Zápisnica zo zasadnutia VV KST, chata Magura, 12.-13.10.2015

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
v chate Magura pod Kľačianskou Magurou 12. – 13.10.2015
Prítomní:
členovia VV: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl, V.Gábriš, M.Ziman, S.Andrási
prizvaní: M. Šarvanec, A.Mazániková, J.Pullmann, D.Valúch
ospravedlnili sa: T.Chudý, J.Puncochář.

1.
2.
3.
4.
5.

Program podľa pozvánky:
kontrola plnenia uznesení VV; P.Dragúň, D.Valúch
aktuálne úlohy Sekcie mládeţe; S Andrási, M.Šarvanec
aktuálne úlohy organizačnej komisie (príprava zmeny stanov); T.Chudý
aktuálne úlohy propagačnej komisie (kalendár 2016); V.Gábriš, D.Valúch
rôzne
Program zasadnutia začal v pondelok 12.10., po večeri. P.Dragúň ospravedlnil neúčasť
T.Chudého zo zdravotných dôvodov, navrhol ponechať kontrolu plnenia uznesení na
nasledujúci deň, vypustiť bod 3 a otvoriť pracovný program zasadnutia diskusiou k bodu 2.
Ďalšie návrhy na doplnenie/zmenu programu neodzneli. Pre účely zápisu je zachované
poradie bodov podľa pozvánky.
1. Kontrola plnenia uznesení VV
a) uznesenia splnené, alebo zrušené: 55, 81, 87, 92, 94, 95, 96, 97, 98 z roku 2015
b) uznesenie presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: 93/2015
c) uznesenia 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: 18.11.2015
Stav: podklady ţiadosti treba zaslať na posúdenie kontaktnej osobe akreditačnej komisie pre
ďalšie vzdelávanie (MŠVVaŠ, sekcia celoţivotného vzdelávania), zatiaľ sa tak nestalo.
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: 31.12.2015
Stav: plynie predĺţený termín, riešením boli v rámci sekcie poverení M.Kubla a R.Šimko.
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: 18.11.2015
Stav: delegované na sekretariát, úloha mešká.
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: 31.12.2015
Stav: do STN treba doplniť aj pravidlá koexistencie TZT a značenia tématických pútnických
ciest (Mariánska, Jakubská, Barborská, atď.), predĺţenie termínu do konca roku.
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 predĺţený termín.
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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: 18.11.2015
Stav: preverujú sa okolnosti predaja domu turistiky Bardejov, či sa neplatilo za energie po
termíne predaja.
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: plynie predĺţený termín. Podklady od sekcie PT, CT a sekcie mládeţe sú neúplné.
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 uţ urgoval dodávku podkladov pre zhotovenie kalendára a
vystavenie objednávky. Jednotková cena podľa zmluvy s ISMC je 1,1084 €.
Uznesenie 41/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť prehľad TZT ktoré doteraz neboli
zdigitalizované. Z: S.Andrási, E.Škutová; T: 18.11.2015
Stav: plynie predĺţený termín.
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: 18.11.2015 (dovtedy informovať na kaţdom zasadnutí VV)
Stav: konferencia prebehla k plnej spokojnosti prezídia ERA a delegátov, dobieha záverečné
vyúčtovanie všetkých sluţieb (agentúra Supravia), D.Valúch ţiada o predĺţenie termínu do
nasledujúceho zasadnutia VV. P. Dragúň – bolo to pekné, hanbu sme si nespravili, ale
praktické dôsledky sú otázne. M. Herchl – existencia ERA a naše členstvo v nej má význam,
asociácia je zástupcom turistov voči inštitúciám a legislatíve EU. A.Krištofová – mňa
znervózňuje, ţe som stále nevidela zmluvu s tou agentúrou.
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. PT: 18.11.2015
Stav: plynie predĺţený termín. Situáciu okolo pozemkov bude T. Chudý konzultovať s
právnickou kanceláriou Schubert & partners.
Uznesenie 49/2015: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s propagačnou komisiou pripraviť
návrh zabezpečenia novej edície tradičných záznamníkov Za Krásami Slovenska a Hrady
a zámky Slovenska. Z: V.Gábriš, J.Racek, M.Hučko; PT: 18.11.2015
Stav: plynie predĺţený termín. A. Mazániková zabezpečí prepis do PC. P. Dragúň preverí
moţnosť rýchlejšej digitalizácie - cez program umoţňujúci konverziu textu z pdf do wordu.
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 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: aktív sa uskutočnil, za predsedu sekcie schválil Maroša Šarvanca. Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie 75/2015: VV schvaľuje delegátov VV KST na hlavné podujatia, ktoré sa konajú
v období september aţ 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
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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. Delegáti nominovaní na podujatia, ktoré sa uţ uskutočnili, podali informáciu.
Medzinárodné majstrovstvá PTZ, Mikulášovice (ČR),S.Andrási – 16 hodín cesty poznačilo
výkonnosť našich, inak ale veľmi dobrá skúsenosť, veľmi dobre zorganizované majstrovstvá.
11.Medzinárodná olympiáda TOM, Trebišov, S.Andrási - podujatie bolo zorganizované dobre
(Taššová, Kajda), z ČR sa zúčastnila Opava, Ostrava, Frýdlant, aţ na počasie bolo všetko OK,
dopoludnia športové súťaţe, poobede výlety.
7.Stretnutie priaznivcov KST, Oščadnica - Veľká Rača, A.Krištofová - dobre pripravené, len
zmoknuté, určite to malo vplyv na menšiu účasť. M. Ziman – keď porovnám 6. a 7. Stretnutie
priaznivcov KST, pýtam sa, či netreba vypracovať nejaký štatút, predpisujúci čo má byť
štandardne zabezpečené v rámci tohto podujatia. Ak sa platí účastnícky poplatok, niečo by
mal za to účastník dostať.
Otvorenie EURORANDO 2016, Hrčava (ČR), P. Dragúň – vďaka tomu, ţe sa zúčastnilo aj
celé prezídium ERA a niekoľko ďalších účastníkov bratislavskej konferencie, bola účasť
naozaj medzinárodná, zjavil sa tam aj predseda PTTK. Na môj vkus príliš veľa rečníkov, inak
dobre. Som zvedavý koľko budeme mať v kalendári podujatí, hlásiacich sa k EURORANDO.
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 ţiadosť o stretnutie, priebeţne je urgovaná
mailom aj telefonicky, zatiaľ bezvýsledne; predĺţenie termínu.
Uznesenie 77/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť záloţné projekty na účelné pouţitie
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 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: Publikácia bola vydaná, stálo to 462 €. 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.týţdeň
Z: A.Krištofová, predsedovia IK; T: 31.10.2015

