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Zápisnica  
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

22.3.2014, Levoča  

                                                                                                                                                          
Prítomní: Členovia VV: P. Perhala, M. Heinrich, Š. Kuiš, M. Herchl, V. Povoda, Z. Jendţelovská  

Prizvaní: E. Škutová, J. Racek, E. Rusnák, J. Pullmann, V. Fehérpataky, Š. Kajda, D. Valúch  

Ospravedlnení: E. Fábryová, S. Andrási, A. Mazániková, Z. Kollárová, M. Olejník 

 

Program podľa pozvánky:  

1. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala) 

2. Námety a pripomienky z ÚR KST (M.Heinrich) 

3. Aktuálne majetkové otázky (M.Herchl) 

4. Aktuálne úlohy propagačnej komisie (V.Povoda) 

5. Aktuálne úlohy Sekcie lyţiarskej turistiky (Z.Jendţelovská) 

6. Aktuálne úlohy Sekcie pešej turistiky (Z.Jendţelovská, J.Racek) 

7. Príprava 61. CZ KST a 45. Stretnutia TOM (Z.Jendţelovská, J.Racek, S.Andrási, Š.Kajda) 

8. Príprava 51.stretnutia čitateľov časopisu KS (Z.Jendţelovská, Z.Kollárová, J.Racek, E.Rusnák) 

9. Aktuálne úlohy – Levočské vrchy (E.Škutová, E.Rusnák, M.Olejník)  

10.  Rôzne    
11.  Rozšírený VV s predsedami OaK KST a predstaviteľmi RR KST Levočské vrchy-Branisko               

     

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

doplnenie/zmeny programu. Š.Kuiš navrhol začať bodom rôzne. O návrhu sa hlasovalo, s 

výsledkom:ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŢAL SA: 1, návrh bol schválený. 

Pozn. zapisovateľa: pre účely zápisnice je zachované poradie podľa pozvánky. 

 

1. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala)  
Z operatívneho sledovania sa vypúšťajú:  zrušené uznesenia 21/2013, 10/2014, neschválené uznesenie 

32/2014 a splnené uznesenia 143, 157, 163/2013 a 1, 5, 9, 15, 18, 20, 21, 23, 25/2014. 

Uznesenia presunuté do prílohy (dlhodobé úlohy): 29/2014, 30/2014. 

Uznesenia zostávajúce v sledovaní: 

Uznesenia z roku 2012: 

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: 26.4.2014  

Stav: P.Perhala dostal záznamník v elektronickej podobe na kontrolné prečítanie len tesne 

pred marcovým zasadnutím VV, poţiadal o predĺţenie termínu do nasledujúceho zasadnutia. 

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

Z: P. Perhala, PT: 30.5.2014 

Stav:  termín plynie. 

- - -  

Uznesenia z roku 2013: 

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. 
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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: M.Heinrich preskúmal záleţitosť, pripravil stanovisko, poslal ho členom VV: keďţe 

KST nevyuţíva značku na podnikanie, môţe ju vyuţívať aj bez licencie. U143/2013 je  

splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Ohľadom vzťahu ku KČT ako drţiteľovi licencie bolo 

prijaté nové uznesenie U 33/2014, je zaradené na konci kontroly úloh. 

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: 26.4.2014 

Stav: M. Herchl informoval, ţe úloha je rozpracovaná, poţiadal o predĺţenie termínu do 

nasledujúceho zasadnutia VV. 

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: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.Informoval M.Herchl. Z troch ponúk výberová 

komisia posúdila ako najlepšiu ponuku JAS TRADE spol. s r.o. Zloţenie výberovej komisie 

aj schválenie výberu je špecifikované ďalej, v bode rôzne (uznesenia U 42/2014, U 43/2014). 

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

urobiť kroky smerujúce k propagácii rozšírenia prístupu do TANAPu medzi širokou 
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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: 30.4.2014  

Stav: D. Valúch poţiadal o predĺţený termín do konca apríla. 

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, T: 17.1.2014 

Stav: V.Povoda navrhol uznesenie k meškajúcej úlohe zrušiť, resp. pozastaviť, vzhľadom na 

terajšiu nefunkčnosť propagačnej komisie, a vrátiť sa k nej keď sa podarí sformovať komisiu 

v novom zloţení. O návrhu sa nehlasovalo.  

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. 

- - - 

Uznesenia z roku 2014: 

Poznámka zapisovateľa k uzneseniu č. 01/2014: doplnenie informácie, ktorá nedopatrením 

chýba v zápisnici zo zasadnutia VV KST 15.2.2014  v Bratislave:  - uznesenie 01/2014 bolo 

splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

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; PT:26.4.2014.  

Stav: M. Herchl pripravuje ponukový materiál, poţiadal o predĺţenie termínu do nasledujúceho 

zasadnutia VV.  

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; PT:26.4.2014.     

http://www.bazos.sk/
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Stav: ako informoval M.Herchl, v tejto veci konal člen zmiešanej komisie spoluvlastníkov 

L.Gancarčík (SHS JAMES), nedal vedieť v akom je to stave. Termín predĺţený do 

nasledujúceho zasadnutia VV.  

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

zabezpečenie organizačných záleţitostí KST podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu 

Marekovi Heinrichovi. Ukladá štatutárom uzatvoriť s ním zmluvu s platnosťou od 1.2.2014. 

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

Stav: uznesenie nie je splnené. Viac k tomu v bode rôzne. 

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: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

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 

Stav: termín plynie. 

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 

Stav: M.Heinrich informoval, ţe odstúpenie od dohody podpísal dnes (22.3.), z dôvodu 

úspory času a peňazí mu podklady doniesol generálny sekretár osobne na VV. Uznesenie 

splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

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: 26.4.2014 

Stav: informoval D.Valúch. M.Michlík dostal zadanie, akceptoval zmluvné podmienky, na 

kalendári pracuje, tak ako mu stíha D.Valúch dodávať podklady. Predpoklad  skompletovania 

tlačovej makety do konca marca. Zmluvu s M. Michlíkom zatiaľ M. Heinrich nestihol  

pripraviť, nakoľko teraz mu z KST chodí mnoho zmlúv, ďalej robil analýzu registrácie 

pásového značenia, odstúpenie od zmluvy s p. Zajacom, pripravoval regionálne 

zhromaţdenie, ani keby akokoľvek chcel, by to nestihol. Poţiadal o predĺţenie termínu do 

nasledujúceho zasadnutia VV. 

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 

Stav: informoval D.Valúch. Cenová ponuka bola vyţiadaná, ISMC oproti minulému roku 

nezvýšil cenu, tlač vie zabezpečiť do 10 dní po dodaní podkladov (tlačového pdf). 

