Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 3.7.2013 v Bratislave

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
3.7. 2013, Bratislava
Prítomní:
Členovia VV: P. Perhala, Š. Kuiš, M. Herchl, Z. Jendţelovská, V. Povoda.
Prizvaní: prezidentka Európskej asociácie turistických organizácii ERA-FERP-EWV L. Nielsen, predseda učebno-metodickej komisie M.
Belás, členka revíznej komisie A. Mazániková, generálny sekretár D. Valúch, tlmočník J. Oravec.
Ospravedlnili sa: podpredsedovia VV E. Fábryová a M. Heinrich, z pravidelne prizývaných predseda RK J. Pullmann, člen RK V.
Fehérpataky a šéfredaktorka Krás Slovenska Z. Kollárová.
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia úloh
2. Príprava ÚR KST a XIV. VZ KST
3. Aktuálne úlohy Majetkovej komisie
4. Aktuálne úlohy Učebno-metodickej komisie
5. Návrh zásad organizovania zrazov CT
6. Rôzne

P. Perhala
P. Perhala
M. Herchl
V. Povoda, M. Belás
Š. Kuiš, Z. Jendţelovská

K navrhnutému programu mal pozmeňujúcu pripomienku Š.Kuiš - poţiadal o stiahnutie bodu Návrh zásad organizovania zrazov CT
s odôvodnením, ţe uprednostnil prípravu materiálu Návrh hlavných podujatí KST a partnerských organizácií 2014, ktorý predloţí v bode
Rôzne. Návrh bol akceptovaný. Nad rámec programu predseda KST na úvod privítal na zasadnutí VV prezidentku Európskej asociácie
turistických organizácií ERA-EWV-FERP (ďalej ERA) pani Lis Nielsen z Dánska. Predstavil jej štruktúru a orgány KST, ich pôsobnosť
a hlavné kompetencie. Vyjadril potešenie, ţe prezidentka ERA prijala jeho pozvanie a od pondelka do nedele ako oficiálny hosť XIV. VZ
KST a 60. CZ KST a 44. stretnutia TOM absolvuje v Bratislave pestrý spoločenský a turistický program.
L. Nielsen: vítam moţnosť spoznať zblízka ako funguje vaša turistická organizácia. ERA sa snaţí o to aby novšie členské organizácie
(vrátane KST) mali dostatok informácií a podnetov od starších, uţ „zabehnutých“ organizácií, a zároveň aby tradičné organizácie získavali
podnety od nových členov. To je jedna rovina komunikácie – prenos skúseností medzi členmi asociácie. Druhou hlavnou oblasťou je uţ 42
rokov budovanie diaľkových európskych E-trás. Je ich celkove dvanásť a ich stav je v jednotlivých krajinách rôzny, pracuje sa na zjednotení
GPS trasovania aj na zlepšení značenia, aby turistické E-trasy boli v celom priebehu vyznačené nielen na papieri. Pred mesiacom som sa
zúčastnila slávnostného osadenia kameňa označujúceho severný začiatok trasy E1 vedúcej zo Škandinávie (Nord Cap) na Sicíliu. Táto
magistrála má viac neţ 2 000 km! Putovanie po takýchto trasách má veľký význam nielen pre zdravie a kondíciu turistu, ale najmä pre
vzájomné spoznávanie sa turistov z rôznych krajín Európy. ERA vytvorila dva nové motivačné diplomy – prvým je ocenenie turistov, ktorí
na niektorej z E-trás prejdú v troch rôznych krajinách minimálne po 50 km, druhý je za turistiku v šiestich rôznych krajinách, pričom tieto
výkony treba pre získanie diplomu uskutočniť v priebehu troch po sebe idúcich rokov. Relatívne novým projektom ERA je certifikácia
turistických chodníkov podľa určených kritérií.
P.Perhala: Kedy budú skompletizované trasy E3 a E8, prechádzajúce Slovenskom?
L. Nielsen: Verím, ţe do desať rokov. Pozitívne je, ţe sa aktivizuje Rumunsko aj karpatská časť Ukrajiny, no najfascinujúcejšie je úsilie
turistických organizácií na Balkáne, kde po nedávnej vojne sprevádzajúcej rozpad Juhoslávie patria turisti k silám obnovujúcim vzájomné
kontakty a spoločné aktivity.
V. Povoda: Dokáţe ERA zjednotiť turistické značenie v Európe?
L. Nielsen: Na to je uţ neskoro. Nikto sa nechce vzdať svojho tradičného systému značenia. Čo chceme mať jednotné, je označovanie E-trás
prídavným značením na pútačoch (smerovkách, smerovníkoch) - názvom trasy v krúţku hviezdičiek, symbolizujúcich Európu.
V.Povoda: Akým spôsobom získavajú turistické organizácie v západnej Európe prostriedky na značenie chodníkov? Mohli by sme prevziať
ich skúsenosti?
L. Nielsen: Len v Nemecku je asi 40 moţných postupov. Nedá sa to mechanicky preniesť, len vyuţiť určité zásady. Aplikácia závisí od stavu
miestnej spoločnosti, jej hospodárstva, legislatívy atď.
P. Perhala: Čo sa týka prídavného značenia, bude ho ERA v nejakej podobe (samolepky?) distribuovať svojim členským organizáciám?
Má tá značka predpísaný rozmer?
L. Nielsen: Nie, keďţe vo väčšine krajín máte svoj systém, je na vás, akú veľkosť prídavnej značky určíte, aby bola proporčne primeraná
vášmu značeniu. Tieţ by som sa rada niečo spýtala. Je uţ jasná lokalita kde bude KST robiť ERA kongres v roku 2015?
P. Perhala: základnými alternatívami sú Vysoké Tatry alebo Košice, rozhodneme sa podľa toho aké získame podmienky.
L. Nielsen: Majte na zreteli, ţe dopravná dostupnosť miesta kongresu je dôleţitejšia neţ prírodné krásy v okolí.
Keďţe ďalšie otázky neboli, Lis Nielsen poďakovala za pozornosť a zaţelala výdrţ pri nadchádzajúcej sérii zasadnutí VV, ÚR a VZ.
1. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala)
Uznesenie 108/2011: VV ukladá riešiteľskému tímu, ako podklad pre vytvorenie biografického slovníka osobností turistiky na Slovensku
pripraviť heslár, rozposlať ho predsedom RR a zverejniť na www.kst.sk. Z: V. Povoda, T: predĺţený do 19.4. 2013.
Stav: riešitelia poţiadali o predĺţenie termínu pre prípravu upútavky. Predĺţený termín: 25.7.2013
Uznesenie 31/2013: VV schvaľuje vycestovanie predsedníčky SZ na osobné rokovanie s RR, kde sú komisie značenia nefunkčné,
a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách, s cieľom dohodnúť ich sfunkčnenie, vrátane moţnosti
prerozdelenia značkárskych okresov. Termíny ciest si dohodne E. Škutová.
Z: Z.Jendţelovská, E.Škutová; T: trvalý
Stav: na návrh Z.Jendţelovskej bol termín úlohy zmenený na „trvalý“ a uznesenie sa vypúšťa zo sledovania.
Uznesenie 29/2012: VV schvaľuje aby po finálnej redakčnej úprave bol aktualizovaný záznamník Cesta hrdinov SNP sprístupnený na
stránke www.kst.sk v elektronickej podobe „na stiahnutie“, aj v tlačovej podobe, v náklade 200 ks. Z: Z. Jendţelovská, V.Povoda, J. Racek
T:predĺţený do 30.9.2013
Stav: vynútené ďalšie predĺţenie termínu. Finalizáciu meškajúcej úlohy dosleduje V. Povoda.
