolí chodníkov 

a odpočinkových miest. Topoľčiansky región má svoj letný aj zimný zraz, vţdy v spolupráci 

s vedením príslušnej obce. Sú to víkendové podujatia, zúčastňuje sa okolo 150 turistov. Na 

zimných zrazoch sa aj premieta, kluby sa predstavujú prezentáciou svojej činnosti, býva súťaţ 

fotografií. Kopce v okolí majú dôverne prechodené, podnikajú preto autobusové zájazdy do 

vzdialenejších a vyšších hôr. Vekový priemer registrovaných turistov  aj v tomto regióne 

stúpa, mladých je poskromne, tí čo boli, odrástli, TOM nepracujú, aspoň ţe nejaké deti chodia 

s rodičmi.  K relaxačným aspektom turistiky patrí nielen pobyt a pohyb na čerstvom vzduchu 

ale aj dobré vzťahy, rodinná atmosféra a priateľský duch.  

D. Petrovič, Krásno, predseda KZ: značenie sa nedá robiť pre peniaze, kto prichádza 

s predstavou, ţe zarobí, dlho nevydrţí. Hlavná odmena má iné podoby - poďakovanie 

turistov, dobrý pocit z udrţiavania diela, o ktoré  sa zaslúţili otcovia. Región má cca 100 km 

TZT, sú sporné miesta v rozdelení značkárskych okresov, problémy so spriechodňovaním 

chodníkov po polomoch. Chodník bez údrţby zarastie a uţ ho nikto neobnoví, turistické 

značky sú tŕňom v oku niektorých poľovníckych zdruţení, poľovníci majú záujem  

obmedzovať vstup turistov do lesa, povaţujú ho za svoj revír, lobby poľovníkov má silný 

vplyv a dosah. 

B. Minarovičová, predsedníčka Alpin-turist klubu Javorina Jacovce: sú malý klub, taká väčšia 

rodina, vekové rozpätie od detí po seniorov. Snaţia sa o celoročnú činnosť. Na túry sa vţdy aj 

niečo napečie.   

J. Bočkay, predseda TK Javor Bošany:  turistika má v poslednej dobe čoraz viac prekáţok. 

Aký má KST dosah na legislatívu? Turistické značky by mali vlastníci lesa znášať ako vecné 

bremeno a rešpektovať. Ak má byť organizovaná turistika príťaţlivá, nemohli by mať 

turistické kluby oproti individuálnym turistom nejaké zvýhodnenia? 
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J. Bajcár, za KST Borina Nitrianska Streda:  zúčastnil sa procesu tvorby nového úseku značky 

a bol šokovaný koľko povolení je k tomu treba získať. Je to administratívne veľmi zloţité. 

Turisti sa podieľajú na brigádach, ktorými sa lesné prostredie kultivuje (čistenie lesa, obnova 

studničiek), napriek tomu poľovníci povaţujú turistov priam za „škodnú“. Osobitným 

problémom sa stávajú štvorkolkári. Má niekto nejaký návod ako si s nimi poradiť? 

Odmenou pre turistu keď vyjde na kopec je rozhľad z vrchu. Tunajšie vrchy sú prevaţne 

zarastené stromami, prišli by vhod rozhľadne, na to ale treba súčinnosť obcí.  

A. Mosná, predsedníčka KST Bojná: cení si čo kto robí pre turistiku, ale chýba jej vo 

vrcholovom orgáne  KST taký kolektívny duch, aký majú oni v RR KST Topoľčany. Mohlo, 

resp. vedelo by ústredie KST pomôcť s metodikou projektov?  Ak  niekde s podaním projektu 

uspeli, bolo by dobre informovať aj ostatné kluby, ako treba postupovať pri získavaní 

prostriedkov na činnosť.  

