Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Bratislave, dňa 9.12.2015

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
v Bratislave, 9.12.2015

Prítomní:
členovia VV: P. Dragúň, A. Krištofová, T. Chudý, M. Herchl, V. Gábriš, M. Ziman,
prizvaní: Š. Hudák, J. Pullmann, J. Puncochář, D.Valúch; z externého prostredia T. Bandzi,
NFA Group; J.Letko, Unionsoft.
Ospravedlnili sa: S. Andrási , E. Rusnák, A. Mazániková, T. Petrík (vyslal náhradníka).
Program podľa pozvánky:
kontrola plnenia uznesení VV
Nový zákon o športe, dôsledky pre KST
Návrhy na zmeny stanov KST
Výkonnostná turistika, aktuálny stav
Aktuálne úlohy Sekcie cykloturistiky
Platforma Membery; NFA Group – spresňujúce prezentácie
Rôzne

P.Dragúň, D.Valúch
P.Dragúň, T.Chudý
P.Dragúň, T.Chudý
P.Dragúň, M.Petrík
V.Gábriš, E.Rusnák

P.Dragúň privítal prítomných, ospravedlnil neprítomných. Informoval, že na úvod dostane
slovo prizvaný predstaviteľ NFA Group, potom člen klasifikačnej komisie Š. Hudák,
zastupujúci M. Petríka, po ňom ďalší prizvaný z externého prostredia, p. Letko zo spoločnosti
Unionsoft; bod „Aktuálne úlohy Sekcie cykloturistiky“ navrhol, vzhľadom na neúčasť
E.Rusnáka, odročiť na nasledujúce zasadnutie; body „Nový zákon o športe – dôsledky pre
KST a „Návrhy na zmeny stanov KST“ navrhol prerokovať v jednom bloku. Ďalšie návrhy
na zmenu/doplnenie programu zasadnutia nezazneli. (Poznámka zapisovateľa: Pre účely
zápisnice je zachované poradie bodov podľa pozvánky).
1. Kontrola plnenia uznesení VV
a) splnené: 55/2014 a uznesenia 46, 47, 75, 88, 107, 112, 113, 114, 115 /2015
b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: 41/2015, 109/2015
c) uznesenia v sledovaní:
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: 13.1.2016
Stav: Citácia zo stanoviska, získaného od akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie,
MŠVVaŠ, sekcia celoživotného vzdelávania:
Podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2010
predmetom akreditácie sú iba: a/ vzdelávacie programy, ktoré vedú k doplneniu, obnoveniu,
rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti; b/ vzdelávacie
programy, ktoré vedú k čiastočnej kvalifikácii alebo k úplnej kvalifikácii, ktorou sa účastník ďalšieho
vzdelávania pripravuje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na vykonávanie jednej alebo viacerých
pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré získal kvalifikáciu prostredníctvom
školského vzdelávania; to platí aj pre tých účastníkov ďalšieho vzdelávania, ktorí nie sú kvalifikovaní
pre žiadne povolanie. Navrhovaný vzdelávací program zameraný na vzdelávanie značkárov
turistického značenia nemožno považovať za vzdelávacie programy podľa písmena a) alebo b),
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nakoľko „Značkár turistického značenia“ nie je považovaný za kvalifikáciu. Záver: Vami navrhovaný
vzdelávací program nie je predmetom akreditácie podľa uvedeného zákona.
Odporúčanie: Vzdelávací program zameraný na vzdelávanie značkárov turistického značenia môžete
uskutočňovať podľa § 4, odseku 2 uvedeného zákona ako neakreditovaný vzdelávací program, za
predpokladu, že máte v predmete činnosti vzdelávanie alebo iné činnosti súvisiace so vzdelávaním.

P.Dragúň – ešte treba položiť otázku, či získané stanovisko zohľadňuje prípad, keď značkári
pracujú za odmenu. Uznesenie zatiaľ nevypúšťať 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.
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: 13.1.2016
Stav: p. Komzalovi (Rheinzink SK, s.r.o.) boli odoslané údaje za KST.
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: plynie predĺžený termín.
U 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii spoločnosti
TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, PT: 13.1.2016
Stav: plynie predĺžený termín. Čaká sa na vyjadrenie okresného súdu.
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: 13.1.2016
Stav: pri neúčasti A.Mazánikovej nie sú k dispozícii poznatky revíznej komisie (z prešetrenia
spôsobu čerpania a úhrady energií pre DT Bardejov v období prípravy predaja objektu).
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: 13.1.2016
Stav: V. Gábriš opätovne vyzval predsedov sekcií, aby zverejnili, resp. dodali na sekretariát
plány práce na rok 2016, vrátane plánovaných školení, a zoznam inštruktorov II. triedy.
