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Zápisnica  
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

15.2.2014, Bratislava    

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

Prizvaní: E.Škutová, M.Hučko, J. Pullmann, A. Mazániková, D. Valúch.  

Ospravedlnení: E. Fábryová, V. Povoda, Z. Jendţelovská, V. Fehérpataky, Z.Kollárová 

 

Program podľa pozvánky:  

1. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala)                         

2. Aktuálne úlohy Sekcie značenia (Z.Jendţelovská, E.Škutová) 

3. Časopis Krásy Slovenska (Z.Kollárová, M.Herchl, D.Valúch, ) 

4. Aktuálne úlohy Sekcie jazdeckej turistiky (V.Povoda, M. Hučko)  

5. Návrhy a pripomienky z ÚR KST (M.Heinrich) 

6. Návrh na revíziu vykonávacích predpisov (M.Heinrich) 

7. Aktuálne majetkové otázky (M.Herchl) 

8. Rôzne                      

 

P.Perhala privítal prítomných a ospravedlnil neprítomných, poţiadal o návrhy na 

doplnenie/zmeny programu. Návrhy sa týkali len zmeny poradia, pre účely zápisnice  zostáva 

poradie prerokovaných bodov podľa pozvánky. 

 

1. Kontrola úloh (P.Perhala) 

Z operatívneho sledovania sa vypúšťajú uznesenia: 21, 138, 139, 161, 163, 197 a 201 z roku 

2013, a ďalej uznesenia 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16 a 17 z roku 2014.  
Uznesenia presunuté do prílohy zápisnice (dlhodobé úlohy): 138, 139, 161, 197 a 203 z roku 2013, 

a ďalej uznesenia 12, 13 a 16 z roku 2014. 

Uznesenia zostávajúce v sledovaní: 

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: P. Perhala, Z. Jendţelovská, PT: 28.2.2014  

Stav: termín plynie 

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

Z: P. Perhala, PT: 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 „sťaţená dostupnosť“). Z: Z. 

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

Stav: P.Perhala informoval, ţe uţ na zasadnutí VV 17.1.2014 v Rimavskej Sobote navrhla 

Z.Jendţelovská toto uznesenie zrušiť, nakoľko sekcia značenia sa s ním nestotoţnila, VV 

vtedy nebol uznášania schopný, preto dáva o návrhu hlasovať teraz. VV sa s návrhom 

stotoţnil (nové uznesenie U18/2014 je na konci bodu Kontrola úloh). P.Perhala poţiadal 

zapísať, ţe zapisovateľ zhotovil zo zasadnutia VV v Rimavskej Sobote neúplnú zápisnicu 
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a doteraz ju nedoplnil podľa pripomienok P.Perhalu a E. Fábryovej. M.Heinrich uviedol, ţe 

VV sa na predchádzajúcom zasadnutí  uţ k tejto otázke vyjadril. 

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; PT: 31.3.2014  

Stav:  termín plynie. 

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: termín plynie.  
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, zástupca RK, zástupca SHS JAMES, T: 29.11.2013.   

- Téryho chata; IK: E. Fábryová, J. Polomský, E. Rusnák, V. Fehérpataky, zástupca SHS JAMES, T: 28.2.14 

- Chata pri Zelenom plese; IK: J. Polomský, E. Fábryová, A. Luhová, A. Mazániková, zástupca SHS JAMES, T: 

29.-30.10.13  

- Chata pod Rysmi; IK: E. Fábryová, Z. Jendţelovská, zástupca RK KST, zástupca SHS JAMES,T: 2014 

- Chata M.R.Š.;IK: E. Fábryová, A. Luhová, V. Fehérpataky, T: 14.-15.11.2013  

a zúčtovanie cestovných náhrad členov IK v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P. Perhala, 

PT: 30.4.2014 

Stav: termín plynie.  

Uznesenie 110/2013: VV ukladá predsedovi UMK KST zabezpečiť učebné texty podľa 

poţiadaviek sekcií KST. Z: V. Povoda, M. Belás, PT: 30.4.2014  

Stav: termín plynie. 

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, M. Herchl; PT: 31.3.2014 

Stav: termín plynie. 

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 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: 28.2.2014 

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, PT: 30.4. 2014  

Stav: termín plynie. 

Uznesenie 156/2013: VV ukladá majetkovej komisii zabezpečiť revíziu elektrozariadení 

a elektroinštalácie na Chate M. R. Štefánika. Z: M. Herchl, PT: 28.2.2014 

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, PT: 28.2.2014.  

Stav: termín plynie. 
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Uznesenie 163/2013 – schválenie delegátov VV a SLT KST na 48.ZZ KST a na 8.MZZT 

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

Hodnotiacu informáciu o priebehu oboch zimných zrazov podal Š.Kuiš, doplnil P.Perhala. 

