
                                        Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Žiline, dňa 6.6.2014 
 

 1 

Zápisnica 

zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

6.6.2014, Ţilina 

 

 

 

Prítomní:  

členovia VV - P. Perhala, M.Heinrich, E.Fábryová, Š.Kuiš, M.Herchl, Z.Jendţelovská,  

prizvaný – D.Valúch  

Ospravedlnení: V.Povoda, J.Pullmann, A.Mazániková, V.Fehérpataky 

 

 

Program podľa pozvánky:  

1. Kontrola plnenia úloh (P. Perhala) 

2. Zhodnotenie činnosti predsedu, podpredsedov a členov VV (kaţdý za seba) 

3. Rôzne 

 

O 10:00 boli prítomní P. Perhala,  M. Heinrich, Š. Kuiš, Z. Jendţelovská a M. Herchl, o 13:00 

prišla E. Fábryová. Zasadnutie o 10.19 otvoril P.Perhala. Konštatoval, ţe VV KST je 

uznášaniaschopný. Privítal členov VV na poslednom zasadnutí v končiacom funkčnom 

období. Poţiadal o návrhy na zmeny a doplnky programu uvedeného v pozvánke. M.Herchl 

navrhol zaradiť na začiatok bod Rôzne, o návrhu sa hlasovalo, bol jednomyseľne schválený.  

 

1. Rôzne 

1.1 M.Herchl informoval, ţe členom VV zaslal návrh zmluvy o dielo s architektonickým 

ateliérom ELEMENT, predmetným dielom je vyhotovenie  projektovej dokumentácie pre 

stavebné konanie ohľadom budúcej chaty KST na Skalke, na základe uznesenia výkonného 

výboru č. 88/2014. Tlmočil poţiadavku konateľa spoločnosti TURSERVIS KST, s.r.o., E. 

Rusnáka, aby VV prerokoval a schválil túto zmluvu o dielo. 

Stanovisko ostatných členov VV: zmluvu dostali ani nie 24 hodín pred zasadnutím, niektorí ju 

ešte ani nestihli prečítať, nebudú prijímať uponáhľané uznesenie. Vec nie je natoľko urgentná, 

aby VV nemohol  hlasovať buď elektronicky, alebo na nasledujúcom zasadnutí VV. 

1.2  Š.Kuiš vyjadril údiv nad tým, ţe na elektronické hlasovanie bolo ako urgentná vec 

zaradené vyplatenie sprostredkovateľskej odmeny pre S.Mäkkú, hoci peniaze od inzerentov 

ešte na účet nenabehli, namiesto toho aby bola najprv vyplatená odmena pre grafika, pána 

M.Michlíka. Poţiadal o zmenu termínu vyplatenia provízie členke propagačnej komisie S. 

Mäkkej za sprostredkovanie platenej inzercie v Kalendári podujatí KST 2014 (U 106/2014) 

tak, aby bola rešpektovaná zásada, ţe provízia sa vypláca len z prostriedkov, ktoré uţ nabehli 

na účet. Marek Heinrich uviedol, ţe takto to jednoznačne stanovuje vykonávací predpis. 

M.Herchl navrhol zmeniť v predmetnom uznesení termín na  „do 30 dní po získaní 

prostriedkov od inzerentov“. O návrhu sa hlasovalo: 
Hlasovanie: ZA 4x, proti - 0,  zdržal sa - 1; zmena termínu v U 106/2014 bola schválená. 

Pozn. zapisovateľa: ďalej v zápisnici, v rámci Kontroly úloh,  je schválená  zmena už premietnutá.   
1.3  M. Heinrich poţiadal VV aby pripravil pre ÚR návrh na zosúladenie dvoch vykonávacích 

predpisov KST - volebného a organizačného poriadku, v otázke kto je prvý a kto druhý 

podpredseda KST. Bolo schválené uznesenie, je zaradené na záver kontroly úloh. 

1.4  M.Herchl informoval o rozsahu poškodenia strešnej krytiny na Chate M.R.Štefánika, 

spôsobeného májovou víchricou. Na ploche cca 9 x 7 m bol plech odtrhnutý a opretý o komín. 

E. Fábryová to nahlásila poisťovni, číslo poistnej udalosti: 3091035494.  



                                        Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Žiline, dňa 6.6.2014 
 

 2 

1.5  P.Perhala informoval o dvoch návrhoch na pomenovanie trás, ktoré predloţila Sekcia 

značenia – pomenovať TZT 2403 modrá značka (16,5 km okruh) z Rače cez Pánovu lúku 

a Biely kríţ späť do Rače ako „Chodník Štefana Kesselbauera“.  Sekcia značenia si osvojila 

predmetný návrh RR KST Bratislava, v súlade s vykonávacími predpismi KST predkladá na 

schválenie výkonnému výboru. Druhý návrh iniciovala Komisia značenia Košice-mesto – 

pomenovať novovyznačenú lyţiarsku trasu č.3008 (červená) vo Volovských vrchoch, od TIM 

Medzev po TIM Bankov (cez chatu Erika, chatu na Prednej holici a chatu na Jahodnej) 

v dĺţke 36,9 km ako „Košickú lyţiarsku magistrálu“ 

Stanovisko VV – návrhy prerokujú a schvália na nasledujúcom zasadnutí. 

