Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 3.8.2013 vo Veľkom Krtíši

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
3.8. 2013, Veľký Krtíš
Prítomní:
Členovia VV: P. Perhala, M. Herchl, E. Fábryová, M. Heinrich, V. Povoda.
Prizvaní: A. Mazániková.
Zapisovateľka: I. Ovečková.
Ospravedlnili sa: Š. Kuiš, Z. Jendželovská, J. Pullmann, V. Fehérpataky, Z. Kollárová.
Program podľa pozvánky:
1. Rozšírený VV s RR KST Veľký Krtíš a predsedami OaK KST regiónu, za účasti primátora
mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibora Surkoša
P. Perhala, I. Šinka
2. Kontrola plnenia úloh
P. Perhala
3. Aktuálne úlohy Organizačno-legislatívnej komisie
M. Heinrich
4. Námety a pripomienky z ÚR a VZ KST
P. Perhala
5. Aktuálne úlohy medzinárodnej komisie (príprava medzinárodnej konferencie
a dvojstranného rokovania KST-KČT)
P. Perhala, Š. Kuiš
6. Ako ďalej SZTK, AŠPV SR, SOV....
všetci
7. Rôzne
1. Rozšírený VV s RR KST Veľký Krtíš a predsedami OaK KST regiónu, za účasti primátora
mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibora Surkoša
Pán Surkoš sa ospravedlnil z rodinných dôvodov. P. Perhala privítal prítomných.
Skonštatoval, že organizovanie VV v RR sa stalo tradíciou od zvolenia nového predsedu
v roku 2010. Prebehlo vzájomné predstavenie. Diskusia:
I. Šinka - z RR sú prítomní len dvaja, ostatní sú na dovolenke, ospravedlnili sa. Mrzí ho, že
neprišiel pán Vivic, správca majetku KST. Mali totiž nejaký majetok, ktorého zostatok po
rozkradnutí museli rozpredať, už zrušili aj účet. V Hrušove zostala jediná turistická aktivita,
ktorá sa zachovala a ktorá býva zahrnutá do Kalendára podujatí KST – Pochod vďaky. Okres
VK sa skladá z dvoch častí, pre turistiku je zaujímavá Krupinská planina. V okrese sú 4
značkované chodníky. Turistická činnosť je na slabej úrovni, financovanie je problém,
podujatia sa organizujú skôr na rodinnej, resp. priateľskej úrovni. Nie je možné získať toľko
osôb, aby sa naplnil celý autobus.
K značeniu – všetci prítomní sú aj značkári, peniaze na značenie sú rozdeľované presne podľa
kilometrov v okrese. Na niektorých úsekoch je značenie zdevastované, ale peniaze sú
rozdeľované podľa kľúča, nezostáva na všetko, takže niektoré úseky, málo frekventované, sú
úplne zarastené, chystajú sa ich vyčistiť. Ak aj lesníci po výrube nechajú voľnú plochu, táto
potom zarastie malinčím a nie je priechodná, to ľudí odradí.
J. Maras – sú len nováčikovia, zo začiatku bola chuť, prišli však malé deti, tak organizovanie
podujatí zostalo len na rodinnej úrovni, majú 15 členov.
A. Bendík – dlhoročný člen, pamätá si ešte pôvodných funkcionárov, napr. V. Schaal. Je tu
rozhľadňa, nefunguje žiaľ, dva roky. Často chodieva na zvolenské podujatia. Majú 9 členov, 8
dospelí, jeden študent. Mávali aj 50 členov. Zdá sa im vysoká cena známok, netreba už
zvyšovať členské. Pripravujú trasy po Hrušovskom chotári. Organizovanie veľkých podujatí je
problém – financie, záujem turistov a pod. Kalvária, ktorá je zahrnutá v podujatí Pochod
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víťazstva, je jedno z najkratších pútnických miest na Slovensku. Čabradský hrad je najnižšie
položené miesto v tejto trase.
Lesníci vykonali výrub stromov, tam, kde bol hustý les zostali lúky, to turistov odrádza. Aj
pôvodné turistické trasy sú na niektorých miestach vyasfaltované, čo znechucuje.
