
Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

13.12.2013, Čadca    
                                                                                                                                                          

Prítomní: Členovia VV: P. Perhala, M. Heinrich (od 15.50), E. Fábryová (od 11.45), Š. Kuiš, M. 
Herchl, V. Povoda, Z. Jendželovská.  
Prizvaní
Ospravedlnili sa: V. Fehérpataky, Z. Kollárová. 

: J. Pullmann, A.Mazániková, J. Mitaľ, S. Andrási, V. Jeremiáš, F. Žabka, D. Valúch.  

 
Program podľa pozvánky:  

1. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala)                         
2. Projekty na MŠVVaŠ SR a iné organizácie (P.Perhala)   
3. Príprava rokovania Ústrednej rady KST 14.12.2013   (M.Heinrich)                                              
4. Návrh rozpočtu KST na rok 2014 (E.Fábryová)                                                      
5. Organizačné zabezpečenie VZ KST (M.Heinrich)                                              
6. Príprava 8.MZZT (P.Perhala, Š.Kuiš, J.Mitaľ) 
7. Príprava 48.ZZ KST a stretnutia TOM (Z.Jendželovská, J.Mitaľ, S.Andrási) 
8. Aktuálne úlohy Sekcie vysokohorskej turistiky (Z.Jendželovská, V.Jeremiáš) 
9. Predbežná správa o hospodárení za rok 2013 
10. Rozšírený VV s RR KST Čadca a predsedami O a K KST regiónu  
11. Rôzne                      

 
O 10.00 h neboli z členov VV prítomní podpredsedovia M. Heinrich a E. Fábryová, 
vzhľadom na uznášaniaschopnosť predseda otvoril zasadnutie. Pripomienky na doplnenie 
programu neboli, s tým že poradie sa prispôsobí prítomnosti predkladateľov. Body sú 
v zápisnici uvedené v tom poradí ako boli prerokované. 
 
1. Kontrola úloh 
Zo sledovania sa vypúšťajú uznesenia: 26, 108, 118, 141, 142, 144, 146, 170, 175, 176, 177, 
178, 179, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, všetky z roku 2013. 
Uznesenia zostávajúce v sledovaní
(poznámka zapisovateľa: zatiaľ som v tomto prehľade zachoval aj viaceré z tých vypustených, 
ak bol popri konštatovaní splnenia nejaký ďalší komentár) 

: 

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, J. 
Racek, T: predĺžený do 31.12.2013  
Stav: plynie predĺžený termín. Info Z. Jendželovská – prebehla jazyková a obsahová  
korektúra záznamníka, v určenom termíne bude k dispozícii na zverejnenie a tlač. 
Uznesenie 110c/ 2012: VV schvaľuje svojpomocnú opravu/výmenu plota vo dvore sídla KST. 
Z: P. Perhala, T: 30.5.2014 
Stav:  termín plynie. 
Uznesenie 21/2013: VV ukladá sekcii značenia zaoberať sa zmenou odmeny za splnenie 
značkárskej úlohy v náročnejšom teréne, podľa kritéria, ktoré si sekcia sama určí (napr. 
nadmorská výška terénu, prevýšenie na trase, alebo „sťažená dostupnosť“). Z: 
Z.Jendželovská, E.Škutová; T: dlhodobá úloha, KT 31.12.2013 
Stav:  Z. Jendželovská predniesla požiadavku sekcie značenia na zrušenie uznesenia. 
V.Povoda sa zaujímal či SZ KST pracuje na softvérovom riešení (adaptácia značkárskeho 
programu z KČT) o ktorom sa hovorilo na aktíve značkárov. Po diskusii bolo schválené nové 
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uznesenie U 194/2013 (nové uznesenia sú zaradené v číselnom poradí na konci kontroly 
úloh), U 21/2013 zostáva v sledovaní.  
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: predĺžený do 31.12.2013  
Stav:  Termín plynie. Nový kotol  bol už vyvezený na chatu. M. Herchl sa v tej súvislosti 
ohradil proti čudným praktikám zneužívania mailovej komunikácie a až spamového 
obťažovania členov ÚR, napríklad pod zámienkou „odhaľovania“ akýchsi predsedom KST 
naznačovaných klientelistických prepojení predsedu majetkovej komisie a generálneho 
sekretára KST s dodávateľom kotla. P.Perhala sa obhajoval tým, že len položil otázky, čím 
upozornil na isté súvislosti, ktoré majú právo vedieť všetci členovia ÚR.  
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; priebežne do konca roku 2013  
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: Uznesenie splnené. Od predchádzajúceho VV sa uskutočnili obe posledné podujatia: 
42. Za posledním „puchýřem“ – Humpolec (CZ)

Š.Kuiš doplnil informáciu o aktívnej spolupráci mesta - poskytli organizátorom zdarma sálu, 
kultúrny program a ešte aj finančný príspevok. V nasledujúcom roku bude Posledný puchýř  
14.-16.11. 2014 v Benešove. 

: Informoval P.Perhala. Konštatoval veľmi 
dobre pripravené podujatie – bohatý program, vysoká účasť, vzorná starostlivosť o delegátov. 

33. Festival Ľudia a hory; Turčianske Teplice

J. Pullmann sa ešte vrátil k podujatiu Vodácky maratón – plavba troch generácií, ktoré bolo 
hodnotené na predchádzajúcom zasadnutí VV. Na základe opakovaných sťažností J.Šoffu 
Revízna komisia neodporúča v budúcnosti dotovať z rozpočtu KST také podujatia, ktoré 
organizujú subjekty mimo štruktúry KST bez dohody o súčinnosti s KST. Navrhnuté 
uznesenie U195/2013 (nové uznesenia sú zaradené v číselnom poradí na konci kontroly úloh) 
bolo schválené. 

: Informoval V.Povoda. Úroveň aj atmosféru 
podujatia hodnotil pozitívne. P.Perhala sa pozastavil nad tým, že na propagačnom materiáli 
festivalu chýbalo logo KST a nebolo uvedené, že KST je partnerom podujatia. Š.Kuiš to 
označil za dostatočný dôvod aby hlavný organizátor vrátil príspevok od KST. 

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: priebežne  
Stav:  v plnení.  
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. Jendželovská, E. Škutová; T: 31.5.2014 
Stav: termín plynie. Návrh trasy bol zaslaný sekcii značenia na schválenie. 
Uznesenie 103/2013: VV schvaľuje 
plán inventarizácií objektov KST a zloženie inventarizačných komisií (IK)  na rok 2013 nasledovne: 
- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava; IK: Z. Jendželovská
- RS Kokava-Háj; IK: 

, P.Perhala, A. Luhová; T: 11.12.2013.  
A. Senková

- Zbojnícka chata; IK: 
, E.Škutová, A.Luhová, V.Fehérpataky, T: 2.9.2013  

E.Fábryová
- Téryho chata; IK: 

, J.Polomský, zástupca RK, zástupca SHS JAMES, T: 29.11.2013.   
E. Fábryová

- Chata pri Z.plese; IK: 
, J.Polomský, E.Rusnák,V.Fehérpataky, zástupca SHS JAMES, T:4.-5.12.13 

J.Polomský
- Chata pod Rysmi; IK: 

, E.Fábryová, A.Luhová, A. Mazániková, zást. SHS JAMES, T: 29.-30.10.13  
E. Fábryová, Z.Jendželovská, M.Herchl, zástupca RK KST, zástupca SHS JAMES 



 

3 

- Chata M.R.Š.;IK: E. Fábryová
a zúčtovanie cestovných náhrad členov IK v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, T: 31.12.2013 

