Zápisnica zo zasadnutia VV KST, Bratislava, 21.9.2016

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov,
Bratislava 21.9.2016
Prítomní:
členovia VV: P.Dragúň, A.Krištofová, T.Chudý, M.Herchl, V.Gábriš,
prizvaní: A.Mazániková, M.Fulka, J.Racek, I.Ovečková, D.Valúch,
Ospravedlnili sa: M.Ziman, J.Pullmann, J.Puncochář.
Program:
kontrola plnenia uznesení VV KST
P. Dragúň, D. Valúch
aktuálne úlohy medzinárodnej komisie – IVV agenda
P. Dragúň, M. Fulka
aktuálne úlohy ekonomickej komisie – príprava rozpočtu 2017 A. Krištofová
aktuálne úlohy organizačnej komisie
– revízia VP (v nadväznosti na úpravu stanov)
T. Chudý
– napĺňanie databáz MŠVVŠ
T.Chudý, I. Ovečková
5. aktuálne úlohy Sekcie pešej turistiky
V. Gábriš, J. Racek
6. rôzne
1.
2.
3.
4.

1.Kontrola plnenia uznesení VV
a) splnené/zrušené: 195/2014, 56/2016
b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: 52/2016
c) uznesenia v sledovaní:
Uznesenie č. 55/2014: VV ukladá sekcii značenia KST pripraviť v spolupráci s UMK KST
novú ţiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.
Z: P.Dragúň, E. Škutová, M. Belás, PT: 12.10.2016
Konzulácia u odborného pracovníka MŠVVa Š SR pána Strečanského sa konala 7.9.2016
Odporúča KST zapojiť sa do „tlaku zdola“ podaním ţiadosti o zachovanie akreditácie aj po
roku 2019.
U 193/2014: VV ukladá Sekcii značenia vytvoriť záloţný disk, obsahujúci digitalizované
priebehy trás, lokality TIM a aktuálne zmeny TZT, ktorý bude uloţený na sekretariáte KST
a aktualizovaný v polročnom intervale. Z: P.Dragúň, E.Škutová; PT: 12.10.2016
Plynie opakovane predlţovaný 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: 12.10.2016
Plynie opakovane predlţovaný termín.
U 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii spoločnosti
TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 12.10.2016
Čaká sa na rozhodnutie Krajského súdu.
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: 9.11. 2016
Záznamník Za krásami Slovenska je v podstate pripravený, pre záznamník Hrady a zámky
poţaduje P.Dragúň pripraviť nový, súčasnejší koncept. Plynie opakovane predlţovaný termín.
Uznesenie 103/2015: VV ukladá sekcii mládeţe pripraviť motivačný leták – informáciu o
PTZ pre školy. Z: V.Gábriš, M.Šarvanec PT: 12.10.2016
Bez nových skutočností.
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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: 9.11. 2016.
Plynie predĺţený termín. M. Herchl čaká na špecifikáciu komponentov dodávky.
Uznesenie č.14/2016: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom komisií
značenia skompletizovanie digitalizácie trás TZT. Z: E.Škutová, PT: 30. september 2016
Plynie predĺţený termín. Príprava zmluvy s o.z. Freemap, vrstva autorizovaná značkármi KST
má byť pripravená do konca roku 2016.
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 predlţovaný termín, viď komentár k U 55/2014.
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 predĺţený termín. M.Belás nereaguje na urgencie, pravdepodobne je v zahraničí,
moţno. Návšetva JUDr. Maršálkovej na UMB Banská Bystrica sa ešte nekonala.
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.
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.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: 12.10.2016
P. Dragúň informoval o tom, ţe certifikovaný chodník môţu vytýčiť a navrhnúť len osoby
vyškolené lektormi ERA-EWV-FERP. Také školenie by stálo KST cca. 2000 - 2500 EUR a
KST by ich muselo vynaloţiť pred podaním ţiadosti, tj. nebola by ţiadna garancia, ţe projekt
bude schválený. T. Chudý navrhol v záujme minimalizácie rizika, vyuţiť odbornú kapacitu
českého partnera KČT (pokiaľ takými odborníkmi disponuje), čo by mohol byť ich prínos do
projektu a KST by s tým mala minimálne výdavky. Preškolenie zástupcov KST by bolo
zaradené aţ ako projektová aktivita, t.j. realizovalo by sa aţ vtedy keď by sme mali
rozhodnutie o pridelení grantu. Tým by sa značne zníţilo riziko vzniku finančných strát pre
KST. Projekty na Téryho chatu a certifikované chodníky si nekonkurujú, nakoľko kaţdý sa
týka iného operačného programu. Prijaté nové unesenie U65/2016, viď ďalej.
Uznesenie č.34/2016: VV ukladá T. Chudému
- zistiť moţnosti získania bankového úveru bez zaloţenia nehnuteľnosti
- pripraviť informáciu pre okruh delegátov valného zhromaţdenia KST, ak by bolo pre
získanie bankového úveru, bez ktorého nie je moţné projekt rekonštrukcie Téryho chaty
realizovať, nutné ručenie chatou. Z: T.Chudý, KT: 12.10.2016
V sledovaní.
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.
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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. P.Dragúň pripomenul, ţe to má byť ocenenie pre funkcionárov-jubilantov za
celoţivotnú činnosť, ak sa významne podieľali na rozvoji turistiky a KST aktivitách vo
svojom regióne. Treba vymyslieť názov. M.Herchl: ocenenenie by malo pripomínať nejakú
historicky známu verejne činnú osobnosť, ktorá pozdvihla turistiku na Slovensku, napr. by to
mohla byť Plaketa Viliama Paulínyho. (V.Paulíny, 1877-1945; bankár, politik, organizátor
turistických podujatí, predseda Klubu československých turistov, antifašista, aktívny účastník SNP,
zatknutý a odvlečený do Nemecka, kde zahynul. Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Viliam_Pauliny)