48.ZZ KST v Bardejove – zraz mal vďaka snehu (aj keď ho bolo skromne, len 10-15 cm) 

pravú zimnú atmosféru, bol organizačne pripravený veľmi dobre, okolo 1600 účastníkov bolo 

spokojných, aj keď na beţkách sa dalo bezpečne ísť viac-menej len po lúčnatých úsekoch 

pripravených trás. Sprievodný program pre delegátov a hostí bol zaujímavý, dôstojným aktom 

bol zápis do pamätnej knihy mesta. Keďţe nebolo komu odovzdať zrazovú štafetu, prevzal ju 

predseda KST (uţ po zraze sa ako nový reálny adept vynorila oravská obec Niţná, P.Perhala 

sa chystá na rokovanie so starostom obce). Priamo z pódia oznámil predseda SLT KST Jozef 

Mitaľ ţe zo zdravotných dôvodov sa vzdáva ďalšieho pôsobenia na čele sekcie. 

8.MZZT KČT-KST-PTTK v Králíkoch. Počasie bolo vcelku zimné, ale bez snehu, pripravené 

trasy boli upravené na pešie túry. Účasť skromnejšia ako v Bardejove – cca 600 účastníkov, 

z toho 135 zo Slovenska a 45 z Poľska. Nasledujúci 9. ročník bude v roku 2016 neďaleko, 

v Bystrzyci Klodzkej, na poľskej strane masívu Králického Sněţníka.   

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, PT: 31.3.2014  

Stav: Termín plynie. 

Uznesenie č. 180/2013: VV ukladá sekretariátu zabezpečiť rozposlanie dotazníka (formulár 

na zber informácií o adeptoch zaradenia do slovníka osobností  turistiky ) na mailové adresy  

O/K KST. Z: D. Valúch, M. Heinrich; PT: 28.2.2014  

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 194/2013: VV ukladá Sekcii značenia pripraviť a predloţiť VV popis softvérového 

riešenia (vo forme v rámci moţností kompatibilnej s programom pouţívaným Radou značenia 

KČT), finančnej náročnosti aplikovateľného softvéru a prínosu, ktorý to prinesie pre 

administráciu značkárskej agendy. Z: E. Škutová, Z. Jendţelovská; T: 31.3.2014  

Stav: termín plynie. 

Uznesenie 196/2013: VV ukladá Propagačnej komisii aby pripravila grafický návrh nového 

členského preukazu KST a predloţila ho VV na januárové zasadnutie. 

Z: V. Povoda, PT: 28.2.2014. 

Stav: termín plynie.  

Uznesenie 199/2013: VV ukladá  ekonomickej komisii KST v zmysle starších uznesení ÚR 

KST štrukturovať rozpočet KST na prevádzkový a kapitálový a predloţiť ho na aprílové 

zasadnutie VV. Z: E. Fábryová, T: 31.3.2014 

Stav: termín plynie. 

-------------- 

Uznesenie č. 01/2014: VV ukladá predloţiť dohodu o vykonaní práce uzavretú s P. Zajacom 

a K. Martonovou na zhotovenie (predtlačovú prípravu) publikácie Kalendár podujatí KST 

2014 s právnou analýzou aktuálneho stavu. Z: M. Heinrich, T: 15.2.2014 

Stav: P.Perhala namietol, ţe po prijatí uznesenia 01/2014 bolo zo sledovania bezdôvodne  

vyradené uznesenie 208/2013, ktoré nebolo splnené ani zrušené. V zápisnici síce je, ţe 
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M.Heinrich ho navrhuje zrušiť, ale chýba zmienka, ţe by sa o tomto návrhu hlasovalo. 

M.Heinrich: buď sa ideme navzájom chytať na formálnych chybách, alebo ideme riešiť vecný 

obsah. KST nemá kalendár a ľudia sa ho doţadujú. Vieme, alebo nevieme, chceme, alebo 

nechceme ho vydať? Sú vôbec podklady (informácie z prihlášok podujatí) k dispozícii, keď 

ich pán Zajac neodovzdal? D.Valúch: je to v informačnom systéme, ale nie v podobe vhodnej 

do tlače. P.Perhala: z IS to bolo preklopené na web, treba len poţiadať CB Soft 

o vyexportovanie vo vhodnom formáte (excel). M.Heinrich: aby sme spravili zadosť 

uzneseniu 01/2014, treba zaujať stanovisko či bola dohoda o vykonaní práce splnená. 

Hlasovalo sa o novom uznesení 20/2014 (je zaradené v závere bodu Kontrola úloh). 

Š.Kuiš: stratili sme uţ veľa času, tak si povedzme, či nám stojí za to vydať kalendár aj s týmto 

oneskorením. Ja hovorím áno, aj za cenu zostručnenia obsahu oproti kalendáru 2013. 

M.Herchl: súhlasím, v stručnej podobe, stačí prehľad podujatí. Š.Kuiš: prehľad podujatí 

a reklamné inzeráty, ich zverejnenie je náš záväzok, v prípade nesplnenia by inzerenti mohli 

uplatniť sankcie. P.Perhala – súhlasí s vydaním. Š.Kuiš navrhol angaţovať na spracovanie 

prihlášok a predtlačovú prípravu kalendára náhradného dodávateľa, Bratislavčana 

M.Michlíka, s ktorým má dobré skúsenosti zo spolupráce pri príprave porovnateľných 

publikácií. Následne sa hlasovalo o dvoch nových uzneseniach 21/2014 a 22/2014 (sú 

zaradené v závere bodu Kontrola úloh). 