, A.Luhová,V. Fehérpataky, T: 14.-15.11.2013  

Stav: termín plynie. Informovala E.Fábryová. Od posledného zasadnutia VV sa uskutočnila 
inventarizácia na Chate M.R. Štefánika a na Zbojníckej chate, aj inventarizácia budovy sídla 
KST na Záborského 33 v Bratislave. Termín na Téryho chate bol zrušený pre chorobu 
chatára, náhradný termín prichádza do úvahy až vo februári 2014. Inventarizácia 
rekonštruovanej Chaty pod Rysmi sa po dohode s SHS JAMES uskutoční tiež až v r.2014, 
v roku 2013 bude vyhotovený súpis inventáru. Členka RK A.Mazániková kritizovala príliš 
neskoré termíny inventarizácií, odporúča využívať na to obdobie september-október. Námet 
od chatára zo Zbojníckej chaty: ubytovací a návštevný poriadok zväčšiť na formát A3, dať 
vytlačiť, zalaminovať a rozmiestniť po 2 ks na každú chatu. 
Uznesenie 108/2013: VV ukladá majetkovej komisii KST pripraviť návrh na revitalizáciu 
všetkých chát KST. Z: M.Herchl, T: 13.12.2013 
Stav: uznesenie splnené. Návrh je v prílohe tejto zápisnice.  
Uznesenie 110/2013: VV ukladá predsedovi UMK KST zabezpečiť učebné texty podľa 
požiadaviek sekcií KST. Z: V. Povoda, M.Belás, T: 31.12.2013  
Stav: termín plynie. V.Povoda získal od M.Belása informáciu, že Akreditačná komisia 
20.11.2013 rozhodovala o akreditáciách chronologicky podľa termínu podania žiadosti, KST 
neprišiel na rad. Ďalšie schvaľovanie akreditácií bude vo februári 2014, presný termín ešte nie 
je známy. Ako učebné texty navrhuje predseda UMK využiť doterajšie učebné texty KST plus 
učebné texty z fakúlt, v spolupráci zo sekciami zabezpečí zjednotenie do aktualizovanej 
podoby v elektronickej forme, ktoré si účastníci školení budú môcť nájsť na webe. Vzhľadom 
na šetrenie nákladov treba zvážiť, či je nevyhnutné papierové vydanie. 
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 predĺžený termín. 
Uznesenie 123/2013:  VV berie späť návrh na zmenu vykonávacieho predpisu KST č. 1/2011 
o členstve predložený na zasadnutie ÚR 3. - 4. júla 2013, schvaľuje návrh Mareka Heinricha 
na zmenu uvedeného vykonávacieho predpisu a navrhuje ÚR schváliť predĺženie platnosti 
tejto zmeny. Z: M. Heinrich, T: 14.12.2013 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 128/2013-nové znenie: VV ukladá Organizačnej a legislatívnej komisii KST 
pripraviť návrh pokynov na zabezpečenie VZ. Z: M. Heinrich, T: 31.12.2013 
Stav: M.Heinrich požiadal o predĺženie termínu z 13. na 31.12.2013, plynie predĺžený termín. 
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. 
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 zložení P. Perhala, E. Fábryová, M.Heinrich, Š.Kuiš, Z.Jendželovská, P.Zajac. Z: P.Perhala, 
E. Fábryová, M.Heinrich, Š.Kuiš, Z.Jendželovská, P.Zajac T: priebežne a do 31.12.2014    
Stav: prvé zasadnutie komisie sa uskutočnilo 21.11.2013, o záveroch informoval P.Perhala, 
Bolo schválené nové uznesenie U 197/2013. 
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 priebežne. 
Stav: termín plynie 
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Uznesenie 138/2013: VV ukladá predsedovi KST zabezpečiť obnovenie povolenia pre 
Národný výstup na Kriváň na ďalšie 5-ročné obdobie (2014-2018) - podať novú žiadosť na 
obvodný úrad ŽP v Poprade. Z: P.Perhala, T: 31.10.2013 
Stav: žiadosť bola podaná v stanovenom termíne, OÚ ŽP požiadal o doloženie súhlasu 
správcu pozemkov, po ktorých vedie výstupový chodník. Listom z 20.11.2013 bol o to 
správca pozemkov (ŠL TANAP) požiadaný, súhlas doteraz nevydal. Treba opakovane 
urgovať súčinnosť ŠL TANAP a dosledovať v predĺženom termíne do 31.12.2013. 
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: viď komentár k predchádzajúcemu uzneseniu. Dosledovať v predĺženom termíne do 
31.12.2013 
Uznesenie 142/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu delegáciu KST na dvojstranné 
rokovanie KST-MTSZ v zložení P.Perhala, Š.Kuiš, Z. Jendželovská, M. Herchl a zúčtovanie 
súvisiacich cestovných náhrad členov delegácie v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: 
P.Perhala, Š. Kuiš, Z. Jendželovská, M. Herchl; T: 22.-24.11.2013  
Stav: uznesenie splnené.  O priebehu a záveroch stretnutia informoval P.Perhala. Stretnutie 
bolo dobre pripravené s nadštandardnou starostlivosťou. MTSZ je v novej situácii – získali 
projekt veľkého finančného objemu na obnovu infraštruktúry tzv. Modrej trasy (hlavnej 
maďarskej turistickej magistrály), vrátane vybudovania nových turistických chát a rozhľadní, 
možno aj vyhliadkovej veže na vrchole H/SK pohraničného masívu Veľký Milič.  
Š.Kuiš: realizácia veľkého projektu v ktorom ide o veľké peniaze už vyvolala nutnosť 
strojnásobenia zamestnancov ústredia MTSZ, aj keď hlavným realizátorom stavebných častí 
projektu, ako sú chaty, altánky, rozhľadne, bude lesnícky podnik. M.Herchl: maďarský 
príklad a skúsenosti treba využiť na získanie prostriedkov EU pre vybudovanie chaty KST na 
Skalke. VV vzal informácie na vedomie. 
Uznesenie 143/2013: VV ukladá na návrh P. Perhalu podpredsedovi pre organizáciu a legislatívu 
preskúmať možnosti predĺženia novej registrácie ochranných známok na pásové turistické značenie na 
Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Z: M.Heinrich, T: 30.11.2013 
Stav: vzhľadom na pracovnú vyťaženosť požiadal M.Heinrich o predĺženie termínu do 28.2.2014 
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: po opakovanom urgovaní cestovnej správy delegát informoval, že vinou ochorenia na 
podujatie nevycestoval. Uznesenie zrušené.  
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 ŽP pri organizovaní verejných 
turistických podujatí. Z: M.Heinrich, T: 30.11.2013  
Stav: Uznesenie splnené. Informácia pre OaK KST aké sú ich povinnosti voči orgánom ŽP pri 
organizovaní verejných turistických podujatí, je v prílohe tejto zápisnice. 
Uznesenie 155/2013: VV ukladá majetkovej komisii pripraviť a do VV predložiť 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 
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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: termín plynie.  
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.-3.2.2014. Z: Z.Jendželovská, 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 Užhorod. 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. Jendželovská, 
E.Škutová; T: priebežne 
Stav: Zmluva bola podpísaná, sekcia značenia zatiaľ nekonkretizovala vecné plnenie.   
Uznesenie 163/2013: VV na návrh P.Perhalu, sekcie LT KST a Sekcie mládeže 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.Jendželovská, S.Andrási 
a J.Mitaľ,  
- delegáti VV na 8.MZZT KČT-KST-PTTK 6.-9.2.2014 Králíky (CZ) E. Fábryová, 
 Z.Jendželovská, 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. 
Uznesenie č.170/2013 - nové znenie: VV zaväzuje 1.podpredsedu KST pre OaL navrhnúť 
zamestnancom zmenu ich pracovných zmlúv, a to s pôvodnými mzdovým náležitosťami, 37,5 
hodinovým týždenným pracovným časom a so zavedením inštitútu pružného pracovného času 
s  pevnými zložkami 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 
Stav: Uznesenie splnené.  P.Perhala namietol, že on ako zamestnanec nový návrh nedostal. 
M.Heinrich mu to odôvodnil tým, že zamestnanec P.Perhala dostal osobitný návrh na zmenu 
pracovnej zmluvy, tento neprijal a preto dostal výpoveď z organizačných dôvodov.  
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 nemožnosti takéhoto riešenia 
aj samostatne. Z: M. Heinrich, T: 31.12.2013  
Stav: termín plynie. 
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  
Stav: uznesenie splnené náhradným spôsobom - M. Heinrich požiadal predsedov RR aby 
spravili rozposlanie na svoje kluby. Námietka M.Herchla a Š.Kuiša – požadujú splniť úlohu 
tak ako bola naformulovaná, rozposlať materiál všetkým odborom a klubom priamo zo 
sekretariátu KST, v predĺženom termíne do 20.12.2013.   
Uznesenie č. 181/2013: VV schvaľuje  návrh  licenčnej  zmluvy  pre fyzické  osoby, predložený  
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podpredsedom  KST pre OaL. Návrh zmluvy sa zverejní – rozošle členom ÚR KST a propagačnej 
komisie KST. Z: M.Heinrich, T: 31.12.2013 
Stav: termín plynie 
Uznesenie č. 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   
Stav: termín plynie 
Uznesenie 183/2013: VV ruší uznesenie 118/2013. 
Stav: vypúšťa sa zo sledovania. P.Perhala informoval, že k už zrušenému uzneseniu 
U118/2013 (zápisnica zo zasadnutia VV 8.11.2013 v Topoľčanoch), dostal pripomienku 
J.Šoffu a Š.Barányho – upozornenie na vecnú chybu v textovej pasáži: ...podľa dohody 
z októbra 2013 by vodácke organizácie TID z Nemecka, Srbska a Maďarska uspokojili 
menšie sumy, spolu v hodnote 1 400 € (oproti sume 4 130 € v U118/2013). Správne malo byť 
uvedené: „...v hodnote o 1400 € nižšej než pôvodne nárokovaná suma 4 130 €“. P. Perhala 
akceptuje pripomienku a za túto nepresnosť, vzniknutú chybným prekladom z nemčiny, sa 
ospravedlňuje. 
Uznesenie č. 184/2013: VV schvaľuje návrh listu v mene predsedu KST na nového majiteľa 
pozemku pod Chatou na Veľkom Inovci, s cieľom nakloniť ho pre také riešenie, aby chata 
mohla naďalej slúžiť turistom. 
Z: P.Perhala, T:15.11.2013 
Stav: Úloha z uznesenia bola splnená. List bol odoslaný, už prišla aj odpoveď. Majiteľ 
pozemku chce jednať len s majiteľmi chaty (KST Zlaté Moravce). M.Herchl: MaK KST môže 
situáciu naďalej sledovať, ale nevie zariadiť nič viac. Cieľ nebol dosiahnutý, uznesenie sa 
vypúšťa ako neúčinné. 
Uznesenie č.186/2013: VV schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky pre KBT vo výške 
2836,66 €, so splátkovým kalendárom rozloženým na 5 rokov. Dohodu o pôžičke urýchlene 
pripravia podpredsedovia – štatutári KST. Z: E.Fábryová, M. Heinrich; T: 15.11.2013 
Stav: uznesenie splnené. E.Fábryová uprenila formu: zmluva o pôžičke, splátkový kalendár 
do 30.4.2018 
Uznesenie č.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  
Stav: na žiadosť ocenených došlo k zmene termínu odovzdania diplomu a odznaku Majstra  
turistiky.V.Povoda prevzal diplomy a odznaky na zasadnutí VV 13.12.2013. Uznesenie splnené.  
Uznesenie 190/2013: VV schvaľuje použitie prostriedkov zo schváleného rozpočtu KST na 
školenia v objeme 500 € na školenie sekcie LT KST. Z: E. Fábryová, T:6.-8.12.2013.  
Stav: uznesenie splnené. E.Fábryová požiadala doplniť do prílohy tejto zápisnice materiál od 
predsedu SVT J.Šoffu - Predpokladaný rozpočet na školenie inštruktorov vodnej turistiky. 
Materiál je v prílohe. (poznámka zapisovateľa: J.Šoffa pripomienkoval znenie zápisnice zo 
zasadnutia VV 8.11.2013, v časti Rôzne, bod 10.6  podľa neho P.Perhala úmyselne zavádzal 
členov VV, keď materiál Predpokladaný rozpočet na školenie inštruktorov vodnej turistiky  
interpretoval tak, že si sekcia VT nárokuje z rozpočtu KST  6 000 €, pritom cieľom sekcie VT 
bolo len poskytnúť prehľad nákladov, aby aj nezainteresovaní videli finančnú náročnosť 
vodáckych školení, ktoré si frekventanti hradia prevažne sami). 
--- 
Uznesenie schválené per rolam v čase medzi novembrovým a decembrovým zasadnutím VV: 
Uznesenie 193/2013: VV schvaľuje udelenie Plakety KST Maďarskému turistickému 
združeniu MTSZ pri príležitosti 100.výročia založenia organizácie a odovzdanie plakety na 
výročnej slávnosti  v Budapešti dňa 30.11.2013. Z: P.Perhala, T:30.11.2013 
Elektronické (per rolam) hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 2; zdržal sa – 1;  návrh bol  schválený  
Stav: uznesenie splnené 
--- 