P.Dragúň: dobrý tip, ale nemusíme to zatiaľ uzatvárať, porozmýšľajte všetci.
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
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:
25. – 28.8., 38. zraz cykloturistov KST, Pieniny/Červený Kláštor, M. Herchl: cyklozraz vyšiel
po kaţdej stránke - hojná účasť (470 účastníkov), krásne prostredie, ideálne počasie. Nový
kúpeľný areál Smerdţonka umoţnil organizátorom sústrediť všetko na jednom mieste, bolo
tam dobre zabezpečené parkovisko bicyklov, pódium a hľadisko s dostatočnou kapacitou,
stánky s občerstvením. cyklotrasy boli aj náročné aj ľahšie, nechýbali pešie trasy, večerný
program počas celého zrazu. Jeden kritický postreh: do poslednej chvíle nebolo jasné, kto
preberie zrazovú štafetu, napokon ju prevzal predseda sekcie CT Peter Zöld za región Ţiar
nad Hronom a pozval cykloturistov na 39. zraz do Štiavnických vrchov, keďţe od RR ŢnH
ešte nemal potvrdené, či zrazovým centrom budú Vyhne, alebo nastane iná alternatíva. Pri
odovzdávaní štafety by v týchto veciach uţ malo byť jasno. Kaţdopádne, 38. cyklozraz bol
úspešný, organizátorom treba poďakovať.
16. – 18.9., 8. stretnutie priaznivcov KST, Spišské Bystré, V.Gábriš: lokalita je dosť od ruky,
domáci to ale poňali veľmi zodpovedne, ako hviezdicový výstup na Kozí kameň. Príprava
bola svedomitá, škoda, ţe počasie akciu nepodporilo. V sobotu nás od rána sprevádzal
intenzívny dáţď, aţ lejak, niektoré časti trasy sa stali ťaţko schodné, šmýkalo sa, vrcholový
výstup bol náročný. Mnohí odišli, takţe na otvorení aj na trase bolo menej ľudí. Bol
pripravený program po túre, diskotéka, ale boli sme mokrí, zablatení, chýbala chuť zabávať
sa. Príjemne ma prekvapilo zloţenie organizačného štábu – všetko mladí ľudia od 18 do 30
rokov, najstarší člen klubu má 58 rokov! To je jedno pozitívne konštatovanie, druhé je, ţe mal
kto prevziať štafetu podujatia, predstavitelia KST Orava Dolný Kubín pozvali účastníkov na
budúci rok na 9. ročník stretnutia do Západných Tatier, na Zverovku a Ťatliakovu chatu.
D.Valúch: málo vyuţívame názov podujatia, na stretnutie priaznivcov treba pozývať
partnerov a sponzorov KST. Záujem o prípravu 9. stretnutia priaznivcov KST prejavila aj RR
KST Banská Bystrica, D. Kaliský poslal ţiadosť o pridelenie podujatia na rok 2017, s tým, ţe
chcú podujatie spraviť na Skalke a pritiahnuť tak pozornosť turistickej verejnosti k tomu, ţe
sa v súčinnosti viacerých zainteresovaných podarilo zrekonštruovať historický tunel, spájajúci
kremnickú a bystrickú stranu pohoria, a obnoviť raritné mimoúrovňové kriţovanie
turistických značiek v tomto mieste. VV KST takúto iniciatívu víta, nakoľko však sa Orava
prihlásila skôr, odporúča spraviť na Skalke jubilejné 10. stretnutie priaznivcov v roku 2018.
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Úloha pre sekretariát: poslať poverenie pre rok 2017 na KST Orava Dolný Kubín
a Bystričanov informovať, ţe so Skalkou sa ráta v nasledujúcom roku.
Mimo plánu hlavných podujatí sa P.Dragúň na pozvanie predsedu sekcie mládeţe zúčastnil
17.9. medzinárodných majstrovstiev Pretekov turistickej zdatnosti (MM PTZ) v Nesluši.
P.Dragúň: Aj tu bol počas súťaţe lejak a napriek tomu sa pretekalo s plným nasadením, deti
nadšené, vynikajúca súťaţivá atmosféra, v niţších vekových kategóriách preţívajú preteky
veľmi emotívne, nechýbal ani plač. Na trati bolo celkove 170 súťaţiacich, z toho 70 bolo
z ČR. Je to výborné podujatie a vzhľadom na to ţe vychováva turistický dorast, tak aj
výnimočné. Treba ho podporiť aj do budúcna. Pre Neslušu to evidentne bola veľká atrakcia.
O takéto podujatia je na vidieku záujem. V rozpočte na tento rok má sekcia mládeţe 5 000 €,
pokiaľ je aktívnych slovenských účastníkov seriálu PTZ len okolo 100, je to veľa peňazí. No
aj tak navrhujem, aby pre rok 2017 zostala v rozpočte KST takáto suma. Ak sa sekcia
vytvorením Asociácie TOM SK osamostatní, budú si musieť potrebné financie získavať sami.
Prijaté nové unesenia U66/2016 a 67/2016, viď ďalej.
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 hasiacimi prístrojmi - M.Herchl, A.Krištofová, J.Pullmann.
Termíny ciest v priebehu júna si určia cestovatelia. Z: uvedení cestovatelia, PT: 12.10..2016
Kontrolný deň v RZ Kokava bol odročený na október. Plynie predĺţený termín.
