Zápisnica zo zasadnutia VV KST, Ţilina, 24.marca 2017

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov,
Ţilina, 24. marca 2017
Prítomní:
členovia VV: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Ziman, V.Gábriš, M.Herchl
prizvaní: A.Mazániková, J.Pullmann, D.Valúch
Ospravedlnili sa: T.Chudý, J.Puncochář, I.Ovečková
Program:
1. kontrola plnenia uznesení VV a XVII. VZ KST
2. príprava a zabezpečenie rokovania XVIII. VZ KST
3. rôzne

P.Dragúň
P. Dragúň

1. Kontrola plnenia uznesení
1.1 Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia Ústrednej rady KST zo dňa 8.9.4.2016, ktorým ÚR KST ukončila činnosť: uznesenie ÚR, časť D - úlohy uloţené
výkonnému výboru, úlohy D.1, D.2 - splnené, D.3 – budovanie dobrých vzťahov a spolupráce
s organizáciou Lesy SR je dlhodobejší proces, ktorý prebieha, ako bolo uloţené.
1.2 Kontrola plnenia uznesení zo XVII. valného zhromaţdenia KST, zo dňa 9.4.2016:
Uznesenie VZ, časť B - úlohy uloţené výkonnému výboru, úlohy B.1, B.2, B.3, B.4 –
splnené.
1.3 Kontrola plnenia uznesení výkonného výboru KST:
a) splnené/zrušené: č.56, 59 a 90 z roku 2016 – zrušené; č. 34, 68, 78, 80, 81, 89, 93, 94,
96, 100, 102, 104, 105, 106, 108 z roku 2016, č. 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16 z roku 2017
– splnené.
b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: 4/2017
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, KT: 24. 3.2017
Pre školenie inštruktorov turistiky má KST akreditáciu obnovenú v roku 2014, platnú do roku
2019. Pre školenie značkárov nebola v r. 2014 vydaná obnovená akreditácia, školenie naďalej
prebieha podľa zauţívanej metodiky. Úloha pozastavená do vyjasnenia štatútu KST v zmysle
zákona o športe.
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: 24.3.2017
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; KT: 7.6.2017
22.2.2017 sa uskutočnila konzultácia KST (E.Škutová + P.Dragúň) na Úrade pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) k pripravenej úprave STN 018025.
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Bolo poskytnuté usmernenie k forme spracovania podľa metodiky ÚNMS a k osloveniu
zainteresovaných strán na pripomienkovanie návrhu. Ďalšie kroky: dať normu na jazykovú
korektúru a dať preloţiť jej obsah do angličtiny. Úloha trvá.
U 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii spoločnosti
TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 8.2.2017
Krajský súd v decembri 2016 informoval o začatí konania. Aktuálne informácie o priebehu
konania v danej veci súd neposkytuje.
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; KT: 17.5.2017
Plynie opakovane predlţovaný termín, úloha trvá.
Uznesenie 103/2015: VV ukladá sekcii mládeţe pripraviť motivačný leták – informáciu o
PTZ pre školy. Z: V.Gábriš, M.Šarvanec KT: 29.4.2017 (termín aktívu)
Plynie opakovane predlţovaný termín, úloha trvá.
Uznesenie č.14/2016: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom komisií
značenia skompletizovanie digitalizácie trás TZT. Z: E.Škutová, PT: 19.4.2017
Plynie opakovane predlţovaný termín, úloha trvá.
Uznesenie č.23/2016: VV ukladá sekretariátu dohodnúť stretnutie E. Škutovej s kontaktnou
osobou na MŠVVŠ SR. Z: D. Valúch, PT: 21.9.2016
Úloha pozastavená do vyjasnenia štatútu KST v zmysle zákona o športe.
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
Úloha pozastavená do vyjasnenia štatútu KST v zmysle zákona o športe.
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, PT: 19.4.2017
Plynie predĺţený termín. Pamätná tabuľa budovateľom chodníkov - správa NAPANT-u ju
odporúča umiestniť na vrchole Chopku, v blízkosti, alebo na stene niektorej
budovy. Pamätník dobrovoľným značkárom - správa CHKO Štiavnické vrchy odporúča
obrátiť sa na Okresný úrad, odbor ŢP v Banskej Bystrici, treba priloţiť výtvarný návrh, resp.,
konkretizovať popis objektu, ktorý chceme na Sitne inštalovať. Úloha trvá.