Uznesenie 59/2012: VV schválil harmonogram inventarizácie a zloţenie inventarizačných komisií na rok 2012 nasledovne:
- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava: 18.7.; IK: P.Perhala, Z.Jendţelovská, A. Luhová
- RS Kokava –Háj: 18.9.; IK: J. Polomský, V.Fehérpataky, A.Luhová
- DT Bardejov: 22.-23.10.; IK: E. Fábryová, Z. Jendţelovská, M.Herchl, V.Povoda
- Zbojnícka a Téryho chata: 2.- 4.10.; IK: P.Perhala, Z.Jendţelovská, M.Herchl, L. Gancarčík
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- Chata pri Zelenom plese: 4.12.; IK: E.Fábryová, M.Herchl, J.Polomský, L.Gancarčík
- Chata M.R.Štefánika: 23.-24.11.; IK: E. Fábryová, Z.Jendţelovská, Š.Kuiš;
a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad členov IK v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách; VV ukladá predsedovi upovedomiť SHS
JAMES o termínoch inventarizácie chát v spoluvlastníctve. Z: P.Perhala, T: 30.6.2012
Stav: uznesenie zostáva v sledovaní do odovzdania inventarizačného zápisu z Chaty pri Zelenom plese. V neprítomnosti predsedníčky IK
E.Fábryovej neodzneli nové informácie.
Uznesenie 142/2012: VV schvaľuje nomináciu P.Perhalu do expertnej skupiny SZTK za AŠPV. Ukladá mu vyuţiť túto nomináciu
a dohliadnuť, aby KST získal spravodlivý a oprávnený podiel z majetku SZTK. Z: P.Perhala, T: priebeţne
Stav: P.Perhala informoval o príprave dohody SFZ-KST ohľadom získania budovy SZTK v Martine v spoluvlastníctve, so zakotvením
majoritného vlastníctva pre KST.
Uznesenie 32/2013: VV schvaľuje P.Perhalu ako delegáta KST na VZ SZTK, ktoré sa uskutoční 22.5.2013, zaväzuje ho hlasovať podľa
mandátu/stanoviska VV KST, ktoré bude prijaté na zasadnutí VV dňa 11.5.2013. Z: P.Perhala, T: 30.9.2013
Stav: informoval P.Perhala. Pokračuje odsúvanie termínu VZ SZTK, z 3.7. bol odloţený na neurčito, výhľadovo na september. Situácia s VZ
AŠPV je podobná, v ohlásenom termíne 26.6. sa neuskutočnilo, nový termín zatiaľ nebol určený. Plynie predĺţený termín.
Uznesenie 145/2012: VV schvaľuje priamy finančný príspevok z rozpočtu KST pre RR KST Topoľčany, organizátora 50. stretnutia
čitateľov časopisu Krásy Slovenska, vo výške 300 €.
Z: E.Fábryová; T: 25.5.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 110/ 2012: VV schvaľuje svojpomocné opravy v sídle KST
a) obnova náteru plechovej časti strechy
b) výmena poškodených škridiel
c) výmena plota vo dvore
v celkovej hodnote 900 €, vrátane odmien pre realizátorov. Z: P. Perhala, T: 31.8.2013
Stav: časť (a) a (b) splnená, vypúšťa sa zo sledovania, pre časť (c) plynie termín.
Uznesenie 37/2013: VV schvaľuje návrh propagačnej komisie na upomienkový predmet - kameň na drevenej podloţke s ďakovným textom
na kovovom štítku, aj s predloţenou kalkuláciou, ako symbolické poďakovanie sponzorom, ktorí prispeli na rekonštrukciu Chaty pod Rysmi
sumou 200 € a viac. Ukladá propagačnej komisii pripraviť ich potrebný počet.
Z: V.Povoda, P.Zajac; T: 31.8.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 38/2013: VV ukladá propagačnej komisii vytvoriť návrh ďakovného listu pre menej významných sponzorov (s hodnotou
príspevku menej ako 200 €). Z: V.Povoda, P.Zajac; T: 31.8. 2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 5/2013: V súvislosti s uznesením 124/2012 VV schvaľuje cestu predsedu majetkovej komisie KST Miroslava Herchla na Chatu
Inovec (Pohronský Inovec), aby sa na mieste zaoberal dôvodmi, prečo je chata pre turistov neprístupná, v termíne ktorý si sám určí, tak aby
mohol informovať na aprílovom zasadnutí VV. Z: M.Herchl, T: 31.8.2013
Stav: plynie predĺţený termín.
Uznesenie 135/2012: VV schvaľuje návrh dohody o vzájomnej spolupráci KST – Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej
výchovy a športu (FTVŠ UK) s pripomienkami M.Heinricha. Poveruje predsedu KST podpisom dohody. Z: P.Perhala;T: 30. 6. 2013
Stav: zmluva podpísaná predsedom KST bola odoslaná na podpis dekanovi fakulty. splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 88/2013: VV schvaľuje Správu o hospodárení KST za rok 2012 s pripomienkami a zároveň ukladá jej predloţenie na ÚR a VZ.
Z: E. Fábryová, T: 3.- 4.7.2013.
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 162/2012: VV ukladá organizačnej a legislatívnej komisii pripraviť návrh prechodu z doterajšieho typu členského preukazu na
plastikovú členskú kartu - vyšpecifikovať základné náleţitosti členskej karty (meno, priezvisko, členské číslo, foto,...), s cieľom realizovať
prechod na nový typ preukazu najneskôr v roku 2015.
Z: M.Heinrich, T: 31.8.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 162b/2012: členovia VV si pripravia názor na fungovanie systému vnútornej komunikácie v KST po línii: kluby-databázaústredie. Z: členovia VV; T: 31.8.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 8/2013: VV schvaľuje pomenovanie TZT 2828, modrá značka z Tepličky nad Hornádom cez Novoveskú Hutu pod Medvediu
hlavu, po zosnulom Arnoštovi Guldanovi. Ukladá sekcii značenia zabezpečiť, aby sa otvorenie pomenovaného chodníka udialo pri
príleţitosti 1.výročia spomienky na A.Guldana. Z: Z. Jendţelovská; T: 13.7.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 72a/2013: VV schvaľuje objednávku výroby pamätnej tabule predstavujúcej osobnosť A.Guldana, z rozpočtu sekcie značenia.
VV ukladá propagačnej komisii pripraviť v súčinnosti so sekciou značenia
- návrh pamätnej tabule (text, formát, materiál vyhotovenia, vrátane návrhu na miesto a spôsob jej upevnenia na trase chodníka, odhad
nákladov) A.Guldana.
- návrh pozvánky (pre členov KST a médiá) a tlačovej správy k otvoreniu pomenovaného chodníka A.Guldana. Z: Z. Jendţelovská,
V.Povoda, E. Škutová, P.Zajac; T: 3.7.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 72b/2013: VV schvaľuje účasť delegátov na slávnostnom otvorení pomenovaného chodníka A.Guldana v zloţení: P.Perhala,
Š.Kuiš, M.Herchl, Z,Jendţelovská, R.Šimko a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad delegátov v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z: P.Perhala, T: 13.7. 2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 42b/2013: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom značkárov KZ Humenné vyznačenie pripájacej trasy na
slovenskom úseku Nová Sedlica - Ubľa, vrátane osadenia smerovníka na hraničnom priechode.
Z: Z.Jendţelovská, E.Škutová; T: 30.9.2013
Stav: termín plynie
Uznesenie 42c/2013: VV dáva predsedovi KST mandát, aby na výročnej konferencii ERA-EWV-FERP v októbri 2013 podporil prijatie
ukrajinskej turistickej organizácie Karpatskie steţky za riadneho člena. Z: P.Perhala; T:10.10.2013
Stav: nahradené novým znením uznesenia.
