Zápisnica zo zasadnutia VV KST; Vyhne, 13.mája 2015

ZÁPISNICA
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
vo Vyhniach, dňa 13.5.2015
Prítomní:
členovia VV KST: P.Dragúň, A.Krištofová, T.Chudý, M.Herchl, M.Ziman, V.Gábriš;
prizvaní: J.Racek, V.Povoda, J.Gaţo, J.Pullmann, D.Valúch;
Neprítomní:, S.Andrási, A.Ollé, A.Mazániková, J.Puncochář
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia uznesení VV (P.Dragúň, D.Valúch)
2. Stav prípravy 62.CZKST Veľký Meder (V. Gábriš, J.Racek, A.Ollé)
3. Aktuálne úlohy Sekcie mládeţe (S.Andrási, P.Dragúň)
4. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (podnikateľský zámer Skalka, príprava výberového
konania na nájomcov chát, VP č.7 a 8; (M.Herchl, V.Povoda, A.Krištofová)
5. Moţnosti čerpania fondov (T.Chudý)
6. Hľadanie doplnkovej formy financovania KST (A.Krištofová, M.Ziman)
7. Informácia o návrhu zmluvy s právnickou kanceláriou (P.Dragúň, T.Chudý)
8. Rôzne.
Zasadnutie o 12.15 otvoril P.Dragúň, privítal prítomných a poţiadal o doplňujúce, resp.
pozmeňujúce návrhy k programu podľa pozvánky. Sám navrhol: rozšírenie informácie v bode
2 o stav prípravy 52.SČČ KS Detva – Poľana a odročenie bodu 3 na nasledujúce zasadnutie
VV (vzhľadom na neúčasť S.Andrásiho). A.Krištofová poţiadala o presun prerokovania
aktualizovaných VP č.7 a 8 na nasledujúce zasadnutie. Prítomní členovia VV nemali
námietky voči navrhnutým zmenám.
1. Kontrola plnenia uznesení VV
a) uznesenia splnené, alebo zrušené, vypustené zo sledovania: 31/2015, 43/2015, 48/2015
b) uznesenia presunuté do Prílohy, medzi dlhodobé úlohy: 37/2015; 38/2015
c) uznesenia v sledovaní:
Uznesenie 110c/2012: VV schvaľuje svojpomocnú opravu/výmenu plota vo dvore sídla KST.
Z: P. Dragúň, J.Racek; PT: leto 2015
Stav: J.Racek poţiadal o predĺţenie termínu. Po demontáţi starého došteného plotu budú
zreparované betónové stĺpiky a natiahnuté poplastované pletivo, potiahnuté nepriehľadnou
textíliou (beţná aplikácia napr. na oplotení tenisových kurtov).
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: 17.6.2015
Stav: M.Herchl podmienil zostavenie časového plánu rekonštrukcie rokovaním s ENEL/SE a.s.
o moţnostiach partnerskej podpory. Stretnutie sa uskutoční asi aţ v rámci tlačovky, ktorú
ENEL zvolá v obvyklom letnom termíne niekde v Tatrách.
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: 17.6.2015
Stav: E.Škutová zapracovala pripomienky zo zasadnutia sekcie, doplnené podklady k ţiadosti
o akreditáciu (učebný plán školenia značkár, resp. inštruktor značenia; profil značkára, resp.
inštruktora značenia, povinná literatúra, podmienky zaradenia na školenie, rozsah a časová
náročnosť školenia, záverečné skúšky) dala k dispozícii P.Dragúňovi a predsedovi UMK.
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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: 17.6.2014
Stav: KST v predloţenom návrhu neakceptoval vyplatenie zálohy sprostredkovateľovi skôr,
neţ kupec zaplatí. M.Herchl pošle predsedovi na podpis opravený text. Termín predĺţený do
nasledujúceho zasadnutia.
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: 17.6.2015
Stav: TSK poţiadal KST o konkurenčné ponuky na zhotovenie značenia. KST vie takú
poţiadavku splniť dodaním ponuky od viacerých svojich regionálnych rád.
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: 17.6.2015
Stav: KČT dal licenčnú zmluvu preloţiť do angličtiny. Termín predĺţený do 17.6.2015
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.
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: 17.6.2015
Stav: plynie predĺţený termín.
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: 17.6.2015
Stav: E.Skutová skúsi najprv získať existujuci záloţný disk od P.Perhalu, ak neuspeje, príde
na rad nákup. Pre daný účel postačí pamäťové médium o kapacite 500 aţ tisíc GB (1 TB).
