Zápisnica zo zasadnutia VV KST, Vyhne, 23.8.2016

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov,
Vyhne 23.8.2016
Prítomní:
členovia VV: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl, V.Gábriš, M.Ziman
prizvaní: A.Mazániková, J.Puncochář, E.Škutová, M.Hučko, D.Bolfová, D.Valúch
Ospravedlnili sa: T.Chudý, J.Pullmann,
Program:
kontrola plnenia uznesení VV
aktuálne úlohy sekcie značenia
aktuálne úlohy sekcie jazdeckej turistiky
aktuálne úlohy propagačnej komisie
aktuálne úlohy majetkovej komisie
6. vývoj stavu členskej základne
7. rôzne
1.
2.
3.
4.
5.

P.Dragúň, D.Valúch,
P.Dragúň, E.Škutová
M.Hučko
M.Hučko
M.Herchl
M.Ziman

1.Kontrola plnenia uznesení VV
a) splnené/zrušené: č.123 a 126 z r. 2015, č. 12, 32, 48, 50, 51 z r. 2016
b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: 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: 21.9.2016
Podľa zákona o športe môže byť akreditovaným školiteľom len športový zväz. KST podal na
MŠVVaŠ SR žiadosť o uznanie v kategórii národná športová organizácia (NŠO). Netýka sa
to len značkárov, ale aj školenia inštruktorov turistiky. Aktuálnu informáciu poskytol mailom
J.Kompán, člen UMK: Problematickou skutočnosťou je, že nikde v zákone štatút NŠO (jej
práva) opísaný nie je a výklad k tomu tiež nie je. Hrozí teda, že keď v roku 2019 skončí
platnosť našej akreditácie, fakticky nebude na Slovensku nikoho kto by školil inštruktorov
turistiky, okrem vysokých škôl s príslušným zameraním, pokiaľ tam budú mať špecialistu. Na
Univerzitu M.Bela v B. Bystrici má byť pozvaná pani. JUDr. Maršáleková, tvorca zákona a
zároveň po ministrovi najvyššia osoba pre šport. Ak príde, budem to s ňou konzultovať.
P.Dragúň v tejto veci požiadal D.Valúcha o vybavenie prijatia predsedu KST na ministerstve.
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: P.Dragúň, E.Škutová; PT: 21.9.2016
Plynie opakovane predlžovaný termín.
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: P.Dragúň, E.Škutová; PT: 21.9.2016
Plynie opakovane predlžovaný termín.
U 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii spoločnosti
TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 21.9.2016
Čaká sa na rozhodnutie Krajského súdu.

1

Zápisnica zo zasadnutia VV KST, Vyhne, 23.8.2016

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: 21.9.2016
Plynie opakovane predlžovaný termín.
Uznesenie 103/2015: VV ukladá sekcii mládeže pripraviť motivačný leták – informáciu o
PTZ pre školy. Z: V.Gábriš, M.Šarvanec PT: 21.9.2016
Bez nových skutočností.
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, M.Šarvanec
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 medzin. majstrovstvá PTZ, Ostravice – M.Šarvanec
– 49. Zraz vysokohorských turistov KST, Tatranská Lomnica – V. Gábriš
06.-10.7. – 61. Medzinárodný splav Dunaja TID, Bratislava – V. Gábriš, D. Valúch
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.
Od minulého zasadnutia VV sa konalo:
45. zraz mladých vodných turistov, Červený Kláštor – podujatie komentoval M. Herchl.
1. medzinárodný letný zraz turistov V4; zároveň aj 63. CZ KST a 47. stretnutie TOM KST,
– komentoval P. Dragúň, doplnila A.Krištofová.
61. Medzinárodný splav Dunaja TID – komentoval V. Gábriš, konštatoval, že medzinárodná
účasť bola v tomto roku skromnejšia.
49. Zraz vysokohorských turistov KST – komentoval V. Gábriš, pochválil dobrú atmosféru
a bezúrazový priebeh.