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, KT: 19.4.2017
Plynie opakovane predlţovaný termín.
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: 19.4.2017
Bez nových skutočností. Súvisiace uznesenie U65/2016.
Uznesenie č.39/2016: VV KST ukladá organizačnej komisii pripraviť návrh nového ocenenia
(námet z diskusie na XVII. VZ KST dňa 9.4.2016). Z: T.Chudý, PT: 19.4.2017.
Plynie predĺţený termín. Organizačná komisia navrhla, aby novým ocenením bola Medaila
KST – za dlhoročný osobný prínos k rozvoju organizovanej turistiky vo svojom regióne.
O výtvarný návrh bola poţiadaná A.Arnoldová (výroba odznakov).
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: 30.4.2017
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Doteraz neuskutočnený kontrolný deň v RZ Kokava (chata Strojár) má byť do konca apríla.
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, PT: 19.4.2017.
Zatiaľ k tomu nedošlo, je to viazané na prepojenie CRM systému KST na platformu
Membery, súvisí s U 56/2016. Plynie opakovane predĺţovaný 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, PT: 19.4.2017
Plynie predĺţený termín. Listom bola oslovená Škola úţitkového výtvarníctva J.Vydru.
Predseda propagačnej komisie má za úlohu získať vyjadrenie školy.
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: 19.4.2017
Plynie predĺţený termín. KST poslal na PTTK nový návrh projektového zámeru (namiesto
pôvodne uvaţovanej rekonštrukcie Téryho chaty) – vybudovanie zaistenej cesty na
Huncovský štít. Ako hosť VZ KST príde za PTTK Jerzy Kaplon, P. Dragúň to vyuţije na
prvú konzultáciu.
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: 17.5.2017
Plynie predĺţený termín.
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, PT: 19.4.2017.
Plynie predĺţený termín. Podklady na prípravu novej nájomnej zmluvy s novým vlastníkom
boli odoslané.
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, PT: 19.4.2017
T.Chudý kontaktoval českú stranu. Zatiaľ bez priamej odozvy. Plynie predĺţený termín.
Uznesenie č. 88/2016: VV schvaľuje termíny a miesto svojich zasadnutí v 1. polroku 2017
nasledovne: 11.1. Bratislava; 8.2. Bratislava; 24.- 25.3., VV a VZ, Ţilina; 19.4. Vyhne; 17.18.5. Čingov; 7.6. Bratislava, so začiatkom od 10.00, ak nebude na pozvánke uvedené inak.
Z: P.Dragúň, T: podľa textu
Termín plynie.
Uznesenie č. 90/2016: Výkonný výbor KST ukladá Sekcii mládeţe zvolať čo najskôr aktív
sekcie, pozvať naň predsedov všetkých jestvujúcich TOM-ov, ako aj členov Regionálnych rád
KST, ktorí zodpovedajú za turistiku mládeţe. Aktívu sa zúčastní aj predseda KST,
podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu a člen VV pre turistiku mládeţe. Hlavný bod
programu – prezentovať návrh stanov Asociácie TOM SR, prerokovať ho a v prípade
dostatočnej podpory schváliť. Z: V. Gábriš, M. Šarvanec; PT: 8.2.2017
Úloha nebola splnená, M. Šarvanec dňa 20.3.2017 písomne (mailom) odstúpil z funkcie
predsedu Sekcie mládeţe. Vzhľadom na to VV zrušil svoje uznesenie č. 90/2016, nové
súvisiace uznesenie č.18/2017 je zapísané v závere kontroly plnenia úloh.
Uznesenie č. 91/2016: VV schvaľuje udelenie kvalifikácie inštruktora vodnej turistiky I.
stupňa podľa novej akreditácie, za zjednodušených podmienok, tým aktívnym cvičiteľom
vodnej turistiky III. triedy, ktorí absolvovali školenie cvičiteľov v posledných desiatich
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rokoch a majú platnú kvalifikáciu podľa starej akreditácie. Podmienky: absolvovať všeobecnú
časť vzdelávania (spoločnú pre všetky sekcie), napísať a obhájiť diplomovú prácu, vykonať
písomné záverečné skúšky zo všeobecnej športovej teórie.