Reagoval aj T.Chudý - má taký disk, je ochotný venovať ho pre účely KST.
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. Na 23.5. zvolal PTTK do Miedzygorze zasadnutie medzinárodného OŠ.
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: 17.6.2015
Stav: v plnení.
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: 17.6.2015
Stav: uznesenie súvisí s U 153/2014. Platba nebude predbiehať podpis zmluvy. Plynie
predĺţený termín.
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; PT: 17.6.2015
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Stav: povereným riešiteľom v SZ je V.Chrapciak, má termín do 31.5.2015.
U 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii spoločnosti
TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 17.6.2015 (štvrtý kontrolný termín)
Stav: v plnení. P.Dragúň bol zaregistrovaný ako nový konateľ TURSERVIS KST s.r.o.
Nasledujúci krok: previesť zostávajúci majetok eseročky na KST.
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: 17.6.2015
Stav: moţnosť trestnoprávneho stíhania ex-štatutárov KST za ich konanie (viď rozsiahly
súbor nálezov revíznej komisie KST) bola konzultovaná s právnickou kanceláriou. Nie je
dôvod na zasielanie predţalobnej výzvy M.Heinrichovi, čiastočne opodstatnené je to
v prípade P.Perhalu a E.Fábryovej, treba však rátať s tým, ţe porušovaním stanov a interných
predpisov KST sa súd zaoberať nebude. Plynie predĺţený termín.
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; PT: 17.6.2015
Stav: ţiadosť bola podaná, čaká sa na vyjadrenie troch dotknutých organizácií a na vyjadrenie
Stavebného úradu Kremnica, dovtedy zostáva v sledovaní.
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.
Z: V.Gábriš, predsedovia presunových sekcií; PT: 17.9.2015
Stav: V.Gábriš poţiadal o predĺţenie termínu do septembra, metodici na úlohe pracujú.
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
Stav: plynie termín
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
Stav: ocenenia boli vystavené a odoslané navrhovateľom. Splnené, vypúšťa sa.
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; PT: 17.6.2015
Stav: stretnutie moţné, p.Ďuriš sa prispôsobí termínovému návrhu predsedu KST.
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
Stav: termín plynie.
U 37/2015: VV schvaľuje rozpočet KST 2015 s predloţenými úpravami.
Z: A.Krištofová; T: priebeţne, do 31.12. 2015
Stav: v plnení.; presunúť uznesenie do prílohy, medzi dlhodobé úlohy.
U 38/2015: VV ukladá predsedom RR KST aktívne spolupracovať so sekretariátom pri
precizovaní zoznamov poistencov/členská základňa KST. Opravy a doplňovanie chýbajúcich
bude sekretariát odovzdávať poisťovni 1 x mesačne. Z: P.Dragúň, D.Valúch; trvale
Stav: v plnení; presunúť uznesenie do prílohy, medzi dlhodobé úlohy.
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Uznesenie 39/2015: VV ukladá preveriť aplikovateľnosť a moţné benefity Alive-karty pre
členskú základňu KST. Z: P.Dragúň, M.Ziman; T: 17.6.2015
Stav: termín plynie. Pri pátraní po poskytovateľovi Alive–karty bol nadviazaný kontakt
s nákupným spoločenstvom Lyoness, viď ďalej, samostatný bod programu.
Uznesenie 40/2015: VV ukladá spracovanie ponukového manuálu/ponukového listu,
sumarizujúceho, čím je KST zaujímavé pre potenciálnych sponzorov a partnerov.
Z: P.Dragúň, T: 17.6.2015
Stav: termín plynie.
Uznesenie 41/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť prehľad TZT ktoré doteraz neboli
zdigitalizované. Z: S.Andrási, E.Škutová; T: 17.6.2015
Stav: termín plynie. P.Dragúň odmietol vyjadrenie predsedníčky SZ E.Škutovej, ktorým
spochybnila vykonateľnosť úlohy.
Uznesenie 42/2015: VV ukladá M.Herchlovi, aby z pozície člena VV KST a predsedu RR
Trnava dohodol stretnutie s predsedom VÚC Trnava T.Mikušom, s cieľom získať podporu
VÚC. Z: M.Herchl, PT: 17.6.2015
Stav: M.Herchl o stretnutie poţiadal, dostal nezáväzný prísľub s tým, ţe termín určí T.Mikuš.