Národný výstup na Kriváň – komentoval V. Gábriš, vyzdvihol dobré počasie, vysokú účasť.
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania Schválené nové uznesenie č. 52/2016, zapísané
je v závere kontroly úloh.
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: 23.8.2016
Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
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, PT: 21.9. 2016.
Plynie predĺžený termín.
Uznesenie č.12/2016: VV ukladá spracovať návrh na vydanie platobného rozkazu voči
P.Perhalovi o vrátenie 400 €. Z: J.Pullmann
P.Perhala reagoval na platobný rozkaz a dlžnú sumu vrátil. Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie č.14/2016: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom komisií
značenia skompletizovanie digitalizácie trás TZT. Z: E.Škutová, PT: 30. september 2016
Plynie predĺžený termín.
Uznesenie č.23/2016: VV ukladá sekretariátu dohodnúť stretnutie E. Škutovej s kontaktnou
osobou na MŠVVŠ SR. Z: D. Valúch, PT: 21.9.2016
Plynie opakovane predlžovaný termín.
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Uznesenie č.25/2016: VV KST ukladá predsedovi UMK pripraviť a na webe KST zverejniť
ucelenú písomnú informáciu o zmenách pri zabezpečovaní školenia a učebných textov,
v nadväznosti na Zákon o športe. Z: M.Belás, M.Ziman; PT: 21.9.2016
Plynie predĺžený termín.
Uznesenie č.28/2016: VV schvaľuje zámer popularizovať prácu turistickej organizácie ako
garanta turistických chodníkov, ukladá získať od oprávnených autorít súhlas s umiestnením
pamätných tabúľ na hrebeni Nízkych tatier (oblasť Chopok) a na Sitne
Z: P.Dragúň, E. Škutová, KT: 30. 9. 2016.
Termín plynie. K zámeru bolo schválené nové uznesenie č. 53/2016, zapísané je v závere
kontroly úloh.
Uznesenie č.29/2016: VV ukladá predsedníčke sekcie značenia vytipovať a vyškoliť osobu,
ktorá bude schopná prevziať časť administratívneho spracovania – vyúčtovanie práce
značkárov, ročná odmena 1000 €. Z: E. Škutová, T: 30. 9. 2016.
Termín plynie.
Uznesenie č.32/2016: VV schvaľuje nasledovné pracovné cesty a ich zúčtovanie podľa VP:
P.Zöld – prevzatie agendy sekcie cykloturistiky od bývalého predsedu E. Rusnáka
a kontaktovanie predsedu OŠ cyklozrazu 2016, termín po dohode; V.Gábriš – OŠ 60. ZZ
KST, Ružomberok, 20.5.2016; P.Dragúň – školenie projektových manažérov, Žilina, 23. –
24.5.2016; P.Dragúň – konzultácia s predsedom KČT, Praha, termín si určí P. Dragúň.
Z: uvedení cestovatelia, T: podľa textu:
Cesta P.Zölda do Levoča bola zrušená, s E.Rusnákom sa stretne na cyklozraze. Ďalšie dve
uvedené pracovné cesty sa uskutočnili. Keď bude známy termín cesty P.Dragúňa do Prahy,
stane sa predmetom nového uznesenia. U 32/2016 sa vypúšťa zo sledovania.
Uznesenie č.33/2016: VV poveruje predsedu KST viesť ďalšie rokovania s TNSK a KČT
s cieľom pripraviť spoločný cezhraničný projekt rozvoja turistickej infraštruktúry na území
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z: P.Dragúň, KT: 21.9.2016
Stretnutie sa ešte neuskutočnilo.