1.6  Ocenenia. RR Prešov navrhla A.Halahiju na udelenie strieborného odznaku KST. 

V databáze KST menovaný zatiaľ nemá ţiadne ocenenie. VV odporučil predsedovi udeliť 

A.Halahijovi Čestné uznanie KST. D.Valúch informoval, ţe v zápisnici zo zasadnutia VV 

KST v Nitre 17.5.2014 nedopatrením vypadla zmienka, ţe sa VV zaoberal návrhom RR KST 

Orava udeliť Strieborný odznak M.Smolárovi. Keďţe podľa databázy menovaný uţ takéto 

ocenenie má, predseda KST mu udelil Ďakovný list KST.  
Pozn. zapisovateľa: ďalej v zápisnici, v rámci Kontroly úloh,  je v texte uznesenia 101/2014 doplnená 

informácia o ocenení M.Smolára.   
 

2. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala) 

Z operatívneho sledovania sa vypúšťajú splnené resp. zrušené uznesenia č.103/2013, 

110/2013, a uznesenia č. 28,39, 46, 54, 56, 57, 62, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 82, 84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90a, 90b, 90d, 90e, 90f, 90g, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 104 z roku 2014. 

Z dlhodobého sledovania sa vypúšťajú uznesenia č.12 a 13 z roku 2013. 

V sledovaní zostávajú: 

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; T: 31.7.2014  

Stav: Informovala Z.Jendţelovská, M. Hučko má dodať CD s aktualizovanou verziou 

záznamníka. Poţiadala o predĺţenie termínu do 31.7..2014 

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

Z: P. Perhala; PT: 30.10.2014 

Stav: podľa P.Perhalu, odkedy je za sekretariát zodpovedný M.Heinrich, má zodpovedať aj za 

sídlo KST. M.Heinrich navrhol, aby bol v KST zodpovedný za všetko, vrátane počasia. 

O návrhu sa nehlasovalo. Termín opravy predĺţený do konca októbra 2014.   

- - -  

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: 30.6.2014  

Stav: informoval M.Herchl, úloha je v plnení, prebieha na etapy. Navrhol predĺţený termín do 

30.6.2014 

znesenie 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: 30.6.2014 

Stav: Z.Jendţelovská nemá novú informáciu, navrhla predĺţený termín  do 30.6.2014.  
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.  
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- 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: všetky inventarizačné zápisy sú podpísané, uloţené (okrem Chaty pod Rysmi, kde 

namiesto riadnej inventarizácie v roku 2013 po rekonštrukcii bol vyhotovený iba inventárny 

súpis). Uznesenie splnené, vypúšťa sa. 

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: vypúšťa sa, bolo nahradené novším uznesením U 76/2014 

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: 31.7.2014 

Stav: úloha pre nefunkčnosť PK „spí“. M.Herchl poţiadal o predĺţenie termínu do 31.7.2014 

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, ţe revízia bola fyzicky ukončená, zápis (protokol) ešte doručený 

nebol. 

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: Z.Jendţelovská, E.Škutová;  PT: 30.9.2014  

Stav: termín plynie. 

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

členského preukazu KST a predloţila ho VV na januárové zasadnutie. 

Z: V. Povoda, PT: 30.8.2014 

Stav: úloha pre nefunkčnosť PK „spí“. Nový kontrolný termín 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 predloţiť ho na aprílové 

zasadnutie VV. Z: E.Fábryová, PT: 30.11.2014 

Stav: uznesenie nesplnené. E. Fábryová predloţí návrh štrukturovaného rozpočtu na 

rokovanie ÚR. 

- - - 

Uznesenia z roku 2014: 

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: 30.6.2014.     

Stav: M.Herchl poţiadal o predĺţenie termínu do 30.6.2014 

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

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

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

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

zabezpečenie podujatia. Z: V.Povoda, M.Hučko; T: 31.7.2014 

Stav: termín plynie. 



                                        Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Žiline, dňa 6.6.2014 
 

 4 

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

z pôvodného textu uznesenia vypustené) 

- 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.; 

Z: P.Perhala, E.Škutová, E.Rusnák; T: podľa textu uznesenia 

Stav: rokovanie s GR VLM SR š.p. sa malo uskutočniť 22.5. v Pliešovciach, ale na poslednú 

chvíľu (telefonátom 22.5.2014 o 7.00 ráno) ho druhá strana zrušila s odôvodnením, ţe musia 

riešiť kalamitnú situáciu spôsobenú víchricou. P.Perhala vycestoval skôr, neţ prišla správa 

o zrušení stretnutia. Bol mu preplatený CP bez diét. Nový termín ešte 2.strana neponúkla. 