Uznesenie 43/2015: VV ukladá predsedovi OŠ 62.CZ KST preveriť moţnosť lacnejšieho
ubytovania pre delegátov a hostí zrazu. Z: P.Dragúň, A.Ollé; T: 13.5.2015
Stav: P.Dragúň, V.Gábriš a J.Racek absolvovali vo Veľkom Mederi „kontrolný deň“,
predseda OŠ A.Ollé nemá moţnosť dotlačiť ubytovateľa k zníţeniu ceny. Uznesenie splnené,
vypúšťa sa zo sledovania. Viac k tomu ďalej, v samostatnom bode.
Uznesenie 44/2015: Na základe písomného pozvania z PTTK, VV schvaľuje cestu Š.Kuiša,
člena medzinárodnej komisie KST a Ľ.Škumáta, povereného vedením sekcie LT, na
zasadnutie OŠ IX.MZZT v Miedzygorze (PL) 23.5.2015, a zúčtovanie súvisiacich cestovných
nákladov v zmysle VP 9/2011. Z: P.Dragúň, Š.Kuiš, Ľ.Škumát T: 23.5.2015
Stav: termín plynie
Uznesenie 45/2015: VV schvaľuje delegátov VV KST na hlavné letné podujatia nasledovne:
- 44. zraz mladých vodákov KST, 25.-28.6.2015, Červený Kláštor – S.Andrási
- 48. zraz VhT KST, 25.-28.6.2015, Tatranská Lomnica – P.Dragúň
- 60. medzinárodný splav Dunaja TID, privítanie účastníkov na slovenskom úseku, 8.7.2015,
Bratislava – P.Dragúň, V.Gábriš
- Majstrovstvá Slovenska v PTZ a 46. stretnutie TOM 5. -12.7.2015, V.Meder – M.Šarvanec
- 62.CZ KST 9.-12.7.2015, Veľký Meder – P.Dragúň, A. Krištofová
- Národný výstup na Kriváň, 15.8.2015, Liptovský Mikuláš – J.Racek
- 37. zraz cykloturistov KST, 27.-30.8.2015, Dolný Kubín – P.Dragúň
- 47. tatranský okruh vodákov, 28.-31.8.2015, Liptovský Hrádok – M.Herchl
a schvaľuje zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov delegátov v zmysle VP 9/2011.
Z: delegáti, T: podľa termínu jednotlivých podujatí.
Stav: uznesenie bolo spresnené – delegátom na MS PTZ a 46. stretnutie TOM bude namiesto
S.Andrásiho M.Šarvanec, za delegáta na NVK bol doplnený J.Racek, na 47. tatranský okruh
vodákov bol doplnený M.Herchl.
Uznesenie 46/2015: VV schvaľuje zapojenie agentúry Supravia do prípravy 46. ERA
konferencie, D.Valúchovi ukladá priebeţne informovať predsedu a VV o stave prípravy.
Z: P.Dragúň, D.Valúch; T: 25.9.2015 (dovtedy informovať na kaţdom zasadnutí VV)
Stav: termín plynie, D.Valúch informoval, ţe trojjazyčné materiály (prihlasovací formulár,
program konferencie a najčastejšie otázky) uţ sú na webe www.era-ewv-ferp.com .
Uznesenie 47/2015: VV ukladá majetkovej komisii preveriť reálnu moţnosť vyuţitia
pozemkov po KČST, nachádzajúcich sa v katastri obce Makov a pripraviť pre VV informáciu
s návrhom riešenia. Z: T.Chudý, M.Herchl. T: 17.9.2015
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Stav: termín plynie, ako spoluriešiteľ bol doplnený T.Chudý.
Uznesenie 48/2015: VV ukladá podpredsedníčke A.Krištofovej pripraviť v súčinnosti so
sekciou VT a jej výborom tid.sk podklady pre návrh splátkového kalendára.
Z: A.Krištofová, J.Šoffa, Š.Barányi, T: 17.6.2015
Stav: V.Gábriš poţiadal VV o zrušenie U48/2015 a jeho nahradenie novým uznesením,
ktorým bude schválená jednorazová úhrada celej dlţnej sumy.
O návrhu sa hlasovalo: Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie 48/2015 bolo zrušené.
Nové uznesenie č.52/2015 je v závere kontroly plnenia úloh.
Uznesenie 49/2015: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s propagačnou komisiou pripraviť
návrh zabezpečenia novej edície tradičných záznamníkov.
