Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Bratislave, dňa 10.12.2014

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
v Bratislave, dňa 10.12.2014
Prítomní: členovia VV - P. Dragúň, A. Krištofová, M. Herchl, S. Andrási, V. Gábriš.
prizvaní - V.Jeremiáš, A.Mazániková, J. Pullmann, J. Puncochář, D.Valúch.
Neprítomní: prizvaní M.Hučko (písomne sa ospravedlnil) a P.Perhala (bez vysvetlenia).
Program podľa pozvánky:
- Správa z rokovania KST, Sekcia mládeže – A.TOM,ČR (A.Krištofová, S.Andrási)
- Aktuálne úlohy sekcie mládeže (S.Andrási, P.Perhala)
- Aktuálne úlohy sekcie VhT (V.Gábriš, V.Jeremiáš)
- Aktuálne úlohy propagačnej komisie (V.Gábriš, M.Hučko)
- Aktuálne majetkové otázky – správa zo stretnutia spoluvlastníkov chát s nájomcami ; info
o zabezpečení biznis plánu pre Skalku (M.Herchl)
- Kontrola úloh (D.Valúch)
- Príprava ÚR a VZ (P.Dragúň)
- Rôzne
Zasadnutie o 12.05 otvoril P.Dragúň. Navrhol doplniť do programu dva body (riešenie
Zimného zrazu a aktuálne úlohy učebno-metodickej komisie) a poradie bodov prispôsobiť
príchodu prizvaných. Ostatní členovia VV nemali námietky ani ďalšie návrhy.
1.Kontrola plnenia uznesení VV (D.Valúch)
a) Uznesenia splnené resp. zrušené a vypustené z operatívneho sledovania:
122/2014 – majetkové priznanie zohľadňujúce Chatu pod Rysmi bolo podané.
129/2014 – listy boli odoslané.
135/2014 – plán zasadnutí VV do konca roku 2014 bol naplnený.
143/2014 – delegovanie na podujatia a rokovania; už sa uskutočnili.
158/2014 – plaketa KST a SHS JAMES pre chatára M.Jílka za 20 ročné partnerstvo.
159/2014 – nájomné z Chaty pri Zelenom plese bolo doplatené.
160/2014 – NZ na pozemok pod nosičským skladom na Hrebienku bola predĺžená.
162/2014 – stretnutie spolumajiteľov s chatármi sa uskutočnilo.
164/2014 – upgrade učtovníckeho softvéru (súvisí s U 175/2014)
171/2014 – delegovanie na posledné hlavné podujatia 2014; už sa konali
175/2014 – bol zakúpený softvér od schváleného dodávateľa (súvisí s U 164/2014)
176/2014 – Studnička roka, súťaž bola vyhodnotená.
177/2014 – výmena škridle (sídlo KST), bol doplnený Dodatok dodávateľskej zmluvy.
182/2014 – označenie chodníka Jána Hollého bolo realizované, zostáva už len vyfaktúrovať.
184/2014 – splnené.
185/2014 – schválené ocenenia boli odoslané navrhovateľom.
186/2014 – kluby dostali info o možnosti zaradiť svoj objekt do databázy ORANGE.
b) do prílohy zápisnice presunuté uznesenia (dlhodobé úlohy):
179/2014 – inštrukcia pre predsedov sekcií
181/2014 – sadzby značkárskych prác na rok 2015
187/2014 – zásada pre zostavovanie programu nasledujúceho zasadnutia VV KST
c) Uznesenia v sledovaní:
Uznesenie 110c/ 2012: VV schvaľuje svojpomocnú opravu/výmenu plota vo dvore sídla KST.
Z: P. Dragúň, J.Racek; PT: jar 2015
Stav: termín plynie.
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Uznesenie 27/2014: VV ukladá Majetkovej komisii KST pripraviť návrh časového plánu
generálnej rekonštrukcie Chaty M.R.Štefánika, v členení na etapy. Z: M.Herchl, PT: 31.12.2014
Stav: termín plynie. Čaká sa na termín stretnutia s partnerom z ENEL-u.
Uznesenie č. 55/2014: VV ukladá sekcii značenia KST pripraviť v spolupráci s UMK KST
novú žiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.
Z: P.Dragúň, E. Škutová, M. Belás, PT: 31.12.2014
Stav: termín plynie.
Uznesenie 77/2014: VV KST ukladá predsedovi Sekcie mládeže a podpredsedovi KST pre
OaL pripraviť návrh krokov potrebných pre vytvorenie právnej subjektivity Sekcie mládeže
a začlenenie subjektu do štruktúry KST. Z: P.Perhala, A.Krištofová; T: 31.12.2014
Stav: termín plynie. Info o príprave riešenia je ďalej v samostatnom bode.