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: 30.6.2014 

 Stav: termín uplynul, M.Herchl poţiadal o ďalšie predĺţenie termínu do 30.6.2014.  

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.Jendţelovská, J.Racek, PT: 17.5.2014 

Stav: Návrh programu podujatia bol dodaný, splnené, vypúšťa sa.  

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

zmluve na pásové turistické značenie. Z: M. Heinrich, PT: 31.7.2014  

Stav: M.Heinrich z dôvodu viacdňovej pracovnej neschopnosti v máji poţiadal o predĺţenie 

termínu do 31.7.2014. 

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: M.Herchl, D.Valúch, T: 15.6.2014 

Stav: E. Fábryová úlohu nesplnila, VV schválil zmenu nositeľa úlohy  a ďalšie predĺţenie termínu.  

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. 

Stav: termín plynie. 

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

Z: P.Perhala, Z.Jendţelovská, T: 30.4.2014. 

Stav: Aktív bol zvolaný v májovom termíne (24.5.), P. Perhala informoval, ţe z 37 pozvaných 

delegátov prišlo len sedem, aktív nezvolil nového predsedu, sekcia má aktuálne len troch 

členov (B.Majtner, Ľ.Škumát, V.Chrapčiak). U39/2014 bolo splnené, vypúšťa sa. 

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: 30.6.2014  

Stav: Uznesenie nesplnené. Podľa E.Fábryovej neboli paušálne výdavky preukázané. Termín 

predĺţený do 30.6.2014. 

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

obdobie 2010 – 2014. Z: Š. Kuiš, T: 30.4.2014 

Stav: cenová ponuka prišla, U 46/2014 splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Objednávka auditu 

viď nové uznesenie U 108/2014. 

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: 31.7.2014.  

Stav: info M.Herchl - pretrváva slabší záujem. Poţiadal o predĺţenie termínu. 
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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: Nesplnené, E.Fábryová pokladá podnet J.Šoffu za neopodstatnený.  

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  

Stav: splnené vypúšťa sa. 

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: 31.7.2014   
Stav: Z. Jendţelovská poţiadala o predĺţenie termín 31.7.2014 

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: 17.5.2014      

Stav: splnené, vypúšťa sa  

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: splnené, vypúšťa sa  

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   

Stav: splnené, vypúšťa sa. 

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 

Stav: termín uplynie zajtra, po rokovaní ÚR a VZ bude moţné vypustiť zo sledovania. 

Uznesenie č. 67/2014: VV ukladá predsedovi KST pripraviť v súčinnosti so sekciou značenia 

návrh vyuţitia informačného systému na uľahčenie administrácie značkárskej agendy. 

Z: P.Perhala, T: 30.9.2014 

Stav: termín plynie. 

Uznesenie č.68/2014: VV na základe návrhu predsedu Majetkovej komisie KST schvaľuje: 

a) odbornú komisiu na posúdenie celkového stavu Chaty M.R.Štefánika v zloţení p.Malina, 

L.Gancarčík, p.Galanda, V.Povoda, M.Herchl  

b) prvé dve etapy rekonštrukcie: 1. Modernizácia vykurovacieho systému, 2. Oprava strechy. 

Z: P.Perhala, M.Herchl; T: 16.6.2014  

Stav: termín predĺţený do 16.6.2014 – v tomto termíne sa má komisia stretnúť priamo na 

Chate MRŠ.  

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 najbliţšieho zasadnutia 

Majetkovej komisie KST vybrala cenovo najvýhodnejšiu ponuku, pokiaľ je to dôveryhodný 

dodávateľ s dobrými referenciami. Z: M.Herchl, T:17.5.2014 

Stav: splnené, vypúšťa sa 

Uznesenie č. 70/2014: VV ukladá majetkovej komisii vyţiadať od realitnej kancelárie 

Romantické chalupy s.r.o. návrh zmluvy na odpredaj hlavného objektu RZ Kokava-Háj 

v cene  schválenej Ústrednou radou KST. Z: M.Herchl, T: 17.5.2014 

Stav: M.Herchl návrh zmluvy rozposlal členom VV, M.Heinrich ho spripomienkoval. 

U 70/2014 splnené, vypúšťa sa zo sledovania, nové U 105/2014 je na konci kontroly úloh. 

