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Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

 26.4.2014, Bratislava 
 
Prítomní: členovia VV: P,Perhala, M.Heinrich, Š.Kuiš, M.Herchl, V.Povoda (od 10.30 do 15.30); 
prizvaní:
Ospravedlnení: E.Fábryová, Z.Jendželovská, M.Choma, J.Barborík, L.Škumát    

 M.Belás, S.Andrási, P.Martinček, J.Pullmann, A.Mazániková, V.Fehérpataky, D.Valúch. 

 
Program podľa pozvánky: 
1. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala) 
2. Návrh na revíziu vykonávacích predpisov (M.Heinrich) 
3. Príprava ÚR KST a XV. VZ KST (M.Heinrich) 
4. Vyhodnotenie 48. ZZ KST a stretnutia TOM  
                                                (Z.Jendželovská, Ľ. Škumát, S. Andrási, M.Choma, J.Barborík) 
5. Aktuálne úlohy Sekcie mládeže (Z.Jendželovská, S.Andrási) 
6. Aktuálne úlohy Učebno-metodickej komisie (V.Povoda, M.Belás) 
7. Aktuálne problémy RR KST Komárno (M.Heinrich, P.Martinček) 
8. Aktuálne majetkové otázky (M.Herchl) 
9. Aktuálne úlohy Ekonomickej komisie (E.Fábryová) 
10. Návrh správy o hospodárení KST 2013 (E.Fábryová) 
11. Návrh správy o činnosti KST 2013 (P.Perhala, M.heinrich, D.Valúch) 
12. Rôzne 
 
Zasadnutie začalo o 10.05, prítomných privítal a zasadnutie viedol P.Perhala. Ospravedlnil 
neprítomné členky VV, požiadal o návrhy na zmeny a doplnenie programu, sám informoval 
o vypustení bodu 4 - Vyhodnotenie 48. ZZ KST a stretnutia TOM, nakoľko predseda OŠ 
48.ZZ M.Choma sa ospravedlnil. Š.Kuiš avizoval, že v bode Rôzne otvorí tému „aktuálne 
úlohy Sekcie LT“, vyhodnotenie uplynulého zrazu podľa neho nie je také naliehavé ako 
otázky kto bude organizátorom nasledujúceho ZZ a kto momentálne zastupuje Sekciu LT. 
Š.Kuiš ďalej požiadal predsedu, aby zaujal stanovisko k chronickej neúčasti podpredsedníčky 
E.Fábryovej na zasadnutiach VV v roku 2014. P.Perhala reagoval štatistikou absencií 
jednotlivých členov VV za celé funkčné obdobie: Š.Kuiš 9x, E.Fábryová 9x, V.Povoda 13x, 
M.Heinrich 9x z celkového počtu 39 zasadnutí. Nebohý A.Guldan  vymeškal 7x (z toho 6x zo 
zdravotných dôvodov), M.Herchl chýbal 3x, P.Perhala 1x. Čísla hovoria, že miera absencie 
E.Fábryovej je porovnateľná s absenciou Š.Kuiša a M.Heinricha. 
 
1. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala) 
Z operatívneho sledovania sa vypúšťajú: uznesenia 137, 155 (zlúčené s U27/2014), 180 a 182   
z roku 2013; uznesenia 02, 03, 04, 10 (zrušené, nahradené U 44/2014), 19, 21, 22, 35, 38, 40, 
41, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 56a, 57a, 58, 58a, 59, 59a, 60 a 64 z roku 2014. 
Uznesenia presunuté do prílohy (dlhodobé úlohy): 137/2013,  61,65 a 66/2014. 
Z uznesení v prílohe sa vypúšťa: uznesenie 203/2013  

Uznesenia z roku 2012: 
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. Jendželovská, PT: 17.5.2014  
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Stav: P.Perhala odovzdal svoje korektúrne poznámky na sekretariát, mali sa dostať 
k spracovateľovi M.Hučkovi. Po ich zapracovaní je možné záznamník zverejniť a vydať 
v schválenom náklade. Termín predĺžený do nasledujúceho zasadnutia VV. 
Uznesenie 110c/ 2012: VV schvaľuje svojpomocnú opravu/výmenu plota vo dvore sídla KST. 
Z: P. Perhala, PT: 30.5.2014 
Stav: termín plynie.  
- - -  

Uznesenie 25/2013:  VV schvaľuje generálnu opravu/výmenu vykurovacieho systému na 
Téryho chate časovo podľa harmonogramu predloženého L. Gancarčíkom, cenovo v limite 
odsúhlasenom na stretnutí vlastníkov s nájomcami (12 000 €).  

Uznesenia z roku 2013: 

Z: E. Fábryová, M. Herchl; PT: 17.5.014  
Stav: informoval M.Herchl. Po peripetiách so zdravotným stavom aktérov by mal byť kotol 
namontovaný do konca apríla. Termín predĺžený do nasledujúceho zasadnutia VV. 
Uznesenie 42b/2013: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom značkárov KZ 
Humenné vyznačenie pripájacej trasy na slovenskom úseku Nová Sedlica - Ubľa, vrátane 
osadenia smerovníka na hraničnom priechode. Z: Z. Jendželovská, E. Škutová; T: 31.5.2014 
Stav: termín plynie.  
Uznesenie 103/2013: VV schvaľuje 
plán inventarizácií objektov KST a zloženie inventarizačných komisií (IK)  na rok 2013 nasledovne: 
- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava; IK: Z. Jendželovská
- RS Kokava - Háj; IK: 

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

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

E. Fábryová
- Téryho chata; IK: 

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

- Chata pri Zelenom plese; IK: 
, J. Polomský, E. Rusnák, V. Fehérpataky, zástupca SHS JAMES, T: 28.2.14 

J. Polomský

- Chata pod Rysmi; IK: 

, E. Fábryová, A. Luhová, A. Mazániková, zástupca SHS JAMES, T: 
29.-30.10.13  

E. Fábryová
- Chata M.R.Š.;IK: 

, Z. Jendželovská, zástupca RK KST, zástupca SHS JAMES,T: 2014 
E. Fábryová

a zúčtovanie cestovných náhrad členov IK v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. 
, A. Luhová, V. Fehérpataky, T: 14.-15.11.2013  