Uznesenie č.34/2016: VV ukladá T. Chudému
- zistiť možnosti získania bankového úveru bez založenia nehnuteľnosti
- pripraviť informáciu pre okruh delegátov valného zhromaždenia KST, ak by bolo pre
získanie bankového úveru, bez ktorého nie je možné projekt rekonštrukcie Téryho chaty
realizovať, nutné ručenie chatou. Z: T. Chudý, KT: 21.9.2016
V sledovaní. Jedine Záručná banka pripúšťa, že by sa namiesto založenia existujúcej
nehnuteľnosti mohlo dať ručiť hodnotou projektu, ktorý sa má vďaka úveru realizovať.
Bolo prijaté nové uznesenie č.54/2016, zapísané v závere kontroly úloh.
Uznesenie č.36/2016: VV KST schvaľuje termíny a miesto svojich zasadnutí v 2.polroku
2016 nasledovne: 23.8., Vyhne; 21.9., Bratislava; 12.10, Bratislava; 9.11., Bratislava, 7.12.,
Bratislava; so začiatkom od 10.00, ak nebude na pozvánke uvedené inak.
Z: P.Dragúň, T: podľa textu
Termín plynie.
Uznesenie č.39/2016: VV KST ukladá organizačnej komisii pripraviť návrh nového ocenenia
(námet z diskusie na XVII VZ KST 9.4.2016). Z: T.Chudý, T: 31.12.2016.
Termín plynie.
Uznesenie č.45/2016: VV KST schvaľuje delegátov VV na hlavné podujatia KST 2016,
nezahrnuté v uznesení 123/2015, nasledovne:
7. – 10.7., Celoštátne stretnutie peších turistov MTSZ, Eger, Maďarsko – M. Herchl, J. Racek
25. – 28.8., 38. zraz cykloturistov KST, Pieniny/Červený Kláštor - P. Dragúň, M. Herchl
16. – 18.9., 8. stretnutie priaznivcov KST, Spišské Bystré – V.Gábriš
14. – 15.10., 3. chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie, Pilsko – V.Gábriš
26.11., 36. Festival Ľudia a Hory, Turčianske Teplice -V. Gábriš
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VV schvaľuje zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov delegátov v zmysle VP 9/2011.
Z: delegáti, sekretariát; T: podľa termínu jednotlivých podujatí.
Od minulého zasadnutia VV sa konalo:
Celoštátne stretnutie peších turistov MTSZ, Eger, Maďarsko – ako informoval M. Herchl,
program zahŕňal nielen túry, ale aj exkurzie, kúpanie + fakultatívne výlety.
Ešte na margo hlavných podujatí KST 2016 VV reagoval na mail predsedu sekcie VT, v
ktorom J. Šoffa informoval VV, že Tatranský okruh vodákov sa pre nezáujem neuskutočnil
a navrhol náhradné použitie prostriedkov z rozpočtu KST. Po diskusii schválené nové
uznesenie č. 55/2016
Uznesenie č.46/2016: VV KST schvaľuje pracovné cesty nasledovne: kontrolný deň CHMRŠ
– prevzatie 2. etapy rekonštrukcie strešnej krytiny - M.Herchl, A.Krištofová; kontrolný deň
RZ Kokava, zabezpečenie objektu hasiacimi prístrojmi - M.Herchl, A.Krištofová, J.Pullmann.
Termíny ciest v priebehu júna si určia cestovatelia. Z: uvedení cestovatelia, PT: 21.9..2016
Kontrolný deň na Chate MRŠ absolvoval M.Herchl, informoval o výsledku – práce boli
realizované v potrebnej kvalite. A.Krištofová sa nemohla zúčastniť. Kontrolný deň na RZ
Kokava sa nekonal, plynie predĺžený termín.
Uznesenie č.47/2016: VV KST schvaľuje rozšírenie podnikania KST o reklamu.
Z: P.Dragúň, T: september 2016.
Termín plynie. Je potrebné aby KST ohlásil nové predmety podnikania a rozšíril živnosť.
V tlačive, alebo on-line formulári treba definovať predmet činnosti. Ten je nutné zvoliť zo
zoznamu odporúčaných označení voľných živností a ich bližšieho vymedzenia, ktorý je
zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR, odbor živnostenského podnikania.