Stav: termín plynie
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
Stav: DV informoval o získanej ponuke. U87/2015 splnené, vypúšťa sa. Ďalší krok: pozvať
dodávateľa, ktorý dal cenovú ponuku, na obhliadku.
Uznesenie 88/2015: VV ukladá učebno-metodickej a propagačnej komisii prekonzultovať
potrebné úpravy vo vizuáli kvalifikačného preukazu KST a vyţiadať cenovú ponuku pre
vytlačenie novej edície v náklade 1 000 ks. Z: V.Gábriš, M. Belas; T: 18.11.2015
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Stav: bola vyţiadaná cenová ponuka, plynie predĺţený termín.
Uznesenie 89/2015: VV ukladá oboznámiť členov ÚR a delegátov VZ KST s obchodnými
podmienkami aj dôsledkami prípadného spojenia členského preukazu KST so SphereCard
(zaťaţenie rozpočtu KST v prospech získania výhody pre členov) a ponechať rozhodnutie
o nákupe Sphere Card na XVII. Valné zhromaţdenie KST, ktoré bude v apríli 2016.
Z: P.Dragúň, T: 15.3.2016
Stav: termín plynie
Uznesenie 90/2015: VV ukladá učebno-metodickej komisii pripraviť v spolupráci so sekciou
LT učebné texty pre lektorov a účastníkov inštruktorských kurzov lyţiarskej turistiky, v
elektronickej podobe. Z: V.Gábriš, M.Belás, L.Škumát; T: 1.12.2015
Stav: termín plynie
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 poţiari v roku 1998. Z: P.Dragúň,sekretariát; T: 18.11.2015.
Stav: termín plynie.
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
Stav: U92/2015 splnené, vypúšťa sa.
A. Krištofová – na kaţdú chatu treba doručiť knihu História turistiky.
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
Stav: Poverenia boli vystavené, odoslané. U95/2015 splnené, vypúšťa sa.
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
Stav: zmluva bola obojstranne podpísaná. U96/2015 splnené, vypúšťa sa. Nové uznesenie
č.101/2015 je zapísané v závere kontroly plnenia uznesení.
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
Stav: v plnení, vypúšťa sa zo sledovania.
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
Stav: Ocenenia boli vystavené, odoslané. Splnené, vypúšťa sa.
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
Stav: pracovné cesty sa uskutočnili, cestovatelia podali správu. Splnené, vypúšťa sa. M. Herchl –
energetický audit od ENEL pre Chatu MRŠ bude, len to dlhšie potrvá, majú veľa ţiadateľov.