P.Perhala – týkala sa vyţiadaná cenová ponuka aj rozposlania kalendára na všetky odbory 

a kluby KST? D.Valúch: Nie, bude aj tak nutné poţiadať o novú cenovú ponuku, ktorá 

zohľadní väčší počet ČB aj farebných strán a vyšší náklad, zároveň bude od ISMC vyţiadaná 

aj cenová ponuka na poštové rozposlanie kalendára na cca 450 adries podľa dodaného 

adresára, ale to by mal byť predmet samostatnej objednávky. Na základe získaných cenových 

ponúk bude pripravený návrh objednávok. VV schválil nové, spresnené znenie  uznesenia 

22/2014, ktoré ruší doterajšie uznesenie pod tým číslom: 
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Uznesenie 22/2014: VV ukladá D. Valúchovi vyţiadať od ISMC 

a) cenovú ponuku na tlač kalendára o rozsahu 80 ČB strán, 12 farebných strán (inzercia) + 

obálka, v náklade 1200 ks 

b) cenovú ponuku na poštové rozposlanie kalendára na 450 adries podľa dodaného adresára. 

a pripraviť návrh objednávok. Z: D.Valúch, M.Heinrich, T: 10.4. 2014  
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol schválený.  

Š.Kuiš a V.Povoda navrhli odmenu spracovateľovi kalendára D.Valúchovi, viď nové 

uznesenie U 34/2014  na konci kontroly úloh.  

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 

Stav: termín plynie. 

Uznesenie 26/2014: VV schvaľuje pracovné cesty (poznámka: uţ realizované cesty boli 

z pôvodného textu uznesenia vypustené) 

- 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 - 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.Škutová, E.Rusnák, D.Valúch; T: podľa textu uznesenia 

Stav: podľa informácie E.Škutovej Vojenský kartografický ústav zanikol, rokovanie 

v Harmanci prestalo byť aktuálne. Termín rokovania v Podolínci (Vojenské lesy a majetky 

š.p.) ešte nebol dohodnutý.  

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, PT: 30.4.2014 

Stav: M. Herchl poţiadal o predĺţenie termínu do konca apríla.   

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 spoločného podujatia, 

v termíne 19.7.2014.  Z: Z.Jendţelovská, J.Racek, PT: 26.4.2014 

Stav: Z.Jendţelovská poţiadala o predĺţenie termínu do nasledujúceho zasadnutia VV.   

--- 

Uznesenia schvaľované medzi zasadnutiami VV, od 15.2. do 22.3. v elektronickom hlasovaní:  

Uznesenie č. 31/2014: VV schvaľuje cestu podpredsedu KST Štefana Kuiša na zasadnutie 

regionálneho zhromaţdenia KST v Roţňave dňa 20. februára 2014.  

Z: P. Perhala, Š.Kuiš; T: 20.2.2014  
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 2; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Stav: uznesenie bolo splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

Uznesenie č. 32/2014: VV schvaľuje cestu podpredsedníčky KST Eriky Fábryovej na 

zasadnutie regionálneho zhromaţdenia KST Čadca v Oščadnici dňa 28. februára 2014.  

Z: P. Perhala, E.Fábryová; T: 28. február 2014 
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 3; zdržal sa – 1;  návrh nebol schválený.  

Stav: uznesenie nebolo schválené, vypúšťa sa zo sledovania.  

Uznesenie č. 33/2014: VV schvaľuje cestu predsedu KST a predsedu sekcie PT KST do 

Zvolena, dňa 28.2.2014, na rokovanie v Lesnícko-drevárskom múzeu. Účelom cesty je 
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organizačná príprava spoločného turisticko-lesníckeho podujatia Chodníkom Jozefa Dekreta 

Matejovie, spoluorganizátori: KST a Lesy SR na základe rámcovej zmluvy o spolupráci.  

Z: P. Perhala, J. Racek; T: 28. 2.2014  
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 3;  návrh bol schválený.  

Stav: uznesenie bolo splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
--- 

Nové uznesenia prijaté dňa 22.3.2014 v rámci kontroly úloh: 

Uznesenie č. 34/2014: VV poveruje M. Heinricha rokovať s vedením KČT o licenčnej 

zmluve na pásové turistické značenie. Z: M. Heinrich, T: 26.4.2014  
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 35/2014: VV schvaľuje návrh odmeny pre D.Valúcha za prácu na úkor voľného 

času na príprave kalendára KST 2014, vo výške 200 €. Z: E. Fábryová, T: 31.5.2014  
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol schválený.  

 

2. Námety a pripomienky z Ústrednej rady KST (M. Heinrich) 

Na poslednom rokovaní ÚR v Čadci dňa 14.12.2013  sa v bode Diskusia do diskusie 

neprihlásil nikto, určité námety, pripomienky, resp. poţiadavky zazneli v iných častiach 

rokovania:  

 Návrh E. Škutovej na stiahnutie výpovede I.Ovečkovej – splnené. 

 Poţiadavka M. Herchla na predsedu propagačnej komisie KST P. Zajaca – informovať 

o stave prípravy kalendára podujatí KST 2014 – P. Zajac sa nevyjadril, vzdal sa 

funkcie predsedu propagačnej komisie a prestal komunikovať, neodovzdal prácu 

(spracovanie prihlášok podujatí). Kalendár bude, aj keď s meškaním, vydaný. Na 

zhotovenie podkladu pre tlačiareň bol koncom februára oslovený náhradný dodávateľ. 

 Poţiadavka J. Fiľakovského navýšiť príspevok KST na cyklozraz o 200 € 

a poţiadavka V. Jeremiáša navýšiť príspevok kST na festival Ľudia a hory o 100 € - 

pripomienky k rozpočtu boli zohľadnené v rozpočte - splnené. 

 Poţiadavka viacerých členov ÚR doriešiť vzťah VV a sekretariátu, aby jedna osoba 

nezamestnávala sama seba - splnené. 

 poţiadavka D. Kaliského na aktualizáciu stanov – poţiadavka nebola konkretizovaná. 

VV vzal informáciu M.Heinricha na vedomie, neprijal nové uznesenie. 

 

3. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (M. Herchl) 

Chata pod Rysmi – rekonštrukcia ukončená, kolaudačné rozhodnutie doručené. V tomto 

období sa pripravuje nová nájomná zmluva na pozemok so ŠL TANAP-u. L.Gancarčík poslal 

písomnú informáciu - vyúčtovanie zbierky, ktorú inicioval nájomca V. Beránek. Plánované 

náklady na údrţbu objektu pre rok 2014: 2000 €. 

Uznesenie č. 36/2014: VV ukladá štatutárom KST uzavrieť s poisťovňou GENERALI 

poistnú zmluvu pre Chatu pod Rysmi, na základe podkladov majetkovej komisie (aktualizácia 

na stav po rekonštrukcii) Z: P.Perhala, M.Heinrich, E. Fábryová, M.Herchl, T: 31.5.2014 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Zbojnícka chata - pokračovanie dlhodobého riešenia WC, vrátanie dobudovania vyhnívacích 

nádrţí, špárovanie kamenných častí budovy. Administratívna úloha – vyňatie pozemku pod 

vyhnívaciu nádrţ. Limit pre náklady na opravu/údrţbu v roku 2014: 7 500 € 

Téryho chata - uvoľnené strešné kolektory boli pripevnené. Limit na rok 2014: 12 000 €. 