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.Križová, Lučenec, pre RZ Kokava-Háj); majetkovej komisii ukladá posúdiť
dodané ponuky a predložiť ich VV na schválenie; po ich schválení ukladá štatutárom uzavrieť
príslušné zmluvy. Z: P.Dragúň, M.Heinrich, A.Krištofová; D.Valúch; PT: 31.12.2014
Stav: termín plynie
Uznesenie č.109/2014: VV s pripomienkami schvaľuje návrh zmluvy KST s realitnou
kanceláriou Romantické chalupy s.r.o., Nejedlého 67, Bratislava 841 02, na odpredaj hlavného
objektu RZ Kokava-Háj, vrátane pozemku a objektu ČOV v limitnej cene 145 000 € a ukladá
predsedovi podpísať predmetnú zmluvu. Z: predseda KST, PT: 31.12.2014
Stav: termín plynie.
Uznesenie č.127/2014: VV schvaľuje výdavok 200 € za zápis licencie, ktorú má Klubu
slovenských turistov udeliť Klub českých turistov, na používanie ochrannej známky
Turistické značenie, registrovanej Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu pod č.
000 824 388 0001. Z: A.Krištofová; T: 31.12.2014
Stav: termín plynie. Čaká sa na návrh licenčnej zmluvy (pripravuje KČT); súvisiace U153/14.
Uznesenie č. 142/2014: VV schvaľuje návrh Propagačnej komisie KST na vydanie 500 kusov
Záznamníka TTO Cesta hrdinov SNP a na jeho spoplatnenie, v cene 1€/ks. Z: P. Dragúň, M.
Hučko; T: 31.01.2015
Stav: termín plynie.
Uznesenie č. 144/2014: VV ukladá štatutárom pripraviť do najbližšieho zasadnutia cenové
ponuky na poistenie členov KST a na dodávateľov služieb, ktorých objednanie pre KST si
vyžaduje legislatíva SR. Z: P. Dragúň, A. Krištofová; PT: 9.1.2015
Stav: o stave rokovania s poisťovňou UNION,a.s., informoval P.Dragúň. Prvotný návrh vrátil
poisťovni na doplnenie, s požiadavkou špecifikovať aj poistenie pre vodákov, cykloturistov,
turistov na lyžiach, atď. (všetky presuny). S. Andrási požiadal, aby bola požiadavka doplnená
o poistenie pretekárov PTZ. Plynie predĺžený termín.
Uznesenie č. 146/2014: VV ukladá Sekcii značenia v spolupráci s RR KST Trenčín pripraviť
návrh na využívanie prostriedkov prisľúbených pre KST z prostriedkov Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Z: S. Andrási, E. Škutová, za humanizáciu I. Salviani; PT: 31.1.2015
Stav: plynie predĺžený termín.
Uznesenie č. 151/2014: VV schvaľuje udelenie plakety KST dlhoročnému funkcionárovi
a predsedovi Sekcie VT J. Šoffovi, k jeho životnému jubileu. Plaketa mu bude odovzdaná na
VZ KST. Z: P. Dragúň, sekretariát KST; PT: 10.1.2015
Stav: plynie predĺžený termín; plaketa je spravená.
Uznesenie č.153/2014: VV poveruje predsedu KST uzavrieť s KČT licenčnú zmluvu na
používanie pásového turistického značenia, ktoré je Úradom pre harmonizáciu vnútorného
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trhu zapísané ako dizajn pod zn. RCD 000824388-0001. Značkári KST pracujú podľa
technickej normy STN 01 8025, čím je zaručený súlad pásového turistického značenia v SR
s právne chráneným dizajnom pásového značenia v ČR. Z: P.Dragúň, T: 31.12.2014
Stav: termín plynie. Súvisiace uznesenie: U127/14.
Uznesenie č.154/2014: VV ukladá predsedovi sekcie VhT aby po oboznámení sa s výsledkom
petičnej aktivity za otvorenie Tatier pripravil do konca roku stanovisko sekcie a návrh ďalších
krokov KST v tejto záležitosti. Z: V.Jeremiáš, V.Gábriš; T: 31.12.2014
Stav: termín plynie.
Uznesenie č.156/2014: VV ukladá majetkovej komisii zabezpečiť pre krbový komín CHMRŠ
odbornú revíziu a revíznu správu. Z: M.Herchl, PT: 31.5.2015
Stav: podľa M.Herchla sú dve alternatívy riešenia, tá lacnejšia je v silách chatára. I. Fabrícius
predložil odhad nákladov na vnútornú opravu krbového komína, realizácia v 2.Q.2015.
