Zápisnica zo zasadnutia VV KST 17.-18.mája 2017, Čingov

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov,
Čingov, 17.-18. mája 2017
Prítomní:
členovia VV: P.Dragúň, A.Krištofová, V.Gábriš, M.Herchl
prizvaní: A.Mazániková, J.Pullmann, V. Jeremiáš, D.Valúch
Ospravedlnili sa: T.Chudý, M.Ziman, J.Puncochář, I.Ovečková
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia uznesení VV KST (P. Dragúň)
2. Príprava aktualizácie dokumentu Zásady zrazov KST (P.Dragúň, V.Gábriš)
3. Aktuálne úlohy sekcie VhT KST (V.Gábriš, V.Jeremiáš)
4. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (M.Herchl)
5. Rôzne
1. Kontrola plnenia uznesení VV KST
a) splnené: uznesenia č. 193/2014, č. 39, 46, 101 a 103/b z roku 2016, uznesenia č. 8, 18,19,
21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33 z roku 2017; uznesenie č.25/2017 bolo per rolam hlasovaním
VV zrušené a nahradené novým, konkrétnejším uznesením pod tým istým číslom:
Uznesenie č. 25/2017 (nové znenie): VV schvaľuje, ţe 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; T: 28.4: 2017
Hlasovanie: ZA – 6, proti - 0, zdržal sa – 0; hlasovanie sa uskutočnilo „per rolam“ (mailovou komunikáciou)
v dňoch 24.-26.4. 2017, v súlade s pravidlami pre elektronické hlasovanie VV KST.