Uznesenie č. 02/2014: VV ukladá predsedovi MaK navrhnúť zloţenie odbornej komisie na 

posúdenie stavu chaty generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom a vytýčenie 

časového plánu jej rekonštrukcie. Z: M. Herchl; T:30.4.2014.  

Stav: termín plynie. 

Uznesenie č. 03/2014: VV ukladá predsedovi MaK pripraviť výberové konanie na dodávateľa 

stavebnej dokumentácie potrebnej na vybavenie stavebného povolenia pre výstavbu Chaty na 

Skalke. Z: M. Herchl; T:31.3.2014.  

Stav: termín plynie. 

Uznesenie č. 04/2014: VV ukladá sekretariátu zaslať ponukový materiál Kokava na bezplatné 

inzertné portály realít (www.bazos.sk a. i.). Z: M. Herchl, D. Valúch; T:28.2.2014.  

Stav: termín plynie. 

Uznesenie č. 05/2014: VV ukladá konateľovi spoločnosti TURSERVIS KST, s. r. o., zvolať 

VZ spoločnosti na vyriešenie personálnych otázok. Z: P. Perhala, M. Herchl; T:28.2.2014. 

Stav: termín plynie. Po diskusii o vhodnom termíne prevládol názor, aby sa VZ TURSERVIS 

KST s.r.o. uskutočnilo v predvečer najbliţšieho zasadnutia VV KST. Bolo schválené nové 

uznesenie 23/2014 (zaradené v závere bodu Kontrola úloh). 

Uznesenie č.07/2014: VV ukladá predsedovi MK KST vyţiadať stanovisko Obvodného 

lesného úradu k poţiadavke Štátnych lesov Tatranského národného parku uzavrieť novú 

nájomnú zmluvu k pozemku pod Chatou pod Rysmi a doručiť ŠL Tanapu. Z: M. Herchl, D. 

Valúch; T:28.2.2014.     

Stav: termín plynie. 

Uznesenie č. 09/2014: VV ukladá podpredsedovi pre organizáciu a legislatívu, aby zostavil 

zoznam potenciálnych delegátov za VV na RZ pre konkrétne regióny. Z: M. Heinrich; 

T:15.2.2014.  

Stav: M.Heinrich informoval, ţe zoznam delegátov bol pripravený a rozposlaný predsedom 

RR a predsedom sekcií/komisií. P.Perhala namietal, ţe v texte uznesenia sa rozposielanie 

nespomína. Na návrh M. Heinricha sa hlasovalo o tom, či je uznesenie 09/2014 splnené. 

Výsledok hlasovania: 3 x ZA, 1 x PROTI. Uznesenie sa ako splnené vypúšťa zo sledovania. 

Uznesenie č. 10/2014: VV schvaľuje príspevok vo výške 20 € mesačne na telefonické 

zabezpečenie organizačných záleţitostí KST podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu 

http://www.bazos.sk/
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Marekovi Heinrichovi. Ukladá štatutárom uzatvoriť s ním zmluvu s platnosťou od 1.2.2014. 

Z: P. Perhala, E. Fábryová; T:31.1.2014. 

Stav: P.Perhala namietal, ţe návrh predmetnej zmluvy mal dostať tieţ, keď je v uznesení 

uvádzaný medzi zodpovednými.  

Uznesenie č. 15/2014: VV KST nepodporuje návrh na umiestnenie pamätnej tabule 

pripomínajúcej tragické úmrtie horolezcov pod horou Nanga Parbat na Chate pod Rysmi. 

Ukladá predsedovi Majetkovej komisie informovať o tomto stanovisku spolumajiteľa SHS 

JAMES a chatára. Z: M. Herchl, PT: 22.3.2014 

Stav: informoval M.Herchl. Nestihol partnerov informovať, poţiadal o predĺţenie termínu do 

nasledujúceho zasadnutia VV. 

 
Nové uznesenia prijaté v rámci kontroly úloh: 

Uznesenie 18/2014: VV schvaľuje zrušenie uznesenia 21/2013. 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Uznesenie 19/2014: VV ukladá predsedovi KST poţiadať ŠOP SR o súhlas s umiestnením 

informačnej a pamätnej tabule  NVK na území TANAP v lokalite Tri studničky. Z: P.Perhala, 

T: 31.3.2014 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Uznesenie 20/2014: VV ukladá M.Heinrichovi v mene KST odstúpiť od dohody o vykonaní 

práce uzatvorenej s P.Zajacom dňa 21.8. 2013 z dôvodu nevykonania dojednanej pracovnej 

úlohy.Z: M.Heinrich, T: 15.3.2014 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Uznesenie 21/2014: VV ukladá D.Valúchovi kontaktovať náhradného dodávateľa Mareka 

Michlíka a dohodnúť s ním podmienky (cenu, termín, poţadovaný rozsah a formu tlačového 

podkladu) zmluvného vzťahu /dohody o vykonaní práce – zhotovenia tlačového podkladu pre tlač 

Kalendára podujatí KST 2014, a ukladá M.Heinrichovi uzavrieť v mene KST predmetnú zmluvu 

v cenovom limite 300 €.  