Plynie predĺžený termín.
Uznesenie č.165/2014: VV prerokoval návrh rozpočtu KST na rok 2015 a s pripomienkami ho
predkladá na najbližšie zasadnutie Ústrednej rady KST.
Z: P.Dragúň, A.Krištofová; T: 9.1.2015
Stav: termín plynie.
Uznesenie č.166/2014: VV prerokoval VP 15/2014 o hospodárení s majetkom, VP 18/2014
o školeniach a seminároch a VP 19/2014 o školeniach inštruktorov a s pripomienkami ich
predkladá na najbližšie zasadnutie Ústrednej rady KST. Z: P.Dragúň, T: 9.1.2015
Stav: termín plynie.
Uznesenie č.167/2014: VV prerokoval a odporúča návrat Organizačného poriadku do
pôvodného znenia VP 2/2011, predkladá tento návrh na najbližšie zasadnutie ÚR.
Z: P.Dragúň, T: 9.1.2015
Stav: termín plynie.
Uznesenie č. 168/2014: VV ukladá podpredsedníčke pre EaM dohliadnuť na prípravu
podmienok pre elektronickú evidenciu objednávok, faktúr a cestovných príkazov.
Z: A.Krištofová, T: 31.12.2014
Stav: termín plynie.
Uznesenie č.169/2014: VV schvaľuje požadované doplnenie a modernizáciu vybavenia
sekretariátu v limite súčasných finančných možností KST.
Z: A.Krištofová, sekretariát, T: 31.12.2014
Stav: termín plynie.
Uznesenie č.172/2014: a) VV schvaľuje čestné ocenenia KST
- strieborný odznak KST – Ing. Libor Tomašec, KST Elektrovod Žilina.
- zlatý odznak KST – Ing. Zdenek Sýkora, KST Elektrovod Žilina; Ing. Ján Kmec, KST Elán
Vlkanová (BB); zlatý odznak KST in memoriam - Ing. Vladimír Švancár OKST TJ Letecké
opravovne Trenčín, ktorý v októbri 2014 tragicky zahynul pri Himalájskej expedícii.
b) VV postupuje Ústrednej rade na schválenie návrhy na vyššie čestné ocenenia
- plaketa Alojza Lutonského – Leo Kilvády, KST Lokomotíva BB; Milan Hlavatý, KST
Kremnička; doc. Viliam Longauer, PhDr.,RSDr.,CSc., KST Baník Špania Dolina; Ján Cabala,
Klub Polar Alpin Trenčín.
- čestné členstvo KST – Dušan Kaliský, KST Lokomotíva Banská Bystrica
c) VV berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST
- Čestné uznanie KST – JUDr. Marek Heinrich, KST Horec Solinky; Milan Rebro, KST
Dubnica n.Váhom
- Ďakovný list KST – Roman Bežko, KST Podlužany; Imrich Goduš, GOBAKO; Juraj Papinčák,
KUK A FUK; Stanislav Labanc, MÚRCASS; Peter Lacko, PETIT; fa VALuX Petrovany.

VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené a udelené ocenenia a odoslať navrhovateľom.
Z: P.Dragúň, sekretariát; PT: 9.1.1.2015
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Stav: Uznesenie 172a a 172c splnené, pre 172b termín plynie.
U 174/2014: VV schvaľuje dodávateľov služieb pre oblasti vyplývajúce z legislatívy
nasledovne: BOZP a PO bude pre sídlo KST zabezpečovať živnostník Miloš Ilavský,
Jacovce; zdravotnú službu firma ALW, s.r.o. Topoľčany, ochranu osobných údajov PKsystems, Žiar n.Hronom. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, PT: 9.1.2015
Stav: A.Krištofová požiadala o predĺženie termínu na predloženie návrhu zmlúv s p. Ilavským
a s ALW s.r.o., PK systems poskytne služby na základe objednávky.
U 178/2014: VV ukladá ekonomickej a majetkovej komisii dopracovať VP 7 a 8 o konkrétny
postup pri realizácii opráv a zveľaďovania/modernizácie objektov KST, od objednávky práce
po zaplatenie faktúry. Z: A.Krištofová, M.Herchl: T: 9.1.2015
Stav: termín plynie.
U 180/2014: VV prerokoval návrhy zmien Stanov KST písomne zaslané organizačnej
komisii od minulého VZ, s pripomienkami ich predkladá na rokovanie ÚR KST.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 9.1.2015
Stav: termín plynie.
U 183/2014: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie požiadať V.Povodu o vypracovanie
biznis plánu k projektu výstavby chaty KST na Skalke. Z: M.Herchl, PT: 9.1.2015
Stav: podľa M.Herchla biznis plán V.Povoda pripraví, ale termín do ÚR a VZ negarantuje.