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, objednávka bola odoslaná, kalendár pôjde do tlače v 2. dekáde decembra.
Uznesenie 41/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť prehľad TZT ktoré doteraz neboli
zdigitalizované. Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 31.12.2016
Stav: cca 80 % je zdigitalizovaných, ostatné do konca roku 2016. Úlohu preniesť medzi
dlhodobé.
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; PT: 9.12.2015 (dovtedy informovať na každom zasadnutí VV)
Stav: realizáciou konferencie bolo uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Doriešenie
finančného vysporiadania konferencie sleduje nové uznesenie č.108/2015, viď ďalej.
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: 9.12.2015
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Stav: možnosť získať predmetné pozemky od terajších užívateľov je podmienená úspechom
v súdnom konaní. Náklady by boli vysoké, pravdepodobnosť úspešnosti nízka. Riešitelia
neodporúčajú ísť do sporu o predmetný pozemok. Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
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: 17.2.2016
Stav: Po prepise pôvodného textu záznamníka do wordu bol dokument postúpený
regionálnym radám na aktualizáciu. Z viacerých RR prišli korektúry. P. Dragúň uložil
sekretariátu poďakovať predsedom RR ktorí reagovali a ostatných požiadať o písomné
potvrdenie súhlasu s obsahom záznamníka. Predĺžený termín.
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 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: uskutočnilo sa už aj kalendárne posledné hlavné podujatie – festival Ľudia a hory.
Za VV sa ho ako delegát zúčastnil V.Gábriš, vo svojej správe hodnotil veľmi pozitívne.
Doplnil Š.Hudák: jubilejný ročník sa vydaril nad očakávanie, kvalitné prezentácie pútali
pozornosť preplnenej kinosály (J.Brudňák – Expedícia Nord Cap 2014, V.Porvazník - Jachtou
okolo sveta, L.Kulanga – Tatranská nosičská legenda, M. Gablík – Spomienky na Everest,
exprezident SR J. Šuster – Kamčatka). Dramaturgiu sa darí držať na vysokej úrovni vďaka
spolupráci s mestom Turčianske Teplice. P.Dragúň ocenil, že festival je kvalitný, etablovaný,
zaujímal sa či zakladatelia festivalu (generácia Š.Hudáka) majú komu odovzdať skúsenosti.
Š Hudák uistil, že kontinuita bude zachovaná. Uznesenie ako celok splnené, vypúšťa sa.
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.
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; PT: 9.12.2015
Stav: po odobrení ponukovej ceny nasledovala objednávka, momentálne už preukazy boli
vytlačené a dodané. Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
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.

3

Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Bratislave, dňa 9.12.2015

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 lyžiarskej turistiky, v
elektronickej podobe. Z: V.Gábriš, M.Belás, L.Škumát; PT: 13.1.2015
Stav: k termínu zasadnutia nebola k dispozícii aktuálna informácia. Predĺžený termín.
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
Stav: termín plynie. Sekretariát pripraví list v mene predsedu a rozpošle v zmysle uznesenia.
Uznesenie 102/2015: VV ukladá sekcii mládeže pripraviť návrh modelu právnej subjektivity
na prerokovanie v ÚR a VZ. Z: S. Andrasi, T. Chudý, M. Šarvanec T: 30.1.2016
Stav: termín plynie
Uznesenie 103/2015: VV ukladá sekcii mládeže pripraviť motivačný leták – informáciu o
PTZ pre školy. Z: S.Andrasi, M.Šarvanec PT: 13.1.2016
Stav: Zatiaľ nebol predložený. Predĺžený termín
Uznesenie 107/2015: VV berie na vedomie ukončenie zmluvnej spolupráce s pánom
L.Gregorom starším a schvaľuje aby ho vo funkcii správcu nevyužívaného objektu RZ
Kokava-Háj nahradil jeho syn L. Gregor, výška odmeny 70 €/mesačne.
Z: A.Krištofová, T: 30.11.2015
Stav: DVP s L.Gregorom mladším pripravená, podpísaná. Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie 108/2015: VV neschvaľuje úhradu faktúr predložených agentúrou SUPRAVIA
(Meet Centives) a trvá na pôvodnej požiadavke vyrovnaného rozpočtu ERA konferencie.
Z: P.Dragúň, D.Valúch T: 31.12.2015.
Stav: Termín plynie. D.Valúch informoval, že sa mu dodatočne podarilo sponzorsky získať
prostriedky, ktoré výrazne znížia záväzok KST voči agentúre, no dosiahnuť úplne vyrovnaný
rozpočet už nie je reálne.