Uznesenie č.48/2016: VV KST ukladá vykonať inventarizáciu známok KST k 30.6.2016. Z:
P.Dragúň, I.Ovečková, T: júl 2016.
Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie č.49/2016: VV KST schvaľuje angažovanie externistu na dohodu (príkazná
zmluva) alebo na živnosť – na základe objednávky. Výška odmeny podľa objemu práce., T:
júl 2016 Z: P.Dragúň, A.Krištofová, PT: 21.9.2016.
Plynie predĺžený termín. Uznesenie nahradilo U 121/2015 (ohľadom využitia platformy
MEMBERY). Podľa novšej informácie by bol poplatok za vloženie každého z cca 450
miestnych klubov KST do platformy MEMBERY 10 € mesačne, to by bolo nevýhodné.
Treba preveriť. Schválené nové uznesenie č.56/2016.
Uznesenie č.50/2016: VV KST schvaľuje udelenie zlatého odznaku KST Jánovi Vereščákovi
a udelenie plakety KST
- Klubu českých turistov, oblasť Moravskoslezská - za súčinnosť a ústretovosť pri organizácii
63.CZ KST v Ostravici;
- mestu Vysoké Tatry za obnovenie tradície Národného výstupu, k 170. výročiu prvej
vychádzky Štúrovcov na Kriváň. Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: 23.8.2016.
Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie č.51/2016: VV KST schvaľuje delegátov KST na 24.VZ AŠPV SR, zvolané do
Bratislavy v termíne 22.6.2016, v zostave: V. Jeremiáš, J. Bedeč, F. Miklovič (navrhnutí na
ocenenie AŠPV za rok 2015), P. Dragúň, I. Nižňan, J. Puncochář.
Z: P.Dragúň, D.Valúch, delegáti, T: 22.6.2016
Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
Nové uznesenia, schválené v rámci kontroly plnenia uznesení:
Uznesenie č.52/2016: VV KST ukladá sekretariátu zverejňovať na webe cestovné správy
z hlavných podujatí KST. Z: P. Dragúň, I. Ovečková, T: trvalý
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č.53/2016: VV KST ukladá propagačnej komisii kontaktovať vybranú umeleckú
školu a presondovať možnosť získania výtvarného návrhu riešenia pamätníku všetkým
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dobrovoľným značkárom (umiestnenie na Sitne), a budovateľom turistických chodníkov
(v oblasti Chopku) formou študentskej práce. Z.: V.Gábriš, M.Hučko, T: 12.10.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č.54/2016: VV KST ukladá predsedovi KST vycestovať do Krakova (PL) na
konzultačné stretnutie s poľským partnerom (PTTK) a s manažérom kancelárie riadiaceho
orgánu projektov cezhraničnej spolupráce Interreg. Z.: P.Dragúň, T: 30.9.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č.55/2016: VV KST berie na vedomie informáciu sekcie vodnej turistiky (VT)
o zrušení podujatia Tatranský okruh vodákov (hl. podujatie v gescii sekcie VT), schvaľuje
použitie 200 € z rozpočtovaných prostriedkov na splav a pietne podujatie na Dunaji. VV
odporúča: a) zostávajúcich 300 € využiť na doškolenie inštruktorov VT; b) pre dlhodobý
pokles záujmu o podujatie Tatranský okruh vodákov vyradiť toto podujatie z kategórie
hlavných podujatí KST. Z.: A.Krištofová, J.Šoffa; T: 30.11.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č.56/2016: VV KST ukladá predsedovi KST vyvolať stretnutie so spoločnosťou
UnionSoft, s.r.o., v záujme vyjasnenia cenovej ponuky, t.j. ceny za mesačné zálohovanie dát
(matrika osôb a klubov) v Membery platforme. Z: P.Dragúň, T: 30.10.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

2. Aktuálne úlohy sekcie značenia (E.Škutová)
2.1 Peniaze z dotácie MŠVVŠ SR na rok 2016 boli potvrdené v celej výške 90 000 €, ďalšie
finančné zdroje na obnovu značenia prídu z VUC TN, BB, BA, TT a z OOCR Stredné
Slovensko. A.Krištofová – stihneme toľko vyčerpať? E.Škutová – stihneme.