Uznesenie č. 71/2014: VV na základe dodanej cenovej ponuky schvaľuje objednávku tlače 

kalendára podujatí KST 2014 vo verzii kompaktnej publikácie (kalendár + manuál PTZ). 
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Z: P.Perhala, T: 30.4. 2014 

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie č. 72/2014: VV schvaľuje pôţičku KST pre Turservis KST, s.r.o. vo výške 6000 €,  

úročenie BRIBOR, splatnosť 5 rokov a  ukladá podpredsedovi pre OaL pripraviť zmluvu 

o pôţičke za schválených podmienok. Z:M.Heinrich, T: 31.5.2014 

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie č. 73/2014: VV ukladá predsedovi KST zabezpečiť fyzickú prítomnosť účtovných 

dokladov v sídle KST, v opačnom prípade to bude povaţované za marenie auditu, ktorého 

prípravu VV schválil uznesením č.46/2014. Z: P.Perhala, T: bezodkladne 

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania (u E.Fábryovej ešte zostala mzdová agenda 2014). 

Uznesenie 74/2014: VV KST vyslovuje váţne 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. 

Stav: uznesenie je konštatačné, vypúšťa sa z operatívnej kontroly úloh.  

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 škridľovej strešnej krytiny na budove sídla 

KST), ukladá sekretariátu zaslať na Stavebný úrad Bratislava III oznámenie o plánovanej 

oprave strechy. Z: P.Perhala, T: 30.4.2014 

Stav: ohlásenie bolo na stavebný úrad zaslané 4.6., po dohode s dodávateľom bol v zmluve 

opravený realizačný termín z mája na jún 2014. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 76/2014: VV KST ukladá predsedovi UMK predloţiť plán krokov pre praktické 

zavedenie výsledkov akreditácie. Z: P.Perhala, M.Belás; T: 30.6.2014  

Stav: termín plynie. 

Uznesenie 77/2014: VV KST ukladá predsedovi Sekcie mládeţe a podpredsedovi KST pre 

OaL pripraviť návrh krokov potrebných pre vytvorenie právnej subjektivity Sekcie mládeţe 

a začlenenie subjektu do štruktúry KST. Z: S.Andrási, M.Heinrich, T: 31.12.2014 

Stav: termín plynie. 

Uznesenie 78/2014: VV KST ukladá sekcii VT a jej výboru TID  zabezpečiť účasť delegácie 

VV na rozlúčke vodáckeho konvoja TID s územím Slovenska v Komárne.  

Z: P.Perhala, J.Šoffa, T: 12.7.2014  

Stav: termín plynie.   

Poznámka zapisovateľa: na základe upozornenia revíznej komisie na duplicitné priradenie 

čísel 76, 77, 78, bolo číslovanie uznesení od č. 78/2014 opravené, následné prečíslovanie sa 

týka všetkých uznesení prijatých na zasadnutí 17.5.2014 v Nitre.   

Uznesenie č. 79/2014: VV KST ukladá uzavrieť Príkazné zmluvy týkajúce sa značkárskej 

činnosti na rok 2014 medzi KST a jednotlivými značkármi. Z: M.Heinrich, E.Fábryová, 

E.Škutová; T: 30.6.2014 

Stav: plynie predĺţený termín do 30.6.2014  

Uznesenie č. 80/2014: 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: 30.6.2014 

Stav: plynie predĺţený termín do 30.6.2014. 

Uznesenie č. 81/2014: VV KST ukladá zodpovedným pripraviť čo najjednoduchší spôsob 

vyplácania značkárov, s platnosťou od roku 2015. Z: Z.Jendţelovská, E.Škutová, T: 30.9.2014 
Stav: termín plynie. 

Uznesenie č. 82/2014: VV schvaľuje zmluvu KST so spoločnosťou BOIRON SK, s.r.o, 

ukladá sekretariátu zverejniť ju na www.kst.sk .Z: M.Heinrich, T: bezodkladne 

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

http://www.kst.sk/
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Uznesenie č. 83/2014: VV schvaľuje vypovedanie Dohody o vykonaní práce s E.Fábryovou, 

uzatvorenú na vedenie účtovníctva KST. Z: M.Heinrich, T: 30.6.2014 

Stav: D.Valúch informoval, ţe vypovedanie dohody bolo zo sekretariátu odoslané, 

E.Fábryová tvrdí, ţe výpoveď nedostala. M.Heinrich: ak nie je odoslanie preukázateľné, bude 

nutné odoslať vypovedanie ešte raz a doporučene, ako znel aj pôvodný pokyn. Termín 

predĺţený do 30.6.2014. 

Uznesenie č. 84/2014: VV schvaľuje za delegátov KST na 20.VZ AŠPV dňa 21.5.2014 v 

Bratislave P.Perhalu, Š.Kuiša, E. Fábryovú, Z.Jendţelovskú a J.Puncochařa. 