 Z: P. Perhala, PT: 30.4.2014 
Stav: termín plynie.  
Uznesenie 110/2013: VV ukladá predsedovi UMK KST zabezpečiť učebné texty podľa 
požiadaviek sekcií KST. Z: V. Povoda, M. Belás, PT: 30.4.2014  
Stav: termín plynie. Priebežná informácia je v samostatnom bode programu zasadnutia. 
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: 17.5.2014 
Stav: M.Herchl požiadal o predĺženie termínu do nasledujúceho zasadnutia VV. 
Uznesenie 137/2013: VV ukladá predsedovi KST informovať výkonný výbor o priebehu 
pilotnej prevádzky IS KST.  Z: P. Perhala T: 30.3.2014 a ďalej priebežne. 
Stav komentoval P.Perhala: Informačný systém KST (IS) funguje. Niektorí predsedovia RR 
a klubov mali problém sa zaregistrovať, zopakoval im inštrukcie a s takouto asistenciou to 
zvládli. Čiastočne bol IS využitý na zasielanie prihlášok do kalendára, využíva sa aj na 
objednávanie členských známok. Zatiaľ nie je využívaný celý potenciál IS – cez IS je možné 
zasielať návrhy na ocenenia, prihlášky na školenia, žiadosti o obnovu kvalifikačných 
preukazov. Ale aj tak sa dá konštatovať, že po počiatočnej averzii voči novinke si funkcionári 
postupne na IS zvykajú. Osobne vidí P.Perhala priestor na využitie IS aj pri administrácii 
agendy značkárov. 
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Š.Kuiš: v zásade je IS veľmi dobrá a zatiaľ nedocenená vec, navrhol IS kompletne vyhodnotiť 
s vytýčením spomínaných možností do ďalšieho obdobia. U 137/2013 sa presúva do prílohy 
medzi dlhodobé úlohy, nové uznesenie U67/2014 je zaradené na konci kontroly úloh.  
Uznesenie 155/2013: VV ukladá majetkovej komisii pripraviť a do VV predložiť návrh 
riešenia/úpravy ČOV na Chate M. R. Štefánika. Z: M. Herchl, PT: 30.4. 2014  
Stav: termín plynie. M. Herchl navrhol uznesenie 155/2013 zlúčiť z uznesením 27/2014, ktoré 
mu ukladá pripraviť celkový plán rekonštrukcie a opráv Chaty M.R.Štefánika, návrh bol prijatý, 
U 155/2013 sa vypúšťa zo sledovania .  
Uznesenie 156/2013: VV ukladá majetkovej komisii zabezpečiť revíziu elektrozariadení 
a elektroinštalácie na Chate M. R. Štefánika. Z: M. Herchl, PT: 17.5.2014 
Stav: M.Herchl informoval, že úloha je pred dokončením, požiadal o predĺženie termínu do 
nasledujúceho zasadnutia. Spomenul, že má kontakt na firmu ktorá robí revízie diaľkových 
káblov (identifikácia prenosových strát po trase), dal na zváženie či neobjednať premeranie 
prívodného kábla (z Trangošky na chatu MRŠ). Š.Kuiš: ak ENEL ponúka optimalizáciu 
zásobovania chaty elektrinou, treba to využiť, do toho spadá aj zistenie stavu prívodného 
kábla. P.Perhala: firma ktorú spomenul M.Herchl nie je súčasťou ENEL-u. M.Herchl: nie je, 
ale mo h la by byť ENEL-om v rámci optimalizácie angažovaná. Požiadal o dohodnutie 
termínu stretnutia delegácie KST (za účasti predsedu Majetkovej komisie KST) s príslušným 
manažérom spoločnosti ENEL, téma: ďalšia spolupráca pri optimalizácii energetického 
zásobovania vysokohorských chát KST, so zameraním sa na Chatu M.R. Štefánika. Je to 
úloha pre sekretariát, nebolo prijaté osobitné nové uznesenie. 
Uznesenie č. 172/2013: VV KST ukladá podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu 
urobiť kroky smerujúce k propagácii rozšírenia prístupu do TANAPu medzi širokou 
verejnosťou a to buď v rámci dohody o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny a 
cestovného ruchu podpísanej KST 14. decembra 2012, v prípade nemožnosti takéhoto riešenia 
aj samostatne. Z: M. Heinrich, T: priebežne  
Stav: informoval M.Heinrich. Bola pripravená a začiatkom apríla na webe zverejnená petícia 
Za otvorenie Tatier, ktorej predchádzala tlačová konferencia 27.3. v Bratislave (v sídle KST). 
Na TK pred novinárov predstúpili M.Heinrich, predseda Sekcie VhT KST V.Jeremiáš 
a predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti B.Kortman. Riešiteľ navrhol zmeniť termín 
úlohy na „priebežne“ a presunúť uznesenie do prílohy medzi dlhodobé úlohy. Návrh bol 
prijatý, aj keď P.Perhala kritizoval postup M.Heinricha, vytkol mu, že nebola informovaná 
Ústredná rada KST, dokonca ani len členovia VV, nebola vydaná tlačová správa. M. 
Heinrich: tlačové konferencie robia funkcionári aj v iných organizáciách bežne, bez toho, aby 
potrebovali súhlas orgánu, ktorý sa schádza raz za pol roka, tlačovými konferenciami sa riešia 
operatívne otázky, okrem toho postup bol v zmysle prijatého uznesenia, tlačová správa nebola 
nutná - výstupom je samotná petícia. Hlavnou témou petície je vysokohorská turistika 
a Sekcia VhT KST na príprave petície spolupracovala a jej konečnú podobu odobrila.  
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: Splnené, vypustiť zo sledovania  
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: informoval Š.Kuiš: Š.Barány už súhlas od zahraničných TID organizácií má, teraz hľadá 
sponzorov, ktorí by vydanie publikácie podporili.  Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 194/2013: VV ukladá Sekcii značenia pripraviť a predložiť VV popis softvérového 
riešenia (vo forme v rámci možností kompatibilnej s programom používaným Radou značenia 
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KČT), finančnej náročnosti aplikovateľného softvéru a prínosu, ktorý to prinesie pre 
administráciu značkárskej agendy. Z: E. Škutová, Z. Jendželovská; PT: 30.9.2014  
Stav: vzhľadom na neprítomnosť Z.Jendželovskej neodzneli nové informácie. Na návrh 
Š.Kuiša bol termín predĺžený do 30.9.2014. 
Uznesenie 196/2013: VV ukladá Propagačnej komisii aby pripravila grafický návrh nového 
členského preukazu KST a predložila ho VV na januárové zasadnutie. 
Z: V. Povoda, PT: 30.8.2014 
Stav: úloha vzhľadom na nefunkčnosť propagačnej komisie mešká. Na návrh V.Povodu bol 
termín predĺžený do 30.8.2014 
Uznesenie 199/2013: VV ukladá  ekonomickej komisii KST v zmysle starších uznesení ÚR 
KST štrukturovať rozpočet KST na prevádzkový a kapitálový a predložiť ho na aprílové 
zasadnutie VV. Z: E. Fábryová, PT: 17.5.2014 
Stav: P.Perhala sprostredkoval informáciu od E.Fábryovej, že uznesenie zatiaľ nie je splnené. 
Š.Kuiš, M.Herchl a V.Povoda žiadali dať do zápisu, že VV KST dôrazne žiada 
podpredsedníčku KST pre ekonomiku a marketing o splnenie U 199/2013. Termín predĺžený 
do nasledujúceho zasadnutia VV. 
- - - 

Uznesenie č. 02/2014: VV ukladá predsedovi MaK navrhnúť zloženie 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.  

Uznesenia z roku 2014: 