Z: V.Gábriš, J.Racek, M.Hučko; T: 19.8.2015
Stav: termín plynie
Uznesenie 50/2015: VV schvaľuje plán svojich zasadnutí v druhom polroku 2015
19.8.2015 v Bratislave, od 12.00
17.9.2015 v Bratislave, so začiatkom o 10.00
14.10.2015 Chata na Kľačianskej Magure, so začiatkom o 9.00
18.11.2015 vo Vyhniach, so začiatkom o 12.00
09.12.2015 v Bratislave, so začiatkom o 12.00
Z: P.Dragúň a všetci členovia VV, T: priebeţne do konca roku 2015
Stav: v plnení; presunúť uznesenie do prílohy, medzi dlhodobé úlohy.
Uznesenie 51/2015: VV schvaľuje návrh predsedu KST zvolať zasadnutie ÚR KST a XVII.
valné zhromaţdenie KST do Ţarnovice, v termíne 8.- 9.4.2016.
Z: P.Dragúň, T.Chudý, D.Valúch; T: v zmysle uznesenia
Stav: termín plynie
--Nové uznesenie schválené v rámci kontroly plnenia úloh:
Uznesenie 52/2015: VV po zrušení svojho uznesenia č. 48/2015 (splátkový kalendár)
schvaľuje jednorazovú úhradu dlţných súm za príspevky na nerealizovanú publikáciu
Kronika TID, podľa podkladov od Š. Báránya, čestného predsedu národného výboru TID.sk
a zápisnice z konferencie TID v októbri 2013, na bankové účty partnerských organizácií TID
z Nemecka, Srbska a Maďarska, v celkovej hodnote 4 692 € . Z: A.Krištofová, T:17.6.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

2. Príprava 52. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska; príprava 62.CZ KST
Veľký Meder (V.Gábriš, J.Racek, J.Gaţo)
O stave prípravy a zabezpečenia 52. „stretnutia krásistov“ prišiel členov VV informovať
predseda OŠ podujatia Jozef Gaţo. Podrobne predstavil lokalitu (Detva, výstup na Poľanu),
priestory na ubytovanie hostí, zabezpečenie stravy, turistický a sprievodný program,
spoločenské povinnosti predstaviteľov KST, atď. P.Dragúň poďakoval, konštatoval dobrú
pripravenosť, zaţelal organizátorom dobré počasie a veľa spokojných účastníkov.
So stavom prípravy a zabezpečenia 62. CZ KST a sprievodných mládeţníckych podujatí
(Majstrovstvá Slovenska PTZ, 46. stretnutie TOM) sa boli 11.5. priamo na mieste konania vo
Veľkom Mederi oboznámiť P.Dragúň V.Gábriš a J.Racek. V sprievode predsedu OŠ
A.Ollého absolvovali obhliadku zrazového centra, stretnutie s predstaviteľmi vedenia mesta
a miestnymi podnikateľmi. Závery: počet trás bude zrejme treba zredukovať, kritický je stav
prípravy zo strany sekcie mládeţe. Predseda sekcie zotrváva v nečinnosti, sekcia nemá
zastúpenie v OŠ. Organizátori síce majú predstavy ako zabezpečiť Majstrovstvá Slovenska
PTZ a kde umiestniť tábor TOM, ale takmer nič nie je dohodnuté a odsúhlasené so sekciou.
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Uznesenie 53/2015: VV ukladá S.Andrásimu určiť kontaktného človeka za sekciu mládeţe,
ktorý v zastúpení dlhodobo nečinného predsedu sekcie urýchlene vstúpi do kontaktu s
predsedom OŠ zrazu, v záujme zabezpečenia podmienok pre MS PTZ a Stretnutie TOM.
Z: S.Andrási, T: neodkladne
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

P.Dragúň informoval, ţe sa nepodarilo dosiahnuť zníţenie ceny ubytovania pre delegátov
a hostí. Podľa zauţívaných zvyklostí a reciprocity je treba pokryť náklady na ubytovanie pre
celkove 17 delegátov a zahraničných hostí z partnerských organizácií. Pri cene 30 €/osobanoc by to bolo za 3 noci aţ 1500 € ! Obaja delegáti VV KST – P.Dragúň aj A.Krištofová sa
preto zriekli ubytovania v štandarde VIP a ubytujú sa tak, aby to nezaťaţilo rozpočet KST.
