Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Topoľčanoch dňa 17.6.2015

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
v Topoľčanoch, dňa 17.6.2015
Prítomní:
členovia VV: P.Dragúň, A.Krištofová, T.Chudý, M.Herchl, V.Gábriš, M.Ziman, S.Andrási
prizvaní: A.Mazániková, J.Pullmann, P.Dragúň ml., D.Valúch; ospravedlnil sa: J.Puncochář
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia uznesení VV (D.Valúch, P.Dragúň)
2. Stav prípravy hlavných letných podujatí KST (V.Gábriš)
3. Aktuálne úlohy sekcie mládeţe (S.Andrási, P.Dragúň)
4. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (M.Herchl)
- príprava výberového konania na nájomcov chát; novelizácia VP č.7 a 8
5. Aktuálne úlohy medzinárodnej komisie (P.Dragúň)
- IVV agenda; príprava ERA konferencie; účasť KST na príprave medzinárodných zrazov
6. Rôzne
Zasadnutie otvoril P.Dragúň. Privítal prítomných a poţiadal o doplňujúce, resp. pozmeňujúce
návrhy k programu podľa pozvánky. Sám navrhol zaradenie prezentácie výhod a moţností
spolupráce KST s FREEMAP, o.z., ostatní prítomní nemali námietky, ani ďalšie návrhy.
(pozn.: pre účely zápisnice zostáva kontrola plnenia uznesení ako bod č.1)
1. Kontrola plnenia uznesení VV
a) uznesenia splnené, resp. zrušené: U 109, 141, 153 a 174 z roku 2014, U 12, 39, 42, 44, 52,
53, 59, 60, 61, 62 a 63 z roku 2015; z dlhodobo sledovaných: U 141 a 173 z roku 2014.
b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: 54/2015
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: od minulej kontroly úloh bez zmeny.
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: 19.8.2015
Stav: dňa 3.6.2015 sa uskutočnilo stretnutie P.Dragúňa a M.Herchla s vedúcim útvaru
vonkajších vzťahov SE a.s./ENEL M.Šarišským. Témou boli moţnosti pokračovania
doterajšieho partnerstva, prioritne pri postupnej modernizácii Chaty M.R.Štefánika. SE a.s.
v priebehu leta otvori grantové kolo Eko obec, v rámci neho bude KST môcť poţiadať
o energetický audit CHMRŠ. Uznesenie zostáva v sledovaní.
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: 19.8.2015
Stav: E.Škutová pripravila podklady pre podanie ţiadosti o akreditáciu odbornej prípravy
značkárov (učebný plán, profil značkára), formou dvojstupňového školenia: 1. Stupeň –
značkár, 2.stupeň – inštruktor značenia. Poţiadala predsedu UMK M.Belasa o prípadné
formálne doplnenie a následné predloţenie ţiadosti akreditačnej komisii MŠVVaŠ SR. Pokiaľ
nebude ţiadosť predloţená do AK, zostáva uznesenie v sledovaní.
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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: zmluva bola podpísaná, 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: 19.8.2015
Stav: 10.6. poverený pracovník TNSK doplnil nové kritérium – zmluvný partner musí mať
sídlo v Trenčianskom kraji! T.Chudý odporúča odvolať sa rámcovú zmluvu o spolupráci KST
a TNSK, pripraví list v mene predsedu KST.
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: zmluva uţ je obojstranne podpísaná, uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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: revízna správa na plynové hospodárstvo aj na krbový komín je v príprave. Bol
spracovaný projekt na bezpečné uskladnenie plynových bômb, odhadované náklady na
realizáciu cca 200 €.
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: 19.8.2015
Stav: poţiadavku U 178/2014 spĺňa smernica o účtovníctve, ktorej návrh predloţila
A.Krištofová, postup pri realizácii opráv a modernizácii objektov KST doplnil M. Herchl.
Pripomienky k návrhu smernice vyslovili T. Chudý a A.Mazániková, po ich zapracovaní bude
návrh opätovne predloţený na nasledujúce zasadnutie VV. Revidované VP č.7 a 8 budú
prerokované a schválené spolu so smernicou o účtovníctve. Súčasťou smernice je menovanie
inventarizačných komisií (IK) na rok 2015 pre jednotlivé objekty v majetku KST, nasledovne:
- sídlo KST, Záborského 33, BA: predseda IK J.Puncochář, členovia D.Valúch, I.Ovečková.