Stav: M.Herchl navrhol aby odborná komisia pracovala v zložení J.Malina, L.Gancarčík, 
I.Galanda, V.Povoda, M.Herchl. Bolo prijaté nové uznesenie  U 68/2014, je zaradené na 
konci kontroly úloh. Prvá časť uznesenia 02/2014 je týmto splnená, druhá časť (vytýčenie 
časového plánu) je duplicitná s úlohou v uznesení 27/2014, U 02/2014 sa vypúšťa zo 
sledovania. 
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: M.Herchl odovzdal zadávacie podklady novému konateľovi TURSERVIS KST s.r.o. 
E.Rusnákovi, navrhol spojiť výberové konanie s najbližším zasadnutím MaK, za členov 
výberovej komisie navrhol P.Perhalu, E.Fábryovú a štyroch členov MaK – V.Povodu, 
E.Rusnáka, V.Jeremiáša a M. Herchla. U 03/2014 je splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Nové 
uznesenie U 69/2014 je zaradené na konci kontroly úloh. 
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 zabezpečil zverejnenie,  U 04/2014 je splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Na inzerát už reagoval jeden realitný maklér, ponúkol odpredaj s tým, že by jeho províziu 
tvoril rozdiel medzi cenou ktorú požaduje KST a cenou ktorú získa od kupca. Pre VV je 
podstatné aby objekt nebol predaný pod cenu, ktorú odsúhlasila ÚR KST. Nové uznesenie 
U 70/2014 je zaradené na konci kontroly úloh.   
Uznesenie č. 07/2014: VV ukladá predsedovi MK KST vyžiadať stanovisko Obvodného 
lesného úradu k požiadavke 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: 17.5.2014.     
Stav: info M.Herchl – požadované podklady pre uzavretie novej nájomnej zmluvy boli zaslané na 
ŠL TANAP-u, zatiaľ neprišla reakcia. Požiadal o predĺženie termínu do nasledujúceho zasadnutia VV.  
Uznesenie č. 10/2014: VV schvaľuje príspevok vo výške 20 € mesačne na telefonické 
zabezpečenie organizačných záležitostí 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: uznesenie 10/2014 bolo na zasadnutí VV dňa 22.3. zrušené (za zrušenie hlasovali štyria, 
dvaja sa zdržali) a nahradené uznesením č.44/2014, U 10/2014 sa vypúšťa zo sledovania. 
Uznesenie 19/2014: VV ukladá predsedovi KST požiadať 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: List bol odoslaný. 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, požadovaný 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: uznesenie bolo splnené, vypúšťa sa zo sledovania. D. Valúch informoval, že v priebehu 
apríla ešte bolo potrebné reagovať na pripomienky P.Perhalu, vrátane požiadavky na 
doplnenie rozsiahlej prílohy Pravidlá PTZ. Oddialilo to odovzdanie tlačových podkladov.  
Uznesenie 22/2014: VV ukladá D. Valúchovi vyžiadať 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  
Stav: Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. D.Valúch informoval o dvoch 
alternatívach cenovej ponuky na tlač, podľa toho, či príloha Pravidlá PTZ -  bude tvoriť 
oddeliteľnú prílohu, alebo to bude jedna kompaktná publikácia. VV sa priklonil ku 
kompaktnému riešeniu. Nové uznesenie U 71/2014  je zaradené na konci kontroly úloh. 
Uznesenie 24/2014: VV schvaľuje organizovanie konferencie zameranej na jazdeckú turistiku 
v Národnom žrebčíne Topoľčianky v termíne 4.-5.10.2014 pod záštitou ministra 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľ.Jahnátka a v partnerstve s Národným žrebčínom 
Topoľčianky, ukladá predsedovi sekcie JT KST pripraviť a do VV predložiť organizačné 
zabezpečenie podujatia. Z: V.Povoda, M.Hučko; T: 31.7.2014 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 26/2014: VV schvaľuje pracovné cesty (poznámka: už realizované cesty boli 
z pôvodného textu uznesenia vypustené) 
- P.Perhalu, E.Škutovej a predsedu RR KST Levočské vrchy-Branisko E.Rusnáka do Podolínca, 
resp. Pliešoviec  (termín aj miesto bude upresnené), rokovanie - Vojenské lesy a majetky š.p. 
Z: P.Perhala, E.Škutová, E.Rusnák; T: podľa textu uznesenia 
Stav: čaká sa na termín od GR VLM. 
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: 31.5.2014 
Stav: Informoval M.Herchl. MaK KST určila prvé dve etapy: v prvom roku rekonštrukcia 
vykurovacieho systému, v druhom roku oprava strechy. Ďalší postup určí odborná komisia 
pre posúdenie stavu chaty (viď komentár k U 2/2014).. 
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.Jendželovská, J.Racek, PT: 17.5.2014 
Stav: v neprítomnosti Z.Jendželovskej termín predĺžený do nasledujúceho zasadnutia VV.   
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Uznesenie č. 34/2014: VV poveruje M. Heinricha rokovať s vedením KČT o licenčnej 
zmluve na pásové turistické značenie. Z: M. Heinrich, PT: 6.6.2014  
Stav: Informoval M.Heinrich. Počas účasti na konferencii KČT v Prahe tému predrokoval 
s novým predsedom KČT V.Chvátalom, zmluvu bude možné podpísať v rámci účasti 
V.Chvátala na XV. VZ KST v Žiline. Návrh licenčnej zmluvy predloží M.Heinrich 
výkonnému výboru do 30.5.2014, prerokovanie a schválenie na júnovom zasadnutí VV.   
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  
Stav: D. Valúch poďakoval, samotný návrh berie ako uznanie svojej snahy, finančnej odmeny 
sa vzdal. Uznesenie sa stalo bezpredmetné, vypúšťa sa zo sledovania.  
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: E. Fábryová, T: 31.5.2014 
Stav: termín plynie. P.Perhala informoval, že úlohy sa ujala E.Fábryová. 
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.Jendželovská, J.Racek, T:18.10.2014. 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie č. 38/2014: VV ukladá D.Valúchovi vyžiadať 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 
Stav: D.Valúch informoval o cenovej ponuke, navrhol vydať skladačku v náklade 500 ks. 
VV po diskusii konštatoval, že uznesenie je splnené, vypúšťa sa zo sledovania, ale na 
realizáciu dotlače nie sú alokované prostriedky, dotlač sa odkladá.  
Uznesenie č. 39/2014: VV poveril zvolaním aktívu sekcie LT KST predsedu KST.  
Z: P.Perhala, Z.Jendželovská, T: 30.4.2014. 
Stav: termín plynie. P.Perhala informoval, že splnenie úlohy v určenom termíne ohrozuje 
skutočnosť, že mu sekretariát neposkytol súčinnosť, nedal mu podklady. 
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 
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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 zložení 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 
Stav: Informoval P.Perhala, rokovanie sa uskutočnilo za účasti takmer všetkých pozvaných, 
pre chorobu chýbal iba nájomca T. Petrík (Chata pri Zelenom plese), zápis bude zverejnený 
na webe. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie č. 42/2014: VV schvaľuje zloženie výberovej komisie na výber dodávateľa opravy 
strechy na objekte sídla KST (Záborského 33, Bratislava) v zložení: M. Herchl, E. Rusnák, V. 
Jeremiáš, P. Perhala, V. Povoda, A. Luhová 
Stav: Vypúšťa sa zo sledovania. 
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 
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Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania .  
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: 17.5.2014  
Stav: nie je splnené, termín predĺžený do nasledujúceho zasadnutia VV. 
Uznesenie č. 45/2014: VV schvaľuje pôžičku KST pre Turservis KST, s.r.o. vo výške 6000 €,  
úročenie BRIBOR, splatnosť 5 rokov. Z: E.Fábryová, M.Heinrich; T: 26.4.2014   
Stav: po diskusii bolo toto uznesenie zrušené, vypúšťa sa zo sledovania. Bolo nahradené 
novým, komplexnejším uznesením U72/2014, s určením konkrétnej úlohy. Je zaradené na 
záver kontroly úloh. 
Uznesenie č. 46/2014: VV schvaľuje prípravu objednávky auditu účtovníctva KST za 
obdobie 2010 – 2014. Z: Š. Kuiš, T: 30.4.2014 
Stav: termín plynie. Po informácii Š.Kuiša, že viaceré účtovné doklady (riadna účtovná 
závierka, daňové priznanie za rok 2013 a ďalšie dokumenty) nie sú v sídle KST, bolo prijaté 
nové uznesenie U73/2014, zaradené je na záver kontroly úloh. 
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.  
Stav: termín plynie. 
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 pasáž uznesenia 26/2014. VV ukladá 
sekretariátu informovať KČT o zmene. Z: M.Heinrich, V.Povoda; T: 6.4.2014 
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. O účasti delegátov KST informoval vedúci 
delegácie V.Povoda. Na slávnostnom začiatku rokovania vystúpil s pozdravom za KST nielen 
podpredseda M.Heinrich, ale aj predseda P.Perhala, ktorý bol pozvaný osobne. Prítomní boli 
zástupca ministerstva školstva ČR a Českého olympijského výboru. Pre hostí bol pripravený 
turistický program – prehliadka Prahy. S novozvolenými členmi vedenia mali možnosť 
stretnúť sa v nedeľu. Voľby priniesli početné zmeny, za predsedu bol zvolený V. Chvátal 
z regiónu Praha, so skúsenosťami z propagácie a marketingu.  
Uznesenie č. 49/2014: VV ukladá podpredsedníčke KST pre ekonomiku a marketing E. 
Fábryovej reagovať na podnet J. Šoffu. Z: E. Fábryová, T: 17.5.2014 
Stav: vzhľadom na neprítomnosť E.Fábryovej termín predĺžený do nasledujúceho zasadnutia VV. 
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. 
Stav: M.Heinrich informoval o splnení úlohy, autorom podnetu odpovedal mailom. Na návrh 
P.Perhalu sa hlasovalo, či taký postup stačí na konštatovanie, že je uznesenie splnené. 
Výsledok hlasovania: 4x  ZA,  1x PROTI, uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
P.Perhala požiadal M.Heinricha, aby kópiu svojej mailovej odpovede poskytol na založenie 
do archívu odoslanej pošty na sekretariáte KST. 
Uznesenie č. 51/2014: VV schvaľuje účasť predsedu KST na 25.VZ SHS JAMES dňa 
29.3.2014 v Žiline. Z: P.Perhala, T: 29.3.2014  
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
Uznesenie č. 52/2014: VV schvaľuje účasť predsedu KST a predsedu sekcie PT KST  na OŠ 
Národného výstupu na Kriváň (NVK) dňa 26.3.2014 v dome Matice slovenskej v Liptovskom 
Mikuláši. Z: P.Perhala, J.Racek; T: 26.3.2014   
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. P.Perhala sa zúčastnil sám, bez J.Raceka. NVK 2014 
pripravuje mesto Liptovský Mikuláš, bude v znamení 70. výročia SNP. Povolenie 
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hromadného turistického podujatia na území TANAP-u bolo zo strany KST vybavené, bol 
vydaný súhlas na najbližších 5 ročníkov (roky 2014 -2018).  
Uznesenie č. 53/2014: VV schvaľuje účasť predsedu KST a predsedov RR KST z územia 
VÚC Žilina, na prezentácii vízie spolupráce s KOCR Žilinský kraj dňa 3. 4. 2014 v Žiline. 
Z: P.Perhala, J.Klučka, F.Žabka, P.Poracký, V.Povoda, J.Cigánik; T: 3.4.2014  
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Podľa slov P.Perhalu stretnutie splnilo účel, 
prítomní predsedovia RR (Žilina, Čadca, Orava) ocenili, že sa z iniciatívy ústredia stretnutie 
konalo, došlo k užitočnej výmene kontaktov. 
Uznesenie č. 54/2014: VV ukladá Učebno-metodickej komisii KST splniť v určenom termíne 
požiadavku akreditačnej komisie na doplnenie materiálov. Z: V. Povoda, M. Belás, T: 13.6.2014  
Stav: termín plynie. 
Uznesenie č. 55/2014: VV ukladá sekcii značenia KST pripraviť v spolupráci s UMK KST 
novú žiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.  
Z: P.Perhala, Z.Jendželovská, E. Škutová, M. Belás, T: 17.5.2014   
Stav: P.Perhala požiadal o predĺženie termínu do nasledujúceho zasadnutia VV. 
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: 17.5.2014      
Stav: M.Heinrich požiadal o predĺženie termínu do nasledujúceho zasadnutia VV a poukázal na 
veľmi nerovnomerné rozdelenie úloh medzi členov VV. 
Uznesenie č. 56a/2014: VV schvaľuje aby bol do organizačného štábu 51. Stretnutia 
čitateľov časopisu Krásy Slovenska kooptovaný  predseda sekcie PT KST.  
Z: Z.Jendželovská, J.Racek; T: 26.4.2014    
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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: 17.5.2014         
Stav: M.Heinrich požiadal o predĺženie termínu do nasledujúceho zasadnutia VV. 
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.Jendželovská, J.Racek, S.Andrási; T: 26.4.2014    
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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.    
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie č. 58a/2014: VV schvaľuje, aby bol do organizačného štábu 36. Zrazu 
cykloturistov KST kooptovaný predseda sekcie CT KST.  
Z: Z.Jendželovská, E. Rusnák; T: 26.4.2014    
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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    
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie č. 59a/2014: VV schvaľuje aby bol do organizačného štábu 6.Stretnutia 
priaznivcov KST kooptovaný predseda sekcie PT KST.  
Z: Z.Jendželovská, J.Racek; T: 26.4.2014.    
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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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.    
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie č. 62/2014: VV súhlasí so služobnými cestami na základe uznesenia č. 09/2014, za 
podmienky, že na sekretariát bude listom, alebo e-mailom doručená pozvánka z príslušnej RR 
KST, resp. sekcie KST. Z: M.Heinrich, delegát; T: 30.4.2014   
Stav: termín plynie. 
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 ÚR KST. 
Stav: termín plynie. 
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 Žiliny, rokovanie s predsedom ŽSK.  
- P. Perhalu a predsedu RR KST Orava P. Porackého 11.3. do Nižnej 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 zhromaždenie 
RR KST Nitra, na základe pozvania RR. 
- M.Herchla do Žiliny, 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 
zhromaždenie RR KST SL, na základe pozvania RR. 
- člena VV KST V.Povodu do Rimavskej Soboty, 20.3.2014, ako delegáta VV na regionálne 
zhromaždenie 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 zhromaždenie 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 
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
--- 
Nové uznesenia prijaté dňa 26.4.2014 v rámci kontroly úloh
Uznesenie č. 67/2014: VV ukladá predsedovi KST pripraviť v súčinnosti so sekciou značenia 
návrh využitia informačného systému na uľahčenie administrácie značkárskej agendy. 