 

7 

Nové uznesenia schválené na zasadnutí VV dňa 13.12.2013, v rámci kontroly plnenia úloh: 
Uznesenie 194/2013: VV ukladá Sekcii značenia pripraviť a predložiť VV popis softvérového 
riešenia (vo forme v rámci možností kompatibilnej s programom používaným Radou značenia 
KČT), finančnej náročnosti aplikovateľného softvéru a prínosu, ktorý to prinesie pre 
administráciu značkárskej agendy. Z: E.Škutová, Z.Jendželovská; T: 31.3.2014  
Hlasovanie: ZA - 5 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol  prítomnými schválený jednomyseľne.  
Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, že pre príspevok KST na podujatia organizované 
subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.  
Z: E.Fábryová, T: trvale 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol  prítomnými schválený jednomyseľne.  
Uznesenie 196/2013: VV ukladá Propagačnej komisii aby pripravila grafický návrh nového 
členského preukazu KST a predložila ho VV na januárové zasadnutie. 
Z: V.Povoda, P.Zajac; T: 17.1.2014. 
Hlasovanie: ZA - 5 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol  prítomnými schválený jednomyseľne.  
 
2. Projekty na MŠVVaŠ SR a iné organizácie (P.Perhala) 
a) MŠVVaŠ SR zverejnilo projekty 1.11.2013. KST podal dva projekty, jeden zameraný na 
turistické značenie, druhý (šport a zdravie) na PTZ. 
b) Krajská organizácia cestovného ruchu Košice –  bola zaslaná žiadosť o príspevok na 61. 
CZ KST v Trebišove. 
c) Národná banka Slovenska(NBS) –  žiadosť o príspevok na 61.CZ KST v Trebišove. 
d) Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a.s. – žiadosť o príspevok na 48. ZZ 
KST a stretnutie TOM v Bardejove. 
e) Na Úrad vlády SR je možné podať cezhraničný projekt, financovanie cez nórske finančné 
mechanizmy. KST sa zapojil do prípravy projektu Implementácia metodiky turistického 
značenia na Ukrajine ako líder, v súčinnosti s ARD Transcarpathia. Projektoví partneri: 
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, 
Regionálne dátové služby, a.s. Žiaduce by bolo aj zapojenie organizácie nórskych turistov 
Norwegian Trekking Association, mohlo by to zvýšiť šance prijatia projektu. Celkový 
rozpočet projektu: 400 000 €, do príjmovej časti rozpočtu KST by to na náklady spojené 
s projektom mohlo priniesť až 170 000 €, z toho 80 % ako zálohová platba, teda peniaze 
vopred.  
V.Povoda: ak sú to prostriedky na projekt, ako to pomôže KST? 
P.Perhala: okrem toho, že by to umožnilo zaplatiť lektorov z radov KST, ktorí majú pôsobiť 
na Ukrajine, je do projektu možné a potrebné zakomponovať napr. značkársky softvér, učebné 
texty pre inštruktorov značenia (aj inštruktorov turistiky), anglickú mutáciu web-sídla KST 
a podobné veci na ktoré inak nemáme prostriedky. 
V.Povoda: znie to lákavo, ale na základe doterajších skúseností upozorňujem, že tieto tzv. 
„mäkké“ projekty sú mimoriadne náročné na vykazovanie, dokumentáciu. Po diskusii bolo 
schválené uznesenie: 
Uznesenie 197/2013: VV na návrh P.Perhalu schvaľuje účasť KST ako lídra v cezhraničnom 
projekte Implementácia metodiky turistického značenia na Ukrajine, v súčinnosti s ARD 
Transcarpathia Užhorod a projektovými partnermi SACR, KOCR Košický kraj, Regionálne 
dátové služby, a.s. Poveruje predsedu KST vypracovaním, podpísaním a podaním projektu. 
Z: P.Perhala, T: 15.1.2014 
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol  schválený 