E. Fábryová: -Podľa toho o čom sa tu zatiaľ hovorí, usudzujem, ţe RR nemá majetok. 

P. Dragúň: -Správny postreh, nemáme majetok. 

E. Fábryová: -To vidno. Ste tým pádom oslobodení od rozsiahlej agendy, máte čas na 

samotnú turistiku a uţívate si ju. Aţ vám trochu závidím. Verte, ţe byť vo vrcholovom orgáne 

KST je dosť frustrujúce. Kontakt s inštitúciami na celoslovenskej úrovni, rokovania na 

ministerstvách s cieľom zlepšiť pozíciu KST, získať viac opory v legislatíve, viac 

prostriedkov na činnosť, hľadanie moţností ako zredukovať prekáţky v agende značkárov, 

myslím zloţitosť ich zúčtovania, atď. Veľa úsilia, málo výsledkov, málo vnútorného pocitu 

spokojnosti... 

M. Herchl, V.Povoda: reagovali na zmienku D. Petroviča o sporných hraniciach značkárskych 

okresov medzi RR Topoľčany a RR Trnava. Podľa nich, ak sú nejasnosti, treba len aby sa 

dohodli príslušní predsedovia komisií značenia, ktorých sa to týka.  

M. Herchl: upriamil pozornosť na heslár osobností turistiky, uţ je na webe, vyzval RR aj 

kluby na súčinnosť, vypĺňanie dotazníka.  

E. Vicelová, za KST Spartak Bánovce nad Bebravou:  turistický klub v Bánovciach je 

aktívny, ţivotaschopný, popri senioroch vo veku 60+, funguje silné jadro mladších so 

zameraním na cykloturistiku. Chodia nielen do hlavných slovenských pohorí ale aj do 

zahraničia. Čo sa týka blízkeho okolia Bánoviec, venujú sa obnovovaniu studničiek, 

vybudovali prístrešok na Čiernom vrchu,  s výhľadom na Kšinnú a Bánovce. Dvaja členovia 

klubu tam vyšli osláviť s priateľmi  svoju 80-ku. Turistika je skvelý spôsob ako si spríjemniť  

seniorský vek.  

M. Smatana, predseda KST Kroko-Velo Tesáre: je smutné, ţe dnes väčšina rodičov nielenţe 

nechodí s deťmi na výlety do prírody (namiesto toho sa idú prechádzať do nákupného centra), 

ale často ani nemajú ochotu pustiť deti na akciu ktorú pre verejnosť organizuje turistický 

klub. Pritom program sa snaţíme prispôsobiť tak aby bol príťaţlivý aj pre deti, nechýbajú 

súťaţe, hry, zábava. Osobitnou kapitolou sú celoslovenské zrazy, uţ to nie je také atraktívne 

ako bývalo, chýba zvýhodnenie pri doprave a ubytovaní.  

P. Maťašeje, predseda KST Ostrá Veľký Klíţ: v obci má turistika peknú tradíciu. Celoročne 

chodia do blízkych pohorí, sviatkom sú turistické expedície do zahraničia. Majú aj podujatia 

vyslovene pre deti – šarkaniáda, snehuliakiáda, pyţamová párty. Turisti sú v obci viditeľní 

a rešpektovaní ako spolok obohacujúci spoločenský ţivot. Ako novinárovi mu v KST chýba 

informačný priestor pre činnosť miestnych klubov. Krásy Slovenska sú hodnotný časopis, ale 

nemohli by viac písať o turistoch, publikovať mapy?  Keby redakcia vyzvala kluby nech 

napíšu niečo zaujímavé zo svojho okolia, alebo zo svojej činnosti, iste by z klubov prišli 

zaujímavé príspevky, len treba dať takú výzvu – na stránky časopisu aj na web KST. 