Predseda medzinárodnej komisie P.Perhala informoval o záujme uţ dvoch ukrajinských subjektov vstúpiť do ERA. Popri neziskovej
organizácii Karpatskie steţki, ktorá síce spolupracuje s Uţanským národným parkom ale územne spadá do oblasti Ivano - Frankovsko, je
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novým adeptom uţhorodská agentúra Transcarpathia s poverením Zakarpatskej oblastnej rady. P.Perhala sa zúčastnil rokovania prezidentky
ERA s Transcarpathiou, jej rokovania s dvojicou predstaviteľov organizácie Karpatski steţki sa zúčastnil člen sekcie značenia M. Kubla.
Prezidentka ERA ocenila moţnosť stretnutia s oboma subjektmi, pripúšťa vstup oboch, s tým, ţe agendou E-trás na území Ukrajiny by bola
poverená len jedna z nich. P.Perhala navrhol v tomto zmysle rozšíriť uznesenie 42c/2013, bolo prijaté nové znenie:
Uznesenie 42c/2013: VV dáva predsedovi KST mandát, aby na výročnej konferencii ERA-EWV-FERP v októbri 2013 podporil prijatie
dvoch ukrajinských organizácií - Karpatskie steţky (Ivano-frankovská oblasť) a Transcarpathia (Zakarpatská oblasť) za riadnych členov
ERA-FERP-EWV. Z: P.Perhala; T:10.10.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdrţal sa - 0
Uznesenie 73/2013: VV schvaľuje účasť predsedu KST na 44. výročnej konferencii ERA-EWV-FERP v meste Vršac, Srbsko, v termíne 10.13.10. 2013. Cestovné náklady delegáta budú hradené z rozpočtu sekcie značenia. Z: P.Perhala; T: 10.10.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 74/2013: VV schvaľuje účasť predsedu KST na konferencii IVV, ktorá sa bude konať v Hamburgu, Nemecko, v termíne 18.-21.9.
2013. Cestovné náklady delegáta budú hradené z rozpočtovej poloţky „medzinárodná komisia“. Z: P.Perhala; T: 18.9.2013
Stav: uznesenie bolo prijaté zmätočne, termín sa týka aţ roku 2014. Zrušené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 17/2013: VV prerokoval doručené návrhy na čestné ocenenia, schvaľuje udelenie ZO KST V.Gabrišovi, T.Gallovej a O.Šimovej,
SO KST J. Jedinej, M.Koščolovi, J.Mišíkovej a E. Peterskému, VV postupuje Ústrednej rade na schválenie návrhy na udelenie plakety
A.Lutonského J.Mrázovi (odporúča schváliť), A.Plankovi a J.Kubíčkovi (bez odporúčania).
VV berie na vedomie, ţe predseda KST udelil ĎL KST P. Lazokovi, P. Jančovičovi, I.Miečovi, I.Niţňanovi, Z.Hricovej a regionálnej rade
KST Vranov nad Topľou, ďalej ČU KST M.Fiedlerovi, M.Hučkovi, M.Mrázovi, L.Šusterovi, K.Krippelovi, M.Chromíkovi L.Čajagimu,
B.Kuncovi, F.Martišovi, J.Bendovi, I.Bazovskému, K.Holmovi, D.Alfőldymu, T.Bartošovej, G.Ďurkovičovej, J.Feriančikovi, E.Lettrichovej,
I.Šteinerovej, J.Kudjovi a S.Rumanovi. VV ukladá predsedovi zabezpečiť vystavenie schválených ocenení a ich odoslanie navrhovateľom. Z:
P.Perhala, T:3.7.2013
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 21/2013: VV ukladá sekcii značenia zaoberať sa zmenou odmeny za splnenie značkárskej úlohy v náročnejšom teréne, podľa
kritéria, ktoré si sekcia sama určí (napr. nadmorská výška terénu, prevýšenie na trase, alebo „sťaţená dostupnosť“). Z: Z.Jendţelovská,
E.Škutová; T: dlhodobá úloha, KT 30.10.2013
Stav: termín plynie
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; T: 31.7.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 26/2013: VV schvaľuje návrh delegátov VV KST na hlavné a významné podujatia podľa ďalej uvedeného súpisu
podujatí/delegátov a zúčtovanie ich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z: P.Perhala, delegáti; priebeţne do konca roku 2013
13.-16. jún
125 rokov KČT – Praha (CZ)
Delegáti: P. Perhala, M. Heinrich, Š. Kuiš, Z. Jendţelovská, J. Racek, D. Valúch
25.-29. jún
13. Olympiáda IVV, VAL GARDENA, Dolomity – Juţné Tirolsko (I)
Delegáti: E. Fábryová, M. Fulka
27. – 30. jún
46. Zraz vysokohorských turistov KST; Intercamp Tatranec, Tatran. Lomnica
Delegáti: M. Heinrich, V. Jeremiáš
27. – 30. jún
42. Zraz mladých vodných turistov KST; Červený Kláštor - Dunajec
Delegáti: M. Herchl, J. Šoffa
30. jún
PTZ, majstrovstvá SR, Bratislava
Delegáti: M.Balošáková, Š.Trojan
1. - 7. júl
44. Stretnutie TOM KST, Bratislava
Delegáti: S. Andrási, M. Šarvanec
4. – 7. júl
60.celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov, Bratislava
Delegáti: E. Fábryová, M. Herchl
2.-7. júl
17. Medzinárodný zraz cykloturistov KČT - Praha (CZ)
Delegát: E. Rusnák
10. júl
58. Medzinárodná plavba po Dunaji TID, privítanie účastníkov v Bratislave
Delegáti: P. Perhala, Z. Jendţelovská, J. Šoffa
16.-17. august
Národný výstup na Kriváň; Vysoké Tatry – ATC Račkova dolina
Delegáti: P. Perhala, Z. Jendţelovská, J. Racek
22. – 25. august
35. Zraz cykloturistov KST; Piešťany- Sĺňava
Delegáti: P. Perhala, V. Povoda, E. Rusnák
29. aug. - 1. sept.
45. Tatranský okruh vodákov KST; Liptovský Hrádok
Delegáti: Z. Jendţelovská, J. Šoffa
14. september
Európsky deň turistiky EWV
5. Stretnutie priaznivcov KST a 5. Memoriál Louisa Crosa;
Malá Čierna (pri Rajci), hviezdicový výstup na Marek
Delegáti: P. Perhala, M. Heinrich, J. Racek
27. september
Svetový deň cestovného ruchu
Deň otvorených dverí v sídle Klubu slovenských turistov
Delegáti: P. Perhala, E. Fábryová, V. Povoda, D. Valúch
5. október
44. Vodácky maratón a plavba troch generácii - Hornád 2013
Delegát: J. Šoffa
15.-17. november
42. Za posledním „puchýřem“ – Humpolec (CZ)
Delegáti: P. Perhala, Š. Kuiš, J. Racek
30. november
33. Festival Ľudia a hory; Turčianske Teplice – Kino Turiec
Delegáti: E. Fábryová, V. Povoda, V. Jeremiáš
Stav: termín plynie. Od predchádzajúceho zasadnutia VV sa uskutočnilo päť podujatí:
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- o podujatí „125 rokov KČT“ informoval Š.Kuiš, pozitívne hodnotil program a vyuţitie MHD pri preprave po meste a celkove starostlivosť
hostiteľov o hostí. Doplnil P.Perhala, informoval o návšteve v sídle KČT a o oceneniach KST ktoré odovzdal počas slávnostného večera.
