Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Bratislave, dňa 17.9.2015

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
v Bratislave, dňa 17.9.2015
Prítomní:
členovia VV: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl, V.Gábriš, M.Ziman,
prizvaní: A.Mazániková, J.Puncochář, J.Polomský, D.Valúch
ospravedlnili sa: T.Chudý, S.Andrási, E. Rusnák, M.Hučko, J.Pullmann.
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia uznesení VV (P.Dragúň, D.Valúch)
2. Aktuálne úlohy sekcie cykloturistiky (V.Gábriš, E.Rusnák)
3. Aktuálne úlohy medzinárodnej komisie - ERA konferencia (D.valúch)
4. Aktuálne úlohy propagačnej komisie – kalendár KST 2016, členský preukaz (M. Hučko)
5. Aktuálne úlohy majetkovej komisie – výberové konanie (M.Herchl)
6. Aktuálne úlohy organizačnej komisie – príprava zmeny stanov (T.Chudý)
7. Rôzne
P.Dragúň privítal prítomných, predniesol doplňujúce, resp. pozmeňujúce návrhy k programu
podľa pozvánky: pre naliehavé pracovné povinnosti sa ospravedlnili T. Chudý, S.Andrási,
E.Rusnák a M.Hučko, o možnosť predniesť svoje požiadavky a námety požiadal člen
majetkovej komisie J.Polomský. Zo strany ostatných členov VV nezazneli námietky ani
ďalšie pozmeňujúce návrhy.
1. Kontrola plnenia uznesení VV
a) uznesenia splnené, alebo zrušené: 110c z roku 2012, 146 z roku 2014 a č. 30, 45, 56, 58,
73, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86 z roku 2015.
b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: žiadne
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: bez zmeny. Nakoľko zdravotné a rodinné dôvody J.Racekovi dlhodobo bránia splniť
úlohu, VV jednomyseľne schválil návrh P.Dragúňa uznesenie zrušiť. Nové uznesenie (č.87) je
zapísané v závere kontroly úloh.
Uznesenie č. 55/2014: VV ukladá sekcii značenia KST pripraviť v spolupráci s UMK KST
novú žiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.
Z: P.Dragúň, E. Škutová, M. Belás, PT: 13.10.2015
Stav: plnenie úlohy stagnuje.
Uznesenie č. 146/2014: VV ukladá Sekcii značenia v spolupráci s RR KST Trenčín pripraviť
návrh na využívanie prostriedkov prisľúbených pre KST z prostriedkov Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Z: S. Andrási, E. Škutová, za humanizáciu I. Salviani; PT: 19.9.2015
Stav: zmluva podpísaná, splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
U 193/2014: VV ukladá Sekcii značenia vytvoriť (z finančných prostriedkov dotácie
MŠVVaŠ) záložný disk, obsahujúci digitalizované priebehy trás, lokality TIM a aktuálne
zmeny TZT, ktorý bude uložený na sekretariáte KST a aktualizovaný v polročnom intervale.
Z: S.Andrási, E.Škutová; KT: 31.12.2015
Stav: plynie predĺžený termín, riešením boli v rámci sekcie poverení M.Kubla a R.Šimko.
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U 08/2015: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie zabezpečiť náležitosti pre uplatnenie
30-ročnej záruky na materiál od fy Rheinzink, ktorý bol použitý na opravu strechy CHMRŠ.
Z: M.Herchl, PT: 30.9.2015
Stav: v plnení
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: 10.10.2015
Stav: E.Škutová požidala o ďalšie predĺženie termínu, podľa jej vyjadrenia bude doplnenie
STN kompletne pripravené do 10.10.
U 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii spoločnosti
TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 18.11.2015
Stav: plynie predĺžený termín. Pracuje sa na tom, aby majetok evidovaný na s.r.o. bol
odpredaný do KST a SHS JAMES.
U 20/2015: VV ukladá naformulovať a odoslať (na doručenku) predžalobnú výzvu predošlým
štatutárom KST - P.Perhalovi a E.Fábryovej. Z: T.Chudý, A.Krištofová; PT: 13.10.2015
Stav: T.Chudý opravil informáciu, uvedenú v zápisnici z predchádzajúceho zasadnutia.
Doteraz zhromaždené podklady boli s právnou kanceláriou iba neoficiálne konzultované
a nakoľko boli posúdené ako prakticky nevymáhateľné (akokoľvek závažné porušenia
vnútroklubových zásad a disciplíny nemusia automaticky spadať pod trestné právo), neboli
právnej kancelárii oficiálne zaslané na riešenie, aby zbytočne nenabiehali poplatky v zmysle
zmluvy o právnej pomoci. Prebieha kontrola faktúr (podozrenie na úhradu energií pre DT
Bardejov i po termíne jeho odpredaja), termín predĺžený do nasledujúceho zasadnutia.
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: 31.10.2015
Stav: V.Gábriš informoval, že Sekcie VhT, LT a VT už aktualizované zoznamy inštruktorov
dodali, Sekcia PT tak na 40 %, Sekcia CT a Sekcia mládeže zatiaľ nedodali nič. Nechávame
im čas do konca októbra. Potom budú zoznamy zverejnené na webe KST, spolu s touto
výzvou: Všetci inštruktori presunov, aj tí čo nie sú uvedení v zoznamoch, môžu požiadať
príslušného predsedu sekcie o výmenu preukazu, keď predložia
- doterajší kvalifikačný preukaz, alebo Osvedčenie o absolvovaní školenia
- potvrdenie svojho klubu (alebo RR) o aktívnej inštruktorskej činnosti.
