Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Bratislave, dňa 16.3.2016

Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
v Bratislave, 16.3.2016
Prítomní:
členovia VV: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl, V.Gábriš, M.Ziman, T. Chudý
prizvaní: A.Mazániková, J.Pullmann, D.Valúch, I.Ovečková, E.Škutová, predsedníčka sekcie
značenia; z externého prostredia Ing. Fajčáková, EFIN s.r.o.
Ospravedlnili sa: J.Puncochář, S.Andrási.
Program podľa pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.

kontrola plnenia uznesení VV KST
príprava ÚR a VZ KST, návrh zmien Stanov
aktuálne úlohy Sekcie značenia KST
karta Sphere, doplnená informácia
rôzne

P. Dragúň, D.Valúch
P. Dragúň, T. Chudý
S. Andrási, E. Škutová
Ing. Fajčáková, EFIN s.r.o.

1. Kontrola plnenia uznesení VV
a) splnené/zrušené: uznesenia č. 49/2013, 29/2015, 51/2015, 89/2015, 108/2015, 1/2016,
7/2016, 8/2016, 11/2016
b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: 9/2016, 15/2016, 17/2016
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: 8.4.2016
Stav: Bez nových skutočností. Stanovený predĺžený termín.
U 193/2014: VV ukladá Sekcii značenia vytvoriť 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; PT: 8.4.2016
Stav: generálny sekretár napísal sekcii značenia upozorňujúci, dôrazný mail, aby okamžite
odovzdali naplnený disk. E. Škutová – momentálne na disk ukladá V. Chrapčiak – GPS
súradnice zosnímaných trás, je to veľký objem údajov, predpoklad ukončenia na konci
mesiaca. Momentálny stav: záložný disk sa aktualizuje. 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: 16.3.2016
Stav: dokument pripravený nemeckou spoločnosťou Rheinzink je pripravený na podpis
predsedu. Úloha splnená.
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: 8.4.2016
Stav: E. Škutová – textová časť normy v podstate dokončená, ešte je potrebné doplniť
tematické trasy (pútnické), ktoré doteraz v norme vôbec neboli. Momentálny stav:
kompletizuje sa textová časť s grafickou. Predĺžený termín.
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U 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii spoločnosti
TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, PT: 8.4.2016
Stav: Čaká sa na vyjadrenie okresného súdu. Dňa 17.3. bola od Okresného súdu doručená
žiadosť na doplnenie podania. Sekretariát písomne vyžiadal od tretích strán požadované
potvrdenia. Čaká sa na ich doručenie.
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: 8.4.2016
Stav: RK postúpila nálezy z kontroly faktúr DT Bardejov za energie (obdobie od novembra
2011 do mája 2013) T.Chudému. J.Pullmann navrhol vymáhať pohľadávku cez príslušný súd
s návrhom na vydanie platobného rozkazu.
Uznesenie č.12/2016: J.Pullmann spracuje návrh na vydanie platobného rozkazu. Z:
J.Pullmann, T: 8.4.2016
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: 15.3.2016
Stav: Zoznamy sú zverejnené na webe. Úloha splnená.
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: 8.4.2016
Stav: Pripraviť kalkuláciu na tlač 500 ks záznamníkov. Stanovený predĺžený termín.
P. Dragúň - Hrady a zámky – mali by sme ho vizualizovať, aby bol lákavejší, aby turistov
motivoval. Otázka je, kto to bude robiť? Zadáme to propagačnej komisii, treba nájsť
dobrovoľníkov, povedzme, cez facebook, vrátane dodávateľov foto. Osloviť M. Hučka, nech
dá výzvu na facebook.
D. Valúch – pôvodný strojca M. Šarvanec sa vyjadril, že to nedokáže urobiť, môžeme to
zadať grafikovi, potom musíme počítať s nákladmi.
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: 18.2. 2016
Stav: Členovia ÚR boli oboznámení, úloha splnená.
Uznesenie 77/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť záložné projekty (pre rok 2016) na
účelné použitie finančných prostriedkov v prípade ich neplánovaného získania.
Z: S Andrási, E.Škutová; NT: 16.3.2016
E. Škutová – sekcia značenia pracuje na štátnej dotácii a na projektoch VUC. Nie je jasné, aké
záložné projekty má VV na mysli.
Uznesenie otvorené. Nie je určený smer, ako ho ukončiť.
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 9.4. 2016.