: 

Z: P.Perhala, E.Škutová T: 30.9.2014 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  uznesenie bolo schválené. 
Uznesenie č.68/2014: VV na základe návrhu predsedu Majetkovej komisie KST schvaľuje: 
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a) odbornú komisiu na posúdenie celkového stavu Chaty M.R.Štefánika v zložení J.Malina, 
L.Gancarčík, I.Galanda, V.Povoda, M.Herchl  
b) prvé dve etapy rekonštrukcie: 1. Modernizáciu vykurovacieho systému, 2. Opravu strechy. 
Z: P.Perhala, M.Herchl; T: 31.5.2014 (termín stretnutia komisie na Chate MRŠ) 
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  uznesenie bolo schválené. 
Uznesenie č. 69/2014: VV ukladá predsedovi výberovej komisie pre výber dodávateľa 
stavebnej dokumentácie potrebnej na vybavenie stavebného povolenia pre výstavbu Chaty na 
Skalke, M.Herchlovi, aby z dodaných ponúk komisia v termíne najbližšieho zasadnutia 
Majetkovej komisie KST vybrala cenovo najvýhodnejšiu ponuku, pokiaľ je to dôveryhodný 
dodávateľ s dobrými referenciami. Z: M.Herchl, T: 17.5.2014 
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  uznesenie bolo schválené. 
Uznesenie č. 70/2014: VV ukladá majetkovej komisii vyžiadať od realitnej kancelárie 
Romantické chalupy s.r.o., Nejedlého 67, 841 02 Bratislava návrh zmluvy na odpredaj 
hlavného objektu RZ Kokava-Háj v cene  schválenej Ústrednou radou KST. 
Z: M.Herchl, T: 17.5.2014 
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  uznesenie bolo schválené. 
Uznesenie č. 71/2014: VV na základe dodanej cenovej ponuky schvaľuje objednávku tlače 
kalendára podujatí KST 2014 vo verzii kompaktnej publikácie (kalendár + Pravidlá PTZ) 
a ukladá predsedovi KST podpísať ju. Z: P.Perhala, T: 30.4. 2014 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  uznesenie bolo schválené. 
Uznesenie č. 72/2014: VV schvaľuje pôžičku KST pre Turservis KST, s.r.o. vo výške 6000 €,  
úročenie BRIBOR, splatnosť 5 rokov a  ukladá podpredsedovi pre OaL pripraviť zmluvu 
o pôžičke za schválených podmienok. Z:M.Heinrich, T: 31.5.2014 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 1; zdržal sa – 0;  uznesenie bolo schválené. 
Uznesenie č. 73/2014: VV ukladá predsedovi KST zabezpečiť fyzickú prítomnosť účtovných 
dokladov v sídle KST, v opačnom prípade to bude považované za marenie auditu, ktorého 
prípravu VV schválil uznesením č.46/2014. Z: P.Perhala, T: bezodkladne 
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  uznesenie bolo schválené. 
--- 
Na úvod rokovania po obedňajšej prestávke dal M.Heinrich procedurálny návrh na prednostné 
zaradenie bodu Rôzne. O návrhu sa hlasovalo s výsledkom 4 x ZA, 1 sa zdržal hlasovania. 
Návrh bol schválený.  
--- 
2. Rôzne 
2.1 M.Heinrich požiadal VV aby zaujal stanovisko k niektorým dôležitým úlohám, resp. k ich 
neplneniu, ako aj k ďalším skutočnostiam. Navrhol, aby VV vyslovil vážne znepokojenie nad 
situáciou, keď podpredsedníčka KST pre EaM dlhodobo neplní svoje úlohy a predseda KST 
zastupuje organizáciu aj na podujatiach a stretnutiach kde jeho účasť neschválil VV KST.  
P.Perhala k tomu otvoril diskusiu a sám sa prihlásil ako prvý. Oponoval, že on je predseda 
KST. Pokiaľ ide o jeho účasť na výročnej konferencii KČT v Prahe a na stretnutí ktoré 
v Tatrách organizovala Horská záchranná služba (HZS), v oboch prípadoch dostal pozvánku 
na svoje meno. Š.Kuiš, M.Heinrich: pozvánka je jedna vec, delegovanie druhá vec. P. Perhala 
správne povedal, že je predseda KST a práve preto KST rozhodne, kde ho predseda bude 
reprezentovať a kde nie. KST medzi zasadnutiami Ústrednej rady riadi výkonný výbor, čo 
vyplýva priamo zo stanov.  
Uznesenie 74/2014: VV KST vyslovuje znepokojenie nad sústavnou neúčasťou 
podpredsedníčky KST pre EaM E.Fábryovej na zasadnutiach VV KST v roku 2014 a nad 
neplnením kľúčových úloh najmä v oblasti rozpočtu, ako aj nad vystupovaním P.Perhalu na 
podujatiach a rokovaniach bez poverenia VV. 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 1;  uznesenie bolo schválené. 
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2.2 Zmluva s JAS- TRADE spol. s r.o. Vecné pripomienky vzniesli M.Heinrich a M.Herchl.  
Uznesenie 75/2014: VV KST schvaľuje zmluvu o dielo s JAS-TRADE spol. s r.o., Malacká 
1, 900 31 Stupava (predmetom zmluvy  je výmena škridlovej strešnej krytiny na budove sídla 
KST), v cene 2674,59 € (bez DPH), ukladá sekretariátu zaslať na Stavebný úrad Bratislava III 
oznámenie o plánovanej oprave strechy. Z: P.Perhala, T: 30.4.2014 
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  uznesenie bolo schválené. 
--- 
Príchodom prizvaných - predsedu UMK KST, predsedu Sekcie mládeže KST a predsedu RR 
KST Komárno, bol bod Rôzne prerušený. 
 