Uznesenie 109/2015: VV ukladá majetkovej komisii zapracovať úpravy formuláru
inventárneho zápisu (ku každej položke od roku 2015 uvádzať rok nadobudnutia a
obstarávaciu cenu) a dbať na dôsledné vyraďovanie položiek, ktoré už stratili úžitkovú
hodnotu. Z. M.Herchl, T: trvale
Stav: vzhľadom na termín „trvale“ preradiť U109/2015 do Prílohy, medzi dlhodobé úlohy.
Uznesenie 110/2015: VV schvaľuje objednávku odevných súčasti s logom KST pre členov
VV KST, vo finančnom limite 950 €, t.j. v hodnote finančného daru, ktorý bol KST
poskytnutý na tento účel. Z: A.Krištofová, PT: 13.1.2016
Stav: nebol ukončený výber dodávateľa. Predlžený termín.
Uznesenie 111/2015: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing zohľadniť
pripomienky a predložiť spresnený návrh rozpočtu na januárové zasadnutie VV.
Z: A.Krištofová, T: 13.1.2016
Stav: termín plynie.
Uznesenie č. 112/2015: VV schvaľuje pre 49. zimný zraz turistov KST príspevok z rozpočtu
KST 2016 vo výške 3 000 €, ukladá sekretariátu pripraviť Zmluvu o príspevku.
Z: P.Dragúň, T: 9.12.2015
Stav: Zmluva bola podpísaná. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č.113/2015: VV ukladá M. Herchlovi pripraviť súpis možných požiadaviek na
využiteľnosť platformy Membery pre účely KST. Z: M.Herchl, T: 30.11.2015.
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Stav: M.Herchl súpis pripravil ako otvorený dokument, ktorý poskytol ostatným členom VV
na prípadné doplnenie. Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie 114/2015: a) VV schvaľuje udelenie čestných ocenení KST nasledovne: Strieborný
odznak - Ing. Ján Filip, Katarína Maljarová, František Broš, Marta Balošáková, Stanislav Mrázik,
Mgr. Ján Chromík, Ing. Marcel Čelko, Ing. Pavol Stenchlák, Róbert Tatarka, Vladimír Fouš, Roman
Minarovič, Ľubomír Cabuk, Jelena Rengevičová, Jana Ambrózová, Peter Minárik, František Vajda,
Dušan Sljacky, PhDr. Elena Stančoková, Róbert Fajta; Zlatý odznak - Jozef Skladaný, Jozef Sedláček,
Pavel Kuna, Anna Kunová, Ivan Bella, Miroslav Bartík, Pavol Blaško, Ján Ľupták, Július Slavkovský.
b) VV berie na vedomie udelenie čestných ocenení v kompetencii predsedu KST: Čestné uznanie Nataša Kurhajcová, Ing. Ivan Kočtúch; Ďakovný list - Felix Bartík, Pavol Lupták, Milan Kočibal.
VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia a odoslať navrhovateľom.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 5.12.2015

Stav: Ocenenia boli vystavené a odoslané navrhovateľom. Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie 115/2015: VV schvaľuje pracovné cesty
- V.Gábriša, člena VV, delegovaného predsedom na základe pozvania KČT na zasadnutie
medzinárodného organizačného štábu 1. medzinárodného letného zrazu turistov V4, Ostravice
(ČR), v termíne 21.-22.11.2015;
- D.Valúcha, GS KST, delegovaného predsedom na základe pozvania ÖTK na Výročnú
konferenciu (valné zhromaždenie ) ÖTK, Viedeň, 29.11. 2015;
a zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov podľa VP 9/2011.
Z: P.Dragúň, A.Krištofová, cestovatelia; T: v zmysle textu uznesenia
Stav: Cesty sa uskutočnili, cestovatelia podali správu. Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie č. 116/2015: VV KST schvaľuje termíny a miesto svojich zasadnutí v 1.polroku
2016 nasledovne: 13.1. - Bratislava (BA), 17.2. - BA, 16.3. - BA, 8.4. - Žarnovica, 18.5. - BA,
14.-15.6. - Chata pod Borišovom, so začiatkom od 10.00, ak nebude na pozvánke uvedené
inak. Z: P.Dragúň, T: podľa textu
Stav: termín plynie.
Uznesenie č. 117/2015: VV schvaľuje objednávku členských známok na rok 2016 a poslednú
dodatkovú objednávku 1 000 ks doterajších členských preukazov, len ako rezervu pre nových
členov. Z: P.Dragúň, T: 31.12.2015.
Stav: termín plynie.
2. Nový zákon o športe, dôsledky pre KST (P.Dragúň)
3. Návrhy na zmeny stanov KST (T.Chudý)
P.Dragúň ozrejmil súvislosť oboch bodov: úpravy stanov sú pre každú organizáciu v priebehu
jej existencie prirodzené, pričom sú to buď zmeny vynútené vonkajším prostredím (obvykle
zmenou legislatívy), alebo zmeny odrážajúce vývoj vo vnútri organizácie.
