Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru KST vo Vyhniach, dňa 11.3.2015

ZÁPISNICA
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
vo Vyhniach, dňa 11.3.2015
Prítomní:
členovia VV KST P.Dragúň, A.Krištofová, T.Chudý, M.Herchl, M.Ziman, V.Gábriš,
S.Andrási; prizvaní: E.Rusnák, Ľ.Škumát, A.Mazániková, J.Pullmann, J.Puncochář, D.Valúch
Neprítomný: V.Povoda, ospravedlnil sa.
Program podľa pozvánky:
- kontrola plnenia uznesení ; P.Dragúň, D.Valúch
- aktuálne majetkové otázky, biznis plán Skalka; M.Herchl, V.Povoda
- rozpočet KST na rok 2015; A.Krištofová
- hlavné podujatia KST 2015 - návrh zmlúv o finanč. Príspevku; D.Valúch
- aktuálne úlohy Sekcie cykloturistiky; E.Rusnák
- aktuálne úlohy Sekcie lyţiarskej turistiky; Ľ.Škumát
- rôzne.
Zasadnutie o 12.15 otvoril P.Dragúň, privítal prítomných a poţiadal o doplňujúce, resp.
pozmeňujúce návrhy k programu podľa pozvánky. A.Krištofová poţiadala o vypustenie bodu
Rozpočet KST 2015 a jeho zaradenie do programu aprílového zasadnutia. Iné návrhy neboli.
1. Kontrola plnenia uznesení VV (P.Dragúň, D.Valúch)
a) splnené, alebo zrušené a vypustené zo sledovania
94, 142, 168 a 190/2014; 07, 10, 11, 16, 19, 21, 22 a 23/2015
b) presunuté medzi dlhodobo sledované úlohy
14/2015 – modelová príkazná zmluva pre značkárov na rok 2015.
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.
Uznesenie č. 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: 15.4.2015
Stav: sekretariát obnovil poţiadavku stretnutia s partnerom ( ENEL/Slovenské elektrárne a.s.).
Uznesenie č. 55/2014: VV ukladá sekcii značenia KST pripraviť v spolupráci s UMK KST
novú ţiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.
Z: P.Dragúň, E. Škutová, M. Belás, PT: 30.4.2015
Stav: plynie predĺţený termín.
Uznesenie č. 77/2014: VV KST ukladá predsedovi Sekcie mládeţe a podpredsedovi KST pre
OaL pripraviť návrh krokov potrebných pre vytvorenie právnej subjektivity Sekcie mládeţe
a začlenenie subjektu do štruktúry KST. Z: S.Andrási, T. Chudý; PT: 11.3.2015
Stav: podľa informácie S.Andrášiho, predseda Sekcie mládeţe P.Perhala komunikuje
minimálne, naznačil zdravotné problémy. Koncom marca bude zasadnutie sekcie vo Veľkom
Mederi (príprava na 62. CZ KST a stretnutie TOM), kde P.Perhalu poţiadajú, aby zváţil svoje
pôsobenie na čele sekcie a prípadne uvoľnil miesto pre iného človeka zo sekcie. O vývoji
personálnej situácie v sekcii bude S.Andrási VV informovať.
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
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v blízkosti predmetného objektu - Ing.M.Dubec, Brezno, pre Chatu M.R.Š
a Ing.Arch.K.Kriţová, Lučenec, pre RZ Kokava-Háj); majetkovej komisii ukladá posúdiť
dodané ponuky a predloţiť ich VV na schválenie; po ich schválení ukladá štatutárom uzavrieť
príslušné zmluvy. Z: P.Dragúň, A.Krištofová; D.Valúch; PT: 11.3.2015
Stav: VV schválil vytipovaných dodávateľov, viď nové uznesenie U 24/2015 v závere
kontroly úloh. Uznesenie 94/2014 sa vypúšťa ako splnené.
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: P.Dragúň, M.Herchl, PT: 15.4.2014
Stav: VV po oboznámení sa s pripomienkami k zmluve zo strany RK Romantické chalupy
poţiadal M.Herchla kontaktovať realitnú kanceláriu nech špecifikujú pojem „právny servis“.
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; PT: 28.02.2015
Stav: záznamníky boli vytlačené a dodané. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č. 146/2014: VV ukladá Sekcii značenia v spolupráci s RR KST Trenčín pripraviť
návrh na vyuţívanie prostriedkov prisľúbených pre KST z prostriedkov Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Z: S. Andrási, E. Škutová, za humanizáciu I. Salviani; PT: 15.4.2015
Stav: P.Dragúň informoval, ţe po návrate E.Škutovej zo zahraničia bude koordinačné
stretnutie s cieľom doplniť do návrhu ZoD konkrétne plnenie. Doplnenú zmluvu je nutné
odoslať na TSK najneskôr do 20.3.! A.Krištofová zdôraznila, ţe materiál je potrebné
nakupovať od plátcov DPH a za účtovné doklady súvisiace s plnením tejto zmluvy musí mať
zodpovednosť konkrétny človek z RR KST TN.
Uznesenie č. 153/2014: VV poveruje predsedu KST uzavrieť s KČT licenčnú zmluvu na
pouţívanie pásového turistického značenia, ktoré je Úradom pre harmonizáciu vnútorného
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.Chudý; PT: 15.4.2015
Stav: KČT zaslal návrh zmluvy, nie je to exkluzívna licencia. VV v diskusii podporil názor
T.Chudého, ţe treba poţiadať KČT, aby sa vyjadrili k moţnosti koncipovať zmluvu ako
exkluzívnu. Posun termínu.
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: Plynie predĺţený termín.
Uznesenie č. 168/2014: VV ukladá podpredsedníčke pre EaM dohliadnuť na prípravu
podmienok pre elektronickú evidenciu objednávok, faktúr a cestovných príkazov.