- účasť na 13. Olympiáde IVV vo Val Gardena (Dolomity) musela E.Fábryová pre ťaţký úraz zrušiť. Správa M.Fulku ešte nie je k dispozícii.
- 46. Zraz vysokohorských turistov KST, T. Lomnica. Delegát za VV M. Heinrich ospravedlnený zo zasadnutia, info odznie nabudúce.
- 42. Zraz mladých vodných turistov KST, Červený Kláštor – Dunajec. Informoval M.Herchl. K športovej stránke zrazu nemal pripomienky,
vyzdvihol zastúpenie mládeţe v celkovom počte asi 200 účastníkov, čo je mierny medziročný nárast. Základ tvoria mnohopočetné „rodinné
klany“ v dobrom slova zmysle, v ktorých sa láska k vodáckemu športu a turistike evidentne prenáša z pokolenia na pokolenie. Zúčastnil sa aj
diskusie na tému malých vodných elektrární, kde obhajoval stanovisko VV – nezameriavať sa na boj proti MVE ale za účasť zástupcu
vodných turistov KST na stavebných konaniach, kde je šanca presadzovať také parametre MVE, aby rieky zostali splavné. Zraz mladých
vodných turistov si zasluhuje podporu a zaradenie medzi hlavné podujatia KST aj v ďalších rokoch. K problematike VT si vyţiadal slovo
Š.Kuiš. Skonštatoval objektívne jestvujúcu hrozbu pre vodnú turistiku na Slovensku, spôsobenú niekoľkými faktormi: boom výstavby
malých vodných elektrární (MVE) postupne znepriechodňuje vodné toky vhodné pre VT, zhoršené podmienky prepravy plavidiel ( či po
ţeleznici, či po ceste je to t.č. veľký problém ), zhoršujúce sa podmienky pre uskladnenie plavidiel (zanikajú lodenice), zvyšujúce sa náklady
na vybavenie klubov plavidlami ( je to „drahý špás“ ). Ak sa nepodarí tieto tendencie usmerniť, bude to súmrak VT u nás. Vodácke kluby
a oddiely existujú aj mimo KST, Š. Kuiš navrhol nadviazať s nimi kontakty a postupovať spoločne, podobne ako sa o to snaţí 5-dohoda
subjektov (vrátane KST) usilujúca o legislatívne zmeny v prospech lepšieho sprístupnenia Vysokých Tatier.
- Majstrovstvá republiky v PTZ, Bratislava. Informovala Z.Jendţelovská. Pretekalo sa v Kniţkovej doline nad Račou, preteky boli
organizačne zvládnuté, zo strany štartujúcich neboli námietky ani protesty. Národné finále súťaţe PTZ si zasluhuje podporu a zaradenie
medzi hlavné podujatia KST aj v ďalších rokoch.
Uznesenie 75/2013: VV berie na vedomie rozhodnutie predsedu KST udeliť za vynikajúcu propagáciu a spoľahlivé organizačné
zabezpečenie masového podujatia Jilemnického jarná 25-ka klubu KST Manín Povaţská Teplá ďakovný list.Z: P.Perhala, T: 30.6.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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: od predchádzajúceho zasadnutia VV sa neuskutočnilo nové stretnutie s OOCR. P.Perhala informoval, ţe na ţiadosť Krajskej
organizácie cestovného ruchu (KOCR) Košický kraj vypracovala sekcia značenia projekt obnovy TZT v Košickom kraji, o jeho realizáciu sa
KST musí uchádzať vo verejnej súťaţi.
Uznesenie 89/2013: VV schvaľuje pracovnú cestu P.Perhalu na rokovanie s výkonným riaditeľom OOCR Horná Nitra-Bojnice v Bojniciach
dňa 6.6. 2013 a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, T: 6.6.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 90/2013: VV na návrh sekcie PT KST schvaľuje za organizátora 61.CZ KST a 45. stretnutia TOM Regionálnu radu KST
Trebišov a ukladá predsedovi vystaviť príslušné poverenie. Z: P. Perhala, T: 20.6.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 28/2013: VV schvaľuje ideový návrh propagačnej komisie aby sa 10.8.2013 uskutočnilo Spomienkové stretnutie na Zbojníckej
chate, pri príleţitosti 140. výročia zaloţenia Uhorského karpatského spolku, na počesť 140-ročnej histórie organizovanej turistiky na
Slovensku. VV odporúča osloviť predsedu vznikajúcej RR Levočské vrchy -Branisko, aby sa nová RR aktívne zapojila do prípravy
podujatia, ktoré má upútať verejnosť a médiá. Ukladá propagačnej komisii pripraviť a predloţiť do VV návrh pozvánky, pamätného listu,
scenára, tlačovej správy a rozpočtu podujatia. Z: V.Povoda, P. Zajac, T: 3.7.2013
Stav: Plynie predĺţený termín.
Uznesenie 91/2013: VV schvaľuje rozpočet na realizáciu výstavy dobových dokumentov z obdobia vzniku Uhorského karpatského spolku,
v priestoroch hotela Grand Starý Smokovec, vo výške 860 € a otvorenie výstavy v piatok 9.8.2013 ako súčasť spomienkového programu
k 140. výročiu UKS. Z: E.Fábryová,V.Povoda; T: 9.8.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 48/2013: VV schvaľuje delegátov spomienkovej slávnosti k 140. výročiu organizovanej turistiky na Zbojníckej chate P. Perhalu,
E. Fábryovú, M. Heinricha, Š. Kuiša, Z. Jendţelovskú. M. Herchla, V. Povodu, J. Pullmanna, A. Mazánikovú, V. Fehérpatakyho, D.
Valúcha, P. Zajaca, E. Rusnáka a zúčtovanie ich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, T: 9.-11.8.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 60/2013: VV schvaľuje účasť E. Škutovej, M. Kublu a R. Šimka na trojstrannom stretnutí značkárov KST-KČT-PTTK v
Sromowcach Niżnych (PL), a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: Z. Jendţelovská,
E.Škutová, M. Kubla, R.Šimko; T: 8.-11.5.2013
Stav: delegácia KST sa trojstretnutia značkárov zúčastnila, uznesenie zostáva v sledovaní do poskytnutia cestovnej správy.
Uznesenie 61/2013: a) VV schvaľuje udelenie strieborného odznaku KST
Soni Ţirkovej, PKT Diviaky; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Dušanovi Štanclovi, PKT Diviaky; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Slavomírovi Vlasovi, PKT Diviaky; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Alojzovi Rostásovi , OKST Dunajská streda; ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
udelenie zlatého odznaku KST
Zoltánovi Rafovi, TJ SMF Ţilina; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Jánovi Klanicovi, KST Elektrovod Ţilina; ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Štefanovi Muţíkovi, KST Hôrky; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
udelenie Plakety KST
Janovi Stráskemu, predsedovi KČT; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Janovi Havelkovi, čestnému predsedovi KČT; ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Milošovi Kollárikovi k ţivotnému jubileu; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Jozefovi Surgentovi k ţivotnému jubileu; Hlasovanie: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
Pavlovi Vanekovi, ex členovi RR Ţilina, in memoriam: ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh
Michalovi Sygútovi a mestu Turčianske Teplice; ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
odovzdanie pozdravného listu KST k 125. výročiu KČT
Klubu českých turistov, k 125. výročiu organizácie; ZA 6; PROTI - ; ZDRŽAL SA -; VV schválil návrh.
b) VV postupuje na ÚR návrhy
- na udelenie plakety Alojza Lutonského Milošovi Kollárikovi, KST Gindurka Pohorelská Maša; Hlasovanie: ZA 1; PROTI 0 ; ZDRŽAL SA 5;
VV neodporúča.
