Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Žarnovici, dňa 9.1.2015

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
v Žarnovici, dňa 9.1.2015
Prítomní:
členovia VV - P. Dragúň, A. Krištofová, M. Herchl, S. Andrási, V. Gábriš;
prizvaní - A.Mazániková, J. Pullmann, D.Valúch.
z prizvaných neprítomní: J. Puncochář, M.Hučko, V.Povoda – ospravedlnili sa.
Program podľa pozvánky:
- Kontrola plnenia uznesení VV (D.Valúch)
- Informácia o zabezpečení zimného a letného zrazu (P.Dragúň, V.Gábriš)
- Aktuálne úlohy medzinárodnej komisie (P.Dragúň)
- Aktuálne úlohy propagačnej komisie (V.Gábriš, M.Hučko)
- Aktuálne otázky Sekcie jazdeckej turistiky (V.Gábriš, M.Hučko)
- Aktuálne majetkové otázky (M.Herchl, V.Povoda)
- Rôzne
Zasadnutie o 10.00 otvoril predseda P.Dragúň.
o doplnky/pripomienky k programu – ţiadne neboli.

Privítal

prítomných,

poţiadal

1. Kontrola plnenia uznesení VV (D.Valúch)
a) Uznesenia splnené resp. zrušené a vypustené z operatívneho sledovania:
144/2014 – splnené. Získaná cenová ponuka poisťovne Union postúpená ÚR.
151/2014 – splnené. Plaketa KST J.Šoffovi k ţivotnému jubileu odovzdaná na VZ.
154/2014 – zrušené; Sekcia VhT nenavrhla ďalšie kroky iniciatívy Za otvorené Tatry.
169/2014 – splnené v rámci moţností.
174/2014 – splnené. Zmluvy s dodávateľmi sluţieb sú pripravené na podpis.
191/2014 – splnené. Odmena správcovi RZ Kokava-Háj za rok 2014 bola vyplatená.
192/2014 – uplynul čas na predloţenie cenovej ponuky na odkúpenie RZ Kokava-Háj
197/2014 - predĺţenie platnosti ochrannej známky na ČB logo KST - bolo objednané.
b) do prílohy zápisnice presunuté uznesenia (dlhodobé úlohy):
188/2014, 195/2014, 196/2014 a na podnet RK boli do prílohy zápisnice medzi dlhodobo
sledované vrátené tri staršie uznesenia: 121/2011, 49/2013 a 50/2013.
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 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: 11.2.2015
Stav: ani v decembri sa nepodarilo dohodnúť termín stretnutia s partnerom z ENEL-u.
Predĺţenie termínu do nasledujúceho zasadnutia VV.
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: 11.2.2015
Stav: termín uplynul; predĺţenie termínu do nasledujúceho zasadnutia VV.
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Uznesenie 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, A.Krištofová; PT: 11.2.2015
Stav: vzhľadom na nečinnosť predsedu SM, iniciatívu prevzal S.Andrási. Ak VZ schváli, aby
bol T. Chudý poverený vykonávať funkciu podpredsedu pre OaL, prevezme od A. Krištofovej
zodpovednosť za túto úlohu. Termín predĺţený do nasledujúceho zasadnutia VV.
Uznesenie č. 94/2014: VV ukladá sekretariátu zaslať podklady pre vyhotovenie energetického
certifikátu (EC) na budovy RZ Kokava - Háj (hlavný objekt) a Chata M.R.Štefánika dvom
potenciálnym dodávateľom EC, vybraným zo zoznamu odborne spôsobilých osôb (so sídlom
v blízkosti predmetného objektu - Ing.M.Dubec, Brezno, pre Chatu M.R.Š
a Ing.Arch.K.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: 11.2.2015
Stav: potreba EC sa v roku 2015 stáva skutočnosťou, MK má ponuky od Ing. Dubca, resp.
Ing. Kriţovej, predloţí ich na schválenie. Termín predĺţený do nasledujúceho zasadnutia VV.
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 € (pre
