Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 11.-12.7.2017 na Chate Ipeľ, Kokava-Línia

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov,
Kokava-Línia, 11.- 12. júla 2017
Prítomní:
členovia VV: P.Dragúň, A.Krištofová, V.Gábriš, M.Herchl, M.Ziman
prizvaní: A.Mazániková, D.Valúch, externý hosť F.Auxt
Ospravedlnili sa: T.Chudý, J.Pullmann, J.Puncochář
Program podľa pozvánky:
1. kontrola plnenia uznesení
2. revízia dokumentu Zásady prípravy zrazov – VhT, CT
3. aktuálne úlohy majetkovej komisie KST
4. aktuálne úlohy medzinárodnej komisie KST
5. rôzne

P.Dragúň, D.Valúch
V.Gábriš
M.Herchl
P.Dragúň

1. Kontrola plnenia uznesení VV KST
a) splnené: uznesenia č. 53/2016, 54/2016, 65/2016, 01/2017, 26/2017, 27/2017, 34/2017,
38/2017, 40/2017, 41/2017, 49/2017, 50/2017, 51/2017, 52/2017
b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: 42/2017
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, KT: 13.9.2017
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 zaužívanej metodiky.
Úloha pozastavená do vyjasnenia štatútu KST v zmysle zákona o športe.
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: 13.9.2017
Termín plynie. Pracovná verzia normy bola postúpená na formálne a grafické úpravy podľa
usmernenia ÚNMS. Novšie informácie zo sekcie nie sú.
U 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii spoločnosti
TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 13.9.2017
Krajský súd v decembri 2016 informoval o začatí konania. Informácie o priebehu konania
v danej veci súd neposkytuje. A.Krištofová: pokiaľ nie je Turservis zrušený, treba založiť
elektronickú schránku aj preň.
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: 13.9.2017
Plynie opakovane predĺžený termín. Texty do záznamníka Za krásami Slovenska sú už
aktualizované, dá sa vyžiadať cenová ponuka na tlač.
Uznesenie 103/2015: VV ukladá sekcii mládeže pripraviť motivačný leták – informáciu o
PTZ pre školy. Z: V.Gábriš, M.Maxianová KT: 31.10.2017
Plynie opakovane predlžovaný termín, úlohu prevzala nová predsedníčka SM M.Maxianová,
termín predĺžený do 31.10. (po skončení sezóny pretekov).
Uznesenie č.14/2016: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom komisií
značenia skompletizovanie digitalizácie trás TZT. Z: E.Škutová, KT: 13.9.2017
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Plynie opakovane predlžovaný termín, úloha je v plnení. Na septembrové zasadnutie VV bude
prizvaná E. Škutová.
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.
A.Krištofová – okrem učebných textov treba riešiť honorovanie lektorov, najlepšie formou
Dohody o pracovnej činnosti alebo Dohody o vykonaní práce. Lektorom bude poskytnutá
minimálna hodinová mzda + povinný počet hodín. Dohodu pripraví sekretariát, predseda
sekcie oznámi termín a údaje lektora. Takto to treba doplniť do VP.
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, sekretariát; KT: 11.10.2017
Plynie opakovane predlžovaný termín. K zámeru umiestnenia pamätnej tabule budovateľom
chodníkov na hrebeni NT (oblasť Chopku) nás usmernila správa NAPANT-u: Neodporúčajú
osadenie tabule v teréne na hrebeni, ale na niektorej z budov pri vrcholovej stanici lanoviek
na Chopok. Žiadosť treba adresovať majiteľovi vytipovanej budovy.
K zámeru inštalovať na vrchu Sitno pamätník dobrovoľným značkárom nás usmernila Správa
CHKO: Žiadosť o súhlas treba podať na stavebný úrad Banskej Štiavnice, pričom treba
doložiť ako bude pamätník vyzerať a z akého materiálu bude zhotovený. T.j. treba počkať na
návrh, o ktorý bola požiadaná škola úžitkového výtvarníctva. Súvisiace uznesenie 53/2016
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: 13.9.2017
Plynie opakovane predlžovaný 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: 13.9.2017
P.Dragúň: úloha delegovaná na predsedu regiónu Trenčín I.Salvianyho, mal by postupovať
v súčinnosti so sekciou pešej turistiky. Plynie predĺžený termín. Súvisiace uznesenie 65/2016
Uznesenie č.49/2016: VV KST pre riešenie úlohy prepojenia jestvujúceho informačného
systému KST na platformu Membery (zohľadnenie požiadaviek zákona o športe) schvaľuje
angažovanie externistu na dohodu (príkazná zmluva) alebo na živnosť – na základe
objednávky. Výška odmeny podľa objemu práce. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, PT: 13.9.2017.
Text uznesenie bol spresnený. V roku 2016 došlo ku kontaktu so spoločnosťou Unionsoft,
s.r.o., ktorá ponúkla pre evidovanie členskej základne KST využívanie platformy Membery,