Z: A.Krištofová, PT: 11.2.2015
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa.
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; PT: 13.5.2015
Stav: plynie predĺţený termín.
U 183/2014: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie poţiadať V.Povodu o vypracovanie
biznis plánu k projektu výstavby chaty KST na Skalke. Z: M.Herchl, PT: 15.4.2015
Stav: V.Povoda sa ospravedlnil s prísľubom predloţenia materiálu na aprílové zasadnutie VV.
Plynie predĺţený termín.
U 189/2014: VV schvaľuje delegátov na prvé dve z hlavných podujatí KST 2015 nasledovne:
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- na 49. ZZ KST (ak sa uskutoční) v Kremnici P.Dragúň a M.Ziman
- na 52.stretnutie čitateľov Krásy Slovenska na Poľane (29.-31.5.2015) P.Dragúň a J.Racek.
Z: delegáti, sekretariát; T: podľa termínu uvedených podujatí
Stav: ZZ KST sa v r.2015 neuskutočnil; pre delegátov na 52. SČČKS termín plynie.
U 190/2014: VV ukladá predsedom presunových sekcií, aby konkretizovali svoje poţiadavky
na doplnenie chýbajúcich učebných textov s metodikou príslušného presunu. Poţiadavku
majú zaslať mailom predsedovi UMK, v kópii na sekretariát, do konca februára 2015.
Z: predsedovia presunových sekcií; T: 28.2.2015
Stav: zatiaľ reagovali Sekcie LT, JT a CT - zhodne avizovali absenciu učebných textov a
potrebu ich zostavenia. Bolo prijaté nové uznesenie U 25/2015 (v závere kontroly úloh),
ktoré nahrádza doterajšie U 190/2014.
U 193/2014: VV ukladá Sekcii značenia vytvoriť (z finančných prostriedkov dotácie
MŠVVaŠ) záloţný disk, obsahujúci digitalizované priebehy trás, lokality TIM a aktuálne
zmeny TZT, ktorý bude uloţený na sekretariáte KST a aktualizovaný v polročnom intervale.
Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 15.4.2015
Stav: plynie predĺţený termín. D.Valúch mailom poţiadal P.Perhalu, aby vrátil záloţný disk,
ktorý v lete 2014 prevzal od P.Zajaca. Zatiaľ bez odozvy.
U 01/2015: VV KST v zmysle platného štatútu Medzinárodného zimného zrazu turistov
(MZZT) KST, KČT a PTTK schvaľuje zaplatenie príspevku KST v navrhnutej výške 1000 €
na účet partnerskej turistickej organizácie PTTK, organizátora IX. MZZT v Miedzygorze
(PL), ktorý sa uskutoční v termíne 11.- 14.2.2016. Z: P.Dragúň, A.Krištofová; T: 30.6.2015
Stav: termín plynie.
U 03/2015: VV schvaľuje objednávku výroby raznice tematického turistického odznaku
Cesta hrdinov SNP, podľa výhodnejšej ponuky (buď IVAKO, pán Ivánka, alebo Výroba
odznakov A.Arnoldová). Ukladá predsedovi sekcie PT dodať vizuál a určiť potrebný počet
odznakov, v členení na farebne odlíšené mutácie pre I.,II.,a III. stupeň (výroba z tej istej
raznice). Z: V.Gábriš, J.Racek; T:15.4.2015
Stav: v plnení, dodávateľom bude Výroba odznakov A.Arnoldová.
U 07/2015: VV ukladá sekretariátu odoslať Petrovi Perhalovi zamietavé stanovisko
k ţiadosti o vyplatenie odmeny, nakoľko vo svojej ţiadosti nešpecifikoval, ktoré konkrétne
finančné prostriedky zaobstaral. Z: P.Dragúň, sekretariát; PT: 11.3.2015.
Stav: stanovisko odoslané, uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
U 08/2015: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie zabezpečiť náleţitosti pre uplatnenie
30-ročnej záruky na materiál od fy Rheinzink, ktorý bol pouţitý na opravu strechy CHMRŠ.
Z: M.Herchl, PT: 15.4.2015
Stav: v plnení. Zástupca pobočky Rheinzink SK uţ dodal M.Herchlovi potrebné formuláre aj
s návodom ako ich treba vyplniť, ale tesne pred týmto zasadnutím. V.Gábriš: pri budúcich
prácach podobného druhu treba zakomponovať vystavenie záruky do zmluvy s dodávateľom.
U 09/2015: VV ukladá ekonomickej a majetkovej komisii zvolať stretnutie s SHS JAMES
s cieľom dohodnúť sa ohľadom fakturácie za výrobu elektrickej energie z fotovoltického
systému (FVS) na Téryho chate. Z: A.Krištofová, M.Herchl; PT: 15.4.2015
Stav: v plnení. Stretnutie sa uskutočnilo, L.Gancarčík bol poverený vyţiadať znalecké
ocenenie hodnoty FVS.
U 10/2015: VV KST na základe pozvania KČT schvaľuje účasť dvoch delegátov na XIV.