V.Gábriš ďalej požiadal VV o súhlas s vytlačením novej edície upravených Kvalifikačných
preukazov. Nové uznesenie (č.88) je zapísané v závere kontroly úloh.
Uznesenie 30/2015: VV ukladá klasifikačnej komisii v súčinnosti so sekretariátom
sprístupniť na webe evidenciu držiteľov výkonnostných odznakov.
Z: M. Ziman, M.Petrík, sekretariát; PT: 19.8.2015
Stav: bez zmeny. V rámci možností splnené, aj keď zoznamy na webe nie sú úplné.
K zoznamom bola doplnená výzva, aby sa na sekretariáte prihlásili držitelia výkonnostných
tried, ktorí sa v zoznamoch nenájdu. Uznesenie sa vypúšťa.
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, dodávateľ už urgoval dodávku podkladov a vystavenie objednávky.
Uznesenie 41/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť prehľad TZT ktoré doteraz neboli
zdigitalizované. Z: S.Andrási, E.Škutová; T: 13.10.2015
Stav: plynie predĺžený termín.
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
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- 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: P.Dragúň informoval o priebehu 37. zrazu cykloturistov v Dolnom Kubíne. Zúčastnilo
sa cca 300 cykloturistov, prácu organizátorov a celkový priebeh zrazu hodnotil predseda KST
vysoko pozitívne. Uskutočnením cyklozrazu bolo uznesenie 45/2015 splnené, vypúšťa sa zo
sledovania. Nominácia delegátov VV na jesenné hlavné podujatia je v uznesení 75/2015.
Uznesenie 46/2015: VV schvaľuje zapojenie agentúry Supravia do prípravy 46. ERA
konferencie, D.Valúchovi ukladá priebežne informovať predsedu a VV o stave prípravy.
Z: P.Dragúň, D.Valúch; T: 25.9.2015 (dovtedy informovať na každom zasadnutí VV)
Stav: v plnení, informácia v samostatnom bode.
Uznesenie 47/2015: VV ukladá majetkovej komisii preveriť reálnu možnosť využitia
pozemkov po KČST, nachádzajúcich sa v katastri obce Makov a pripraviť pre VV informáciu
s návrhom riešenia. Z: T.Chudý, M.Herchl. PT: 18.11.2015
Stav: priebežnú informáciu podal P.Dragúň. Pozemok bol identifikovaný, nachádza sa na ňom
súkromný rekreačný objekt/chata, zvažujú sa možnosti ďalšieho postupu, pre uplatnenie
svojich majetkových práv by KST musel ísť do súdneho sporu; termín predĺžený.
Uznesenie 49/2015: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s propagačnou komisiou pripraviť
návrh zabezpečenia novej edície tradičných záznamníkov Za Krásami Slovenska a Najvyššie
vrcholy Slovenska. Z: V.Gábriš, J.Racek, M.Hučko; PT: 18.11.2015
Stav: v neprítomnosti M.Hučka informoval D.Valúch. Texty treba v prvom rade digitalizovať,
t.j. nanovo prepísať do počítača a zároveň aktualizovať, ďalším krokom môže byť úprava
vzhľadu, alebo formátu. Kapacity propagačnej komisie do konca októbra pohltí príprava
kalendára. Požiadal o predĺženie termínu.
Uznesenie 51/2015: VV schvaľuje návrh predsedu KST zvolať zasadnutie ÚR KST a XVII.
valné zhromaždenie KST do Žarnovice, v termíne 8.- 9.4.2016.
Z: P.Dragúň, T.Chudý, D.Valúch; T: v zmysle uznesenia
Stav: termín plynie
Uznesenie 55/2015: VV ukladá S.Andrásimu zvolať aktív Sekcie mládeže 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: plynie termín posunutý na dátum konania medzinárodnej olympiády TOM, pozvánku na
aktív pripravil S.Andrási, na adresár RR a TOM distribuoval sekretariát.
Uznesenie 56/2015: VV ukladá A.Krištofovej získať referenčné údaje k odhadu stavebných
nákladov v podnikateľskom zámere Skalka, ktorý predložili členovia majetkovej komisie
KST M.Herchl a V.Povoda. Z: A.Krištofová, PT: 17.9.2015
Stav: A.Krištofová oslovila „nezávislého“ experta, ktorý po oboznámení sa s podnikateľským
zámerom výstavby chaty KST na Skalke potvrdil primeranosť stavebných nákladov,
uvedených v štúdii Ing.V.Povodu. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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.