Uznesenie 100/2015: 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.

4

Zápisnica zo zasadnutia VV KST, chata Magura, 12.-13.10.2015

Z: V.Gábriš, M.Hučko; T:18.11.2015
Stav: termín plynie
Nové uznesenie prijaté v rámci kontroly plnenia uznesení:
uznesenie 101/2015: VV odporúča a) aplikovať schválenú rámcovú zmluvu o poskytovaní
zliav z ceny ubytovania pre členov KST na všetky RR KST, ktoré majú v prevádzke
ubytovacie zariadenie pre turistickú verejnosť; b) ponúknuť zmluvu aj ostatným
poskytovateľom zľavneného ubytovania pre členov KST (uvedeným v Kalendári podujatí
KST 2016). Z: P.Dragúň, T: 31.12.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

2. Aktuálne úlohy sekcie mládeže
P. Dragúň uviedol Maroša Šarvanca ako čerstvo zvoleného predsedu sekcie mládeţe.
M. Šarvanec - od 12 rokov som členom TOM, doteraz som bol členom sekcie, venoval som sa
najmä PTZ, propagácii, dopĺňaniu informácií na web. V činnosti sekcie neplánujem ţiadne
revolučné zmeny. Chcem sa zamerať na udrţanie, prípadne oţivenie doterajších nosných
činnosti - súťaţenia v PTZ a účasti na stretnutiach TOM pri zrazoch dospelých turistov. Zo
svojej doterajšej práce v sekcii viem, ţe pre turistickú omladinu je práve pretekanie
najpríťaţlivejšia činnosťou, vzťah k turistike vzniká postupne, popri tom. Pri plánovaní
výjazdov turistického oddielu mládeţe treba zohľadňovať rozdielnu solventnosť detí (resp.
ich rodičov), vzdialené atraktívne ciele našťastie nie sú hlavným lákadlom. Deti hodnotia
atraktivitu podujatia nie podľa toho KDE a ČO absolvujú, ale S KÝM tam budú. A či tam
bude wifi... M.Herchl – sekcia mládeţe by mala venovať pozornosť nielen TOM-íkom
a pretekom, ale mládeţi celkove. Mladí turisti sú aj mimo TOM, robia klubovú, resp. rodinnú
turistiku. S.Andrási – pracovné stretnutie sekcie so zameraním na program budúceho roka
bude v Starej Lesnej 28.11., v Trebišove sme vyriešili len vedenie sekcie. V.Gábriš – nič proti
PTZ, ale peniaze, ktoré sú v rozpočte pre sekciu mládeţe by nemali ísť len na preteky.
M.Herchl – treba sa pozrieť pár rokov dozadu, v programe stretnutia TOM by popri turistike
nemali chýbať športové hry, diskotéky, projekcie outdoorových filmov. S.Andrási – sú TOMy (cca 23), ktoré sa venujú PTZ, sú TOM-y (cca 10), ktoré sú „zrazové“, z toho sú 4 TOM-y
čo robia to aj to. A sú TOM-y, ktoré sa deklarujú ako TOM, a pôsobia si len tak popri klube,
v ktorom sú ich rodičia. Na základných školách v minulých rokoch hockde pozakladali
turistické krúţky, ale väčšinou sú to ţiaľ, iba také pseudokrúţky, cez ktoré sa školy snaţili
získať financie. P. Dragúň – o financie sa kaţdý snaţí ako vie, aj KST sa musí uchádzať
o projekty. V.Gábriš – nehovorím, ţe si mládeţnícka turistika nezaslúţi podporu, no
povaţujem za nepomer, ak Sekcia mládeţe dostane z rozpočtu 3-4 tisíc € na PTZ, čiţe pre,
povedzme, 100 aktívnych pretekárov, kým Sekcia VhT dostane 300 € pre 300 aktívnych VhT