b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: 20/2017
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: 7.6.2017
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
Úloha splnená, len ho predsedníčka sekcie zabudla priniesť do BA, prinesie nabudúce.
Vypustiť zo sledovania
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
Termín plynie. Pracovná verzia normy bola postúpená na formálne a grafické úpravy podľa
usmernenia ÚNMS.
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
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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: 7.6.2017
Plynie predĺţený termín.
Uznesenie 103/2015: VV ukladá sekcii mládeţe pripraviť motivačný leták – informáciu o
PTZ pre školy. Z: V.Gábriš, M.Maxianová KT: 30.9.2017
Plynie opakovane predlţovaný termín, úlohu prevzala nová predsedníčka SM M.Maxianová.
Uznesenie č.14/2016: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom komisií
značenia skompletizovanie digitalizácie trás TZT. Z: E.Škutová, KT: 7.6.2017
Plynie opakovane predlţovaný termín, úloha je v plnení.
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: 7.6.2017
Plynie predĺţený termín. 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: 7.6.2017
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: 7.6.2017
V rámci KST bola úloha delegovaná na predsedu regiónu Trenčín Ing. Igora Salvianyho.
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.
Uznesenie splnené. Členom VV boli predstavené 4 návrhy. Jednoznačnú podporu získal návrh
č.4, príslušné uznesenie je zapísané v závere kontroly úloh.
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
Uznesenie splnené. Predstavitelia KST vyuţili kontrolný deň aj na stretnutie s p. Gaštanom,
ktorý po L.Gregorovi prevezme funkciu správcu nevyuţívaného objektu RZ Kokava. ENEL
poţadoval odstrániť svoje logo z chátrajúceho objektu, p. Gaštan to spravil.
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: 7.6.2017.
Zatiaľ k tomu nedošlo, je to viazané na prepojenie CRM systému KST na platformu
Membery, súvisí s U 56/2016. Plynie opakovane predĺţovaný termín.
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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: 7.6.2017
Plynie predĺţený termín. Na 19.5. je dohodnuté stretnutie členov propagačnej komisie
s pedagógmi školy – vysvetlenie zadania, prediskutovanie moţnej spolupráce. KST je
pripravené znášať materiálové náklady.
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: 7.6.2017
Plynie predĺţený termín. KST poslal na PTTK nový návrh projektového zámeru vybudovanie zaistenej cesty/ferraty na Huncovský štít, s nástupom od Skalnatého plesa,
namiesto pôvodne uvaţovanej rekonštrukcie Téryho chaty. Prvá reakcia poľskej strany (Jerzy
Kaplon) bola pozitívna. KST má za úlohu vybaviť súhlasné stanovisko troch tatranských
autorít - Štátnej ochrany prírody ( ŠOP) SR – TANAP, Štátnych lesov TANAP-u a HZS.
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: 7.6.2017
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: 7.6.2017.
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: 7.6.2017
Plynie predĺţený termín.
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) Ţilina, 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, vţdy so začiatkom od 10.00, ak nebude na pozvánke
uvedené inak. Z: P.Dragúň, T: podľa textu
Termín plynie.
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: 31.3.2017
Termín uplynul.
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 uplynul.
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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: 7.6.2017
Plynie predĺţený termín. Podklady pre A.Krištofovú má 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
Vypúšťa sa. V sledovaní zostáva súvisiace uznesenie U25/2017.
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 poţiadavkou, 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: 7.6.2017 a trvale
Na základe upozornenia E.Škutovej bol text uznesenia spresnený, viď tyrkysové podsvietenie.
Čo sa týka plnenia v časti (a), plynie predĺţený termín, 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, T: 7.6.2017
Uplynul opakovane predlţovaný termín.
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
2. - 9.7.2017 – Stretnutie TOM, Duchonka 6. - 9.7.2017 – 64. CZ KST a 2. MLZT, Duchonka – P.Dragúň, M.Herchl
12. 7. 2017, Bratislava, privitanie konvoja TID na Slovenskom úseku – 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
Z: delegáti, T: podľa textu
Termín plynie. Od predchádzajúceho zasadnutia VV sa nekonalo ţiadne z hlavných podujatí.
Zmena v nominácii – miesto D.Valúcha pôjde na stretnutie na Chate M.R.Š (15.7.) M.Herchl.
Uznesenie č. 8/2017: VV schvaľuje termín a miesto jarného stretnutia spolumajiteľov
s nájomcami vysokohorských chát nasledovne: 24. – 25.4. 2017 na Psotkovej chate, Tatranská
Štrba; 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
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Informácia odznie v samostatnom bode.
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. 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.
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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; PT: 17.5.2017
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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
Aktív sa úspešne uskutočnil, uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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
100 ks plakety vyrobené, dodané. Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
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. VV ukladá členom zmiešanej
komisie spoluvlastníkov informovať o tom nájomcov. Z: P.Dragúň. M.Herchl; T: 26.4.2017
P.Dragúň a I.Koller predloţili tento zámer na stretnutí s nájomcami. Nájomcovia z toho
nadšení neboli, ale návrh akceptovali. Uznesenie splnené, vypúšťa sa.
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: 7.6.2017
Rokovanie bude 25.5. v sídle KST, zúčastnia sa P.Dragúň, A.Krištofová a M.Ziman.
Uznesenie č. 27/2017: VV ukladá zakomponovať do Zásad prípravy zrazov a do modelovej
Zmluvy o príspevku pre organizátorov hlavných podujatí KST, ako podmienku vyplatenia
príspevku dve povinnosti organizátora:
- zvýhodniť podmienky pre účasť detí a mládeţe
- doloţiť štatistický výkaz/evidenciu účastníkov vo vekových kategóriách.
Z: A.Krištofová, sekretariát; PT: 7.6.2017
Plynie predĺţený termín
Uznesenie č. 28/2017: VV zamieta písomnú ţiadosť KST Senica z 30.3.2017 o finančný
príspevok. Ukladá sekretariátu informovať o tom ţiadateľa. Z: P.Dragúň, T: 30.4.2017
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č. 29/2017: VV v aktuálnom funkčnom období nebude členskej základni KST
predkladať nový návrh spolupráce KST – Sphere Card. VV ukladá sekretariátu informovať
o tom spoločnosť EFIN spol. s r.o. Z: P.Dragúň, T: 30.4.2017
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č. 30/2017: VV schvaľuje príspevok 500 € pozostalým z rodiny horského nosiča
Martina Hurajta, ktorý 26.3.2017 v snahe pomôcť turistovi v ohrození sám tragicky zahynul.
Z: A.Krištofová, T: 30.4.2017
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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Uznesenie č. 31/2017: a) VV schvaľuje udelenie Strieborného odznaku KST Floriánovi
Valenčinovi.
b) VV odporúča z radov KST na udelenie Ceny AŠPV za rok 2016: A.Mazánikovú, J. Racka,
M. Fulku, P. Uriču a J. Dorniaka. Ukladá sekretariátu postúpiť personálne návrhy predsedovi
AŠPV SR. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.4.2017
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č. 32/2017: VV schvaľuje
- účasť P.Dragúňa, A.Krištofovej, V.Gábriša a M.Herchla na volebnom aktíve sekcie mládeţe
v Ruţomberku dňa 29.4.2017
- účasť V.Gábriša na pracovnom stretnutí OŠ 10.MZZT v Oščadnici dňa 5.4.2017
a zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov cestovateľov v zmysle VP 9/2011.
Z: uvedení cestovatelia, T: podľa textu
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č. 33/2017: VV schvaľuje
- Dušana Gaštana, bytom Háj 1426/23, 95 505 Kokava n. Rimavicou za správcu objektu RZ
Kokava-Háj namiesto končiaceho L.Gregora
- DPČ pre D.Gaštana (100 €/mesačne), s účinnosťou od 1. Mája 2017.
Z: A.Krištofová, T: 17.5.2017.
Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Nové uznesenie schválené v rámci kontroly plnenia uznesení, v nadväznosti na U 39/2016:
Uznesenie č. 34/2017: VV schvaľuje
- výtvarný návrh nového čestného ocenia „Medaila KST“ od dodávateľa A.Arnoldová Výroba odznakov, s pripomienkami: z predloţených štyroch verzií návrhu vziať za základ
návrh č. 4, s trojúrovňovým delením povrchu, v texte vypustiť slovo „osobný“, medailu
zhotoviť z niklovej zliatiny s niklovou patinou.
- objednávku 100 ks Medaily KST, v cene podľa predloţenej cenovej ponuky, t.j. 3,76 €/ks.
Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: 30.5.2017
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0

2. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (M.Herchl)
Pravidelné stretnutie spoločnej komisie spolumajiteľov s nájomcami sa konalo 24.-25.4.2017
na Psotkovej chate, Tatranská Štrba.
Prvá časť - bez nájomcov:
 Prerokovanie ţiadosti Orange Slovensko,a.s. o vyuţitie Chaty pri Zelenom plese na
umiestnenie zosilňovača signálu.
 Návrh SHS james na poskytnutie zľavy (50 %) členom maďarského horolezeckého
spolu (MHS), kompenzáciou by bol finančný dar 1500 € MHS v prospech
spolumajiteľov ako príspevok na údrţbu chát.
 Otázky finančnej disciplíny. Od nájomcov treba trvale poţadovať priebeţné
predkladanie faktúr so všetkými náleţitosťami.
 Otázky vlastníctva inventáru a vybavenia – komplikácie so zmluvami na Save-boxy.
 Technické otázky - Neumann a Gancarčík pripravili technickú dokumentáciu Téryho
chaty (terajší stav), nutný podklad pre zadanie rekonštrukcie. Postupne takto spracujú
aj Zbojníčku a Chatu pri Zelenom plese.
 Web stránky chát – spolumajitelia budú trvať na tom, aby sa pouţívalo aj historické
logo chaty.
Druhá časť – s nájomcami:
Zimná sezóna hodnotená ako viac-menej dobrá, dlhá, spočiatku bez snehu, navalilo aţ
s príchodom jari. Výsledky a plány renovácie:

6

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 17.-18.mája 2017, Čingov
 Chata pri Zelenom plese, vidieť pokrok: nové WC, umyvárky, rozšírené ubytovacie
kapacity pre personál.
 Zbojnícka chata: vymenili kotol, skonštruovali nákladný výťah do kotolne,
dovybavili dielňu, chystajú sa na obklad chaty zvonku, drevom od Lesy SR, š.p., a na
úpravu okolia chaty.
 Chata M.R. Štefánika: pridaním zásobníka zmiernili problém s vodou, po renovácii
strechy vznikli dve nové 2- posteľové izby, kapacita chaty je teraz 78 nocľaţníkov, ale
kapacita jedálne len 50 stoličiek - dôvod na rozšírenie jedálenskej kapacity a zásadnú
modernizáciu kuchyne. Chatu denne navštívi okolo 200 okoloidúcich turistov. V.
Gábriš vystúpil proti rozširovaniu nelegálnej ubytovacej kapacity. Idea rozšírenie
jedálne bola uţ architektonicky spracovaná, existuje vizualizácia.
 Téryho chata: vymenili okná, majú nový kompresor, začali so špárovaním múrov.
Plány pre rok 2017 - nový nábytok do jedálne, vyriešenie splachovania WC.
 Chata pod Rysmi: rekonštruovaná chata slúţi dobre, výborne odoláva počasiu. Má
14 oficiálnych lôţok, reálne 28 (+ ďalšie madrace na núdzové ubytovanie). Pripravuje
sa roštová vonkajšia terasa – rozšírenie kapacity sedenia pre prechádzajúcich,
neubytovaných návštevníkov.
 Kokava: uskutočnilo sa doplnenie/výmena hasiacich prístrojov, bola pripravená
dohoda o pracovnej činnosti pre nového človeka na pozíciu „správcu“ , D. Gaštana,
bytom Háj 1426/23, Kokava nad Rimavicou, 955 05. Nevyuţívaný objekt stráca na
hodnote, no VV pri hľadaní kupca nemôţe ísť pod limitnú cenu odhlasovanú valným
zhromaţdením KST.
 Firma Rheinzink (dodávateľ pozinkovanej strešnej krytiny) pripravuje reprezentačný
kalendár, do ktorého chcú aj foto Chaty M.R. Štefánika s vynovenou strechou, VV
nemá námietky.
A. Krištofová: máme rok inventarizácie, na júnovom zasadnutí VV treba určiť zloţenie
a termíny pre inventarizačné komisie. VV vzal informácie predsedu majetkovej komisie
na vedomie.
3. Aktualizácia dokumentu Zásady prípravy zrazov KST (P.Dragúň, V.Gábriš)
Materiály sú príliš rozsiahle, vyţadujú si viac času na oboznámenie. Treba zostručniť
a zohľadniť spoločenský vývoj, modelovo vyuţiť zásady zrazu VhT, tie sú primerane stručné.
Bod bol odročený na nasledujúce zasadnutie, s tým ţe úloha bude riešená postupne
s jednotlivými sekciami.
4. Aktuálne úlohy sekcie VhT KST (V. Jeremiáš)
Zima bola priaznivá, 77 ľudí získalo odznak zimného prechodu roklinami Slovenského raja.
Prebieha príprava jubilejného 50. zrazu VhT, potrebná súčinnosť sekretariátu - vystaviť
pozývacie listy. Podľa prihlášok je hotel Morava v Tatranskej Lomnici uţ takmer obsadený.
Ako obvykle, súčasťou zrazu bude letná časť kurzu pre inštruktorov. Školenie základov VhT
prebieha priebeţne. Učebné texty sekcia má. Chaty KST bývajú preľudnené a naši
nájomcovia v tomto smere nespolupracujú tak ako by sme očakávali, sekcia tu nemá pocit
domáceho prostredia, preto na školenia hľadá radšej iné chaty. Pre zimné školenie je vybraná
Ţiarska chata. P. Dragúň: viac rešpektu voči „domácim“ - to je oprávnená poţiadavka.
Vopred ohlásené školenia budú musieť nájomcovia rešpektovať.
Správa NP Slovenský Raj pripravuje nový návštevný poriadok. V. Jeremiáš sa zapája do
pripomienkovania za KST, v záujme turistickej verejnosti.
Schyľuje sa ku generačnej výmene na čele sekcie, na ďalšie funkčné obdobie uţ V. Jeremiáš
kandidovať nehodlá, za svojho nástupcu vybral terajšieho metodika sekcie M. Letavaya.
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VV vzal informácie na vedomie. P. Dragúň poďakoval V. Jeremiášovi za aktuálne informácie
a za dlhoročné pôsobenie na čele sekcie.
5. Rôzne
5.1 P.Dragúň – KST bol oslovený vo veci výmeny pozemkov, tak sme zistili, ţe KST je
súčasťou bloku „neidentifikovateľných“ spoluvlastníkov lesného pozemku na úbočí Inovca, v
správe Slovenského pozemkového fondu (SPF). T.Chudý pripravil podanie na Správu katastra
Trenčín, so ţiadosťou o zápis KST do LV. Predseda KST s kompetentnými lesníkmi pripravia
kvalifikovaný odhad/ohodnotenie majetku - podklad k prípadnej výmene. Takýto postup by
sa mal aplikovať aj na pozemok na Kysuciach, na hranici s ČR, na ktorý nás upozornil KČT.
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 ţiadosť o vykonanie zápisu identifikačných údajov KST v LV č. 1042, parcela
č.690/6. Z: P.Dragúň, T: 7.6.2017
Hlasovanie: ZA –4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