Z: predseda sekcie VT KST; T: 31.3.2017
Termín plynie.
Uznesenie č. 92/2016: VV schvaľuje moţnosť uznať inštruktorom vodnej turistiky II. stupňa
kvalifikáciu inštruktorov vodnej turistiky III. stupňa, ak sa zúčastnili školenia inštruktorov
podľa novej akreditácie vo funkcii lektorov (nie školiacich sa účastníkov).
Z: predseda sekcie VT, KST; T: 31.3.2017
Termín plynie.
Uznesenie č.95/2016: VV ukladá sekcii značenia a ekonomickej komisii spracovať
inventárny zoznam DHIM zaobstaraných buď z prostriedkov KST alebo z dotácie MŠVVŠ
SR (notebooky, GPS, fotoaparáty, píly a pod.). Z: P. Dragúň, E. Škutová; PT: 19.4.2017
Plynie predĺţený termín. Podklady má A.Krištofovej poskytnúť J.Puncochář.
Uznesenie č. 101/2016: VV schvaľuje, aby sa KST registroval ako Národná športová
organizácia. Z: P.Dragúň, sekretariát; PT: 19.4.2017
Plynie predĺţený termín. KST je v tejto chvíli registrovaný ako: „Vzdelávacie zariadenie, Iná
športová organizácia, Športový klub“, registrácia bola akceptovaná dňa 9.8.2016. KST
poţiadal MŠVVŠ SR o zmenu registrácie, zostáva v sledovaní.
Uznesenie č. 103/2016: VV ukladá a) sekcii značenia - pripraviť zoznam zmien trás za
posledné tri roky b) sekretariátu - odoslať hromadný mail predsedom RR s poţiadavkou, aby
predsedovi KST zasielali informáciu o incidentoch „vyháňania z lesa“, prehradenia TZT,
o šikane a zastrašovaní , kedy a kde k tomu došlo, resp. kde to turistovi hrozí.
Z: E. Škutová, sekretariát; PT: 24.3.2017 a trvale
Plynie predĺţený termín. P. Dragúň konzultoval prípady zabraňovania vstupu na vyznačený
turistický chodník s JUDr. Mičunekom, predsedom OZ Priatelia Píly, jeho článok o vstupe do
zverníc je pripravený do KS 5-6/2017 a pôjde aj na web KST.
Uznesenie č. 01/2017: VV KST ukladá predsedovi KST vyvolať stretnutie so spoločnosťou
Unionsoft ohľadom platformy Membery pre vypracovanie informačného systému
kompatibilného s informačným systémom Ministerstva školstva, v zmysle Zákona o športe.
Z: P.Dragúň, T: 19.4.2017
Toto uznesenie bolo prijaté namiesto zrušeného uznesenia č.56/2016. Termín plynie.
Uznesenie č. 2/2017: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť pre zlepšenie informovanosti
značkárov prílohu príkaznej zmluvy, obsahujúcu vykonávací predpis č.10/2011 o náhradách
a odmenách v turistickom značení, s prílohami – aktuálne sadzby na značkárske práce
a výkony, inštrukcia ku zhotovovaniu fotodokumentácie. Súčasne musí byť táto informácia
zverejnená na web stránke KST. Z: P. Dragúň, E. Škutová, sekretariát; T: 24.3.2017
Prílohy sú pripravené. Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania. Príkazné zmluvy pre
značkárov na rok 2017 budú platiť s účinnosťou od 10.4.2017
Uznesenie č. 7/2017: VV schvaľuje delegátov na hlavné podujatia KST, prvý polrok 2017:
2.-5.2.2017 – 50. Zimný zraz KST, Ruţomberok – M.Herchl
26.-27.5.2017 – 54. stret. čitateľov Krásy Slovenska, Svidník – P.Dragúň, M.Herchl, J.Racek
29.6.-2.7. 2017 – 46. zraz mladých vodných turistov KST, Červený kláštor – M.Herchl
29.6.-2.7. 2017 – 50. zraz vyskohorských turistov KST, T.Lomnica – P.Dragúň, V. Gábriš
Z: delegáti, T: podľa textu
Termín plynie. Zatiaľ sa uskutočnilo prvé podujatie, informáciu poskytol M.Herchl.