no zatiaľ bez zmluvnej spolupráce, čo je podmienka pre naplnenie U 49/2016. Plynie
opakovane predlžovaný termín. Súvisiace uznesenie U 56/2016 (konkretizovať cenovú
ponuku Unionsoft, s.r.o.) bolo v januári 2017 nahradené uznesením 1/2017. Uskutočnilo sa
rokovanie s pánom Letkom, cenovú ponuku poslal v noci pred týmto zasadnutím. VV sa ňou
bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí, v septembri.
Uznesenie č.53/2016: VV KST ukladá propagačnej komisii kontaktovať vybranú umeleckú
školu a presondovať možnosť 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: 12.7.2017
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Vedúcemu kamenosochárskeho ateliéru Strednej školy úžitkového výtvarníctva J.Vydru
v Bratislave bolo po predchádzajúcej konzultácii odoslané tzv. libreto k návrhu pamätníka
značkárom na vrchu Sitno, ako podklad na vytvorenie zadania pre študentov.
Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
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; KT: 12.7.2017
Stretnutie v Krakove s J.Kaplonom z COTG PTTK sa uskutočnilo 5.7.2017.
Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
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: 11.10.2017
Plynie predĺžený 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, KT: 31.12.2017.
Podklady na prípravu novej nájomnej zmluvy s novým vlastníkom boli odoslané. Úloha
zostáva v sledovaní.
Uznesenie č. 65/2016: VV ukladá osloviť KČT vo veci poskytnutia know how a
odborníka/ov, ktorí majú potrebné vzdelanie a kvalifikáciu naprojektovať pre KST
certifikovaný chodník pre podanie spoločného cezhraničného projektu.
Z: T.Chudý, PT: 12.7.2017
Získané know-how – brožúra s metodikou KČT pre certifikáciu TZT. Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie č. 88/2016: VV schvaľuje termíny a miesto svojich zasadnutí v roku 2017
nasledovne: 11.1. Bratislava, 8.2. Bratislava, 24. - 25.3. (VV a VZ) Žilina, 19.4. Vyhne, 17. 18.5. Čingov, 7.6. Bratislava, 11. - 12. 7. Kokava, 13.9. Banská Bystrica, 11.10. Bratislava,
15.11. Bratislava, 13.12. Bratislava, vždy so začiatkom od 10.00, ak nebude na pozvánke
uvedené inak. Z: P.Dragúň, T: podľa textu
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: A.Krištofová, E. Škutová; PT: 13.9.2017
Plynie predĺžený termín. Podklady pre A.Krištofovú má poskytnúť J.Puncochář.
Uznesenie č. 103/2016: VV ukladá a) sekcii značenia - pripraviť zoznam zmien trás,
vynútených novými vlastníkmi lesných pozemkov, za posledné tri roky b) sekretariátu odoslať hromadný mail predsedom RR s požiadavkou, aby predsedovi KST zasielali
informáciu o incidentoch „vyháňania z lesa“, prehradenia TZT, o šikane a zastrašovaní zo
strany nových vlastníkov lesa, kedy a kde k tomu došlo, resp. kde to turistovi hrozí.
Z: E. Škutová, sekretariát; PT: 13.9.2017 a trvale
Plynie predĺžený termín pre časť (a), v časti (b) je uznesenie splnené.
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, PT: 12.7.2017
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č. 7/2017: VV schvaľuje delegátov na hlavné podujatia KST, prvý polrok 2017:
2.-5.2.2017 – 50. Zimný zraz KST, Ružomberok – 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 vysokohorských turistov KST, T.Lomnica – P.Dragúň
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2. - 9.7.2017 – 48. stretnutie TOM, Duchonka - P.Dragúň
6. - 9.7.2017 – 64. CZ KST a 2. MLZT, Duchonka – P.Dragúň, M.Herchl
12. 7. 2017 - privítanie konvoja 62.TID na slovenskom úseku Dunaja, Bratislava – J.Šoffa
15.7. 2017 – Stretnutie turistov na Chate MRŠ – M.Herchl
18.-20.8. 2017 – Národný výstup na Kriváň – V.Gábriš
31.8. – 3.9. 2017 – 39. Zraz cykloturistov KST, Vyhne – A.Krištofová, M.Ziman
15.-16.9.2017 – 9. Stretnutie priaznivcov KST, Zverovka, Roháče – M. Herchl
21.10.2017 – 4. Chodníkom J.D.Matejovie, Bošácka dolina – P. Dragúň
25.11.2017 – 37. Festival Ľudia a hory. Turčianske teplice – V.Gábriš
18.11.2017 – KČT - Posledný puchýř 2017, Plesná, CZ – A. Krištofová, J. Racek
Hlasovanie o doplnení uznesenia 7/2017 (nominácia na jesenné podujatia): ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Z: delegáti, T: podľa textu
Termín plynie. Od predchádzajúceho zasadnutia VV sa určení delegáti zúčastnili šiestich
podujatí (46. zraz mladých vodných turistov, 50. zraz vysokohorských turistov, 48. stretnutie
TOM, 64. CZ KST a 2. MLZT, privítanie konvoja 62. TID na Slovenskom úseku
Dunaja), informovali VV o priebehu.
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; KT: 13.9.2017