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- na udelenie medaily Miloša Janošku Jozefovi Surgentovi, AC LB Spišská Nová Ves; Hlasovanie: ZA 0; PROTI 0 ; ZDRŽAL SA 6; VV
neodporúča.
- na udelenie medaily Miloša Janošku Márii Adamíkovej, TJ SMF Ţilina;
Hlasovanie: ZA 0; PROTI 0 ; ZDRŽAL SA 6; VV neodporúča.
c) VV berie na vedomie udelenie čestného uznania KST
Jánovi Babničovi, Jaroslavovi Šlechtovi, Jiřímu Homolkovi, Rostislavovi Kašovskému, Mojmírovi Nováčkovi, Tomášovi Novotnému, Hane
Slabákovej, Libuši Valentovej (všetci KČT), Ľubomíre Švidroňovej, Zdene Duranovej, Jozefovi Švidroňovi (všetci OT KST Liptovská
teplá), Jozefovi Snovákovi, OT Baníkov ŠK Bobrovec, Štefanovi Hudákovi ml.,Róbertovi Porubskému, Márii Štanclovej, Soni Švecovej,
Róbertovi Švecovi, Drahuši Borcovanovej(všetci PKT Diviaky).
Udelenie ďakovného listu KST
Jánovi Kozovi, Jednota COOP Turčianske Teplice;
d) VV ukladá predsedovi zabezpečiť vystavenie schválených ocenení a ich odoslanie navrhovateľom. Z: P.Perhala, T:3.7.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 62/2013: VV v zmysle platného štatútu Medzinárodného zimného zrazu turistov (MZZT) KČT-KST-PTTK schvaľuje 1000 €
príspevok KST ako spoluorganizátora 8. MZZT, ktorý sa v januári 2014 uskutoční v ČR. Ukladá podpredsedníčke KST poukázať príspevok
hlavnému organizátorovi (KČT). Z: E. Fábryová, Š. Kuiš, T: 31.8.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 63/2013: VV KST ukladá OaLK KST pripraviť návrh rámcovej dohody KST s dobrovoľnými funkcionármi a zamestnancami
KST, prispievajúcimi do oficiálnych materiálov KST textami, fotografiami, grafickými návrhmi či inými výstupmi, v tom zmysle, ţe sa
vzdávajú svojich autorských práv a súhlasia s ďalším pouţívaním „diela“ v KST, či uţ v pôvodnej, alebo podľa potreby aktualizovanej
podobe. Z: M. Heinrich; T: 30.9.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 92/2013: VV schvaľuje pracovnú cestu E.Fábryovej do Bardejova na podpis kúpno-predajnej zmluvy (odpredaj dlhodobo
nevyuţívaného objektu DT Bardejov) dňa 21.5.2013 a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z: E.Fábryová T: 21.5.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 70/2013: VV KST schvaľuje návrh aktualizovanej Dohody o spolupráci KST s partnerskou turistickou organizáciou Magyar
Természetjáró Szövetség (MTSZ), ukladá predsedovi KST zaslať ho partnerom a poveruje ho podpísať aktualizovanú dohodu spolu
s predsedom MTSZ v Bratislave, pri príleţitosti 60. CZ KST. Z: P.Perhala; T: 4.7.2013
Stav: informoval Š.Kuiš – text aktualizovanej dohody bol sfinalizovaný, obojstranne odobrený. Predseda MTSZ I.Garancsi do Bratislavy
nepríde, zastúpi ho V.Pálmai, ktorý prinesie zmluvu jednostranne uţ podpísanú zo strany MTSZ na podpis predsedovi KST.
Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 77/2013: VV odporúča posunúť a rozdeliť prerokovanie materiálu Návrh zásad organizovania zrazov KST na jún aţ august 2013
(v júni zásady zrazu CT, v auguste zásady zrazov VT a VhT), premietnuť vhodné úpravy zo zásad pre zraz cykloturistov aj do zásad pre
prípravu letného (PT) a zimného (LT) zrazu, ktoré uţ boli vo VV prerokované skôr, skompletizovaný Návrh zásad organizovania zrazov
KST predloţiť na ÚR v novembri 2013.
Z: P.Perhala, Š.Kuiš, T:31.8.
Stav: termín plynie.
Uznesenie 93/2013: VV KST schvaľuje návrh listu predloţený M. Herchlom a ukladá predsedovi KST zaslať ho HZS. Z: P.Perhala, T:
30.6.2013 Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 79/2013: VV schvaľuje výmenu plynového kotla a celkovú revíziu plynového kúrenia v objekte sídla KST v Bratislave,
Záborského 33, podľa cenovej ponuky pána Katulinca, Bulharská 16, 821 04 Bratislava, IČO 33824720. Z: P. Perhala; T: 31.8.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 80/2013: VV ukladá podpredsedovi KST pripraviť odpoveď mestu Keţmarok na návrh úpravy podmienok nájmu pozemku pod
Chatou pri Zelenom plese, v mene oboch spoluvlastníkov chaty, Z: M. Heinrich, T: 3.7.2013
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 82/2013 : VV ukladá podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu aby upravil návrh dohody o spolupráci medzi sekciami LT
KST, KČT a PTTK tak, aby to nebolo v rozpore s platnými stanovami KST, a predloţil výkonnému výboru na schválenie.
Z: M. Heinrich, J. Mitaľ, T: 30.9.2013
Stav: plynie predĺţený termín.
Uznesenie 84 /2013: VV ukladá predsedovi UMK KST predloţiť správu o aktuálnom stave prípravy akreditácie.
Z: V.Povoda, M.Belas; T: 3.7. 2013
Stav: viď samostatný bod programu. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 94/2013: VV schvaľuje udelenie plakety KST starostovi obce Oščadnica M. Plevkovi za osobný podiel na vytvorení podmienok
pre úspešný priebeh 47.ZZ KST a stretnutia TOM v Oščadnici a predsedovi ŢSK J.Blanárovi za významnú podporu podujatí a aktivít KST
v Ţilinskom samosprávnom kraji.
Na návrh OŠ 47. ZZ KST VV schvaľuje ocenenia pre členov a spolupracovníkov OŠ nasledovne: zlatý odznak KST predsedovi RR KST
Čadca F.Ţabkovi, strieborný odznak KST Ing. J.Cenigovi, J.Stuchlíkovi, Mgr. A.Vlčkovej, Čestné uznanie KST Ľ.Cabukovi,
B.Podpleskému, Ľ.Kubánkovi, M.Ţabkovej, J.Taranovi, Ing. J.Mikovčákovi, M.Cabukovej, R.Tatarkovi, V.Fonšovi, Ing.M.Čelkovi,
Ing.P.Stenchlákovi, Ing.J.Lapihuskovej, Ing. J.Peťkovi, P.Kurkovi, Ing.D.Šrenkelovi, M.Kučeríkovi, P.Šurinovi, R.Kupčíkovi, F.
Obšivanovi, A.Obšivanovej, E.Braciníkovej, E.Kameňovskému, Ľ.Tatarkovi, P.Padyšákovej, K.Maršovej, J.Matejíčkovi, J.Kučeríkovi,
V.Holazovi, Z.Kučákovi, Š. Koperovi, Ing. G.Horousovi, Ing.J.Turiakovi, I.Kubíkovi, G.Pílkovej
ďakovný list KST Bc.J.Chromíkovi, S.Mrázikovi, R. Minarovičovi, Ing. M.Mazúrovi, P.Hudecovi, Ing.M.Bílešovi, Mgr. M.Maxiánovej,
A.Tabačekovi, J.Rajtekovi, C.Vakulovi, F.Neslušanovi, Ing.I.Lapihuskovi, P.Kajánekovi, S.Pastvovi a R.Majcherovi.