D.Valúch: námet prednesie v redakčnej rade.  
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P. Dragúň, predseda KST Ţochár Topoľčany: klub je aktívny, víkendové podujatia robia 

skoro kaţdý týţdeň. Ak sa ľudia na podujatí cítia dobre, radi prídu aj nabudúce. Jeden námet: 

turistické záznamníky sú uţ moţno preţitou formou turistickej motivácie, mnoho mladých 

teraz zaujal geocashing (hľadanie odkazov s pomocou GPS súradníc), nedalo by sa to nejako 

vyuţiť? Vypĺňať dokumentáciu zápočtových ciest (ZC) sa tieţ skoro nikomu nechce. Keď 

niekto chce robiť výkonnostnú turistiku, nech sa páči,  my tu robíme skôr turistiku zameranú 

na dobré medziľudské vzťahy neţ na výkony. 

V.Povoda: dokumentácia ZC sa obvykle spomína ako nejaký strašiak, nutné zlo kvôli 

získaniu odznaku, ale pozrime sa na to inak – cenná je práve tá dokumentácia, to je ten 

zosilovač spomienok. Keď  sa po čase pozriem do dôsledne spravenej dokumentácie, 

spomeniem si celkom presne aj po rokoch čo sme kde prešli, videli, zaţili. 

P. Dragúň: čas ktorý ste mali vymedzený na debatu s nami uplynul. Ďakujeme, ţe VV zavítal 

do Topoľčian, ţe ste si vypočuli naše námety aj trochu dobre mienenej kritiky. Zajtra robíme 

výstup na Tematín, ak by sa chcel pridať aj niekto z výkonného výboru, budeme radi. 

P. Perhala na záver udelil P. Dragúňovi a P. Maťašeje ocenenie za veľmi dobre pripravené 50. 

stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Poďakoval za pozvanie na sobotňajšiu túru, ale 

účasť tento krát neprisľúbil, nemal so sebou turistickú výstroj. Cení si, ţe dobrovoľní 

turistickí funkcionári z topoľčianskeho regiónu si našli čas na stretnutie s VV KST a boli 

ochotní podeliť sa o svoje názory na turistickú činnosť na klubovej  aj celoslovenskej úrovni. 

 

10. Rôzne 

10.1  P.Perhala informoval o svojej účasti na konferencii ERA 10.-13.10.2013 v srbskom 

meste Vršac. ERA tam prijala troch nových členov, za Ukrajinu bola prijatá agentúra 

miestneho rozvoja a  cezhraničnej spolupráce ARD Transcarpathia z Uţhorodu. Druhý 

ukrajinský subjekt, občianske zdruţenie Karpatské Steţki sa diskvalifikoval tým, ţe v lete 

prestal s ERA komunikovať a konferencie sa nezúčastnil. Konferencia schválila nový štatút 

asociácie, Lis Nielsen bola potvrdená ako prezidentka na ďalšie volebné obdobie, zrušili dve 

stále komisie (turistika, značenie), ktoré nahradili  pracovnými skupinami na dobu určitú. L. 

Nielsen je poverená koordinovať vývoj okolo diaľkových trás  E3 a E8, účastníci konferencie 

schválili Bratislavu ako miesto konania Konferencie ERA v termíne 22.-27.9.2015. P.Perhala 

odovzdal prezidentke zásielku kovových odznakov ERA, ktoré si asociácia objednala od 

slovenského dodávateľa, firmy IVACO (M. Ivanka). VV vzal informáciu na vedomie. 

10.2  Z.Jendţelovská informovala o záveroch trojstretnutia značkárov KČT-PTTK-KST, VV 

vzal informáciu na vedomie.  

10.3 P.Perhala informoval o priebehu a výsledkoch dvojstranného rokovania KST- KČT 18.-

20.10.2013 v Pezinku. Rokovanie malo konštruktívny priebeh, všetky body podľa programu 

boli prerokované. Na ďalšie rokovanie budú prizvaní predsedovia sekcií značenia. Zápisnica 

je v štádiu pripomienkovania. Š.Kuiš doplnil poznatok zo spoločnej vychádzky k rozhľadni na 

Veľkej Homoli – do pozornosti SZ KST:  značenie TZT z V. Homole  je v zlom stave. VV 

vzal informácie na vedomie. 
10.4  Z.Jendţelovská informovala ţe dôvod Uznesenia 140/2013 (návrh zmluvy medzi lyţiarskymi 

sekciami KST, KČT, PTTK) zanikol, myšlienka takejto zmluvy nenašla podporu vo vedení KČT ani 

PTTK.  VV vzal na informáciu na vedomie. 