Z: P.Perhala, T: 21.5.2014 

Stav: splnené, vypúšťa sa.  Zúčastnili sa všetci delegovaní okrem E.Fábryovej, ktorá bola PN. 

Uznesenie č. 85/2014: VV deleguje na IVV Kongres 2014 v Hamburgu 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   

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

Uznesenie č. 86/2014: VV deleguje na VZ ÖVV v St. Lambrecht (A), 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 

Stav: zrušené (pán Oravec sa ospravedlnil), na sekretariát ÖVV bolo v mene predsedu KST 

poslané poďakovanie za pozvanie a ospravedlnenie sa z účasti. Vypúšťa sa zo sledovania 

Uznesenie č. 87/2014: VV schvaľuje pracovné cesty 

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

Bratislavy na Ministerstvo ŢP SR, účasť na rozporovom konaní, 9.4.2014 

- člena VV M.Herchla ako delegáta na regionálne zhromaţdenie  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 sluţby.  

- 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. 

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

Uznesenie č. 88/2014: 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  

Stav: splnené, vypúšťa sa.  

Uznesenie č. 89/2014: VV schvaľuje Zmluvu o dielo č.4/2014/PL-SK (objednávateľ: 

Zdruţenie Slanské vrchy – východ, 094 35 Soľ, č.161, zhotoviteľ: KST) na revitalizáciu TZT, 

poveruje predsedu KST podpísať predmetnú zmluvu. Z: P.Perhala, T: bezodkladne. 

Stav: splnené, vypúšťa sa. Realizačnou komplikáciou je, ţe značkári stále ešte nemajú 

podpísané dohody.  

Uznesenie č. 90a/2014: VV KST schvaľuje miesto nadchádzajúcich zasadnutí ÚR KST a VZ 

KST na Strednej odbornej škole stavebnej v Ţiline a schvaľuje objednávku na tieto zasadnutia 
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zahrňujúcu prenájom miestností, ubytovanie a stravovanie v  celkovej hodnote do 2 900 Eur. 

Z: M. Heinrich, T: ihneď 

Stav: splnené, vypúšťa sa.  

Uznesenie č. 90b/2014: VV KST schvaľuje pozvanie hostí na nadchádzajúce zasadnutie VZ 

KST tak, ţe hostia zo Slovenskej republiky budú pozvaní na nedeľu, 8. júna 2014, v zloţení: 

ZASK, SHS JAMES, SVTS, SCK, SSS, AŠPV, MŠVVŠ SR po 1 zástupcovi a zahraniční 

hostia budú pozvaní na piatok, 6. júna - nedeľu, 8. júna 2014, v zloţení KČT, PTTK, MTSZ, 

ÖTK po 2 zástupcoch s tým, ţe v sobotu, 7. júna 2014, budú mať zahraniční hostia poznávací 

program a v nedeľu, 8. júna 2014, sa zúčastnia slávnostnej časti zasadnutia VZ KST. 

Z: M. Heinrich, T: 4 dni od schválenia 

Stav: splnené, vypúšťa sa.  

Uznesenie č. 90c/2014: VV ukladá predloţiť zoznam e-mailových adries patriacich KST 

spolu s uvedením, komu je prístupná prijatá pošta na uvedenú adresu a odoslaná pošta z nej. 

Z: M. Heinrich, D. Valúch, T: 30.6.2014 

Stav: Nesplnené. Pán Bednárik, konateľ spoločnosti CB Soft, ktorá je zmluvným poskytovateľom  

internetových sluţieb pre KST, odmietol poskytnúť prehľad prúdenia elektronickej pošty 

s odôvodnením, ţe chráni informačnú bezpečnosť klienta. Termín predĺţený do konca júna.  

Uznesenie č. 90d/2014: VV schvaľuje zabezpečenie zvukovo-záznamového zariadenia na 

nadchádzajúce zasadnutie ÚR a VZ v cene 200 €. Z: M. Heinrich, D. Valúch, T: 6.6.2014 

Stav: splnené, vypúšťa sa.  

Uznesenie č. 90e/2014: VV schvaľuje účasť Štefana Kuiša ako delegáta VV KST na 51. 

Stretnutí čitateľov časopisu Krásy Slovenska vo Vyšnom Slavkove. 

Z: P. Perhala, M. Heinrich, E. Fábryová, Š.Kuiš, T: 30.5. 2014 

Stav: splnené, vypúšťa sa. Delegát Š.Kuiš informoval VV o priebehu podujatia, nemal 

zásadné výhrady, vyzdvihol entuziazmus organizátorov z Vyšného Slavkova a ich snahu 

dokázať, ţe aj malá obec vie zabezpečiť celoslovenské podujatie na veľmi dobrej úrovni.   