Z: P.Dragúň, T: 16.3.2016
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Stav: Zástupkyňa EFIN s.r.o. (Sphere card) Martina Fajčáková, TEL: 0948/491 636,
fajcakova@sphere.sk , pripravila prezentáciu, ktorú sekretariát odoslal členom ÚR.
Zástupkyňa bola prizvaná na ďalší VV 16.3.2016. Splnené.
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: 8.4.2016
Stav: V.Gábriš – spolupráca sa rozbehne, M.Belás s J.Kompánom budú na projekte pracovať.
Do mesiaca dá správu. Predlžený 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, PT: 8.4.2016
Stav: D.Valúch - Predlžený termín.
Uznesenie 103/2015: VV ukladá sekcii mládeže pripraviť motivačný leták – informáciu o
PTZ pre školy. Z: S.Andrasi, M.Šarvanec PT: 8.4.2016
D.Valúch - leták máme vo forme stavebnice, treba osloviť grafikov a ponuku na tlač. Bude to
stáť cca 200 – 300 €.
A.Krištofová – leták je potrebný, nebudeme mať sekciu mládeže, lebo nikto sa o sekcii
nedozvie.
P.Dragúň – vyzval prítomných, či nepoznajú niekoho, kto pozná grafika dobrovoľníka.
Vyžiadať ponuku aj od ISMC aj od M.Hučka, vrátane tlače, pozor na identickú hrúbku
papiera.
Predĺžený termín.
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. Ubytovanie zabezpečené, strava dtto
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
Stav: termín plynie.
Uznesenie č.121/2015: VV ukladá pripraviť schému využitia platformy MEMBERY
v podmienkach KST. Z: P.Dragúň, PT: 8.4.2016
Stav: Stanovený nový termín.
P.Dragúň – sú tri cesty využitia:
1. v spolupráci s KČT, majú vlastného programátora, mohli by sme uzatvoriť dohodu –
my im pošleme naše požiadavky a mohli by sme ísť s KČT spoločne,
2. cez Membery, ceny by bola 100 €/mesačne,
3. využiť web aplikácie, ktoré by však niekto musel vyfiltrovať.
Ďalej v rôznom.
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Uznesenie č.122/2015: VV schvaľuje zapojenie externého pracovníka (na dohodu o vykonaní
práce) do prípravy schémy . Z: P. Dragúň, T. Chudý; PT 8.4.2016
Stav: Realizácia je viazaná na U12I/2015. Stanovený nový termín.
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 (zúčastnila sa
na vlastné náklady), 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
19. - 20.8. – Národný výstup na Kriváň– V. Gábriš
VV schvaľuje zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov delegátov v zmysle VP 9/2011.
Z: delegáti, sekretariát; T: podľa termínu jednotlivých podujatí.
Stav: termín plynie. Delegáti budú informovať o priebehu podujatí po ich skončení.
Pracovné cesty odsúhlasené 16.3.2016:
Uznesenie č.13/2016: VV schvaľuje nasledovné pracovné cesty:
V.Gábriš – apríl 2016, organizačný štáb Zimného zrazu 2017 - VV schvaľuje cestu na OŠ,
VV schvaľuje V. Gábriša ako delegáta podujatia Zimného zrazu 2017.
M.Herchl - VV schvaľuje pracovnú cestu na výročnú konferenciu KČT, ktorá sa bude konať
v Prahe 2.4.2016.
M.Herchl - VV schvaľuje pracovnú cestu na rokovanie s Ing. Višňovským ohľadom kúpno –
predajnej zmluvy Kokava.
D. Valúch - VV schvaľuje pracovnú cestu na organizačný štáb Medzinárodného letného
zrrazu dňa 3.4.2016 v Ostraviciach.
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; PT: 8.4.2016
Stav: M.Herchl – poslal, treba dopracovať. Vyskytol sa problém, dostupná dokumentáciu nie
je dostatočná, chýba príloha. Dočítal sa v inej zmluve, že v prípade predaja tohto typu treba
súhlas všetkých spoluvlastníkov. Navrhuje opýtať sa Ing. Višňovského a prediskutovať
detaily. Nachádza sa tam veľa spoločných pozemkov, treba identifikovať jednotlivé parcely.
VV schválil rokovanie s Ing. Višňovským. Je tu tá hrozba, že si budeme musieť vyžiadať
súhlas od ostatných spoluvlastníkov. Predĺžený termín.
Uznesenie č. 1/2016: VV KST si osvojil spresnený návrh rozpočtu KST 2016 a odporúča
predložiť ho na schválenie Ústrednej rade a Valnému zhromaždeniu KST.