Plynie predĺžený termín. Zameranie chát prebieha postupne.
Uznesenie č. 17/2017: Na návrh Sekcie značenia VV schvaľuje pomenovanie TZT 8123
(žltá) 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, PT: 13.9.2017
Plynie predĺžený termín. Termín slávnostného otvorenia ešte nebol stanovený. M. Herchl zistí.
Uznesenie č. 25/2017 (nové znenie): VV schvaľuje, že v komunikácii s orgánmi MŠVVaŠ
SR, s cieľom splniť podmienky priznania štatútu Národnej športovej organizácie (NŠO), bude
KST zastupovať JUDr. Marek Heinrich, za čo mu bude na základe dohody o pracovnej
činnosti (DPČ) vyplatená odmena vo výške 200 €. VV ukladá pripraviť príslušnú DPČ.
Z: P.Dragúň, A.Krištofová; PT: 13.9.2017
Odpoveď na ministerstvo odoslaná. Čaká sa na stanovisko MŠVVaŠ.
Uznesenie č. 26/2017: VV ukladá P.Dragúňovi vyvolať rokovanie s Poisťovňou UNION
s cieľom zachovať na rok 2017 doterajšie podmienky a prediskutovať návrh poisťovne na
zmeny pripravované s účinnosťou od roku 2018. Termín rokovania dohodne M.Ziman.
Z: P.Dragúň, M.Ziman; PT: 12.7.2017
Rokovanie sa uskutočnilo 25.5. Poisťovňa poslala upravený návrh podmienok, ktoré by mali
nadobudnúť účinnosť od 1.4.2018. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č. 27/2017: VV ukladá zakomponovať do Zásad prípravy zrazov, do modelovej
Zmluvy o príspevku pre organizátorov hlavných podujatí KST, ako podmienku vyplatenia
príspevku dve povinnosti organizátora: zvýhodniť podmienky pre účasť detí a mládeže,
doložiť štatistický výkaz/evidenciu účastníkov vo vekových kategóriách.
Z: A.Krištofová, sekretariát; PT: 12.7.2017
Do modelovej Zmluvy o príspevku bolo zakomponované. Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
A. Krištofová - zostáva doriešiť príspevok na mládež účastníkom CZ KST a stretnutia TOM
na Duchonke, príspevok schválený súvisiacim uznesením 37/2017 na zraze vyplatený nebol.
Uznesenie č. 35/2017: VV schvaľuje postup pre identifikáciu KST ako vlastníka lesného
pozemku v katastri obce Veľké Stankovce. Ukladá predsedovi podať na správu katastra
Trenčín žiadosť o vykonanie zápisu identifikačných údajov KST v LV č. 1042, parcela
č.690/6. Z: P.Dragúň, KT: 12.7.2017
Žiadosť bola odoslaná, uznesenie zostáva v sledovaní.
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Uznesenie č. 36/2017: VV ukladá M.Šarvancovi, ktorý sa písomne vzdal funkcie predsedu
sekcie mládeže KST, odovzdať novozvolenej predsedníčke M. Maxiánovej písomné
materiály a materiálové vybavenie sekcie, kópiu odovzdávacieho protokolu zaslať na
sekretariát. Z: M. Šarvanec, M. Maxianová, sekretariát; KT: 13. 9.2017
Plynie predĺžený termín. M.Šarvanec zatiaľ požadovanú súčinnosť neposkytol.
Uznesenie č. 37/2017: VV schvaľuje príspevok 15 € na každé dieťa registrované v KST
prihlásené na letný zraz a stretnutie TOM. Podmienkou príspevku nie je členstvo v TOM, ale
vek do 15 r. a zaplatená členská známka. Z: A.Krištofová, organizátori zrazu; PT: 13.9.2017
Plynie predĺžený termín. Počas zrazu príspevok vyplatený nebol.
Uznesenie č. 39/2017: VV schvaľuje pracovné cesty
a) P. Dragúňa a E. Škutovej do T. Lomnice na rokovanie s vedením PIENAP, dňa 24.5.2017.
b) P. Dragúňa do Svitu 14.6.2017, na rokovanie s vedením TANAP, ohľadne súhlasu pre
zaistenú cestu Skalnaté pleso – Huncovský štít.
c) M. Herchla na rokovanie s EKOPOLIS (termín a miesto po dohode s druhou stranou)
d) P. Dragúňa do Bratislavy, na pracovné stretnutia s Asociáciou organizácií cestovného
ruchu a s Asociáciou športu na školách, v termíne 31.5.2017 Z: účastníci; PT: 13.9.2017
a) splnené, značenie v prielome Dunajca prevezme PIENAP; b) splnené, c) ešte nie je termín;
d) splnené, obe rokovania sa uskutočnili.
Uznesenie č. 41/2017: VV schvaľuje objednávku rozmerovo jednotnej (100 x 67 cm) sady
klubových a štátnych vlajok do exteriéru, pre zapožičiavanie organizátorom celoslovenských
a medzinárodných zrazov, v celkovej cene 8912 Kč, dodávateľ BO CO spol. s r.o. (ČR).
Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 30.6.2017
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. P.Dragúň - požičiavať organizátorom spolu s inštrukciou
aké je protokolárne správne rozmiestnenie vlajok.
Uznesenie č. 43/2017: VV schvaľuje výrobu výkonnostných odznakov pešej turistiky podľa
rozpisu sekcie PT, v celkovom počte 330 ks. Z: V.Gábriš, J. Racek, sekretariát; T: 31.8.2017.
Termín plynie.
Uznesenie č. 44/2017: VV ukladá sekcii PT a VT pripraviť aktualizáciu dokumentu Zásady
zrazov pre letný zraz peších turistov a pre zraz mladých vodných turistov.