5. Aktuálne úlohy Učebno-metodickej komisie (V.Povoda, M.Belás) 
V.Povoda uviedol bod témou akreditácie a odovzdal slovo predsedovi UMK M.Belásovi.  
M.Belás zhrnul proces prípravy žiadosti o akreditáciu. V určenom termíne boli napokon 
podané dve žiadosti (inštruktor turistiky, inštruktor značenia), z 27 žiadateľov patrí KST k 4 
úspešným, aj keď len na 50%. Žiadosť o akreditáciu školenia inštruktorov turistiky bola 
vrátená na doplnenie, žiadosť o akreditáciu školenia inštruktorov turistického značenia bola 
zamietnutá z dôvodu, že sa nejedná o športovú činnosť, s odporučením obrátiť sa na inú 
sekciu MŠVVaŠ – na sekciu medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného 
vzdelávania. M.Belás už zabezpečil požadované doplnenie, takže akreditácia na inštruktora 
turistiky je ministerstvom schválená, s platnosťou na 5 rokov. Teraz treba riešiť ako bude 
„preklopená“ doterajšia kvalifikácia (prechod zo starej na novú terminológiu) a vydať nové 
preukazy inštruktorov, čo si vyžiada revíziu výkonných predpisov KST (VP) č.18,19 a 20. 
Učebné osnovy ktoré boli schvaľované je treba vo všeobecnej časti dodržiavať, 
v špecializovanej časti upraviť v spolupráci so sekciami KST tak aby čo najlepšie vyhovovali 
školiteľskej praxi. UMK osloví sekcie, ktoré študijné materiály potrebujú. Čo sa týka 
aktualizácie zoznamu inštruktorov, prebehne pri výmene preukazov. 
V následnej diskusii M.Herchl vyslovil v mene VV poďakovanie M.Belásovi za úspešnú re-
akreditáciu na školenie inštruktorov turistiky, dal námet aby sa na „osvetu“ a inštrukcie 
k výmene inštruktorských preukazov využili hromadné podujatia KST. V.Povoda sa zaujímal, 
či má akreditácia medzinárodnú platnosť a či je možnosť nejakej dotačnej podpory 
frekventantov inštruktorského školenia. M.Belás sa k prvej otázke vyjadril, že na to nie je 
možné odpovedať jednoznačne. K druhej sa vyjadril skepticky, náklady podľa neho budú 
musieť znášať frekventanti v celej výške. P.Perhala pripomenul súvisiace staršie uznesenia 
110/2013 (učebné texty), 54/2014 (doplnenie požadované akreditačnou komisiou), 55/2014 
(návrh ďalšieho postupu pre Sekciu značenia), navrhol zrušiť už splnené U 54/2014 resp. 
vypustiť ho ako splnené a prijať nové uznesenie. 
Uznesenie 76/2014: VV KST ukladá predsedovi UMK KST predložiť plán krokov pre 
praktické zavedenie schválenej akreditácie do praxe KST. Z: M.Heinrich, M.Belás; T: 30.6.2014  
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0;  uznesenie bolo schválené. 
 
6. Aktuálne úlohy Sekcie mládeže ( S.Andrási) 
Bod uviedol P.Perhala, odovzdal slovo S.Andrásimu. Podľa aktualizovaného zoznamu Sekcia 
eviduje 47 fungujúcich turistických oddielov mládeže (TOM), tieto bude pravidelne 
informovať o programe podujatí , pretekoch PTZ a o celkovom dianí v KST. Sekcia by chcela 
pripraviť aktív vedúcich TOM (nie regionálnych predsedov komisií mládeže), viazne to na 
nedostatku finančných prostriedkov. Aktív sekcie sa konal 12.4.2014, na ďalšie 4-ročné 
obdobie bol za predsedu zvolený S.Andrási, za členov sekcie J.Chromík, M.Šarvanec, 
Š.Trojan, E.Fábryová a J.Ivanová. Predsedu sekcie teší trend zvyšujúcej sa účasti členov 
TOM na letnom aj zimnom zraze, ale nosnou časťou činnosti sekcie zostáva súťaž PTZ. 



                                    Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 26.4.2014 v Bratislave 

 

 