Aktuálne bude nutné premietnuť do Stanov KST dôsledky nového Zákona o športe,
schváleného parlamentom SR koncom novembra 2015, ktorý nadobudne účinnosť od
1.1.2016. Zákon zatiaľ nemá číslo, nevyšiel ešte v Zbierke zákonov. P.Dragúň oboznámil VV
s vybraným článkami nového zákona, novinkou je napr. povinnosť organizácie zaviesť
funkciu audítora, resp. kontrolóra (v závislosti od výšky rozpočtu).
Okrem toho je súčasné vedenie KST odhodlané na určité zmeny s cieľom zjednodušenia –
odbyrokratizovania organizácie. Možnosť navrhnúť zmeny stanov dostala aj členská
základňa, prišli 2 podnety (p. Fabián, Sekcia VT). Pre záverečnú koordináciu externých
vplyvov a interných podnetov a ich spracovanie do Návrhu zmeny stanov sa predseda KST
rozhodol zvolať pracovný team zložený z členov výkonného výboru, revíznej komisie
a generálneho sekretára KST v termíne 5.1.2016 (utorok), v sídle KST, v Bratislave na
Záborského 33. Sekretariát zabezpečí rozposlanie oficiálnej pozvánky.
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4. Výkonnostná turistika, aktuálny stav (Š.Hudák)
V zastúpení predsedu klasifikačnej komisie M. Petríka informoval člen komisie Š. Hudák
o aktivitách v línii zápočtových ciest, schválených výkonnostných odznakoch a o plnení
podmienok TTO za rok 2015, s tým, že je to len predbežná štatistika, celkové výsledky aj
s menami ocenených budú k dispozícii tak ako každý rok, vo februári :
Vopred schválená ZC III. st., presun pešo, pre 63.CZ KST Veľký Meder; schválená ZC I. st.,
presun pešo, schválená I.VT, schválenie dvoch MVT na trvalú platnosť.
Schválené výkonnostné odznaky: VOPT – 4 bronzové, 1 stieborný; VOLT – 4 zlaté, 6
strieborných, 7 bronzových; VOVHT – 1 zlatý, 1 strieborný, 1 bronzový;
TTO Najvyššie vrcholy slovenských pohorí: 3 čestné uznania, 5 zlatých, 4 strieborné, 6
bronzových. Kto splní podmienky, dostáva odznak a diplom, a má možnosť kúpiť si tričko.
TTO Hrady a zámky Slovenska – komisia navrhuje upraviť popis v záznamníku aj kritériá.
Pre bronzový odznak by mohlo stačiť absolvovať tie hrady, kde sú múzejné expozície (je ich
asi 30), pre strieborný odznak ďalších cca 30, pre zlatý odznak – komplet.
TTO Za krásami Slovenska – prebieha aktualizácia záznamníka.
Odznak Turista – k dispozícii je už len 19 ks zlatých a 8 ks strieborných odznakov, treba dať
vyrobiť. Celkove pretrváva minimálny záujem predkladať zdokumentované zápočtové cesty.
Je jasné, že výkonnostná turistika nie je a nebude masová. Občas sa vyskytne názor, aby sme
v záujme zachovania znížili náročnosť. Nepovažujeme to za správne, viedlo by to
k znehodnoteniu. M.Herchl: treba viac popularizovať tých, čo získali výkonnostný odznak
a najmä Majstrov turistiky. Š.Hudák: symbolickým gestom je poskytnutie voľného vstupu pre
Majstrov turistiky na festival Ľudia a hory. Ešte chcem povedať, že informačný tok cez RR
funguje slabo, podstatné informácie z ústredia treba adresovať priamo na kluby. T. Chudý: je
niekde prehľad držiteľov výkonnostných odznakov? Š.Hudák: na stránke KST Diviaky.
J.Puncochář: sekcia cykloturistiky výkonnostne spí, za posledné dva roky nebol udelený
VOCT. P.Dragúň: TTO a najmä OTO sú zaujímavé aj ako téma spolupráce s VÚC.