plátcov DPH je to 145 000,- € + DPH) a ukladá predsedovi podpísať predmetnú zmluvu. Z:
predseda KST, PT: 31.12.2014
Stav: M.Herchl predloţil návrh zmluvy, zapracoval pripomienky z VV, zmluva je pripravená
na podpis. Predĺţenie termínu do nasledujúceho zasadnutia VV.
Uznesenie č.127/2014: VV schvaľuje výdavok 200 € za zápis licencie, ktorú má Klubu
slovenských turistov udeliť Klub českých turistov, na pouţívanie ochrannej známky
Turistické značenie, registrovanej Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu pod č.
000 824 388 0001. Z: A.Krištofová; PT: 11.2.2015
Stav: výdavok nerealizovaný, keďţe návrh licenčnej zmluvy (pripravuje KČT) zatiaľ nebol
doručený (viď súvisiace U153/14), sekretariát to urguje. Predĺţenie termínu do nasledujúceho
zasadnutia VV.
Uznesenie č. 142/2014: VV schvaľuje návrh Propagačnej komisie KST na vydanie 500 kusov
Záznamníka TTO Cesta hrdinov SNP a na jeho spoplatnenie, v cene 1€/ks. Z: P. Dragúň, M.
Hučko; T: 31.01.2015
Stav: termín plynie.
Uznesenie č. 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: 31.1.2015
Stav: plynie predĺţený termín.
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, PT: 11.2.2015
Stav: návrh licenčnej zmluvy (pripravuje KČT) zatiaľ nebol doručený (súvisiace uznesenie:
U127/14). Predĺţenie termínu do nasledujúceho zasadnutia VV.
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.165/2014: VV prerokoval návrh rozpočtu KST na rok 2015 a s pripomienkami ho
predkladá na najbliţšie zasadnutie ÚR KST. Z: P.Dragúň, A.Krištofová; T: 9.1.2015
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Stav: termín plynie.
Uznesenie č.166/2014: VV prerokoval VP 15/2014 o hospodárení s majetkom, VP 18/2014
o školeniach a seminároch a VP 19/2014 o školeniach inštruktorov a s pripomienkami ich
predkladá na najbliţšie zasadnutie Ústrednej rady KST. Z: P.Dragúň, T: 9.1.2015
Stav: termín plynie.
Uznesenie č.167/2014: VV prerokoval a odporúča návrat Organizačného poriadku do
pôvodného znenia VP 2/2011, predkladá tento návrh na najbliţšie zasadnutie ÚR.
Z: P.Dragúň, T: 9.1.2015
Stav: termín plynie.
Uznesenie č. 168/2014: VV ukladá podpredsedníčke pre EaM dohliadnuť na prípravu
podmienok pre elektronickú evidenciu objednávok, faktúr a cestovných príkazov.
Z: A.Krištofová, PT: 11.2.2015
Stav: termín uplynul. Elektronická evidencia bude odskúšaná v priebehu januára 2015.
Predĺţenie termínu do nasledujúceho zasadnutia VV.
Uznesenie č.172/2014:
b) VV postupuje Ústrednej rade na schválenie návrhy na vyššie čestné ocenenia
- plaketa Alojza Lutonského – Leo Kilvády, KST Lokomotíva BB; Milan Hlavatý, KST
Kremnička; doc. Viliam Longauer, PhDr.,RSDr.,CSc., KST Baník Špania Dolina; Ján Cabala,
Klub Polar Alpin Trenčín.
- čestné členstvo KST – Dušan Kaliský, KST Lokomotíva Banská Bystrica
Z: P.Dragúň, sekretariát; PT: 9.1.1.2015
Stav: Uznesenie 172a a 172c boli splnené, pre 172b termín plynie.
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: 11.2.2015
Stav: riešitelia poţiadali o predĺţenie termínu do nasledujúceho zasadnutia VV.
U 180/2014: VV prerokoval návrhy zmien Stanov KST písomne zaslané organizačnej
komisii od minulého VZ, s pripomienkami ich predkladá na rokovanie ÚR KST.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 9.1.2015