Chata pri Zelenom plese - za WC uţ nehrozia sankcie od hygienika, taktieţ sa v minulom 

roku podarilo oddeliť zamestnanecký trakt od hosťovského, aj keď za cenu prekročenia limitu 

nákladov. Program prác na rok 2014 je skromnejší:  hydroizolácia severnej steny, doriešenie 

záloţného zdroja elektriny, kalové čerpadlo + kábel, všetko v limite do 12 000 €.  
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Chata M.R.Štefánika - chatár pripravil návrh rekonštrukcie kúrenia s odhadom nákladov 

28 000 €. Uvaţuje s troma kotlami, na tri rôzne médiá, od troch rôznych výrobcov. Majetková 

komisia sa ešte nezaoberala posúdením návrhu. 

Budova sídla KST na Záborského 33, Bratislava - plánuje sa výmena škridlovej časti strechy 

a plota vo dvore, v limite do 3 500 €. 

VV vzal informácie na vedomie. 

 

4. Aktuálne úlohy sekcie pešej turistiky (Z. Jendželovská, J. Racek) 

J.Racek informoval o hlavných podujatiach v roku 2014: 51. stretnutie čitateľov časopisu 

Krásy Slovenska v obci Vyšný Slavkov, s výstupom na  Smrekovicu v pohorí Branisko; 61. 

CZ KST a 45. Stretnutie TOM v Trebišove, Národný výstup na Kriváň 2014 a 6. stretnutie 

priaznivcov KST v Banskej Štiavnici, ktoré bude venované 140.výročiu vyznačenia prvého 

turistického chodníka na dnešnom území Slovenska, trasa: baňa Gedeon – Sitno. Predloţil aj 

plán rotácie hlavných podujatí na nasledujúce roky:  

- Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska:  2015 – KST Detva, 2016 – KST Stará Turá, 

2017 –  KST Beskyd Svidník, 2018 – KST Dobšiná. 

- Celoslovenský zraz KST a stretnutie TOM: 2015 – organizátor zatiaľ nie je známy;  2016 – 

RR Rimavská Sobota (centrá budú  v Tisovci a v Hnúšti),  2017 – RR Trenčín, alebo RR 

Čadca (Skalité).  

- Stretnutie priaznivcov KST:  2015 – RR Čadca (Chata na Veľkej Rači), 2016 – RR Banská 

Bystrica (KST Gindurka, Pohorelská Maša). 

V roku 2016 bude aj podujatie EURORANDO, koordinované asociáciou ERA-EWV-FERP, 

tentokrát v znamení (obnoviteľných zdrojov) energie. Spolu s partnermi mimo štruktúry KST 

pripravuje sekcia dve nové podujatia s potenciálom vytvoriť tradíciu:  

Stretnutie turistov na Štefánikovej chate, spoločné podujatie s o.z.Spoločnosť M.R. Štefánika  

- dolaďuje sa scenár a rozpočet (ľudová hudba, poloţenie venca, občerstvenie, účastnícky 

list). J.Racek poţiadal o predĺţenie termínu pre úlohu z uznesenia 28/2014 do 26.4.2014.  

Chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie, spoločné turisticko-lesnícke podujatie s Lesmi SR, š.p. 

-lokalita: z Donovál do Jelenskej doliny, termín: sobota 18.10.2014, Lesy SR dajú na 

podujatie 1000 €. Podujatie by v ďalších rokoch malo putovať po náučných lesníckych 

chodníkoch, ktorých je 31 a nachádzajú sa v rôznych pohoriach SR. 

Uznesenie č. 37/2014: VV schvaľuje návrh sekcie PT KST na spoločné podujatie  KST 

a Lesy SR „Lesníckym chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie“, v termíne 18.10. 2014, po 

trase náučného lesníckeho chodníka z Donovál do Jelenskej doliny. Ukladá podpredsedníčke 

pre ekonomiku a marketing nájsť v rozpočte KST na 2. polrok 2014 čiastku 200 € a poveruje 

sekciu PT KST prípravou podujatia za KST.Z: E.Fábryová, Z.Jendţelovská, J.Racek, T:18.10.2014. 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Na záver svojho bodu oboznámil J. Racek VV s výsledkami aktívu sekcie PT KST, ktorý sa 

uskutočnil 8.3.2014 v Ţiline. Aktív potvrdil vo funkcii predsedu sekcie aj na ďalšie 4-ročné 

obdobie J. Raceka, členmi sekcie sú E. Fábryová (RR Povaţská Bystrica), J.Kalamen (RR 

Senica), D. Reiser (RR Humenné), P.Hrdlička (RR Bratislava), A. Ollé (RR Dunajská Streda), 

Š. Muţík (RR Ţilina), P. Sitek (RR Liptov). VV vzal informácie na vedomie. 

 

5. Príprava 61.CZ KST a 45. stretnutia TOM v Trebišove (Z.Jendželovská, J.Racek, Š.Kajda) 

Z. Jendţelovská – príprava plynule prebieha. 

J. Racek – vyzdvihol príkladný záujem mesta Trebišov o spoluprácu, ako predseda OŠ 

predchádzajúceho zrazu v Bratislave má moţnosť porovnať a môţe len závidieť... 

Š. Kajda – mesto zafinancovalo vydanie letáku, spravodaja č. 1 a propagačných PE tašiek. 

Pripravuje sa spravodaj č.2. Pripravený je účastnícky preukaz, účastnícke diplomy. Vyskytol 
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sa problém s preznačkovaním časti trasy, uţ je vyriešený. Návrh odznakov a  pečiatky je OK. 

je zabezpečených 400 lôţok, nocľahy sú zabezpečené, uţ len pekné počasie a dobrú účasť. 

Zatiaľ je pribliţne 100 prihlásených. 

Š. Kuiš – informoval o stave rokovania s OOCR a KOCR ohľadom finančnej podpory 

podujatia; o stave rokovanie s výrobcom DEVA Trebišov (cukrovinky). 

M. Herchl -  s ktorým subjektom bude uzatvárané zmluva o príspevok KST? 

Š. Kajda – TOM Brontosaurus Trebišov, ten má právnu subjektivitu aj účet. 

E. Škutová – keďţe RR Trebišov nemá vlastnú sekciu značenia, v minulosti bolo TZT 

v regióne Trebišov rozdelené medzi Michalovce a Košice. Apelovala na obnovenie činnosti 

sekcie značenia v Trebišovskom regióne. VV vzal informácie na vedomie. 

 

6. Príprava 51. SČČ KS vo Vyšnom Slavkove (Z.Jendželovská, J.Racek, E.Rusnák) 

J. Racek – uţ vo februári bol vo Vyšom Slavkove  pozrieť si priestory. 

E. Rusnák – ďalšie prípravné stretnutie bolo 3.3.2014 vo Vyšnom Slavkove. K priebehu -  na 

vrchole bude cca 15 min. na príhovory, všetky oficiality, kultúrny program aj piatková beseda 

s redaktormi bude v KD Vyšný Slavkov. Zabezpečené sú parkoviská aj priestory pre stánky. 

Obec má iba 200 obyvateľov, vekový priemer bezmála 70 rokov, z tohto aspektu by bola 

zaslúţená aj vyššia dotácia podujatia. Pamätné listy zabezpečí redakcia KS. Hlavné veci 

v príprave sú rozbehnuté, uţ len aby prialo počasie. Vyuţil prítomnosť E. Škutovej a urgoval 

dodávku smeroviek; polemizoval so zamietavým stanoviskom sekcie značenia k ţltej značke 

Sedlo Branisko - Vyšný Slavkov. VV vzal informácie na vedomie. 