Z: V. Gábriš, predsedovia sekcií ; T: do 30. decembra 2017
Termín plynie
Uznesenie č. 45/2017: VV schvaľuje podanie žiadosti o ďalšie 2-ročné predĺženie platnosti
územného rozhodnutia pre pozemok KST na Skalke Z: M. Herchl, sekretariát; T: 30.7.2017
Termín plynie.
Uznesenie č. 46/2017: VV schvaľuje termíny a inventarizačné komisie pre periodickú
inventarizáciu ubytovacích objektov v roku 2017 nasledovne:
• Chata pri Zelenom plese: 5.- 6.9.2017, A.Krištofová, I.Ovečková,
• Téryho chata: 17.-18.9.2017, V. Gábriš, D.Valúch,
• Chata pod Rysmi: 25.- 26.9.2017, P.Dragúň, M.Herchl
• Zbojnícka chata: v termíne stretnutia s nájomcami, IK bude menovaná dodatočne
• Chata MRŠ: termín bude určený neskôr, IK: A.Mazániková, J.Pullmann,
Z: členovia inventarizačných komisií, sekretariát; T: október 2017.
Termín plynie.
Uznesenie č. 47/2017: VV ukladá sekcii značenia vystaviť preukazy všetkým, čo absolvovali
školenie značkárov za uplynulých 5 rokov. Z: P.Dragúň, E. Škutová; T: 31.8.2017.
Termín plynie.
Uznesenie č. 48/2017: VV schvaľuje pracovné cesty nasledovne
a) P.Dragúň, Piešťany, termín dohodne s predsedom SCK; rokovanie KST – SCK.
b) A.Krištofová, Bratislava - sídlo KST, niekedy v júli; príprava inventarizácií.
c) D.Valúch, Kremnica, 12.6. 2017, Stavebný úrad mesta Kremnica - plnenie U 44/2017.
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d) P.Dragúň, Bratislava, 27.6.2017, rokovanie s p. Letkom, Unionsoft a p. Holkom, AŠPV
e) P.Dragúň, T.Chudý, D.Valúch, Krakov, 5.7.2017, PTTK - príprava projektu (U 54/2016)
Z: cestovatelia, T: podľa textu
V časti a,b termín cesty doteraz neurčený, v časti c,d,e uznesenie splnené.
Uznesenie č. 49/2017: VV odporúča spolumajiteľovi nákup 7 ks plastových okien na
Zbojnícku chatu, ukladá vystaviť objednávku na dodávateľa AB Team.
Z: M.Herchl, sekretariát; T: 30.6.2017.
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č. 50/2017: VV schvaľuje dve časovo nadväzujúce dohody o pracovnej činnosti
s JUDr. Marekom Heinrichom, súvisiace s procesom zosúlaďovania vykonávacích predpisov
KST s legislatívou SR:
1.6.-31.7.2017 - príprava zosúladenia VP č. 9/2011 o cestovných náhradách so Zákonom č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách; odmena 200 Eur.
1.8.-30.9.2017 - zjednotenie VP 18/2011 o školeniach a seminároch s VP 19/2011 o
školeniach a seminároch inštruktorov turistiky; odmena 200 Eur.
Po celé uvedené obdobie (1.6. – 30.9. 2017) nadväzujúce dohody zahŕňajú aj prípravu
písomných podkladov a poradenskú činnosť pre KST pre účely jeho uznania za národnú
športovú organizáciu podľa § 59a Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Z: T.Chudý, A. Krištofová; T: podľa textu.
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č. 51/2017: VV schvaľuje pripojenie sa KST k podpisu žiadosti o aktualizáciu
Memoranda o spolupráci Mesta Bratislavy s klubmi vodných športov, z roku 2012.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 7.6.2017.
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č. 52/2017: a) VV schvaľuje udelenie Zlatého odznaku KST Vincentovi Kutejovi a
udelenie Strieborného odznaku KST Danke Karasovej.
b) VV berie na vedomie udelenie ocenenia v kompetencii predsedu KST: Čestné uznanie KST
Monike Schmidovej. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.6.2017
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
2. Revízia dokumentu Zásady prípravy zrazov VhT, CT (V.Gábriš)
Najkomplexnejším dokumentom sú zásady prípravy zrazu peších turistov, tie treba
aktualizovať ako prvé (sekcia PT do 30.11.), a využiť pri aktualizácii zásad prípravy zrazov
pre ostatné presuny.
V.Gábriš informoval o systéme prípravy zrazu VhT: prípravná činnosť štábu, turistický
program - výber a zabezpečenie túr, školiaci program – školenie inštruktorov, bezpečnostné
zásady, oficiality. Zásady z roku 2012 podrobia v sekcii revízii, zrevidovaný/ zjednodušený
materiál sekcia VhT pripraví do 30.12.2017. Obdobne treba riešiť cyklozraz: zásady z roku
2012 nech podrobia revízii v sekcii CT, zrevidovaný/zjednodušený materiál sekcia CT
pripraví do 30.12.2017. V tomto zmysle je potrebné spresniť príslušné uznesenie nasledovne:
Uznesenie č. 44/2017: VV ukladá sekcii PT pripraviť aktualizáciu dokumentu Zásady zrazov
pre letný zraz peších turistov do konca novembra 2017, ostatným presunovým sekciám do
konca decembra 2017. Z: V. Gábriš, predsedovia presunových sekcií; T: podľa textu.
Hlasovanie o novom znení uznesenia 44/2017: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

3. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (M.Herchl)
Pri preplácaní nákladov nájomcom musí byť jednak zohľadňovaný limit, ktorý majú, jednak
musia byť náklady riadne zdokladovanie (účtenky, pokladničné doklady, faktúry
subdodávateľov).
Chata M.R.Štefánika – I. Fabrícius poslal faktúru vo výške 11 860,35 €
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Uznesenie č. 53/2017: VV schvaľuje nájomcovi CHMRŠ preplatenie vybraných položiek
(bojlery, podlahy, transformátor) + práca a materiál podľa dokladov v sume 7 204,35 €.
Z: A.Krištofová; T: po doručení opravenej faktúry
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

Chata pod Rysmi
Uznesenie č. 54/2017: VV schvaľuje preplatenie faktúry Ing. Malinovi za výrobu
a zmontovanie terasy pre Chatu pod Rysmi, v sume 5 974, 91 € (obj. KST 16/2017) v delení
podľa vlastníckych podielov 60 % na KST, 40 % na SHS James.
Z: A.Krištofová; T: po doručení faktúry
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

Chata pri Zelenom plese
Dohodnuté umiestnenie antény pre ORANGE – na hospodárskej budove, dokončenie
pasportizácie objektov (L. Malina).
Uznesenie č. 55/2017: VV schvaľuje preplatenie faktúry nájomcovi Chaty pri Zelenom plese
za kúpu a sprevádzkovanie MVE vo výške 13 016,48 € a ďaľších nákladov v celkovej
odsúhlasenej sume 19 240 €; Z: A.Krištofová; T: 30.7.2017
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