Uznesenie č. 90f/2014: VV schvaľuje účasť Mareka Heinricha na rokovaní so Slovenskou 

speleologickou spoločnosťou a na tlačovej konferencii Klubu slovenských turistov a  

Slovenskej speleologickej spoločnosti k petícii za otvorenie Tatier v Bratislave v dňoch 26.- 

27.3.2014. Z: P. Perhala, M. Heinrich, E. Fábryová, termín: 26.-27.3.2014 

Stav: splnené, vypúšťa sa.  

Uznesenie č. 90g/2014:  VV schvaľuje účasť Mareka Heinricha na Valnom zhromaţdení 

Slovenskej speleologickej spoločností vo Svite 11. apríla 2014. 

Z: P. Perhala, M. Heinrich, E. Fábryová, termín: 11.4.2014 

Stav: splnené, vypúšťa sa.  

Uznesenie č. 91/2014: VV ako orgán vlastníka ukladá konateľovi TURSERVIS KST, s.r.o., 

kontaktovať sa  s vybraným dodávateľom projektovej dokumentácie pre stavebné konanie 

stavby Chata KST na Skalke, spoločnosťou ELEMENT – ateliér architektúry, s.r.o., 

Sreznevského 21, 831 03 Bratislava, poţiadať ho o návrh zmluvy o dielo, ktorej predmetom 

má byť dodanie takejto projektovej dokumentácie, ktorý bude predloţený VV na 

pripomienkovanie a schválenie. Z: P.Perhala, E.Rusnák; T: bezodkladne  

Stav: návrh zmluvy bol dodaný, splnené, vypúšťa sa zo sledovania.   

Uznesenie č. 92/2014: VV na základe odporúčania majetkovej komisie ukladá štatutárom, 

aby po spripomienkovaní predloţenej zmluvy s dodávateľom rekonštrukcie systému 

vykurovania na Chate M.R.Štefánika a jej schválení v elektronickom hlasovaní uzavreli 

predmetnú zmluvu, v súlade s vykonávacími predpismi KST. 

Z: P.Perhala, M.Heinrich, E. Fábryová; T: 31.7.2014  

Stav: v plnení, kontrolný termín - nasledujúce zasadnutie VV. 

Uznesenie č. 93/2014: VV na základe odporúčania majetkovej komisie ukladá štatutárom, 

aby po spripomienkovaní návrhu sprostredkovateľskej zmluvy od realitnej kancelárie 
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Romantické chalupy, s.r.o., Nejedlého 67, 841 02 Bratislava (sprostredkovanie predaja 

hlavného objektu RZ Kokava – Háj) a jej schválení v elektronickom hlasovaní uzavreli 

predmetnú zmluvu ako neexkluzívnu, v súlade s vykonávacími predpismi KST. 

Z: P.Perhala, M.Heinrich, E. Fábryová; T: bezodkladne  

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.   

Uznesenie č. 94/2014:  

VV ukladá sekretariátu zaslať podklady pre vyhotovenie energetického certifikátu (EC) na 

budovy RZ Kokava - Háj (hlavný objekt) a Chata M.R.Štefánika dvom potenciálnym 

dodávateľom EC, vybraným zo zoznamu odborne spôsobilých osôb (so sídlom v blízkosti 

predmetného objektu - Ing.M.Dubec, Brezno, pre Chatu M.R.Š a Ing.Arch.K.Kriţová, 

Lučenec, pre RZ Kokava-Háj); majetkovej komisii ukladá posúdiť dodané ponuky a predloţiť 

ich VV na schválenie; po ich schválení ukladá štatutárom uzavrieť príslušné zmluvy. 

Z: P.Perhala, M.Heinrich, E.Fábryová; D.Valúch; T: 31.7.2014 

Stav: zatiaľ nesplnené, nepodarilo sa skompletizovať potrebnú stavebnú dokumentáciu. 

Termín predĺţený do nasledujúceho zasadnutia VV. 

Uznesenie č. 95/2014: VV ukladá sekretariátu pripraviť na základe podkladov od I.Fabríciusa, 

chatára na Chate M.R.Štefánika, ohlásenie poistnej udalosti na chate (víchrica poškodila 

strechu), zabezpečiť podpisy štatutárov a odoslanie do poisťovne. 

Z: P.Perhala, M.Heinrich, E.Fábryová; D.Valúch; T: bezodkladne   

Stav: podľa informácie P.Perhalu a M.Herchla, nahlásenie poistnej udalosti zabezpečila E. 

Fábryová ( č.p.u. 3091035494). Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.    
Uznesenie č. 96/2014: VV ukladá predsedovi KST a predsedovi MaK KST absolvovať 

konzultáciu s manaţérmi spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., ohľadom vyuţitia 2% 

a plánovanej rekonštrukcie Chaty M.R.Štefánika; sekretariátu ukladá dohodnúť termín 

konzultácie. Z: P.Perhala, M.Herchl, D.Valúch; T: 22.5.2014  

Stav: konzultácia sa neuskutočnila, projekt bol aj tak podaný. Uznesenie zrušené, nakoľko uţ 

nie je vykonateľné, termín uplynul.    