I. Šinka – problém s tým, že ľudia cestujú za prácou do BA, Rakúska a pod. na „týždňovky“
a keď prídu na víkend domov, nikto nejde na turistické podujatie, ďalej demografia – počet
obyvateľov v regióne sa znižuje. Ľudia necítia rozdiel medzi tým, či sú členmi, alebo nie,
nemajú ekonomickú motiváciu. Je vybudovaná nová žltá značka z európskeho fondu pri
„Trúbiacom kameni“ – veľká atrakcia. Vlani robili obnovu značenia tejto žltej značky, v obci
značky zničili vandali, na iných úsekoch však, pretože značky boli plastové, plast zostarol, je
potrebné všetky značky vymaniť. Starostka sa snaží získať peniaze na obnovu, ale zatiaľ
nedala vedieť, či získala, ak nie, bude musieť požiadať KST o obnovu v roku 2014.
TOM: majú 10 – 15 členov, sú pri centre voľného času, i keď aj tie sú už ohrozené. Ďalej je tu
aktívny učiteľ, ktorý chodí so žiakmi na túry, nie sú registrovaní v KST.
E. Šinková – chodníky boli vybudované pred cca 40 rokmi. V regióne majú 80,1 km.
V minulosti sa nedávali peniaze na obnovu, posledných 10 rokov sa snažia obnoviť to, čo sa
dá. Keďže sú zamestnaní, na obnovu im zostáva len víkend, takže sa nedajú všetky trasy
prejsť. Ďalší problém je, že zrušili autobusy medzi obcami, takže značiť je komplikovanejšie.
3. Kontrola plnenia úloh (P.Perhala)
Splnené uznesenia, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania: 59/2012, 8/2013, 72b/2013,
99a/2013 97/2013, 97a/2013, 107/2013, 109/2013, 114/2013, 115/2013, 116/2013,
117/2013, 119/2013.
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: predĺžený do: 25.7.2013
Stav: V. Povoda, M. Herchl – pracuje sa na projekte, pokračuje sa ďalej v činnosti, do konca
roka by sa mali zozbierať základné údaje. Informácia sa mala už zavesiť na stránku, L. Khandl
poslal pripomienky, ešte sa čaká na E. Rusnáka. Do konca augusta bude dotazník zverejnený
na stránke.
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. Jendželovská, V. Povoda, J.
Racek T:predĺžený do 30.9.2013
Stav: grafika je uzatvorená, treba skorigovať texty, v 09/2013
Uznesenie 142/2012: VV schvaľuje nomináciu P.Perhalu do expertnej skupiny SZTK za AŠPV.
Ukladá mu využiť túto nomináciu a dohliadnuť, aby KST získal spravodlivý a oprávnený podiel
z majetku SZTK. Z: P.Perhala, T: priebežne
Stav: plynie
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: Plynie predĺžený termín.
Uznesenie 110/ 2012: VV schvaľuje svojpomocné opravy v sídle KST
c) výmena plota vo dvore
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Z: P. Perhala, T: 31.8.2013
J. Racek – zrealizuje sa do dňa otvorených dverí. Stav: časť (c) plynie termín.
Uznesenie 37/2013: VV schvaľuje návrh propagačnej komisie na upomienkový predmet kameň na drevenej podložke s ďakovným textom na kovovom štítku, aj s predloženou
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. Čaká sa na finálny súpis ocenených od I. Kollera
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. Čaká sa na finálny súpis ocenených od I. Kollera
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: Majiteľ nechce povoliť vstup vozidlám, odmieta podpísať nájomnú zmluvu, chyba, že
parcela pod chatou nám nepatrí. Majiteľ je cudzinec, má tu právneho zástupcu, nikto však
nemá záujem komunikovať, majiteľ nechce na pozemku návštevníkov, čo sa odráža aj na
príjmoch chaty, i keď sa tam organizujú podujatia. Skúšajú osloviť autority mesta, existuje
petícia o tom, aby chatová oblasť bola prístupná pre turistiku. Možno sa podarí cestou
verejnej mienky zmeniť situácie. Plynie predĺžený termín.