Zároveň navrhli prijať pre budúcnosť určitý limit. Po diskusii sa hlasovalo o uznesení
Uznesenie 54/2015: VV schvaľuje doplnenie zásad prípravy celoslovenských zrazov
o pravidlo, ţe ak organizátor nemá moţnosť zabezpečiť ubytovanie VIP hostí v turistickej
cenovej triede, z rozpočtu KST nebude uhradená plná cena ubytovania, ale poskytnutý
príspevok na ubytovanie v limite 20 € na osobu. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, T: trvale
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

J.Racek informoval členov VV aj o ďalších hlavných, resp. významných podujatiach,
ktorých prípravu usmerňuje sekcia PT: 18.7. bude 2. ročník stretnutia na Chate M.R.Štefánika
pri príleţitosti 135. výročia Štefánikovho narodenia. Spoluorganizátorom je o.z. Spoločnosť
M.R.Štefánika, spolupráca je dobrá. O necelý mesiac na to - 15.8. - bude Národný výstup na
Kriváň, je to tradičné podujatie, skúsení organizátori. Stretnutie priaznivcov KST (7.ročník)
bude v lokalite Oščadnica – Veľká Rača, oproti pôvodnému termínu ho organizátori o týţdeň
posunuli, bude teda 25.-26.9 a bude špecifické tým, ţe naň nadviaţe otváracie podujatie
EURORANDO 2016 na trojhraničí SK-CZ-PL. Posledným väčším podujatím, v termíne 18.10.,
bude 2.ročník lesnícko-turistického pochodu Chodníkom J.Dekreta Matejovie, tentokrát
v Zámutove, Slanské Vrchy, spoluorganizátorom sú Lesy SR.
Skomplikovala sa príprava 63.CZ KST v roku 2016. Za organizátora sa pôvodne prihlásila
RR KST Rimavská Sobota, no pre roztrţku s vedením mesta od zámeru odstúpili, urýchlene
treba hľadať náhradu. P.Dragúň poďakoval J.Racekovi za prácu sekcie PT a poţiadal členov
VV aby sekcii pomohli nájsť organizátora budúcoročného letného zrazu.
3. Aktuálne úlohy Sekcie mládeže (P.Dragúň)
Aj keď tento bod bol vzhľadom na ospravedlnenú neúčasť S.Andrásiho presunutý do
programu nasledujúceho zasadnutia, výkonný výbor prijal uznesenie:
Uznesenie 55/2015: VV ukladá S.Andrásimu zvolať aktív Sekcie mládeţe s účasťou zástupcu
VV KST, vo Veľkom Mederi, v termíne 62. CZ KST a personálne riešiť situáciu, ktorá
vznikla dlhodobou pasivitou P.Perhalu na pozícii predsedu sekcie. Z: S.Andrási, T: 10.7.2015
4. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (M.Herchl, V.Povoda)
4.1 Prerokovanie podnikateľského zámeru Skalka. Predloţený materiál uviedol V.Povoda. Pri
spracovaní zámeru vychádzal jednak z osobných skúseností s prevádzkovaním chát KST
Turiec na Martinských holiach, jednak z dostupných zdrojov a štatistík cestovného ruchu.
Chata v takýchto klimatických a terénnych podmienkach má sezónne vyuţitie, predpoklad
obsadenosti sa v priebehu roka mení. Porovnanie s inými lokalitami vyznieva pre Skalku
priaznivo, hlavné prednosti: je to v centre Slovenska, je sem relatívne dobrý prístup, v zime tu
bývajú stabilne dobré snehové podmienky a upravené stopy aj zjazdovky. Kľúčovým
problémom realizácie je, ţe jednorazová investícia do výstavby takéhoto objektu presahuje
vlastné moţnosti KST. Aj keď časť potrebných financií by mohla byť vygenerovaná
reštrukturalizáciou majetku KST (reinvestovanie výnosu zo zamýšľaného predaja RZ
Kokava-Háj), rozhodujúca bude dostupnosť eurofondov, prípadne kombinácia s hypotékou.
Pre lepšiu predstavu, odhadované náklady na vybudovanie Chaty KST na Skalke (podľa
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existujúcej projektovej dokumentácie) predstavujú cca trojnásobok nákladov na stavbu
beţného rodinného domu. V následnej diskusii zaznelo:
P.Dragúň: stále nie som presvedčený, ţe chata na seba zarobí. V.Povoda: Ak by mali byť
hlavnou klientelou členovia KST, na ktorých sa bude vzťahovať 50 % -ná zľava, tak
zariadenie bude stratové. Ale je moţné pritiahnuť aj iných záujemcov, cez mimosezónne
obdobia na jar a na jeseň môţe chata fungovať ako škola v prírode, môţu tu byť tábory, kurzy
a pod. Ponúkať turistické ubytovanie, to je podnikanie a kaţdé podnikanie nesie v sebe riziko.