Uznesenie č.47/2016: VV KST schvaľuje rozšírenie podnikania KST o reklamu.
Z: P.Dragúň, T: PT október 2016.
Plynie predĺţený termín. A.Krištofová: dôvodom tohto uznesenia bolo, ţe pri niektorých
podujatiach (napr. TID) KST vystavuje faktúry za reklamné sluţby. Je potrebné aby KST
ohlásil nové predmety podnikania a rozšíril ţivnosť. V tlačive, alebo on-line formulári treba
definovať predmet činnosti (zvoliť zo zoznamu odporúčaných označení voľných ţivností
a ich bliţšieho vymedzenia, ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR, odbor
ţivnostenského podnikania).
Uznesenie č.49/2016: VV KST schvaľuje angaţovanie externistu na dohodu (príkazná
zmluva) alebo na ţivnosť – na základe objednávky. Výška odmeny podľa objemu práce., T:
júl 2016 Z: P.Dragúň, A.Krištofová, KT: 12.10.2016.
Zatiaľ k tomu nedošlo, je to viazané na eventuálne prepojenie CRM systému KST na
platformu Membery, súvisí s U 56/2016. Plynie predĺţený termín.
Uznesenie č.53/2016: VV KST ukladá propagačnej komisii kontaktovať vybranú umeleckú
školu a presondovať moţnosť získania výtvarného návrhu riešenia pamätníku všetkým
dobrovoľným značkárom (umiestnenie na Sitne), a budovateľom turistických chodníkov
(v oblasti Chopku) formou študentskej práce. Z.: V.Gábriš, M.Hučko, T: 12.10.2016
Termín plynie.
Uznesenie č.54/2016: VV KST ukladá predsedovi KST vycestovať do Krakowa na
konzultačné stretnutie s poľským partnerom (PTTK) a riadiacim orgánom projektov
cezhraničnej spolupráce Interreg. Z.: P.Dragúň,T. Chudý; PT: 31.10.2016
Plynie predĺţený termín.
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
pouţitie 200 € z rozpočtovaných prostriedkov na splav a pietne podujatie na Dunaji. VV
odporúča: a) zostávajúcich 300 € vyuţiť 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
Termín plynie.
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Uznesenie č.56/2016: VV KST ukladá predsedovi KST vyvolať stretnutie so spoločnosťou
Unionsoft ohľadom platformy Membery pre vyjasnenie cenovej ponuky (overiť, či by to bolo
za kaţdý klub 10 €/mesačne). Z: P.Dragúň, PT: 12.10.2016
Stretnutie sa uskutočnilo, P. Dragúň informoval o cenovej ponuke: pre celý KST by to bolo
s DPH 132 €/mesačne, plus jednorazový inštalačný poplatok 150 €. VV poţaduje ďalšie
technické parametre (dátovú kapacitu). Zostáva v sledovaní.
Uznesenie č.57/2016: VV KST schvaľuje návrh sekcie značenia (na podnet predsedu
Trnavského samosprávneho kraja) na pomenovanie TZT 8109b, ţltá značka Čierna skala Smolenice, ako chodník Štefana Baniča. Z: P.Dragúň, E.Škutová, T: 30.9. 2016
Termín plynie.
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.
Termín plynie.
Uznesenie č.59/2016: VV KST ukladá P.Dragúňovi vyvolať stretnutie s predstaviteľom
Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP), ohľadom moţností KST a záujmu zo strany
SZTP o vytvorenie značených trás pre vozičkárov. Z: P.Dragúň, T: 31.10.2016.
Termín plynie.
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.
Uznesenie nemá operatívny charakter, vypúšťa sa zo sledovania.
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; T: 31.12.2016
Termín plynie.
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.
Termín plynie. Stretnutie koordinovať s SHS James a p. Kalinčíkovou (Zamkovského chata).
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
Termín plynie.
Uznesenie č.64/2016: VV schvaľuje pracovné cesty: Petra Dragúňa ako delegáta VV KST na
MM PTZ Nesluša, 17.9.2016; Petra Dragúňa ml. na inštruktáţ o napĺňaní registrov
športových organizácií, MŠVVaŠ SR, Bratislava, 26.8.2016.
Z.: P.Dragúň, T: podľa textu.
Cesty sa uskutočnili, vypúšťa sa zo sledovania.
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 zhromaţdeniu 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.
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Stanislav Gurský, RNDr. Daniel Daniš, Ing. Dušan Ďuriš, RSDr. Ján Cípov, Ing. Augustín
Machata. Z: P.Dragúň, sekretariát KST; T: 15.9.2016
Vypúšťa sa zo sledovania
A.Krištofová navrhla zrušenie uznesenia U 195/2014 – stále figuruje medzi dlhodobými
úlohami, hoci uţ stratilo opodstatnenie.
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0. VV zrušil svoje uznesenie č. 195/2014.