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Z: členovia výberovej komisie: T: 16.9.2015
Stav: výberové konanie sa uskutočnilo. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 73/2015: VV ukladá predsedom majetkovej a ekonomickej komisie KST
dohodnúť na najbližšom stretnutí zmiešanej majetkovej komisie spolumajiteľov
vysokotatranských chát KST a SHS JAMES prípadné zmeny oproti roku 2015 do Smernice
o účtovníctve pre rok 2016. Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: 16.9.2015
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 74/2015: VV schvaľuje náhradné použitie prostriedkov sekcie VT, ušetrených
zrušením podujatia 47. tatranský okruh vodákov v zmysle návrhu predsedu sekcie: preplatenie
faktúry Petit s.r.o.(objednávka KST 020/015), za výrobu pamätných vlajok pre Stretnutie
mladých vodákov 2015 (200 €); príspevok na čiastočnú úhradu dopravných nákladov člena
sekcie J.Barana, zabezpečujúceho od 23.7 do 1.9.2015 verejnú iniciatívu „Za živé rieky“
proti bezhlavej výstavbe MVE (100 €); príspevok na prepravu vodákov a ich plavidiel –
autobus s prívesom – na podujatie Plavba veteránov 13.9. 2015 (100 €).
Z: J Šoffa, A.Krištofová; T: 17.9.2015
Stav: v plnení, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 75/2015: VV schvaľuje delegátov VV KST na hlavné podujatia, ktoré sa konajú
v období september až november 2015, nasledovne:
12.9.
Medzinárodné majstrovstvá PTZ, Mikulášovice (ČR) – S. Andrási
24.-26.9. 46. ERA konferencia, Bratislava – P.Dragúň, D.Valúch, 25.9.(know-how session)
aj M.Herchl.
25.-26.9. 7. Stretnutie priaznivcov KST, Oščadnica - Veľká Rača – A.Krištofová
26.-27.9. 11. Medzinárodná olympiáda TOM, Trebišov – S. Andrási
27.9.
Otvorenie EURORANDO 2016, Hrčava (ČR) – P.Dragúň, J.Racek
17.10.
2. Turisticko-lesnícky pochod J.D.Matejovie, Zámutov – S. Andrási
13.-15.11. 44. Poslední puchýř, Znojmo (ČR) – P.Dragúň, J.Racek
28.11.
35. Festival Ľudia a hory, Turčianske Teplice – V. Gábriš
VV schvaľuje zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov delegátov v zmysle VP 9/2011.
Z: delegáti, sekretariát; T: podľa termínu jednotlivých podujatí.
Stav: v plnení. S.Andrási telefonicky informoval o účinkovaní reprezentácie TOM KST na
medzinárodných majstrovstvách PTZ v Mikulášoviciach (CZ).
Uznesenie 76/2015: VV ukladá predsedovi KST vyvolať stretnutie s vedením Lesy SR, š.p.
s cieľom aktualizovať návrh zmluvy o spolupráci z roku 2011. Z: P.Dragúň, PT: 18.11. 2015
Stav: Na sekretariát GR LESY SR odišla písomná žiadosť o stretnutie, priebežne je urgovaná
mailom aj telefonicky, zatiaľ bezvýsledne; predĺženie termínu.
Uznesenie 77/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť záložné projekty na účelné použitie
finančných prostriedkov v prípade ich neplánovaného získania.
Z: S Andrási, E.Škutová; T: 31.12.2015
Stav: termín plynie; podľa informácie od E.Škutovej, minimálne dva projekty pripravia.
Uznesenie 78/2015: VV poveruje štatutárov pokračovať v rokovaní s manažmentom
vernostného programu SPHERE CARD o podmienkach získania karty pre členov KST
a informovať VV na nasledujúcom zasadnutí. Z: P.Dragúň, A.Krištofová; T: 17.9.2015
Stav: P.Dragúň informoval o podmienkach: karta by bola na 5 rokov, cena 3€, možnosť
splatiť na 3x (1 €/ročne v najbližších troch rokoch, záloha už v tomto roku), pre účely KST je
možné doplniť k menu dátum narodenia a číslo členského preukazu. V diskusii prevládol
názor, že prípadné spojenie členského preukazu so Sphere Card presahuje kompetencie VV,
treba rozhodnutie valného zhromaždenia. Nové uznesenie U 89/2015, je v závere kontroly
úloh. U 78/2015 bolo splnené, vypúšťa sa.
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Uznesenie 79/2015: VV schvaľuje objednávku vodojemu (nádrž +vodárnička) pre Téryho
chatu podľa ponuky p. Čepila, Ekoservis Slovensko s.r.o. zo 6.8.2015, v cene 3 357,79 €.
Z: A.Krištofová; T: 31.8.2015
Stav: objednávka bola odoslaná. Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 80/2015: VV schvaľuje navýšenie rozpočtu sekcie mládeže (z 2%) o 500 €, pre
použitie na úhradu dopravných nákladov reprezentácie KST cestujúcej na medzinárodné
majstrovstvá PTZ 2015 v Mikulášoviciach (ČR). Z: A.Krištofová; T: 31.8.2015
Stav: objednávka bola odoslaná, doprava zrealizovaná. Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 81/2015: VV schvaľuje vytlačenie učebných textov pre inštruktorov, v náklade
500 kusov, schvaľuje objednávku tlače od spoločnosti ISMC, v limitnej cene 900 € + DPH.
Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 30.9.2015
Stav: objednávka bola odoslaná. V.Gábriš upozornil, že na všeobecnú tématiku učebnice pre
inštruktorov turistiky 1. kvalifikačného stupňa majú nadväzovať špecializované učebné texty
pre jednotlivé presuny. Sekcia VhT takéto texty má, ale Sekcia lyžiarskej turistiky nie
a domáha sa ich vytvorenia. Tlač nie je nutná, postačí ak budú v elektronickej podobe. Nové
uznesenie U 90/2015 je v závere kontroly úloh.
Uznesenie 82/2015: VV schvaľuje nákup 10 ks publikácie V.Bártu a L.Khandla História
turistiky na území Slovenska od Štúrovcov po dnešok, v cene 14,98 €/kus + poštovné, pre
propagačné účely. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 30.9.2015
Stav: objednávka bola odoslaná. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 83/2015: VV schvaľuje účtovnú závierku roka 2014 a preúčtovanie hospodárskeho
výsledku roku 2014 na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov.
Z: A.Krištofová; T: 19.8.2015
Stav: uznesenie bolo splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 84/2015: VV ukladá vykonať v roku 2015 inventarizácie týchto objektov:
- sídlo KST, Bratislava: predseda IK J.Puncochář, členovia D.Valúch, I.Ovečková; T: október
- Chata M.R.Štefánika: predseda IK A.Krištofová, členovia M.Ziman, A.Gáliková; T: 30.9.2015
- Chata pod Rysmi: predseda IK V.Gábriš, členovia S.Andrási, J.Polomský, +1; T: 3.- 4.10.2015
- Zbojnícka chata: predseda IK P.Dragúň, členovia T.Chudý, J.Polomský, +1; T: 24.-25.10.2015
- Chata pri Z.plese: predseda IK J.Pullmann, členovia A.Mazániková, J.Polomský, +1; T: 45.týždeň
Z: A.Krištofová, predsedovia IK; T: 31.10.2015

Stav: termín plynie
Uznesenie 85/2015: a) VV schvaľuje udelenie strieborného odznaku KST Jozefovi Gažovi;
b) VV berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST nasledovne:
Čestné uznanie KST – Ivan Volf, Jozef Hajnovič, Vladimír Čaban, Helena Cerovská, Juraj
Kalamár, Anna Strapková; Ďakovný list KST – Jozef Černák, Anna Gažová, Božena
Sládoková. VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia a odoslať navrhovateľom.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.8.2015
Stav: uznesenie bolo splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 86/2015: VV schvaľuje pracovné cesty:
- E.Škutovej do Zlína, dňa 20.8.2015, na základe požiadavky sekcie značenia KČT
koordinovať značenie cezhraničných cyrilo-metodských trás;
- P. Dragúňa na slávnostné otvorenie Bezručovej chaty, dňa 5.9.2015, na pozvanie KČT;
a zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov podľa VP 9/2011.
Z: P.Dragúň, E.Škutová, sekretariát; T: podľa textu
Stav: informáciu z účasti na otvorení Bezručovej chaty podal P.Dragúň, info z rokovania
značkárov KST a KČT v Zlíne sprostredkoval J.Puncochář. Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
___

Nové uznesenia prijaté dňa 17.9. 2015 v rámci kontroly plnenia úloh:

5

Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Bratislave, dňa 17.9.2015

Uznesenie 87/2015: VV ukladá D.Valúchovi osloviť troch dodávateľov oplotenia s rovnakým
zadaním (výmena plota vo dvore sídla KST) a informovať VV o získaných ponukách (riešenie, cena).
Z: P.Dragúň, D.Valúch; T: 13.10.2015
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 88/2015: VV ukladá učebno-metodickej a propagačnej komisii prekonzultovať potrebné
úpravy vo vizuáli kvalifikačného preukazu KST a vyžiadať cenovú ponuku pre vytlačenie novej edície
v náklade 1 000 ks. Z: V.Gábriš, M. Belas; T: 13.10.2015
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 89/2015: VV ukladá oboznámiť členov ÚR a delegátov VZ KST s obchodnými
podmienkami aj dôsledkami prípadného spojenia členského preukazu KST so SphereCard
(zaťaženie rozpočtu KST v prospech získania výhody pre členov) a ponechať rozhodnutie
o nákupe Sphere Card na XVII. Valné zhromaždenie KST, ktoré bude v apríli 2016.
Z: P.Dragúň, T: 15.3.2016
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 90/2015: VV ukladá učebno-metodickej komisii pripraviť v spolupráci so sekciou LT
učebné texty pre lektorov a účastníkov inštruktorských kurzov lyžiarskej turistiky, v elektronickej
podobe. Z: V.Gábriš, M.Belás, L.Škumát; T: 1.12.2015
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

2. Aktuálne úlohy sekcie cykloturistiky (V.Gábriš, E.Rusnák)
Predseda sekcie CT sa nemohol zúčastniť septembrového zasadnutia VV, bod bol odložený
na niektoré z nasledujúcich zasadnutí.
3. Aktuálne úlohy medzinárodnej komisie (P.Dragúň, D.Valúch)
3.1 Príprava ERA konferencie
Info D. Valúch. Sám ako člen propagačnej komisie v záverečnej fáze prípravy dohliada na
- jednotný vizuál konferenčných materiálov: menovka/visačka pre delegátov (A6), bulletin
(A5), obal na písomné materiály konferencie (A4), interiérový a exteriérový banner,
navigačné cedule, označenky na stôl.