10.5 Na ústredie KST boli od predchádzajúceho zasadnutia VV doručené návrhy na ocenenia 

z RR KST Trenčín, RR KST Čadca, RR KST Bratislava (KBT), RR KST Roţňava, RR KST 

Rimavská Sobota a z KST Baník Špania Dolina. O návrhoch na udelenie Strieborného 

odznaku (SO) KST, Zlatého odznaku (ZO) KST a Plakety KST rozhodoval VV hlasovaním 

individuálne ku kaţdému návrhu. Navrhnuté Čestné uznania (ČU) KST a Ďakovné listy (ĎL) 

KST udelil predseda KST vo svojej kompetencii.  
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Uznesenie 189/2013: VV na základe doručených návrhov schvaľuje ocenenia nasledovne: 

ZO KST – Š. Beláňovi, M. Beňovi, D. Lamperovi, V. Longauerovi, M. Miklošovi, V. Miklošovi, M. 

Mistríkovi, Š. Paškovi, M. Rýsovi, J. Gurskému, B. Motyčkovi, L. Wilhelmerovej. 

SO KST – M. Ţitňanovi, J. Arbetovi, F. Jirkovskému, M. Kovalíkovi, J. Janíkovi, S. Cigánikovi, M. 

Budovcovi, M. Kollárovej, J. Šúrovi, P. Repaskému, J. Lascákovi.  

ČU KST – M. Šiškovi, J. Pinčiarovi, O. Baránkovi, P. Chovaňákovi, M. Chládkovi, J. Fonosovi, I. 

Pavanovej, M. Völgyákovi, A. Lukáčovi.  

Plaketu KST – Z. Borbášovi, Športklubu turistiky Kysucké Nové Mesto, Z: P.Perhala, T: 31.12.2013 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  uznesenie ako celok bolo schválené. 

VV berie na vedomie  rozhodnutie predsedu KST udeliť  

ČU KST – M. Kordošovi, V. Vaclavovej, M. Marazovi, S. Kalininovi, Z. Dolinskej, J. Podskočovi, J. 

Sečánymu, L. Murárikovi, I. Snopkovi, S. Švaňovi, E. Priečkovi - in memoriam, J. Malčovskému, J. 

Košútovi, B. Galvánkovi, J. Machalovi, V. Bírešovi, M. Koskovi, Š. Rybovi, M. Stebilovi. 

ĎL KST – P. Dragúňovi, E. Peterskému, D. Peterskému, F. Moraveckému, Z. Jendţelovskej, Ľ. 

Šopákovi, J. Podmanickému, J. Dingovi, J. Puncochářovi, Z. Puncochářovej, P. Perhalovi, M. 

Perhalovej, D. Alföldymu, P. Zajacovi, K. Martonovej, M. Cholczovej, J. Rackovi, M. Patrovičovi, Ľ. 

Rozvadskému, L. Dianovej, P. Hrdličkovi, V. Ješkovi, J. Oravcovi, J. Pospíšilovi, A. Ješkovi, B. 

Ješkovi, M. Lörincovej, M. Kublovi, R. Šimkovi, H. Kublovej, L. Bimbovi, Jurajovi Ábelovi, Jánovi 

Ábelovi, P. Klučiarovi, R. Šándrikovi, A. Benčíkovej, M. Šumšalovi, J. Karovičovi, A. Vallovi, L. 