Uznesenie č. 97/2014: VV ukladá sekretariátu na základe špecifikácie MaK KST a výsledku 

konzultácie (U 96/2014) zaregistrovať cez web www.energiaprekrajinu.sk  ţiadosť o 2% na 

projekt KST. Z: M.Heinrich, M.Herchl, D.Valúch; T: 30.5.2014  

Stav: napriek tomu, ţe konzultácia sa neuskutočnila, projekt bol zaregistrovaný. Splnené, 

vypúšťa sa zo sledovania.    

Uznesenie č. 98/2014: VV ukladá organizačnej a legislatívnej komisii KST pripraviť 

definitívny zoznam navrhnutých kandidátov na volené funkcie KST, ako materiál pre 

delegátov XV.VZ KST. Z: M.Heinrich, D.Valúch; T: 5.6.2014 

Stav: splnené, vypúšťa sa  zo sledovania.  
Uznesenie č. 99/2014: VV ukladá sekretariátu pozvať na VZ aj kandidátov navrhnutých do 

VV a do komisií, ktorí nie sú členmi ÚR KST ani delegátmi XV.VZ KST s hlasom 

rozhodujúcim. Z: M.Heinrich, D.Valúch; T: 23.5.2014 

Stav: splnené, vypúšťa sa.    
Uznesenie č. 100/2014: VV schvaľuje CP pre E.Fábryovú na cestu do sídla KST v Bratislave, 

účel cesty: prihlásenie značkárov do Sociálnej poisťovne. Z: M.Heinrich, T: 30.6.2014  

Stav: cesta nebola realizovaná, zmluvy ešte nie sú podpísané značkármi. Termín predĺţený do 

nasledujúceho zasadnutia VV.  

Uznesenie č. 101/2014: VV na základe návrhov doručených od predchádzajúceho zasadnutia 

schvaľuje čestné ocenenia KST nasledovne:  

Zlatý odznak KST – M.Krinovičovej (návrh RR KST Zvolen) a V. Holzerovej (návrh RR 

KST Ţilina); Strieborný odznak KST – V.Stanovskej a R.Matúškovi (návrh RR KST Zvolen). 

VV berie na vedomie rozhodnutie predsedu KST udeliť Michalovi Smolárovi (RR Orava) 

Ďakovný list KST. Z: P.Perhala, T: 6.6.2014 

http://www.energiaprekrajinu.sk/
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Stav: splnené, vypúšťa sa.    
Uznesenie č. 102/2014: VV na základe prizvania KST do pracovnej skupiny Ministerstva 

vnútra SR, zameranej na zabezpečenie kvality značenia turistických chodníkov, trás 

a technických zariadení v teréne, schvaľuje CP pre P.Perhalu, M.Heinricha a E.Škutovú na  2. 

zasadnutie pracovnej skupiny na Donovaloch, dňa 28.5.2014. 

Z: P.Perhala, M.Heinrich, E.Škutová; T: 28.5.2014 

Stav: P.Perhala informoval, ţe spolu s E.Škutovou sa zasadnutia zúčastnili, M.Heinrich sa 

ospravedlnil. Výstupom činnosti pracovnej skupiny má byť legislatívna iniciatíva 

Ministerstva vnútra SR - návrh zákona o obnove, údrţbe, budovaní, ochrane a financovaní 

TZT. Splnené, vypúšťa sa.    
Uznesenie č. 103/2014: VV schvaľuje  príspevok KST na vydanie účastníckeho listu 

podujatia Stretnutie turistov na Chate M.R.Štefánika do výšky 100 €, ukladá E.Fábryovej 

nájsť v rozpočte KST potrebné prostriedky. Z: E.Fábryová, Z.Jendţelovská, J.Racek T: 30.6.2014 

Stav: organizátori podujatia ešte nepredloţili cenovú ponuku na vytvorenie a tlač plagátu 

a účastníckeho listu. Termín predĺţený do konca júna. 

Uznesenie č. 104/2014: VV schvaľuje pracovné cesty 

- P.Perhalu do Uţhorodu (Ukrajina) na základe pozvania konzula SR, účasť na konferencii 

o obnove hospodárstva Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, v termíne 12.-14.5.2014 

- E.Škutovej, M.Kublu a R.Šimka do Terchovej ako lektorov školenia značkárov, v termíne 

16.-18.5.2014. Z: P.Perhala, E.Škutová, M.Kubla, R.Šimko; T: podľa textu uznesenia  

Stav: P.Perhala svoju cestu do Uţhorodu zrušil, cesta lektorov na školenie značkárov bola 

realizovaná. Splnené, vypúšťa sa.   