Z: D.Valúch, M.Heinrich; T:15.3.2014 
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol schválený.  

Uznesenie 22/2014: VV ukladá D.Valúchovi kontaktovať dodávateľa tlače kalendára 2013 ( 

spoločnosť ISMC), preveriť aktuálnu cenovú ponuku a pripraviť objednávku na tlač kalendára 

2014 v náklade 800 kusov, v cenovom limite minuloročnej objednávky.  

Z: D.Valúch, M.Heinrich; T: 15.3.2014 
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol schválený.  

Uznesenie 23/2014: VV ukladá konateľovi TURSERVIS KST s.r.o. zvolať VZ spoločnosti 

v termíne 21.3.2014 o 18.00 v Levoči.  

Z: P.Perhala, 28.2.2013 
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol schválený.  

 

2. Aktuálne úlohy Sekcie značenia (E.Škutová) 

V neprítomnosti Z.Jendţelovskej bod uviedol P.Perhala a odovzdal slovo predsedníčke sekcie  

E.Škutová najprv zhrnula priebeh a výsledky značenia v roku 2013, celé znenie tejto informácie 

je v prílohe zápisnice. 

Výstraţným prípadom bolo predvolanie KST na OÚ ŢP v Povaţskej Bystrici, za neschválené 

vyznačenie chodníka v katastri obce Pruţina hrozila pokuta 10 000 €. Podarilo sa to napokon 

„uhrať“ na znesiteľných 30 € ale je to poučenie. Regionálne komisie značenia boli opätovne 

upozornené, ţe všetky zmeny, preloţky, nové prípojky k jestvujúcim trasám, musia byť pred 

vyznačením riadne schválené príslušným úradom ŢP. 

Rok 2014 sa zatiaľ vyvíja priaznivo - jednak uţ bola schválená dotácia MŠVVaŠ, dokonca prvá 
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časť peňazí je uţ na účte KST, jednak bola zima chudobná na sneh, takţe sa bude dať ísť do 

terénu uţ v marci-apríli. Dôleţité je čo najskôr doriešiť na akej báze bude spolupráca so 

značkármi – či to budú dohody, alebo príkazné zmluvy, alebo čo. 

Na základe pridelenej dotácie  z ministerstva E.Škutová pripravila návrh prerozdelenia do 

regiónov a celkový rozpočet sekcie, a povaţuje za vrcholne nevhodné, ţe tento interný 

dokument koloval na internete skôr, neţ ho prerokoval a schválil aktív sekcie.  

Ďalšie prostriedky na značenie sú prisľúbené z VÚC (Ţilina, Nitra, Banská Bystrica, Košice). 

Začiatkom roka sa ozval VÚC Prešov, v súvislosti s prípravou obstarávania Územného plánu 

kraja poţiadali o podklady a vyjadrenie aj KST. E.Škutová spolu s M.Herchlom pripravili 

odpoveď, v ktorej KST odporúča aby sa technická norma STN 01 8025 stala pre Územný plán 

Prešovského kraja záväznou. Ďalej E.Škutová avizovala nutné rokovania s VKÚ Harmanec 

(mapové podklady) a so štátnym podnikom Vojenské lesy a majetky – na odštepnom závode 

Podolínec (značenie v Levočských vrchoch) a poţiadala o schválenie príslušných CP. 

Poznámka zapisovateľa: obe cesty VV schválil, zatiaľ bez určenia termínu, v rámci uznesenia 

26/2014, viď ďalej, v bode Rôzne. 

M.Herchl: ohľadom korešpondencie s VÚC Prešov, bol by to veľmi pozitívny precedens, ktorý 

by sa dal vyuţiť, keby jeden kraj uznal značkársku normu za záväznú.  

Š.Kuiš:  hlavnou autoritou v otázke miestnych názvov je Úrad geodézie, kartografie a katastra 

SR, existuje Inštrukcia na štandardizáciu geografického názvoslovia z roku 1996. Riadi sa ňou 

sekcia v prípade sporných miestnych názvov? 

E.Škutová: ÚGK vypracoval metodiku, v sporných prípadoch rozhoduje Názvoslovná komisia 

SAV. Treba poţiadať aby do tejto komisie kooptovali zástupcu Sekcie značenia KST. 

J.Pullmann kritizoval rozmáhajúci sa nešvár – lepenie rôznych samolepiek propagujúcich  

nejakú chatu, svoj klub, alebo čokoľvek na smerovky a smerovníky. Zaráţa ho, ţe sa v tom 

vyţívajú  aj v niektorých odboroch a kluboch KST, napríklad PKT Diviaky. 