- Chata M.R.Štefánika: predseda IK A.Krištofová, členovia M.Ziman, A.Gáliková.
- Chata pod Rysmi: predseda IK V.Gábriš, členovia S.Andrási, J.Polomský.
- Zbojnícka chata: predseda IK P.Dragúň, členovia T.Chudý, J.Polomský.
- Téryho chata: inventarizácia sa uskutočnila v roku 2014 pri zmene nájomcu.
- Chata pri Zelenom plese: predseda IK J.Pullmann, členovia A.Mazániková, J.Polomský
Termín na vykonanie inventarizácií: do 31.10.2015
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; KT: 19.8.2015
Stav: dňa 2.6.2015 E.Škutová prevzala pamäťové médium (ktoré pre účely KST venoval
T.Chudý), úloha pre SZ trvá. Ďalší kontrolný termín: 19.8. 2015.
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.
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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: 19.8.2015
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: licenčná zmluva bola podpísaná, príslušný poplatok bude uhradený hneď ako KČT
vystaví faktúru. Vypúšťa sa zo sledovania
U 15/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť doplnenie STN 018025 o špecifikáciu
turistického značenia pre jazdeckú turistiku (JT) a turistiku zdravotne postihnutých (TZP).
Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 19.8.2015
Stav: metodika značenia trás pre JT je spracovaná, M.Hučko ju pripomienkoval. Uznesenie
zostáva v sledovaní.
U 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii spoločnosti
TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 19.8.2015
Stav: v plnení.
U 20/2015: VV ukladá naformulovať a odoslať (na doručenku) predţalobnú výzvu predošlým
štatutárom KST - P.Perhalovi a E.Fábryovej. Z: T.Chudý, A.Krištofová; PT: 19.8.2015
Stav: P.Dragúň dal hlasovať o zmluve s právnickou kanceláriou Schubert & partners, ktorá
by sa mala ujať prípravy predţalobnej výzvy. Výsledok hlasovania: viď nové uznesenie
U 64/2015 zapísané v závere kontroly úloh.
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; KT: 19.8.2015
Stav: v plnení.
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; PT: 19.8.2015
Stav: čiastočne splnené.
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: P.Dragúň navrhol zakúpenie publikácie z prostriedkov KST pre predsedov RR, cena 10
€/kus. Ak bude autor publikáciu aktualizovať, aktualizáciu si budú predsedovia RR uţ
zabezpečovať z prostriedkov RR. Výsledok hlasovania: viď nové uznesenie U 65/2015
zapísané v závere kontroly úloh.
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.
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
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Stav: uznesenie stratilo opodstatnenie, zrušené pre nevykonateľnosť. Namiesto Alive karty
bol členom VV predstavený vernostný systém nákupného spoločenstva Lyoness.
Uznesenie 40/2015: VV ukladá spracovanie ponukového manuálu/ponukového listu,
sumarizujúceho, čím je KST zaujímavé pre potenciálnych sponzorov a partnerov.
Z: P.Dragúň, T: 19.8.2015
Stav: k dispozícii je prvá verzia ponukového manuálu. Predseda ju postúpi členom VV na
pripomienkovanie/doplnenie.
Uznesenie 41/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť prehľad TZT ktoré doteraz neboli
zdigitalizované. Z: S.Andrási, E.Škutová; T: 19.8.2015
Stav: S.Andrási poţiadal o predĺţenie termínu do nasledujúceho zasadnutia.
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 pre 62.CZ KST a ďalšie aktivity KST. Z: M.Herchl, PT: 17.6.2015
Stav: Splnené, vypúšťa sa. Stretnutie sa uskutočnilo 17.6., tesne pred zasadnutím VV.
Podpora bola prisľúbená, od KST sa očakáva návrh témy aj pre dlhodobejšiu spoluprácu.
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: delegáti sa zúčastnili zasadnutia OŠ, zápisnica (zatiaľ iba v poľštine) je k dispozícii,
zástupcovia KST a KČT v OŠ vzniesli spoločné pripomienky. Uznesenie 44/2015 splnené,
vypúšťa sa. Nové uznesenie U 66/2015 je zapísané v závere kontroly úloh.