 
Uznesenia schválené elektronicky po 17.5.2014 (t.j. medzi májovým a júnovým zasadnutím VV): 

Uznesenie č. 105/2014: VV KST schvaľuje Dohodu o spolupráci s Trenčianskym 

samosprávnym krajom s pripomienkami a poveruje predsedu KST jej podpisom. 

Z: P. Perhala, T: 31.7.2014 

Stav: Čaká sa na návrh termínu zo strany TNSK. Termín predĺţený do nasledujúceho 

zasadnutia VV.  

Uznesenie č. 106/2014: VV KST schvaľuje v zmysle článku 4 Vykonávacieho predpisu KST 

č. 15/2011 o daroch a reklame vyplatenie odmeny za sprostredkovanie platenej inzercie v 

Kalendári podujatí KST 2014 členke Propagačnej komisie KST Soni Mäkkej vo výške 178,50 

€. Z: E. Fábryová, T: do 30 dní po získaní prostriedkov od inzerentov. 

 

Nové  uznesenia VV prijaté na zasadnutí 6.6.2014 v Ţiline: 

Uznesenie č.107/2014: VV navrhuje ÚR  schváliť zosúladenie Volebného a Organizačného 

poriadku KST vo veci určenia 1. a 2. podpredsedu KST. Z: M. Heinrich, T: 6.6.2014 
Hlasovanie: ZA 5x, proti - 0,  zdržal sa - 0; uznesenie schválené 

Uznesenie č.108/2014: VV ukladá predsedovi KST predloţiť ÚR na schválenie návrh 

objednávky auditu účtovníctva KST za obdobie 2010-2014, podľa získanej cenovej ponuky 

od audítorky Ing. D.Makovíniovej, BDR Consult spol.s r.o., M.M.Hodţu 3, 974 01 Banská 

Bystrica, v cene 1700 € za kaţdý auditovaný rok, t.j. 6 800 € (plus DPH) za celé funkčné 

obdobie VV. Z: P.Perhala, T: 6.6.2014 
Hlasovanie: ZA 4x, proti - 0,  zdržal sa - 2 ; uznesenie schválené 

Uznesenie č.109/2014: VV s pripomienkami schvaľuje návrh zmluvy KST s realitnou 

kanceláriou Romantické chalupy s.r.o. (doplniť adresu) na odpredaj hlavného objektu RZ 

Kokava – Háj, ukladá predsedovi podpísať predmetnú zmluvu. Z: P. Perhala, T:30.6.2014 
Hlasovanie: ZA 5x, proti - 0,  zdržal sa - 1 ; uznesenie schválené 
--- 

Po ukončení kontroly úloh dal M.Heinrich procedurálny návrh, aby s ohľadom na blíţiaci sa 

čas začiatku rokovania Ústrednej rady KST bol ďalší plánovaný bod programu zasadnutia VV 
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(sebahodnotenie členov VV) zrušený.  O návrhu sa hlasovalo, s výsledkom 5 x ZA, 1 sa 

zdrţal, nikto proti, návrh bol schválený.  

P.Perhala poďakoval členom VV za ich 4- ročnú prácu a o 14.40 ukončil zasadnutie. 

 

Zapísal:  D.Valúch, generálny sekretár KST 

 

 

 

 

Overil:                                                                                                   P. 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.  

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: vzhľadom na momentálnu nefunkčnosť Propagačnej komisie, je úloha odloţená.  

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 ţiadosť KST o umiestnenie info panelu a pamätnej 

tabule NVK formou usmernenia – ţiadosť s určitými náleţitosťami (presná lokalizácia 

infoprvkov, náčrt info panelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) treba adresovať na 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŢP. Zabezpečuje Sekcia PT v súčinnosti s OŠ NVK.   

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

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

predmetnú dohodu, ukladá Sekcii značenia KST odborne pripraviť potrebné podklady 

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

E. Škutová; T: priebeţne 

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

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

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

urobiť kroky smerujúce k propagácii rozšírenia prístupu do TANAPu medzi širokou 

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

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

aj samostatne. Z: M. Heinrich, T: priebeţne  

Stav: v plnení. Bola zverejnená petícia 
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Uznesenie č.186/2013: VV schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôţičky pre KBT vo výške 

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

pripravia podpredsedovia – štatutári KST. Z: E. Fábryová, M. Heinrich;T:15.11.2013.  

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. Prvá splátka bola uhradená 28.4.2014. 

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 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. 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. Organizátorom 52. SČČKS bolo odoslané poverenie.  

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. 

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. 

Stav: termín plynie.  



                                        Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Žiline, dňa 6.6.2014 
 

 13 

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.    

Stav: v plnení. 

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   

Stav: v plnení. 

_ _ _ 

 

 