P.Perhala poďakoval za informácie a námety. 

 

3. Časopis Krásy Slovenska (M.Herchl) 

Nakoľko šéfredaktorka Z,Kollárová sa ospravedlnila, poţiadal P.Perhala o informáciu členov 

redakčnej rady. D.Valúch zaslal redakcii návrh na vydávanie prílohy ktorá by pojala príspevky 

z klubov o ich turistickej činnosti, zaujímavých turistických cieľoch v ich okolí, významných 

miestnych podujatiach, klubových výročiach a pod., ktoré sa nezmestia do časopisu. 

M.Herchl informoval, ţe na poslednom zasadnutí redakčnej rady sa o návrhu diskutovalo. 

Redakcia vyčíslila náklady na prípravu prílohy na cca 2 000 €. Pre KST je to neprijateľná suma. 

Š.Kuiš: keby si prílohu svojpomocne pripravoval KST a redakcia by zabezpečovala len tlač, 

bolo by to lacnejšie.  

M.Herchl: pripravuje sa 51.Stretnutie čitateľov časopisu vo Vyšnom Slavkove, vzhľadom na 

Eurovoľby to bude s týţdňovým posunom oproti pôvodnému termínu, v dňoch 30.5. aţ 

1.6.2014, beseda s redakciou bude v na úvod podujatia v piatok podvečer, v sobotu bude výstup 

na Smrekovicu.  

Š.Kuiš:  treba schváliť zmluvy, jednak s organizátorom podujtia o príspevku KST (200 €), 

jednak s DAJAMOU o súčinnosti pri príprave a propagácii. Ďalej kriticky poznamenal, ţe ak   

KST propaguje a spoluorganizuje podujatie na podporu časopisu, očakával by za to väčšiu 

ochotu redakcie zúčastňovať sa v priebehu roka aspoň dvoch hlavných podujatí KST. 

P.Perhala poďakoval za informácie a námety. 

 

4. Aktuálne úlohy Sekcie jazdeckej turistiky (M. Hučko) 

V neprítomnosti V. Povodu bod otvoril P.Perhala a dal slovo predsedovi sekcie. 
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M.Hučko na úvod  informoval o svojej účasti na veľtrhu cestovného ruchu REGIONTOUR 

Brno 2014, kde bol ako delegát KST na pozvanie KČT. Vyuţil to na konzultácie s partnermi zo 

sekcie JT KČT a na ďalšie odborné kontakty, KČT má záujem zabezpečiť spoločnú účasť 

s KST aj na REGIONTOUR 2015, vrátane vyuţitia nových prvkov propagácie jazdeckej 

turistiky (účasť koní v areáli veľtrhu). Informoval VV, ţe sa stretol s veľkým záujmom 

o Kalendár KST 2014, resp. so sklamaním českých kolegov, ţe kalendár nie je k dispozícii. 

Odporúča vydať ho, aj keď s omeškaním a redukovaným obsahom. Z vlastnej iniciatívy sa 

zúčastnil aj nadväzujúceho veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave a keďţe tieto 

podujatia sa vyznačujú prítomnosťou mnohých potenciálnych partnerov (VÚC, OOCR), 

odporúča viac ich vyuţívať v budúcnosti na pracovné stretnutia. 

Sekcia sa sústreďuje na schválenie vytýčenej trasy Veľký okruh Záhorie, je v kontakte 

s mikroregiónom Podhoran, zdruţujúcom obce v podhorí Malých Karpát od Lozorna po Prietrţ.  

Schvaľovanie trasy veľkého okruhu by na tomto úseku mohlo byť ukončené v prvom polroku 

2014, potom bude nasledovať vyznačenie v teréne. Ďalšie aktivity – účasť na medzinárodnom 

kongrese JT a outdoorových športov v Liptovskom Mikuláši v auguste 2013; propagácia 

jazdeckej turistiky na stránkach magazínu Ţivotný štýl a kôň otvorila v tomto časopise cestu aj 

pre propagáciu ďalších presunov (PT, LT, VT). Na rok 2014 bolo s redakciou dohodnuté  

uverejňovanie cyklu o trase Cesty hrdinov SNP, zdrojom bude aktualizovaný Záznamník, ktorý 

je v elektronickej podobe uţ hotový a pripravený do tlače. VV v minulom roku schválil vydanie 

záznamníka v náklade 200 ks, M.Hučko sa domnieva ţe to nepokryje záujem. Sekcia eviduje 

nových záujemcov o spoluprácu z okolia Martina, s perspektívou prípravy jazdeckého okruhu 

po obvode Turčianskej kotliny. V minulom roku sa nepodarilo uskutočniť plánovanú 

konferenciu o jazdeckej turistike v Topoľčiankach, zámer sa presunul na rok 2014. Zo strany 

Nitrianskeho samosprávneho kraja prišla ponuka popularizovať jazdeckú turistiku v rámci inej 

jazdeckej konferencie v Mojmírovciach, lenţe v jej programe by problematika jazdeckej 

turistiky nemohla dostať potrebný priestor, preto túto ponuku sekcia JT nevyuţije, preferuje 

prípravu vlastnej konferencie s podobným zameraním ako mala v októbri 2012 konferencia 

v Kopčanoch.  