VV ukladá predsedovi zabezpečiť vystavenie schválených ocenení a ich odoslanie navrhovateľom. Z: P.Perhala, T: 31.7.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 95/2013: VV schvaľuje pracovnú cestu E.Fábryovej a J.Mitaľa na vyhodnotenie 47.ZZ KST v Oščadnici dňa 24.5.2013 a
zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: E.Fábryová, J.Mitaľ; T: 24.5.2013.
Stav: bolo realizované, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 96/2013: VV schvaľuje: udelenie zlatého odznaku KST Petrovi Valachovi, KST Lietavská Lúčka; hlasovanie: ZA - 7; PROTI - 0;
ZDRŽAL SA – 0; Andrejovi Slivkovi, KST Doliny a hory Svidník; hlasovanie: ZA - 7; PROTI - 0; ZDRŽAL SA – 0; udelenie strieborného
odznaku KST Ing. Anne Kováčovej, KST Elektrovod Ţilina; hlasovanie: ZA - 7; PROTI - 0 ; ZDRŽAL SA – 0; Ing. Michaele Tomašcovej, KST
Elektrovod Ţilina; hlasovanie: ZA - 7; PROTI - 0 ; ZDRŽAL SA - 0
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VV berie na vedomie udelenie čestného uznania KST M. Branickej a Ing.J.Klučkovi , obaja KST Lietavská Lúčka. VV ukladá predsedovi
zabezpečiť vystavenie udelených ocenení a ich odoslanie navrhovateľom. Z: P.Perhala, T: 31.7.2013
Stav: ocenenia boli vystavené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 97/2013: VV schvaľuje návrh sekcie značenia na pomenovanie TZT 2442 (modrá) z Piešťan do Podhradia ako Chodník sv. Cyrila
a Metoda. Ukladá sekcii pripraviť v spolupráci s TTSK slávnostné otvorenie prvej časti chodníka (úsek Kolonádny most – Ducové)
v termíne 20.7.2013. Z: Z.Jendţelovská, E.Škutová; T: 20.7.2013
Stav: termín plynie, o príprave slávnostného otvorenia chodníka informoval M.Herchl. K termínu bude preznačená prvá časť trasy Piešťany –
Ducové, po prestrihnutí pásky ju môţu účastníci hromadne absolvovať. V blízkej obci Hubina pripraví RR KST Trnava guláš. Okrem toho
dostanú účastníci informačný leták s popisom a profilom celého chodníka. Nové uznesenie:
Uznesenie 97a/2013: VV schvaľuje delegátov KST na otvorenie chodníka sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch dňa 20.7.2013, v zloţení:
P.Perhala, M.Herchl, E.Škutová, V.Chrapčiak a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z: P. Perhala; T: 20.7.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
Uznesenie 98/2013: VV schvaľuje návrh SZ na pomenovanie trasy TZT 5145 ako Štefánikova magistrála, spájajúca dve mohyly viaţuce sa
k osobnosti M.R. Štefánika. Ukladá sekcii realizovať navrhnuté vyznačenie. Z: Z.Jendţelovská, E.Škutová; T: 30.6.2013.
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 99/2013: VV schvaľuje vytvorenie štvrtého pracovného miesta na sekretariáte KST a ukladá podpredsedom KST a štatutárom
pripraviť návrh riešenia – optimálnu formu z pohľadu odvodového zaťaţenia KST. Z: E.Fábryová, M.Heinrich; T: 3.7.2013
Stav: obaja riešitelia sa z tohto zasadnutia VV ospravedlnili, k dispozícii bolo ich súhlasné vyjadrenie a návrh riešenia. Nové uznesenie:
Uznesenie 99a/2013: VV berie na vedomie informáciu predsedu KST, ţe na štvrté pracovné miesto na sekretariáte KST zamestná Petra
Perhalu. Ukladá štatutárom KST podpísať s Petrom Perhalom pracovnú zmluvu za dohodnutých podmienok. Z: E.Fábryová, M.Heinrich, T:
17.7. 2013
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 1; uznesenie schválené.
Uznesenie 100/2013: VV schvaľuje návrh rozpočtu KST na rok 2013 s pripomienkami a jeho predloţenie na ÚR. Z: E.Fábryová, T:
3.7.2013.
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 101/2013: VV ukladá organizačnej a legislatívnej komisii pripraviť návrh na individuálne členstvo v KST a informovať VV aké
úpravy stanov a VP by si to vyţadovalo.
Z: M.Heinrich, T: 30.9.2013.
Stav: termín plynie.
Uznesenie 102/2013: VV schvaľuje predloţený návrh zmluvy o spolupráci KST – Air Transport Europe (ATE) Poprad, s.r.o a ukladá
predsedovi podpísať ju. Z: P.Perhala, T: 30.6.2013.
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 103/2013: VV schvaľuje plán inventarizácií objektov KST a zloţenie inventarizačných komisií (IK) na rok 2013 nasledovne:
- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava; T: 11.12.2013; IK: Z. Jendţelovská, P.Perhala, A. Luhová
- RS Kokava-Háj; IK: A. Senková, E.Škutová, A.Luhová, V.Fehérpataky
- Zbojnícka chata; IK: M. Herchl, J.Polomský,V.Povoda, + zástupca SHS JAMES
- Téryho chata; IK: E. Fábryová, J.Polomský, M.Herchl, + zástupca SHS JAMES
- Chata pri Zelenom plese; IK: J.Polomský, M.Herchl, A. Luhová, + zástupca SHS JAMES
- Chata Rysy; IK:E. Fábryová, Z.Jendţelovská,M.Herchl, zástupca RK KST, zástupca SHS JAMES
- Chata M.R.Š., IK: E. Fábryová, Z.Jendţelovská, E.Škutová, A.Luhová, zástupca RK KST
a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad členov IK v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P.Perhala, T: 31.12.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 104/2013: VV schvaľuje cestu P.Perhalu, S. Andrásiho a M.Šarvanca na dvojstranné rokovanie A.TOM ČR – KST 20.6.2013
v Ostrave, na základe pozvania A.TOM ČR a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z:P.Perhala, T: 20.6.2013.