Otázka je, akú mieru rizika je KST schopné a ochotné zniesť. T.Chudý: prílohou zámeru je
ponuka hypotekárneho trhu, čo je zavádzajúce, lebo poskytnutie hypotéky na nehnuteľnosť
určenú na podnikanie nie je reálne. A.Krištofová: náklady na stavebnú prípravu v takom
strmom svahu povaţujem za podhodnotené, rovnako aj náklady na vybavenie kuchyne.
V.Povoda: valné zhromaţdenie vám dalo úlohu získať, prerokovať a predloţiť podnikateľský
zámer, konkretizujúci ekonomiku prípadnej výstavby a prevádzky. To ste splnili. Máte
v rukách materiál s ktorým sa dá argumentovať pri hľadaní externých financií. Máte aj
pochybnosti, ale tie sú vţdy. M.Herchl: momentálne sa do výstavby nemôţeme pustiť, ale
treba stále sledovať príleţitosti. V.Gábriš: nie ţe momentálne, ale na najbliţšie roky je takýto
zámer nad sily KST. Máme čo robiť, aby sa finančne stabilizovali základné činnosti –
výchova inštruktorov, organizovanie podujatí, propagácia turistiky, obnova turistického
značenia. P.Dragúň: kaţdopádne zaďakujme M.Herchlovi a hlavne V.Povodovi, ţe tento
materiál vznikol a to bez nároku na honorár. Výkonný výbor teraz o ďalšom osude tohto
zámeru aj tak nerozhodne, informácie berieme na vedomie a na niektoré nákladové poloţky
skúsime získať aj ďalší pohľad.
Uznesenie 56/2015: VV ukladá A.Krištofovej získať referenčné údaje k odhadu stavebných
nákladov v podnikateľskom zámere Skalka, ktorý predloţili členovia majetkovej komisie
KST M.Herchl a V.Povoda. Z: A.Krištofová, T: 19.8.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

4.2 Príprava výberového konania na nájomcov chát. M.Herchl zhrnul časový rámec a termíny
jednotlivých etáp výberového konania – zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk, uzávierka
na predloţenie (zaslanie) ponuky, otváranie obálok – nominácia najlepších ponúk do uţšieho
výberu, druhé kolo s určením víťaza. Základné materiály, ktoré treba pripraviť: Výzva na
predloženie ponúk musí obsahovať poţiadavky, kritériá, formálne podmienky predloţenia
ponuky, výzva bude zverejnená na webe KST a SHS JAMES; modelová nájomná zmluva, aby
potenciálny nájomca vedel, do čoho ide. Celý postup i návrh na zloţenie výberovej komisie
boli prerokované na predchádzajúcom zasadnutí VV, treba ich potvrdiť formou uznesenia.
Uznesenie 57/2015: VV ukladá M.Herchlovi pripraviť so spolumajiteľom SHS JAMES návrh
Výzvy na predloţenie ponúk, a modelovej nájomnej zmluvy pre výberové konanie na
nájomcov Chaty pod Rysmi, Zbojníckej chaty, Chaty pri Zelenom plese a Chaty
M.R.Štefánika na ďalšie 5-ročné obdobie, a predloţiť ju pred zverejnením na schválenie
výkonnému výboru. Z: M.Herchl, T: 17.6.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 58/2015: VV schvaľuje do výberovej komisie pre výber nájomcov chát za KST
P.Dragúňa, T.Chudého, A.Krištofovú, M.Herchla a V.Gábriša.
Z: členovia výberovej komisie: T: 16.9.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

5. Možnosti čerpania fondov (P.Dragúň, T.Chudý)
T.Chudý všeobecne informoval o moţnostiach a procedúrach čerpania eurofondov, pričom
poukázal na to, ţe čerpanie je viazané na 6-ročné programové obdobia. Programové obdobie
2007-2013 uţ skončilo a nové programové obdobie 2014-2020 je len v príprave, takţe
aktuálne nie sú k dispozícii vhodné fondy pouţiteľné pre aktivity KST. P.Dragúň informoval,
ţe ešte v januári sa podarilo stihnúť podať ţiadosť o finančný príspevok z fondu
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mikroprojektov, na základe výzvy zverejnenej úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja
(TSK). KST do toho šiel spolu s KČT, nakoľko podmienkou úspešnosti mikroprojektu bolo
zapojenie cezhraničného partnera a vytvorenie benefitu pre obe strany cezhraničnej
spolupráce. Ako produkt spoločného projektu bolo s vedením KČT dohodnuté vydanie
publikácie, ktorá bude obsahovať zásady bezpečného pohybu v horách a zároveň predstaví
vybrané turistické ciele na území prihraničných samosprávnych krajov SR a ČR. Proces
schvaľovania sa ťahal aţ do polovice apríla, ale s pozitívnym výsledkom: na vydanie 5000 ks
50-stranovej farebnej publikácie formátu A5 bolo schválených 10 000 €, z toho 5% musí ísť
ako povinné spolufinancovanie z prostriedkov KST a 95% sumy je finančný príspevok TSK.