Aktualizáciu záznamníkov k odznakom treba riešiť z viacerých hľadísk: prehodnotiť zoznam
cieľov (využiť námety z regiónov) aj spôsob ich spracovania, záverečné redigovanie by mal
robiť erudovaný znalec so vzdelaním aj skúsenosťou. Nové komunikačné technológie
ponúkajú alternatívny spôsob dokumentácie – vytvorenie aplikácie pre mobily a smartfóny
na elektronické potvrdzovanie návštevy tej-ktorej lokality, namiesto zbierania pečiatok do
papierového záznamníka. Snažíme sa získať pre spoluprácu s Locus-om a s Freemap aj KČT
a postupovať spoločne, znížilo by to náklady. A.Krištofová: ak sú zmeny potrebné, VV by
mal od klasifikátorov dostať návrh zmien. Š.Hudák: chýbajú školenia, sú regióny, ktoré
nemajú klasifikátorov. M.Ziman: nezdvihlo by motiváciu a záujem členov o formy
výkonnostnej turistiky nejaké bodovanie? Zbieranie bodov za kilometre, za turistické ciele, za
počet ľudí na akcii a pod. Informácie o výkonnostných a tematických odznakoch treba vydať
aj v tlačenej forme, nespoliehať sa len na web. P.Dragúň poďakoval Š.Hudákovi za
informáciu a uzavrel diskusiu.
Uznesenie č.118/2015: VV KST ukladá klasifikačnej komisii pripraviť v spolupráci
s klasifikátormi v sekciách revíziu obsahu, kritérií a spôsobu vykazovania splnených
podmienok pre získanie výkonnostných odznakov a tematických turistických odznakov.
Z: M.Ziman, M.Petrík, T: 30.3.2016
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

5. Aktuálne úlohy Sekcie cykloturistiky
V.Gábriš vyjadril poľutovanie nad tým, že už po niekoľký krát sa predseda sekcie E.Rusnák
zo zdravotných dôvodov ospravedlnil. Cykloturistike ako presunu sa venuje najviac ľudí
(okrem pešej turistiky), no sekcia stagnuje. V apríli 2016 po valnom zhromaždení KST má
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V.Gábriš v pláne zvolať aktív Sekcie CT s cieľom sfunkčniť ju personálnou výmenou, resp.
doplnením. VV vzal informáciu na vedomie.
6a. Ponuka spoločnosti NFA Group (p. Bandzi)
p.Bandzi: Spoločnosť NFA Group ponúka optimalizáciu finančného manažmentu pre
klub/kluby aj pre jednotlivých členov, týka sa to poistných zmlúv, lízingu, aj ďalších
finančných služieb. Výhodnosť spočíva v deľbe provízie z finančných produktov, ktoré by
NFA Group prevzala ako sprostredkovateľ. Napríklad poistenie členov KST v poisťovni
UNION: pri súčasnom poistení 1 €/osobu je celková hodnota poistnej zmluvy cca 15 000
€/ročne, časť provízie vrátenej do KST by bola okolo 500 €/ročne; obdobne z poistenia chát.
Ponuka NFA Group smerom k členom KST (identifikácia cez číslo členského preukazu)
zahŕňa finančné produkty bežne sa vyskytujúce v rodinách, ako sú PZP súkromných
motorových vozidiel, hypotéky, zmluvy na dodávku energií, apod. U poistných zmlúv je
súčasťou optimalizácie aj ich analýza, ktorú by spravil NFA Group. V prípade záujmu treba,
aby KST požiadal o zmenu sprostredkovateľa na svoje poistné zmluvy, resp. iné zmluvy
ktorých by sa to týkalo.
P.Dragúň vyžiadal info-leták pre členov KST, poďakoval za prezentáciu. Po odchode
p.Bandziho prebehla interná diskusia, ktorá vyústila do schválenia dvoch uznesení:
Uznesenie č.119/2015: VV schvaľuje poskytnutie všetkých poistných zmlúv (celoročné
cestovné poistenie členov KST, poistenie objektov v majetku KST) spoločnosti NFA Group
pre vypracovanie ponuky. Z: P. Dragúň, T: 13.1.2016
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č.120/2015: VV ukladá pripraviť návrh zmluvy o spolupráci s NFA Group
a predložiť ho na prerokovanie a schválenie výkonnému výboru.
Z: P.Dragúň, T: po vyhodnotení ponuky od NFA Group
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

6b. Aplikovateľnosť platformy Membery (p. Letko, Unionsoft)
Pán Letko komentoval jednotlivé body materiálu M. Herchla „Možnosti využitia platformy
Membery“, pričom ich delil na tie požiadavky, ktoré sa dajú riešiť nastavením parametrov
(taká je veľká väčšina z 22 navrhnutých položiek) a tie, ktoré je treba implementovať, napr.
migrácia webu pod platformu by si vyžiadala niekoľko (odhadom 3 až 5) dní implementačnej
práce; za „fasádou“ webu je možnosť prepínania z internetu do intranetu. Membery nie je
účtovnícky program, ale evidenčná platforma, vhodná na:
- evidenciu a archív dokumentov, napr. zápisníc, pričom modul uznesenia umožní spárovanie
úloh s osobami, ktoré sú za ne zodpovední;
- vedenie „matriky“ funkcionárov, inštruktorov, aj radových členov KST, výber potrebných
štatistických údajov a vytváranie zoznamov filtrovaním databázy podľa zadaného príznaku;
- vedenie registra podujatí, fotodokumentácie, technickej dokumentácie objektov a pod.