Stav: termín plynie.
U 183/2014: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie poţiadať V.Povodu o vypracovanie
biznis plánu k projektu výstavby chaty KST na Skalke. Z: M.Herchl, PT: 11.2.2015
Stav: V. Povoda na predmetnom biznis pláne pracuje, poţiadal o predĺţený termín.
U 189/2014: VV schvaľuje delegátov na prvé dve z hlavných podujatí KST 2015 nasledovne:
- na 49. ZZ KST (ak sa uskutoční) v Kremnici P.Dragúň a M.Ziman
- na 52.stretnutie čitateľov 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 roku 2015 neuskutoční (viac o tom ďalej, v samostatnom bode). Pre účasť
delegátov na 52. SČČKS na Poľane 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: termín plynie.
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; T: 31.1.2015
Stav: termín plynie.
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U 194/2014: VV prerokoval a postupuje na schválenie ÚR návrh Sekcie VhT na udelenie
medaile M.Janošku Štefanovi Hudákovi a návrh KST Tatran Prešov na udelenie plakety
A.Lutonského Jurajovi Fiľakovskému, Miroslavovi Mudrákovi a Ide Hrebenárovej.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 9.1.2015
Stav: termín plynie.
2. Informácia o zabezpečení zimného a letného zrazu KST 2015 (P.Dragúň, V.Gábriš)
2.1 Zimný zraz: podľa informácie P.Dragúňa, ani organizátori Zimného prechodu
Kremnickým pohorím si neosvojili návrh, aby bolo toto podujatie povýšené na zimný zraz
KST. Predseda KST týmto povaţuje moţnosti náhradného riešenia za vyčerpané. Turistickú
verejnosť treba informovať, ţe 49. ZZ KST sa v roku 2015 neuskutoční.
2.2 Letný zraz: predseda RR Dunajská streda A.Ollé oznámil, ţe 62. CZ KST vo Veľkom
Mederi predsa len bude. Je to veľmi dobrá správa, no zostáva otázka, čo v ďalších rokoch. Ak
sa v minulosti regióny iniciatívne hlásili a súťaţili medzi sebou kto získa poverenie spraviť
zraz, dnes je čoraz ťaţšie presvedčiť niekoho, aby sa na to podujal. Nie je to len o peniazoch z
ústredia, v diskusii s členmi ÚR treba hľadať aj iné motivačné faktory. Pokiaľ sa to nepodarí,
frekvencia zrazov bude niţšia, nebudú bývať kaţdoročne.
3. Aktuálne úlohy medzinárodnej komisie (P.Dragúň)
3.1 V závere uplynulého roku sa uskutočnili dvojstranné stretnutia s KČT a MTSZ, máme
záujem pokračovať aj v roku 2015 v doterajších formách kontaktov, výmeny materiálov
a delegácií na vybraných podujatiach a prípadne aj ďalšej spolupráce. Pre stretnutie predsedu
KST s prezidentom rakúskeho partnerského klubu ÖTK sa zatiaľ nepodarilo doladiť
obojstranne vyhovujúci termín. Člen medzinárodnej komisie Š.Kuiš sa v októbri zúčastnil na
prvom zasadnutí organizačného štábu pre prípravu IX. Medzinárodný zimný zraz turistov
(MZZT), ktorý bude v roku 2016 v mestečku Miedzygorze, Poľsko. Bola potvrdená výška
príspevku účastníckych organizácií ako pri predchádzajúcich zrazoch – 1000 €, príspevok
treba zaplatiť v prvom polroku 2015.
U 01/2015: VV schvaľuje zaplatenie príspevku KST na MZZT vo výške 1 000 € hlavnému
organizátorovi IX. MZZT v Miedzygorze, partnerskej poľskej turistickej organizácii PTTK.
Z: P.Dragúň, A.Krištofová; T: 30.6.2015
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