 

7.Aktuálne úlohy - Levočské vrchy (Z.Jendželovská, E.Škutová, E.Rusnák) 

7.1 TZT v Levočských vrchoch. E. Škutová zašla do nedávnej histórie: v značení opätovne 

sprístupnených Levočských vrchov sa najprv angaţoval člen sekcie značenia KST  I. Zapletal, 

sekcia potom pridelila úlohu Starej Ľubovni (M. Olejník), Spišskej Novej Vsi (J. Surgent) 

a Levoči (E. Rusnák). Pozemky sú v rukách rôznych vlastníkov, asfaltové cesty sú v majetku 

Vojenských lesov a majetkov, š.p. Vojenské lesy a majetky, š.p. teraz napadali značenie a 

poţiadali o jeho zrušenie tam, kde je vedené po cestách. Lenţe terén mimo ciest je 

v Levočských vrchoch prevaţne neschodný. Predsedníčka sekcie je za to, aby sa KST snaţil 

presadiť aspoň severojuţnú os a kriţujúcu západno-východnú trasu. 

E. Rusnák pozná starostov obcí, s nimi nie je problém, odporcom turistického vyuţívania 

Levočských vrchov sú Vojenské lesy a majetky, š.p. Na území bývalého vojenského pásma sa 

nachádza 390 km legálne vyznačených cyklo TZT a 170 km peších TZT, ţiaľ, pozemky 

vysídlených obcí patria, a ešte 10 rokov budú patriť Vojenským lesom. 

E. Škutová – vyţiadala si od E. Rusnáka kópie súhlasov obcí. Ďalej sa spýtala, či by RR KST 

Levočské vrchy - Branisko prevzali časť TZT v regióne Poprad, zámer sekcie je prerozdeliť 

TZT slabo fungujúceho popradského regiónu medzi komisie značenia Brezno, Spišskú Novú 

Ves a Levočské vrchy - Branisko. E. Rusnák také riešenie neodmietol. 

7.2 Rozpočet sekcie značenia 2014 

Mimo témy značenia v Levočských vrchoch E. Škutová poţiadala VV o schválenie rozpočtu 

na značkovanie. Dotácia MŠVVŠ 2014 dáva na značenie 80 000 €, z toho 55 000 € je 

určených na práce v teréne, medzi RR prerozdelené podľa „kilometrového“ kľúča, 11 000 € je 

na suroviny, značkovacie koly a smerovníky. Schválenie rozpočtu je potrebné, aby sa mohli 

rozbehnúť práce v teréne. Členovia VV si vyţiadali čas na diskusiu k návrhu, hlasovalo sa  

o ňom v bode rôzne. Ďalej E.Škutová poţiadala VV o záväzné stanovisko ako bude zúčtovaná 

práca značkárov, či tým spôsobom ako v roku 2013, alebo ako. 

M. Heinrich: ak E. Fábryová po konzultáciách neprišla s iným návrhom, tak je potrebné 

zotrvať na pôvodnom stanovisku, ţe moţnosti sú len dve - občianskoprávna alebo 
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pracovnoprávna, t. j. príkazná zmluva alebo dohoda o vykonaní práce. E. Škutová:  sekcia 

potrebuje modelovú dohodu. 

7.3  List z regionálneho zhromaţdenia v Nitre 

M. Herchl vyuţil prítomnosť predsedníčky SZ a informoval o sťaţnostiach nitrianskych 

značkárov, čo odzneli na regionálnom zhromaţdení, ktorého sa zúčastnil ako delegát VV, o.i. 

spochybnili nutnosť dokladovať značkárske práce fotodokumentáciou. 

P. Perhala – prečítal celý list nitrianskych značkárov. E. Škutová pripraví reakciu na tento list, 

postúpi ju v kópii VV aj RK. 

7.4  Ďalšie veci týkajúce sa sekcie značenia 

Š.Kuiš – KOCR Košický kraj prisľúbili pokračovanie spolupráce rozbehnutej v roku 2013. 

P.Perhala sa zaujímal, či uţ bol stanovený termín rokovania s VKU Harmanec.  

E.Škutová – zatiaľ nebol čas nič dohodnúť. 

P.Perhala – ţiadosť o akreditáciu školenia inštruktor značenia akreditačná komisia (AK) 

vyradila s odôvodnením, ţe nejde o športovú činnosť, AK odporučila KST obrátiť sa v tejto 

záleţitosti na sekciu medzinárodných vzťahov. Ako sa k tomu postaví SZ? 

E.Škutová – školenie môţeme robiť aj hneď. Ak sekcia štátnej starostlivosti o šport MŠVVŠ 

odporúča predloţiť ţiadosť na sekciu medzinárodných vzťahov, treba to spraviť a vynechať 

v ţiadosti to, čo súviselo so športom. 

VV vzal informácie na vedomie, dve uznesenia k návrhom SZ boli schválené v bode rôzne 

(bod 10.20, uznesenia 64/2014 a 65/2014). 

 

8. Aktuálne úlohy propagačnej  komisie (V.Povoda) 

V.Povoda – stav v PK je zlý, po odstúpení predsedu PK P. Zajaca v decembri 2013  

a niektorých členov uţ skôr, sa komisia rozpadla a je prakticky nečinná. Navyše, P. Zajac pri 

dolaďovaní provizórneho rozpočtu KST na rokovaní ÚR v Čadci dal sumu, ktorá bola 

plánovaná pre propagačnú komisiu, k dispozícii zostavovateľke rozpočtu a PK nechal bez 

prostriedkov s poukázaním na to, aby sa spotrebovali veci na sklade. Niektoré veci však treba 

zabezpečiť, konkrétne napríklad kalendár KST 2014 a dotlač info-skladačky o KST. Naopak, 

niektoré úlohy PK nevidí v tejto situácii ako aktuálne, konkrétne navrhol zrušiť, alebo aspoň 

pozastaviť práce na príprave novej podoby preukazu KST. V.Povoda nedal návrh ako PK 

sfunkčniť, Š. Kuiš navrhol počkať s konštituovaním nového zloţenia komisie do volebného 

VZ, tam sa môţu objaviť nové personálne návrhy. 

Uznesenie č. 38/2014: VV ukladá D.Valúchovi vyţiadať od dodávateľa, ktorý zabezpečoval 

prvú edíciu info-skladačky Klub slovenských turistov, cenovú ponuku na dotlač, alternatívne 

pre náklad 200 ks a 500 ks.Z: V.Povoda, D.Valúch, T: 26.4.2014 
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol schválený.  

 

9. Aktuálne úlohy sekcie lyžiarskej turistiky (Z.Jendželovská) 

Z. Jendţelovská informovala, ţe po odstúpení J. Mitaľa z funkcie predsedu sekcie zvyšok 

sekcie nereaguje, nepodarilo sa jej zistiť nič o príprave aktívu. 

P. Perhala – ak sekcia nereaguje, musí prevziať iniciatívu VV, vybrať miesto, zabezpečiť čo 

treba, zvolať aktív - rozposlať pozvánky zostávajúcim členom sekcie LT a predsedom komisií 

LT pri RR.  