P Dragúň: Koľko to bude stáť? Letko: 100 €/mesačne + náklady na implementáciu, ktoré sa
dajú teraz len odhadnúť. V KST treba určiť projektový tím, ktorý skonkretizuje požiadavky
na funkcionalitu, ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky.
P.Dragúň: komu platforma patrí? Letko: dáta patria klientovi, prostredie vlastní Unionsoft.
P. Dragúň poďakoval p. Letkovi, po jeho odchode pokračovala interná diskusia:
J.Puncochář: značkársky program, resp. portál, by bol tiež „vložený“ do platformy Membery?
M.Herchl: nie, tak ako ani ekonomický softvér.
A. Krištofová: ani členovia VV ani zamestnanci nemajú voľnú časovú kapacitu, potrebnú na
vedenie projektového tímu, na to musíme na dohodu angažovať nejakého externistu.
Uznesenie č.121/2015: VV ukladá pripraviť schému využitia platformy MEMBERY
v podmienkach KST. Z: P.Dragúň, T: (pre prípravu 1. verzie) 20.12.2015
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Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č.122/2015: VV schvaľuje zapojenie externého pracovníka (na dohodu o vykonaní
práce) do prípravy schémy. Z: P. Dragúň, T: neodkladne
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7. Rôzne.
7.1 P.Dragúň informoval členov VV o pracovných stretnutiach, ktoré absolvoval od
predchádzajúceho zasadnutia: 23.11.2015 rokoval s A. Molnárom, riaditeľom podnikovej
komunikácie Slovnaft, a.s.; 2.12.2015 s vedúcim odboru marketingu Všeobecnej zdravotnej
poisťovne Ing. M.Kuncom. Obe stretnutia boli zamerané na prieskum „sponzorského
potenciálu“. Slovnaft aj VšZP ponúkli namiesto priamej finančnej podpory aktivít KST iba
alternatívne formy nefinančného plnenia, publicity a pod. Napríklad: možnosť mesačne
uverejňovať Tip na túru v magazíne Štýl & Elán (zákaznícky magazín siete čerpacích staníc
Slovnaft) čo je parketa pre regionálne rady. Slovnaft nevylučuje zafinancovanie reflexného
prvku (s logom Slovnaftu) a jeho odovzadanie turistom, ak vymyslíme ako pritiahnuť
k takémuto gestu pozornosť médií.
VšZP – vypracovanie Karty prvej pomoci, možnosť distribúcie materiálov (informačných
a náborových letákov) KST cez 82 pobočiek VšZP. Majú záujem popularizovať turistiku na
stránkach ich klientského magazínu Partnerstvo; ponuka merať rizikové zdravotné parametre
a poskytovať zdravotné poradenstvo na hromadných turistických podujatiach.
VV vzal informáciu na vedomie.
7.2 Schválenie delegátov VV na hlavné podujatia KST 2016
Uznesenie č.123/2015: VV schvaľuje delegátov VV na hlavné podujatia KST 2016 v období
január – júl nasledovne:
28.-31.1. – 49. ZZ a stretnutie TOM KST, Banská Štiavnica – P. Dragúň, S. Andrási
11.-14.2. – 9. MZZT PTTK, KST, KČT; Miedzygorze (PL) – A. Krištofová, L. Škumát
27.-29.5. – 53. stretnutie Krásistov, Stará Turá/Javorina – P. Dragúň, J. Racek
23.-26.6. – 45. zraz mladých vodných turistov, Červený Kláštor – M. Herchl
30.6.-3.7. – 1. medzinárodný letný zraz turistov V4, Ostravice (CZ) – P. Dragúň, J. Racek
(je to zároveň aj 15. letný zraz českých turistov a 63. CZ KST)
– 47. stretnutie TOM KST a medzinár. majstrovstvá PTZ, Ostravice – S. Andrási
– 49. Zraz vysokohorských turistov KST, Tatranská Lomnica – V. Gábriš
06.-10.7. – 61. Medzinárodný splav Dunaja TID, Bratislava – V. Gábriš
VV schvaľuje zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov delegátov v zmysle VP 9/2011.
Z: delegáti, sekretariát; T: podľa termínu jednotlivých podujatí.
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.3 Prerokovanie návrhov na čestné ocenenia KST, doručené od predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenie č. 124/2015 a) VV schvaľuje udelenie čestných ocenení KST nasledovne:
Strieborný odznak KST – Emília Haladová, Ing. Daniel Viskupič, Ján Hreha, Ján Bočkay.