P.Perhala poţiadal M.Hučka aby mu dal skompletizovaný Záznamník Cesty hrdinov SNP na 

kontrolné prečítanie, ak sú uţ zapracované pripomienky (nezrovnalosti v miestnych názvoch) 

uvoľní záznamník na zverejnenie na webe. 

M.Herchl: ocenil propagačný účinok takých podujatí sekcie JT ako sú Hubertove jazdy. 

P.Perhala: čo sa týka podpory konferencie JT KST, VÚC Nitra uprednostnil konferenciu 

v Mojmírovciach, ale minister Ľ.Jahnátek prijal záštitu, aj keď bez prísľubu finančnej podpory. 

Kaţdopádne treba vyjasniť a zafixovať termín. M.Hučko navrhol termín 4.-5.októbra 2014.   

Uznesenie 24/2014: VV schvaľuje organizovanie konferencie zameranej na jazdeckú turistiku v 

Národnom ţrebčíne Topoľčianky v termíne 4.-5.10.2014 pod záštitou ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľ.Jahnátka a v partnerstve s Národným ţrebčínom 

Topoľčianky, ukladá predsedovi sekcie JT KST pripraviť a do VV predloţiť organizačné 

zabezpečenie podujatia. Z: V.Povoda, M.Hučko; T: 31.7.2014 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

M. Heinrich po tomto bode navrhol prejsť rovno na bod Rôzne, nakoľko o 16:45 tak on, ako aj 

Š. Kuiš budú musieť cestovať domov. Návrh bol prijatý.  

 

8. Rôzne  

8.1 Ocenenia. Od predchádzajúceho zasadnutia VV prišli návrhy na ocenenia z RR KST Turiec a 

zo Sekcie značenia KST. Návrhy na udelenie Lutonského plakety (Augustín Kubáň, Miloš 

Kollárik, Bohuslav Lovich) postupujú na schválenie ÚR KST, o návrhoch na udelenie 
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Strieborného (SO) a Zlatého odznaku (ZO) KST rozhodol VV hlasovaním individuálne 

k jednotlivým návrhom. Čestné uznania (ČU) a Ďakovné listy (ĎL) KST udelil predseda KST 

vo svojej kompetencii.    

Uznesenie 25/2014: VV na základe doručených návrhov schvaľuje ocenenia nasledovne: 

ZO KST – Ing.R.Šimkovi, Ing. Z.Šteliarovi, M.Stuchlému, Ing.M.Kublovi, M.Holubovi, JUDr. 

M.Povodovej, Ing. I.Šteinerovi. 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  uznesenie ako celok bolo schválené.  

VV berie na vedomie rozhodnutie predsedu KST udeliť 

ČU – D.Orsághovi, Mgr. D.Hupkovej Dančovej, Mgr. H. Feriančikovej, Ľ.Kľučiarovi, 

A.Kučerovej, J. Michalcovi, Ing. I.Koščíkovi, E. Šinkovej 

ĎL – J.Surgentovi a Ing.J.Michalcovi. 

Z: P.Perhala, T: 28.2.2014 

8.2 P.Perhala predniesol návrh na schválenie pracovných ciest, v niektorých prípadoch šlo 

o dodatočné schvaľovanie, čo vyvolalo kritické poznámky predsedu a členky RK KST 

J.Pullmanna a A.Mazánikovej, ţe sa neplní uznesenie VV KST č. 16/2014 (schvaľovanie ciest 

vopred). Pripomenuli celkove vysoký počet vystavených CP v minulom roku, pretrvávanie 

tohto trendu je podľa predsedu RK KST nehospodárnym pouţívaním prostriedkov KST, 

P.Perhala oponoval. Po rušnej diskusii bolo schválené uznesenie: 

Uznesenie 26/2014: VV schvaľuje pracovné cesty 

- predsedu sekcie JT KST M.Hučka do Brna, 17.-19.1.2014, veľtrh REGIONOUR 2014;  

- predsedníčky SZ KST E.Škutovej do Bratislavy, 21.1.2014, rokovanie s VIA MARIAE; 

- podpredsedníčky KST E.Fábryovej a predsedu MK KST M.Herchla do Bratislavy, 29.1.2014, 

  rokovanie s SHS JAMES; 

- predsedu sekcie PT KST J.Raceka do Levoče, 3.-5.2.2014, zasadnutie OŠ 51. SČČKS;  

- E.Fábryovej do Bratislavy, 5.2.2014, rokovanie s ENEL; 

- E.Fábryovej do Bratislavy, 13.2.2014, zúčtovanie štátnej dotácie MŠVVaŠ; 