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 vyžadovalo.
Z: M.Heinrich, T: 30.9.2013.
Stav: M. Heinrich sa pýta členov VV či má uprednostniť do 30. 9. splnenie všetkých uznesení
alebo sa má venovať príprave vykonávacích predpisov. Všetky tieto úlohy sú časovo veľmi
náročné a nie je reálne ich do 30. 9. stihnúť splniť. Ostatní členovia VV zhodne odpovedali, že
je potrebné v prvom rade plniť uznesenia výkonného výboru. Individuálne členstvo stačí
pripraviť len na úrovni úvahy. M. Heinrich uvedené zobral na vedomie.
Uznesenie 162/2012: VV ukladá organizačnej a legislatívnej komisii pripraviť návrh prechodu
z doterajšieho typu členského preukazu na plastikovú členskú kartu - vyšpecifikovať základné
náležitosti 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: nič nové, termín plynie.
Uznesenie 162b/2012: členovia VV si pripravia názor na fungovanie systému vnútornej
komunikácie v KST po línii: kluby-databáza-ústredie. Z: členovia VV; T: 31.8.2013
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.Jendželovská, E.Škutová; T: 30.9.2013
Stav: termín plynie
Uznesenie 42c/2013: VV dáva predsedovi KST mandát, aby na výročnej konferencii ERAEWV-FERP v októbri 2013 podporil prijatie dvoch ukrajinských organizácií - Karpatskie
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stežky (Ivano-frankovská oblasť) a Transcarpathia (Zakarpatská oblasť) za riadnych členov
ERA-FERP-EWV. Z: P.Perhala; T:10.10.2013
Stav: trvá
Uznesenie 73/2013: VV schvaľuje účasť predsedu KST na 44. výročnej konferencii ERA-EWVFERP 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 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 „sťažená dostupnosť“). Z:
Z.Jendželovská, 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 predloženého L.Gancarčíkom, cenovo v limite
odsúhlasenom na stretnutí vlastníkov s nájomcami (12 000 €).
Z: E.Fábryová, M.Herchl; T: predĺžený do 31.12..2013
Stav: M. Jílek informoval M. Herchla, že podklady ešte nie sú dokončené, pracuje sa na nich.
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; priebežne do konca roku 2013
25.-29. jún
13. Olympiáda IVV, VAL GARDENA, Dolomity – Južné Tirolsko (I)
Delegáti: E. Fábryová, M. Fulka
27. – 30. jún 46. Zraz vysokohorských turistov KST; Hotel Morava, Tatran. Lomnica
Delegáti: M. Heinrich, V. Jeremiáš
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. Jendželovská, J. Šoffa
16.-17. aug. Národný výstup na Kriváň; Vysoké Tatry – ATC Račkova dolina
Delegáti: P. Perhala, Z. Jendželovská, J. Racek
22.–25. aug. 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. Jendželovská, 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
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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 uskutočnili tieto podujatia:
25.-29. jún 13. Olympiáda IVV, VAL GARDENA, Dolomity – Južné Tirolsko (I)
Delegáti: E. Fábryová, M. Fulka
E. Fábryová sa pre úraz nezúčastnila. Správu poslal M. Fulka, P. Perhala prečítal celú správu.
27. – 30. jún 46. Zraz vysokohorských turistov KST; Hotel Morava, Tatran. Lomnica,
hotel Morava. Delegáti: M. Heinrich, V. Jeremiáš
M. Heinrich – stručne skonštatoval, počasie neprialo, uskutočnilo sa stretnutie s inštruktormi
VhT o TANAPe – téma: prístupnosť Tanapu a slovenská legislatíva v oblasti ochrany prírody a
krajiny.
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
M. Herchl - teplo. Mnohí využili kúpanie, BA nie je ideálna na turistiku, účasť bola primeraná
lokalite, cyklo turistov mohlo byť aj viacej. CT trasy boli veľmi pekné. Program bol zaujímavý,
pestrý, neboli cudzí ľudia, ktorí by rušili podujatie. Hostia sa vďaka návšteve mestských
autorít dostali aj k inej tematike. Zarážajúce je, že mládež sa zúčastňuje menej a menej.