Téryho chata
Nie je doriešený spor o zariadenie medzi Belianka, s.r.o. a Alpine Consulting, s.r.o.
Zbojnícka chata
Uznesenie č. 56/2017: VV schvaľuje preplatenie faktúry fy. Blaňár za dodávku nerezového
gastro vybavenia pre Zbojnícku chatu (75% nákladov) v sume 1 362,60 €.
Z: A.Krištofová; T: 30.7.2017
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

4. Aktuálne úlohy medzinárodnej komisie KST
4.1 Angažovanie sa v príprave medzinárodných zrazov.
Medzinárodné letné zrazy turistov krajín V- 4. KST bol v tomto roku hlavným organizátorom
2. MLZT na Duchonke. Štafetu MLZT prevzali maďarskí partneri. Prechádza sa na
dvojročný interval, 3.MLZT bude v roku 2019, pravdepodobne v oblasti Vyšegrádu.
Medzinárodné zimné zrazy. Aj organizátorom jubilejného 10. MZZT zo Slovenska, Česka
a Poľska je
KST, konkrétne obec Oščadnica s podporou regiónu KST Čadca,
spoluorganizátori KČT aj PTTK už poukázali svoj príspevok vo výške 1000 €. Termín zrazu
bol na žiadosť Oščadnice o týždeň posunutý, uskutoční sa 25.-28. januára 2016. Prípravy
prebiehajú,Vlado Gábriš je členom OŠ.
4.2 Úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných turistických asociáciách.
ERA-EWV-FERP – blíži sa termín uzávierky nahlásenia účasti delegáta KST na výročnú
konferenciu ERA, ktorá bude 28.9. až 1.10.2017 v Brašove. Najvhodnejším zástupcom KST
by bol medzinárodne skúsený Miro Herchl, no ak mu iné povinnosti účasť znemožnia,
využijeme možnosť požiadať KČT aby pri hlasovaní prevzali aj mandát KST.
IVV – v tomto roku sme doobjednali chýbajúce záznamníky, diplomy a odznaky, v určenom
termíne bude treba pre IVV kalendár aktualizovať prehľad IVV podujatí na Slovensku.
4.3 Príprava podania spoločného projektu s PTTK. O tom už bolo referované v rámci kontroly
úloh. KST sa chce projektom uchádzať o prostriedky na vybudovanie ferraty Huncovský štít,
poľská strana má záujem dobudovať web portál a značenie na slovensko-poľskom pohraničí.
Predsedníčku sekcie značenia som požiadal o zvolanie koordinačného stretnutia značkárov
prihraničných komisií značenia v priebehu augusta.
4.4 V Hohenau bude 11.9.2017 koordinačné stretnutie značkárov z Nemecka, Rakúska, Česka
a pozvánku dostal aj KST. Zámer vytýčiť diaľkovú trasu spájajúcu oblasti zachovaných
pôvodných lesov/pralesov v menovaných krajinách. Podľa návrhu v prílohe pozvánky, cez
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územie Slovenska by trasa tejto tzv. Urwald Route mala ísť viac-menej súbežne s E 8. Niekto
za KST by sa mal stretnutia v Hohenau zúčastniť.
Spolupráca so zahraničnými partnermi je potrebná i keď občas ide o formálnu zdvorilosť na
úkor konkrétneho obsahu. Súvisí to s rečovou barierou, preto najlepšia spolupráca je s KČT.
5. Rôzne
5.1 RZ Kokava
na zasadnutie VV bol prizvaný ako potenciálny záujemca o RZ Kokava pán František Auxt,
majiteľ chaty Ipeľ. Po spoločnej fyzickej obhliadke objektu označil ponukovú cenu KST
100 000 € ako neprijateľnú, jeho protinávrh: 60 000 €. VV nemá kompetencie schváliť predaj
za sumu nižšiu ako limit schválený valným zhromaždením, môže len požiadať VZ o opätovné
prehodnotenie limitu, keďže nevyužívaný objekt chátra a jeho reálna hodnota postupne klesá.
5.2 Pracovné cesty.
Uznesenie č. 57/2017: VV schvaľuje nasledovné pracovné cesty:
25.7.2017, A.Krištofová, Donovaly - na základe pozvánky na slávnostné otvorenie Jakubskej
cesty, úsek Donovaly - Tekovská Breznica;
11.9.2017, E.Škutová, D.Valúch, Hohenau, Rakúsko - na základe pozvánky na medzinárodné
koordinačné stretnutie značkárov k zámeru vytýčiť trasu tématickej diaľkovej turistickej cesty
Urwald Route.
28.9. – 1.10.2017, M.Herchl ako delegát KST na výročnú konferenciu ERA, Brasov,
Rumunsko. Z: uvedení cestovatelia, T: podľa dátumu konania
Hlasovanie: ZA –4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