Uznesenie č. 39/2014: VV poveril zvolaním aktívu sekcie LT KST predsedu KST.  

Z: P.Perhala, Z.Jendţelovská, T: 30.4.2014. 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

P. Perhala informoval, ţe organizátor 49. zimného zrazu KST v roku 2015 ešte  nie je jasný. 

Uskutočnilo sa rokovanie u starostu v Niţnej, za účasti členov OT TJ Niţná (moţný 
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organizátor) a predsedu RR KST Orava. Po rokovaní mal starosta obce zaslať písomnú 

ţiadosť o usporiadanie, zatiaľ tak nespravil. VV vzal informáciu na vedomie.  

 

10. Rôzne 

10.1  Š.Kuiš informoval o liste z obce Füzér, Maďarsko, adresovanom vedeniu KST. Je to 

ţiadosť o deklaratívne partnerstvo KST v cezhraničnom SK/H projekte rozvoja turistickej 

infraštruktúry v oblasti Veľkého Miliča (okrem obnovy turistického značenia je podľa 

Š.Kuiša projekt šancou pre výstavbu rozhľadne na Veľkom Miliči), obdobie 2014 – 2020. 

Uznesenie č. 40/2014: VV schvaľuje partnerstvo KST v európskom projekte rozvoja 

turistickej infraštruktúry v oblasti Veľkého Miliča a poveruje predsedu KST podpísať 

prehlásenie o budúcej spolupráci s obcou Füzér, Maďarsko.  Z: P.Perhala, T: 31.3.2014 
Hlasovanie: ZA –  6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

10.2 Stretnutie s chatármi bude 23.4.2014 (streda) na Zbojníckej chate, tento krát v réţii KST, 

M.Herchl navrhol časový plán nasledovne: príchod na Zbojnícku chatu večer pred stretnutím, 

v stredu dopoludnia rokovanie spolumajiteľov, od 12:00 stretnutie s chatármi. 

Uznesenie č. 41/2014: VV schvaľuje účasť delegácie KST na rokovaní spoluvlastníkov Chaty 

pod Rysmi, Chaty pri Zelenom plese, Zbojníckej chaty a Téryho chaty s príslušnými chatármi 

dňa 23.4.2014 na Zbojníckej chate, v zloţení P.Perhala, E. Fábryová, M. Herchl + 1 člen RK, 

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

Z: P.Perhala, E.Fábryová, M.Herchl; T: 23.4.2014 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

10.3 Príprava výberového konania na dodávateľa opravy strechy 

Uznesenie č. 42/2014: VV schvaľuje zloţenie výberovej komisie na výber dodávateľa opravy 

strechy na objekte sídla KST (Záborského 33, Bratislava) v zloţení: M. Herchl, E. Rusnák, V. 

Jeremiáš, P. Perhala, V. Povoda, A. Luhová 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 43/2014: VV schvaľuje výber dodávateľa na opravu škridlovej časti sedlovej 

strechy sídla KST na Záborského 33 v Bratislave, ukladá pripraviť návrh zmluvy o dielo 

s JAS TRADE spol. s r.o. Malacká 1, 900 31 Stupava. 

Z: M.Heinrich, M.Herchl, T: 26.4.2014 
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol schválený.  

10.4 M.Herchl poţiadal VV doriešiť otázku príspevku na telefonické výdavky štatutára M. 

Heinricha, príslušné uznesenie 10/2014 je stále nesplnené. M.Heinrich navrhol nahradiť 

výdavky paušálne, v jednej sume, prijať k tomu nové uznesenie a pôvodné zrušiť. P.Perhala 

odôvodnil neplnenie U 10/2014 tým, ţe jemu nebol návrh zmluvy zaslaný, hoci je v uznesení 

uvedený spolu s E.Fábryovou ako spoluzodpovedný a spýtal sa predsedu RK KST 

J.Pullmanna, či je návrh nového uznesenia 44/2014 v súlade so zákonom. J.Pullmann: - Áno, 

len treba k výplate uvedenej sumy priloţiť schválené uznesenie. M. Heinrich pripomenul, ţe 

návrh zmluvy zaslal E. Fábryovej, ktorá ako zodpovedná mala reagovať a P. Perhala sa ako 

spoluzodpovedný mal o to zaujímať. Je spoločnou zodpovednosťou zodpovedných, aby 

uznesenie bolo splnené. P. Perhala namietol, ţe keby mu zmluvu M. Heinrich predloţil, tak je 

podpísaná. M. Heinrich reagoval, ţe „nepochybne“. Po vyjasnení stanovísk sa hlasovalo o 

novom uznesení:  

Uznesenie č. 44/2014: VV schvaľuje paušálnu náhradu výdavkov na telefonovanie 

podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu M.Heinrichovi, za obdobie 14. 12. 2013 – 8. 

6. 2014 vo výške 120 €. Toto uznesenie ruší pôvodné uznesenie č. 10/2014 rátajúce so 

zmluvou. Z: E.Fábryová, T: 26.4.2014  
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 1; zdržal sa – 1;  návrh bol schválený.  

10.5 M.Herchl ako predseda majetkovej komisie informoval VV, ţe VZ Turservis KST, s.r.o. 

dňa 21.3.2014 zobralo na vedomie odstúpenie P. Perhalu z funkcie konateľa a schválilo za 
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nového konateľa Ing. Ernesta Rusnáka. Poďakoval doterajšiemu konateľovi P.Perhalovi a 

poţiadal VV o schválenie pôţičky pre Turservis KST, s.r.o. 

Uznesenie č. 45/2014: VV schvaľuje pôţičku KST pre Turservis KST, s.r.o. vo výške 6000 €,  

úročenie BRIBOR, splatnosť 5 rokov. Z: E.Fábryová, M.Heinrich; T: 26.4.2014   
Hlasovanie: ZA –  4 hlasy, PROTI – 2; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

10.6 V. Povoda navrhol objednať audit hospodárenia za končiace volebné obdobie VV KST 

2010 – 2014, aby malo končiace vedenie vizitku svojej činnosti. 

Protinávrh predniesol P. Perhala, ţiadal rozšírenie auditu na obdobie 2006 – 2014, t.j. za 2 

funkčné obdobia, aby sa dali porovnať dve rôzne hospodárenia za dvoch rôznych predsedov 

KST. V. Povoda namietol, ţe táto zostava VV zodpovedá za toto volebné obdobie, nie za iné 

volebné obdobia. Najprv sa hlasovalo o návrhu V.Povodu, s výsledkom 6 x ZA, potom 

o návrhu P.Perhalu, s výsledkom 2 x ZA, nikto proti, štyria sa zdrţali hlasovania, návrh neprešiel.  

Uznesenie č. 46/2014: VV schvaľuje prípravu objednávky auditu účtovníctva KST za 

obdobie 2010 – 2014. Z: Š. Kuiš, T: 30.4.2014 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

10.7 V.Povoda navrhol viac osvety k zhromaţďovaniu údajov do bibliografického slovníka, 

odozva regiónov je doteraz slabá. M. Herchl pripomenul, ţe 31.3.2014 uplynie termín, určený 

na zaslanie podkladov, obdobie treba vyuţiť na nové pripomenutie. Riešitelia trvajú na 

splnení uznesenia šíriť mail priamo na odbory KST. 