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 4.7.2015 Košická Belá – S.Andrási
- 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: termín plynie. S. Andrási informoval, ţe z organizačných dôvodov sa Majstrovstvá
Slovenska v PTZ neuskutočnia v mieste 46.stretnutia TOM vo Veľkom Mederi, ale
v Košickej Belej (pozn.: v tomto zmysle bolo znenie U 45/2015 upravené – majstrovstvá SR
v PTZ sú uvedené ako samostatné podujatie).
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; z prostriedkov KST bola zaplatená rezervačná záloha v hoteli Apollo.
K 10.6. ešte neboli evidované ţiadne prihlášky, Supravia prostredníctvom sekretariátu ERA
vyzvala prezídium a členské organizácie ERA aby aspoň avizovali svoju účasť/neúčasť.
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
Stav: termín plynie.
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Uznesenie 49/2015: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s propagačnou komisiou pripraviť
návrh zabezpečenia novej edície tradičných záznamníkov Za Krásami Slovenska a Najkrajšie
vrcholy Slovenska. Z: V.Gábriš, J.Racek, M.Hučko; T: 19.8.2015
Stav: termín plynie
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
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
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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
Stav: S.Andrási informoval VV, ţe k termínu 15.5. 2015 sa P.Perhala písomne vzdal funkcie
predsedu Sekcie mládeţe. Následne prijaté nové uznesenie U 67/2015 , zapísané v závere
kontroly úloh, nahrádza doterajšie U 53/2015, ktoré sa vypúšťa zo sledovania.
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: 27.9.2015
Stav: termín plynie. S.Andrási informoval VV o zmene termínu na september, volebný aktív
sa uskutoční počas MO TOM v Trebišove.
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
Stav: termín plynie
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
Stav: M.Herchl predloţil návrh výzvy aj modelovej nájomnej zmluvy. Členovia VV odmietli
návrh SHS JAMES na doplnenie nájomnej zmluvy. M.Herchl ďalej informoval VV o návrhu
výšky nájmu na jednotlivých chatách, ako bol predrokovaný s SHS JAMES. Nájomcovia
všetkých chát budú odvádzať vyššie nájomné neţ bolo v končiacom sa 5-ročnom období.
Z diskusie vyplynula v dvoch prípadoch (Zbojnícka chata a CHMRŠ) poţiadavka na
„spevnenie“ zvýšenia nájmu. Bolo prijate nové uznesenie U 68/2015, zapísané je v závere
kontroly úloh.
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
Stav: termín plynie
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
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Stav: Informácia bola poskytnutá, uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Záujem KST trvá len v prípade, ak je moţnosť registrácie na klub a nie na fyzickú osobu.
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: 19.8.2015
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Návrh zmluvy postúpila A.Krištofová
Závodisku, š.p., Závodisko poslalo späť upravený návrh. Bolo prijate nové uznesenie
U 69/2015, zapísané je v závere kontroly úloh.
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
Stav: uznesenie bolo zrušené, nahradené novým uznesením U 70/2015, zapísaným v závere
kontroly úloh.
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
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
___
Nové uznesenia schválené v rámci kontroly úloh:
Uznesenie 64/2015: VV schvaľuje rámcovú zmluvu KST s právnou kanceláriou Schubert &
partners o poskytovaní právnej pomoci a poveruje predsedu KST podpísať ju.
Z: P.Dragúň; T: 30.6.2015
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 65/2015: VV schvaľuje zakúpenie publikácie TURISTIKA A ŠPORT V PRÍRODE
a súvisiace zákony SR pre regionálne rady KST. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 31.7.2015
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 66/2015: VV KST si osvojil pripomienky zástupcov KST a KČT v OŠ IX.MZZT
k zápisnici zo stretnutia OŠ 23.5.2015, ukladá sekretariátu zaslať, v koordinácii s KČT,
uvedené pripomienky organizátorom IX.MZZT. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.7.2015
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 67/2015: VV berie na vedomie, ţe P.Perhala sa k 15.5.2015 písomne vzdal funkcie
predsedu Sekcie mládeţe KST. Výkonný výbor poveruje vedením SM do volebného aktívu
S.Andrásiho. Z: P.Dragúň, S.Andrási; T: ihneď.