Českom zimnom zraze turistov v Telči, v dňoch 12.-15. 2.2015, a zúčtovanie súvisiacich
cestovných nákladov podľa VP 9/2011, s tým, ţe pobytové náklady a účastnícky poplatok
hradí pozývateľ. Zloţenie delegácie: P.Dragúň + zástupca Sekcie LT.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 12.2.2015
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Stav: delegáti KST sa podujatia zúčastnili a podali správu. Ako konštatoval P.Dragúň, zraz
bol dobre pripravený, slovenskí účastníci mali miernu početnú prevahu. Podrobnejšia
informácia je na webe. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
U 11/2015: VV KST na základe zvolania VZ SZTK v náhradnom termíne 25.2.2015
schvaľuje účasť P.Dragúňa ako delegáta za AŠPV a zúčtovanie jeho cestovných nákladov
podľa VP 9/2011. Z: P.Dragúň, sekretariát; NT: 25.2.2015
Stav: VZ SZTK sa konalo, P.Dragúň sa zúčastnil, stručne informoval členov VV o situácii
v SZTK. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
U 12/2015: VV KST na základe podkladov od KČT (návrh licenčnej zmluvy na pouţívanie
pásového turistického značenia, vyčíslenie poplatku za zápis) schválil navýšenie potrebného
výdavku z 200 € na 650 €. Z: A.Krištofová, PT: 15.4.2015
Stav: uznesenie súvisí s U 153/2014. K návrhu licenčnej zmluvy je zo strany KST vznesená
pripomienka (poţiadavka exkluzivity), platba nebude predbiehať podpis zmluvy.
U 13/2015: VV ukladá podpredsedníčke pre EaM predloţiť rozpočet KST 2015 po
zapracovaní zmien v príjmovej (po schválení úpravy ceny členskej známky a úpravy
prerozdelenia výnosu z členského) a pripomienok k výdavkovej kapitole rozpočtu,
schválených na XVI. VZ KST 10.1.2015 v Ţarnovici. Z: A.Krištofová, T: 15.4.2015
Stav: termín plynie.
U 15/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť doplnenie STN 018025 o špecifikáciu
turistického značenia pre jazdeckú turistiku a turistiku zdravotne postihnutých.
Z: S.Andrási, E.Škutová; T: 30.4.2015
Stav: termín plynie.
U 16/2015: VV na základe návrhu KZ Martin a odporúčania SZ schválil pomenovanie
zabezpečenej turistickej cesty/ferraty na Martinské Hole: TZT 0872 - Ferrata horskej
záchrannej sluţby. Z: S.Andrási, E.Škutová;T: 30.4.2015
Stav: schválené, vypúšťa sa zo sledovania.
U 17/2015: VV prerokoval a schválil s pripomienkami text návrhu hromadnej poistnej
zmluvy – Celoročné cestovné poistenie (CCP) na území SR pre členov KST, ktorý pripravila
poisťovňa UNION (zahŕňa poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
horskej sluţby, poistenie batoţiny, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody, úrazové
poistenie; cena poistenia 1€/osoba/ročne, účinnosť od 1.4.2015 ), ukladá sekretariátu zaslať
UNIONU pripomienky, po ich zapracovaní poveruje predsedu KST podpísať predmetnú
zmluvu. Z: P.Dragúň, T: 30.3.2015
Stav: termín plynie. Podľa vyjadrenia manaţérky poisťovne UNION, zmluva môţe byť
podpísaná hneď ako KST dodá zoznamy poistencov. P.Dragúň poţiadal sekretariát opätovne
urgovať cez web kluby a RR KST aby urýchlili zasielanie súborov „členská základňa“.
U 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii spoločnosti
TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 15.4.2015 (= druhý kontrolný termín)
Stav: v plnení.
U 19/2015: VV navrhuje zvolať VZ TURSERVIS KST s.r.o v termíne a mieste konania
marcového zasadnutia VV, 11.3. 2015 vo Vyhniach, a ukladá podpredsedovi pre OaL
dohliadnuť na rozposlanie pozvánok v stanovenej lehote - 15 dní vopred.
Z: T.Chudý, sekretariát; T:24.2.2015
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
U 20/2015: VV ukladá naformulovať a odoslať (na doručenku) predţalobnú výzvu predošlým
štatutárom KST - P.Perhalovi, E.Fábryovej a M.Heinrichovi.
Z: T.Chudý, A.Krištofová; PT: 15.4.2015
Stav: plnenie v omeškaní.
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U 21/2015: VV odporúča predsedom odborov/klubov a RR KST zabezpečiť pri zhotovení
aktualizovaných zoznamov členov dodrţanie zákona o ochrane osobných údajov, ukladá
sekretariátu rozposlať prostredníctvom predsedov RR vzor OBOZNÁMENIA, na ktorom
treba evidovať a spôsobom chráneným proti zneuţitiu uskladňovať písomný súhlas členov
s poskytnutím osobných údajov. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 13.2.2015
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
U 22/2015/a: VV prerokoval a schválil udelenie čestných ocenení nasledovne: Zlatý odznak
KST – Ing. Milan Januš, Lietavská Lúčka, Ondík Peter, Ţilina; Strieborný odznak KST –
Stanislav Kučera, Ţilina; Dušan Hodoš, Revúca; Ing. Stanislav Bellan, Oľga Gašpieriková,
obaja Lietavská Lúčka.
b/ VV berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST: Čestné uznanie KST
– Zdenka Šottníková, Ing. Tibor Czebe, Ing. Ján Spišiak, Ing. Marián Sliviak, všetci Lietavská
Lúčka. Ďakovný list KST – Dominik Michalík, ŠL TANAP.