Z: A.Krištofová, T: 7.3.2016
Stav: návrh rozpočtu bol odoslaný Ústrednej rade a Valnému zhromaždeniu KST. Úloha
splnená.
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Uznesenie č. 3/2016: VV KST ukladá majetkovej komisii KST pripraviť majetkové poistenie
objektu RZ Kokava Háj, Z: M.Herchl, PT: 8.4.2016
M.Herchl – získal podklady z jednej poisťovne – má návrh. Podklady poslal aj M. Zimanovi.
Sú dve možnosti, poistiť ako novú stavbu, ceny vysoké, druhá – poistiť na odhadovú cenu,
nižšia poistka aj nižšie plnenie.
M.Ziman – rozposlal 11 poisťovniam, len dve odpovedali, treba doložiť fotodokumentáciu. Je
to potrebné, aby ponuka bola šitá na mieru, potrebujú čo najpresnejšie údaje. Ďalej
súdnoznalecký posudok je dôležitý. Treba si dať pozor na „pod-poistenie“, lebo potom bude
slabé plnenie. Je tam spomínané, že to pozostáva z niekoľkých budov, chceme to poistiť ako
celok, alebo ako samostatné objekty, obsahuje to veľa drobností, vyššie zmienené dokumenty
by vedeli spresniť. Ak chceme mať podobné ponuky, musíme mať rovnaké poistné parametre,
rovnaké riziká. Nielen cena ukazuje, že poistka je dobrá.
M.Herchl – je to náročné na čas, ak sa objaví poistná udalosť, tak nedostaneme nič. Má
konkrétnu ponuku . Volal pán z realitky, má záujemcu na Kokavu, cena sa mu zdá vysoká.
Pre KST je to komplikované, lebo zníženie ceny objektu odsúhlasuje UR. Navrhuje poistiť
objekt hneď, do dvoch mesiacoch sa poistka dá zrušiť.
Hlasovanie za okamžité poistenie v spoločnosti UNIQUA
ZA: 4, PROTI: 1, ZDRŽAL SA: 0
Neodkladné podpísanie poistnej zmluvy zabezpečí P. Dragúň

Uznesenie č. 7/2016: VV schválil návrh programu rokovania ÚR KST a XVII. VZ KST,
ukladá sekretariátu rozposlať Pozvánky členom ÚR, informáciu o termíne a mieste konania
VZ zverejniť na webe KST. Z: P. Dragúň, D.Valúch; neodkladne
Hlasovanie: ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0; uznesenie bolo schválené.
Stav: úloha splnená
Uznesenie č. 8/2016: VV schválil prevedenie správcovstva poistných zmlúv na spoločnosť
NFA Group
Hlasovanie za to, aby KST zostalo u spoločnosti FIN servis, A. Miščíková
ZA: 0, PROTI: 6, ZDRŽAL SA:1; uznesenie nebolo schválené.
Hlasovanie za to, aby KST nadviazalo spoluprácu s NFA Group:
ZA:5, PROTI:0, ZDRŽAL SA:1; uznesenie bolo schválené.
Stav: Prevedené. Úloha splnená.
Uznesenie č. 10/2016: VV ukladá pripraviť zmluvu o budúcej zmluve za účelom prevodu
obstaraného majetku Inteligentných veľkokapacitných akumulátorov (IVA) SaveBox M, typ
SBM 8.5-24-4,8. do vlastníctva spolumajiteľov chaty pri Zelenom plese. Z: M. Herchl, T:
30. júla 2016.
Hlasovanie: ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0; uznesenie bolo schválené.
Stav: na základe vyjadrenia banky nie je potrebné, aby zmluva o budúcej zmluve bola
predmetom ručenia. Nový termín
2. príprava ÚR a VZ KST, návrh zmien Stanov
P. Dragúň, T. Chudý
Prebehla diskusia, A. Krištofová zaznamenala všetky návrhy na zmenu. Po zapracovaní bude
návrh odoslaný členom ústrednej rady a prerokovaní na zasadaní najvyšších orgánov KST.
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3. aktuálne úlohy Sekcie značenia KST
S. Andrási, E. Škutová
E.Škutová - rok 2015 sa dá považovať za úspešný, dotácia z MŠVVŠ vo výške 80 000 € bola
spotrebovaná účelne a zúčtovaná v riadnom termíne. KST ďalej získalo prostriedky
niektorých samosprávnych krajom a OOCR. Niektoré práce značkárov neboli vyplatené, čaká
sa na fotodokumentáciu.