2. Aktuálne úlohy propagačnej komisie (V.Gábriš, D.Valúch)
2.1 Kalendár podujatí KST 2015 - D.Valúch v neprítomnosti M.Hučka informoval o sklze vo
výrobe kalendára. Spôsobilo to oneskorenie dodávky podkladov od KST spracovateľovi.
2.2 Príprava novej formy členského preukazu KST – V.Gábriš mal v pláne predložiť maketu
preukazu už na tomto zasadnutí, no M.Hučko nestihol maketu pripraviť.
2.3 KST na facebooku - M.Hučko písomne upozornil, že KST existuje na facebooku, ale nie
je to patrične využívané. Treba doriešiť udržateľnú formu administrácie (a aktualizácie) tejto
platformy, ktorá sa stala bežnou formou prezentácie a propagácie subjektov a ich aktivít.
2.4 Rekonštrukcia www.kst.sk - po štyroch rokoch treba spraviť na web-sídle viaceré
štruktúrne, funkčné aj vizuálne zmeny, v roku 2014 neboli na to v rozpočte žiadne
prostriedky, zostalo to ako dôležitá úloha na rok 2015.
P.Dragúň: doplnil nový námet – pripraviť digitalizáciu plnenia odznakov (OTO, TTO).
VV sa oboznámil s výhradami M.Hučka k návrhu rozpočtu, ktoré poslal spolu s odôvodnením
neúčasti na zasadnutí, no nielen ako predseda PK, ale aj ako predseda Sekcie jazdeckej
turistiky. P.Dragúň podporil požiadavku M.Hučka, aby Sekcia JT nebola voči ostatným
presunovým sekciám rozpočtovo ukrátená. A.Krištofová argumentovala, že na takéto
oneskorené požiadavky už nedokáže reagovať, požiadala o schválenie uznesenia:
U 188/2014: VV ukladá predsedom sekcií a komisií aby svoje vyšpecifikované a reálne
požiadavky na nasledujúci rok uplatnili vždy do 31. augusta prebiehajúceho roku, aby ich
bolo možné vziať do úvahy pri zostavovaní návrhu rozpočtu na ďalší rok.
Z: A.Krištofová, predsedovia sekcií a komisií; T: každoročne 31.8.
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

3. Náhradné riešenie pre uskutočnenie Zimného zrazu KST 2015 (P.Dragúň, M.Herchl)
M.Herchl iniciatívne preveroval dve možnosti – spraviť 49. ZZ KST opäť v Ľubovnianskych
kúpeľoch, kde sa konal 45. ZZ KST v roku 2011, alebo zraz spraviť ako nadstavbu
tradičného podujatia Zimný prechod Kremnickým pohorím (prvý marcový víkend, trasa
Turček – Skalka – chata Hostinec – Kremnica). P.Dragúň podporil „kremnický“ variant,
spojí sa s organizátormi (KST Kremnica, I.Florovič), či do toho pôjdu.
U 189/2014: VV schvaľuje delegátov na prvé dve z hlavných podujatí KST 2015 nasledovne:
- na 49. ZZ KST (ak sa uskutoční) v Kremnici P.Dragúň a M.Ziman
- na 52. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska v Detve P.Dragúň a J.Racek.
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Z: delegáti, sekretariát; T: podľa termínu uvedených podujatí
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

4. Aktuálne úlohy učebno-metodickej komisie (UMK)
P.Dragúň informoval o svojom pracovnom stretnutí s predsedom Učebno-metodickej komisie
(UMK) M.Belásom, na základe jeho požiadavky dal schváliť uznesenie:
U 190/2014: VV ukladá predsedom presunových sekcií, aby konkretizovali svoje požiadavky
na doplnenie chýbajúcich učebných textov s metodikou príslušného presunu. Požiadavku
majú zaslať mailom predsedovi UMK, v kópii na sekretariát, do konca februára 2015.
Z: predsedovia presunových sekcií; T: 28.2.2015
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

5. Príprava ÚR a VZ (P.Dragúň)
Priestory v Žarnovici sú zabezpečené, sekretariát postupne eviduje delegátov za jednotlivé RR
aj nominácie na neobsadené miesta vo VV a v odborných komisiách. Na uvoľnenú pozíciu
podpredsedu pre organizáciu a legislatívu bol navrhnutý T.Chudý, na neobsadené miesto
člena VV pre program, kvalifikáciu a klasifikáciu bol navrhnutý M. Ziman, do medzinárodnej
komisie navrhuje predseda KST doplniť pre IVV agendu M.Fulku a do učebno-metodickej
komisie navrhuje M.Belás doplniť J.Kompana. Kumulácia troch zasadnutí (VV, ÚR a VZ) do
dvoch dní (piatok-sobota) si bude vyžadovať disciplínu a konštruktívnosť v rokovaní, a bude
klásť značné nároky aj na zabezpečujúci personál. Vzhľadom na to štatutári súhlasia, aby sa
pracovníci sekretariátu presunuli do Žarnovice už vo štvrtok 8.1.2015 večer. Zasadnutie VV
začne v piatok o 9.00.