turistov, alebo Sekcia cykloturistiky 300 € pre 400 aktívnych cykloturistov. M.Herchl –
nejaká univerzálna výhoda pre všetkých mládeţníkov, bez rozdielu, či sú v TOM-e alebo
v klube s rodičmi sa hľadá ťaţko. Moţno zrušenie, alebo úľavy účastníckych poplatkov na
zrazoch. P. Dragúň – PTZ je aktivita, ktorú chceme zachovať aj rozširovať, zároveň chceme
urobiť niečo aj pre mládeţ, ktorá nie je zapojená do súťaţí PTZ. Z hľadiska poplatkov
zvýhodnená účasť na zrazoch pre vekové kategórie mládeţe, to sa mi zdá ako dobré riešenie.
S.Andrási – nezabúdajme na vedúcich. Mať na starosti cudzie deti, to je veľká zodpovednosť.
Kto si to nevyskúšal, ani netuší, aká je to náročná, bezoddychová a stresujúca činnosť.
Vedúcich, ktorí majú v oddiele minimálne 5 detí, by motivovalo, keby sa spomenuté výhody
vzťahovali aj na nich. A.Krištofová – konkrétne, teraz sa blíţi zimný zraz, prenesieme tieto
náklady na organizátora? P.Dragúň – zatiaľ to berme ako perspektívny zámer. Iná otázka je,
či má sekcia stále záujem o právnu subjektivitu? S.Andrási – áno, bez ambície odtrhnúť sa od
KST. V.Gábriš – doterajšia výzva ohľadom aktualizácie zoznamu inštruktorov bola zameraná
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na presunové sekcie, ale aj Sekcia mládeţe musí predloţiť aktualizovaný zoznam
inštruktorov/cvičiteľov, treba vyuţiť nedávno aktualizovaný adresár TOM. Po diskusii boli
prijaté dve uznesenia:
Uznesenie 102/2015: VV ukladá sekcii mládeţe pripraviť návrh modelu právnej subjektivity
na prerokovanie v ÚR a VZ. Z: S. Andrasi, T. Chudý, M. Šarvanec T: 30.1.2016
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie 103/2015: VV ukladá sekcii mládeţe pripraviť motivačný leták – informáciu o
PTZ pre školy. Z: S.Andrasi, M.Šarvanec T: 18.11.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

P.Dragúň poďakoval M.Šarvancovi za účasť na zasadnutí, zaţelal mu úspešné pôsobenie na
čele Sekcie mládeţe a vyjadril nádej, ţe spolupráca sekcie s výkonným výborom bude
otvorená a konštruktívna.
3. Aktuálne úlohy organizačnej komisie
Vzhľadom na ospravedlnenú neúčasť T.Chudého bol bod vypustený z programu.
4. Aktuálne úlohy propagačnej komisie
Záleţitosti súvisiace s propagáciou boli prediskutované v rámci kontroly uznesení.
5. Rôzne.
5.1. P.Dragúň, príprava na VZ AŠPV SR.
Uznesenie 104/2015: VV KST schvaľuje:
a) delegátov na VZ AŠPV SR, ktoré sa uskutoční v Bratislave, v Dome športu, dňa
13.11.2015, v zloţení: P.Dragúň, V.Gábriš, E.Škutová, D. Kaliský, J.Pullmann, J.Puncochář.
b) návrh na ocenenie za dlhoročnú činnosť pre AŠPV SR: Ladislav Khandl, Miroslav Herchl.
c) personálny návrh za KST do orgánov AŠPV SR: predseda – Dr. Ján Holko, doterajší
predseda AŠPV SR; podpredseda – Ing. Peter Dragúň, predseda KST; delegát KST vo VV
AŠPV SR - Ing. Peter Dragúň, predseda KST; člen kontrolnej komisie – Ing. Ján Pullmann,
člen revíznej komisie KST. Z: P.Dragúň, delegáti T: 13.11.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