12 

Slovenský pohár bude len v dvoch kolách, majstrovstvá republiky sa uskutočnia v Slanci. 
V Trebišove, kde bude 45. Stretnutie TOM, mala byť v roku 2014 Medzinárodná olympiáda 
PTZ, po dohode s predsedom Asociácie TOM ČR je to posunuté na rok 2015. Sekcia mládeže 
sa aktívne zapojila do akcie „Zober deti z ulice“ v rámci ktorej  IUVENTA ponúkla školenie 
mládežníkov zadarmo; školenie nie je obmedzené iba na turistiku, ale pobyt mládeže 
v prírode je jednou z hlavných tém, aj to je cesta ako spropagovať existenciu Sekcie mládeže 
KST a jej aktivít. Veľmi dobre je, že sa pravidlá PTZ dostali ako príloha do aktuálneho 
kalendára podujatí KST. Sekcia dostáva ponuky na spoluúčasť v rôznych projektoch, obvykle 
to ale narazí na problém právnej subjektivity. Treba otvoriť otázku, či by nebolo možné riešiť 
aj v KST pozíciu mládežníckej turistiky tak, ako sa vyvinula v rámci KČT, sekcia sa otvorene 
zaujíma o nadobudnutie „autonómie“ na spôsob českého A.TOM-u, žiada VV aby sa zaoberal 
takouto alternatívou  a v tej súvislosti žiada VV o zakúpenie pozemku pre vybudovanie prvej 
a zatiaľ jedinej základne TOM. Ak už je opäť možnosť školenia, sekcia eviduje záujemcov 
o absolvovanie inštruktorského kurzu zameraného na turistiku mládeže. Diskusiu otvoril 
P.Perhala, doplnil, že bola vytvorená mailová adresa sekciamladeze@kst.sk, čo môže byť 
inšpiráciou aj pre ďalšie sekcie. Š.Kuiš neodmietol myšlienku právnej subjektivity pre SM, 
treba zvážiť akou cestou sa k tomu dopracovať. S.Andrási: jedna možnosť je oživiť SÚTOM. 
M.Herchl: stanovy SÚTOM sú od KST a turistiky vzdialené a čo sa týka právnej subjektivity 
pre SM KST, aká je predstava o začlenení subjektu do štruktúry KST? P.Perhala: podľa 
českého vzoru, v KČT je Asociácia TOM ČR vedená akoby samostatná regionálna rada. 
M.Herchl: sekcii mládeže dlhodobo vyčíta že sa zameriava len na TOM-y, ako keby deti a 
mládež neboli aj súčasťou rodinnej turistiky v odboroch a kluboch. S.Andrási: v rámci 
rodinnej turistiky určujú program rodičia. A je to aj otázka peňazí, počas 59. CZ KST vo 
Vyhniach mala sekcia snahu pripraviť podujatia športovo-zábavného charakteru, do ktorých 
by sa mohli zapojiť práve rodičia s deťmi, ale nenašli sa na to financie. Robiť na zrazoch 
program pre všetky deti (nielen TOM) je organizačná záťaž s neistým záujmom tých, pre 
ktorých by bol určený. Š.Kuiš: riešiť program zrazu ani nie je úlohou sekcie, je to 
kompetencia OŠ. A.Mazániková viedla TOM 10 rokov, podelila sa so skúsenosťami. 
M.Herchl: čo sa týka nápadu na zakúpenie pozemku pre základňu TOM, vidí aj iné riešenie – 
existuje turistická základňa v Holíči, alebo sa dá ísť cestou spolupráce s nejakým kempingom, 
napr. v Piešťanoch. S.Andrási: mala by to byť plocha na stanovanie, plus nejaký jednoduchý 
objekt so spoločenskou miestnosťou a priestormi na uskladnenie vecí (turistického 
a športového vybavenia), najlepšie v správe nejakého oddielu. V. Fehérpataky: na 
celoslovenskú základňu TOM by sa dala dobudovať aj lodenica v Hliníku nad Hronom 
s priľahlým pozemkom. 
P.Perhala poďakoval S. Andrásimu za závažné podnety, diskutujúcim členom VV a RK  za 
návrhy lokality pre  základňu TOM, k tomu zatiaľ neodporúča prijímať uznesenie. Čo sa týka 
prípadnej právnej subjektivity SM, navrhol uznesenie: 
Uznesenie 77/2014: VV KST ukladá predsedovi Sekcie mládeže KST a podpredsedovi KST 
pre OaL pripraviť návrh krokov potrebných pre vytvorenie právnej subjektivity Sekcie 
mládeže KST a začlenenie nového subjektu do štruktúry KST.  
Z: M.Heinrich, S.Andrási,  T: 31.12.2014 
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa –1;  uznesenie bolo schválené. 
Poznámka zapisovateľa: zmenšil sa počet hlasujúcich, nakoľko V. Povoda sa o 15.30 
z ďalšieho priebehu zasadnutia ospravedlnil pre naliehavé súkromné povinnosti.  
  
7. Aktuálne problémy RR KST Komárno (P.Martinček) 
P.Perhala privítal zástupcu turistického regiónu, ktorý v posledných rokoch vyvoláva otázky, 
či tam vôbec existuje nejaká turistická základňa. Bol by sa o tom rád presvedčil osobne 