10. júl
58. Medzinárodná plavba po Dunaji TID, privítanie účastníkov v Bratislave
Delegáti: P. Perhala, Z. Jendželovská, J. Šoffa
P. Perhala predloží záverečnú správu z podujatia, bude zverejnená na webe. Predseda RR
Komárno vyslovil, že by predstavitelia VV KST mohli prísť privítať účastníkov niekedy aj do
Komárna, nie len do Bratislavy.
Uznesenie 29/2013: VV schválil návrh modelového textu Memoranda o spolupráci KST –
OOCR a splnomocňuje predsedu KST predkladať ho na rokovaniach s oblastnými
organizáciami cestovného ruchu (OOCR). Z: P.Perhala, T: priebežne
Stav: v plnení. Postupne sa podpisujú memorandá s tými OOCR, ktoré sú otvorené. Všetky sa
postupne zverejňujú na webe.
Uznesenie 28/2013: VV schvaľuje ideový návrh propagačnej komisie aby sa 10.8.2013
uskutočnilo Spomienkové stretnutie na Zbojníckej chate, pri príležitosti 140. výročia
založenia 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 predložiť do VV návrh pozvánky, pamätného
listu, scenára, tlačovej správy a rozpočtu podujatia. Z: V.Povoda, P. Zajac, T: 3.7.2013
Stav: Oslavy sú pripravené, pozvánky sú odoslané, zverejnené na stránke, pamätný list je vo
výrobe, PK a pracovníci ústredia sú v plnom nasadení, tlačová správa bude vydaná.
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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.
Jendželovskú. 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. Jendželovská, E.Škutová,
M. Kubla, R.Šimko; T: 8.-11.5.2013
Stav: delegácia KST sa trojstretnutia značkárov zúčastnila, zatiaľ sme nedostali preklad
zápisnice z poľštiny.
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, že
sa vzdávajú svojich autorských práv a súhlasia s ďalším používaním „diela“ v KST, či už
v pôvodnej, alebo podľa potreby aktualizovanej podobe. Z: M. Heinrich; T: 30.9.2013
Stav: M. Heinrich sa chce spýtať, nakoľko pri prijímaní tohto uznesenia nebol, či je konkrétny
záujem, teda kto konkrétne chce takúto dohodu podpísať, aby nedošlo k situácii, že mesiac
sa bude venovať modelovej dohode a nakoniec ju nebude nikto chcieť uzatvárať. P.Perhala –
všetci členovia PK. M. Heinrich to zobral na vedomie, uviedol, že návrh pripraví. Termín
plynie.
Uznesenie 77/2013: VV odporúča posunúť a rozdeliť prerokovanie materiálu Návrh zásad
organizovania zrazov KST na jún až 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 už boli vo VV prerokované skôr,
skompletizovaný Návrh zásad organizovania zrazov KST predložiť na ÚR v novembri 2013.
Z: P.Perhala, Š.Kuiš, T:31.8.2013.
Stav: termín plynie.
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 predložil výkonnému výboru na schválenie.
Z: M. Heinrich, J. Mitaľ, T: 30.9.2013
Stav: M. Heinrich zatiaľ od J. Mitaľa nedostal v elektronickej podobe na posúdenie návrh
dohody. Plynie predĺžený termín.
Uznesenie 103/2013: VV schvaľuje plán inventarizácií objektov KST a zloženie
inventarizačných komisií (IK) na rok 2013 nasledovne:
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- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava; T: 11.12.2013; IK: Z. Jendželovská, P.Perhala, A.