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 68/2015: VV KST prerokoval materiály predloţené v rámci prípravy výberového
konania na nájomcov chát (výzva na predkladanie ponúk, modelová nájomná zmluva, návrh
výšky nájmu na jednotlivých chatách) a schvaľuje ich s pripomienkami. Ukladá sekretariátu
oboznámiť spolumajiteľa SHS James s tými pripomienkami, ktoré sa týkajú chát
v spoluvlastníctve. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: neodkladne.
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 1; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 69/2015: VV schvaľuje návrh Zmluvy o spolupráci so Závodiskom, š.p. a poveruje
predsedu KST podpísať ju. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.6:2015
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 70/2015: VV schvaľuje kumuláciu prostriedkov na pokračovanie rekonštrukcie
Chaty M.R.Štefánika a posun prác do roku 2016. Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: priebeţne
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

2. Spolupráca KST – FREEMAP (P. Dragúň,ml.)
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Open street map - medzinárodná komunita dobrovoľníkov, ktorej súčasťou je občianske
zdruţenie FREEMAP.SK, sa zaoberá digitalizáciou existujúcich trás, cyklotrás, turistických
chodníkov a pod. v troch krokoch: 1.Prejdem a zmapujem (v určitom intervale zaznamenám
GPS súradnice trasy), 2.Nahrám, 3.Zobrazím. Aktualizácia moţná 365 dní v roku. Okrem
špeciálnych GPS prístrojov sa dá pouţiť smartfón s aplikáciou. Aplikácií je viacero, napríklad
LOCUS je program umoţňujúci nielen sledovanie mapy, ale aj nahrávanie nových trás. Podľa
informácie z FREEMAP.SK je aktuálne nahratých uţ cca 80 % siete TZT, pričom len
neznámy zlomok z toho nahrali značkári KST. V druhej časti svojej prezentácie P.Dragúň ml.
predviedol prácu s aplikáciou LOCUS. P.Dragúň: od vedenia Sekcie značenia očakávam, ţe
zatlačí na predsedov komisií značenia, aby digitalizovali „svoje“ kilometre.
VV vzal informáciu na vedomie.
3. Stav prípravy hlavných podujatí KST (V.Gábriš)
3.1 48. zraz vysokohorských turistov KST, Tatranská Lomnica – OK, všetko je pripravené,
počet prihlásených zostal na úrovni minulých rokov.
3.2 44. zraz mladých vodných turistov KST – podujatie bolo „na poslednú chvíľu“ zrušené,
resp. predseda sekcie VT oznámil, ţe vzhľadom na nečakane malý počet prihlásených nebude
tohtoročné stretnutie na Dunajci deklarované ako zraz. A.Krištofová: treba stopnúť výrobu
zrazovej vlajky, ak ešte nie je vyrobená.
3.3 Majstrovstvá Slovenska v PTZ – S.Andrási: napokon budú v Košickej Belej. Dôvod:
organizátori vo Veľkom Mederi s tým nemajú skúsenosti, ani vhodné terény.
3.4 62. CZ KST a 46. stretnutie TOM, Veľký Meder – príprava beţí, nie sú avizované nejaké
zásadné komplikácie, majú cca 500 prihlásených. Keďţe organizátor nasledujúceho zrazu ešte
nie je známy, zrazovú štafetu preberie predseda Sekcie PT.
3.5 60.TID – výbor TID.sk hlási pripravenosť, v konvoji na trase z Ingolstadtu je 13
vodáckych zväzov z desiatich krajín, na ich privítanie v Bratislave treba pripraviť prezenttašky.
VV vzal informácie na vedomie.
4. Aktuálne úlohy sekcie mládeže (S.Andrási)
Pasivita predsedu sekcie skomplikovala, ale neparalyzovala činnosť sekcie. Konali sa
nominačné súťaţe PTZ na Majstrovstvá Slovenska, tie budú, ako uţ zaznelo, v Košickej
Belej, príprava prebieha. Priestory a program 46. Stretnutia TOM ako súčasť letného zrazu vo
V.Mederi sú zabezpečené. Taktieţ prebieha príprava medzinárodnej olympiády TOM
v Trebišove, ktorá bude v septembri. Informácia o príprave aktívu SM uţ zaznela v rámci
kontroly plnenia úloh. Po volebnom aktíve snáď sekcia chytí druhý dych a nový elán, aj keď
na zlepšenie stavu v turistike mládeţe nestačí vyriešiť personálne otázky v sekcii. Hlavným
problémom zostáva stagnácia TOM - slabý záujem detí, prehnané obavy rodičov, atď. Stav
pretrváva uţ dlhšie, len je to čoraz vypuklejšie.