 
3. Návrh rozpočtu KST na rok 2014 (E.Fábryová)     
E.Fábryová predložila tri varianty rozpočtu. V diskusii bolo konštatované, že variant č.1 
a variant č.3 sú neprijateľné, pripomienky sa zamerali na variant č.2, pričom hlavnou 
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požiadavkou bolo oddeliť kapitálové príjmy a výdaje ako samostatnú kapitolu rozpočtu. Boli 
schválené dve uznesenia: 
Uznesenie 198/2013: VV schvaľuje návrh rozpočtu KST na rok 2014, variant č.2 
s pripomienkami a jeho predloženie na rokovanie ÚR KST. 
Z: E.Fábryová,T: 14.12.2013 
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol  jednomyseľne  schválený 
Uznesenie 199/2013: VV ukladá  ekonomickej komisii KST v zmysle starších uznesení ÚR 
KST štrukturovať rozpočet KST na prevádzkový a kapitálový a predložiť ho na aprílové 
zasadnutie VV. Z: E.Fábryová,T: 31.3.2014 
Hlasovanie: ZA - 7 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol  jednomyseľne  schválený 
--- 
V čase približne o 15.50 hod, keď do rokovacej miestnosti vstupoval M.Heinrich, vo dverách ho 
zastavila pracovníčka DK Čadca zodpovedná za prenájom priestorov. Keďže jej končila pracovná 
doba, dožadovala sa podpísania Zmluvy o nájme nebytových priestorov DK Čadca (KST si prenajal: 
klubovňu č. 3 pre zasadnutie VV dňa  13.12.2013 od 10.00 do 20.00, hodnota nájmu 70 € a Vestibul 
Foyer, vrátane ozvučenia, pre rokovanie ÚR dňa 14.12. 2013 od 9.00 do 17.00, hodnota nájmu 108 €, 
výška nájomného spolu 178 €), ktorú za KST do tej chvíle nikto nepodpísal. Návrh zmluvy dostal 
sekretariát KST dostatočne vopred. Podpredseda KST pre OaL zodpovedný za organizačné 
zabezpečenie rokovania VV a ÚR požiadal VV o schválenie zmluvy. 
Uznesenie 200/2013: VV schvaľuje zmluvu o nájme nebytových priestorov v DK Čadca pre 
účely zasadnutia VV KST a ÚR KST v dňoch 13.-14.12.2013 a úhradu nájomného v zmysle 
tejto zmluvy. Z: E.Fábryová, M.Heinrich; T: v lehote splatnosti faktúry.  
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 2; zdržal sa – 1;  návrh bol  schválený 
Proti hlasujúci štatutár P.Perhala požiadal aby bola prerobená hlavička zmluvy, nech tam za KST 
figuruje štatutár M.Heinrich, ktorý hlasoval za jej schválenie, nech ju aj podpíše. Po zabezpečení tejto 
úpravy v nájomnej zmluve sa M.Heinrich vrátil na zasadnutie približne o 16.10 hod. 
---                                                   
4. Príprava 48.ZZ KST a stretnutia TOM (Z.Jendželovská, J.Mitaľ, S.Andrási) 
Základnú informáciu podala Z.Jendželovská. Príprava prebieha štandardne, OŠ má všetko 
(okrem počasia) pod kontrolou, mesto spolupracuje, nevidí dôvod na obavy, že by bol zraz 
nejako ohrozený. Doplnili predseda sekcie LT KST J.Mitaľ a predseda SM KST S.Andrási. 
J.Mitaľ potvrdil, že OŠ pracuje operatívne, vyzdvihol veľký záujem o podujatie. Zúčastnil sa 
školenia inštruktorov – uskutočnilo sa v potrebnom rozsahu. Treba sa podľa neho vážne 
zaoberať dvomi otázkami: ako zabezpečiť aby bol zrazový program dostupný len pre tých, čo 
zaplatili účastnícky poplatok, a hlavne – kto prevezme zrazovú štafetu pre rok 2015.  
S. Andrási netajil sklamanie, že zastúpenie mládežníkov v štruktúre prihlásených účastníkov 
je zatiaľ napriek poctivej príprave a neustálej propagácii veľmi slabé: na 1200 dospelých 12 
mladých – to je len 1 mládežník na 100 dospelých! Vzhľadom na to bol termín uzávierky 
prihlasovania pre TOM predĺžený až do 20.1.2014. Ubytovanie pre TOM je zabezpečené na 
základnej škole, nemali by tam byť ubytovaní žiadni dospelí účastníci.  
Na zrazový preukaz bude SAD Bardejov poskytovať zľavu. 
VV vzal informácie na vedomie. 
 
5. Príprava 8.MZZT Králíky, ČR (P.Perhala, Š.Kuiš, J.Mitaľ)   
Základné informácie a dopravné inštrukcie k ceste slovenských účastníkov na medzinárodný 
zimný zraz podal Š.Kuiš, doplnil ho J.Mitaľ. P.Perhala konštatoval slabší záujem členov KST 
oproti minulým rokom. VV vzal informácie na vedomie. 
 
6. Aktuálne úlohy Sekcie vysokohorskej turistiky (Z.Jendželovská, V.Jeremiáš) 
Bod uviedla Z.Jendželovská, činnosť sekcie a jej hlavné úlohy prezentoval predseda sekcie 
V.Jeremiáš. Sekcia má celoročný plán aktivít, z významných podujatí to bude v roku 2014 
jubilejný 55. ročník  Zimného prechodu tiesňavami Slovenského Raja. Začiatkom marca sa 
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v Žiarskej doline uskutoční inštruktorský kurz, veľký záujem pretrváva o kurzy základov 
VhT. Aktív VhT v roku 2014 by mal okrem iného vniesť svetlo do súpisu inštruktorov, aby 
tam nefigurovali takí čo už nežijú, resp. nie sú aktívni. Sekcia sa zodpovedne pripravuje na 
generačnú výmenu a omladenie v novom funkčnom období. VV vzal informácie na vedomie. 
  
7. Rozšírené zasadnutie s účasťou RR KST Čadca a predsedami O a K KST regiónu  
 P.Perhala privítal na zasadnutí VV KST dobrovoľných funkcionárov – členov RR KST 
Čadca a predsedov OaK kysuckého regiónu, predstavil im členov VV KST. 
Predseda RR F.Žabka predstavil svojich spolupracovníkov. Medziročne vykazujú mierny 
nárast členov, v pôsobnosti RR aktívne pracuje 13 oddielov, 12 značkárov sa stará o cca 500 
kmTZT, ročne spravia 140 verejných podujatí. Holdujú všetkým druhom presunov, 
momentálne sú najúspešnejším regiónom v PTZ, čo svedčí o dobrej práci vedúcich.  
Pavol Polka, KST Klokočov – v klube je zhruba 20 stabilných členov, z množstva akcií sú 
dve tradičné podujatia s medzinárodnou účasťou turistov z ČR a Poľska – Cyrilo-metodský 
výstup na Biely Kríž a na úvod zimy Privítanie Martina na bielom koni. Okrem turistiky 
v najbližšom okolí podnikajú aj turistické výpravy do zahraničia. 
Ján Chromík, TK Turzovka – oddiel vznikol ako 10-členný, už ich je 60 a stále sa hlásia noví, 
viac než polovica sú mladí, majú dobré výsledky v PTZ. Nie je núdza o pretekárov, horšie je s 
rozhodcami. Pomaly už niet ľudí s platnými preukazmi rozhodcov PTZ. K situácii vo vedení 
KST - za posledné roky sa konečne nový predseda KST zaujíma o situáciu v regiónoch 
a kluboch, mal by sa obklopiť ľuďmi čo ho budú podporovať a nie podrážať.  
František Brož, TK Polom Raková – tiež majú TOM, ktorý už vyzeral na zánik, ale podarilo 
sa priviesť nové deti, ktoré baví súťažiť v PTZ. Dospelí členovia sa venujú najmä pešej 
a vysokohorskej turistike, v zime sú na Kysuciach dobré podmienky pre lyžiarsku turistiku, 
dvakrát do roka podniknú 3-4-dňové cyklopodujatia buď na Slovensku, alebo na Morave. 
Vzťahy s moravskými turistami sú veľmi dobré. Na pohraničnom hrebeni sa robia česko-
slovenské stretnutia na chatách KČT, so symbolickými vatrami vzájomnosti.  
Stanislav Mrázik, KT Svrčinovec – podobný model činnosti ako už bolo povedané – 
pravidelné výlety a túry v okolí si párkrát do roka spestrujú autobusovými zájazdami za 
vzdialenejšími turistickými cieľmi. Nemajú núdzu o mládež, s deťmi aktívne pracujú, PTZ je 
dobrá motivácia. Otázky: Môže byť občan ČR členom slovenského turistického klubu? Aká je 
spolupráca s KČT pri využívaní zliav na ubytovaní? Členovia KČT  majú zľavu na dopravu, 
prečo ju nemá člen KST? V akom stave je obnovovanie akreditácie? Odpovedal P.Perhala: 
členom KST môže byť cudzí štátny príslušník. Turisti s členským preukazom KST si môžu 
uplatňovať zľavu z ceny ubytovania v ČR na chatách KČT a a chatách A.TOM, v Rakúsku na 
chatách ÖTK. KST v novembri 2013 podal na MŠVVaŠ SR žiadosť o obnovenie akreditácie, 
akreditačná komisia ju ešte neprerokovala. Nie je to stály orgán, schádza sa v štvrťročnom 
intervale, najbližšie vo februári 2014. V predminulom roku sa podarilo získať pre členov KST 
zľavy na železnici, ale zľava bola tak málo využívaná, že v ďalšom roku železnica zľavu 
neobnovila. Š.Kuiš doplnil informáciu, že v ČR je kilometrická banka, čo zjednodušuje 
poskytnutie zľavy na železnici pre členov KČT.  
P.Polka: Je dobre keď sa  v klube vytvorí dobrá partia, no nesmú sa uzavrieť voči príchodu 
nových ľudí, inak vznikne generačný problém. Bez omladzovania klub zostarne a už len 
živorí. K selekcii dochádza aj na komerčnom základe, keďže turisti si zájazdy prevažne 
financujú sami, platí pravidlo „kto má peniaze – ten ide“. 
Predseda TK AHA Čierne – turistický klub v Čiernom je relatívne mladý, aj čo do vzniku aj 
vekovým priemerom – prevažujú ľudia okolo 30-ky a to je generácia, čo nemá záujem robiť 
funkcionárov. Mladí nemajú záujem o organizačnú prácu, ktovie ako budú vyzerať turistické 
zrazy o 20 rokov. Budú vôbec, keď to nebude mať kto pripraviť? Dokáže KST zostať 
atraktívny? Reagovali M.Herchl a E.Fábryová. 
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Martin Kučerík, OŠK KST Oščadnica – donedávna v Oščadnici nebol klub športovej turistiky 
tak ho založil. V činnosti KST mu chýba manažérsky prístup, marketing, propagácia. Na 
mladých treba pôsobiť a KST sa akosi nevie „predať“. Reagovali P.Perhala a Š. Kuiš. 
Marcel Čelko, TJ Lokomotíva Čadca – evidujú cca 90 členov z toho dve tretiny dospelých, 
lenže vari 70% sú „spiaci“ čo si len platia členskú známku, nádejou je TOM Tulák. Plány 
práce, schôdze, organizačný formalizmus – na to mladí kašlú, chcú byť vonku, súťažiť. PTZ 
je výborná platforma, tieto preteky si zaslúžia čo najviac podpory, tam vyrastá budúcnosť 
turistiky. Otázky: Aká bude platnosť nových inštruktorských preukazov? Budú kurzy 
inštruktorov spoplatnené?  Reagovali V.Povoda a E.Fábryová. Nové preukazy budú platiť 5 
rokov. Podľa ministerstva školstva by si mali účasť v každom kurze platiť frekventanti. KST 
polemizuje: – ak cieľom kurzu je získanie živnosti, tak je to v poriadku, nech si to účastník 
kurzu zaplatí, ale my chceme od štátu (teda od daňových poplatníkov) príspevok na kurzy 
vychovávajúce ľudí schopných viesť a riadiť verejnoprospešné aktivity neplatenej 
dobrovoľníckej činnosti (práca s mládežou, turistické značenie). 
J.Chromík, praktické otázky: ak idem na podujatie KST ako delegát, mám nárok len na 
vyúčtovanie cesty, alebo aj na vyplatenie diét? Elektronický formulár na objednávku známok 
bude obchádzať RR? Reagovali P.Perhala a E.Fábryová: formuláre sú dva, jeden na známky, 
jeden na materiál. Členské známky naďalej treba objednávať cez RR. 
Ján Rajtek, Turist Kysucký Lieskovec – ich klub má 15 stabilných členov a premenlivý okruh 
občas sa pridávajúcich priateľov a priaznivcov. Zamerali sa hlavne na letné i zimné táborenie 
a na VhT. Za 30 rokov existencie klubu stihli 57 zahraničných zájazdov, zdolali 270 vrcholov. 
Zorganizovali už 16 ročníkov zimného táborenia, účastníkov z ČR býva viac ako domácich. 
Na jar robia Veľkonočný výstup na Veľký fatranský Kriváň, v auguste sa zúčastňujú 
Národného výstupu na Kriváň, chodia na jesenný zraz v Roháčoch.  
Anton Opial, KT Vysoká nad Kysucou – medzinárodné záznamníky sú platformou 
cezhraničných kontaktov a spolupráce s turistami z KČT a PTTK. Okrem oficiálnych podujatí 
sa často stretáme na túrach aj neformálne, navzájom si navštevujeme podujatia. 
Medzinárodný turistický odznak (MTO) Beskydy za vyplnený záznamník turistických cieľov 
v trojhraničí SR,ČR a PL získalo spolu už takmer 4 000 turistov z týchto troch krajín, bolo 
treba vyrobiť už 2. emisiu MTO Beskydy. V spolupráci s KČT sa v roku 2014 uskutoční 
spomienka 90 rokov chaty na Beskyde. M.Herchl vyzdvihol Kysučanov ako priekopníkov 
cezhraničnej turistickej spolupráce a spoločných podujatí. 
F.Žabka pripomenul zásluhy neprítomného predsedu ŠK KST Turzovka Vlada Pekára, ktorý 
zabezpečuje nielen odznaky MTO Beskydy, ale aj ďalšie, napr. 100 jarných km. 
A.Opial:  je dôležité, aby boli turistické podujatia otvorené aj pre nečlenov. Nejednému 
„sviatočnému“ turistovi sa atmosféra natoľko zapáči, že sa skôr či neskôr do klubu prihlási. 
Čo sa týka školenia, je to zvláštny vzťah – frekventant si má všetko zaplatiť a vedenie bude 
vykazovať činnosť... 
F.Brož: organizovaní či neorganizovaní turisti, netreba to nejako striktne rozlišovať. 
P.Polka