Uznesenie č. 47/2014: VV ukladá riešiteľom úlohy Bibliografický slovník zorganizovať 

stretnutie, zhodnotiť doterajší stav riešenia a pripraviť opatrenia na akceleráciu zberných dát. 

Z: M. Herchl, V. Povoda, T: 17.5.2014.  
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený. 

10.8  Generálny sekretár KST D. Valúch sa ospravedlnil z účasti na výročnej konferencii 

KČT v Prahe z rodinných dôvodov. M. Heinrich navrhol zmenu príslušnej časti uznesenia 

26/2014, ktorým bol delegovaný P. Perhala a D. Valúch tak, aby novo delegovaní boli V. 

Povoda a M. Heinrich. Dôvod: P. Perhala, E. Fábryová a Š. Kuiš boli na zimnom zraze na 

Králikách, P. Perhala pôjde na VZ SHS JAMES. Účasť je potrebné rozdeliť a cieľom 

takýchto účastí nemá byť ohováranie, ale vybavovanie. Aktuálne je potrebné otvoriť 

rokovania s KČT o licenčnej zmluve na pásové značenie. Preto návrh delegátov M. Heinricha 

a V. Povodu. 

Uznesenie č. 48/2014: VV schvaľuje zmenu delegátov na výročnú konferenciu KČT v dňoch 

4.-6.4.2014 v Prahe - pôvodne schválených P.Perhalu a D.Valúcha (U26/2014) nahradia M. 

Heinrich a V.Povoda. Toto uznesenie ruší príslušnú pasáţ uznesenia 26/2014. VV ukladá 

sekretariátu informovať KČT o zmene. Z: M.Heinrich, V.Povoda; T: 6.4.2014 
Hlasovanie: ZA –  4 hlasy, PROTI – 2; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

10.9 Z. Jendţelovská pripomenula mail od J. Šoffu, v ktorom sa predseda sekcie VT KST 

pýta, ako postupovať v takej situácii, keď podľa VP by sa pred volebným VZ mali uskutočniť 

volebné aktívy sekcií, ale niektoré sekcie (konkrétne sekcia VT) nemajú na to dostatok 

finančných prostriedkov (konkrétne majú len 200 € . Zaujíma ho, ako má aktív prefinancovať.  

Uznesenie č. 49/2014: VV ukladá podpredsedníčke KST pre ekonomiku a marketing E. 

Fábryovej reagovať na podnet J. Šoffu. Z: E. Fábryová, T: 31.3.2014 
Hlasovanie: ZA –  4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 2;  návrh bol schválený.  

10.10 P.Perhala informoval o liste z KST Orava Dolný Kubín, ţiadajú v ňom ústredie KST 

angaţovať sa v zlepšení prístupnosti Západných Tatier, obnoviť povolenie niektorých 

tradičných chodníkov, povoliť zimný prechod zo Ţiarskej do Roháčskej doliny cez Smutné 

sedlo (pokiaľ nie je hlásený zvýšený stupeň lavínového rizika). 

Uznesenie č. 50/2014: VV ukladá podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu M. 

Heinrichovi riešiť podnety z listu KST Orava Dolný Kubín.  Z: M. Heinrich, T: 26.4.2014. 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený. 
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10.11  Pozvánky pre predsedu KST - na 25.valné zhromaţdenie (VZ) SHS JAMES dňa 29.3. 

2014 v Ţiline; na zasadnutie organizačného štábu Národného výstupu na Kriváň (OŠ NVK) 

dňa 26.3.2014 v Liptovskom Mikuláši; KOCR Ţilinský kraj – dňa 3.4. prezentovať víziu 

spolupráce KST, reprezentovaného piatimi územne príslušnými RR – Ţilina, Čadca, Orava, Turiec, 

Liptov.  

Uznesenie č. 51/2014: VV schvaľuje účasť predsedu KST na 25.VZ SHS JAMES dňa 

29.3.2014 v Ţiline. Z: P.Perhala, T: 29.3.2014  
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený. 

Uznesenie č. 52/2014: VV schvaľuje účasť predsedu KST a predsedu sekcie PT KST  na OŠ 

NVK dňa 26.3.2014 v dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. 

Z: P.Perhala, J.Racek; T: 26.3.2014   
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený. 

Uznesenie č. 53/2014: VV schvaľuje účasť predsedu KST a predsedov RR KST z územia 

VÚC Ţilina, na prezentácii vízie spolupráce s KOCR Ţilinský kraj dňa 3. 4. 2014 v Ţiline. 

Z: P.Perhala, J.Klučka, F.Ţabka, P.Poracký, V.Povoda, J.Cigánik; T: 3.4.2014  
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený. 

10.12  P.Perhala informoval o vyjadrení Akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR na dve ţiadosti 

KST, podané v novembri 2013. Ţiadosť o akreditáciu školenia inštruktorov turistiky bola 

vrátená na doplnenie. Je predpoklad, ţe ak UMK KST v určenej lehote 90 dní (t.j. do 

13.6.2014) doplní poţadované, bude akreditácia schválená.   

Uznesenie č. 54/2014: VV ukladá Učebno-metodickej komisii KST splniť v určenom termíne 

poţiadavku akreditačnej komisie na doplnenie materiálov. Z: V. Povoda, M. Belás, T: 13.6.2014 

Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený. 

Ţiadosť o akreditáciu školenia inštruktorov turistického značenia bola zamietnutá z dôvodu, 

ţe sa nejedná o športovú činnosť, s odporučením obrátiť sa na inú sekciu MŠVVaŠ – na 

sekciu medzinárodnej spolupráce, európskych záleţitostí a celoţivotného vzdelávania. 

Uznesenie č. 55/2014: VV ukladá sekcii značenia KST pripraviť v spolupráci s UMK KST 

novú ţiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.  
Z: P.Perhala, Z.Jendţelovská, E. Škutová, M. Belás, T: 30.4.2014.   
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený. 

10.13  P.Perhala predloţil na schválenie zmluvy o príspevku KST na štyri hlavné podujatia 

KST v roku 2014: 

Uznesenie č. 56/2014: VV schvaľuje s pripomienkami návrh zmluvy o príspevku KST vo 

výške 200 € pre organizátorov 51. Stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska, vo Vyšnom 

Slavkove, ktoré bude v termíne 31.5.2014 Z: P.Perhala, T: 26.4.2014    
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 56a/2014: VV schvaľuje aby bol do organizačného štábu 51. Stretnutia 

čitateľov časopisu Krásy Slovenska kooptovaný  predseda sekcie PT KST.  

Z: Z.Jendţelovská, J.Racek; T: 26.4.2014    
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 57/2014: VV schvaľuje s pripomienkami návrh zmluvy o príspevku KST vo 

výške 3 000 € pre organizátorov 61. Celoslovenského zrazu KST a 45. stretnutia TOM v 

Trebišove, ktoré bude v termíne 30.6.-6.7.2014 Z: P.Perhala,T: 26.4.2014    
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 57a/2014: VV schvaľuje, aby do organizačného štábu 61.CZ KST a 45. 

stretnutia TOM boli kooptovaní predseda sekcie PT KST a predseda SM KST. 