Luhová
- RS Kokava-Háj; IK: A. Senková, E.Škutová, A.Luhová, V.Fehérpataky, T: 2.9.2013
- 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.Jendželovská,M.Herchl, zástupca RK KST, zástupca SHS JAMES
- Chata M.R.Š., IK: E. Fábryová, Z.Jendželovská, 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 108/2013: VV ukladá majetkovej komisii KST pripraviť návrh na revitalizáciu
všetkých chát KST. Z: M.Herchl, T: 4.10.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 109a/2013: VV ukladá členke VV KST pre sekcie pripraviť návrh na doplnenie
lektorského zboru o kvalifikovaných lektorov zo štruktúr KST. Z: Z.Jendželovská, T: 10.7.2013
Stav: nie je informácia
Uznesenie 110/2013: VV ukladá predsedovi UMK KST zabezpečiť učebné texty podľa
požiadaviek sekcií KST. Z: V. Povoda, M.Belás, T: 31.12.2013
Stav: Termín plynie
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 každý konkrétny zraz môžu byť podmienky modifikované na základe výšky
dotácie pre usporiadateľa z rozpočtu KST. T: 30. 9. 2013, Z: Š. Kuiš
Stav: Termín plynie
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
Stav: Termín plynie
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, podložené dokladom o bankovom
prevode, resp. iným vierohodným dokladom vrátené, nakoľko vydanie kroniky sa
neuskutočnilo. Z: E.Fábryová, T: 31.12.2013
Stav: E. Fábryová – nie je jasné, ako zúčtovať túto platbu, je komplikované daňovo to
vykázať.
Uznesenie 122/2013: VV ukladá predsedovi KST požiadať RK o prešetrenie výšky výdavkov
na kroniku TID na základe informácie podpredsedníčky pre ekonomiku a súvisiacich
s uznesením 118/2013. T: 31.8.2013, Z: P. Perhala
Hlasovanie: ZA všetci, nikto sa nezdržal, nikto proti.
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
Stav: Termín plynie
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Výsledok elektronického hlasovania VV o návrhu zmluvy o dielo (zadávateľ KOCR Košický
kraj, zhotoviteľ: KST) , ktoré prebehlo „per rollam“ medzi júlovým a augustovým zasadnutím
VV
Uznesenie 121/2013: VV schválil na návrh P. Perhalu návrh Zmluvy o dielo (objednávateľ KOCR Košický kraj, zhotoviteľ - KST) ktorej predmetom je obnova značenia peších turistických
trás v Košickom kraji, v určenom rozsahu, v termíne do konca septembra 2013; ukladá dvom
štatutárom – predsedovi a prvej podpredsedníčke KST zmluvu podpísať. Z: P. Perhala, E.
Fábryová; T: 31.7.2013
Hlasovanie: Hlasovanie: ZA: 4, nikto sa nezdržal, 1 proti.
Stav: Zmluva podpísaná, odoslaná
4. Aktuálne úlohy Organizačno-legislatívnej komisie
M. Heinrich
Úlohy OLK sa sústreďujú do 3 okruhov:
Prvý okruh je pokračovanie vo VP, ktoré sa z dôvodu obsiahlosti nových úloh zadaných
výkonným výborom v najbližšej dobe spomalí, všetko sa dokončí do júna 2014.
Druhý okruh – žiadosť o rozšírenie prístupu do TANAPu a činnosť dohody s našimi partnermi
v tejto súvislosti. Koncom mája sme podali žiadosť na správu TANAPu o osobné prerokovanie
rozsiahleho návrhu na rozšírenie prístupu do Tanapu pre peších turistov, cykloturistov,
vodných turistov, horolezcov, horských lyžiarov a vysokohorských turistov. Prerokovanie sa
uskutočnilo 17. júla. Boli tu prijaté 2 základné zásady: 1. Prístup do jednotlivých oblastí má
byť buď každému povolený alebo každému zakázaný. Prístupnosť do Tatier nemá fungovať
na princípe výnimiek. 2. Za svoju bezpečnosť si zodpovedá každý sám, otázky bezpečnosti
nemôžu byť predmetom právnej úpravy ochrany prírody a krajiny, vecne s ňou ani
nesúvisia.” Správa TANAPU si zobrala čas do 19.9.2013 na posúdenie návrhu na rozšírenie
prístupu do TANAPu, po tomto termíne pošlú k veci komplexné odborné vyjadrenie.
Tretí okruh sú úlohy dané uzneseniami z UR a VZ, neboli zatiaľ plnené, budú plnené do
30.9.2013.