VÚC Trnava schválil prostriedky na obnovu značenia aj v tomto roku, ale podmienil to
vytvorením chodníka pomenovaného po Štefanovi Baničovi.
Uznesenie č.57/2016: VV KST schvaľuje návrh sekcie značenia (na podnet predsedu
Trnavského samosprávneho kraja) na pomenovanie TZT 8109b, žltá značka Čierna skala Smolenice, ako chodník Štefana Baniča. Z: P.Dragúň, E.Škutová, T: 30.9. 2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Klub bratislavských turistov má peniaze aj z nadácie Ekopolis, zúčtuje si to mimo ústredia.
2.2 Pútnické cesty.
Via Mariae – nový úsek Banská Štiavnica – Šahy (64 km) je už v štádiu značenia v teréne,
predpoklad ukončenia v októbri 2016.
Jakubská cesta – vykryštalizovalo sa partnerstvo.
Barborská cesta – projekt stráca dôveryhodnosť, KST zo spolupráce vycúva.
Cyrilo-Metodská cesta (súčinnosť KČT-KST) – nie je jasné, či to má byť cyklotrasa alebo
pešia trasa.
2.3 Digitalizácia TZT – uskutočnilo sa stretnutie s o.z. Freemap v Prievidzi, na memorandum
o spolupráci nadviaže zmluva. Digitalizácia napreduje, i keď pomaly, mapa Freemap bude po
kontrole správnosti potvrdená ako mapa KST.
2.4. Novelizácia STN – po piatich kolách pripomienok sa schválenie priblížilo, ale počas
najbližšieho zasadnutia sekcie značenia bude nositeľ úlohy V. Chrapčiak na dovolenke, takže
termín finalizácie sa opäť posúva...
M.Herchl – pri Chate MRŠ je smerovník, ktorý robí KST hanbu. Pri majetkových objektoch
KST by značenie malo byť ukážkové.
Uznesenie č.58/2016: VV KST ukladá sekcii značenia a) objednať a zabezpečiť výmenu
poškodených smeroviek pri Chate MRŠ; b) skontrolovať stav smerovníkov pri všetkých
objektoch vo vlastníctve KST. Z: E.Škutová, T: 30.10.2016.
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

P. Dragúň – viaceré uznesenia týkajúce sa sekcie značenia sú vo veľkom sklze:
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U 55/2014 – obnova akreditácie pre vzdelávania značkárov? E.Š.: toto sekcia sama nevyrieši,
žiadali sme o súčinnosť UMK aj sekretariát, možno sa to pohne v nadväznosti na schválenie
KST ako NŠO.
U 193/2014 – záložný disk? E.Š.: postupne ho napĺňali viacerí členovia SZ, už je u mňa, keď
doplním svoje, odovzdám na sekretariát.
U 15/2015 – novelizácia STN? E.Š.: jazdenie je doplnené, čo sa týka značenia trás pre
zdravotne postihnutých – stále sa nedarí dohodnúť s rehabilitačnými centrami (kúpele), je to
vlastne produkt, ktorý stále nemáme komu ponúknuť.
Uznesenie č.59/2016: VV KST ukladá P.Dragúňovi vyvolať stretnutie s predstaviteľom
zdravotne postihnutých ohľadom možností KST a záujmu zo strany ZTP o vytvorenie
značených trás pre vozičkárov. Z: P.Dragúň, T: 31.10.2016.
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

P. Dragúň: ako je doriešené prepojenie Rakúskeho a Slovenského úseku E8? E.Š.: na
najbližšom zasadnutí sekcie požiadam M.Kublu o informáciu, budeme sa tým zaoberať.