Rok 2016- so všetkými značkármi sú spísané príkazné zmluvy a dokument „Oboznámenie....“
s výnimkou regiónu Senica a Žilina. Zmluvy nadobudnú platnosť 10.4.2016. Pre tento rok
poskytlo MŠVVŠ dotáciu vo výške 90 000 €, ďalej je podpísaný projekt pre BSK vo výške
necelých 5000 €, v riešení je zmluva s TSK (20 000 €), z VUC BB by mali prísť osobitne
prostriedky na rekonštrukciu Tunela (kataster obce Tajov) + 2000 € na obnovu značenie
v okrese Banská Štiavnica.
P.Dragúň – NSK je ochotný ísť do projektu v objeme 3000 €, TTSK cca 1500 € na
pomenovaný chodník.
Spolupráca s KČT – Cyrilo-metodská cesta (Velehrad, Mikulčice, Dobrá voda), bude to ale
cyklotrasa.
Ďalšia z tématických – pútnických ciest je Via Mariae (kontaktná osoba p. Török), bude treba
značiť v teréne v oblastni Sebechleby.
P. Dragúň - vzniesol pripomienku k nekompletnosti trás pre OZ Freemap.
E.Škutová - o pár dní sa koná aktív sekcie značenia, bude to úloha pre komisie značenia
P. Dragúň – dať na web kedy bola ktorá vetva naposledy preznačená (ku každej TZT s
evidenčným číslom pridať deň/mesiac/rok obnovy).
Uznesenie č.14/2016: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom komisií
značenia skompletizovanie digitalizácie trás TZT. Z: E.Škutová, T: 30. júla 2016.
Uznesenie č.15/2016: VV ukladá sekcii značenia publikovať na webe KST kedy bola ktorá
vetva TZT naposledy preznačená (ku každej TZT s evidenčným číslom pridať deň/mesiac/rok
obnovy). Z: E.Škutová, T: priebežne.
P. Dragúň – požiadal o vyjasnenie požiadavky žilinských značkárov (presun finančných
prostriedkov z roku 2015 do rozpočtu 2016), o aké „usporené“ prostriedky ide
E.Škutová – oboznámila VV o spôsobe „šetrenia“ finančných prostriedkov. Ide o prostriedky,
ktoré sú poukázané na účet KST z projektov značenia, pričom rozdiel medzi reálnymi
nákladmi a peniazmi z VÚC považuje sekcia značenia za „svoje“ (t.j. požaduje ich alokáciu
pre účely sekcie značenia).
A.Krištofová – odporúča prizvať E.Škutovú na májové zasadnutie VV a skonkretizovať
o koľko prostriedkov ide a aké bude ich rozdelenie. Súčasne informovala, že sa zúčastní
aktívu sekcie značenia, kde uvedie dôvody, prečo je súčasná príkazná zmluva, viazaná len na
§5 zákona o dani z príjmov. Najneskôr do 30.11.2016 predloží návrh dôvodov, či budeme
pokračovať len v uzatváraní príkazných zmlúv podľa §5 zákona o dani z príjmov, alebo aj
podľa §8, bod 1 pís. a) – príjmy z príležitostných činností zákona o dani z príjmov č.
595/2003 Z. z.
4. karta Sphere, doplnená informácia
Ing. Fajčáková, EFIN s.r.o.
Doplnenie informácie ku SPHERE card:
ide o kartu, ktorá by individuálneho záujemcu stála 60 €,
čo všetko má karta obsahovať sa dá vidieť na karte KČT,
pre hromadné použitie je cena 1 €/člena, platnosť karty je 5 rokov, 2 roky „zdarma“
Splátkový kalendár:
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12/2016 – 5 000 €: záloha na výrobu karty, kúpna zmluva, predfaktúra.
2/2017 – 12 000 €
2/2018 – 17 000 €
2/2019 – 17 000 €
5. rôzne
a) P.Dragúň
Lyoness – po prvom rokovaní bola ponuka odročená na neurčito, lebo výhody boli
viazané na osoby. Teraz spoločnosť ponúkla možnosť 0,5 % pre organizáciu.