A.Krištofová: pre MO TOM Trebišov treba vystaviť objednávku, podľa špecifikácie od
A.Taššovej.
VV vzal informácie na vedomie.
5. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (M.Herchl)
Informácie, ktoré zazneli v rámci kontroly úloh, doplnil M.Herchl prehľadom o situácii na
chatách: Zbojnícka chata – beţí 4. etapa rekonštrukcie suchého WC; bol spracovaný projekt
na bio-čističku. Téryho chata – momentálne sa robia len drobné opravy a úpravy.
Chata pri Zelenom plese – rekonštrukcia terasy podľa schváleného plánu. Chata pod Rysmi –
po skončení uzávery sa sezóna na chate len začína. Chata je po zime v poriadku.
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Chata M.R.Štefánika – revízia krbového komína a plynového hospodárstva.
RZ Kokava – ohlásil sa nový záujemca o odkúpenie.
VV vzal informácie na vedomie.
6. Aktuálne úlohy medzinárodnej komisie (P.Dragúň, D.Valúch)
Príprava ERA konferencie - čaká sa na prihlášky účastníkov, uzávierka je v polovici augusta .
Kým nie je jasný počet účastníkov, všetko zabezpečenie je len „predbeţné“, s odhadom účasti
podľa minulej konferencie. Prebiehajú rokovania o zabezpečení sprievodného programu
s mestskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB) a s krajskou
organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism (BRT). Listom bolo oslovených
niekoľko potenciálnych sponzorov, zatiaľ nereagovali. VV vzal informácie na vedomie.
7. Rôzne
7.1 D.Valúch oboznámil VV s návrhmi na čestné ocenenia KST, doručenými od

predchádzajúceho zasadnutia. Navrhovatelia: KST Solinky Ţilina, RR KST Turiec, KST
Častá, Sekcia LT, KST TTS Trenčín, sekcia VT.
Uznesenie 71/2015/a: VV prerokoval a schválil udelenie čestných ocenení KST nasledovne:
Strieborný odznak KST – R. Pribula, M. Frančák, Mgr. E. Hanzlíková, Ing. A. Hutko, Ing. Š.
Karolčík, J. Kudja, V. Lamoš, Ľ. Petrovič, Ľ. Ruman, M. Stuchlý, P. Šuták, P. Uhrín; E.
Raţdíková, J. Mikušová; Zlatý odznak KST – I. Sutóris, Š. Homoľa, M. Dukát, Š. Bárány, M.
Fiedler, I. Fenes, P. Martinček, P. Radics;
b) VV berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST:
Čestné uznanie KST – A. Herčútová, Mgr. P. Kučera PhD, Mgr. J. Kučerová PhD, Ing. D.
Rusnák, V. Sauch, Ing. Ľ. Sokol, Mgr. Z. Sokolová, M. Chorvát, A. Marmanová;
Ďakovný list KST – J. Mitaľ, R. Blaho, A. Briţáková, P. Ďurkovič, A. Furielová, J. Muráň;
c) VV postupuje návrh na udelenie plakety A.Lutonského Marte Trebatickej (ročník 1925)
Ústrednej rade KST.
VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia a odoslať navrhovateľom.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.7.2015
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.2 Pracovné cesty: J.Polomský sa podujal na roznesenie sponzorských tabúľ SE a.s./ENEL
(defibrilátory) na chaty. Išlo o splnenie termínovanej poţiadavky SE a.s.
Uznesenie 72/2015: VV schvaľuje pracovnú cestu člena majetkovej komisie J.Polomského
na chaty v majetku KST a zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov podľa VP 9/2011.