5. Námety a pripomienky z ÚR a VZ KST
P. Perhala
5.1. P. Perhala zrekapituloval uznesenia z ÚR a VZ.
5.2. Zmena vo VP: M. Heinrich uviedol, že návrh zmeny VP č. 1/2011 o členstve Ústredná
rada KST odporučila Valnému zhromaždeniu KST prijať napriek tomu, že podľa stanov ho
sama mala prijímať. Následne VZ KST schválilo len čl. 3 vykonávacieho predpisu a výsledok je
ten, že ostatné články VP schválené nie sú. M. Heinrich navrhol preto využiť kompetenciu
výkonného výboru a schváliť dočasne uznesením pôvodný návrh zmeny vykonávacieho
predpisu.
Uznesenie 123/2013: VV berie späť návrh na zmenu vykonávacieho predpisu KST č. 1/2011 o
členstve predložený na zasadnutie ÚR 3. - 4. júla 2013, schvaľuje návrh Mareka Heinricha na
zmenu uvedeného vykonávacieho predpisu a navrhuje ÚR schváliť predĺženie platnosti tejto
zmeny: T: najbližšie zasadnutie ÚR, zodpovedný: M. Heinrich
Hlasovanie : ZA všetci, nikto sa nezdržal, nikto proti.
5.3. VV sa zaoberal úlohami a námetmi s diskusie, výsledky budú doručené ÚR a VZ podľa
uznesení v uvedených termínoch.
5.4. VV sa osobitne zaoberal uznesením ÚR, ktorá uložila VV zabezpečiť prítomnosť
štatutárov. M. Heinrich sa vyjadril, že inštitút zabezpečenia účasti existuje len v trestnom
práve a v správnom práve, keď polícia predvádza na konanie osobu, ktorá tam nechce byť.
Uznesenie je podľa neho v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Nie je potrebné
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zabezpečovať účasť, postačí zvýšiť pravdepodobnosť účasti zvolávaním zasadaní našich
najvyšších orgánov cez voľné dni.
5.5. Diskusný príspevok M. Žilku – vytvorenie širšieho regionálneho útvaru, zlúčenie s novou
RR Levočské vrchy – Branisko.
Uznesenie 124/2013: VV ukladá predsedovi Organizačnej a legislatívnej komisie KST M.
Heinrichovi zaoberať sa námetom M. Žilku na zlúčenie Regionálnej rady KST Poprad a
Regionálnej rady KST Levočské vrchy - Branisko, T: 6.9.2013
Hlasovanie: ZA všetci, nikto sa nezdržal, nikto proti.
5.6. Závery z rokovania VV týkajúce sa námetov a pripomienok Ústrednej rady KST:
 ÚR a VZ sa už nebudú konať v priebehu týždňa, tohto roku bola výnimočná situácia.
 Do 15.8.2013 zašle EK KST štruktúrovaný rozpočet na rok 2013 a sumár ziskov a strát,
súvahu a výsledovku za rok 2010-2013.
 Zasadnutie EK KST s predsedami sekcií a komisií KST sa bude konať k 26. októbra 2013
v Bratislave.
6. Aktuálne úlohy medzinárodnej komisie (príprava medzinárodnej konferencie
a dvojstranného rokovania KST-KČT)
P. Perhala, Š. Kuiš
Konferencia – P. Perhala požiada aj ministra zahraničných vecí o záštitu a financie nad
konferenciou. Prvé pracovné stretnutie bude v priebehu augusta 2013. Pozvánky už boli
odoslané. Záujem majú účastníci prejaviť do 30.9.2013. Kto sa s členov VV chce zúčastniť
prípravy konferencie? V. Povoda – navrhuje, že pripraví diskusný príspevok. Trnavský kraj
poskytne priestory a materiály, budeme sa snažiť získať študentov ako tlmočníkov.
Rokovanie KČT a KST – KČT mali záujem o malokarpatskú oblasť, P. Perhala navrhuje, aby
zasadnutie bolo v Pezinku 18. – 20. októbra 2013 v penzióne Rozálka. Program a pozvánky
po doladení budú odoslané mesiac pred termínom rokovania.