- objednávku grafiky a tlače uvedených položiek
- prípravu tlačovej besedy: tlačové správy, ich zverejnenie, folder s materiálmi pre novinárov
(press kit), pozvanie novinárov.
Sekretariát KST prostredníctvom partnerov - bratislavskej mestskej organizácie cestovného
ruchu (BTB), organizácie cestovného ruchu bratislavského kraja (BRT), Slovenskej agentúry
pre cestovný ruch (SACR) a pivovaru Steiger, zabezpečuje informačné a propagačné
materiály a malé suveníry do tzv. wellcome pack-u pre účastníkov konferencie. Aktuálne je
zaregistrovaných 62 prihlásených z 30 organizácií, nie je to konečný stav.
Agentúra Supravia má na starosti registráciu účastníkov, ich transfery z terminálov (letiská
Schwechat a Bratislava, Hlavné nádražie a ŽS Petržalka) do hotela, ubytovanie a kompletné
služby hotela, kompletné technické zabezpečenie konferencie, vrátane tlmočníckych služieb,
kompletný sprievodný program (exkurzie Bratislava – hrad, staré mesto, primaciálny palác;
hrad Červený Kameň, hrad Devín, zabezpečenie autobusu so šoférom a tlmočníkom pre účasť
na otváracom podujatí Eurorando 2016). Súčinnosť medzi sekretariátom KST, agentúrou
Supravia a sekretariátom ERA je dobrá.
3.2 Príprava 9. a 10. medzinárodného zimného zrazu turistov KSR, KČT, PTTK
9. MZZT sa uskutoční vo februári 2016 v mestečku Miedzygorze (PL). Organizátor mešká
s oficiálnymi materiálmi, provizórne boli na web zavesené aspoň základné informácie
vybrané zo zápisnice OŠ, prihláškový formulár a propozície budú doplnené hneď ako ich
PTTK dodá. Príprava 10. MZZT pripadne na KST, záujem prejavili kysuckí turisti, keď to
potvrdia písomne, dostanú poverenie výkonného výboru.
3.3 Príprava 1. a 2. medzinárodného letného zrazu turistov KČT, KST, MTSZ a PTTK
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Český organizátor poskytol na preklad finálne znenie štatútu tohto nového medzinárodného
podujatia. Príležitosťou na podpis dokumentu bude bratislavská ERA konferencia. 1.MLZT
bude v termíne 30.6.-1.7.2016, Ostravice (Beskydy), 2. ročník bude na Slovensku, v réžii
KST, o organizáciu sa zaujíma RR KST Topoľčany.
3.4 Zabezpečenie slovenského úseku 61. Medzinárodnej plavby po Dunaji – TID
V rámci Sekcie VT pracuje stály prípravný výbor TID.sk, jeho členovia sa každoročne
zúčastňujú na konferencii vodáckych zväzov podunajských krajín. Účelom rotujúcej
konferencie (60. konferenciu v minulom roku pripravil TID.sk v Chľabe, tohoročná 61. TID
konferencia bude 9.-11. októbra 2015 v chorvátskom Iloku) je zhodnotenie ukončeného
ročníka splavu (celkové zabezpečenie jednotlivých úsekov) a určenie termínov a záväzných
pokynov pre nasledujúci 61. ročník. VV vzal informácie na vedomie.
4. Aktuálne úlohy propagačnej komisie (D.Valúch)
Nakoľko predseda propagačnej komisie sa ospravedlnil, v jeho neprítomnosti stručne
informoval člen propagačnej komisie D.Valúch.
4.1 Kalendár KST 2016 – pribúda počet podujatí prihlásených do kalendára prostredníctvom
informačného systému. Hlavné podujatia KST - ostala nejasnosť okolo letného zrazu. Ak sa
do 15. októbra neprihlási žiadny slovenský organizátor, požiadame KČT o možnosť pripojiť
63.CZ KST k 1.MLZT. Zahraničné partnerské organizácie boli požiadané o prehľad ich
hlavných podujatí v obvyklom rozsahu. M Fulka spracoval prehľad IVV podujatí, materiál
bol odoslaný aj centrále IVV.
4.2 Členský preukaz – VV ponechal prípadnú integráciu členského preukazu a zľavovej karty
Sphere Card na rozhodnutie XVII. VZ KST, tým sa termín tejto úlohy posúva.
4.3 Príprava publikácií (inovácia TTO záznamníkov, reedícia info-skladačky s profilom
Klubu slovenských turistov), príde na rad až po zostavení kalendára 2016.
4.4 ERA konferencia – z hľadiska propagácie KST je to významná udalosť, informácia je
v predchádzajúcom bode 3. VV vzal informácie na vedomie.
5. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (M.Herchl)
5.1 Výberové konanie na chatárov
Otváranie obálok sa uskutočnilo v určenom termíne, výberová komisia posúdila 16 ponúk na
Zbojnícku chatu, 4 ponuky na Chatu pri Zelenom plese, 3 ponuky na Chatu pod Rysmi a 2
ponuky na Chatu M.R.Štefánika. Výsledok výberu: ku zmene dochádza na Zbojníckej chate,
ako najlepšia bola posúdená ponuka spoločnosti Positiv IX s.r.o., jej konateľka pani
Dominika Dejczöová vystrieda doterajšieho chatára pána Záhora, na ostatných troch chatách
zostávajú doterajší chatári na ďalšie 5-ročné obdobie. Na všetkých 4 chatách bolo súťažou
ponúk dosiahnuté zvýšenie nájmu. P.Dragúň poďakoval členom výberovej komisie.