P.Dragúň, navrhol zrušenie uznesenia U 46/2016, nakoľko jeho vykonateľnosť je sporná.
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0. VV zrušil svoje uznesenie č. 46/2016.

Nové uznesenia:
Uznesenie č. 65/2016: VV ukladá osloviť KČT vo veci poskytnutia know how spočívajúceho
v poskytnutí odborníka/ov, ktorí majú potrebné vzdelanie a kvalifikáciu naprojektovať pre
KST certifikovaný chodník, ako podklad pre podanie spoločného cezhraničného projektu.
Z: T.Chudý, T: 31.10.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č.66/2016: VV ukladá organizátorom hlavných podujatí KST, kde sa poţaduje
účastnícky poplatok (celoslovenské zrazy) upraviť elektronickú prihlášku tak, aby zahŕňala
prehľad o počte detí do 15 rokov. Z: V.Gábriš, organizátori, T: trvale
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č.67/2016: VV schvaľuje, ţe na hlavných podujatiach KST, kde sa poţaduje
účastnícky poplatok (zrazy), za deti do 15 rokov ho bude organizátorom refundovať ústredie,
z rozpočtu KST, na základe dokumentovaného počtu účastníkov v tejto vekovej kategórii.
Z: A.Krištofová, T: trvale
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

2. Aktuálne úlohy medzinárodnej komisie – IVV agenda. (M. Fulka)
Záujem o IVV podujatia v rámci KST stagnuje, termínované podujatia, aj tzv. permanentné
trasy v kalendári KST sa uţ niekoľko rokov nemenia, ani nepribúdajú nové, s výnimkou
Ţdiaru. Na rok 2017 je to 14 permanentných IVV trás a 13 termínovaných IVV podujatí. Za
IVV podujatia sa zvyknú označovať aj hlavné podujatia KST (celoslovenské zrazy, Stretnutie
čitateľov časopisu Krásy Slovenska a pod.), no aby spĺňali kritériá podujatí IVV, treba
organizátorov inštruovať, nech aspoň na prvý organizačný štáb prizvú M.Fulku, vysvetlí čo
treba zabezpečiť z pohľadu IVV. Výborní organizátori, ktorí si zaslúţia pochvalu, sú Juraj
Koba zo Sobotišťa a Pavol Uriča z Povaţskej Teplej. Ostatní sa o kritériá nezaujímajú a aj
napriek opakovaným upozorneniam neposielajú ani podklady, ani vyhodnotenia. Podujatia na
2017 sú pripravené, aţ na jeden chýbajúci termín (Holíč).
Inventarizácia IVV ocenení ukázala, ţe je potrebné vytlačiť nové záznamníky IVV (4 druhy),
diplomy, odznaky, nič zo spomenutého nemáme, KST nedokáţe poskytnúť záznamníky
novým záujemcom, ani udeliť ocenenia tým, ktorí sa na ne svojimi turistickými výkonmi
kvalifikujú. M.Fulka dodá grafické podklady na tlač a upresní potrebné mnoţstvo.
M.Herchl: nebolo by výhodnejšie kúpiť odznaky od niekoho, kto ich má vyrobené? Napríklad
od KČT, alebo z priamo z ústredia IVV? M.Fulka: dobrý nápad, oslovím aj ústredie IVV aj
KČT a preverím to. D.Valúch: z centrály IVV sme získali potvrdenie o členstve. MŠVVaŠ
v zmysle nového zákona o športe poţaduje od organizácií, ktoré chcú byť uznané za Národnú
športovú organizáciu, dokladovať zapojenie v dvoch medzinárodných federáciách/asociáciách
príslušného športového odvetvia. KST má písomné potvrdenie od ERA-EWV-FERP a od
IVV, v IVV sme od roku 1997, v roku 2018 si IVV pripomenie 50 rokov existencie.
M.Herchl: Dostáva KST kalendáre IVV? M.Fulka: tlačová verzia IVV kalendárov sa uţ tretí
rok nerobí. IVV olympiáda 2017 bude 6. -10. júna v Koblenzi. Info treba dať na web
a celkove viac propagovať aktivity IVV. M.Herchl: najlepšia propagácia by bola
zorganizovať autobusový výlet na olympiádu, ako to robí KČT. M.Fulka: nenazbierame toľko
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ľudí, aby sme mohli objednať autobus. Pripravím pokyny pre záujemcov, ako sa zúčastniť
individuálne. P.Dragúň vyzdvihol zodpovedný prístup M.Fulku k IVV agende, poďakoval mu
za informácie a uistil ho, ţe bude pozvaný na zasadnutie štábu 2.MLZT Duchonka 2017,
organizátori radi vyuţijú jeho skúsenosti a inštrukcie pri príprave medzinárodného
turistického zrazu.
Uznesenie č.68/2016: VV ukladá M.Fulkovi pripraviť grafické a mnoţstevné podklady pre
doplnenie chýbajúcich IVV preukazov/záznamníkov a ocenení.
Z.: P.Dragúň, M.Fulka; T: 9.11.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č.69/2016: VV ukladá organizátorom hlavných podujatí KST ktoré sa chcú
prezentovať ako IVV podujatie, prizvať na prvý organizačný štáb podujatia aj JUDr. Michala
Fulku, povereného v KST agendou IVV. Z.: organizátori hlavných podujatí, T: trvalý.
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

3. Aktuálne úlohy ekonomickej komisie – príprava rozpočtu 2017 (A. Krištofová)
A.Krištofová informovala o hlavných poloţkách príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.
Pripomienky z diskusie vo VV zapracuje do prvej verzie rozpočtu, ktorú predloţí najneskôr
do 10. 10. 2016.
4. Aktuálne úlohy organizačnej komisie (T. Chudý, I.Ovečková)
4.1. revízia VP (v nadväznosti na poslednú úpravu stanov z apríla 2016)
P.Dragúň navrhol rozdelenie celej sady vykonávacích predpisov medzi 6 členov VV
nasledovne: P.Dragúň - VP č 1, 3, 6; A.Krištofová – VP č. 8, 9, 10, 11, 15; T. Chudý – VP č.
2, 4, 16, 21; M. Herchl – VP č. 7, 14, 17, 22; M.Ziman – VP č. 5, 12, 18, 19; V. Gábriš – VP
č. 13, 20, 23. Aktualizáciu znenia VP treba pripraviť a predloţiť do VV do konca roku 2016.
Uznesenie č.70/2016: VV ukladá organizačnej komisii koordinovať aktualizáciu VP,
aktualizované znenie VP sprístupniť členom VV na pripomienkovanie do 31.12. 2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