3. Aktuálne úlohy sekcie jazdeckej turistiky (M.Hučko)
3.1 Via della Misericordia. Predseda sekcie JT priviedol so sebou troch jazdcov, čo prešli
slovenský úsek medzinárodnej jazdeckej štafety Via della Misericordia (D. Bolfová, M. Miňo,
M. Pekelský), informoval VV ako došlo k zapojeniu sa sekcie JT do tejto medzinárodnej
štafetovej púte jazdcov z Krakova do Ríma, ako prebiehala príprava, aký bol samotný
priebeh. Náš úsek mal 450 km, bol druhý najdlhší. Organizátorom a koordinátorom podujatia
boli Taliani, vysoko ocenili zabezpečenie štafety cez Slovensko, prišlo aj pozvanie zúčastniť
sa slávnostného ukončenia štafetovej jazdy vo Vatikáne. Bolo to veľmi pôsobivé a emotívne.
3.2 Konal sa aktív jazdeckej turistiky, schválil pravidlá súťaže v Orientačnom jazdení, ktoré
pozostáva z troch disciplín: trek, orientačná jazda a „kroky“. S vyškolením rozhodcov
pomôže rakúsky partner.
3.3 Zapojenia sa do podujatia Via della Misericordia malo veľkú komunikačnú odozvu na
sociálnych sieťach a stalo sa nečakane silným impulzom pre rozvoj jazdeckej turistiky vo
viacerých regiónoch Slovenska. Na jeseň sekcia pripravuje medzinárodné stretnutie jazdcov
zo zúčastnených štátov (PL, SK, A, SLO, I) na Martinských holiach.
P.Dragúň – pre KST je dobré, že ste využili komunikačný potenciál medzinárodného
podujatia, bodaj by sme vedeli podobne popularizovať aj iné aktivity KST.
E.Škutová – sekcia dostala na r. 2016 čiastku 700 € na značenie na Záhorí, bude to
vyznačené? M.H.: Bude.
E.Škutová – výhľadovo sa rysuje sponzor pre vyznačenie jazdeckých trás na Muránskej
planine. M.H.: Uvítame to.
M.Pekelský – Martinské hole majú perspektívu ako terén pre horské jazdenie, predtým to
bolo len o lyžovaní, teraz je tam aj ferrata – ukazuje sa perspektíva prakticky celoročného
využívania za podmienky, že sa tam bude dať najesť. Chata Horec je malá, nemá vlastnú
kuchyňu. On ako nájomca, ktorému končí nájomná zmluva, má záujem o predĺženie nájmu.
Uznesenie č.60/2016: VV KST vyslovuje poďakovanie sekcii jazdeckej turistiky za vzornú
reprezentáciu KST a Slovenska úspešným zapojením sa do medzinárodnej diaľkovej
štafetovej jazdy Via della Misericordia.
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č.61/2016: VV KST odporúča schváliť trasu slovenského úseku štafetovej jazdy
Via della Misericordia (s pripomienkami) ako trvalo vyznačenú jazdeckú trasu. Z.: P.Dragúň,
M.Hučko. E.Škutová; KT: 31.12.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

4. Aktuálne úlohy propagačnej komisie (M.Hučko)
Tento bod bol po vzájomnej dohode odročený do programu septembrového zasadnutia VV.
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5. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (M. Herchl)
5.1 Situácia na chatách
Chata pri Zelenom plese – práce v suteréne pokračujú, práce komplikuje vysoká návštevnosť.
Chata pod Rysmi – drobné opravy v interiéri; dobrá situácia, čo sa týka nosičov a personálu;
treba doriešiť uloženie plynových bômb.
Téryho chata – vysoká návštevnosť nedávala v lete priestor na renovačné práce.
Zbojnícka chata – havarijný stav elektrocentrály, agregát už nie je možné generálkovať. Aby
chata nezostala bez elektriny, nájomca je v krajnom prípade pripravený kúpiť nový agregát za
svoje, s tým, že by sa dohodol splátkový kalendár ako mu to majitelia (KST a SHS James)
postupne splatia.