Stav: informoval P.Perhala. Obe strany konštatovali, ţe v minulom roku podpísaná dohoda o spolupráci sa plní, recipročné zľavy z ceny
ubytovania sa zatiaľ vyuţívajú len sporadicky, odozva je pozitívna. Medzinárodné majstrovstvá PTZ 2014 s účasťou pretekárov A.TOM ČR
budú na Slovensku, sekcia mládeţe KST ich usporiada v Bátovciach. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 105/2013: VV schvaľuje pracovné cesty členov VV a prizvaných funkcionárov KST a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad
v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách:
- na rokovanie s ENEL, Bratislava, 15.5.2013; P. Perhala, E.Fábryová, J. Polomský
- na rokovanie so Slovenskou agentúrou ţivotného prostredia (SAŢP), Bratislava, 23.5.2013; P. Perhala, E.Fábryová
- na rokovanie s ARD Transcarpathia Uţhorod, Bratislava, 28.5.2013; P.Perhala, E.Fábryová, Z. Jendţelovská
- na podpis zmluvy KST- MUTKE a Via Mariae, Nové Zámky, 29.5.2013; P.Perhala, Z.Jendţelovská, E.Škutová
- na úvodné stretnutie OŠ 48.ZZ KST, Bardejov, 30.5.2013; P.Perhala, Z.Jendţelovská, J.Mitaľ, S.Andrási
- na podujatie „V sedle a v záprahu popri rieke Morave“, na pozvanie rakúskeho jazdeckého klubu, Schlosshof (A), 1.6.2013; P.Perhala,
M.Hučko, Z.Jendţelovská, J. Racek
- na OŠ 60. CZ KST, Bratislava, 1.6.2013; S.Andrási, P.Hromada
Z: P.Perhala, T: 1.6.2013
Stav: uvedené pracovné cesty boli realizované, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 106/2013: VV schvaľuje účasť členov VV a stavebného výboru rekonštrukcie Chaty pod Rysmi P.Perhalu, E.Fábryovej,
M.Herchla, Z.Jendţelovskej, E.Rusnáka a J.Polomského na kontrolnom dni na Chate pod Rysmi dňa 19.6.2013 a zúčtovanie súvisiacich
cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: menovaní, T: 19.6.2013
Stav: informoval M.Herchl. Práce sa sústreďujú na odstránenie kolaudačných závad – dobudovanie ČOV, vrátane poloţenia spojovacieho
potrubia a odstránenie stavebného neporiadku v okolí chaty. Robí sa všetko preto, aby dohodnutý termín slávnostného otvorenia chaty po
rekonštrukcii 25.9. 2013 nebol ohrozený. Čo sa týka parcely pod ČOV, prebieha proces vyňatia z pôdneho fondu. Uznesenie splnené,
vypúšťa sa zo sledovania.
Do zápisnice je ako nové uznesenie zaradený výsledok elektronického hlasovania VV o návrhu zmluvy o reklamnej spolupráci KST so
spoločnosťou SITOUR, s.r.o, ktoré prebehlo „per rollam“ medzi júnovým a júlovým zasadnutím VV:
Uznesenie 107/2013: VV schvaľuje návrh zmluvy o reklamnej spolupráci KST – SITOUR, s.r.o., T.Vansovej 10, 974 01 Banská Bystrica,
vo forme časovo a miestne vymedzeného reklamného vyuţitia smerovníkov turistického značenia na umiestnenie reklamného odkazu dvoch
klientov spoločnosti SITOUR (cestovné poistenie Union, keksy Horalka) a ukladá dvom štatutárom – predsedovi a prvej podpredsedníčke
KST zmluvu podpísať. Z: P. Perhala, E. Fábryová; T: 27.6.
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Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 1, zdržal sa – 0, nehlasoval - 1; uznesenie schválené.
2. Príprava ÚR KST a XIV. VZ KST (P. Perhala)
Predseda KST P.Perhala informoval, ţe v neprítomnosti ďalších dvoch podpredsedov bude zasadnutia viesť predseda a počas jeho
neprítomnosti (druhá časť zasadnutia ÚR vo štvrtok 4.7. kvôli prijatiu u štátneho tajomníka ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a námestníčky primátora hl. mesta SR Bratislavy s hosťami z partnerských organizácii) ho zastúpi podpredseda Š. Kuiš.
Zrekapituloval nadväznosť jednotlivých zasadnutí a apeloval na dodrţiavanie časového plánu. ÚR bude rokovať pracovne, bez hostí, kým
VZ bude v úvode slávnostné - s pozdravnými príhovormi hostí a udeľovaním čestných ocenení KST. Pracovný program VZ bude
nasledovať po krátkej prestávke, ktorú hostia môţu vyuţiť na odchod. VV vzal informácie na vedomie, k bodu neboli prijímané nové
uznesenia.
3. Aktuálne úlohy Majetkovej komisie (M. Herchl)
Predseda majetkovej komisie (MK KST) informoval o hlavných prácach na údrţbe, obnove a modernizácii jednotlivých objektov.
Informoval, ţe k pozemku na Skalke bolo vybavené predĺţenie stavebného povolenia o 2 roky. Upozornil, ţe dohoda so spoluvlastníkom
vysokotatranských chát je momentálne taká, ţe do objektov sa reinvestuje 50% z výnosu nájomného. Majetková komisia preto navrhuje
schváliť na VZ uznesenie, aby sa z nájmu vracalo 100% na údrţbu a opravy. Predseda KST ani ostatní členovia VV návrh predsedu MK
KST nepodporili. Zazneli návrhy určiť ďalšiu chatu na zásadnú modernizáciu, hlavným adeptom je Chata M.R.Štefánika, bolo prijaté
uznesenie:
Uznesenie 108/2013: VV ukladá majetkovej komisii KST pripraviť návrh na revitalizáciu všetkých chát KST. Z: M.Herchl, T: 4.10.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
4. Aktuálne úlohy Učebno-metodickej komisie (V.Povoda, M.Belás)
Predseda UMK KST predloţil avizovaný materiál „Vzdelávací program“, ktorý má všeobecnú a špeciálnu časť – všeobecná je súčasťou
školenia pre všetky presuny a jej obsah je v gescii lektorského zboru z FTVŠ UK. Špeciálna časť zohľadní špecifiká jednotlivých presunov,
problematiku mládeţe a značenia, túto časť zabezpečí KST. Rámcuje to dohoda KST s fakultou.
Školenie umoţní trojstupňovú kvalifikáciu - inštruktor turistiky 1. stupňa, 2. stupňa a 3. stupňa (1.stupeň – najniţšia, 3.stupeň –najvyššia
inštruktorská kvalifikácia). Treba rátať s tým, ţe záujemcovia o vyškolenie budú platiť „školné“ - orientačne cca 10 € za absolvovanie
školenia na inštruktora 1. stupňa, 20€ /2.stupeň, 30€ /3.stupeň a bude sa konať v Bratislave na FTVŠ UK.
P,.Perhala: - značenie teda z tohto programu nie je vyňaté ? M.Belás: - nie.
M.Herchl: - aký status budú mať tí , čo boli vyškolení v minulosti? M.Belás: - ak v kluboch aktívne fungujú ako vedúci podujatí, budú
zahrnutí medzi vyškolených.
V.Povoda: - umoţňuje predloţený „Vzdelávací program“ úspešne zaţiadať o reakreditáciu? M.Belás: -áno.
Po krátkej diskusii boli prijaté tri nové uznesenia:
Uznesenie 109/2013: VV schvaľuje návrh UMK KST „Vzdelávací program“ ako podklad pre poţiadanie MŠVVŠ SR o novú akreditáciu
KST.
Z: P.Perhala, M.Belás; T: 31.8.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
Uznesenie 109a/2013: VV ukladá členke VV KST pre sekcie pripraviť návrh na doplnenie lektorského zboru o kvalifikovaných lektorov zo
štruktúr KST. Z: Z.Jendţelovská, T: 10.7.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
Uznesenie 110/2013: VV ukladá predsedovi UMK KST zabezpečiť učebné texty podľa poţiadaviek sekcií KST. Z: V. Povoda, M.Belás, T:
31.12.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
5. Rôzne
5.1 Ocenenia. VV prerokoval návrhy, ktoré prišli od predchádzajúceho zasadnutia - návrhy z RR KST Levice. Ďakovné listy a Čestné
uznania udeľuje predseda vo svojej kompetencii, o vyšších oceneniach sa hlasuje samostatne, resp. je návrh postúpený Ústrednej rade.