6. Aktuálne majetkové otázky (M.Herchl)
Dňa 3.12. sa uskutočnilo stretnutie spolumajiteľov s nájomcami – chatármi, predchádzalo mu
stretnutie samotných spolumajiteľov, zamerané na zladenie postoja k hlavným úlohám,
požiadavkám, odsúhlasenie faktúr a pod. Výstupom zo stretnutia je odsúhlasený plán opráv
a vylepšení na rok 2015. Zápis z oboch častí stretnutia robil M.Herchl, zápisnicu zaslal
účastníkom na pripomienkovanie.
Skalka – biznis plán – informácia odznela v rámci kontroly úloh.
Kokava – v zmysle platnej zmluvy s pánom L.Gregorom, ktorý dohliada na nevyužívaný
objekt, požiadal M. Herchl o schválenie odmeny pre správcu. Po diskusii o pracovnej náplni
správcu neprešiel návrh na odmenu 100 €/mesačne, väčšinou hlasov bolo prijaté uznesenie:
U 191/2014: VV schvaľuje vyplatenie mesačnej odmeny správcovi nevyužívaného objektu
KST v lokalite Kokava-Háj L.Gregorovi, pričom výška odmeny je znížená zo 150 €/mesačne
(v roku 2013) na 50 €/mesačne za rok 2014; ukladá A.Krištofovej zabezpečiť vyplatenie
odmeny L.Gregorovi do konca kalendárneho roku. Z: A.Krištofová, T: 31.12.2014
Hlasovanie: ZA - 3, PROTI – 2, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov.

Členovia VV sa zaujímali, či sa p. Dobrocký, záujemca o priame odkúpenie objektu RZ
Kokava-Háj už rozhodol, resp. kedy tak mieni spraviť. Bolo prijaté uznesenie:
U 192/2014: VV prijal rozhodnutie, že ak záujemca o priame odkúpenie nevyužívaného
objektu RZ Kokava-Háj p. Dobrocký nepredloží svoju cenovú ponuku do 31.12.2014,
ponuka stratí záväznosť a predajom objektu bude poverená už skôr vybraná realitná
kancelária. VV ukladá predsedovi MaK upovedomiť p. Dobrockého o tomto rozhodnutí.
Z: M.Herchl, T: 31.12.2014
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7. Aktuálne úlohy Sekcie VhT (V.Gábriš, V.Jeremiáš)
Bod uviedol V.Gábriš. Konštatoval, že Sekcia VhT patrí k najstabilnejším sekciám v rámci
KST a odovzdal slovo predsedovi sekcie V.Jeremiášovi.
VhT má 6 výcvikových stredísk, vyškolených bolo už 2068 ľudí, je však prirodzené, že
inštruktorský zbor tvorí reálne len zlomok tohto počtu, väčšinu už postupne vyradil vek, alebo
iné dôvody. Aktuálnou úlohou je aktualizácia stavu, očistenie od „mŕtvych duší“, bude k tomu
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potrebná súčinnosť predsedov RR – sekcia od nich očakáva informáciu, či príslušná RR má
člena s agendou VhT a prehľad aktívne pracujúcich VhT inštruktorov v danom regióne.
Inštruktorský kurz bude aj v roku 2015, požiadavka na sekretariát – aktualizovať tlačivo
Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Na doteraz používanom tlačive je viacero údajov neplatných
(adresa sídla KST, číslo akreditácie). Prítomný člen RK J.Pullmann aktívne prisľúbil pomoc
pri aktualizácii tlačiva. Sekcia sa stretá 2x ročne, zloženie sekcie je priebežne omladzované,
generačný problém nehrozí. Hlavné podujatia sekcie: v januári 56. Zimný prechod roklinami
Slovenského raja, v lete 48. zraz vysokohorských turistov, v novembri 35. Ročník festivalu
Ľudia a hory. Súčasťou zrazu býva školenie, ako učebné texty používajú kompilát odborných
textov, ktoré v roku 1999 vybral a zostavil V.Jeremiáš a publikáciu Vysokohorská turistika
(SVTS). V záujme dobrých vzťahov by bolo dobré, keby predseda KST požiadal prezidenta
SVTS o oficiálny súhlas s požívaním ich publikácie na školeniach VhT KST.