Konštatoval vysokú účasť, dobré organizačné zabezpečenie a náročné lyţiarske trasy so
značným prevýšením. A.Krištofová pripomenula, aby organizátori zrazov dostávali
informáciu zakotvenú v Zásadách prípravy zrazov KST – ide o členov OŠ, delegátov VV
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a oficiálnych hostí, vrátane zahraničných, za koho znáša náklady organizátor, za koho
ústredie, za koho sekcia.
Uznesenie č. 8/2017: VV schvaľuje termín a miesto jarného stretnutia spolumajiteľov
s nájomcami vysokohorských chát nasledovne: 26. – 27.4. 2017 na Zbojníckej chate; za KST
sa zúčastnia P.Dragúň, A.Krištofová, členovia majetkovej komisie a dvaja členovia kontrolnej
komisie KST. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl, A.Mazániková T: podľa textu
Termín plynie. M.Herchl informoval, ţe pre isté obmedzenia na chate sa rokovanie
pravdepodobne uskutoční v Poprade.
Uznesenie č. 9/2017: VV schvaľuje objednávku aktualizácie geodetického zamerania
vysokohorských chát v spoluvlastníctve. Súvisiace náklady budú spoluvlastníci znášať
v pomere vlastníckych podielov. Z: P.Dragúň, M. Herchl; T: 30.5.2017
Termín plynie.
Uznesenie č.11/2017: VV odporúča valnému zhromaţdeniu schváliť vypustenie VP 11/2011,
VP 14/2011 a VP 18/2011 zo systému vykonávacích predpisov nasledovne: VP 11/2011 bez
náhrady (téma je obsiahnutá vo VP 8/2011), VP 14/2011 (podujatia IVV) preradiť do
kategórie zásad, pravidiel, pokynov a podmienok pre určitý druh podujatí; VP 18/2011 bez
náhrady (téma je obsiahnutá vo VP 19/2011). Z: P.Dragúň, T: 24.3.2017
Termín plynie.
Uznesenie č. 17/2017: Na návrh Sekcie značenia VV schvaľuje pomenovanie TZT 8123
(ţltá) Piešťany-Banka-Plešiny-Čertova pec ako Chodník Karola Dominu, podľa významného
vedca – botanika, pôsobiaceho v Piešťanoch v prvej polovici 20. storočia.
Z: P.Dragúň, E.Škutová, T: 30.6.2017
Termín plynie.
Uznesenie č. 18/2017: VV ukladá sekretariátu rozposlať nálepku Partner KST – priateľ
turistiky všetkým poskytovateľom zliav z ceny ubytovania pre členov KST.
Z: P.Dragúň, D.Valúch; T: 31.3.2017
Termín plynie.
Nové uznesenie, schválené v rámci kontroly plnenia uznesení:
Uznesenie č. 19/2017: Výkonný výbor KST
a) berie na vedomie písomné odstúpenie M. Šarvanca z funkcie predsedu sekcie mládeţe,
doručené mailom dňa 20.3.2017.
b) zvoláva aktív Sekcie mládeţe v termíne 29.4.2017, s cieľom obnoviť funkčnosť sekcie.
Okruh pozvaných: predsedovia všetkých fungujúcich TOM-ov a zástupcovia regiónov KST
(buď členovia regionálnych rád poverení pre turistiku mládeţe alebo samotní predsedovia
regiónov), miesto konania bude uvedené v Pozvánke. Od pozvaných VV očakáva návrhy na
personálne obsadenie/doplnenie sekcie, pričom navrhnutí môţu byť aj doterajší členovia
sekcie. Program aktívu: predstavenie kandidátov, voľba sekcie (zvolení členovia sekcie si
zvolia predsedu), diskusia o ďalšom smerovaní a fungovaní sekcie, stanovisko aktívu
k návrhu stanov Asociácie TOM SR. Z: P.Dragúň, V.Gábriš; T: 29.4.2017
Hlasovanie: ZA –5, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyselne.