Z: Z.Jendţelovská, J.Racek, S.Andrási; T: 26.4.2014    
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  
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Uznesenie č. 58/2014: VV schvaľuje s pripomienkami návrh zmluvy o príspevku KST vo 

výške 500 € pre organizátorov 36. Zrazu cykloturistov KST v Prešove - Sigord, ktorý bude 

v termíne 28. – 31.8.2014. Z: P.Perhala, T: 26.4.2014.    
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 58a/2014: VV schvaľuje, aby bol do organizačného štábu 36. Zrazu 

cykloturistov KST kooptovaný predseda sekcie CT KST.  

Z: Z.Jendţelovská, E. Rusnák; T: 26.4.2014    
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 59/2014: VV schvaľuje s pripomienkami návrh zmluvy o príspevku KST vo 

výške 200 € pre organizátorov 6. stretnutia priaznivcov KST v Banskej Štiavnici, ktoré bude  

v termíne 20.9.2014. Z: P.Perhala, T: 26.4.2014    
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 59a/2014: VV schvaľuje aby bol do organizačného štábu 6.Stretnutia 

priaznivcov KST kooptovaný predseda sekcie PT KST.  

Z: Z.Jendţelovská, J.Racek; T: 26.4.2014.    
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

10.14   P.Perhala predloţil návrh Dohody o spolupráci KST – Banskobystrický samosprávny kraj. 

Uznesenie č. 60/2014: VV schvaľuje dohodu o spolupráci KST s BBSK a poveruje predsedu 

KST jej podpísaním. Z: P.Perhala, T: 26.4.2014.    
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

10.15   P.Perhala predloţil návrh iniciatívy KST Perun Zámutov a RR KST Vranov nad 

Topľou - vyhlásenie súťaţe „Studnička roka 2014“.  

Uznesenie č. 61/2014: VV schvaľuje metodickú a finančnú spoluúčasť KST na vyhlásení 

súťaţe Studnička roka 2014 na základe iniciatívy KST Perun Zámutov.  

Z: P. Perhala, E.Fábryová; T: 30.10.2014. 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

10.16   Schvaľovanie CP na volebné aktívy sekcií a regionálnych zhromaţdení malo doteraz 

príliš komplikovaný priebeh. M. Heinrich navrhol dočasnú úpravu VP č.9 o cestovných 

náhradách v tom zmysle, aby mohli CP podpisovať všetci traja štatutári a ďalej navrhol 

vopred schváliť CP pre delegátov uvedených v „delegačnej tabuľke“ (uznesenie 09/2014), za 

podmienky, ţe príde písomná pozvánka príslušnej sekcie, resp. RR. 

Uznesenie č. 62/2014: VV súhlasí so sluţobnými cestami na základe uznesenia č. 09/2014, za 

podmienky, ţe na sekretariát bude listom, alebo e-mailom doručená pozvánka z príslušnej RR 

KST, resp. sekcie KST. Z: M.Heinrich, delegát; T: 30.4.2014   
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 63/2014: VV schvaľuje dočasnú zmenu VP 9/2011 nasledovne: v článku 8 sa  

dopĺňa ako oprávnená osoba na schvaľovanie CP aj tretí štatutár - podpredseda KST pre OaL.  

Z: M.Heinrich, T: ihneď, s platnosťou do XV. VZ KST 
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol schválený.  

10.17 Účasť na RZ a aktívoch.  

Š.Kuiš informoval o svojej účasti na regionálnych zhromaţdeniach RR KST Roţňava a RR 

KST Stará Ľubovňa. V Starej Ľubovni si zvolili nového predsedu – Jána Kunáka vystriedal 

Pavel Mrug. P.Perhala doplnil informáciu o ďalších personálnych zmenách - v RR KST 

Rimavská Sobota vo funkcii predsedu Jaroslav Brndiar vystriedal Ondreja Királyho, v RR 

KST Ţilina Ján Klučka vystriedal Františka Lonca. M. Herchl informoval o svojej účasti na 

regionálnom zhromaţdení RR KST Nitra, kde sa v diskusii vyjadril za VV KST  

k problematike výstavby MVE na Hrone a  informoval o krokoch, ktoré VV podnikol 

ohľadom Chaty na Inovci (Pohronský Inovec). V tejto kauze odporučil turistom z Novej Bane 

obrátiť sa na právneho zástupcu súčasného majiteľa pozemku s kompromisným návrhom na 

striedavé uţívanie chaty turistami a poľovníkmi. Ďalej M.Herchl informoval o svojej účasti na 
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aktíve sekcie PT KST, účastníkom aktívu odpovedal na otázky smerujúce k činnosti VV KST. 

P.Perhala poţiadal VV o schválenie uznesenia k pracovným cestám, ktoré medzi 

zasadnutiami VV KST (15.2. - 21.3.2014) odsúhlasil podpredseda KST pre OaL M.Heinrich: 

Uznesenie 64/2014: VV schvaľuje pracovné cesty 

- člena sekcie VT KST J.Barana, povereného zastupovaním KST v agende MVE,  19.3.2014 

do Banskej Bystrice, na pojednávanie Krajského súdu vo veci MVE, na základe predvolania.  

- predsedu KST P. Perhalu, podpredsedníčky KST pre EaM E. Fábryovej a predsedníčky SZ 

KST E. Škutovej 3.3.2014 do Ţiliny, rokovanie s predsedom ŢSK.  

- P. Perhalu a predsedu RR KST Orava P. Porackého 11.3. do Niţnej na Orave, rokovanie 

u starostu obce k organizácii zimného zrazu KST 2015.   

- člena VV KST M.Herchla do Nitry, 3.3.2014, ako delegáta VV na regionálne zhromaţdenie 

RR KST Nitra, na základe pozvania RR. 

- M.Herchla do Ţiliny, 8.3.2014, ako delegáta VV na aktív Sekcie PT KST, na základe 

pozvania sekcie. 

- predsedu Sekcie JT KST  M.Hučka a člena SZ KST S.Kučeru do Myjavy,11.3. 2014, 

konferencia Rozvoj vidieckej turistiky v regióne, na základe pozvania organizátorov 

konferencie, príspevok na tému vytyčovanie trás jazdeckej turistiky.  

- M.Hučka do Nitry, 13.3.2014, konferencia Rekreácia a turizmus v regióne, na základe 

pozvania organizátorov konferencie, príspevok na tému vytyčovanie trás jazdeckej turistiky.  

- predsedu KST P. Perhalu, podpredsedníčky KST pre EaM E. Fábryovej a predsedníčky SZ 

KST E. Škutovej do Trenčína, 14.3.2014, rokovanie s predsedom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

- podpredsedu KST Š.Kuiša do Starej Ľubovne, 14.3.2014, ako delegáta VV na regionálne 

zhromaţdenie RR KST SL, na základe pozvania RR. 

- člena VV KST V.Povodu do Rimavskej Soboty, 20.3.2014, ako delegáta VV na regionálne 

zhromaţdenie RR KST RS, na základe pozvania RR. 

- podpredsedníčky KST pre EaM E. Fábryovej do Bratislavy, 20.3.2014, riešenie účtovnej 

agendy KST. 