c/ VV ukladá sekretariátu vystaviť uvedené ocenenia a odoslať navrhovateľom.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 11.3.2015
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
U 23/2015: VV KST na základe pozvánky KČT schvaľuje účasť dvoch delegátov – predsedu
a člena medzinárodnej komisie KST P.Dragúňa a Š.Kuiša na zasadnutí pracovnej komisie pre
prípravu medzinárodných letných zrazov turistov V4 (KČT, KSTT, PTTK a MTSZ), ktoré
bude súčasťou pracovného programu XIV. Českého zimného zrazu turistov v Telči, v dňoch
12.-15. 2.2015; a zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov podľa VP 9/2011, s tým, ţe
pobytové náklady hradí pozývateľ. Z: P.Dragúň, Š.Kuiš, sekretariát; T: 12.2.2015
Stav: P.Dragúň informoval o záveroch rokovania prípravnej komisie. Prvý medzinárodný
letný zraz turistov V4 bude v roku 2016 ako súčasť zrazu turistov KČT. Zámerom je rotácia
medzi KČT,KST, PTTK a MTSZ a dvojročný interval so striedaním: jeden rok medzinárodný
letný zraz, nasledujúci rok medzinárodný zimný zraz. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
--Nové uznesenia prijaté dňa 11.3.2015 v rámci kontroly úloh:
Nadväzne na U 94/2014 bolo prijaté
Uznesenie 24/2015: VV schvaľuje dodávateľov pre vypracovanie energetického certifikátu
objektov KST, Chaty M.R. Štefánika a RZ Kokava-Háj Ing. M.Dubca z Brezna (CHMRŠ),
resp. Ing.Arch. K.Kriţovú (RZ Kokava-Háj). Ukladá sekretariátu vystaviť objednávky.
Z: M.Herchl, D.Valúch; T: 30.3.2015
Nadväzne na U 190/2014 bolo prijaté
Uznesenie 25/2015: VV ukladá predsedovi UMK neodkladne zvolať zasadnutie komisie
s účasťou zástupcov presunových sekcií a riešiť aktuálne otázky okolo školení,
inštruktorských preukazov a učebných textov.Z: M.Ziman, M.Belas;T: 15.4.2015
Nadväzne na U139/2013 (v prílohe „dlhodobé úlohy“) bolo prijaté
Uznesenie 26/2015: VV ukladá Sekcii PT spracovať projekt zamýšľaného infopanelu
a pamätnej tabule NVK – zákres umiestnenia do mapy, rozmery, konštrukcia, materiál)
Z: V.Gábriš, J.Racek; T: 13.5.2015
2. Aktuálne majetkové otázky (M.Herchl)
Ani vo februári zimné počasie nepoškodilo ţiadny z objektov KST.
Stretnutie spolumajiteľov s chatármi bude v termíne 8.-9.4.2015 na Chate pri Zelenom plese.
Spolumajitelia sa musia dohodnúť na kritériách výberového konania na nájomcov,
východiskom zrejme budú kritéria výberu nájomcu na Téryho chatu v roku 2014.
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Chata MRŠ – rekonštrukčné práce na streche boli spravené kvalitne, stále však nie je uzavretá
poistná udalosť. Pracovník poisťovne GENERALI uţ telefonicky avizoval preplatenie faktúr,
vzápätí poisťovňa ţiadala doloţiť ďalšie podklady (zmluvu o dielo s realizátorom – firmou
GIPA). Limituje to ďalšie renovačné práce na chate – odstránenie zatekania v inej časti
strechy aj rekonštrukcia spŕch musí počkať, kým nenabehnú peniaze od poisťovne.
Skalka - M.Herchl ospravedlnil V.Povodu, biznis plán Skalka bude predloţený na aprílové
zasadnutie VV. V máji skončí platnosť územného rozhodnutia, ktoré je podmienkou pre
vydanie stavebného povolenia, či uţ oň KST poţiada, alebo nie. Treba poţiadať o predĺţenie
na ďalšie dva roky.
Uznesenie 27/2015: VV ukladá konateľovi TURSERVIS KST s.r.o aby v súčinnosti
s predsedom majetkovej komisie a sekretariátom zabezpečil podanie ţiadosti na Stavebný
úrad v Kremnici o predĺţenie územného rozhodnutia pre stavebnú parcelu KST na Skalke na
ďalšie dva roky. Z: P.Dragúň, M.Herchl; T: 13.5.2015
P.Dragúň poţiadal M.Herchla, aby bol členom VV biznis plán Skalka poskytnutý
s predstihom na preštudovanie, niekoľko dní pred termínom aprílového zasadnutia VV.
3. Hlavné podujatia KST 2015 - návrh zmlúv o finanč. príspevku z rozpočtu KST (D.Valúch)

Návrh zmlúv pripravil D.Valúch podľa modelu zmlúv z predchádzajúceho roka, výška
príspevku podľa aktuálneho rozpočtu na rok 2015.
Uznesenie 28/2015: VV schvaľuje zmluvy o príspevku v zmysle schváleného rozpočtu 2015
pre podujatia: 52.stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska Detva – Poľana, 62.
celoslovenský zraz KST a stretnutie TOM Veľký Meder, 37. Cyklozraz KST Dolný Kubín,
a 7. Stretnutie priaznivcov KST Oščadnica – Veľká Rača. VV poveruje predsedu KST
podpísať predmetné zmluvy. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, sekretariát; T: 15.4.2015
4. Aktuálne úlohy Sekcie lyžiarskej turistiky (Ľ.Škumát)
P.Dragúň predstavil Ľuba Škumáta, v minulosti uţ bol členom Sekcie LT a momentálne je
hlavným kandidátom na funkciu predsedu sekcie, odovzdal mu slovo.
Ľ.Škumát: začnem tým, čo nie je úlohou sekcie. Nesúhlasím s tým, aby sa na sekciu dávala
zodpovednosť za výber lokality a zabezpečenie organizátorov zimného zrazu. Vedenie KST
by malo apelovať na regióny a na konkrétne mestá/obce ktoré majú klimatické aj terénne
podmienky a predpoklady na zimné formy turistiky, hlavne na tie, čo sa uţ roky len „vezú“
a sami nič neorganizujú. Na web stránke KST je prehľad kto organizoval ZZ za posledných
20 rokov. Čo sa týka práce sekcie, sekcia má napomáhať rozvoju príslušného presunu, teda
hlavne školiť inštruktorov. Bude o nich záujem nielen v KST, uţ ma kontaktovali napríklad
z občianskeho zdruţenia Na bežky, ţe majú záujem o cvičiteľov. Treba zlepšiť internú
spoluprácu – s učebno-metodickou komisiou (chýba súpis učebných textov!), s klasifikátormi,
so sekciou značenia, so sekciou mládeţe. Za sekciu LT si vie predstaviť, ţe pripravia kurz pre
vedúcich TOM-ov, ktorí by mali ďalej propagovať turistické lyţovanie v radoch mládeţe.