Uznesenie 111/2013: a) VV schvaľuje udelenie strieborného odznaku KST Ing. Stanislavovi Baranovičovi, KST Tlmače; hlasovanie: ZA 5; PROTI - 0 ; ZDRŽAL SA – 0;
b) VV postupuje návrh na udelenie plakety A.Lutonského Karolovi Tomanovi (1953), KST Tlmače, Ústrednej rade, bez odporúčania.
c) VV berie na vedomie udelenie čestného uznania KST Ľ.Izákovi, J. Palíkovi, M.Pelčákovej, V.Tariškovi, J.Šafárikovi, I.Zaiknerovej
(všetci KST TJ Lokomotíva Atóm Levice), A.Výrostkovej a M.Baláţovej (obe KST Tlmače).
d) VV ukladá predsedovi KST zabezpečiť vystavenie udelených ocenení a ich odoslanie navrhovateľom. Z: P.Perhala, T: 31.7.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
5.2 Š.Kuiš upozornil, ţe do zápisnice z júnového zasadnutia VV v Leviciach sa nedostalo jedno schválené uznesenie:
Uznesenie 112/2013: VV ukladá doplniť do Zásad organizovania zrazov (týka sa všetkých zrazov) prílohu „Úhrada nákladov za hostí partnerov KST a členov organizačného štábu za VV KST a sekcie KST“, kde budú špecifikované náklady, ktoré vznikajú (cestovné náhrady
pri cestovaní na zasadnutia OŠ, účastnícky poplatok, ubytovanie, strava) a na ťarchu koho. Pričom pre kaţdý konkrétny zraz môţu byť
podmienky modifikované na základe výšky dotácie pre usporiadateľa z rozpočtu KST. T: 30. 9. 2013, Z: Š. Kuiš
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
5.3 Š.Kuiš predloţil Návrh hlavných podujatí 2014
Uznesenie 113/2013: VV schvaľuje návrh Hlavných podujatí KST 2014 s pripomienkami, ukladá Š.Kuišovi zapracovať pripomienky
a dodať materiál vo vhodnom formáte ústrediu KST a spracovateľovi Kalendára podujatí KST 2014. Z: Š.Kuiš, T: 31.8.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
5.4 P.Perhala informoval o ţiadosti p. Vojtaníka o dotáciu pre Vodácky maratón troch generácií v Košiciach. VV vzal ţiadosť na vedomie
s tým, ţe o rozpočte rozhodne ÚR KST 3.-4.7.2013.
5.5 P.Perhala informoval o návrhu sekcie značenia na pomenovanie lyţiarskej trasy na Kysuciach ako Kysucká lyţiarska magistrála.
Uznesenie 114/2013: VV schvaľuje pre TZT 3006 pomenovanie Kysucká lyţiarska magistrála. Z: Z. Jendţelovská, E. Škutová, T: 31.7.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
5.6 P.Perhala informoval o ponuke propagácie KST prostredníctvom TV relácie Halali, stanovisko PK KST je zamietavé. Po oboznámení sa
s ponúkanými podmienkami (finančne nevýhodnými pre KST) jednoznačne odmietli takúto propagáciu aj členovia VV.
Uznesenie 115/2013: VV na návrh PK KST neschvaľuje spoluprácu s reláciou RTVS HALALI.
Hlasovanie: ZA - 0 hlasov, PROTI – 5; zdržal sa – 0
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5.7 P.Perhala referoval o svojej účasti na zasadnutí OŠ Stretnutie priaznivcov KST v Ţiline.
Uznesenie 116/2013: VV schvaľuje pracovnú cestu P.Perhalu na zasadnutie OŠ 5. stretnutia priaznivcov KST, dňa 27.6.2013 do Ţiliny a
zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách.
Z: P. Perhala, T: 27:6:2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
5.8 P.Perhala navrhol udeliť VK Dunajklub Kamzík plaketu KST k 80. výročiu zaloţenia.
Uznesenie 117/2013: VV schvaľuje udelenie čestného ocenenia Plaketa KST bratislavskému vodáckemu klubu Dunajklub Kamzík k 80.
výročiu existencie. Z: P. Perhala, T: VČS VK Dunajklub Kamzík
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
5.9 P.Perhala zoznámil členov VV so staršou poţiadavkou zo Slovenského výboru TID (Š.Barány) aby členským organizáciám TID, ktoré v
rokoch 2003-5 prispeli na vydanie kroniky TID, boli ich peniaze vrátené, keďţe vydanie kroniky sa neuskutočnilo. Predseda KST
v uplynulom období poţiadal RK KST o prešetrenie oprávnenosti tejto poţiadavky. RK KST po preskúmaní účtovných dokladov
a záznamov korešpondencie z tej doby konštatovala, ţe aj keď sa tieto finančné príjmy neobjavili v rozpočtoch a správach o hospodárení
KST za predmetné roky, poţiadavka je opodstatnená. Celkove to aktuálny rozpočet KST zaťaţí výdavkom vo výške 4 130 €.
Uznesenie 118/2013: VV schvaľuje, aby členským organizáciám TID z Nemecka, Maďarska a Srbska, ktoré v rokoch 2003-2005 poskytli
KST príspevok na prípravu kroniky TID (Deutscher Kanusportverband BRD 2 400 €, Magyar Kajak-Kenu Szövetség 1330 €, Kajakarski
savez Srbije-odbor turizma 400 €), boli tieto ich príspevky, podloţené dokladom o bankovom prevode, resp. iným vierohodným dokladom
vrátené, nakoľko vydanie kroniky sa neuskutočnilo. Z: E.Fábryová, T: 31.12.2013
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
5.10 Pracovné cesty
Uznesenie 119/2013: VV schvaľuje pracovné cesty členov VV a prizvaných funkcionárov KST a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad
v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách:
- na rokovanie s ARD Transcarpathia Uţhorod a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj, Košice. T: 25.6.2013, Z: P.Perhala,
E. Škutová
- dovoz drevených turistických známok a odznakov pre potreby výstavy na ústredí KST (1.-7.7.2013), Bratislava. T: 26.6.2013, Z: E. Rusnák
- na zasadnutie Rady ZMOS pre cestovný ruch, Štrbské pleso. T: 1.7.2013, Z: E. Fábryová
- na rokovanie o návrhu na rozšírenie prístupu do TANAP-u, Tatranská Štrba. T: 17.7.2013, Z: M. Heinrich
- na rokovanie s Horskou záchrannou sluţbou, Horný Smokovec. T: 18.7.2013, Z: P. Perhala
- na kontrolný deň stavebného výboru rekonštrukcie Chaty pod Rysmi. T: 18.7.2013 Z: P.Perhala, E. Fábryová, M. Herchl, E. Rusnák, J.
Polomský.
Hlasovanie: ZA - 5 hlasov, PROTI – 0; zdržal sa – 0
5.11 Na VV KST bol doručený list od povereného predsedu PK KST P. Zajaca ohľadom negatívnej prezentácie KST v týţdenníku Ţivot č.
23/2013, kde na strane 16 v článku o „turistických ruinách“ je predaný a zdevastovaný Športkemp v Tatranskej Lomnici stále prezentovaný
logom KST. Ţiada VV, aby vzniknutú situáciu riešil.
Uznesenie 120/2013: VV ukladá majetkovej komisii KST zamedziť negatívnej prezentácii KST v ruinách Športkempu T. Lomnica
neodkladným kontaktovaním aktuálneho majiteľa objektu, aby z priečelia vstupnej brány odstránil logá KST. Z: M. Herchl, T: 31.8.2013
Hlasovanie: ZA - 3 hlasy, PROTI – 1; zdržal sa – 1; uznesenie schválené.
6. Záver
Na záver P.Perhala poďakoval členom VV za konštruktívny prístup, ktorý umoţnil stihnúť celý program do začiatku nadväzujúceho
rokovania Ústrednej rady a ukončil zasadnutie VV.

Zapísal: Dušan Valúch, generálny sekretár KST

Overil: Peter Perhala, predseda KST

8