Zlatý odznak KST – Jozef Grigeľ, Ing. Peter Benkovský, Ing. Ivan Gajar, Ing. Ján Hilka, Jozef
Cigánik, Mgr. Lýdia Poláčková.
b) VV berie na vedomie udelenie čestných ocenení v kompetencii predsedu KST:
Čestné uznanie – Ing.Viera Malatinková, Pavol Šoula, Ing. Ľudovít Bahurinský, Marian Nižňan, Peter
Hrdlička, Jana Spišiaková; Ďakovný list – Ing. Martin Strmeň, Mgr. Ľubica Milanová, Mgr. Miriam
Turayová, Ivan Bubelíny, Stanislav Dostál, Jozef Balog, Robert Kraus, Vladimír Puterák, František
Žabka, Lýdia Černobradová, Štefan Černobrad, František Zúber,
VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia a odoslať navrhovateľom.
d) VV odporúča Ústrednej rade KST schváliť udelenie Plakety Alojza Lutonského pre: Jindrich Racek,
Ján Kamien, Ivan Nižňan, Michal Kirschner. Z: P. Dragúň, sekretariát; T: 31.12.2015
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.4 Pracovné cesty na základe oficiálnych pozvánok.
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Uznesenie 125/2015: VV schvaľuje pracovnú cestu člena medzinárodnej komisie KST
Š.Kuiša do Miedzygorze, Poľsko, dňa 11.12.2015, na základe pozvánky organizátora
9.MZZT na zasadnutie medzinárodného organizačného štábu podujatia.
Z: P.Dragúň, A.Krištofová, cestovatelia; T: v zmysle textu uznesenia
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.5 T.Chudý: beží pripomienkovanie pripravovanej Vyhlášky MV SR (k Zákonu o horskej
službe) upravujúcej horskú sprievodcovskú službu - zapojiť sa do pripomienkovania je možné
cez portál ministerstva, ako pripomienky verejnosti.
7.6 T.Chudý: Pozemky bývalého KČST na Makove – právnická kancelária neodporúča sporiť
sa súdnou cestou o vlastníctvo predmetných pozemkov, ak KST nedokáže predložiť žiaden
právne relevantný dokument dokazujúci, že KST je nástupníckou organizáciou bývalej
československej organizácie turistov a špecifikujúci spôsob delenia jej majetkov medzi českú
a slovenskú nástupnícku organizáciu. Podľa názoru právnickej kancelárie, nepostačuje
prihlásenie sa k nástupníctvu v stanovách občianskeho združenia. Na pozemkoch je už
postavená súkromná chata, ku ktorej bol za neznámych okolností povolený zápis do katastra
nehnuteľností a vydaný právoplatný List vlastníctva. Chata je postavená na časti parciel,
patriacich v minulosti Klubu československých turistov (KČST).
7.7 T.Chudý: tzv. Ukrajinský projekt (viď U 197/2013, zaradené v prílohe s dlhodobými
úlohami - zavedenie nášho systému značenia na Zakarpatskú Ukrajinu), ktorý podával ešte
predchádzajúci predseda KST P.Perhala, má podľa mailového avíza z Úradu vlády šancu, že
mu budú pridelené prostriedky z Nórskych fondov. Ak by sa tak stalo, nie je to dôvod na
radosť. Projekt je z pohľadu KST nevyvážený čo do zodpovednosti jednotlivých projektových
partnerov a nezohľadňuje všetky náklady, ktoré by jeho realizáciou vznikli pre KST,
pričom ich vynaloženie by bolo nevyhnutné k dosiahnutiu plánovaných cieľov. V prípade
možnosti upravenia projektovej žiadosti a súhlasu projektových partnerov s jej novým znením
by bolo možné projekt zrealizovať, avšak je veľmi nepravdepodobné, že Úrad vlády povolí
meniť podmienky schváleného projektu. VV vzal informácie T.Chudého na vedomie.
7.8 A.Krištofová: Čo je potrebné pre prevod práv zo stavebníka Turservis KST s.r.o. na KST?
M.Herchl: kúpno-predajná zmluva (odkúpenie infraštruktúry), v ktorej bude uvedené, že
všetky práva a povinnosti, vrátane platného územného konania, prechádzajú na nadobúdateľa.
Uznesenie č.126/2015: VV ukladá pripraviť kúpno-predajnú zmluvu, na základe ktorej KST
odkúpi infraštruktúru stavebného pozemku na Skalke od Turservis KST s.r.o.
Z: P.Dragúň, M.Herchl; T: 30.1.2016
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

7.9 A.Krištofová informovala VV, že do pripravovaného rozpočtu KST zaradí novú položku
„rezerva na drobné výdaje“. Neboli námietky.
7.10 P.Dragúň informoval VV o doterajšom postupe RK KST vo veci sťažnosti členky KST
RNDr. K.Šinályovej na predsedu KST Lokomotíva B.Bystrica. Prebehla k tomu diskusia.