Uznesenie 91/2015: VV schvaľuje udelenie plakety KST končiacemu nájomcovi Ľ. Záhorovi
– za dlhoročné pôsobenie na Zbojníckej chate a za významný osobný príspevok ku obnoveniu
chaty po požiari v roku 1998. Z: P.Dragúň,sekretariát; T: 18.11.2015.
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 92/2015: VV ukladá zverejniť výsledok výberového konania na nájomcov chát,
víťazných uchádzačov celým menom a poštovou adresou. Z: M.Herchl, sekretariát, T: 13.10.15
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

5.2 Údržba a modernizácia objektov v majetku KST – prebieha podľa plánu.
6. Aktuálne úlohy organizačnej komisie (T.Chudý)
Pre neúčasť podpredsedu pre OaL bol bod odložený na nasledujúce zasadnutie VV. Výzva na
predkladanie návrhov a námetov na modernizáciu stanov – adresne bola odoslaná členom ÚR
KST a zároveň zverejnená na webe.
7. Rôzne
7.1 J.Polomský, člen majetkovej komisie KST - má záujem aktívne sledovať stav chát
a priebeh prác, dohodnutých na stretnutiach zmiešanej majetkovej komisie KST a SHS James
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s chatármi. V tej súvislosti prišiel na zasadnutie VV osobne požiadať, aby bol na uvedené
pracovné stretnutia trvalo delegovaný.
Uznesenie 93/2015: VV schvaľuje účasť J.Polomského, člena majetkovej komisie (MaK)
KST na pracovných zasadnutiach zmiešanej majetkovej komisie KST a SHS JAMES.
Z: M.Herchl, J.Polomský; T: trvale, pokiaľ je J.Polomský členom MaK
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.2 D.Valúch – vyjasnila sa otázka organizátorov pre dve z hlavných podujatí KST:
o pridelenie organizácie 38. zrazu cykloturistov KST požiadala RR KST Stará Ľubovňa,
zrazovým centrom bude Červený Kláštor. O pridelenie 8. stretnutia priaznivcov KST požiadal
OKST Spišské Bystré, v oboch prípadoch je to s podporou príslušnej presunovej sekcie.
Uznesenie 94/2015: VV schvaľuje výber organizátorov 38. Zrazu cykloturistov a 8. Stretnutia
priaznivcov KST, a vystavenie príslušného poverenia. Z: P.Dragúň, T: 30.9. 2016
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.3 P.Dragúň – je tu návrh rámcovej zmluvy o poskytovaní zliav s poskytovateľmi
ubytovania, ktorí sú ochotní dať zľavu členom KST. Plnením zo strany KST je reklamné
zverejnenie na internete a v Kalendári podujatí KST, v dojednanom rozsahu. Návrh vznikol
na podnet predsedu RR KST Turiec J.Harániho, zmluva je aplikovateľná aj pre iné regióny.
Uznesenie 95/2015: VV schvaľuje znenie rámcovej zmluvy o poskytovaní zliav z ceny
ubytovania pre členov KST a poveruje predsedu KST podpísať ju. Z: P.Dragúň, 20.9.2015
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.4 D.Valúch – portál www.adamsport.eu ponúkol za umiestnenie aktívneho loga na webe
KST v sekcii PARTNERI (prelinkovanie na portál adamsport) 10% zľavu na nezľavnený
sortiment a ďalšie 3% zľavy aj na už zľavnené položky (okrem kategórie Totálny výpredaj).
Ponuka platí aj pre sortiment skupiny ďalších, osobou majiteľa spriaznených e-shopov:
horosport.sk, outdoorsport.sk, stanuj.sk a noze-gerber.sk Pre uplatnenie zľavy musí člen KST
v komunikácii s e-shopom uviesť, že je členom KST a identifikovať sa číslom člen.preukazu.
Uznesenie 96/2015: VV schvaľuje umiestnenie aktívneho loga internetového portálu
outdoorového oblečenia a vybavenia Adamsport.eu, ako aj portálov horosport.sk,
outdoorsport.sk, stanuj.sk a noze-gerber.sk (s prelinkovaním na príslušný e-shop) na webe
KST v sekcii partner. Z: P.Dragúň, T: 30.9.2015
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.5 D.Valúch – návrhy na ocenenia, doručené od minulého zasadnutia.
Uznesenie 97/2015: a) VV schvaľuje udelenie zlatého odznaku KST Miroslavovi Vríčanovi,
Oľge Machalíkovej, Vojtechovi Kasanickému a Vladimírovi Hejdovi; udelenie strieborného
odznaku KST Anne Šoškovej a Marte Prochádzkovej; b) VV berie na vedomie udelenie
Čestného uznania KST J. Dlábikovi a Š.Dočárovi; VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené
ocenenia a odoslať navrhovateľom. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.8.2015
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.6 Pracovné cesty na základe pozvánok v pošte.