2. Príprava a zabezpečenie rokovania XVIII. VZ KST
P. Dragúň zrekapituloval celý program VZ (po diskusii boli spravené niektoré zmeny v poradí
bodov), kompletnosť dokumentov, ohlásenú účasť delegátov a hostí. Vyţiadal si od členov
VV personálne návrhy do pracovných komisií, konštatoval celkovú pripravenosť rokovania.
3. Rôzne
3.1 A.Krištofová – opäť sa niektoré odbory domáhajú plnej refundácie príjmu KST z 2 %.
Uznesenie č. 20/2017: VV sa zaoberal ţiadosťou miestnych odborov KST Stupava, Lozorno
a Liptovský Hrádok o preplatenie celej sumy prostriedkov poukázaných im z 2% z DP na účet
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KST, hoci údajní darcovia v DP 2016 nedali súhlas na zverejnenie svojich údajov, a rozhodol
vyplatiť sumu zníţenú o 20 % (čo je v rámci SR štatisticky uvádzané percento finančných
prostriedkov, ktoré daňový úrad z rôznych dôvodov neodvedie určenému prijímateľovi). VV
zároveň schvaľuje postup pre rok 2018: KST bude uznávať a posielať klubom len prostriedky
definované v DP za rok 2017 zaškrtnutím súhlasu darcu so zverejnením jeho osobných
údajov. Z: A.Krištofová, T: 31.3.2017 (DP 2016), resp. 31.3.2018 (DP 2017)
Hlasovanie: ZA –3, proti - 2, zdržal sa – 0; schválené väčšinou hlasov.

3.2 D.Valúch – na VZ rozdáme posledné kusy Plakety A.Lutonského, od zhotoviteľa
predošlej edície bola vyţiadaná cenová ponuka na 100 a 200 ks. Ročná spotreba je do 10 ks.
Uznesenie č. 21/2017: VV schvaľuje objednávku novej edície ocenenia Plaketa Alojza
Lutonského, v počte 100 ks, podľa cenovej ponuky od zhotoviteľa Výroba odznakov,
Adriana Arnoldová. Z: A.Krištofová, sekretariát; T:17.5.2017
Hlasovanie: ZA –5, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyselne.

3.3 Dohoda o vzájomnej spolupráci KST s FTVŠ UK
Uznesenie č. 22/2017: VV schvaľuje návrh Dohody o spolupráci KST s FTVŠ UK ohľadom
všeobecnej časti vzdelávania inštruktorov turistiky, ktorý pripravila učebno-metodická
komisia KST a poveruje predsedu dohodu podpísať. Z: P. Dragúň, M. Belás; T: 19.4.2017
Hlasovanie: ZA –5, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyselne.

3.4 z KČT prišla pozvánka pre predsedu KST na výročnú konferenciu.
Uznesenie č. 23/2017: VV schvaľuje pracovnú cestu P.Dragúňa – účasť na výročnej
konferencii KČT v Prahe, dňa 1.4.2017 a zúčtovanie jeho cestovných nákladov v zmysle VP.
Z: P.Dragúň, T: 1.4.2017
Hlasovanie: ZA –5, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyselne.

3.5 M.Herchl – V Slovenských elektrárňach, a. s. sa zmenil akcionár, ktorý poţaduje popis,
rozmery, umiestnenie a fotografie reklám, znejúcich ešte na starého akcionára – ENEL za
účelom aktualizácie, konkrétne od nás poţadujú odstránenie loga ENELu z objektu KST v
Kokave-Háji. Doterajší správca objektu pán Gregor končí, hľadá sa za neho náhrada.
3.6 M. Herchl informoval o rokovaní so zástupcom EKOPOLIS p. Roháčom ohľadom
spolupráce na tatranských chatách, v ktorých má KST vlastnícky podiel. Po upresnení
podmienok zo strany zahraničného partnera bude p. Roháč informovať, dohodnú stretnutie
a podmienky spolupráce.