3.2 Členstvo KST v medzinárodnej asociácii ľudového športu (IVV). V roku 2011 sa KST
vzdal štatútu národnej asociácie (zdruţujúcej IVV-aktívne slovenské turistické odbory/kluby )
a poţiadal o štatút individuálneho člena, dôvodom zmeny bola snaha platiť niţšie členské.
Medzičasom sa spôsob vypočítania členského zmenil a štatút individuálneho člena prestal byť
atraktívny. Preto sa v roku 2015 chceme opäť uchádzať o štatút národnej asociácie. Podľa
kalendára KST 2015 stále máme 7 IVV-aktívnych klubov a 13 permanentných IVV trás.
U 02/2015: VV schvaľuje zmenu štatútu členstva KST v IVV z individuálneho členstva späť
na štatút národnej asociáce. Z: P.Dragúň, sekretariát T: 28.2.2015
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

3.3 Členstvo KST v medzinárodnej asociácii peších turistov ERA-EWV-FERP. V tomto roku
bude KST organizátorom výročnej konferencie ERA v Bratislave. Bude to náročné, najmä
vzhľadom na to, ţe sme zníţili počet zamestnancov sekretariátu. Koordinátorom prípravy
bude generálny sekretár. Na termín konferencie 24.-27.9.2015 nadviaţe otváracie podujatie
celoeurópskeho seriálu turistických podujatí EURORANDO 2016 na tému Energia, na styku
hraníc ČR, SR a PL ho pripraví KČT, očakáva sa spoluúčasť turistov KST. Kalendár podujatí
KST 2015 obsahuje metodickú inštrukciu pre odbory/kluby KST ako prihlásiť svoje
podujatia v roku 2016 pod hlavičku EURORANDO. Nie je to povinnosť, je to príleţitosť.
4. Aktuálne otázky Sekcie jazdeckej turistiky (V.Gábriš, M.Hučko)
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V neprítomnosti M.Hučka predloţil V.Gábriš poţiadavku Sekcie JT na viac prostriedkov
z rozpočtu KST. A.Krištofová: nebude to moţné, ak ÚR neschváli prerozdelenie výnosu
z členských známok. P.Dragúň: sekcia JT si hlavne musí vydiskutovať so Sekciou značenia
postup pri vyznačení vytýčených trás. S.Andrási: má informácie o aktivistoch jazdeckej
turistiky na východnom Slovensku, ktorí mali záujem vstúpiť do KST, vedenie sekcie údajne
nereagovalo; ak bude mať M.Hučko záujem, S.Andrási vie ten kontakt sprostredkovať.
5. Aktuálne úlohy propagačnej komisie (V.Gábriš, M.Hučko)
V neprítomnosti M.Hučka predloţil V.Gábriš poţiadavku sekcie PT nadväzujúcu na vydanie
aktualizovaného Záznamníka TTO Cesta hrdinov SNP
U 03/2015: VV schvaľuje objednávku výroby raznice tematického turistického odznaku
Cesta hrdinov SNP, dodávateľ: IVAKO, výroba odznakov, pán Ivánka. 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:11.3.2015
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

D.Valúch tlmočil poţiadavku predsedu PK, aby VV schválil účasť dvoch členov PK na
veľtrhu cestovného ruchu RegionTour v Brne, v záujme získania uţitočných kontaktov
a propagácie KST pomocou Kalendára KST 2015, ktorý v čase veľtrhu uţ bude k dispozícii.
U 04/2015: VV schvaľuje účasť členov propagačnej komisie M.Hučka a D.Valúcha na
veľtrhu cestovného ruchu REGIONTOUR 2015 v Brne, v termíne 15.-16.1.2015,
a zúčtovanie ich cestovných nákladov podľa VP 9/2011 (vrátane vstupenky na veľtrh).
Z: P.Dragúň, M.Hučko, sekretariát; T: 15.1.2015
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