Výhrada k VP 6/2011: úlohy a povinnosti sekcií sú tam uvedené príliš paušálne, treba
spresniť a odlíšiť podľa špecifík jednotlivých presunov. Chýba vykonávací predpis alebo
nejaké pravidlo, či kritérium pre schvaľovanie lektorov školenia. Vyškolení inštruktori by si
mali dávať kaţdoročne potvrdzovať predsedom svojho materského klubu, ţe sú ako
inštruktori aktívni. Niektorí nedávno vyškolení preukazy nemajú, kedy ich dostanú?
V.Gábriš: všetkým, čo v rokoch 2012 -14 absolvovali inštruktorské kurzy treba vydať
preukazy s dátumom mesiac po obnovení akreditácie, t.j. jún 2014.
Uznesenie 29/2015: VV ukladá metodikom presunov dodať predsedovi UMK zoznamy
inštruktorov, ktorí absolvovali školenia v rokoch 2012-14 a z dôvodov vtedy prebiehajúceho
procesu re-akreditácie nedostali osvedčenie ani preukaz o absolvovaní školenia.
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Z: V.Gábriš, predsedovia presunových sekcií; T: 15.4.2015
Čerstvá skúsenosť Ľ.Škumáta z KČT: tieţ majú zastaralé učebné texty, ale zimný zraz
vyuţívajú na školenie aj na praktickú časť zároveň. Aj na našich zrazoch býva predpripravená
dokumentácia zápočtovej cesty, ale takmer nikto to nevyuţíva! Nedokáţeme ľudí lepšie
motivovať? Výkonnostná turistika úplne stagnuje. Sekcia LT za uplynulý rok udelila iba 6
výkonnostných odznakov, z toho 3 strieborné a 3 bronzové...
Uznesenie 30/2015: VV ukladá klasifikačnej komisii v súčinnosti so sekretariátom
sprístupniť na webe evidenciu drţiteľov výkonnostných odznakov.
Z: M Ziman, M.Petrík, sekretariát; T: 30.5.2015
S.Andrási zareagoval na kritiku slabej spolupráce zo strany sekcie mládeţe: zo svojej
skúsenosti vyslovil názor, ţe deti a tínedţerov beţky neťahajú. Za atraktívnejšie povaţujú
sneţnice, skialpové lyţe, a neturistické lyţovanie – zjazdovky, snowboard.
A.Mazániková: na Orave býva kaţdý rok veľa zimných turistických prechodov, skoro kaţdá
dedina má nejaké podujatie a býva tam veľa detí na beţkách. Moţno je to zásluha učiteľov,
alebo rodičov. M.Herchl: pokiaľ deti k tomu neprivedú rodičia, samy si k turistickému
lyţovaniu vzťah nevytvoria.
Vzhľadom na ďalší program zasadnutia, predseda diskusiu ukončil. Poďakoval Ľ.Škumátovi
za názory a podnety. Vyslovil nádej, ţe Ľ. Škumát povedie sekciu, avšak voľba predsedu je
v kompetencii aktívu sekcie, aktív by preto mal byť zvolaný čo najskôr.
5. Aktuálne úlohy Sekcie cykloturistiky (E.Rusnák)
V novom funkčnom období od júla 2014 sekcia CT zatiaľ pracuje v tom istom zloţení ako vo
funkčnom období 2010 - 2014. Je to prejav stability, ale odzrkadľuje to aj neochotu ľudí
prevziať na seba funkciu. Pritom, sekciu by uţ bolo treba výraznejšie omladiť. Pre VV je to
informácia, pre aktív sekcie CT je to úloha a výzva. Počet cykloturistov a aktívnych
cykloturistických skupín v miestnych odboroch/ kluboch KST za posledné roky nepochybne
vzrástol, vidno to na rastúcom počte cyklopodujatí, prihlasovaných do kalendára KST, no vo
vzťahu k sekcii sa to akosi neprejavuje. Potešiteľné je aspoň to, ţe sa zatiaľ darí nájsť
organizátorov cyklozrazu, inak je odozva klubov a regiónov na podnety zo sekcie dosť slabá.
V posledných rokoch sa na cyklozrazoch KST ustálila účasť okolo 300 – 350 účastníkov.
Vzhľadom na to, ţe počas zrazov sa beţne jazdí po štátnych cestách (špeciálnych
cyklochodníkov je na Slovensku stále veľmi málo), nebolo by z bezpečnostného hľadiska ani
dobre, keby počet z roka na rok nejako dynamicky rástol. Tohoročný 37. zraz cykloturistov
KST bude v Dolnom Kubíne, 27.-30.8.2015, organizátorom je OKST Orava - Dolný Kubín,
urýchlene im treba zaslať Poverenie, čakajú aj na Zmluvu o príspevku z rozpočtu KST.
Zrazovým centrom bude ATC/Tília Kemp Gäceľ.
V nasledujúcom roku by bolo vhodné dostať cyklozraz do menej hornatých končín Slovenska,
niekam do pásma Topoľčany – Nitra – Zlaté Moravce – Levice – Štúrovo. Sekcia pripraví
motivačný list a je pripravená byť aj hlavným organizátorom, ak sa bude môcť oprieť
o skupinku miestnych aktivistov, ochotných pripraviť trasy.
Školenia, učebné texty, výchova inštruktorov: posledné učebné texty vydal ešte A.Haas
Príručka cykloturistiky mládeţe (1993). Na internete sa dá nájsť všeličo uţitočné, ale vlastné,
autorizované učebné texty sekcia nemá.