5.2 Návrhy na ocenenia, doručené od minulého zasadnutia – návrh z RR KST Trenčín.
Uznesenie 105/2015: a) VV schvaľuje udelenie strieborného odznaku KST Jozefovi Šebovi
a Štefanovi Malaskovi b) VV berie na vedomie udelenie Čestného uznania KST Gabriele
Holičkovej, Márii Bublovej, MUDr. Dominikovi Kosorínovi, Milošovi Musilovi a Ľudmile
Bezecnej; VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia a odoslať navrhovateľom.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.8.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

5.3 V.Gábriš predloţil návrh Hlavných podujatí KST 2016.
Uznesenie 106/2015: VV KST schvaľuje zoznam hlavných podujatí KST na rok 2016 a
ukladá sekretariátu zverejniť ich na www.kst.sk. Z: P.Dragúň, T: 20.10.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

5.4 M.Ziman informoval o príprave 49. ZZ KST, 28. - 31.1.2016 v Banskej Štiavnici.
Prihlášku a spravodaj dajú na web do konca októbra. VV vzal informácie na vedomie.
5.5 D.Valúch: čo sa týka prihlasovanie členov KST na 9. MZZT v Poľsku, sekretariát
v súčasnom dvojčlennom zloţení nestíha poskytovať takýto servis. Všetky potrebné
informácie pre prihlásenie sa a zaplatenie účastníckeho poplatku boli zavesené na web,
a hromadným mailom zaslané predsedom RR s usmernením, aby sa záujemcovia z radov KST
prihlasovali priamo. VV vzal informáciu na vedomie.
5.6 P.Dragúň predniesol dva námety na vyuţitie súčasných komunikačných technológií pre
zlepšenie kontaktu s členskou základňou:
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- skúsme vytvoriť mailový adresár členov KST (v členení po regiónoch, bez nároku na
úplnosť). Do tabuľky nahlasovania poistencov pre rok 2016 stačí zadefinovať mailovú adresu.
Niektoré dôleţité informácie by potom mohli byť postúpené členskej základni priamo.
- tématické turistické odznaky (TTO) sú pre mnohých zaujímavou motiváciou, no
dokladovanie plnenia podmienok odznaku formou pečiatkovania záznamníkov je uţ trochu
archaické. Dalo by sa to robiť na úrovni doby, elektronicky, vyuţitím aplikácie v mobile.
Začali sme diskusiu s ľuďmi z KČT a MTSZ o prípadnom spoločnom vyuţití programu
Locus. Niekto má rad pečiatky, takţe dokladovanie cez Locus môţe byť ako alternatívna
moţnosť, paralelne s klasickým pečiatkovaním záznamníkov.
5.7 P. Dragúň: sekcia značenia hlási, ţe program na objednávanie smeroviek im uţ funguje.
5.8 A.Krištofová: mňa zaujíma ako sekcia značenia zúčtuje plnenie zmluvy KST – TSK,
potrebujem si vyjasniť technickú stránku.
5.9 M.Herchl poskytol dve informácie týkajúce sa objektu na Kokave: Spracovateľ
energetického certifikátu poţaduje informácie o nákladoch na kúrenie z obdobia, keď RZ
Kokava ešte fungovalo. Bol tam kotol na pevné palivo, nemáme však faktúry, to boli náklady
nájomcu, s ktorým sa KST nerozišiel v dobrom.
Vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav, pán Leopold Gregor, ktorý posledných rokoch na
objekt v Kokave dohliadal, ako správca končí. Ohlásil to jeho syn, ktorý zároveň prejavil
záujem, ţe by v tom na dohodu pokračoval on, za 70 € mesačne.
Uznesenie 107/2015: VV berie na vedomie ukončenie zmluvnej spolupráce s pánom
L.Gregorom starším a schvaľuje aby ho vo funkcii správcu nevyuţívaného objektu RZ
Kokava-Háj nahradil jeho syn L. Gregor, výška odmeny 70 €/mesačne.
Z: A.Krištofová, T: 30.11.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