- predsedu SM KST S.Andrásiho, členov SM M.Šarvanca a Š.Trojana do Bratislavy, 13.2.2014, pohreb 

  Š.Kesselbauera; 

- predsedu KST P.Perhalu, E.Fábryovej a E.Škutovej do Nitry, 14.2.2014, rokovanie u predsedu 

  Nitrianskeho samosprávneho kraja; 

- E.Fábryovej do Bratislavy, 25.-26.2.2014, zúčtovanie štátnej dotácie MŠVVaŠ; 

- P.Perhalu, E.Škutovej do Harmanca (termín bude upresnený), rokovanie s VKÚ Harmanec; 

- P.Perhalu, E.Škutovej a predsedu RR KST Levočské vrchy-Branisko E.Rusnáka do Podolínca  

  (termín bude upresnený), rokovanie na Vojenské lesy a majetky š.p.;  

- P.Perhalu a D.Valúcha do Prahy, 4.-6.4.2014, Výročná konferencia KČT 

vystavenie príslušných CP a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9  

Z: P.Perhala, E.Fábryová, M.Herchl, J.Racek, E.Škutová, M.Hučko, E.Rusnák, S.Andrási, 

M.Šarvanec, Š.Trojan, D.Valúch; T: podľa textu uznesenia 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  uznesenie ako celok bolo schválené.  

8.3 Príprava generálnej rekonštrukcie Chaty M.R.Štefánika. P.Perhala informoval členov VV 

o záveroch rokovania v ENEL 5.2.2014, spolu s ním sa rokovania zúčastnila E.Fábryová. ENEL 

sa zaujíma o moţnosť podporiť KST pri rekonštrukcii Chaty M.R.Štefánika, no poţaduje 

informáciu, čo a v akom časovom horizonte sa bude diať. P.Perhala navrhol uznesenie: 

Uznesenie 27/2014: VV ukladá Majetkovej komisii KST pripraviť návrh časového plánu 

generálnej rekonštrukcie Chaty M.R.Štefánika, v členení na etapy. Z: M.Herchl, T:22.3.2014 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválené 
8.4 P.Perhala prezentoval návrh sekcie PT KST, ktorú oslovilo občianske zdruţenie Spoločnosť 

M.R.Štefánika s námetom pripraviť spoločné podujatie pripomínajúce odkaz tohto významného 
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slovenského štátnika - Stretnutie turistov na Štefánikovej chate KST. Navrhol schváliť to ako 

nové propagačné podujatie KST v kategórii Hlavné podujatia, s príspevkom 200 € z rozpočtu 

KST. V diskusii bol po námietkach ostatných členov VV návrh modifikovaný – nebude to hneď 

hlavné podujatie, aţ keď sa osvedčí.  

Uznesenie 28/2014: VV schvaľuje nové propagačné podujatie KST „Stretnutie turistov na 

Chate M.R. Štefánika“, ukladá sekcii PT pripraviť v spolupráci s o.z. Spoločnosť M.R.Štefánika 

návrh organizačného zabezpečenia nultého ročníka podujatia, v termíne 19.7.2014 

Z: Z.Jendţelovská, J.Racek, T: 22.3.2014 
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol schválený.  

8.5 Sekcia PT KST pripravila návrh rotácie „stretnutia krásistov“ na nasledujúce 4 roky  2015 -

2018, návrh predniesol P.Perhala. 

Uznesenie 29/2014: VV na návrh sekcie PT KST schvaľuje lokality a organizátorov tradičného 

podujatia Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na najbliţšie štyri roky nasledovne: 

2015 – 52. ročník, stretnutie v Detve s výstupom na Poľanu; KST Detva, RR KST Zvolen. 

2016 – 53. ročník, Stará Turá, výstup na Veľkú Javorinu; KST Stará Turá, RR KST Trenčín 

2017 – 54. ročník, Svidník, výstup na Čiernu horu; RR Svidník-Stropkov 

2018 – 55. ročník, Dobšiná, výstup na Borovniak/Ondrejisko/Čuntavu; KST Dobšiná, RR Roţňava. 

Ukladá predsedovi KST priebeţne vystavovať poverenia pre organizátorov podujatia. 

Z: P.Perhala, J.Racek; T: podľa textu uznesenia 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený 
8.6 M.Herchl získal ďalšie ponuky na opravu strechy na budove sídla KST. Zaujímal sa, ako si 

VV predstavuje výber z ponúk. P.Perhala namietal, ţe mu ďalšie ponuky M.Herchl nepostúpil. 

Po diskusii bolo prijaté uznesenie.  

Uznesenie 30/2014: VV ukladá majetkovej komisii (MK) robiť na dodávateľov angaţovaných 

na opravu/údrţbu budov v majetku KST (aktuálne napr. na opravu strechy sídla KST, resp. na 

zhotovenie dokumentácie pre zamýšľanú Chatu KST na Skalke) výberové konanie. Výberová 

komisia bude pozostávať z členov MK, zástupcu ekonomickej komisie a jedného zo štatutárov.  