Uznesenie č.16/2016: VV schvaľuje doplnenie programu UR 8.4.2016 o prezentáciu
programu Lyoness. Z: P.Dragúň, T: 8.4.2016.
spolu s E. Škutová boli na rokovaní na TSK – príprava zmluvy o značení a dopĺňanie
infraštruktúry na území TSK v roku 2016, v objeme cca 20 000 €.
bol na rokovaní na NSK – značkovanie a príprava 64. CZ KST a 2. MLZT V4
P.Dragúň informoval o prípravnom stretnutí vo veci tatranských ferát. Ďalej, že
spoločnosť KJG oslovila KST vo veci plechov, doručená ponuka kotla na Téryho
chatu.
b) M. Herchl
energetický audit Chaty MRŠ – informácia o príprave zateplenia
Poistenie RZ Kokava – pozri uznesenie 3/2016. M. Ziman bude pripravovať
komplexnejšiu poistnú zmluvu, ktorá prípadne nahradí prvotné poistenie.
c) A. Krištofová
Klub Značkár Žilina – poslal začiatkom novembra 950 € ako dar pre Klub slovenských
turistov a teraz Klub Značkár Žilina žiada od KST vysvetlenie prečo neboli tieto peniaze
vyplatené značkárom na mzdy. A. Krištofová napísala na Klub Značkár vysvetľujúci list,
rozprávala sa s Ing. Kučerom, ale Klub Značkár požaduje vrátenie daru naspäť.
d) M.Ziman
Ako bude prebiehať prihlasovanie detí na letný zraz v Ostravici (CZ)?
A. Krištofová, P. Dragúň – zaplatiť treba, deťom to však preplatí KST.
e) Zrušenie a nahradenie uznesenia novým
Ruší sa:
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.
Nahrádza sa:
Uznesenie č.17/2016: 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. Na to,
aby prijímateľ dokázal identifikovať odosielateľa je odosielateľ povinný v tlačive "Vyhlásenie
o poukázaní sumy" vyjadriť súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)
prijímateľovi. Ak odosielateľ zmienený súhlas v tlačive nevyjadrí, nebude možné jeho platbu
identifikovať a prostriedky sa použijú na všeobecnú činnosť KST.
Po 30.6. budú neidentifikované príjmy z 2% dane z príjmov použité na všeobecnú činnosť
KST.
f) Ocenenia:
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Uznesenie č. 18/2016
a) VV odporúča Ústrednej rade KST schváliť udelenie Plakety Alojza Lutonského pre: Antona
Opiala.
b) VV odporúča Ústrednej rade KST schváliť udelenie Medaile Miloša Janošku: Vladimírovi
Mišíkovi (in memoriam), Milanovi Tomanovi, Vojtechovi Jeremiášovi
Z: P. Dragúň, sekretariát; T: 16.3.2016
Po vyčerpaní programu bolo zasadnutie ukončené približne o 18.00 hod.
Zapísala: I. Ovečková, sekretár 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 zrušené a nahradené novým č.
17/2016.
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.
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).
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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.
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
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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.
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.
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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.
U 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.
U 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.
U 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.
U 109/2015: VV ukladá majetkovej komisii zapracovať úpravy formuláru inventárneho
zápisu (ku každej položke od roku 2015 uvádzať rok nadobudnutia a obstarávaciu cenu)
a dôsledné vyraďovať položky, ktoré už stratili úžitkovú hodnotu. Z. M.Herchl, T: trvale
Stav: v plnení.
Uznesenie č. 9/2016: VV súhlasí s návrhom nájomcu, aby na svoje náklady obstaral systém
Inteligentných veľkokapacitných akumulátorov (IVA) SaveBox M, typ SBM 8.5-24-4,8.
Cenu zariadenia refakturuje vo výške 25 700 € spolumajiteľom chaty v rámci dohodnutého
objemu finančných prostriedkov na opravu chát, v rokoch 2019 – 2020.
Hlasovanie: ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0; uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č.15/2016: VV ukladá sekcii značenia publikovať na webe KST kedy bola ktorá
vetva TZT naposledy preznačená (ku každej TZT s evidenčným číslom pridať deň/mesiac/rok
obnovy). Z: E.Škutová, T: priebežne.
Uznesenie č.17/2016: 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. Na to,
aby prijímateľ dokázal identifikovať odosielateľa je odosielateľ povinný v tlačive "Vyhlásenie
o poukázaní sumy" vyjadriť súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)
prijímateľovi. Ak odosielateľ zmienený súhlas v tlačive nevyjadrí, nebude možné jeho platbu
identifikovať a prostriedky sa použijú na všeobecnú činnosť KST.
Po 30.6. budú neidentifikované príjmy z 2% dane z príjmov použité na všeobecnú činnosť
KST.
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