Uznesenie 125/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu delegátov KST na rokovanie s KČT
v zložení P. Perhala, Š. Kuiš, Z. Jendželovská, V. Povoda a pozvanie 4 zástupcov KČT v termíne
18. – 20. októbra 2013 v penzióne Rozálka v Pezinku. Z: P.Perhala, Z.Jendželovská, Š.Kuiš,
V.Povoda, T: 18.-20.10.2013
Hlasovanie: ZA všetci, nikto sa nezdržal, nikto proti.
7. Ako ďalej SZTK, AŠPV SR, SOV....
všetci
V diskusii k uvedenému bodu vystúpili postupne všetci prítomní členovia VV KST. Z taktických
dôvodov nebudú súčasťou oficiálnej zápisnice.
8. Rôzne
8.1. J. Mitaľ predložil písomný návrh, aby 51. Zimný zraz Klubu turistov mesta Košice bol
zaradený do hlavných podujatí KST 2014.
Uznesenie 126/2013: VV neschvaľuje návrh J. Mitaľa, ale schvaľuje na návrh V. Povodu
začlenenie podujatia do významných podujatí KST 2014. T: 31.8.2013, Z: Š. Kuiš
Hlasovanie: ZA 4, nikto sa nezdržal, 1 proti.
8.2. P. Perhala dal informácie ohľadom najbližších zasadnutí VV. Vzhľadom na to, že 9.11.
a 23.11.2013 budú na Slovensku voľby do VÚC, menia sa termíny a miesta zasadnutia VV.
V novembri sa zasadnutie VV KST uskutoční: 8.11.2013, 10:00, piatok, RR KST Topoľčany;
v decembri sa zasadnutie VV KST uskutoční: 13.12.2013, 10:00, piatok, RR KST Čadca.
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Uznesenie 127/2013: VV KST schvaľuje na návrh P. Perhalu delegáciu v zložení E. Fábryová
a Z. Jendželovská na Medzinárodné majstrovská PTZ do Orlovej v ČR dňa 14.9.2013. Z: E.
Fábryová, Z. Jendželovská, T: 14.9.2013
Hlasovanie: ZA všetci, nikto sa nezdržal, nikto proti.
8.3. P. Perhala informoval o prípravách zvolania volebného XV. VZ KST, ktoré bude v roku
2014. Navrhol, aby VV uložil OLK KST pripraviť pokyny pre sekcie, komisie a RR KST súvisiace
s touto udalosťou (termíny regionálnych zhromaždení, aktívov sekcií a komisií, nahlasovanie
delegátov, návrhy kandidátov do ústredných funkcií KST a pod.)
Uznesenie 128/2013: VV ukladá na návrh P. Perhalu Organizačnej a legislatívnej komisii KST
pripraviť návrh pokynov na zabezpečenie volebného VZ v roku 2014 a predložiť návrh VV KST
na prerokovanie. Z: M. Heinrich, T: 8.11.2013
Hlasovanie: ZA všetci, nikto sa nezdržal, nikto proti.
8.4. P. Perhala predložil písomný návrh dohody o spolupráci s VÚC Nitriansky samosprávny
kraj. SZ KST nemá k návrhu zmluvy pripomienky.
Uznesenie 129/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu zmluvu o spolupráci s Nitrianskym
samosprávnym krajom a poveruje predsedu KST jej podpisom. Z: P. Perhala, T: 5.8.2013
Hlasovanie: ZA: 4, proti: 1, zdržal sa: 0
8.5. P. Perhala a E. Fábryová predložili návrh rozpočtu na rekonštrukciu strechy na ústredí
KST v Bratislave (škridlová časť). V diskusii VV KST požiadal presnejšie špecifikovať rozpočet
rekonštrukcie.
8.6. PK KST predložila písomný návrh registrácie ochranných známok a lôg KST
v predpokladané celkovej sume 1512€,
Uznesenie 130/2013: VV schvaľuje registráciu ochranných známok a lôg 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. T:
31.1.2014, Z: P. Perhala, V. Povoda, P. Zajac
Hlasovanie: ZA: 3, PROTI:1, ZDRŽAL SA: 1
8.7. Spoločná tlačová konferencia sa bude konať 24.9.2013 v Starom Smokovci. Účastníci
ENEL, Správa TANAP, KST – mala by sa pripraviť prezentácia. P. Perhala navrhuje, aby
majetková komisia KST dodala podklady pre prípravu prezentácie a následne propagačná
komisia KST pripraví prezentáciu v powerpointe. Téma: charakteristika činnosti KST,
ekologizácia chát KST a spolupráca s Enelom.