Teraz zostáva uţ len „maličkosť“: v šibeničnom termíne do konca júna publikáciu redakčne
zostaviť, pripraviť do tlače a vydať, pričom zhotoviteľ musí byť vybraný verejným
obstarávaním. Intenzívne sa na tom pracuje. VV vzal informácie na vedomie.
6. Hľadanie doplnkovej formy financovania KST (A.Krištofová, M.Ziman)
Pri plnení uznesenia VV 39/2015 M.Ziman zisťoval, či aj na Slovensku pôsobí prevádzkovateľ
tzv. ALIVE karty. Natrafil pritom na Lyoness.sk, slovenskú vetvu medzinárodného
„nákupného spoločenstva“. Po prvom kontakte pozvali štatutári obchodných zástupcov
Lyoness, aby všetkým členom výkonného výboru predstavili zameranie a fungovanie
spoločenstva a aby vysvetlili, aký benefit doplnkového financovania KST by vznikal
zapojením členskej základne KST.
Pán Haydu, pani Sedláková, Lyoness: toto nákupné spoločenstvo vzniklo v roku 2003, za 12
rokov sa rozšírilo do 46 krajín a stále dynamicky rastie. Dôvod úspechu je skrytý v slogane
spoločnosti „peniaze späť z kaţdého nákupu“ a v spojení obchodných partnerov pod jednu
hlavičku. Navrhujeme, aby sa KST stal registrovaným partnerom Lyoness a svojim členom by
ponúkol Lyoness cashback kartu, teda zapojenie do vernostného systému, v ktorom 0,5 %
z hodnoty nákupov v predajniach zapojených do Lyoness siete pôjde naspäť na bankový účet
nakupujúceho - drţiteľa karty a 0,5 % na bankový účet registrovaného partnera, v tomto
prípade na účet KST. Čiţe rozpočet KST by mal „pasívny príjem“ z nákupných aktivít tých
členov KST, ktorí budú ochotní zapojiť sa. Následne bola diskutovaná jednak technická
otázka ako zvládnuť registráciu v prípade záujmu veľkého počtu ľudí, a problém etický – či je
vhodné presviedčať ľudí aby takúto kartu vyuţívali, aj keď by z toho mali úţitok oni sami
a zároveň KST. Členovia VV sa napokon zhodli v tom, ţe potrebujú viac informácií a viac
času aby si vytvorili názor. Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie 59/2015: VV ukladá A.Krištofovej poţiadať nákupné spoločenstvo Lyoness
o písomne spracovanú informáciu ako funguje ich vernostný program, vrátane príkladov,
vysvetľujúcich viacúrovňový systém benefitov. Z: A. Krištofová; T: 17.6.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7. Informácia o návrhu zmluvy s právnickou kanceláriou (P.Dragúň)
P.Dragúň informoval VV o konzultácii s právnikmi z právnej kancelárie Schubert&partners
Predmetom konzultácie, ktorej sa 6. mája 2015 zúčastnili všetci traja štatutári a generálny
sekretár KST, boli konkrétne otázky súvisiace s prípravou predţalobnej výzvy voči bývalým
štatutárom P,Perhalovi a E.Fábryovej. Zároveň boli diskutované moţnosti rámcovej
spolupráce a cena za poskytovania právnych sluţieb a poradenstva. Kancelária poslala návrh
zmluvy, členom VV je k dispozícii na oboznámenie.
8. Rôzne.
8.1 T.Chudý informoval o ponuke vedenia spoločnosti Závodisko, š.p., poskytnúť všetkým
členom KST 50 %-nú zľavu z ceny vstupného na dostihy na všetkých dostihových dráhach
Závodiska š.p. ( Bratislava-Petrţalka, Senica, Topoľčianky a Šurany) do konca roka 2015.
Uznesenie 60/2015: VV ukladá T.Chudému a A.Krištofovej poskytnúť Závodisku š.p.