5.3 A.Krištofová, príprava rozpočtu na rok 2018.
Uznesenie č. 58/2017: VV ukladá sekretariátu vyzvať predsedov sekcií a komisií, aby si
uplatnili požiadavky na rozpočet 2018 pre svoju sekciu/komisiu, zamerať sa na podujatia, na
školenia (rátať pre lektora 5 €/hod., v hrubom,) a inú činnosť sekcie, napr. aktív.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.8.2017
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

Uznesenie č. 58a/2017: VV požaduje uplatňovať zásady pre honorovanie lektorov (a
zdaňovanie tohto príjmu) v zmysle zákona o dani z príjmov (ZDP). Vyplatiť finančnú
náhradu lektorovi je možné, ak ide o pracovno-právny vzťah, napr. na dohodu, alebo na
základe Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe, pokiaľ je lektor registrovaný ako
športový odborník v informačnom systéme športu.
Podľa §9 odsek 1 písmeno m, ZDP, v súlade s ktorým sú od dane oslobodené príjmy
vymedzené v § 8 ods. 1 písmeno r, ZDP, patrí odborníkovi za vykonanú prácu náhrada za
stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu, ak úhrn týchto príjmov
nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného
v informačnom systéme športu je za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v
športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Ak príjmy vymedzené v § 8 ods. 1 písm.
r ZDP presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto stanovenú hranicu,
pričom výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa určia rovnakým pomerom, ako
je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom. Z: A.Krištofová, T:
trvale
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

5.4 Návrhy na ocenenia zaslané od predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č. 59/2017: VV schvaľuje udelenie Zlatého odznaku KST Ondrejovi Buntovi,
Strieborného odznaku KST Pavlovi Labaškovi. Ukladá sekretariátu vystaviť ocenenia a zaslať
navrhovateľom. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.8.2017
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

5.5 TATRAHASIL s.r.o.
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Spoločnosť dodala návrh rozpočtu prác nad rámec mandátnej zmluvy. Práce budú
fakturované alikvótne, podľa majetkových podieľov.
Uznesenie č. 60/2017: VV schvaľuje návrh rozpočtu TATRAHASIL s.r.o. na práce
(periodickú revíznu činnosť) na vysokohorských chatách nad rámec mandátnej zmluvy,
v celkovej hodnote 2 761,21 €. Z: P.Dragúň, T: 30.7.2017
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

5.6 Poistenie objektov vo vlastníctve KST
M. Ziman pripravil podklady pre poisťovňu, pre výpočet poistného na objekty v majetku
KST. Treba doplniť technickú pasportizáciu (pracuje na tom L. Malina) a foto objektov.
Uznesenie č. 61/2017: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie osloviť SHS James
s návrhom poistiť Chatu pri Zelenom plese, Téryho a Zbojnícku chatu novou poistnou
zmluvou. Z: M. Herchl, T: 13.9. 2017
Hlasovanie: ZA –4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

Po získaní súhlasu spolumajiteľa s uzatvorením nových poistných zmlúv bude potrebné
osloviť znalcov na oceňovanie nehnuteľností a spraviť výber.
5.7 Rozdelenie grantu pre AŠPV od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo
výške 37 000 € na pohybové aktivity asociovaných organizácií.
Uznesenie č. 62/2017: VV ukladá predsedovi KST presadzovať v deľbe grantu MŠVVaŠ pre
AŠPV (na pohybové aktivity) kľúč zohľadňujúci veľkosť členskej základne a celoročný
program KST - uplatniť nárok KST na sumu 12 000 €. Z: P.Dragúň, T: 13.9.2017
Hlasovanie: ZA –4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