Uznesenie 131/2013 VV ukladá na návrh P. Perhalu majetkovej komisii KST a propagačnej
komisii KST pripraviť prezentáciu na tlačovú konferenciu. Majetková komisia KST odošle
podklady propagačnej komisii KST do 31.8.2013. Z: M. Herchl, V. Povoda, P. Zajac; T:
15.9.2013.
Hlasovanie: ZA všetci, nikto sa nezdržal, nikto proti
8.8. P. Perhala predložil písomný návrh memoranda o spolupráci so spoločnosťou Slovenské
elektrárne – ENEL do 31.12.2014.
Uznesenie 132/2013: VV schvaľuje na návrh P. Perhalu memorandum o spolupráci so
Slovenskými elektrárňami – ENEL s pripomienkami a ukladá predsedovi KST memorandum
podpísať. Z: P. Perhala, T: 31.8.2013
Hlasovanie: ZA: 4, PROTI:1 , ZDRŽAL SA: 0
8.9. P. Perhala predložil písomný návrh dohody o spolupráci medzi HZS, SHS JAMES a KST.
Členovia VV mali k zmluve pripomienky, neboli však zosumarizované, preto budú
pripomienky elektronickou poštou odoslané do 11.8.2013.
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8.10. M. Herchl
Zbojnícka chata – búrka zničila menič pre kuchyňu a mrazničku, chatár musel kúpiť novú.
Materiál na WC je vynesený, v poradí je dojednanie ďalšej etapy tak, aby bola plynulá
s treťou etapou. WC bezproblémovo pracujú.
Téryho chata – betónujú poškodené miesta, problémy z odtokom z WC, treba prerobiť,
spracovávajú projekt na kúrenie.
Chata M.R.Š. - cenová ponuka na vykonanie pravidelnej OP a OS elektrického zariadenia
bleskozvodu je spolu 1400 €. Cena je vysoká, VV súhlasí s tým, aby M. Herchl požiadal
o prehodnotenie a spresnenie cenovej ponuky.
8.11. Ocenenia
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 ŽSK J.Blanárovi za významnú podporu podujatí
a aktivít KST v Žilinskom samosprávnom kraji.
Na návrh RR KST Čad ca VV schvaľuje ocenenia pre členov a spolupracovníkov OŠ
nasledovne: zlatý odznak KST predsedovi RR KST Čadca F.Žabkovi, strieborný odznak
KST Ing. J.Cenigovi, J.Stuchlíkovi, Mgr. A.Vlčkovej, Čestné uznanie KST Ľ.Cabukovi,
B.Podpleskému, Ľ.Kubánkovi, M.Žabkovej, 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 111/2013: VV schvaľuje udelenie strieborného odznaku KST Ing. Stanislavovi
Baranovičovi, KST Tlmače. VV ukladá predsedovi KST zabezpečiť vystavenie udelených
ocenení a ich odoslanie navrhovateľom. Z: P.Perhala, T: 31.7.2013
Stav: termín plynie.
Uznesenie 133/2013: VV KST berie na vedomie informáciu predsedu KST o udelení
Ďakovných listov KST nečlenom KST za prácu pri organizovaní 47. Zimného zrazu KST 2013:
PhDr. JUDr. Jánovi Podmanickému; PaedDr. Andrei Šimurdovej; Marcelovi Adamčíkovi;
Júliusovi Gánoczymi; Štefanovi Kubušovi; Jozefe Luptákovej; Mgr. Kataríne Lušníkovej.

Zapísala:

Overil:

Ida Ovečková
sekretár Klubu slovenských turistov

Peter Perhala
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Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 3.8.2013 vo Veľkom Krtíši

predseda Klubu slovenských turistov
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