T. 

 k údržbe značenia: začali sa konečne budovať udržiavané lyžiarske stopy, ale prečo 
sa o lyžiarsku magistrálu má starať obec Makov, kde nie sú žiadni turisti? M.Herchl: nie je 
chybou ak sa majú o jednotlivé úseky lyžiarskej magistrály starať obce, veď majú viac 
prostriedkov ako turistické kluby. Chyba je, ak to robia bez konzultácie s turistami-lyžiarmi, 
skúste im ponúknuť odbornú spoluprácu. 

Braciník, značkár -  značkovaniu sa venuje už 30 rokov, rád by odovzdal skúsenosti a nemá 
komu. Chýba mladá generácia značkárov. Ďalším problémom je, už aj na Kysuciach, že často 
nie je kam umiestňovať značky. Veľké plochy lesa sú zničené kôrovcom, inde zasa prebieha 
devastujúca ťažba. Nedá sa donútiť lesákov aby pri ťažbe zachovali stromy, na ktorých je 
turistická značka? Reagoval P.Perhala: zmluva s Lesmi SR existuje, lesné správy ju málo 
dodržujú. Treba budovať dobré vzťahy na miestnej úrovni, len z Bratislavy sa to riešiť nedá. 
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Š.Kuiš sa vrátil k zimnému zrazu v Oščadnici, poďakoval organizátorom, pochválil pracovné 
nasadenie organizačného štábu.  
E.Fábryová, k otázke výšky členského: na stretnutiach VV s regionálnymi radami zaznievajú 
hlasy, že zvýšenie členského, hoci len o 3 € ročne, zdecimuje členskú základňu. Lenže keď sa 
porovnáme s podobnými organizáciami, náš členský poplatok stále držíme na veľmi nízkej 
hodnote. Mám na starosti rozpočet a tvrdím, ak chceme mať viac na činnosť, na podujatia, na 
propagáciu, na čokoľvek, nevyhnutne potrebujeme zvýšiť príjem z členského. Samozrejme sa 
nespoliehame len na členské. Snažíme sa kombinovať všetky dostupné zdroje peňazí -  štátnu 
dotáciu, zmluvy o reklame, darovacie zmluvy, projekty. Usilujeme sa uzatvárať písomné 
dohody o spolupráci so samosprávnymi krajmi, ponúkame partnerstvo okresným a krajským 
organizáciám cestovného ruchu.  
V.Povoda: Zazneli tu otázky, prečo by nemohli mať členovia KST takú, alebo onakú zľavu. 
Chcem poukázať na príklade zo zahraničia, že existuje systémovejší model kompenzácie než 
je dohadovanie rôznych zliav. V USA tí, čo sa aktívne starajú o svoje zdravie (za takých sa 
my turisti hádam môžeme pokladať), dostanú výhodnejšie podmienky v zdravotnej poisťovni! 
Tamojšie poistné fondy to majú uložené zo zákona. Toto je priestor na lobbing v parlamente, 
ktorý sme ešte nenaštartovali, ale určite by sme mali. 
M.Herchl pripomenul prípravu Biografického slovníka osobností turistiky. 
P.Perhala na záver poďakoval kysuckým turistickým funkcionárom za otvorenú diskusiu 
a podnetné námety.  
 
8. Predbežná správa o hospodárení KST za rok 2013 (E.Fábryová) 
Predkladateľka sa ospravedlnila, že nestihla predložiť materiál písomne a požiadala o odklad 
do nasledujúceho zasadnutia VV. 
Väčšina členov VV vzala informáciu na vedomie so značnou nevôľou, keďže správa mala byť  
pre VV oporou v očakávanej diskusii o rozpočte na pôde ÚR.  
  
9. Príprava rokovania Ústrednej rady KST 14.12.2013 (M.Heinrich) 
Predkladateľ konštatoval, že po podpísaní Zmluvy o nájme priestorov je už zasadnutie ÚR 
komplexne zabezpečené. VV vzal informáciu na vedomie.  
--- 
Približne o 20.45 hod. opustila zasadnutie E.Fábryová.  
--- 
10. Organizačné zabezpečenie VZ KST (M.Heinrich)                                             
Predkladateľ s ohľadom na pokročilý čas navrhol vypustiť bod z programu a prejsť na Rôzne.  
 