Chata MRŠ – za účasti všetkých dodávateľov boli prevzaté práce 2.etapy rekonštrukcie
strechy. Výrobca krytiny firma Rheinzink prevezme 30-ročnú záruku na celú strechu.
5.2 Pozemok na Hrebienku – zmenil majiteľa, od JMF to kúpil TMR.
Uznesenie č.62/2016: VV KST ukladá predsedovi KST rokovať s novým vlastníkom
pozemkov na Hrebienku o umiestnení medziskladu pre zásobovanie Zbojníckej a Téryho
chaty. Z: P.Dragúň, T: 31.10.2016.
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

6. Vývoj stavu členskej základne ( M.Ziman)
Mesačná aktualizácia databázy poistencov ukazuje, že počet členov KST stále mierne rastie.
Konkrétne čísla:
1.-12.2015: počet nakúpených známok 15 302
1.-09.2016: počet nakúpených známok 16 869
7. Rôzne
7.1 .Kalendár podujatí KST – blíži sa uzávierka, obnoviť výzvu, poslať ju aj A.Krištofovej
a M.Zimanovi. P.Dragúň dodá do Kalendára štatistiku vývoja členskej základne podľa veku
a metodický materiál ako si zlepšovať kondíciu.
7.2 A.Krištofová – zaujímala sa, či bude vydané doplnené druhé vydanie publikácie o letných
zrazoch KST, treba doplniť 51. až 65. ročník.
7.3 P.Dragúň – členovia VV dostali mailom pripomienky T.Chudého k návrhu stanov
pripravovanej Asociácie TOM. Sú to zásadné pripomienky, materiál treba sekcii mládeže
vrátiť na dopracovanie, pozvať všetkých členov sekcie na októbrové zasadnutie VV
a prerokovať s nimi dlhodobo neriešené otázky okolo sekcie. A.Krištofová: je to potrebné,
sekcia mládeže stále nezúčtovala zálohu 500 € na preteky PTZ.
Uznesenie č.63/2016: VV prerokoval návrh stanov Asociácie TOM a vracia ho Sekcii na
dopracovanie. Z.: T. Chudý, M. Šarvanec, T: 30.9.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

7.4 P.Dragúň – informoval o plánovanom stretnutí s D.Kollárom (DAJAMA) ohľadom
uvažovaného spomienkového podujatia na počesť zakladateľa časopisu Krásy Slovenska M.
Janošku. Primerane skromné podujatie by KST podporil, nereálny projekt (orientačne ide
o náklady do 10 000 €!) KST nepodporí.
7.5 A.Krištofová - pripomenula, že priebežne prijímaných nových členov treba informovať,
odkedy im platí poistenie.
7.6 D.Valúch – MŠVVaŠ SR pozýva na inštruktáž o napĺňaní registrov športových
organizácií.
Uznesenie č.64/2016: VV schvaľuje pracovnú cestu Petra Dragúňa ml. do Bratislavy,
v termíne 26.8.2016, na inštruktáž o napĺňaní registrov športových organizácií.
Z.: P.Dragúň, T: 26.8.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0
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7.7 D.Valúch - návrhy na ocenenia, zaslané od predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č.65/2016:
a)VV schvaľuje udelenie Strieborného odznaku KST Ing. Jánovi Klučkovi
b) VV berie na vedomie návrh na udelenie Plakety A.Lutonského Antonovi Rechtoríkovi
a postupuje ho na schválenie valnému zhromaždeniu KST.
c) VV berie na vedomie ocenenia udelené v kompetencii predsedu KST: čestné uznanie KST
– Janka Tomašcová, Peter Rybárik, Ján Ďurech; Ďakovný list KST – Ing. Ernest Rusnák, Ján
Brudňák, Anton Hasák, Ján Klanica; Ing. Július Eisele, Dušan Haver, Zlata Stančíková, Ing.