Uznesenie č.127/2015: Výkonný výbor Klubu slovenských turistov (KST) sa na svojom
riadnom zasadnutí dňa 18.11.2015 zaoberal rozhodnutím Revíznej komisie KST zo 4.11.2015
a následným jej vyjadrením k stanovisku Výkonného výboru Lokomotíva Banská Bystrica zo
dňa 26.11.2015, k sťažnosti pani Kvetoslavy Šinályovej, podanej dňa 8.10.2015 Revíznej
komisii KST. Pani Šinályová sa sťažuje na diskriminačný postup predsedu KST Lokomotíva
Banská Bystrica Dušana Kaliského, ktorý jej odmieta predať členskú známku na rok 2015.
Vzhľadom na to, že Rozhodnutie Revíznej komisie KST zo 4.11.2015 a následné vyjadrenie
k stanovisku Výkonného výboru Lokomotíva Banská Bystrica zo dňa 26.11.2015 dostal aj
pán Dušan Kaliský a odmietol ho rešpektovať s odôvodnením, že sa riadi stanoviskom
Revíznej komisie KST Lokomotíva Banská Bystrica, výkonný výbor KST konštatuje že
takýto postoj predsedu KST Lokomotíva Banská Bystrica je v rozpore so Stanovami
a vykonávacími predpismi celoslovenskej organizácie KST a poškodzuje jej dobré meno.
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Vedenie Klubu slovenských turistov apeluje na predsedu KST Lokomotíva Banská
Bystrica Dušana Kaliského, aby v zmysle Rozhodnutia Revíznej komisie KST zo dňa
4.11.2015 a jej vyjadrenia k stanovisku Výkonného výboru Lokomotíva Banská Bystrica
zo dňa 26.11.2015 nepokračoval v obštrukcii voči pani Kvetoslave Šinályovej a umožnil
jej kúpiť si členskú známku na rok 2015. Odôvodnenie: Podľa Stanov KST je Revízna
komisia KST nezávislý kontrolný orgán Klubu slovenských turistov, jej povinnosti
a oprávnenia vyplývajú z čl. 4 Vykonávacieho predpisu KST č. 12/2011. Stanovy KST v
článku III, bod 4, uvádzajú, že o vyškrtnutí a vylúčení člena KST rozhoduje členská schôdza
príslušného odboru alebo klubu KST. Vykonávací predpis č. 12/2011 o revíznej komisii v
článku 6 - konanie o sťažnostiach - špecifikuje, že sťažnosťou je písomné alebo elektronické
podanie ktoréhokoľvek člena KST, smerujúce voči rozhodnutiu, postupu alebo nečinnosti
ktoréhokoľvek orgánu KST, ktorým boli porušené záujmy podávateľa. Bod 11 uvedeného
článku 6 konkretizuje: ak Revízna komisia KST konštatuje, že sťažnosť je odôvodnená, podľa
vlastného zváženia uloží rozhodnutím uskutočniť nápravu, tak sa aj stalo. Postup Revíznej
komisie KST v prípade k sťažnosti p. Šinalyovej vychádzal z uvedených základných
predpisov zastrešujúcej celoslovenskej organizácie KST, schválených najvyšším orgánom
KST. Z: D. Kaliský, T: neodkladne
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené elektronickým hlasovaním „per rolam“.

Zasadnutie bolo ukončené približne o 17.30 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.
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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 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: 8.4.2016
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, KT: 9.12.2015
Stav: ide o projekt projekt číslo 2526/2014/ONG, uchádzajúci sa o grant z Nórskych
finančných mechanizmov. Posledné písomné vyrozumenie z Úradu vlády SR zo dňa
15.10.2015: vo výsledku programu 4 v rámci výzvy CBC01 programu SK08 Cezhraničná spolupráca
sa uvoľnili finančné prostriedky. Keďže Váš projekt číslo 2526/2014/ONG skončil na 1. mieste v
rezervnom zozname a Výberová komisia ho v prípade dodatočného uvoľnenia finančných
prostriedkov odporučila na podporu, oznamuje Vám, že Vaša žiadosť bude posúdená správcom
programu a v priebehu nasledujúcich mesiacov môžete očakávať ponuku na poskytnutie grantu,
v ktorej budú stanovené podmienky, za akých a v akej výške Vám bude poskytnutý projektový grant.

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.
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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.
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.
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, KT: 13.1.2016
Stav: v roku 2015 bola spresnená súčinnosť KST a ISMC pri získavaní inzercie. Po vydaní
kalendára 2016 treba vyhodnotiť plnenie zmluvy.
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: V.Gábriš, predsedovia sekcií; 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
Stav: v plnení.
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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 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 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.
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.
Stav: v plnení.
___
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