4.2. napĺňanie databáz MŠVVŠ – prebieha získavanie povinných údajov o funkcionároch,
cvičiteľoch a kluboch KST. Sekretariát odoslal zloţkám KST tabuľku na vyplnenie. Rodné
číslo je povinný údaj, no pomerne častá je neochota poskytnúť ho, takţe počet osôb, ktoré dá
KST zaevidovať v registroch na športovom portáli MŠVVaŠ bude oproti skutočnosti niţší.
5. Aktuálne úlohy Sekcie pešej turistiky (J. Racek)
5.1 Rok 2016
V druhom polroku 2016 sa v gescii PT uskutočnili , resp. pripravujú sa tieto hlavné podujatia:
- 63. celoslovenský zraz KST a 47. Stretnutie TOM - uskutočnilo sa v Čechách, v Ostravici,
zároveň s 15. letným zrazom KČT a 1. Medzinárodným letným zrazom turistov z krajín V4,
v termíne 30.06. - 03.07.2016. Je poľutovania hodné, ţe na Slovensku sa organizátor nenašiel.
- 2. stretnutie turistov na Štefánikovej chate, 17.- 19.07.2016; napriek zlému počasiu sa na
chate zišlo asi 60 účastníkov.
- 61. obnovený výstup na Kriváň, venovaný 175. výročiu prvej vychádzky štúrovcov na
Kriváň, Podľa odobraných výstupových lístkov sa podujatia v termíne 19.-21.08.2016
zúčastnilo 370 účastníkov, v skutočnosti ich bolo vďaka dobrému počasiu podstatne viac.
- 8. stretnutie priaznivcov KST – Spišské Bystré, 16.-18.09.2016. Napriek veľmi zlému
počasiu malo podujatie asi 70 účastníkov. Štafetu prebral KST Dolný Kubín.
- 3. Chodníkom J.D. Matejovie – Lesnícky náučný chodník (LNCH) Pilsko. Trasa: výstup od
horárne Randová po LNCH, zo sedla Dudová (1095m.n.m) po zelenej TZT na Pilsko.
Z Pilska po vyznačenom chodníku na poľovnícku chatu a cez Sneţnicu späť na náučný
chodník smer Randová. Ukončenie, odovzdávanie pamätných listov a guláš bude pripravené
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v horárni Vajdovka. Trasa je stredne ťaţká, v prípade nepriazne počasia bude moţné
absolvovať kratší, cca 10 km variant.
5.2 Rok 2017, hlavné podujatia pešej turistiky:
- 54. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska - Svidník/Čierna Hora, 26.- 28.05.2017,
hlavný organizátor KST Beskyd Svidník.
- 64. celoslovenský zraz KST, 48. stretnutie TOM a 2. medzinárodný letný zraz turistov krajín
V4, Duchonka, 06.- 9.07.2017 (stretnutie TOM uţ od 3.7.), organizátor RR KST Topoľčany.
- 3. Štefánikovské stretnutie turistov a členov HS na Chate MRŠ, 14.7.- 16.07.2017
- 62. obnovený Národný výstup na Kriváň (NVK), ATC Račkova dolina, 18.– 20.08.2017
- 9. stretnutie priaznivcov KST, Roháče/Chata Zverovka-Ťatliakova chata, 15. – 17.09.2017,
organizátor KST Orava Dolný Kubín.
- 4. Chodníkom J.D.Matejovie, Bošáca/Haluzická Tiesňava, 20.-22.10.2017, spoluorganizátor
RR KST Trenčín.
5.3 výhľad na rok 2018, hlavné podujatia pešej turistiky:
- 55. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska pripraví RR KST Roţňava, náučný
chodník „Turecká“ Miestom stretnutia bude vrch Turecká (953 m n.m.), 25.- 27.05.2018
- 65. celoslovenský zraz KST a 49.stretnutie TOM – ţiadny organizátor sa zatiaľ neprihlásil,
predbeţný termín 02.-08.07.2018
- 4. Štefánikovské stretnutie turistov a členov HS na Štefánikovej chate, 20.-22.07.2018
- 63. obnovený výstup na Kriváň, 17.-19.08.2018
- 10. stretnutie priaznivcov KST, Skalka, organizátor RR Banská Bystrica, 14.-16.09.2018
- 5. Chodníkom J.D.Matejovie, LNCH Kulháň, 19.-21.10.2018
--V novembri 2016 sekcia PT zorganizuje školenie inštruktorov vo Veľkom Mederi, pre
pribliţne 30 osôb. Celkove ku školeniam: frekventantov odrádzajú náklady na absolvovanie
školenia, resp. nie celkom jasné pravidlá refundácie. Ak KST nebude preplácať účastníkom
školení aspoň časť nákladov, nebude koho školiť. J.Racek navrhuje: základnú časť školenia,
spoločnú pre všetky sekcie, organizovať po regiónoch (úspora cestovných nákladov), odbornú
časť si potom jednotlivé presunové sekcie môţu doškoliť samostatne.
P.Dragúň poďakoval za informácie a námety, ocenil dlhoročné pôsobenie J. Raceka na čele
sekcie PT a zaujímal sa, či je pripravovaná „kádrová rezerva“. J.Racek: snaţím sa nájsť
nástupcu, no nie je záujem, zatiaľ ho ešte nemám. Chcem poţiadať o súčinnosť - treba vyzvať
listom regionálne rady aby sa hlásili o pridelenie 65.celoslovenského zrazu KST a 49.
stretnutia TOM v roku 2018.
Uznesenie č. 71/2016: VV berie na vedomie a schvaľuje pridelenie rotujúcich podujatí:
Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska : 2017 - KST Beskyd Svidník, 2018 - RR KST
Roţňava; Stretnutie priaznivcov KST: 2017 - KST Orava Dolný Kubín, 2018 - RR KST
Banská Bystrica; Chodníkom J.D.Matejovie, spoluorganizátor za KST v r. 2017 - RR KST
Trenčín, v r.2018 RR KST Topoľčany. Zároveň VV schvaľuje zrušenie uznesenia 29/2014.
Z: P.Dragúň, J. Racek; T: podľa textu
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 72/2016: VV ukladá sekretariátu publikovať výzvu miestnym klubom a
regionálnym radám KST - podujať sa na prípravu 65. CZ KST a 49. stretnutia TOM (2018).
Z: P.Dragúň, T: 9.11.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