11. Rôzne 
11.1 P.Perhala predniesol návrh RR KST Senica a sekcie PT na udelenie ocenenia. Ďalšie 
návrhy neboli. 
Uznesenie 201/2013: VV na základe doručeného návrhu RR KST Senica a Sekcie PT KST 
schvaľuje udelenie ocenenia Zlatý odznak KST
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0; návrh bol jednomyseľne schválený 

 Helene Sedlákovej. Z: P.Perhala, T: 31.12. 2013 

11.2 M.Herchl upriamil pozornosť VV na odporúčania Majetkovej komisie (MaK) KST, 
uvedené v materiáli Návrh revitalizácie chát v majetku KST. Po diskusii boli schválené tri 
uznesenia: 
Uznesenie 202/2013: VV ukladá štatutárom KST aby všetky kroky smerujúce k schváleniu 
opráv a úprav na objektoch v majetku KST, ako aj spojené s nakladaním s majetkom, vrátane 
odsúhlasovania prác a ich preplácania vopred konzultovali s MaK KST 
Z: P.Perhala, E.Fábryová, M.Heinrich; T: trvale.  
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 2; návrh bol schválený 
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Uznesenie 203/2013: VV ukladá zástupcom KST v spoločnej majetkovej komisii KST-SHS 
JAMES aby so spolumajiteľom rokovali o zmene veľkosti podielu z nájomného na 
investovanie do opráv objektov Z: P. Perhala, E. Fábryová, M. Herchl, T: 28.2.2014 
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 1; zdržal sa – 1; návrh bol schválený 
Uznesenie 204/2013: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing aby celý 
príjem z nájomného z Chaty M.R.Štefánika v roku 2014 smerovala do opráv tohto objektu. Z: 
E.Fábryová; T: 31.12.2014  
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 2; návrh bol schválený 
11.3 M.Heinrich požiadal členov VV o vyjadrenie sa k faktu, že účastníci dohody 
o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny a cestovného ruchu, ktorú KST uzavrel 
14.12.2012, (ďalej len Dohody) – SHS JAMES, SVTS a SCK (ďalej len spolky) odvolali 
z pozície hovorcu Dohody M. Heinricha. Spýtal, sa či je pre KST akceptovateľné, že k tomu 
došlo bez predchádzajúceho konsenzu. Nestačí odvolať, s takou zmenou ako s každou 
zmenou dohody musia súhlasiť všetci členovia Dohody, teda aj KST. Pripomenul zrod 
Dohody a jej fungovanie: pôvodná myšlienka bola, že spoločné kroky za sprístupnenie istých 
partií Tatier podnikne KST s SHS JAMES, postupne sa k myšlienke prihlásili aj SVTS a SCK 
a napokon aj občianska iniciatíva Naše hory. Požiadavky Dohody boli spísané, odovzdané na 
príslušné orgány a inštitúcie, uskutočnili sa stretnutia na ministerstve, ale nič sa nedialo. 
Spolky Dohody sa nedokázali dohodnúť na tom ako reagovať na nedostatočné a aj 
neuspokojivé konanie zo strany orgánov štátu. Keď zástanca radikálnejšieho postupu 
(formami medializovanej občianskej nespokojnosti) M. Porada oznámil, že o.i. Naše hory od 
Dohody odstupuje, zostal v nej najväčším „rebelom“ hovorca M.Heinrich.  Keď neskôr došlo 
v KST ku konfrontácii medzi predsedom P.Perhalom a 4-člennou väčšinou VV, vrátane 
podpredsedu M.Heinricha, spolky Dohody sa nechali vtiahnuť do sporu, v podstate sa 
zamiešali do vnútorného problému KST. M.Heinrich sa domnieva, že spolky Dohody ak nie 
zneužili, tak využili momentálnu personálnu situáciu v KST, boli ochotné akceptovať postoje 
P.Perhalu, hoci tieto sú podľa M.Heinricha v rozpore s rozhodnutiami VV, postoje síce 
prijateľnejšie pre zvyšné spolky Dohody, no otázka je, či prijateľnejšie pre členov KST, 
ktorých vedenie organizácie zastupuje. M.Heinricha by zaujímalo, ako by reagovali 
predsedovia spolkov, keby obdobným spôsobom zasiahol KST a začal komunikovať s členmi 
orgánov týchto spolkov, predpokladá že reakcia by zrovna pozitívna nebola. Keďže nemá 
záujem reprezentovať niekoho, kto ho ako reprezentanta neuznáva, bolo by to proti logike, 
navrhuje svoju abdikáciu z funkcie hovorcu Dohody a žiada členov VV o názor, či za daných 
okolností má Dohoda pre KST vôbec zmysel.  
Následne bolo po diskusii prítomných členov VV sformulované uznesenie, o ktorom sa 
hlasovalo:  
Uznesenie 205/2013: VV považuje odvolanie M.Heinricha z funkcie hovorcu Dohody za 
protiprávne, prijíma abdikáciu M.Heinricha z funkcie hovorcu Dohody a schvaľuje 
odstúpenie KST od predmetnej Dohody. Z: M. Heinrich, T: ihneď                      
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 1; zdržal sa – 1; návrh bol schválený 
11.4 Š.Kuiš dal námet pre Propagačnú komisiu KST: použiť jestvujúce videozáznamy 
z hlavných podujatí KST a dať vytvoriť strihový cca 10 min. propagačný film Zo života KST, 
pre účely propagácie KST na 48.ZZ KST, na 8.MZZT a pri ďalších vhodných príležitostiach.  
Námet nezískal dostatočnú podporu. 
11.5 Š.Kuiš informoval VV o svojom rokovaní na KOCR Košický kraj, v záujme podpory 
značeniaTZT a propagácie KST. Členovia VV vzali informáciu na vedomie. 
11.6 P.Perhala dal návrh na dodatočné schválenie pracovných ciest realizovaných od 
predchádzajúceho zasadnutia VV. 
Uznesenie 206/2013: VV na návrh P.Perhalu schvaľuje pracovné cesty 
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- delegácie KST v zložení P.Perhala, Š.Kuiš, M.Herchl do Budapešti, kde sa dňa 30.11.2013  
na základe pozvania predsedu MTSZ zúčastnili osláv storočnice maďarskej turistickej 
organizácie.  
- vybraných funkcionárov a zamestnancov KST P.Perhalu, Š.Kuiša, M.Herchla, V.Povodu, 
E.Rusnáka, P.Hromadu, A.Luhovej a D.Valúcha do Trnavy, na medzinárodnú konferenciu KST 
Tradície a perspektívy organizovanej turistiky v strednej Európe, v termíne 6.-8.12.2013. 
- predsedu KST P.Perhalu a predsedu sekcie PT KST J.Raceka do Vyhní dňa 10.12.2013, na 
rokovanie s riaditeľom pivovaru Steiger o spolupráci a odovzdanie plakety KST pivovaru;  
a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. 
Z: P.Perhala, Š.Kuiš, M.Herchl,V.Povoda, E.Rusnák, P.Hromada, A.Luhová, D.Valúch, 
J.Racek; T: podľa uznesenia 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0; návrh bol jednomyseľne schválený 
11.7 Š.Kuiš predniesol návrh na doplnenie programu ÚR o schválenie predĺženia účinnosti 
Zmeny VP Organizačný poriadok, schválenej 8.11.2013.  
Uznesenie 207/2013: VV navrhuje Ústrednej rade KST predĺženie účinnosti Zmeny VP 
Organizačný poriadok, schválenej 8.11.2013. Z: Š.Kuiš, M.Heinrich; T: 14.12.2013  
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 2; návrh bol schválený 
11.8 V.Povoda požiadal predsedu KST o informáciu v akom stave je príprava Kalendára 
podujatí KST 2014. P. Perhala informoval, že boli podpísané DoVP s P. Zajacom a K. 
Martonovou splatnou do 31.12.2013. Predpokladá, že na kalendári sa intenzívne pracuje. 
--- 
Približne o 21.30 hod P.Perhala opustil zasadnutie. Zasadnutie ďalej viedol M.Heinrich. 
Zápisnicu z priebehu zasadnutia do svojho odchodu overil:      
    
                Peter Perhala 
                       predseda Klubu slovenských turistov 
--- 
11.8 - pokračovanie: V diskusii zazneli obavy, či je domnienka predsedu KST o intenzívnej 
práci na kalendári opodstatnená. M.Herchl: P.Zajac ešte začiatkom novembra v hromadnom 
maili všetkým členom ÚR oznámil že prácu na kalendári zastavuje na protest proti útokom na 
predsedu. V.Povoda: To snáď ale nemyslel vážne, je predsedom propagačnej komisie KST 
alebo osobným propagátorom P.Perhalu? Š.Kuiš: každopádne treba podklady od P.Zajaca 
vyžiadať, či už budú do 31.12.2013 kompletné, alebo nie, a dať kalendár na dokončenie 
náhradnému dodávateľovi. Ako náhradný dodávateľ by mohla byť oslovená polygrafická 
firma ISMC, ktorá zabezpečovala tlač kalendára KST 2012 a 2013. 
Uznesenie 208/2013: VV konštatuje, že P. Zajac a K. Martonová, napriek tomu, že s nimi 
bola uzatvorená dohoda o vykonaní práce, nedodali v určenom čase tlačové podklady 
Kalendára podujatí KST 2014 (ďalej kalendára). VV ukladá P.Zajacovi odovzdať podklady 
na zhotovenie kalendára na sekretariát KST a generálnemu sekretárovi KST D. Valúchovi 
ukladá prerokovať s náhradným dodávateľom (ISMC Bratislava), najskorší možný termín 
a cenu zhotovenia kalendára. Z: V.Povoda, P. Zajac; T: 31.12.2013 
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 1; návrh bol schválený 
11.9 M.Heinrich požiadal VV o schválenie vyplatenia cestovných náhrad delegátom  
zvolaného zasadnutia VZ KST 14.12.2013, ktorí nie sú členmi ÚR.  
Uznesenie 209/2013: VV schvaľuje vyplatenie cestovných náhrad delegátom zvolaného 
zasadnutia VZ KST, ktorí nie sú členmi ÚR. 
Z: P.Perhala, E.Fábryová, T:31.12.2013 
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 1; návrh bol schválený 
 