5.10 P. Dragúň: Rozhodnutie stavebného úradu Kremnica o predĺţení platnosti územného
rozhodnutia k stavebnej parcele na Skalke bolo doručené na Turservis KST s.r.o. Keďţe
eseročka je v likvidácii, treba Rozhodnutie previesť na KST, poradíme sa o tom s právnou
kanceláriou Schubert.
Po vyčerpaní programu predsedajúci ukončil zasadnutie o 12:30, na záver poďakoval
J.Pullmannovi za vytvorenie dobrých podmienok pre zasadnutie VV KST na Chate Magura,
patriacej KST Vrútky.
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 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).
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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.
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: 19.9.2015
Stav: na základe prezentácie Sphere card bola otvorená diskusia o moţnosti 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 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 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
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programu 4 odporučila Váš projekt 2526/2014/ONG do rezervného zoznamu programu na 1. mieste.
V prípade uvoľnenia finančných prostriedkov pre Váš projekt Vás budeme kontaktovať.“

Uznesenie 202/2013: VV ukladá štatutárom KST aby všetky kroky smerujúce k schváleniu
opráv a úprav na objektoch v majetku KST, ako aj spojené s nakladaním s majetkom, vrátane
odsúhlasovania prác a ich preplácania vopred konzultovali s MaK KST.
Z: P. Dragúň, A.Krištofová; T: trvale.
Stav: v plnení.
Uznesenie 29/2014: VV na návrh sekcie PT KST schvaľuje lokality a organizátorov
tradičného podujatia Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na najbliţšie štyri roky:
2015 – 52. ročník, stretnutie v Detve s výstupom na Poľanu; KST Detva, RR KST Zvolen.
2016 – 53. ročník, Stará Turá, výstup na Veľkú Javorinu; KST Stará Turá, RR KST Trenčín
2017 – 54. ročník, Svidník, výstup na Čiernu horu; RR Svidník-Stropkov
2018 – 55. ročník, Dobšiná, výstup na Borovniak/Ondrejisko/Čuntavu; KST Dobšiná, RR Roţňava.
Ukladá predsedovi KST priebeţne vystavovať poverenia pre organizátorov podujatia.
Z: P.Dragúň, J.Racek; T: podľa textu uznesenia
Stav: v plnení. 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.
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.
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Z: A.Krištofová, predsedovia sekcií a komisií; T: kaţdoročne 31.8.
Stav: v plnení.
U 195/2014: VV ţiada všetkých, čo budú orgánmi KST vyslaní na pracovné cesty v roku
2015, aby od začiatku roka 2015 vypĺňali elektronické tlačivo cestovného príkazu a uvádzali
v ňom zdroj rozpočtového krytia (moţnosti: rozpočet sekcie/komisie, rozpočet VV, rozpočet
na vybrané podujatia, resp. na medzinárodnú činnosť). Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale
Stav: v plnení.
U 196/2014: VV ukladá sekretariátu zabezpečiť, aby všetky faktúry investičného charakteru
doručené do sídla KST boli vţdy obratom oskenované a postúpené predsedovi MaK.
Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: trvale
Stav: v plnení.
U 06/2015: VV ukladá sekcii značenia zabezpečovať spracovanie podkladov v zmysle
príkazných zmlúv (zúčtovanie práce značkára v teréne) priebeţne, vţdy do 30 dní od
vykonania práce, posledný termín odovzdania vykonaných prác je 30.11. Tento záverečný
termín ako aj osobný účet príslušného značkára treba uviesť priamo v texte príkaznej zmluvy.
Skontrolované podklady pre vyplatenie značkárov musí sekcia značenia odovzdávať na
spracovanie do mzdového systému OLYMP najneskôr 12. dňa beţného mesiaca. Posledným
dňom na odovzdanie výplat na výpočet do systému OLYMP v kalendárnom roku 2015 bude
12.12.2015. Z: S.Andrási, E.Škutová; T: trvale
Stav: v plnení.
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 10.00
09.12.2015 v Bratislave, so začiatkom o 10.00
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.
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
___
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