6. Aktuálne majetkové otázky (M.Herchl)
6.1 Zápisnice zo stretnutia spolumajiteľov s nájomcami (konalo sa 3.12.2014) boli
spripomienkované, M.Herchl poţiadal sekretariát o ich rozposlanie členom VV a RK.
6.2 Predloţil doplnený návrh Zmluvy o sprostredkovaní (predaja nehnuteľnosti v Kokave)
s realitkou Romantické chalupy s.r.o., A.Krištofová poţiadala doplniť ešte, ţe pre plátcu DPH
je minimálna cena 145 000,00 € plus DPH.
6.3 Biznis plán pre plánovanú stavbu Chaty KST na Skalke ešte nie je v takom stave aby
mohol byť predloţený do VV, resp. ÚR. Poverený zhotoviteľ V. Povoda je príliš pracovne
vyťaţený, šibeničný termín na spracovanie biznis plánu do 9.1. 2015 pre neho nebol reálny,
trúfa si to stihnúť do konca januára.
6.4 Peniaze od poisťovne GENERALI za poistnú udalosť na Chate M.R.Š - podklady
(realizačné faktúry) boli zhromaţdené a poisťovni odoslané aţ v závere novembra, poisťovňa
sa neponáhľa, do toho prišli sviatky, do konca januára by mali byť peniaze na účte.
7. Rôzne
7.1 VV prerokoval návrhy na ocenenia zaslané písomne od predchádzajúceho zasadnutia.
Návrhy zaslali: Sekcia PT, RR Bratislava a RR Spišská Nová Ves.
U 05/2015: a) VV schvaľuje udelenie čestných ocenení nasledovne: Zlatý odznak KST – Mgr.
Štefan Kajda (RR Trebišov); Strieborný odznak KST - Alţbeta Taššová (RR Trebišov), Ing.
Róbert Melcer (RR Ţiar n.Hronom), Ján Klempár (RR Spiš.N.Ves), Andrej Vallo, Alexander
Gašparík, Zdeno Vasilišin a Jozef Michna (všetci KBT – RR Bratislava);
b) VV berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST nasledovným osobám
a subjektom: Ďakovný list za zabezpečenie 51. Stretnutia krásistov vo Vyšnom Slavkove Ing. E.Rusnák, J.Chovanec, Ing. K.Hudák, J.Pálenčár, J.Kollár, MVišňovský, J.Hurtuk,
S.Valenčin, V.Kašperová, Mgr. K.Dzugas, Roľnícke druţstvo Vyšný Slavkov (poznámka
zapisovateľa: uvedené ĎL schválil ešte bývalý predseda P.Perhala na zasadnutí VV dňa
6.6.2014, nedopatrením sa to nedostalo do príslušnej zápisnice, dodatočne to uvádzam teraz);
ĎL za podiel na zabezpečení 61. CZ KST v Trebišove – Ing. M.Kolesár, primátor mesta
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Trebišov, JUDr. Z.Trebuľa, predseda KSK, Ing.P.Koščo, odbor školstva KSK, RNDr.J.Seiler,
riaditeľ SOŠ Trebišov, Mgr. J.Mačuga, riaditeľ CVČ Trebišov, Ing. R.Krajňak;
ĎL za prípravu 6. stretnutia priaznivcov KST v Banskej Štiavnici: Mgr.P.Jancsy, J.Radiansky,
J. Urek, A.Kotilla, M.Selecký, P.Foltán, Ing. R.Naď, A.Melcerová, M.Kotillová, Ing.
M.Kaňová, A.Gáliková, Ing. K.Mizerová, Ing. M.Ziman, Mgr. N.Babiaková, primátorka
mesta B.Štiavnica, Ing.R.Kaňa, predseda Banskoštiavnicko-Hodrušského spolku, Ing.
E.Szombathy, predseda Baníckeho spolku na Slovensku o.z., Ing. A Krištofová,
predstaviteľka pivovaru STEIGER,a.s.,Vyhne, S.Neuschl, starosta obce Štiavnické Bane,
J.Uram, starosta obce Hodruša Hámre, R.Jančík, pekáreň Antol, Ľ.Barák, reštaurácia Pod
galériou, I.Kuhn, riaditeľ OOCR región B.Štiavnica. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 11.2. 2015.
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.2 A. Krištofová na margo oneskoreného spracovania značkárskych výkonov v roku 2014
poţiadala o schválenie uznesenia:
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
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.3 P.Dragúň oboznámil členov VV s písomnou reakciou P.Perhalu na zamietavé
stanovisko VV k jeho nepodloţenej ţiadosti o vyplatenie odmeny (percentá v zmysle
príslušného VP) za všetky finančné prostriedky, ktoré KST získal počas pôsobenia P.Perhalu
vo funkcii predsedu KST. VV konštatoval, ţe v tejto veci nemá dôvod zmeniť stanovisko.
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; T: neodkladne.
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.4 A Krištofová poţiadala M.Herchla o informácie a vysvetlenie
- k moţnosti uplatnenia 30 ročnej záruky na materiál pouţitý na strechu Chaty M.R.Š.
M.Herchl: dodávateľ (firma Rheinzink) pošle formulár, ktorý treba vyplniť.
- k nákladom na povinné revízie chát (TATRAHASIL, p.Stejskal)
M.Herchl: TATRAHASIL s.r.o vykonáva na chatách pravidelné odborné prehliadky a skúšky
na základe mandátnej zmluvy. Návrhy úkonov a prác nad rámec tejto zmluvy sa uvádzajú
v rámcovom rozpočte, ktorý TATRAHASIL s.r.o. predkladá spolumajiteľom chát na
schválenie. Aţ po schválení sa realizujú.
- k neuplatnenej fakturácii TURSERVIS KST, s.r.o, voči KST a SHS JAMES za výrobu
elektriny z fotovoltického sysému na Téryho chate v uplynulých 3 rokoch.
M.Herchl: faktúrovalo sa to, kým účtovníctvo pre TURSERVIS KST s.r.o. robila účtovná
firma SAFE (Ing. Bardíková), prestalo sa , keď účtovníctvo Turservisu prevzala E. Fábryová.
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, T: 11.2.2015
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