Bratislava modelovú zmluvu o spolupráci. Z: T.Chudý, A.Krištofová; T: 17.6.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

8

Zápisnica zo zasadnutia VV KST; Vyhne, 13.mája 2015

8.2 P.Dragúň informoval o svojich diplomatických aktivitách zameraných na presadenie
dvoch zabezpečených turistických ciest (via ferrata) vo Vysokých Tatrách, jednej v oblasti
Štrbského plesa, resp. Predného Soliska, druhá - pre KST ešte zaujímavejšia - by zdatným
turistom umoţnila prechod od Chaty pri Zelenom plese na Téryho a Zbojnícku chatu.
8.3 P.Dragúň – myšlienka vybaviť značkárov reflexnými vestami sa v sekcii značenia
nestretla s pochopením.
8.4 D.Valúch – bude podpredseda pre OaL, resp. Revízna komisia KST reagovať na písomné
podanie J.Oravca z TK Štart Bratislava? Menovaný podal námietku proti tomu, ţe sa výška
členského na rok 2015 v januári 2015 zmenila a dal výhradu k formulácii súhlasu s pouţitím
osobných údajov, ktorý majú mať kluby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov uloţené
spolu so súpisom členov (zoznamom poistencov). J.Pullmann: na to vôbec netreba reagovať.
Zmenu členského legitímne schválilo valné zhromaţdenie ako najvyšší orgán KST a text
súhlasu s pouţitím osobných údajov si môţu v klube preformulovať ako sa im páči, len
zmysel musí zostať zachovaný.
8.5 A.Krištofová – poisťovňa uţ konečne vyplatila poistnú udalosť na Chate MRŠ z mája
2014 (víchrica vtedy strhla časť strechy), nie je to však ani polovica nákladov, ktoré uţ
odvtedy boli vynaloţené na havarijnú opravu a postupnú rekonštrukciu strechy. Suma
z poisťovne limituje prostriedky pouţiteľné na pokračovanie rekonštrukcie chaty.
Uznesenie 61/2015: VV schvaľuje pokračovanie rekonštrukcie Chaty M.R.Š. v roku 2015
v limite nákladov na tento účel vo výške 30 000 €. Z: M.Herchl, A.Krištofová; T: 31.12.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 62/2015: VV ukladá majetkovej komisii poskytnúť ekonomickej komisii prehľad
o rozsahu vykonanej opravy strechy (celková plocha strechy, poškodená plocha, uţ opravená
plocha, koľko m2 zostáva na rekonštrukciu). Z: M.Herchl, T: 17.6.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

8.6 A.Krištofová ako členka RR Ţiar nad Hronom pripomenula, ţe zimný zraz 2016 bude
v Banskej Štiavnici. Treba vyškoliť cca 20 inštruktorov LT - I. kvalifikačný stupeň. Aj keď
si cestovné a ubytovacie náklady zaplatia účastníci školenia sami, KST bude hradiť nájom
priestorov na 3 dni a platiť lektorov. Na tento rok má sekcia LT k dispozícii 800 €, musí však
predloţiť rozpočet školenia.
8.7 A.Krištofová – mesto Vysoké Tatry poslalo výmer dane z nehnuteľností, nedá sa z toho
identifikovať koľko platíme za ktorú chatu. M.Herchl: daňový výmer na jednotlivé chaty
môţe zistiť L.Gancarčík, má poverenie riešiť administratívne záleţitosti chát.
Uznesenie 63/2015: VV ukladá majetkovej komisii v súčinnosti so sekretariátom sústrediť
prehľad identifikačných a majetkových údajov chát v spoluvlastníctve s SHS JAMES.
Z: M.Herchl, D.Valúch; T: neodkladne
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

8.8 A.Krištofová – vývoj na beţnom účte KST je pozitívny. Ministerstvo uvoľnilo ďalšiu časť
dotácie na značenie, nabehli peniaze za členské známky a nikto z chatárov nedlhuje za nájom.
Po vyčerpaní programu predseda ukončil zasadnutie o 19.50 hod.
Zapísal: D.Valúch, GS KST
Peter Dragúň
predseda Klubu slovenských turistov
PRÍLOHA
c) Uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania - dlhodobé úlohy:
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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.
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. Sekcia PT zatiaľ zabezpečila
technický nákres konštrukcie pre umiestnenie infopanelu (splnené 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.
Druhá splátka (cca 565 €) bola uhradená 12.5.2015. 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.
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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 oslovená
poisťovňa UNION nemá záujem zafinancovať vydanie 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
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:
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. Bolo odoslané 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.
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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.
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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