Petičná aktivita za otvorené Tatry - slabá odozva nasvedčuje, že to nebolo správne pochopené,
čo je škoda. P.Dragúň poďakoval V.Jeremiášovi za informácie, vyzdvihol stabilitu sekcie. Pri
ďalšom úsilí o sprístupnenie tatranských vrcholov navrhol sústrediť sa na dosiahnutie aspoň
čiastkových cieľov, napr. sprístupnenie Osobitej v Západných Tatrách a Hrubého štítu vo
Vysokých Tatrách. Čo sa týka učebných textov, informoval o príležitosti vydať odborný text
(pracovný názov Zásady bezpečného pohybu turistov vo vysokohorskom teréne) v rámci
projektu cezhraničnej spolupráce SK/CZ, požiadal predsedu sekcie pripraviť návrh obsahu.
8. Aktuálne úlohy Sekcie mládeže (S.Andrási)
8.1 informáciu zo stretnutia SM KST – A.TOM ČR predniesol S.Andrási. Príprava podujatí
so spoločnou účasťou: medzinárodné preteky PTZ 2015 v Sloupe (ČR), v r.2016 v Turzovke,
olympiáda TOM 2015 v Trebišove - upozornil, že na toto podujatie nie je myslené v rozpočte.
Pre 40. stretnutie TOM je pripravená náhradná lokalita – ak sa neuskutoční letný zraz vo
Veľkom Mederi, spolu s majstrovstvami republiky PTZ bude v Košickej Belej. Recipročné
poskytovanie zliav pri ubytovaní na chatách – pre A.TOM ČR je zatiaľ na dvoch chatách
KST, Sekcia mládeže odporúča rozšíriť, prípadne aj na všetkých 5 chát KST.
P.Dragúň: hoci členovia A.TOM nemajú preukaz KČT, ich organizácia je členom KČT.
V inštrukcii pre chatárov treba doplniť, že nárok na zľavu majú aj držitelia preukazu A.TOM.
8.2 Aktuálne úlohy sekcie. Okrem už uvedeného, ide najmä o naplnenie uznesenia č.77/2014
– pripraviť kroky vedúce k právnej subjektivite Sekcie mládeže a úprave začlenenia subjektu
v rámci KST.
M.Herchl: v štruktúre KČT je A.TOM v pozícii akoby samostatnej oblasti, ide Sekcii mládeže
KST o niečo podobné? Koľko je teraz fungujúcich TOM-ov, aký podiel členskej základne
KST to predstavuje?
S.Andrási: Na Slovensku nám teraz funguje niečo cez 40 TOM-ov, spolu je to cca 1 000
členov. Inšpiráciou síce je A.TOM, ale jeho situácia je úplne iná, či už z pohľadu na počet
členov, na majetok (majú niekoľko vlastných základní), na financovanie činnosti. Vo
finančnej správe A.TOM 2013 sa uvádza celkový príjem takmer 14 mil. Kč, z viaczdrojového
financovania – príspevok KČT, výnos z členského, granty/europrojekty a samozrejme dotácia
ministerstva školstva ČR. Dnešné prijatie našej delegácie(P.Dragúň,A. Krištofová, S.Andrási)
na ministerstve školstva SR potvrdilo, že u nás mechanizmus nie je nastavený na priamu
podporu mládeže KST. Teoreticky síce existuje projekt o ktorý sme sa mali uchádzať, keď
chceme príspevok na PTZ, ale reálne sú podmienky nesplniteľné.
A.TOM teraz pripravuje zmenu stanov, ktorá má posilniť právnu subjektivitu a autonómne
pôsobenie A.TOM v partnerstve s KČT. U nás sa Sekcia mládeže zatiaľ usiluje len o prvotný
návrh autonómnejšej formy koexistencie v rámci KST.
Na záver svojho vystúpenia požiadal S.Andrási o zostávajúci náklad kalendárov KST 2014
(s prílohou PTZ), pre Sekciu mládeže, resp. TOM-y. Prevzal 150 ks kalendárov.
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9. Rôzne
9.1 P. Dragúň požiadal o uznesenie ohľadom databázy siete TZT:
U 193/2014: VV ukladá Sekcii značenia vytvoriť (z finančných prostriedkov dotácie
MŠVVaŠ) záložný disk, obsahujúci digitalizované priebehy trás, lokality TIM a aktuálne
zmeny TZT, ktorý bude uložený na sekretariáte KST a aktualizovaný v polročnom intervale.