Gregorovej, V. Gábrišovi, R. Matovičovi, P. Bedočovi, D. Sporinovi, P. Szomogyimu, J. Hurtovi, K. 

Moroczovej, M. Kobzovej, A. Gašparíkovi, O. Uherovej, M. Faragoovej, K. Šuškovej, N. Jančárovej, 

B. Biščovej, M. Polakovičovej, L. Berkovej, T. Molnárovej, M. Vajdovi, M. Jíchovej, N. Čongovej, 

V. Malgotovej, M, Klainovi, K. Lapuníkovej, S. Andelovi, K. Halabrinovej, D. Pavelkovi, Š. 

Kleinovi, D. Horňákovi, M. Machatovi, H. Andelovej, S. Andelovej, R. Lackovej, Cs. Farragó, M. 

Pilipovi, R. Feketemu, B. Pánisovi, Z. Zajacovej, Z. Flickingerovi, bezpečnostnej agentúre B.o.B  

Security s.r.o., OKST Volovec Roţňava.  

Z: P.Perhala, T: 31.12.2013 

10.6  P.Perhala uviedol dve poţiadavky na školenia. Sekcia LT KST ţiada 500 € na školenie 

inštruktorov pre potreby 48. ZZ KST v Bardejove. Sekcia VT KST vyčíslila svoju poţiadavku na 

6 000 €. 

Uznesenie 190/2013: VV schvaľuje pouţitie prostriedkov zo schváleného rozpočtu KST na školenia 

v objeme 500 € na školenie sekcie LT KST. Z: E. Fábryová, T:6.-8.12.2013.  
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený 

10.7 P.Perhala informoval o príprave turistickej konferencie s medzinárodnou účasťou v Trnave, 

predloţil návrh Zmluvy o výpoţičke (priestorov), návrh vypracovalo Západoslovenské múzeum, 

v jeho priestoroch bude úvodný spoločenský program konferencie.  

Uznesenie 191/2013:  VV  schvaľuje  Zmluvu  o  výpoţičke, poveruje predsedu KST podpísať ju. 

Z: P.Perhala, T: 15.11.2013  
Hlasovanie: ZA - 6hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený 

10.8 P.Perhala informoval o pozvánke na valné zhromaţdenie ÖTK 23-24.11.2013 vo Viedni. 

P.Perhala a traja členovia VV budú v tom čase na dvojstrannom rokovaní KST – MTSZ, ďalší traja 

členovia VV neprejavili záujem zúčastniť sa snemovania rakúskych turistov. Sekretariát  zašle v mene 

P. Perhalu poďakovanie za pozvanie  a ospravedlnenie sa z účasti. 

10.9 P.Perhala poţiadal, aby sa do zápisnice dostala v podobe uznesenia informácia 

o výsledku per rolam hlasovania VV o forme podania ţiadosti o akreditáciu. Hlasovanie 

prebehlo v dňoch 17.- 23.10.2013. 

Uznesenie č. 192/2013: VV na návrh predsedu UMK KST schvaľuje, aby KST poţiadal 

o akreditáciu bez FTVŠ, v troch samostatných ţiadostiach, na školenia: 

- odborník v športe (inštruktor turistiky I. aţ III.stupňa) 

- inštruktor značenia turistických trás  

- rozhodca Pretekov turistickej zdatnosti.  

Z: P.Perhala, M.Belás; T: 5.11.2013 
Výsledok elektronického hlasovania: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0, dvaja nehlasovali; návrh bol schválený,   
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P.Perhala odporúča nahradiť uznesením 192/2013 neúplné, resp. zmätočné uznesenie 

173/2013 prijaté k tejto otázke na mimoriadnom zasadnutí VV dňa 20.10.2013.  
 

Zasadnutie VV KST ukončil predseda KST o 19:45 h.  

 

 

Zapísal: Dušan Valúch, generálny sekretár KST 

 

 

 

Overil:                   Peter Perhala 

          predseda Klubu slovenských turistov 