6. Rôzne
6.1. Zmeny subjektov nájomných zmlúv, Téryho chata, Zbojnícka chata.
Uznesenie č.73/2016: VV berie na vedomie ţiadosť nájomcu Téryho chaty, Belianka s.r.o.,
zastúpenej konateľom Petrom Michalkom o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou. KST po
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konzultácii so spolumajiteľmi (SHS James) poţiadavku akceptuje a pripraví Dodatok č. 1
k NZ č. 10/2014, ktorým zmluvu ukončí k 20.9.2016. Zároveň KST pripraví na podpis novú
nájomnú zmluvu s Alpine Consulting s.r.o., zastúpenej Petrom Michalkom, s účinnosťou od
22.9.2016. Zmenou subjektu nájomnej zmluvy nedochádza k zmene osoby chatára, vybraného
výberovým konaním v roku 2015. Z: M.Herchl, T: 22.9.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č.74/2016: VV berie na vedomie ţiadosť nájomcu Zbojníckej chaty, Positiv IX,
s.r.o., zastúpenej konateľkou Dominikou Dejczöovou o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou.
KST po konzultácii so spolumajiteľmi (SHS James) poţiadavku akceptuje a pripraví Dodatok
č. 1 k NZ č.11/2015, ktorým zmluvu ukončí k 30.9.2016. Zároveň KST pripraví na podpis
novú nájomnú zmluvu s Tatrica s.r.o., zastúpenej Dominikou Dejczöovou, s účinnosťou od
1.10.2016. Zmenou subjektu nájomnej zmluvy nedochádza k zmene osoby chatára, vybraného
výberovým konaním v roku 2015. Z: M.Herchl, T: 30.9.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

6.2. CHMRŠ, umiestnenie pamätnej tabule maliarovi Zoltánovi Palugyayovi.
Uznesenie č.75/2016: Výkonný výbor KST
a) akceptuje zámer Miestneho odboru Matice Slovenskej v Brezne a Horehronského múzea
v Brezne umiestniť pamätnú tabuľu maliarovi Zoltánovi Palugyayovi na Chate MRŠ, za
podmienky, ţe tabuľa bude umiestnená v interiéri chaty, spolu s informáciou/príbehom
Z.Palugaya vo vzťahu k chate a reprodukciou niektorého z jeho obrazov.
b) ukladá sekretariátu poskytnúť toto uznesenie Dr. Kruţliakovej, predsedníčke MO MS v
Brezne. Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: 12.10.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

6.3. Pracovné stretnutia, pracovné cesty.
Uznesenie č.76/2016: VV schvaľuje účasť na pracovných stretnutiach
- D.Valúch, Š.Bárány, Dunajské fórum 22.9.2016 Bratislava; cestovné náklady nevzniknú.
- P.Dragúň, A.Krištofová, D.Valúch, trojstretnutie vedenia MTSz, KČT a KST, MátraGalyatető, 18.-19.10. 2016, na základe pozvánky MTSZ. Zúčtovanie cestovných nákladov
v zmysle VP KST. Z: účastníci stretnutí podľa textu, T: podľa textu
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

6.4. Hlavné podujatia KST a IVV podujatia/permanentné trasy pre rok 2017
Uznesenie č.77/2016: VV schvaľuje a) predloţený súbor hlavných podujatí KST 2017 pre
publikovanie v Kalendári podujatí KST 2017; b) predloţený súbor IVV podujatí
a permanentných IVV trás na rok 2017 a ich publikovanie v kalendári IVV.
Z.: P.Dragúň, M.Hučko, D.Valúch; T: 30.10.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

6.5. Kalendár podujatí 2017, objednávka.
Uznesenie č.78/2016: VV schvaľuje objednávku na tlač 3000 ks Kalendára podujatí KST
2017, so zachovaním jednotkovej ceny Kalendára 2016 (1,1083 €), dodávateľ: ISMC s.r.o.
Z.: A.Krištofová, T: 31.12.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