Z: S.Andrási, E.Škutová; T: 31.1.2015
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

9.2 Ocenenia:
U 194/2014: VV prerokoval a postupuje na schválenie ÚR návrh Sekcie VhT na udelenie
medaile M.Janošku Štefanovi Hudákovi a návrhy KST Tatran Prešov na udelenie plakety
A.Lutonského Jurajovi Fiľakovskému, Miroslavovi Mudrákovi a Ide Hrebenárovej.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 9.1.2015
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

9.3 A.Krištofová požiadala o uznesenie k agende zúčtovania pracovných ciest:
U 195/2014: VV žiada všetkých, čo budú orgánmi KST vyslaní na pracovné cesty v roku
2015, aby od začiatku roka 2015 vypĺňali elektronické tlačivo cestovného príkazu a uvádzali
v ňom zdroj rozpočtového krytia (možnosti: rozpočet sekcie/komisie, rozpočet VV, rozpočet
na vybrané podujatia, resp. na medzinárodnú činnosť). Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

9.4 A. Krištofová požiadala o uznesenie k obehu účtovných dokladov:
U 196/2014: VV ukladá sekretariátu zabezpečiť, aby všetky faktúry investičného charakteru
doručené do sídla KST boli vždy obratom oskenované a postúpené predsedovi MaK.
Z: P.Dragúň, sekretariát, T: trvale
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

9.5 D.Valúch informoval o novej cenovej ponuke patentovej kancelárie Beleščák a partneri.
U 197/2014: VV schvaľuje objednávku predĺženia platnosti ochrannej známky č. 182 022
(ČB logo KST) v zredukovanom počte tried chránenia, prostredníctvom patentovej kancelárie
Beleščák a partneri. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.12.2014
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

9.6 A.Krištofová požiadala D.Valúcha predložiť jej do 31.12.2014 návrh doplnenia
pracovných povinností zostávajúcich dvoch pracovníkov sekretariátu o agendu A.Luhovej.
9.7 P.Dragúň po konzultácii s členmi VV určil program nasledujúceho zasadnutia.
Po vyčerpaní programu predseda ukončil zasadnutie približne o 19.40 hod.
Zapísal: D. Valúch
Peter Dragúň
Predseda Klubu slovenských turistov
_______________________________________________________________________
PRÍLOHA
c) Uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania - dlhodobé 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. Dragúň, T: priebežne
Stav: v plnení.
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. Dragúň, T: 31.10.2013.
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Stav: Správa TANAP odpovedala na žiadosť KST o umiestnenie info panelu a pamätnej
tabule NVK formou usmernenia – žiadosť s určitými náležitosťami (presná lokalizácia
infoprvkov, náčrt info panelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) treba adresovať na
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP. Podklady mala zabezpečiť Sekcia PT
v súčinnosti s organizátormi NVK, zatiaľ nie sú k dispozícii.

Uznesenie 161/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje návrh Dohody o partnerstve
a spolupráci KST – ARD Transcarpathia Užhorod. Poveruje predsedu KST podpísať
predmetnú dohodu, ukladá Sekcii značenia KST odborne pripraviť potrebné podklady
a vyčleniť ľudské zdroje na vecné plnenie predmetu dohody. Z: P. Dragúň, V.Gábriš, E.
Škutová; T: priebežne
Stav: záujem o spoluprácu zotrváva v nekonkrétnom štádiu. Ukrajinská strana zatiaľ
nešpecifikovala objednávku (školenia, praktické ukážky značenia a pod.), súvisiace
uznesenie: 197/2013 (viď ďalej).
Uznesenie č.186/2013: VV schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky pre KBT vo výške
2836,66 €, so splátkovým kalendárom rozloženým na 5 rokov. Dohodu o pôžičke urýchlene
pripravia podpredsedovia – štatutári KST. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 30.4.2018.
Stav: pôžička bola na základe dohody poskytnutá, KBT má splátkový kalendár do 30.4.2018.
Prvá splátka (cca 550 €) bola uhradená 28.4.2014.
Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, že pre príspevok KST na podujatia organizované
subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.
Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale
Stav: v plnení.
Uznesenie 196/2013: VV ukladá Propagačnej komisii aby pripravila grafický návrh nového
členského preukazu KST a predložila ho VV na januárové zasadnutie.
Z: V. Gábriš, M. Hučko; PT: 30.8.2015
Stav: pôvodný termín bol odročený – posunutý o jeden rok.
Uznesenie 197/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje účasť KST ako lídra v cezhraničnom
projekte Implementácia metodiky turistického značenia na Ukrajine, v súčinnosti s ARD
Transcarpathia Užhorod a projektovými partnermi SACR, KOCR Košický kraj, Regionálne
dátové služby, a.s. Poveruje predsedu KST vypracovaním, podpísaním a podaním projektu.