- podpredsedníčky KST pre EaM E. Fábryovej do Bratislavy, 11.4.2014, ako delegáta VV na 

regionálne zhromaţdenie RR KST BA, na základe pozvania RR. 

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

Z: P.Perhala, E.Fábryová, M.Herchl, Š.Kuiš. V.Povoda, E.Škutová, M.Hučko, J.Baran, S. 

Kučera, P.Poracký; T: podľa textu uznesenia 
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  uznesenie ako celok bolo schválené.  

P.Perhala sa ospravedlnil z účasti na aktíve sekcie JT KST, poţiadal o zastúpenie. Zastúpenie 

prisľúbil M. Herchl. 

10.18 Návrh úpravy dotácie na podujatia. 

Š.Kuiš navrhol usmerniť dotácie medzi podujatiami Lesníckym chodníkom J.D. Matejovie 

a 51. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska nasledovne: plus 100 € na „krásistov“, 

mínus 100 € na „lesnícky chodník JDM“. Ďalej navrhol, aby KST prispel KČT na výstavbu 

Bezručovej chaty, ako gesto vďaky za to, ţe KČT prispel na rekonštrukciu Chaty pod Rysmi. 

O oboch návrhoch sa hlasovalo s výsledkom 3x ZA, 3x PROTI, návrhy neboli schválené. 

10.19 Š. Kuiš poţiadal prítomného člena RK KST V.Fehérpatakyho, aby nadiktoval do zápisu 

svoje podnety, ktoré vyslovil na neuznášania schopnom zasadnutí VV KST v Rimavskej 

Sobote 17.1.2014. V.Fehérpataky: „Vyzval som obe strany rozpolteného VV, aby ste 

spolupracovali. A táto výzva je doteraz aktuálna“.  

10.20   P.Perhala poţiadal VV KST o hlasovanie ku dvom návrhom Sekcie značenia KST: 

- o návrhu na jednotkovú sadzbu pre výpočet výšky odmien predsedov komisií značenia 

(náhrady za vykonávané administratívne práce súvisiace so značením a súvisiace výdavky), 
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na rok 2014. Z troch poloţiek jednotkovej sadzby je navrhnutá zmena sadzby za tzv. 

prepočítaný kilometer TZT, ktorý bol v danom roku obnovený, z doterajších 0,10 € na 0,20 € 

(odôvodnenie: zvýšené nároky na fotodokumentáciu).  

- o návrhu rozpočtu na značenie v roku 2014, ide o návrh prerozdelenia dotácie na značenie 

do jednotlivých regiónov. 

Uznesenie č. 65/2014: VV schvaľuje návrh Sekcie značenia KST na úpravu jednotkovej 

sadzby za prepočítaný km TZT pre rok 2014, z 0,10 € na 0,20 €.  

Z: E.Fábryová, E.Škutová; T: priebeţne.    
Hlasovanie: ZA - 6 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 66/2014: VV schvaľuje predloţený návrh rozpočtu Sekcie značenia KST na rok 

2014. Z: E. Fábryová, E.Škutová; T: priebeţne do 31.12.2014   
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  návrh bol schválený.  

 

11. Rozšírený VV KST s  RR KST Levočské vrchy - Branisko a predsedami jej OaK 

P. Perhala privítal miestnych funkcionárov, predstavil im účastníkov zasadnutia VV KST 

a poţiadal predsedu RR o základné informácie. 

E. Rusnák na úvod spomenul pragmatické dôvody oddelenia od regiónu Spišská Nová Ves. 

RR funguje iba jeden rok, má 5 klubov/oddielov, z toho predsedovia 3 sú prítomní: ŠK Ski 

Montana Levoča, TJ Javorinka Levoča, TOM pri CVČ Olymp. Ospravedlnenú absenciu má 

predseda klubu KST Smrekovica Kamilky, pracujú na trasách 51.Stretnutia čitateľov časopisu 

Krásy Slovenska. Aktuálne má tento nový región 60 registrovaných turistov, spravuje 170 km 

TZT. Snaţia sa oţiviť činnosť turistických klubov v Keţmarku a Spišskej Belej. Mesto 

Spišská Belá raz do roka organizuje prechod Belanskými Tatrami, oficiálne je podujatie 

povolené pre max. 50 účastníkov. RR organizuje aj aktivity nadregionálneho významu, pred 2 

rokmi to bol 7. MZZT (aj keď vtedy ešte neboli konštituovaní ako RR), teraz to bude 

stretnutie „krásistov“. 

B. Brnčalová – vedie TOM pri Centre voľného času Olymp, majú deti a mládeţ od 6 do 25 

rokov. Ako CVČ patria pod MŠVVŠ, robia pre deti program nielen turistický, ale snaţia sa 

zachovať turistické podujatia v čo najväčšej miere. Nie vţdy sa turistické aktivity stretávajú 

s podporou rodičov. 

L. Ondruš – klub SKI Montana sa zameriava hlavne na horolezectvo, VhT, vodáctvo, ale aj 

pešiu turistiku. Aktívne sa zapojili do prípravy MZZT v Levoči. 

J. Kamenický (SKI Montana) – keď sme klub v roku 1992 zakladali, tak s filozofiou, ţe sme 

zdruţenie horských športov. 

E. Rusnák – neprítomný KST Smrekovica Kamilky z Vyšného Slavkova vyzdvihol ako 

príklad, ţe aj v malej obci môţe fungovať agilný turistický klub. 

L. Ondruš – máme vytipované miesto na stavbu turistickej rozhľadne, vedenie mestských 

lesov Levoča zatiaľ nie je tejto myšlienke naklonené.  

V. Povoda – ak sa snaţíte podchytiť Keţmarok, TOM Čertíci, ktorý viedol L. Kalasz, ten uţ 

pri tamojšom CVČ  nefunguje? 

E.Rusnák – Kalasz presedlal na floorbal, TOM buď zanikol, alebo ţivorí, overíme to. 

P. Perhala – sú medzi vami lyţiari, nenašiel by sa niekto čo by mal záujem kandidovať do 

sekcie LT KST? 

Ondruš, Kamenický – nevieme teraz povedať ţiadne meno. Neberte to ako naše zásadné  

odmietnutie, ale na takúto ponuku sa nedá odpovedať len tak, bez prípravy. 

Keďţe otázky k činnosti VV KST neboli, P.Perhala poďakoval miestnym funkcionárom, ţe si 

našli čas na stretnutie a zaţelal mladej regionálnej rade úspešný rozvoj. 

 

Po vyčerpaní programu predseda VV KST ukončil zasadnutie o 20:55 hod. 
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Zapísal: Dušan Valúch, generálny sekretár KST 

 

 

 

 

 

Overil:                                                                                                  Peter Perhala 

                                                                                          predseda Klubu slovenských turistov 
 

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

PRÍLOHA 

Uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania  -  dlhodobo sledované úlohy 
 

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, vypúšťa sa zo sledovania.  

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 
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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.  

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 

Stav: v plnení. 

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.  

Stav: v plnení. 

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  

Stav: v plnení. 

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. 

Stav: v plnení. 

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 

Stav: v plnení. 



                               Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 22.3.2014 v Levoči 

 

 

18 

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.   

Stav: v plnení. 

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 

Stav: v plnení. 

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.  

Stav: v plnení. 

_ _ _ 

 

 