6.6. Ocenenia
Uznesenie č.79/2016: VV schvaľuje návrh sekcie pešej turistiky na udelenie plakety KST Ing.
Jánovi Mokošovi, primátorovi Mesta Vysoké Tatry; Ing. Milanovi Kohútovi, starostovi obce
Pribylina; Bc. Františkovi Púčikovi, starostovi obce Lazisko.
VV berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST, udelených
a) na návrh sekcie pešej turistiky - ďakovný list KST: Ing. Ján Blcháč, PhD.,primátor mesta
Liptovský Mikuláš; Jozef Cigánik, predseda OT KST Baníkov ŠK Bobrovec; Peter Drobúľ,
predseda OT KST TJ Pribylina; PhDr. Dana Guráňová, vedúca oddelenia mládeţe, športu
a kultúry, MÚ Liptovský Mikuláš; Ján Bendík, vedúci oddelenia kultúry a športu MÚ Mesto
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Vysoké Tatry; Bc. Marek Nemec, riaditeľ Domu MS Liptovský Mikuláš; Ivan Bubelíny,
KST-L Liptovský Mikuláš; Janka Kapustová, vedúca mestskej kniţnice Mesta Vysoké Tatry;
b) na návrh OKST Dukla Trenčín – čestné uznanie KST: Ing. Igor Salviany.
Z: P.Dragúň, sekretariát KST; T: 12.10.2016
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Po vyčerpaní programu bolo zasadnutie ukončené o 17.00.
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 pôţičky z ústredia
pre ktorúkoľvek regionálnu radu podmienené osobným
ručením (ručenia
majetkom/nehnuteľnosťou). Z: P.Dragúň, A.Krištofová,T: trvale.
Stav: v plnení. Za celé obdobie 2014 - 2015 doteraz, nebola z ústredia poskytnutá pôţička.
Uznesenie 29/2013: VV schválil návrh modelového textu Memoranda o spolupráci KST –
OOCR a splnomocňuje predsedu KST predkladať ho na rokovaniach s oblastnými
organizáciami cestovného ruchu (OOCR). Z: P. Dragúň, T: priebeţne
Stav: v plnení. Bez konkrétneho efektu.
Uznesenie 50/2013: VV schvaľuje poţiadavku predsedu Sekcie mládeţe, aby podmienkou
zúčtovania cestovných náhrad zástupcov SM pri účasti v OŠ letných a zimných zrazov KST
bol predchádzajúci súhlas predsedu SM s ich vycestovaním.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: trvale.
Stav: uznesenie bolo v predchádzajúcom období prechodne vypustené zo sledovania, ale
nikdy nebolo zrušené, je naďalej platné a záväzné.
Uznesenie 139/2013: VV ukladá predsedovi KST vyvolať rokovanie so ŠL TANAP s cieľom
dosiahnuť rekonštrukciu poškodeného chodníka na Kriváň a získať súhlas na umiestnenie
informačnej a pamätnej tabule Národného výstupu na Kriváň (NVK) v lokalite Tri studničky.
Z: P. Dragúň, PT: 19.8.2015.
Stav: Správa TANAP odpovedala na ţiadosť KST o povolenie umiestnenia info panelu
a pamätnej tabule NVK formou usmernenia – ţiadosť s určitými náleţitosťami (presná
lokalizácia infoprvkov, náčrt infopanelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) má byť
adresovaná na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŢP. Sekcia PT zatiaľ zabezpečila
technický nákres konštrukcie pre umiestnenie infopanelu (splnené U 26/2015).
Uznesenie č.186/2013: VV schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôţičky pre KBT vo výške
2836,66 €, so splátkovým kalendárom rozloţeným na 5 rokov. Dohodu o pôţičke urýchlene
pripravia podpredsedovia – štatutári KST. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 30.4.2018.
Stav: pôţička bola na základe dohody poskytnutá, KBT má splátkový kalendár do 30.4.2018.
Druhá splátka (cca 565 €) bola uhradená 12.5.2015, tretia splátka uhradená v marci 2016.
Predsedníčka KK upozornila, ţe toto uznesenie bolo schválené v rozpore so starším
uznesením 121/2013, ktoré síce bolo vypustené zo sledovania, ale nebolo zrušené.
Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, ţe pre príspevok KST na podujatia organizované
subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.
Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale
Stav: v plnení.