Decembrové zasadnutie VV ukončil podpredseda KST pre OaL M.Heinrich o 21.44 hod. 
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Zapísal: Dušan Valúch, generálny sekretár KST 
 
 
Overil:            
                                    Marek Heinrich 
                            podpredseda KST pre O a L 
 
 
PRÍLOHY 
 

- Návrh revitalizácie chát v majetku KST (M.Herchl). 
- Informácia pre OaK KST aké sú ich povinnosti voči orgánom ŽP pri organizovaní 

verejných turistických podujatí (M.Heinrich) 
- Predpokladaný rozpočet na školenie inštruktorov vodnej turistiky (J.Šoffa) 
- Návrh rozpočtu KST na rok 2014, variant č.2, s pripomienkami (E.Fábryová) 



1 
 

 
Návrh revitalizácie chát v majetku KST 

 
 
          Majetková komisia Klubu slovenských turistov (MaK KST) sa na svojom zasadnutí 
3.10.2013 v Martine zaoberala technickým stavom jednotlivých objektov vo vlastníctve KST.  
Na základe konzultácií s nájomcami týchto zariadení a záverov zo zasadnutia spolumajiteľov  
tatranských chát s nájomcami (26.9.2013) MaK KST navrhla zásady ďalšieho postupu 
revitalizácie týchto objektov. Rovnako sa zaoberala stavom prác a ekonomicko-technickým  
rozborom výstavby  Chaty Klubu slovenských turistov na Skalke, v zmysle uznesenia ÚR 
KST v Bratislave. Tento rozbor MaK KST spracovala ako samostatný materiál, určený 
a adresovaný členom ÚR KST, preto sa výstavbou Chaty KST na Skalke  nezaoberáme 
v tomto návrhu.  
          V záujme prehľadnosti uvádzame  podstatné závery z rokovania MaK KST ako podklad 
pre  rokovanie VV KST v novembri 2013, postupne pre jednotlivé objekty. Materiál bude 
predložený aj delegátom ÚR KST v Čadci. 
 
 A.:  Chata pod Rysmi: 

- Po slávnostnom otvorení  25. septembra 2013 a skolaudovaní zrekonštruovanej chaty  
robia sa kroky na odstránenie drobných stavených nedostatkov a nedorobkov. Takto 
dokončený objekt bude v najbližších rokoch vyžadovať finančné náklady len na bežnú 
údržbu. 
 

  B.:   Téryho chata: 
             -    chata je v relatívne dobrom stave, vďaka pravidelnej a postupnej údržbe, 

- v zime sa bude pokračovať v drobných  opravách v interiéri a vylepšení toaliet, 
- pripravuje sa generálna oprava ústredného kúrenia s dodávkou kotla, liatinových 

radiátorov a kompletnou rekonštrukciou rozvodov. 
 

  C.:  Zbojnícka chata: 
             -   objekt je v dobrom technickom stave, priebežne dobre udržiavaný, 

- pokračuje sa v rekonštrukcii WC, v ďalších etapách sa plánuje nainštalovať 
usadzovaciu nádrž kalu a vyhnívacie pole,  

- pripravuje sa rozšírenie vonkajšej terasy. 
 

 
   D.:  Chata pri Zelenom plese: 

- chata a jej zariadenia v posledných dvoch rokoch prechádzajú rozsiahlymi 
postupnými opravami a úpravami, zameranými hlavne na suterénne priestory 
(izolácie proti vode, zábrany proti hlodavcom, výmena inštalačných vedení) ako aj 
na zlepšenie tepelno- izolačných vlastností objektu. 

- problémy sú s malou vodnou elektrárňou  a s novou elektrocentrálou, ktoré, 
vyžadujú neodkladné riešenie,  

- potrebné je riešiť vlhnutie základov severnej steny budovy, 
- ďalšie opravy by mali prebiehať  v niekoľkých etapách: 

1. etapa: kuchyňa, kancelária, sklad a izba na prízemí, vrátane výmeny miestností 
kancelárie a izby a výmeny elektroinštalácií, prívodu vody a výmeny odpadu 
(preteká do skladu zeleniny), demontáž nefunkčného bojlera, inštalácia malej 
kachľovej pece, 
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2. etapa: vybudovanie spŕch pre návštevníkov pod kuchyňou, pokračovať 
v rekonštrukcii elektroinštalácií, 

3. etapa: rekonštrukcia jedálne, vrátane vybavenia novým nábytkom (stávajúci je 
z r. 1972) 

4. etapa: vonkajšie zateplenie, opláštenie budovy, inštalácia nových 
bleskozvodov  

 
 

         E:   Chata M. R. Štefánika 
- objekt je na rozdiel od ostatných tatranských chát v podstatne horšom technickom 

stave, pripravujú sa riešenie a riešia sa postupne najakútnejšie problémy: 
- pripravuje sa projekt ďalšej etapy rekonštrukcie ČOV, 
-  pripravuje sa kompletná revízia elektroinštalácií. 
 

 
Podľa záverov MaK KST je potrebné riešiť viacero podstatných problémov: 

- komplexnú rekonštrukcia kúrenia, 
- opravu strechy výmenou poškodených medených  plechov,  
- podstrešné zateplenie, 
- celkovú rekonštrukciu spŕch, vrátane obkladov, batérií, výmeny 2 bojlerov s 

využitím na viacero médií – elektrina, pevné palivo, slnečná energia, 
- vykonať nové špárovanie objektu zvonku, 
- dokončiť rekonštrukciu ČOV. 
 
MaK preto navrhuje pripraviť generálnu rekonštrukciu chaty, ktorá by prebehla v 
niekoľkých etapách – postupne v priebehu niekoľkých rokov, k tomu vytvorenie 
odbornej stavebnej komisie za účelom vyšpecifikovania prác a vypracovania 
harmonogramu ich realizácie ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie 
opráv.  
Na zabezpečenie financovania rekonštrukcie MaK navrhuje, aby celý príjem z 
nájomného z Chaty M.R.Š. v budúcich rokoch, až do ukončenia rekonštrukcie, 
smeroval do opráv tohto zariadenia. 
  

          F:  Rekreačné zariadenie Kokava – Háj: 
- po odpredaji chatiek zostal v majetku KST len hlavný objekt, ktorý je spravovaný 

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 navykonávame a drobní 
odberatelia – majitelia súkromných chát, neprispievajú dohodnutými platbami na 
prevádzkovanie vodného zdroja, ktoré je finančne náročné. 

- KST ponúka inzerciami, ako aj prostredníctvom realitnej kancelárie, hlavný objekt 
s    príslušenstvom na predaj.  

 
            I:   Dom turistiky v Bratislave: 

- objekt je v relatívne dobrom technickom stave,  
- vykonaná bola zatiaľ len provizórna oprava lokálnych poškodení strešnej krytiny, 

predpokladá sa oprava  ku ktorej sa obstarávajú ponuky s rozpočtom na vykonanie 
komplexnej opravy sedlovej časti strechy, pravdepodobne až v budúcom roku 
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- oprava plota po námietkach majiteľa susedného pozemku sa tiež presunula do 
budúceho roku..  

 
          MaK KST žiada štatutárov KST a VV KST, aby všetky kroky smerujúce k 
schváleniu opráv, úprav majetku ako aj spojené s nakladaním s majetkom a 
osúhlasovaním prác a ich preplácaním boli vopred kozultované s MaK KST. 
 
         MaK KST žiada VV KST a zástupcov prierezovej komisie spolumajiteľov 
vysokotatranských chát v spoločnom majetku, aby so zástupcami SHS JAMES rokovali 
o zmene veľkosti podielu z nájomného, investovaného do opráv objektov. 
 
 Stávajúci stav: do chát sa má vracať polovica vybratého nájomného, pričom sa 
do toho rátajú aj ostatné položky súvisiace s chatami (dane, nájomné, réžia, atď.). 
 Navrhovaný stav: na opravy vynakladať celú polovica nájomného, nepočítať do 
toho daň z nehnuteľností, nájomné za pozemky, poplatky za revízie, réžijné náklady. 
 
 
 
Za MaK KST, 25.10.2013                                                Ing. Miroslav Herchl,        
                                                                                predseda Majetkovej komisie KST  



Par Lot-f t L

. Ahojte,

plnim si flohu danf uznesenim W 6. 146/101 3:

W ukladf na nivrh E. Fdbryovej podpredsed<wi p"e organiziciu

,fa*wu.u {+6f !-src

a legislativn aby na ziklade plafrrdho legislatfvneho nlmca pripravil stanovisko a nivrh
inform6cie pre OaK KST akd sfi ich povinnosti vod-i orgdnom ZV pn organizovani verejnfch
turistic(f ch podujati. Z: M.Heimich, T: 30. 1 1 .20 I 3

Zdkladn6 informfcie o organizovani podujatf sri uvedend v prim6ke zodpovednosti, ktord sa nachddza na
stnlnke:

Itttp:l/rvww.kst.sk/images/stories/2012lyJkonavacie predpis.v-lPravnaJodp v K$T sctvl,vv 2012 05,l&pdf

konkr6tne na shandch 12 - 15 prfrudky.