mailto:sekciamladeze@kst.sk�
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a preto naplánoval februárové zasadnutie VV KST do Komárna, mrzí ho, že sa väčšina VV  
s týmto zámerom nestotožnila.  
P.Martinček: pravdou je, že KST má v tomto regióne skôr sympatizantov než registrovaných 
členov. Turistika, najmä vodná, tu má dlhú tradíciu a aj v súčasnosti tu pôsobia turistické 
oddiely a to nielen vodácke, lenže nie veľmi sa hlásia do Klubu slovenských turistov. V tomto 
regióne je to vnímané s etnickým podtónom. Keby šlo o členstvo v Klube turistov Slovenska, 
pravdepodobne by bola rezistencia menšia. Tí starší si ešte pamätajú, že lodenica KT 
Kormorán v Komárne bola vybudovaná z prostriedkov KST a tento vodácky oddiel, ktorý má 
skoro 100 členov, má v stanovách zakotvené, že je súčasťou štruktúry KST, ale členovia, či 
presnejšie: väčšina členov, sa ku KST nehlásia a členské známky KST si nekupujú. 
Odhliadnuc od toho je klub aktívny, okrem splavovania domácich tokov si vodáci z Komárna 
trúfajú aj na zahraničie, v tomto roku chystajú splav macedónskych a gréckych riek. Aktívny 
je aj cyklistický oddiel Slobodní pútnici (približne 30 členov), tiež majú v programe hodnotné 
podujatia, ale nedeje sa to pod hlavičkou KST. 
P.Perhala: Podmienkou pre registráciu regionálnej rady sú minimálne 3 turistické kluby. 
M.Martinček: dva som už spomenul, nájde sa aj tretí. Š. Kuiš: aj keď je RR KST Komárno tak 
trochu virtuálna, jej zrušenie by nebol dobrý signál. M.Herchl: Ak by bola ochota prizvať 
niekoho z vedenia KST na výročnú členskú schôdzu, bude to treba využiť. P.Perhala: 
príležitosťou pre návštevu delegácie z vedenia KST by mohol byť medzinárodný splav 
Dunaja TID. Už dlhšie navrhujem predsedovi slovenského výboru TID, ktorý spadá pod 
vedenie Sekcie VT, aby sa privítania vodákov na území Slovenska nerobilo vždy len 
v Bratislave, mohlo by byť striedavo aj v Komárne. Navrhol uznesenie: 
Uznesenie 78/2014: VV KST ukladá sekcii VT KST  a jej výboru TID  zabezpečiť účasť 
delegácie VV na rozlúčke vodáckeho konvoja TID s územím Slovenska v Komárne.  
Z: Z.Jendželovská, J.Šoffa, T: 12.7.2014  
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa –0;  uznesenie bolo schválené. 
P.Perhala: predseda RR KN by sa mal častejšie objavovať na zasadnutiach vrcholných 
orgánov (ÚR KST, VZ KST), aj keď musím dať otázku podpredsedovi pre organizáciu 
a legislatívu: ak RR Komárno nemá platiacich členov, je vôbec účasť predsedu RR na 
zasadnutiach vrcholných orgánov regulérna? M.Henrich, Š.Kuiš – môže sa zúčastňovať, je 
vítaný, ale má iba poradný hlas. P.Perhala poďakoval za informácie, P.Martinček 
ocenil pochopenie zo strany VV, odovzdal dokumenty dokladujúce vodácku históriu,  súčasné 
personálne obsadenie RR KST Komárno a  program ich podujatí na rok 2014.  
--- 
2. Rôzne – pokračovanie  
2.3 M.Heinrich reagoval na stupňujúce sa obvinenia zo strany predsedníčky sekcie značenia 
KST, že úmyselne zdržuje prácu značkárov tým, že nepripravil včas modelovú zmluvu. 
Zrekapituloval vývoj: Na základe požiadavky SZ spracoval už v januári vzor príkazných 
zmlúv  v zmysle Občianskeho zákonníka, medzi Klubom slovenských turistov a značkármi na 
vykonávanie značkárskych prác. Keďže z  príkazných zmlúv vyplýva, že niektorí značkári by 
museli podávať daňové priznanie, čo môže pre nich byť zaťažujúce, podľa E.Škutovej až 
odradzujúce, trvala predsedníčka SZ na tom, aby pripravil vzor dohody o vykonaní prác, tak 
ako to bolo zaužívané v predchádzajúcich rokoch, keď tieto boli podpisované štatutárkou Ing. 
Erikou Fábryovou, podpredsedníčkou KST na základe poverenia od predsedu KST, alebo 
Petrom Perhalom, predsedom KST. Podľa súčasne platného organizačného poriadku má 
JUDr. Marek Heinrich ako jediný oprávnenie podpisovať dohody o vykonaní práce. V zmysle 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa KST počtom niekoľko 
sto  dohôd stáva veľkozamestnávateľom a musel by splniť mnoho povinností v zmysle 
uvedeného zákona, ktoré ale splnené nemá. Konkrétne by musel ustanoviť zástupcu 
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zamestnancov pre bezpečnosť, komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
bezpečnostno-technickú službu, ustanovenie určitého počtu bezpečnostných technikov 
v závislosti od počtu zamestnancov, čo je v súčasnosti v Klube slovenských turistov nereálne. 
Z dôvodu nesplnenia týchto povinností  by bol štatutárny orgán v danom prípade ako fyzická 
osoba trestne zodpovedný, ak by pri výkone prác značkovania došlo k pracovnému úrazu, 
nedajbože smrteľnému.  Z uvedeného dôvodu, aj keď mu je jasné, že ide o menej populárne 
riešenie než je DoVP,  považuje M.Heinrich za jediné právne schodné riešenie 
občianskoprávne, v podobe Príkazných zmlúv. Navrhuje prijať uznesenie ukladajúce uzavrieť 
so značkármi Príkazné zmluvy.  
V diskusii P.Perhala zopakoval argument SZ KST, že príkazné zmluvy presúvajú časť 
povinností z KST na značkárov, čo sa stretne s odporom, on bude preto hlasovať proti 
uzneseniu ktoré navrhol M.Heinrich. Z ďalšej rozpravy vzišli návrhy M.Herchla a Š.Kuiša  
aby boli zároveň prijaté uznesenia s cieľom uľahčiť značkárom administratívnu záťaž, jednak 
v aktuálnom roku 2014 (poučiť značkárov o ich povinnostiach), jednak perspektívne (ďalej 
hľadať čo najjednoduchší spôsob vedenia tejto agendy).  
Uznesenie č. 76/2014: VV KST ukladá uzavrieť Príkazné zmluvy týkajúce sa značkárskej 
činnosti na rok 2014 medzi KST a jednotlivými značkármi. Z: P.Perhala, M.Heinrich, 
E.Fábryová, E.Škutová; T: 12.5.2014 
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 1; zdržal sa –0;  uznesenie bolo schválené. 
Uznesenie č. 77/2014: VV KST ukladá zodpovedným poučiť značkárov o vecných 
a termínových aspektoch daňovej a odvodovej povinnosti vyplývajúcej z Príkazných zmlúv.  
Z: E.Fábryová, E.Škutová; T: 10.5.2014 
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa –1;  uznesenie bolo schválené. 
Uznesenie č. 78/2014: VV KST ukladá zodpovedným pripraviť čo najjednoduchší spôsob 
vyplácania značkárov, s platnosťou od roku 2015. Z: Z.Jendželovská, E.Škutová, T: 30.9.2014 
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa –1;  uznesenie bolo schválené. 
2.4  P.Perhala informoval o reklamnej zmluve s farmaceutickou spoločnosťou BOIRON SK. 
Benefitom uvedenej zmluvy pre KST je umiestnenie plateného inzerátu fy BOIRON 
v Kalendári podujatí KST 2014, 2015 a 2016 a propagácia KST v informačných letákoch na 
homeopatické prípravky od BOIRON-u proti následkom uštipnutia hmyzom. M.Heinrich 
zmluvu skontroloval a sám aj podpísal, keďže z časového hľadiska nebol priestor na 
procedúru elektronického hlasovania. Požiadal VV o jej dodatočné schválenie.    
Uznesenie č. 79/2014: VV schvaľuje zmluvu KST so spoločnosťou BOIRON SK, s.r.o, 
ukladá sekretariátu zverejniť ju na www.kst.sk .Z: M.Heinrich, T: bezodkladne 
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa –1;  uznesenie bolo schválené. 
2.5  M.Heinrich navrhol vypovedať zmluvu KST s Ing E. Fábryovou o poskytovaní 
účtovníckych služieb, z 29.2.2012, uzatvorenú na vedenie účtovníctva KST. Odôvodnil to 
jednak tým, čo zaznelo v Rôznom na začiatku (bod 2.1), jednak časovým dôvodom - 
vzhľadom k termínu valného zhromaždenia. P.Perhala žiadal špecifikovať, ktoré zmluvné 
záväzky externá účtovníčka neplní. M.Heinrich sa odvolal na výhrady ktoré už zazneli (bod 
2.1), A.Mazániková: účtovné doklady nie sú začíslované ako to žiada zákon o účtovníctve. 
Uznesenie č. 80/2014: VV schvaľuje vypovedanie zmluvy KST s Ing. E.Fábryovou 
o poskytovaní účtovníckych služieb, z 29.2.2012, uzatvorenej na vedenie účtovníctva KST. Z: 
M.Heinrich, T: 30.4.2014 
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa –1;  uznesenie bolo schválené. 
2.6  P.Perhala informoval, že na 21.5.2014 je zvolané 22. valné zhromaždenie Asociácie 
športu pre všetkých SR (VZ AŠPV), uskutoční sa v Bratislave, v budove SZTK na Junáckej. 
Navrhol delegátov. 
Uznesenie č. 81/2014: VV schvaľuje za delegátov KST na 22.VZ AŠPV SR dňa 21.5.2014 v 
Bratislave P.Perhalu, Š.Kuiša, E. Fábryovú, Z.Jendželovskú a J.Puncochařa. 