10

Zápisnica zo zasadnutia VV KST, Bratislava, 21.9.2016

Uznesenie 29/2014: VV na návrh sekcie PT KST schvaľuje lokality a organizátorov
tradičného podujatia Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na najbliţšie štyri roky:
2015 – 52. ročník, stretnutie v Detve s výstupom na Poľanu; KST Detva, RR KST Zvolen.
2016 – 53. ročník, Stará Turá, výstup na Veľkú Javorinu; KST Stará Turá, RR KST Trenčín
2017 – 54. ročník, Svidník, výstup na Čiernu horu; RR Svidník-Stropkov
2018 – 55. ročník, Dobšiná, výstup na Borovniak/Ondrejisko/Čuntavu; KST Dobšiná, RR
Roţňava.
Ukladá predsedovi KST priebeţne vystavovať poverenia pre organizátorov podujatia.
Z: P.Dragúň, J.Racek; T: podľa textu uznesenia
Zrušené, prekonané novým uznesením U 71/2016. Vypúšťa sa.
Uznesenie 30/2014: VV ukladá majetkovej komisii (MK) robiť na dodávateľov
angaţovaných na opravu/údrţbu budov v majetku KST (aktuálne napr. na opravu strechy
sídla KST, resp. na zhotovenie dokumentácie pre zamýšľanú Chatu KST na Skalke) výberové
konanie. Výberová komisia bude pozostávať z členov MK, zástupcu ekonomickej komisie
a jedného zo štatutárov. Z: M.Herchl, T: trvale.
Stav: v plnení. A. Krištofová poţiadala M.Herchla o dôslednejšie dodrţiavanie 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 plnení, na základe uvedenej zmluvy s ISMC prebieha príprava kalendára 2017.
Uznesenie č.161/2014: VV ukladá majetkovej a ekonomickej komisii zlepšiť súčinnosť
a zabezpečiť trvalý prehľad o výške fakturácie z jednotlivých objektov (chát) v priebehu roka.
Faktúry bez náleţitostí (rozpis práca materiálu) musia byť dodávateľovi vrátené na doplnenie.
Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: trvale
Stav: v plnení.
U 179/2014: VV ukladá predsedom sekcií KST dodrţiavať pri dokladovaní aktívov tento
postup: zasielať originály dokumentácie z aktívu (prezenčná listina, hromadné vyúčtovanie,
zápisnica s uzneseniami) na sekretariát, samotný zápis s uzneseniami zasielať aj mailom na
ustredie@kst.sk. Z: V.Gábriš, predsedovia sekcií; T: trvale
Stav: v plnení.
U 185/2014: VV schvaľuje organizačný princíp, ţe na aktuálnom zasadnutí VV bude prijatý
základ programu nasledujúceho zasadnutia VV. Z: P.Dragúň, T: trvale
Stav: v plnení.
U 188/2014: VV ukladá predsedom sekcií a komisií aby svoje vyšpecifikované a reálne
poţiadavky na nasledujúci rok uplatnili vţdy do 31. augusta prebiehajúceho roku, aby ich
bolo moţné vziať do úvahy pri zostavovaní návrhu rozpočtu na ďalší rok.
Z: A.Krištofová, predsedovia sekcií a komisií; T: kaţdoročne 31.8.
Stav: v plnení.
U 195/2014: VV ţiada všetkých, čo budú orgánmi KST vyslaní na pracovné cesty v roku
2015, aby od začiatku roka 2015 vypĺňali elektronické tlačivo cestovného príkazu a uvádzali
v ňom zdroj rozpočtového krytia (moţnosti: rozpočet sekcie/komisie, rozpočet VV, rozpočet
na vybrané podujatia, resp. na medzinárodnú činnosť). Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale
VV na svojom zasadnutí 21.9.2016 schválil zrušenie U 195/2014. Vypúšťa sa.
U 196/2014: VV ukladá sekretariátu zabezpečiť, aby všetky faktúry investičného charakteru
doručené do sídla KST boli vţdy obratom oskenované a postúpené predsedovi MaK.
Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: trvale
Stav: v plnení.
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U 06/2015: VV ukladá sekcii značenia zabezpečovať spracovanie podkladov v zmysle
príkazných zmlúv (zúčtovanie práce značkára v teréne) priebeţne, vţdy do 30 dní od
vykonania práce, posledný termín odovzdania vykonaných prác je 30.11. Tento záverečný
termín ako aj osobný účet príslušného značkára treba uviesť priamo v texte príkaznej zmluvy.
Skontrolované podklady pre vyplatenie značkárov musí sekcia značenia odovzdávať na
spracovanie do mzdového systému OLYMP najneskôr 12. dňa beţného mesiaca. Posledným
dňom na odovzdanie výplat na výpočet do systému OLYMP v kalendárnom roku 2015 bude
12.12.2015. Z: S.Andrási, E.Škutová; T: trvale
Stav: v plnení.
U 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 moţnosť zabezpečiť ubytovanie VIP hostí v turistickej cenovej triede,
z rozpočtu KST nebude uhradená plná cena ubytovania, ale poskytnutý len príspevok na
ubytovanie, v limite 20 € na osobu. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, T: trvale
Stav: v plnení.
U 77/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť záloţné projekty (pre rok 2016) na účelné
pouţitie finančných prostriedkov v prípade ich neplánovaného získania. Z: P.Dragúň,
E.Škutová; T: trvalý
E.Škutová – záloţné projekty nemoţno pripravovať bez špecifickej poţiadavky 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 kaţdej poloţke od roku 2015 uvádzať rok nadobudnutia a obstarávaciu cenu)
a dôsledné vyraďovať poloţky, ktoré uţ stratili úţitkovú 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.
Uznesenie č.15/2016: VV ukladá sekcii značenia publikovať na webe KST kedy bola ktorá
vetva TZT naposledy preznačená (ku kaţdej TZT s evidenčným číslom pridať deň/mesiac/rok
obnovy). Z: E.Škutová, T: priebeţne.
Uznesenie č.17/2016: VV schvaľuje postup pre pouţitie prostriedkov z 2% dane z príjmov
nasledovne: do 30.6. je odbor/klub povinný dokladovať príjem z 2% dane z príjmov. 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 moţné jeho platbu
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identifikovať a prostriedky sa pouţijú na všeobecnú činnosť KST. Po 30.6. budú
neidentifikované príjmy z 2% dane z príjmov pouţité na všeobecnú činnosť KST.
Uznesenie č. 37/2016: VV KST schvaľuje prerozdelenie agendy odstúpivšieho člena VV
S.Andrásiho medzi P.Dragúňa (značenie), V.Gábriša (mládeţ) 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 náleţite dokumentovať aktivity
sekcie. Uvoľnenie prostriedkov na jednotlivé aktivity v zmysle rozpočtu KST je podmienené
predloţením 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 zhromaţdenie KST, zasadnutia VV
KST, aktívy sekcií. Z: zostavovatelia kalendára, predseda organizačnej komisie a predsedovia
sekcií, T: trvalý.
VV prehodnotil potrebnosť a vykonateľnosť tohto pokynu a 21.9.2016 uznesenie zrušil.
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.
Uznesenie č.52/2016: VV KST ukladá sekretariátu zverejňovať na webe cestovné správy
z hlavných podujatí KST. Z: P. Dragúň, I. Ovečková, T: trvalý
___
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