Igor Salviany, Ján Mrlina, Ing. Anna Halinárová, Bc. Zuzana Zigová, Ing. Martin Beňatinský,
RNDr. Daniel Kollár, CSc.,Miroslav Martinček, Jakub Cibík, Npor. Mgr. Jozef Dorotčín,
RNDr. Alena Karasová, Bc. Eva Adámková, Juraj Brezovák, Ing. Ján Hodermarský, Pekáreň
Matejka a Matejková, Stará Turá; Matúš Chovan, Milan Lomnický, Mária Šulková, Ing.
Stanislav Gurský, RNDr. Daniel Daniš, Ing. Dušan Ďuriš, RSDr. Ján Cípov, Ing. Augustín
Machata. Z: P.Dragúň, sekretariát KST; T: 15.9.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Po vyčerpaní programu bolo zasadnutie ukončené o 16:30.
Zapísali: D. Valúch, generálny sekretár; 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 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
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adresovaná na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP. Sekcia PT zatiaľ zabezpečila
technický nákres konštrukcie pre umiestnenie infopanelu (splnené U 26/2015).
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 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. A. Krištofová požiadala M.Herchla o dôslednejšie dodržiavanie tohto
uznesenia.
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.
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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.
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 77/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť záložné projekty (pre rok 2016) na účelné
použitie finančných prostriedkov v prípade ich neplánovaného získania. Z: P.Dragúň,
E.Škutová; T: trvalý
E.Škutová – záložné projekty nemožno pripravovať bez špecifickej požiadavky partnera,
ochotného poskytnúť financie. Projekty sa pripravujú konkrétne, na základe výzvy, povedzme
VÚC. Ak niektorá inštitúcia vyzve na prekladanie projektov, SZ KST zareaguje.
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.
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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.
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. 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.
Uznesenie č. 37/2016: VV KST schvaľuje prerozdelenie agendy odstúpivšieho člena VV
S.Andrásiho medzi P.Dragúňa (značenie), V.Gábriša (mládež) a T.Chudého (cestovný ruch),
s platnosťou do konca terajšieho funkčného obdobia. Z: uvedení členovia VV, T: podľa textu.
Uznesenie č.40/2016: VV KST ukladá predsedom sekcií náležite dokumentovať aktivity
sekcie. Uvoľnenie prostriedkov na jednotlivé aktivity v zmysle rozpočtu KST je podmienené
predložením propozícií a organizačného zabezpečenia, a vyhodnotením podujatia po
ukončení, aby bolo zdokumentované efektívne čerpanie prostriedkov.
Z: predsedovia sekcií, T: trvalý.
Uznesenie č.41/2016: VV KST ukladá predsedom sekcií zverejňovať vyhodnotenie aktivít
dotovaných z rozpočtu KST na webe KST, na podstránke príslušnej sekcie, najneskôr do
mesiaca po uskutočnení. Informácia musí obsahovať názov podujatia, termín a miesto
konania, počet účastníkov a stručné hodnotenie. Z: predsedovia sekcií, T: trvalý.
Uznesenie č.42/2016: VV KST ukladá predsedom sekcií potvrdiť termín svojich hlavných
aktivít v nasledujúcom roku najneskôr do 30. septembra prebiehajúceho roku.
Z: predsedovia sekcií, T: trvalý.
Uznesenie č.43/2016: VV KST ukladá zostavovateľom kalendára zaradiť do kalendára
podujatí KST aj prehľad významných zasadnutí (valné zhromaždenie KST, zasadnutia VV
KST, aktívy sekcií. Z: zostavovatelia kalendára, predseda organizačnej komisie a predsedovia
sekcií, T: trvalý.
Uznesenie č.44/2016: VV KST ukladá sekciám, aby prípadne zmeny v podmienkach plnenia
tematických turistických odznakov TTO vopred konzultovali s klasifikačnou komisiou.
Z: predsedovia sekcií, T: trvalý.
___
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