Cykloturistické odznaky – sekcia pripravuje zmenu podmienok plnenia odznaku Cyklovrcholy
Slovenska, bude sa dať plniť nielen počas hromadných podujatí, uznávať sa bude aj
zdokumentované individuálne plnenie.
P.Dragúň poďakoval E.Rusnákovi za informácie a námety, odporučil zvolať čím skôr aktív
sekcie a získať pre prácu v sekcii aj nových ľudí.

7

Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru KST vo Vyhniach, dňa 11.3.2015

6. Rôzne
6.1 P.Dragúň – informoval o dotácii z MŠVVaŠ SR. Na rok 2015 KST dostal 76 000 €, je to
účelovo viazaná dotácia výlučne na turistické značenie. Nemyslí sa len práca značkárov
v teréne, dá sa zahrnúť všetko, čo súvisí s evidenciou, obnovou, údrţbou TZT. Povinné
spolufinancovanie z prostriedkov klubu je vo výške 5%, takţe celková suma prostriedkov na
značenie v tomto roku je 80 000 €.
6.2 Návrhy čestných ocenení KST, doručené od predchádzajúceho zasadnutia. Navrhovateľ
KST TJ Sokol Ţilina.
Uznesenie 31/2015: VV schvaľuje udeliť navrhnuté ocenenia nasledovne: zlatý odznak KST Ján Halaša, strieborný odznak KST – Katarína Husárová, JUDr. Karol Hambálek, Anna
Babišová, Ing. Milan Macek, Eva Halašová, MUDr. Ľudmila Hanáková, Ing. Jozef Vozár,
Ing. Jana Cyprichová, Eva Vargová; plaketa KST – Ján Šimun.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.3.2015
6.3 P.Dragúň poţiadal o uznesenie schvaľujúce pracovné cesty.
Uznesenie 32/2015: VV schvaľuje pracovné cesty nasledovne:
- vycestovanie predsedu KST do Prahy na konferenciu KČT, na základe pozvania KČT,
v termíne 27.-28.3.2015
- vycestovanie P.Dragúňa, A.Krištofovej a M.Herchla na stretnutie spoluvlastníkov
s nájomcami chát, na Chate pri Zelenom plese, 8.-9-4.2015
a zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov v zmysle VP 9/2011.
Z: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl; T: podľa uvedených termínov
6.4 D.Valúch informoval, ţe poţiadavky regiónov na nové preukazy výrazne prekračujú
neveľkú skladovú zásobu. Poţiadal VV o súhlas s objednávkou dotlače.
Uznesenie 33/2015: VV schvaľuje objednávku dotlače ďalších 1 000 ks členských preukazov
KST, za rovnakú realizačnú cenu (=158,40 €) ako pri predchádzajúcej dotlači, v januári 2015.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 20.3.2015
6.5 P.Dragúň informoval o svojej účasti na stretnutí pracovníkov Lesy SR v Palárikove, na
ktoré bol pozvaný. Predmetom stretnutia bola komunikácia š.p. Lesy SR s verejnosťou.
Praktickým dôsledkom je aktualizácia zoznamov kontaktných osôb za KST (predsedovia
regionálnych komisií značenia) a za Lesy SR (pracovníci odštepných závodov pre styk
s verejnosťou). Pozitívne bolo hodnotené minuloročné premiérové spoločné lesníckoturistické podujatie Chodníkom J.Dekreta Matejovie a bola potvrdená príprava druhého
ročníka, uskutoční sa v Zámutove (Slanské vrchy).
6.6 A.Krištofová vyslovila pripomienky k procedúre objednávania a vydávania členských
známok, ţiadala uţšiu súčinnosť pracovníčky sekretariátu I.Ovečkovej s bývalou
pracovníčkou A.Luhovou, ktorá v tomto náporovom období vypomáha na dohodu. Kluby
musia objednávať známky cez regionálne rady a výlučne cez CRM informačný systém. Kto
poukáţe peniaze individuálne na účet KST nie je identifikovateľný a nebude poistený.
6.7 T.Chudý informoval o predloţení ţiadosti o finančný príspevok z fondu mikroprojektov,
ktorú KST podal na úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). KST poţiadal spolu
s KČT o príspevok na vydanie viacúčelovej publikácie (propagácia turistických cieľov na
slovensko-českom prihraničí, zásady bezpečného pohybu turistov v horskom teréne).
6.8 P.Dragúň vyuţil prítomnosť Petra Hromadu vo Vyhniach (pricestoval s E.Rusnákom),
dodatočne ho prizval na zasadnutie VV a na tomto fóre mu vyslovil poďakovanie za prácu
v medzinárodnej komisii (agenda IVV) v uplynulom funkčnom období. Zároveň ho poprosil o
odovzdanie IVV agendy svojmu nástupcovi M.Fulkovi.
6.9
P.Dragúň informoval o ponuke publikácie Ing. Ďuriša: TURISTIKA A ŠPORT
V PRÍRODE a súvisiace zákony SR. Je to vhodný manuál pre organizátorov hromadných
turistických podujatí. Navrhol poţiadať autora o návrh zvýhodnenej ceny pre KST (pri odbere
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40 kópií, z toho 37 ks pre predsedov regionálnych rád, 2 pre VV, 1 pre sekretariát). Má
v pláne stretnutie s autorom, okrem ceny s ním chce hovoriť o garancii kaţdoročnej
aktualizácie s ohľadom na platnú legislatívu SR a o poskytnutí konzultačnej linky pomoci.