Z: M.Herchl, T: trvale  
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený 
 

O 16.10 sa zo zasadnutia ospravedlnil z rodinných dôvodov P.Perhala. Vzhľadom na to, ţe 

zasadnutie po odchode predsedu prestalo byť uznášania schopné, podpredseda pre OaL 

M.Heinrich ho ukončil.  

 

 

 

Zapísal: DušanValúch, generálny sekretár KST 

 

 

 

 

 

 

Overil:                                                                                         Peter Perhala 

                                                                                     predseda Klubu slovenských turistov 
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PRÍLOHY ZÁPISNICE 
1. Uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania  -  dlhodobo sledované úlohy 
2. Písomný materiál predsedníčky Sekcie značenia KST  E.Škutovej. 
 
 

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. Aktuálne bolo v  januári 2014 podpísané Memorandum o spolupráci KST 

s OOCR STREDNÉ SLOVENSKO, pričom reálna spolupráca nastala uţ v priebehu roku 

2013, OOCR prispela na obnovu TZT v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. 

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; T: priebeţne a do 

31.12.2014    

Stav: Informoval Š. Kuiš. Komisia bola ustanovená, má za sebou prvé stretnutie, viď 

U 196/2013. Pre účely priebeţného sledovania bolo uznesenie presunuté do prílohy zápisnice.   

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: splnené, zostáva v dlhodobom sledovaní.  

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: odpoveď zo ŠL TANAP prišla, rokovanie neponúkli, vyjadrili sa k oprave chodníka 

a k umiestneniu informačnej tabule: 

- Oprava chodníka je na rok 2014 naplánovaná, či sa naozaj dostane do programu opráv 

závisí od toho, aká bude suma pridelených prostriedkov. 

- Osádzať v určenej lokalite informačnú, resp. pamätnú tabuľu  ŠL TANAP neuvaţujú. 

Pokiaľ má o to záujem organizátor NVK, môţe poţiadať orgán ŠOP SR o udelenie 

súhlasu.  

Do získania súhlasu ponechať U139/2013 medzi dlhodobo sledovanými úlohami. 

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 

Stav: dohoda o partnerstve bola podpísaná, uznesenie presunuté medzi dlhodobo sledované 

úlohy. Súvisiace uznesenie: 197/2013 (viď ďalej)  

 

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.  
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Stav: uznesenie splnené. E. Fábryová spresnila formu: zmluva o pôţičke, splátkový kalendár 

do 30.4.2018. Na ţiadosť RK je v záujme sledovania uznesenie zaradené medzi dlhodobo 

sledované úlohy. 

Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, ţe pre príspevok KST na podujatia organizované 

subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.  

Z: E. Fábryová, T: trvale 

 

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 Uţhorod a projektovými partnermi SACR, KOCR Košický kraj, Regionálne 

dátové sluţby, a.s. Poveruje predsedu KST vypracovaním, podpísaním a podaním projektu. 

Z: P. Perhala, T: 15.2.2014 

Stav: projekt (ţiadosť o grant) bol vypracovaný a v termíne podaný na úrad vlády, pod 

názvom Carpathian Road. Uznesenie presunuté medzi dlhodobo sledované úlohy. 

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.  

 

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 

Stav: Uznesenie bolo splnené v rámci rokovania spolumajiteľov dňa 29.1.2014. Zástupcovia 

SHS JAMES prisľúbili poţiadavku KST prerokovať vo VV a predloţiť na schválenie VZ 

svojej organizácie. Dovtedy zostáva v dlhodobom sledovaní. 

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  

 

Uznesenie č. 12/2014: VV schvaľuje plán zasadnutí do konca svojho volebného obdobia 

nasledovne: 15. februára v Bratislave - v sídle KST, 22. marca v Levoči, 26. apríla 

v Bratislave - v sídle KST, 17. mája v Nitre, 6. Júna v Ţiline – SOŠ Stavebná. 

Z: členovia VV; T: 6.6.2014. 

 

Uznesenie č. 13/2014: VV schvaľuje nasledovný postup organizačného zabezpečenia 

výjazdových zasadnutí VV: Sekretariát pripraví ponuky na miesto zasadnutia (max.3), ktoré 

posúdi podpredseda pre organizáciu a legislatívu. Ten následne rozhodne o mieste konania. 

Uvedené sa nevzťahuje na zasadnutia VV v Bratislave, v sídle KST, v termínoch uvedených 

v uznesení 12/2014. Z: D.Valúch, M. Heinrich; T: priebeţne, do 6.6.2014 

 

Uznesenie č. 16/2014: VV ukladá, aby boli všetky CP predkladané VV na schválenie vopred. 
V urgentných prípadoch (neočakávané pracovné, alebo spoločenské povinnosti) bude CP schvaľovať 

podpredseda KST pre OaL  Z: členovia VV; T: trvale od 27.1.2014.   

_ _ _ 

 

 

 

 



                                Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 15.2.2014 v Bratislave 

 

12 

 

 

 

 
 

 
   _ _ _      