http://www.kst.sk/�
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Z: P.Perhala, E.Fábryová, Š.Kuiš, Z.Jendželovská, J.Puncochař T: 21.5.2014 
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa –1;  uznesenie bolo schválené. 
2.7  P.Perhala  požiadal VV o delegovanie dvoch predstaviteľov KST na IVV Kongres 2014, 
bude sa konať v Hamburgu (Nemecko), v dňoch 18.-21.9.2014. Navrhol účasť predsedu KST 
P.Perhalu a agendou IVV povereného člena Medzinárodnej komisie KST P.Hromadu. 
Uznesenie č. 82/2014: VV deleguje na IVV Kongres 2014 v Hamburgu (Nemecko) v dňoch 
18.-21.9.2014 dvoch členov Medzinárodnej komisie KST (predseda KST + 1), ukladá 
sekretariátu zaslať rezervačný formulár bez uvedenia konkrétnych mien.  
Z: M.Heinrich, D.Valúch; T:17.5.2014   
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa –0;  uznesenie bolo schválené. 
2.8  P.Perhala informoval, že dostal pozvánku na valné zhromaždenie ÖVV a na sprievodné 
turistické podujatie Wander Juvele Österreich, St. Lambrecht, 16.-18.5.2014. Nakoľko termín 
koliduje s májovým zasadnutím VV KST, navrhol delegovať J.Oravca, predsedu  KST Sobotište. 
Uznesenie č. 83/2014: VV deleguje na VZ ÖVV v St. Lambrecht (Rakúsko), 16.-18.5.2014 
predsedu KST Sobotište Jána Oravca. Ukladá sekretariátu informovať delegáta a pozývajúcu 
organizáciu. T: M.Heinrich,D.Valúch T: 16.5.2014 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa –0;  uznesenie bolo schválené. 
2.9  P.Perhala požiadal o schválenie uznesenia pokrývajúceho pracovné cesty, ktoré v čase 
medzi marcovým a aprílovým zasadnutím VV KST schválil M.Heinrich: 
Uznesenie č. 84/2014: VV schvaľuje pracovné cesty 
- člena sekcie VT KST J.Barana, povereného zastupovaním KST v agende MVE, do 
Bratislavy na Ministerstvo ŽP SR, účasť na rozporovom konaní, 9.4.2014 
- člena VV M.Herchla ako delegáta na regionálne zhromaždenie  RR KST Levice, 9.4.2014 
- predsedu KST P.Perhalu, podpredsedníčky KST E. Fábryovej a predsedníčky SZ KST E. 
Škutovej na rokovanie s predsedom TTSK - hodnotenie plnenia Dohody o spolupráci TTSK – 
KST, v Trnave, 15.4.2014 
- predsedu Sekcie PT J.Raceka v zastúpení P.Perhalu do Senice, dňa 23.4.2014 – účasť na 
konferencii Mladé stromy pre Slovensko, na základe pozvania Trnavského samosprávneho 
kraja.  
- predsedu Sekcie VhT KST V.Jeremiáša do Starého Smokovca, 24.4.2014 -  na rokovanie 
zainteresovaných organizácií k téme „bezpečnosť pri organizovaných turistických aktivitách 
vo vysokohorskom teréne“, zvolané z podnetu Horskej záchrannej služby.  
- člena sekcie VT KST J.Barana, povereného zastupovaním KST v agende MVE, do 
Liptovského Jána, dňa 30.4.2014 - pokračovanie územného konania MVE Podtureň. 
VV schvaľuje vystavenie príslušných CP a zúčtovanie cestovných náhrad v zmysle VP č.9. 
Z: P.Perhala, E. Fábryová, M.Herchl, E. Škutová, J.Racek, V.Jeremiáš, J.Baran T: podľa textu 
uznesenia 
2.10  P.Perhala informoval o návrhu projektu obnovy turistického značenia od OOCR Košice  
Turizmus a súvisiacej pozvánke na koordinačné stretnutie v sídle OOCR dňa 5.5.2014. 
Uznesenie č. 85/2014: VV schvaľuje pracovnú cestu predsedníčky SZ KST E.Škutovej do 
Košíc, dňa 5.5.2014, účel cesty: účasť na koordinačnom stretnutí zvolanom OOCR Košice 
Turizmus k projektu obnovy TZT. Z: P.Perhala, E.Skutová; T: 5.5.2014  
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa –0;  uznesenie bolo schválené. 
2.11  P.Perhala informoval, že KST uspel v projektovej výzve Združenia Slanské vrchy – 
východ, na revitalizáciu 40 km TZT v danej oblasti. Ide o Slovensko-poľský projekt 
financovaný z európskeho fondu regionálneho rozvoja, je pripravený návrh zmluvy o dielo. 
Uznesenie č. 86/2014: VV schvaľuje Zmluvu o dielo č.4/2014/PL-SK (objednávateľ: 
Združenie Slanské vrchy – východ, 094 35 Soľ, č.161, zhotoviteľ: KST) na revitalizáciu TZT, 
poveruje predsedu KST podpísať predmetnú zmluvu. Z: P.Perhala, T: bezodkladne. 
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa –0;  uznesenie bolo schválené. 
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2.12 Ocenenia. Na základe doručených návrhov z regiónov udelil predseda KST vo svojej 
kompetencii Čestné uznanie KST L.Gregorovej, A.Vallovi, Z.Vasilišinovi, A.Gašparíkovi, 
Š.Oravcovi, M.Soboličovi, J.Michnovi, Z.Lepetovi, J.Vojtkovi, V.Vojtkovi, Ing. R.Špalekovi, 
J.Fekečovi, M.Janotovi. A.Nogovej a E.Kraľovancovej. VV vzal informáciu na vedomie. 
2.13  M.Heinrich požiadal VV o dodatočné schválenie CP na dve svoje pracovné cesty - účasť 
na rokovaní so Slovenskou speleologickou spoločnosťou (SSS) a na tlačovej konferencii KST 
a SSS k petícii za otvorenie Tatier v Bratislave v dňoch 26. a 27. marca 2014 a na Valnom 
zhromaždení Slovenskej speleologickej spoločností vo Svite 11. apríla 2014. 
O návrhu príslušného uznesenia sa už nehlasovalo, nakoľko o 18.50 sa P.Perhala 
ospravedlnil z ďalšieho priebehu zasadnutia a odišiel, po jeho odchode nebol VV uznášania 
schopný.  
 
 
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: priebežne  
Stav: v plnení.  
Uznesenie 136/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje komisiu na vytvorenie návrhu 
nového členského preukazu KST a zabezpečenie prechodu na túto novú formu preukazu od 
1.1.2015, v zložení P. Perhala, E. Fábryová, M. Heinrich, Š. Kuiš, Z. Jendželovská, P. Zajac. 
Z: P. Perhala, E. Fábryová, M. Heinrich, Š. Kuiš, Z. Jendželovská; T: priebežne a do 
31.12.2014    
Stav: vzhľadom na momentálnu nefunkčnosť Propagačnej komisie, je úloha odložená.  
Uznesenie 137/2013: VV ukladá predsedovi KST informovať výkonný výbor o priebehu 
pilotnej prevádzky IS KST.  Z: P. Perhala T: 30.3.2014 a ďalej priebežne. 
Stav: termín plynie. 
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 (NVK) v lokalite Tri studničky. 
Z: P. Perhala, T: 31.10.2013. 
Stav: Správa TANAP odpovedala na žiadosť KST o umiestnenie info panelu a pamätnej 
tabule NVK formou usmernenia – žiadosť s určitými náležitosťami (presná lokalizácia 
infoprvkov, náčrt info panelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) treba adresovať na 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP. Zabezpečuje Sekcia PT v súčinnosti s OŠ NVK.   
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Uznesenie 161/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje návrh Dohody o partnerstve 
a spolupráci KST – ARD Transcarpathia Užhorod. Poveruje predsedu KST podpísať 
predmetnú dohodu, ukladá Sekcii značenia KST odborne pripraviť potrebné podklady 
a vyčleniť ľudské zdroje  na vecné plnenie predmetu dohody. Z: P. Perhala, Z. Jendželovská, 
E. Škutová; T: priebežne 
Stav: 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 pôžičky pre KBT vo výške 
2836,66 €, so splátkovým kalendárom rozloženým na 5 rokov. Dohodu o pôžičke urýchlene 
pripravia podpredsedovia – štatutári KST. Z: E. Fábryová, M. Heinrich;T:15.11.2013.  
Stav: uznesenie splnené. E. Fábryová spresnila formu: zmluva o pôžičke, splátkový kalendár 
do 30.4.2018. Na žiad o sť RK je v záujme sledovania uznesenie zaradené medzi dlhodobo 
sledované úlohy. 
Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, že pre príspevok KST na podujatia organizované 
subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.  
Z: E. Fábryová, T: trvale 
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 Užhorod a projektovými partnermi SACR, KOCR Košický kraj, Regionálne 
dátové služby, a.s. Poveruje predsedu KST vypracovaním, podpísaním a podaním projektu. 
Z: P. Perhala, T: 15.2.2014 
Stav: projekt (žiadosť 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: na stretnutí spolumajiteľov vysokohorských chát dňa 23.4.2014 predseda SHS JAMES 
informoval, že návrh KST na zvýšenie podielu z nájomného na opravy objektov bol 
prerokovaný vo VV aj na VZ SHS JAMES, a nebol schválený. Uznesenie sa vypúšťa zo sledovania. 
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 Žiline – 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: priebežne, do 6.6.2014 
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Stav: v plnení. 
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 najbližšie 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 Rožňava. 
Ukladá predsedovi KST priebežne 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 
angažovaných na opravu/údržbu 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. 
Uznesenie č. 61/2014: VV schvaľuje metodickú a finančnú spoluúčasť KST na vyhlásení 
súťaže Studnička roka 2014 na základe iniciatívy KST Perun Zámutov.  
Z: P. Perhala, E.Fábryová; T: 30.10.2014. 
Stav: termín plynie.  
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: priebežne.    
Stav: v plnení. 
Uznesenie č. 66/2014: VV schvaľuje predložený návrh rozpočtu Sekcie značenia KST na rok 
2014. Z: E. Fábryová, E.Škutová; T: priebežne do 31.12.2014   
Stav: v plnení. 
_ _ _ 
 
 
 