3.7 M. Herchl informoval, ţe vyzval nájomcov, ktorých sa týkajú zmluvy o odkúpení/prevode
save boxov na spoluvlastníkov, aby podklady priniesli na rokovanie zmiešanej majetkovej
komisie KST – SHS JAMES do Tatranskej Štrby 24.-25.4.2017 za účelom uzatvorenia zmlúv.
3.8 Podnet SHS JAMES – zváţiť zľavu z ceny ubytovania pre maďarských horolezcov.
Uznesenie č. 24/2017: VV schvaľuje poskytovanie 50%-nej zľavy z ceny ubytovania pre
registrovaných členov maďarskej horolezeckej organizácie, partnera SHS JAMES, zatiaľ na
skúšobnú dobu 1 rok, po vyhodnotení zváţi predĺţenie. Z: P.Dragúň. M.Herchl; T: 24.4.2017
Hlasovanie: ZA –4, proti - 1, zdržal sa – 0; schválené väčšinou hlasov.

3.9 Hlavná kontrolórka športu zaslala písomne vyjadrenie – posúdenie súladu Stanov KST
schválených v apríli 2016 s § 19 aţ 23 Zákona o športe, písomnú odpoveď poţaduje do 15 dní
od doručenia, t.j. treba odoslať najneskôr 13.4.2017.
Uznesenie č. 25/2017: VV ukladá predsedovi, aby poţiadal o prípravu právne fundovanej
odpovede JUDr. M.Heinricha. Z: P.Dragúň, T: 31.3.2017
Po vyčerpaní programu predseda ukončil zasadnutie pribliţne o 12.30 hod.
Zapísal: D. Valúch, generálny sekretár
Peter Dragúň
predseda Klubu slovenských turistov
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PRÍLOHA
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.
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.
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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 196/2014: VV ukladá sekretariátu zabezpečiť, aby všetky faktúry investičného charakteru
doručené do sídla KST boli vţdy obratom oskenované a postúpené predsedovi MaK.
Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: trvale
Stav: v plnení.
U 06/2015: VV ukladá sekcii značenia zabezpečovať spracovanie podkladov v zmysle
príkazných zmlúv (zúčtovanie práce značkára v teréne) priebeţne, vţdy do 30 dní od
vykonania práce, posledný termín odovzdania vykonaných prác je 30.11. Tento záverečný
termín ako aj osobný účet príslušného značkára treba uviesť priamo v texte príkaznej zmluvy.
Skontrolované podklady pre vyplatenie značkárov musí sekcia značenia odovzdávať na
spracovanie do mzdového systému OLYMP najneskôr 12. dňa beţného mesiaca. Posledným
dňom na odovzdanie výplat na výpočet do systému OLYMP v kalendárnom roku 2015 bude
12.12.2015. Z: S.Andrási, E.Škutová; T: trvale
Stav: v plnení.
U 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.
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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
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.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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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
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
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.
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
Uznesenie č. 82/2016: VV ukladá zakomponovať do zmluvy o príspevku na hlavné podujatia
KST povinnosť organizátora poskytnúť vyhodnotenie podujatia vo formáte vhodnom na
zverejnenie na webe. Z: P. Dragúň, sekretariát KST; T: trvalý
Uznesenie č. 85/2016: VV ukladá poverenému pracovníkovi: doplnenie zoznamu poistencov
v mesačnom intervale zasielať poisťovni vţdy do 23. dňa v mesiaci. Člen začína byť poistený
od dátumu podpisu príslušného dodatku k základnej zmluve.
Z: A.Krištofová, sekretariát KST; T: trvalý
Uznesenie č. 86/2016: VV oprávňuje povereného pracovníka aby neúplné alebo nesprávne
vyplnené zoznamy poistencov vrátil na príslušný región Z: sekretariát KST; T: trvalý
Uznesenie č. 4/2017: VV ukladá sekcii značenia dodrţiavať túto zásadu: smerovky môţu
a musia obsahovať len údaje KST. Informáciu o sponzorstve (VÚC, obce, alebo komerčného
subjektu) je prípustné zverejňovať len na samostatnej tabuľke upevnenej na smerovník, resp.
umiestnením loga prispievateľa v ľavom dolnom rohu tabuľky miestneho názvu.
Z: P. Dragúň, E. Škutová; T: trvale
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