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 na Téryho chate. Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: 11.2.2015
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.
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7.5 P.Dragúň informoval, ţe na rokovaní ÚR vystúpi pracovníčka poisťovne UNION
a odprezentuje ponuku hromadného poistenia. Podmienky sú mimoriadne výhodné celoročne iba 1€ na osobu, pre všetkých členov, vrátane mládeţe a penzistov. Je to príleţitosť
nanovo otvoriť nielen otázku prerozdelenia výnosu z členského medzi klub, RR a ústredie,
ale aj samotnú výšku členského príspevku, lebo pokiaľ ÚR príjme tento návrh, bude zvýšenie
zdôvodnené týmto významným bonusom pre členov. A.Krištofová poţiadala členov VV aby
v záujme zvýšenie príjmovej strany rozpočtu v diskusii na ÚR aktívne podporili tieto návrhy.
7.6 Pozvánky a delegovanie účastníkov:
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
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

U 11/2015: VV KST na základe zvolania VZ SZTK v termíne 18.2.2015 a svojej pozície
v AŠPV schvaľuje účasť týchto delegátov: P.Dragúň, V.Gábriš, J.Racek, D.Valúch,
a zúčtovanie ich cestovných nákladov podľa VP 9/2011. Z: delegáti, sekretariát; T: 18.2.2015
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.7 Bol prediskutovaný a doplnený návrh programu nasledujúceho zasadnutia VV.
Po vyčerpaní programu predseda ukončil zasadnutie o 13.15 hod.
Zapísal: Dušan Valúch
Peter Dragúň
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: uznesenie bolo prechodne vypustené zo sledovania, ale nikdy nebolo zrušené. Je
naďalej platné a záväzné.
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 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.
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Stav: uznesenie bolo 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. Ak potrvá zo strany organizátorov nezáujem,
uznesenie bude zrušené.
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: plynie predĺţený termín. Pôvodný termín bol odročený – posunutý o jeden rok.
Uznesenie 197/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje účasť KST ako lídra v cezhraničnom
projekte Implementácia metodiky turistického značenia na Ukrajine, v súčinnosti s ARD
Transcarpathia 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. Hodnotenie projektov uchádzajúcich sa o grant z Nórskych finančných
mechanizmov) malo byť na ţiadosť ukrajinskej a nórskej strany revidované. Do konca roku
2014 sa nepodarilo získať informáciu o výsledku. Sekretariát má za úlohu zistiť to.
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.
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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 od januára 2015.
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: uznesenie má termín „kaţdoročne“, bolo presunuté medzi dlhodobo sledované úlohy.
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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: uznesenie má termín „trvale“, bolo presunuté medzi dlhodobo sledované úlohy.
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: uznesenie má termín „trvale“, bolo presunuté medzi dlhodobo sledované úlohy.
___
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