Uznesenie 98/2015: VV schvaľuje pracovné cesty: predsedu KST P.Dragúňa na otvorenie
turistického centra Galyatető, Mátra (H),dňa 19.9.2015, cestuje na pozvanie MTSZ; predsedu
majetkovej komisie KST M.Herchla na stretnutie s novinármi na Solisku vo Vysokých
Tatrách, k téme ekologizácie tatranských chát, dňa 29.9.2015, pozvanie Slovenských
elektrární a.s.; členov výboru TID.sk Š.Báránya, M.Blahutu a A.Báránya na 61.konferenciu
TID v Iloku (CRO) v termíne 8.-11.10.2015, na pozvanie Chorvátskeho kanoistického zväzu
Z: P.Dragúň, A.Krištofová, cestovatelia; T: v zmysle textu uznesenia
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.7 V.Gábriš – zlepšiť reprezentáciu a propagáciu
športového oblečenia členov VV, s logom KST.

KST vhodným kusom jednotného
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Uznesenie 99/2015: VV ukladá propagačnej komisii pripraviť návrh na odevný prvok
(prípadne viac prvkov - bunda, vesta, tričko a čiapka) s logom KST, ktorý by bol
najuniverzálnejší a najvhodnejší pre reprezentáciu KST pri účasti členov VV na podujatiach.
Z: V.Gábriš, M.Hučko; T:18.11.2015
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.8 P.Dragúň – informoval o príprave a vydaní publikácie Na horách bezpečne a s radosťou,
KST na to žiadal a dostal príspevok z fondu mikroprojektov (EU fond), po zaslaní záverečnej
správy budú vynaložené náklady KST preplatené. O príspevok bolo požiadané spoločne
s KČT (zahraničný partner bol podmienkou), takže z celkových 10 tisíc ks dostane KČT 2
tisíc ks, cca 1 000 ks zostane na sekretariáte - na propagačné účely a ako rezerva, zvyšok
nákladu treba distribuovať na regionálne rady, viac kusov dostanú RR pozdĺž SK/CZ hranice.
7.9 P.Dragúň – požiadal sekretariát o súčinnosť a venovanie väčšej pozornosti osobným
jubileám členov ÚR, prípadne ďalších výkonných a zaslúžilých funkcionárov KST.
7.10 A.Krištofová – poskytla doplnenie k bodu 6.5 v Rôznom (zápisnica zo zasadnutia
19.8.2015) – zúčtovateľným platobným titulom pre preplatenie účasti na školení inštruktorov
môže byť zmluva o účasti na školení.
7.11 A.Krištofová – vo VP 10 – školenia, príloha pre aktuálny rok, treba opraviť hodnotu
honoráru školiteľa z 2 € na úroveň minimálnej mzdy.
7.12 Bol prediskutovaný a prijatý program nasledujúceho zasadnutia VV ako aj návrh
P.Dragúňa na termínový posun októbrového zasadnutia VV zo 14. na 13.10.
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0;

Po vyčerpaní programu predsedajúci ukončil zasadnutie približne o 19.30 hod.
Zapísal: D.Valúch, GS KST
Peter Dragúň
Predseda Klubu slovenských turistov
PRÍLOHA
b) Uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania - dlhodobé úlohy:
Uznesenie 121/2011: VV schvaľuje zásadu, aby bolo prípadné poskytnutie pôžičky 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 pôžička.
Uznesenie 29/2013: VV schválil návrh modelového textu Memoranda o spolupráci KST –
OOCR a splnomocňuje predsedu KST predkladať ho na rokovaniach s oblastnými
organizáciami cestovného ruchu (OOCR). Z: P. Dragúň, T: priebežne
Stav: v plnení. Bez konkrétneho efektu.
Uznesenie 49/2013: VV schvaľuje postup pre použitie 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 mládeže (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 požiadavku predsedu Sekcie mládeže, 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.
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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.
Stav: Správa TANAP odpovedala na žiadosť KST o povolenie umiestnenia info panelu
a pamätnej tabule NVK formou usmernenia – žiadosť s určitými náležitosťami (presná
lokalizácia infoprvkov, náčrt infopanelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) má byť
adresovaná na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP. 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 Užhorod. Poveruje predsedu KST podpísať predmetnú dohodu, ukladá Sekcii
značenia KST odborne pripraviť potrebné podklady a vyčleniť ľudské zdroje na vecné
plnenie predmetu dohody. Z: P. Dragúň, V.Gábriš, E. Škutová; T: priebežne
Stav: záujem o spoluprácu zotrváva v nekonkrétnom štádiu. Ukrajinská strana do konca roku
2014 nešpecifikovala objednávku (školenia, praktické ukážky značenia a pod.). Súvisiace
uznesenie: 197/2013 (viď ďalej).
Uznesenie č.186/2013: VV schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky pre KBT vo výške
2836,66 €, so splátkovým kalendárom rozloženým na 5 rokov. Dohodu o pôžičke urýchlene
pripravia podpredsedovia – štatutári KST. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 30.4.2018.
Stav: pôžička bola na základe dohody poskytnutá, KBT má splátkový kalendár do 30.4.2018.
Druhá splátka (cca 565 €) bola uhradená 12.5.2015. Predsedníčka RK upozornila, že 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, že pre príspevok KST na podujatia organizované
subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.
Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale
Stav: v plnení.
Uznesenie 196/2013: VV ukladá Propagačnej komisii aby pripravila grafický návrh nového
členského preukazu KST. Z: V. Gábriš, M. Hučko; PT: 19.9.2015
Stav: na základe prezentácie Sphere card bola otvorená diskusia o možnosti vydania
integrovanej identifikačnej karty – členský preukaz KST ako súčasť zľavovej karty SPHERE.
Uznesenie 197/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje účasť KST ako lídra v cezhraničnom
projekte Implementácia metodiky turistického značenia na Ukrajine, v súčinnosti s ARD
Transcarpathia Užhorod a projektovými partnermi SACR, KOCR Košický kraj, Regionálne
dátové služby, a.s. Poveruje predsedu KST vypracovaním, podpísaním a podaním projektu.
Z: P. Dragúň, PT: 31.12.2014
Stav: termín uplynul. V prvom hodnotení projektov, uchádzajúcich sa o grant z Nórskych finančných
mechanizmov projekt neuspel, na žiadosť 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 žiadostí 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 najbližšie štyri roky:
2015 – 52. ročník, stretnutie v Detve s výstupom na Poľanu; KST Detva, RR KST Zvolen.
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2016 – 53. ročník, Stará Turá, výstup na Veľkú Javorinu; KST Stará Turá, RR KST Trenčín
2017 – 54. ročník, Svidník, výstup na Čiernu horu; RR Svidník-Stropkov
2018 – 55. ročník, Dobšiná, výstup na Borovniak/Ondrejisko/Čuntavu; KST Dobšiná, RR Rožňava.
Ukladá predsedovi KST priebežne vystavovať poverenia pre organizátorov podujatia.
Z: P.Dragúň, J.Racek; T: podľa textu uznesenia
Stav: v plnení. 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
angažovaných na opravu/údržbu budov v majetku KST (aktuálne napr. na opravu strechy
sídla KST, resp. na zhotovenie dokumentácie pre zamýšľanú Chatu KST na Skalke) výberové
konanie. Výberová komisia bude pozostávať z členov MK, zástupcu ekonomickej komisie
a jedného zo štatutárov. Z: M.Herchl, T: trvale.
Stav: v plnení.
Uznesenie č. 141/2014: VV schvaľuje s pripomienkami návrh Propagačnej komisie KST na
uzavretie 4-ročnej Zmluvy o spolupráci pri vydávaní Kalendára podujatí KST, s firmou ISMC
Slovakia s.r.o. Poveruje predsedu KST podpísať predmetnú zmluvu.
Z: P. Dragúň, T: 10.10.2014
Stav: zmluva bola podpísaná 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 náležitostí (rozpis práca materiálu) musia byť dodávateľovi vrátené na doplnenie.
Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: trvale
Stav: v plnení.
U 179/2014: VV ukladá predsedom sekcií KST dodržiavať pri dokladovaní aktívov tento
postup: zasielať originály dokumentácie z aktívu (prezenčná listina, hromadné vyúčtovanie,
zápisnica s uzneseniami) na sekretariát, samotný zápis s uzneseniami zasielať aj mailom na
ustredie@kst.sk. Z: S.Andrási, V.Gábriš, predsedovia sekcií; T: trvale
Stav: 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, že 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
požiadavky na nasledujúci rok uplatnili vždy do 31. augusta prebiehajúceho roku, aby ich
bolo možné vziať do úvahy pri zostavovaní návrhu rozpočtu na ďalší rok.
Z: A.Krištofová, predsedovia sekcií a komisií; T: každoročne 31.8.
Stav: v plnení.
U 195/2014: VV žiada všetkých, čo budú orgánmi KST vyslaní na pracovné cesty v roku
2015, aby od začiatku roka 2015 vypĺňali elektronické tlačivo cestovného príkazu a uvádzali
v ňom zdroj rozpočtového krytia (možnosti: rozpočet sekcie/komisie, rozpočet VV, rozpočet
na vybrané podujatia, resp. na medzinárodnú činnosť). Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale
Stav: v plnení.
U 196/2014: VV ukladá sekretariátu zabezpečiť, aby všetky faktúry investičného charakteru
doručené do sídla KST boli vždy obratom oskenované a postúpené predsedovi MaK.
Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: trvale
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Stav: v plnení.
U 06/2015: VV ukladá sekcii značenia zabezpečovať spracovanie podkladov v zmysle
príkazných zmlúv (zúčtovanie práce značkára v teréne) priebežne, vždy 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 bežného 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.
U 14/2015: VV schválil s pripomienkou znenie modelovej Príkaznej zmluvy pre značkárov na
rok 2015. Z: A.Krištofová, E.Škutová; T: priebežne
Stav: v plnení.
U 37/2015: VV schvaľuje rozpočet KST 2015 s predloženými úpravami.
Z: A.Krištofová; T: priebežne, 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 10.00
09.12.2015 v Bratislave, so začiatkom o 10.00
Z: P.Dragúň a všetci členovia VV, T: priebežne do konca roku 2015
Stav: v plnení.
Uznesenie 54/2015: VV schvaľuje doplnenie zásad prípravy celoslovenských zrazov
o pravidlo: ak organizátor nemá možnosť 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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