K tomuto je potrebnd doda$'nasledovn6:

]*{l ol8anizovanie podujati v 2. stupni ochnmy je potrebnf sfhlas prislu#ndho okresndho tradu ak ide o
podujatie za hranicou zastavan6ho rizernia obce.

Organizotanie podujati v 3. - 5. stupni ochnany je zakfunnl. Ohesny irad v sidle kraja vfak rndis povoli:iipre
tak€to pod{atie vinimku. Je potrebnd v{ak daii pozor, ii uf vjnimku nepovolilo Ministirstvo tivotndiro
prostredia Slovenskej repubhlry v$ohecne zixitanlmpnflvnym predpisom. (Iak€to vjnimky sa vftk nedrfvajri na
individurilne podujati4 ale platia vo va'eobecnosti, t- j. na pripady rovnak€ho druhu a neurdendho podtu-)

v'
'|i$gsf.p srihlas alebo vfnimku je pctrebn€ poda$ najneskOr 30 dni pred ssk$o6nenim pldnovandho

podujatia Ztiados:{o srihlas aj o vynirnku je spoplatnenr! v pripade srihlasu aj vfnimky rovnako- Spnivny
poplatok je 100 Eur.

Marek Heinrich
podpredseda KST

filel/lC:Nserc/PCo/o20uzivateVAppDatafLoealllvhcrosoft/Windows/Temporaryo/o}0ln... S. 12. Z0l3
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Predpokladanf rozpodet na Skolenie inStruktoroy vodnej turistiky - 2013

Prakticki iasf:

Soda - Slovinsko * i5 frekventantov a 2 in5truktori

tlbriforranie 7 x 11 :17
Polononzialxl0:10
Permit 10
Miestna doprava 20
Doprava na Skolenie 40
NAkIady na dvoch init.ruktorov 30
Mzda in5trukt.orov 0

Spolu

Teore'tick6 dast a sku5ky

Trancro6,ka - 15 frekventantov

247 x 15 : 3 705,- EUR

Ilhr,r'l- nrrrni o
Dnl nnanzi a

h^v.----r Xl-^1^^.i ^UL/IJId'Vq rrcl D[\JfErIJtr:

N6klady na dvoch in5truktorov
Mzda in5truktorov

8 in5trukto.ri

x10:20
x10:24

a
L

-L
40
43

0

uyv! u l.23x15:1845,-EUR

Kofko m6 dostat' in5truktor za hodinu lpraxe a prednri5ok neviem, takZe si to dopldte. Ak sir
in5truktori vodfci na na5ich Skoleniach pracujri bez naroku na odmenu.

-t 9"ffo
fraet;; feLul lf



Klub slovenskich turistov
ZSborsk6ho 33
831 03 Bratislava

VARHANT' 88. ffikcffimnm$ek* kor**Emfra KSF
$sf A v R F€ prev$E6g.ne*TCI Bsspc#te.$ K$T F"ee r&${ 2ffi*4

alwonvxv:

8un:lWl t VU L{ 41 4!..Lol$

rnt'*n 
1

p.c. popis vlastn6 dot6cie

1 Podiel z clenskfch znhmok 40% 34 000
z Podiel2o/o dane z prijmu 2013 2 500

\6jomn6 z T6ryho chaty 21 762
4 Nqg4n6 zo Zbojnickej chaty 10 625

N6jomn6 z Chaty pri Zelenom plese 33 003
e Ndjomn6 z Chaty pod Rysmi 4 481

Ndjomne z Chaty M. R. Stefdnika 21 465
8 Slovak Telekom pren6jom na Chate pri Zelenom plese 560

prenesen6 nevyderpan6 na znadenie 1 254
10 ENEL -ekologiz6cia chdt
11 V;inos z predaja magnetiek tatransk,ich ch6t 1 250
tz In6-dary a dot6cie ziskan6 v priebehu roka-0delov6 0

spolu prijmy 130 900 0

p,d, popis vlasfn6 dot6cie

t, dinnost'VZ, UR, W KST, sekcii a komisif
A
I valn6 zhromaZdenie 1x W.UR.VZ 2 50C
z 0stredn6 rada '1x VV, UR 1 50C

uykonn! vlbor 2 500
4 iinnosf sekcil : 3 854

4,1. pesia turistika - zasadnutia, organizadnli St6b na hlavn6
podujatia, aktlv

ht ll

4.2.lyiiarska turistika - zasadnutia, organizacnf itdb na hlavn6
podujatie, aktiv 40c

4.3. cykloturistika - zasadnutia, organizadnf dt6b na hlavn6
podujatia,aktlv

<t tl

4,4, vysokohorskd turistika - zasadnutia, organizacn!'St6b na
hlavn6 podujatia, aktiv

?nn

4,5. vodnd turistika - zasadnutia, organizadnf St6b na hlavn6
codujatia, aktiv 20c

4,6. sekcia mlideZe - zasadnutia, organizadnyi'Stiib na hlavn6
mduiatia, aktiv 300

4.7 sekcia znadenia 1 854
4.8. jazdeck6 turistika, aktiv
4.9, turistika zdravotne postihnutych

q cinnosf komisii : 76C

5.1. organizacn6 10c
5.2. majetkov6 10c



5.3. udebno-metodick6 100
5.4. klasifikadn6 100

5.5, propagadn6 '100

5.6. medzin6rodn6 100
5.7. ekonomick6 100

5.8. revizna 60
v pracovn6 cesty dlenov fstrednej rady 5[oc Lr.our/

10 rropag6cia KST, propagadnf materal

11 rokovania delegdcie KST s KCT, MTSz, PTTK, OTK
tl medzjn6rodn6 komisia (dvojstrann6 stretnutia) 1 386

II, Podujatia KST

1 48.Zinny zraz KST a stretnutie TOM 2 000
2 61. Celoslovensky zraz KST a 45. stretnutie TOM 2 00(
{ 5'1. Stretnutie ditatel'ov casopisu Kr6sv Slovenska zvt
4 47. Vysokohorsky zraz KST 30c

36. Zr az cyklotu ristov KST ?nr

o 46, Tatranskf okruh vod6kov 15C

7 42. Zrazmladych voddrkov KST 1El

8 58. Medzin6rodn6 plavba po Dunaji - TID ?nr
0 N4lgqly rygtup na Kriv6n 300

'10 5. Stretnutie oriaznivcov KST 200
11 Krajske preteky turistickej zdatnosti TOM hilil
.l r.
tz Slovensky pohdr pretekov turistickej zdatnosti T0M 300

1 Majstrovstv6 Slovenska pretekov turistickei zdatnosti TOM htlt

14

Slstreden ie pretek6rov a Medzi nirrod n6 majstrovstvd pretekov

turistickej zdatnosti TOM

15 Medzi n drod ni zimny zr az tu ristov 1 000
to 60.konferencia TID I 00c
17 [udia a hory 100

ilt. dinnost' sekretari6tu a prevddzkov6 n6klady

1 lzdy + odvody zamestnancov 12 000
z dravn6 listky zamestnancov 0

jom KST (elekrina,plyn, vodn6-stocn6, 0dri:ba, opravy) 9Xt 7 @oo
4 po5tovn6 a rozmnoZovanie 1 00(

kancel6rske potreby a drobn6 n6kupy 1 50C

o telefon, internet a informadnf syst6m 3 50C

7 iohody o vykonani pr6ce vr6tane odvodov 3 80C

I uyroba zn6mok, odznakov, preukazov, vlaiok a oceneni 2 90C

vedenie 0ctovnictva 5 40C

10 bankov6 poplatky 300
11 Cffice mzdov6ho programu upgrade (licencia 150 v'iplat znacenia) 1 300

tt
ostatn6 (tlad kalend6ra KST, poplatky, inzerdty, magnetky,
prezenty a in6 2 tl00

tv. Poistenie majetku 2 500
V. Poistenie 6lenov 1 200
vt. Dane z nehnutel'nosti 6 30C

vil. podiel2o/o dane z prijmu 2011 (prenesen6zr.2012l 2 500
vilt. pren6jom pozemkov 1 400

tx. Prev6dzkov6 ndklady . tatransk6 chaty

lX.'1. opravy tatranskiich ch6t (Zboinicka ch., T6ryho ch., Chata pri

Z.plese, Chata M.R.Stef6nika) .r-{-
f6 6fn



X, spreva majetku - CP-ekonomicfi<6, majetkov6 komisia 1 00c

xt. dlensk6 prispevok do medzin6rodnfch organiz6cii

xI,1, ht tl

K|.2. bUU

spolu vidavky 140 900 0

rekapitul6cia

prijmy 130 900 0

ufdavky 140 900 0

rozdiel /6, tl

w!
{ 6&0