Z: P. Dragúň, PT: 31.12.2014
Stav: termín plynie. Hodnotenie projektov uchádzajúcich sa o grant z Nórskych finančných
mechanizmov) malo byť na žiadosť nórskej strany revidované. Výsledok nového hodnotenia
zatiaľ nie je známy.
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. Dragúň, A.Krištofová; T: trvale.
Stav: v plnení.
Uznesenie 29/2014: VV na návrh sekcie PT KST schvaľuje lokality a organizátorov
tradičného podujatia Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na najbližšie štyri roky
nasledovne:
2015 – 52. ročník, stretnutie v Detve s výstupom na Poľanu; KST Detva, RR KST Zvolen.
2016 – 53. ročník, Stará Turá, výstup na Veľkú Javorinu; KST Stará Turá, RR KST Trenčín
2017 – 54. ročník, Svidník, výstup na Čiernu horu; RR Svidník-Stropkov
2018 – 55. ročník, Dobšiná, výstup na Borovniak/Ondrejisko/Čuntavu; KST Dobšiná, RR Rožňava.
Ukladá predsedovi KST priebežne vystavovať poverenia pre organizátorov podujatia.
Z: P.Dragúň, J.Racek; T: podľa textu uznesenia
Stav: v plnení. Organizátorom 52. SČČKS bolo poverenie odoslané.
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Uznesenie 30/2014: VV ukladá majetkovej komisii (MK) robiť na dodávateľov
angažovaných na opravu/údržbu budov v majetku KST (aktuálne napr. na opravu strechy
sídla KST, resp. na zhotovenie dokumentácie pre zamýšľanú Chatu KST na Skalke) výberové
konanie. Výberová komisia bude pozostávať z členov MK, zástupcu ekonomickej komisie
a jedného zo štatutárov. Z: M.Herchl, T: trvale.
Stav: v plnení.
Uznesenie č. 141/2014: VV schvaľuje s pripomienkami návrh Propagačnej komisie KST na
uzavretie 4-ročnej Zmluvy o spolupráci pri vydávaní Kalendára podujatí KST, s firmou ISMC
Slovakia s.r.o. Poveruje predsedu KST podpísať predmetnú zmluvu.
Z: P. Dragúň, T: 10.10.2014
Stav: zmluva bola podpísaná, vzhľadom na jej 4-ročnú platnosť bolo uznesenie presunuté
medzi dlhodobo sledované úlohy.
Uznesenie č.161/2014: VV ukladá majetkovej a ekonomickej komisii zlepšiť súčinnosť
a zabezpečiť trvalý prehľad o výške fakturácie z jednotlivých objektov (chát) v priebehu roka.
Faktúry bez náležitostí (rozpis práca materiálu) musia byť dodávateľovi vrátené na doplnenie.
Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: trvale
Stav: v plnení.
Uznesenie č.173/2014: VV schvaľuje plán zasadnutí VV na prvý polrok 2015 nasledovne:
9.1.2014 v Žarnovici, 11.2. v Bratislave, 11.3. vo Vyhniach, 15.4. v Bratislave, 13.5. vo
Vyhniach a 17.6. v Topoľčanoch, vždy od 12.00, pokiaľ nebude na pozvánke uvedené inak.
Z: P.Dragúň, členovia VV, sekretariát; T: podľa textu
Stav: plnenie nastane od januára 2015.
U 179/2014: VV ukladá predsedom sekcií KST dodržiavať pri dokladovaní aktívov tento
postup: zasielať originály dokumentácie z aktívu (prezenčná listina, hromadné vyúčtovanie,
zápisnica s uzneseniami) na sekretariát, samotný zápis s uzneseniami zasielať aj mailom na
ustredie@kst.sk. Z: S.Andrási, V.Gábriš, predsedovia sekcií; T: trvale
Stav: uznesenie má termín „trvale“, bolo presunuté medzi dlhodobo sledované úlohy.
U 181/2014: VV schvaľuje návrh Sekcie značenia z 5.11.2014 na úpravu jednotkových
sadzieb za značkárske práce, s platnosťou pre rok 2015. Z: S.Andrási, E.Skutová; T: trvale.
Stav: uznesenie má termín „trvale“, bolo presunuté medzi dlhodobo sledované úlohy.
U 185/2014: VV schvaľuje organizačný princíp, že na aktuálnom zasadnutí VV bude prijatý
základ programu nasledujúceho zasadnutia VV. Z: P.Dragúň, T: trvale
Stav: uznesenie má termín „trvale“, bolo presunuté medzi dlhodobo sledované úlohy.
___
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