Z: P.Dragúň, J.Polomský, sekretariát; T: 30.6.2015
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.3 P.Dragúň oboznámil VV s návrhom predsedu RR KST Turiec (J. Haráni) aby vedenie
KST podpísalo s vlastníkmi chát, ktorí sú v štruktúre KST (napríklad KST Turiec – Chata na
Martinských holiach, Chata pod Borišovom, Chata na Kľačianskej Magure, KST Orava –
Chata Zverovka, Ťatliakova chata) zmluvu o poskytovaní zľavy z ceny ubytovania pre členov
KST. Záver zatiaľ nebol spravený, VV zváţi vytvorenie modelovej zmluvy/dohody
o poskytovaní zľavy z ceny ubytovania pre členov KST v horských chatách a iných
turistických ubytovniach patriacich pod regionálne štruktúry KST, ako aj s prevádzkovateľmi
ďalších ubytovacích zariadení, ktorí sú ochotní zľavu poskytnúť.
7.4 M.Herchl predniesol námietku proti zverejňovaniu zoznamu poistencov – členov KST na
webe, údajne sa proti tomu niektorí členovia KST ohradzujú. D.Valúch: zoznamy sú na webe
preto, aby všetci členovia KST mali moţnosť skontrolovať si, či sa v zozname nachádzajú
a či teda sú poistení a či sú ich meno a adresa uvedené správne. M.Herchl navrhol obmedziť
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distribúciu zoznamov na predsedov RR. Z diskusie vzišlo odporúčanie ponechať zoznamy na
verejnom webe do konca júla.
7.5 VV sa zaoberal listom predsedu Sekcie VT J.Šoffu, ktorý bol adresovaný členom VV
a RK KST dňa 16.6.2015. J.Šoffa sa ohradil proti tomu, ţe VV delegoval na 44. stretnutie
mladých vodákov KST na Dunajci (Červený Kláštor) S. Andrásiho a zopakoval svoje návrhy
na zmenu pravidiel pri nominácii funkcionárov do ústredných orgánov.
Stanovisko VV: Výkonný výbor si stojí za svojím rozhodnutím o nominácii delegátov z
vedenia KST na hlavné podujatia KST v roku 2015. Pri nominácii sa brali do úvahy aj čo
najniţšie dopravné náklady. Námety na zmenu pravidiel nominácie do ústredných orgánov
KST boli postúpené predsedovi organizačnej komisie, môţe ich zohľadniť pri plánovanej
zmene VP.
7.6 A.Krištofová poţiadala sekretariát pripomenúť predsedom sekcií a komisií uznesenie
VV č.188/2014, t.j. aby svoje rozpočtové predstavy a poţiadavky uplatnili do konca augusta.
7.7 P.Dragúň poţiadal prítomných o návrhy do programu nasledujúceho zasadnutia VV.
Po vyčerpaní programu predseda ukončil zasadnutie o 19.50 hod
Zapísal: D.Valúch
Peter Dragúň
predseda KST
___
PRÍLOHA
b) 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: v plnení. Za celé obdobie 2014 - 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. Bez konkrétneho efektu.
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, PT: 19.8.2015.
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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 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.
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
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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. S vysokou účasťou (odhadom 1 700 turistov) sa uspešne uskutočnilo 52.
stretnutie, bola odovzdaná štafeta organizátorom 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: zmluva bola podpísaná v uvedenom termíne, 27.5. bolo kontrolné stretnutie P.Dragúňa,
M.Hučka a D.Valúcha s predstaviteľom ISMC, ohľadom prípravy kalendára 2016. Bola
spresnená súčinnosť KST a ISMC pri získavaní inzercie.
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: obsah uznesenia bol vyčerpaný. Vypúšťa sa zo sledovania
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
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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.
U 37/2015: VV schvaľuje rozpočet KST 2015 s predloţenými úpravami.
Z: A.Krištofová; T: priebeţne, do 31.12. 2015
Stav: v plnení.
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.
Uznesenie 50/2015: VV schvaľuje plán svojich zasadnutí v druhom polroku 2015
19.8.2015 v Bratislave, od 10.00
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.
Uznesenie 54/2015: VV schvaľuje doplnenie zásad prípravy celoslovenských zrazov
o pravidlo: ak organizátor nemá moţnosť zabezpečiť ubytovanie VIP hostí v turistickej
cenovej triede, z rozpočtu KST nebude uhradená plná cena ubytovania, ale poskytnutý len
príspevok na ubytovanie, v limite 20 € na osobu. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, T: trvale
Stav: v plnení.
___
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