5.8. Návrh kľúča pre rozdelenie 50 000 € z pozostalosti po SZTK (Slovenský zväz telesnej
kultúry): KST navrhuje prideliť paušálne cca 3000 € každej členskej organizácii AŠPV,
10 000 € ponechať Asociácii športu pre všetkých a zostatok rozdeliť členským organizáciám
podľa ich veľkosti, aktivít a programu.
5.9 Do programu septembrového zasadnutia VV zaradiť body: aktuálne úlohy sekcie značenia
a aktuálne úlohy legislatívnej komisie.
Po vyčerpaní programu bolo júlové zasadnutie VV ukončené približne o 22.00 hod.
Zapísali: D. Valúch, I. Ovečková
Peter Dragúň
predseda Klubu slovenských turistov
PRÍLOHA č.1
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.
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Uznesenie 139/2013: VV ukladá predsedovi KST vyvolať rokovanie so ŠL TANAP s cieľom
dosiahnuť rekonštrukciu poškodeného chodníka na Kriváň a získať súhlas na umiestnenie
informačnej a pamätnej tabule Národného výstupu na Kriváň (NVK) v lokalite Tri studničky.
Z: P. Dragúň, PT: 19.8.2015.
Stav: Správa TANAP odpovedala na žiadosť KST o povolenie umiestnenia info panelu
a pamätnej tabule NVK formou usmernenia – žiadosť s určitými náležitosťami (presná
lokalizácia infoprvkov, náčrt infopanelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) má byť
adresovaná na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP. Sekcia PT zatiaľ zabezpečila
technický nákres konštrukcie pre umiestnenie infopanelu (splnené U 26/2015).
Uznesenie 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, tretia splátka uhradená v marci 2016.
Predsedníčka KK 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 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 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 náležitostí (rozpis práca materiálu) musia byť dodávateľovi vrátené na doplnenie.
Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: trvale
Stav: v plnení.
U 179/2014: VV ukladá predsedom sekcií KST dodržiavať pri dokladovaní aktívov tento
postup: zasielať originály dokumentácie z aktívu (prezenčná listina, hromadné vyúčtovanie,
zápisnica s uzneseniami) na sekretariát, samotný zápis s uzneseniami zasielať aj mailom na
ustredie@kst.sk. Z: V.Gábriš, predsedovia sekcií; T: trvale
Stav: v plnení.
U 185/2014: VV schvaľuje organizačný princíp, že na aktuálnom zasadnutí VV bude prijatý
základ programu nasledujúceho zasadnutia VV. Z: P.Dragúň, T: trvale
Stav: v plnení.
U 188/2014: VV ukladá predsedom sekcií a komisií aby svoje vyšpecifikované a reálne
požiadavky na nasledujúci rok uplatnili vždy do 31. augusta prebiehajúceho roku, aby ich
bolo možné vziať do úvahy pri zostavovaní návrhu rozpočtu na ďalší rok.
Z: A.Krištofová, predsedovia sekcií a komisií; T: každoročne 31.8.
Stav: v plnení.
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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.
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
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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.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
Uznesenie č.66/2016: VV ukladá organizátorom hlavných podujatí KST, kde sa požaduje
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, že na hlavných podujatiach KST, kde sa požaduje
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
Rožňava; 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
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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 vždy 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. 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
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: trvalý
Uznesenie č. 92/2016: VV schvaľuje možnosť 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: trvalý
Uznesenie č. 4/2017: VV ukladá sekcii značenia dodržiavať túto zásadu: smerovky môžu
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
Uznesenie č. 20/2017: VV schvaľuje postup pri preplácaní prostriedkov poukázaných
miestnym odborom/klubom KST z 2% z DP 2017: KST bude uznávať a posielať klubom celú
sumu prostriedkov definovaných v DP, len ak bude darca identifikovaný zaškrtnutím súhlasu
(v DP) so zverejnením jeho osobných údajov. Z: A.Krištofová, T: 31.3.2018 (DP 2017)
Uznesenie č. 42/2017: VV na návrh sekcie PT schvaľuje pridelenie hlavných podujatí KST
v gescii sekcie PT nasledovne:
- 55. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, máj 2018, RR KST Rožňava; Turecká
- 56. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, máj 2019, RR Zvolen; Pustý hrad
- 57. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, máj 2020, RR Prešov
- 65. CZ KST a 49. Stretnutie TOM, júl 2018, TJ Bezovec Piešťany a RR Trnava; Piešťany
- 10. stretnutie priaznivcov KST, september 2018, RR B.Bystrica; Kremnické vrchy-Tunel
- 5. Chodníkom J.D.Matejovie, október 2018, RR Topoľčany; Kulháň, alternatívne Čierny
Balog -Vydrovská dolina.
VV ukladá sekretariátu v dostatočnom predstihu vystaviť poverenia a zmluvy o príspevku.
Z: P.Dragúň, sekretariát, organizátori; T: podľa dátumu konania.
___
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