Uznesenie 34/2015: VV poveruje predsedu KST prerokovať s Ing. Ďurišom obchodné
podmienky prípadnej hromadnej objednávky jeho publikácie TURISTIKA A ŠPORT
V PRÍRODE a súvisiace zákony SR. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 15.4.2015
6.10 D.Valúch: pri takom kľúči rozdelenia kalendárov, aký bol uplatnený v tomto roku (po
2 ks na adresu klubov, po 20 kusov na adresu RR) a pri účasti na dvoch veľtrhoch cestovného
ruchu (RegionTour Brno, ITF Slovakia Bratislava), z nákladu 2 000 ks uţ zostalo len 30 ks,
ktoré sekretariát potrebuje ako ţeleznú rezervu. Poţiadal VV o súhlas s navýšením nákladu.
Uznesenie 35/2015: VV schvaľuje navýšenie nákladu Kalendára podujatí KST 2016 na 3 000
ks. Ukladá zohľadniť to pri tvorbe rozpočtu KST na rok 2016. Z: A.Krištofová, T: 30.11.15
6.11 A.Krištofová: V nezaradených investíciách nám figurujú dve poloţky, ktoré som sa
pokúšala nájsť v účtovníctve KST minulých rokov. Prešla som roky 2013 – 2005 a tieto dve
poloţky som nenašla. Ide o sumy 14.694,97 € a 3.031,76 €, investície boli obstarávané pred
rokom 2005. Kvôli vyčisteniu účtovníctva navrhujem ich vyradiť ako zmarené investície
a zaúčtovať do škôd.
Uznesenie 36/2015: VV schvaľuje, aby boli dve neidentifikované poloţky nezaradených
investícií (obstarané pred rokom 2005) v hodnote 14.694,97 € a 3.031,76 €, vyradené
z účtovníctva KST ako zmarené investície a zaúčtované do škôd. Z: A. Krištofová, T: 20.3.2015.
6.12 Bol prediskutovaný návrh programu do pozvánky na nasledujúce zasadnutie VV KST,
v súlade s dlhodobým plánom sa uskutoční 15.4.2015 v Bratislave, v sídle KST.
Po vyčerpaní programu predseda o 19.05 hod. ukončil marcové zasadnutie VV KST.
Zapísal: Dušan Valúch, GS KST
Peter D r a g ú ň
predseda Klubu slovenských turistov

PRÍLOHA
c) Uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania - dlhodobé úlohy:
Uznesenie 121/2011: VV schvaľuje zásadu, aby bolo prípadné poskytnutie pôţičky z ústredia
pre ktorúkoľvek regionálnu radu podmienené osobným
ručením (ručenia
majetkom/nehnuteľnosťou). Z: P.Dragúň, A.Krištofová,T: trvale.
Stav: za celý rok 2014 ani od začiatku 2015 doteraz nebola z ústredia poskytnutá pôţička.
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: priebeţne
Stav: v plnení.
Uznesenie 49/2013: VV schvaľuje postup pre pouţitie prostriedkov z 2% dane z príjmov
nasledovne: do 30.6. je odbor/klub povinný dokladovať príjem z 2% dane z príjmov. Po tomto
termíne budú neidentifikované príjmy z 2% dane z príjmov pridelené Sekcii mládeţe (SM).
Z: A.Krištofová, T: trvale.
Stav: uznesenie bolo v predchádzajúcom období prechodne vypustené zo sledovania, ale
nikdy nebolo zrušené, je naďalej platné a záväzné.
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Uznesenie 50/2013: VV schvaľuje poţiadavku predsedu Sekcie mládeţe, aby podmienkou
zúčtovania cestovných náhrad zástupcov SM pri účasti v OŠ letných a zimných zrazov KST
bol predchádzajúci súhlas predsedu SM s ich vycestovaním.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: trvale.
Stav: uznesenie bolo v predchádzajúcom období prechodne vypustené zo sledovania, ale
nikdy nebolo zrušené, je naďalej platné a záväzné.
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.
Stav: Správa TANAP odpovedala na ţiadosť KST o povolenie umiestnenia info panelu
a pamätnej tabule NVK formou usmernenia – ţiadosť s určitými náleţitosťami (presná
lokalizácia infoprvkov, náčrt infopanelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) má byť
adresovaná na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŢP. Podklady mala zabezpečiť
Sekcia PT v súčinnosti s organizátormi NVK. Po informácii V.Gábriša bolo 11.3.2015 prijaté
nové uznesenie U 26/2015.
Uznesenie 161/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje návrh Dohody o partnerstve
a spolupráci KST – ARD Transcarpathia Uţhorod. Poveruje predsedu KST podpísať
predmetnú dohodu, ukladá Sekcii značenia KST odborne pripraviť potrebné podklady
a vyčleniť ľudské zdroje na vecné plnenie predmetu dohody. Z: P. Dragúň, V.Gábriš, E.
Škutová; T: priebeţne
Stav: záujem o spoluprácu zotrváva v nekonkrétnom štádiu. Ukrajinská strana do konca roku
2014 nešpecifikovala objednávku (školenia, praktické ukáţky značenia a pod.), súvisiace
uznesenie: 197/2013 (viď ďalej).
Uznesenie č.186/2013: VV schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôţičky pre KBT vo výške
2836,66 €, so splátkovým kalendárom rozloţeným na 5 rokov. Dohodu o pôţičke urýchlene
pripravia podpredsedovia – štatutári KST. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 30.4.2018.
Stav: pôţička bola na základe dohody poskytnutá, KBT má splátkový kalendár do 30.4.2018.
Prvá splátka (cca 550 €) bola uhradená 28.4.2014. Predsedníčka RK upozornila, ţe toto
uznesenie bolo schválené v rozpore so starším uznesením 121/2013, ktoré síce bolo vypustené
zo sledovania, ale nebolo zrušené.
Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, ţe 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. Z: V. Gábriš, M. Hučko; PT: 30.8.2015
Stav: prvotný návrh bol výkonnému výboru predloţený 11.2.2015, následne bola oslovená
poisťovňa UNION či má záujem participovať na vydaní integrovanej identifikačnej karty –
z jednej strany členský preukaz KST, z druhej strany preukaz poistenca poisťovne UNION.
Uznesenie 197/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje účasť KST ako lídra v cezhraničnom
projekte Implementácia metodiky turistického značenia na Ukrajine, v súčinnosti s ARD
Transcarpathia Uţhorod a projektovými partnermi SACR, KOCR Košický kraj, Regionálne
dátové sluţby, a.s. Poveruje predsedu KST vypracovaním, podpísaním a podaním projektu.
Z: P. Dragúň, PT: 31.12.2014
Stav: termín uplynul. V prvom hodnotení projektov, uchádzajúcich sa o grant z Nórskych
finančných mechanizmov tento projekt neuspel, na ţiadosť ukrajinskej a nórskej strany bolo
hodnotenie revidované. Písomné vyrozumenie z Úradu vlády SR zo dňa 11.2.2015: „Výberová
komisia pre program SK08 Cezhraničná spolupráca s ohľadom na odborné hodnotenie ţiadostí
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o projekt v rámci výsledku programu 4 odporučila Váš projekt 2526/2014/ONG do rezervného
zoznamu programu na 1. mieste. V prípade uvoľnenia finančných prostriedkov pre Váš projekt Vás
budeme kontaktovať.“

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 najbliţšie štyri roky
nasledovne:
2015 – 52. ročník, stretnutie v Detve s výstupom na Poľanu; KST Detva, RR KST Zvolen.
2016 – 53. ročník, Stará Turá, výstup na Veľkú Javorinu; KST Stará Turá, RR KST Trenčín
2017 – 54. ročník, Svidník, výstup na Čiernu horu; RR Svidník-Stropkov
2018 – 55. ročník, Dobšiná, výstup na Borovniak/Ondrejisko/Čuntavu; KST Dobšiná, RR Roţňava.
Ukladá predsedovi KST priebeţne vystavovať poverenia pre organizátorov podujatia.
Z: P.Dragúň, J.Racek; T: podľa textu uznesenia
Stav: v plnení. Organizátori 52. SČČKS sú uţ v plnej príprave, pripravuje sa poverenie pre
KST Stará Turá a RR KST Trenčín na prípravu 53. Ročníka.
Uznesenie 30/2014: VV ukladá majetkovej komisii (MK) robiť na dodávateľov
angaţovaných na opravu/údrţbu budov v majetku KST (aktuálne napr. na opravu strechy
sídla KST, resp. na zhotovenie dokumentácie pre zamýšľanú Chatu KST na Skalke) výberové
konanie. Výberová komisia bude pozostávať z členov MK, zástupcu ekonomickej komisie
a jedného zo štatutárov. Z: M.Herchl, T: trvale.
Stav: v plnení.
Uznesenie č. 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: v plnení.
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 náleţitostí (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 Ţarnovici, 11.2. v Bratislave, 11.3. vo Vyhniach, 15.4. v Bratislave, 13.5. vo
Vyhniach a 17.6. v Topoľčanoch, vţdy od 12.00, pokiaľ nebude na pozvánke uvedené inak.
Z: P.Dragúň, členovia VV, sekretariát; T: podľa textu
Stav: v plnení
U 179/2014: VV ukladá predsedom sekcií KST dodrţiavať 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: v plnení.
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: v plnení.
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U 185/2014: VV schvaľuje organizačný princíp, ţe na aktuálnom zasadnutí VV bude prijatý
základ programu nasledujúceho zasadnutia VV. Z: P.Dragúň, T: trvale
Stav: v plnení.
U 188/2014: VV ukladá predsedom sekcií a komisií aby svoje vyšpecifikované a reálne
poţiadavky na nasledujúci rok uplatnili vţdy do 31. augusta prebiehajúceho roku, aby ich
bolo moţné vziať do úvahy pri zostavovaní návrhu rozpočtu na ďalší rok.
Z: A.Krištofová, predsedovia sekcií a komisií; T: kaţdoročne 31.8.
Stav: v plnení; v lete to bude treba predsedom pripomenúť.
U 195/2014: VV ţiada 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 (moţnosti: rozpočet sekcie/komisie, rozpočet VV, rozpočet
na vybrané podujatia, resp. na medzinárodnú činnosť). Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale
Stav: v plnení.
U 196/2014: VV ukladá sekretariátu zabezpečiť, aby všetky faktúry investičného charakteru
doručené do sídla KST boli vţdy obratom oskenované a postúpené predsedovi MaK.
Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: trvale
Stav: v plnení.
U 06/2015: VV ukladá sekcii značenia zabezpečovať spracovanie podkladov v zmysle
príkazných zmlúv (zúčtovanie práce značkára v teréne) priebeţne, vţdy do 30 dní od
vykonania práce, posledný termín odovzdania vykonaných prác je 30.11. Tento záverečný
termín ako aj osobný účet príslušného značkára treba uviesť priamo v texte príkaznej zmluvy.
Skontrolované podklady pre vyplatenie značkárov musí sekcia značenia odovzdávať na
spracovanie do mzdového systému OLYMP najneskôr 12. dňa beţného mesiaca. Posledným
dňom na odovzdanie výplat na výpočet do systému OLYMP v kalendárnom roku 2015 bude
12.12.2015. Z: S.Andrási, E.Škutová; T: trvale
Stav: v plnení, priebeţne to treba značkárom pripomenúť.
U 14/2015: VV schválil s pripomienkou znenie modelovej Príkaznej zmluvy pre značkárov na
rok 2015. Z: A.Krištofová, E.Škutová; T: priebeţne
Stav: v plnení.
___
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