5.2 P.Dragúň – situácia v sekcii mládeţe po aktíve vyzerá na sľubný reštart. Sekcia bude
pracovať v zloţení: Mgr. Mária Maxianová, TOM Priatelia Kysúc pri SKT KNM, Jana
Ivanová, TOM Magurka, Ing. Ľubomír Calpaš, KST Kolačín, Stanislav Andrási, TOM
Salamander, Anna Kiseľáková, KAC Jednota Košice, Ing. Katarína Danielová, O KST
Košická Belá, PhDr. Ladisla Kalasz, TOM Červík. Za predsedníčku sekcie bola zvolená
M.Maxianová.
Uznesenie č. 36/2017: VV ukladá M.Šarvancovi, ktorý sa písomne vzdal funkcie predsedu
sekcie mládeţe KST, odovzdať novozvolenej predsedníčke M. Maxiánovej písomné
materiály a materiálové vybavenie sekcie, kópiu odovzdávacieho protokolu zaslať na
sekretariát. Z: M. Šarvanec, M. Maxianová, sekretariát; T: 30.6.2017
Hlasovanie: ZA –4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

5.3 Sekcia mládeţe poţiadala o príspevok 20 € na člena TOM ako zvýhodnenie účasti na
letnom zraze a stretnutí TOM na Duchonke. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 37/2017: VV schvaľuje príspevok 15 € na kaţdé 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; T: 2.7.2017
Hlasovanie: ZA –4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

A.Mazánikova navrhla zaradiť uznesenie 37/2017 medzi trvalo sledované úlohy.
5.4 P.Dragúň – zo sekcie mládeţe vyšiel podnet aby sa KST spojil s Asociáciou športu na
školách a skúsil presadiť preteky turistickej zdatnosti (PTZ) ako vhodný športový program
pre ţiakov ZŠ. V tej súvislosti je potrebné dať vytlačiť aspoň 10 ks metodického materiálu
Manuál PTZ (bol súčasťou Kalendára podujatí KST 2014). D.Valúch - máme cenovú ponuku
od ISMC Slovakia: formát A5,väzba spinková, papier 80 g/m2, tlač ofset, pre 10 ks je cena
103,20 Eur s DPH.
Uznesenie č. 38/2017: VV schvaľuje objednávku vytlačenia 10 ks publikácie Manuál PTZ,
dodávateľ: ISMC, cena 103,20 €. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 7.6.2017
Hlasovanie: ZA –4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne

5.5 Pracovné cesty. Správa NP Pieniny (PIENAP) chce prevziať od KST značenie TZT na
území NP. Na rokovanie v tej veci bol pozvaný predseda KST a predsedníčka SZ E. Škutová.
Na 31.5. 2017 sú pre predsedu KST dohodnuté dve pracovné stretnutia v Bratislave. M.Herchl
chce s predstaviteľmi nadácie EKOPOLIS prerokovať podmienky vyuţitia nemeckého grantu
na dovybavenie vysokohorských chát obnoviteľnými zdrojmi elektriny (pre Chatu MRŠ).
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, na rokovanie s vedením TANAP, ohľadne súhlasu pre zaistenú cestu
Skalnaté pleso – Huncovský štít, v termíne po dohode s riaditeľom TANAP-u Ing. Majkom.
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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 T: 7.6.2017
Hlasovanie: ZA –4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

5.6 Zastúpenie KST na VZ AŠPV.
Uznesenie č. 40/2017: VV schvaľuje delegátov KST na VZ AŠPV v Bratislave, dňa
23.5.2017, v zloţení: P.Dragúň, J.Dorniak, A.Mazániková, J.Racek, P.Uriča, D.Valúch.
Z: delegáti T: 23.5.2017
Hlasovanie: ZA –4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

5.7 P.Dragúň - AŠPV získala na rok 2017 dotáciu MŠVVŠ SR na podujatia v celkovej výške
37 000 €. Určitý podiel, zatiaľ nekonkretizovaný, získa aj KST. A.Krištofová - v účtovníctve
KST sa poloţka objaví ako „príspevok“, rovnako budú zaúčtované podporné prostriedky
získané od kohokoľvek pre konkrétne podujatie (napr. od VhV pre TID).
5.8 D.Valúch sprostredkoval informáciu J. Racka zo štábu stretnutia čitateľov časopisu Krásy
Slovenska a zo štábu NVK. Príprava oboch podujatí prebieha štandardne.
5.9 V.Gábriš na základe zápisnice informoval o ďalšom zasadnutí štábu 10. MZZT, ktorého
sa osobne nezúčastnil. Predstavil návrh zrazového odznaku.
5.10 P.Dragúň – KČT máva na svojich zrazoch jednotnú sadu vlajok, vyzerá to lepšie ako
keď je kaţdá iná. KST vyţiadal od ich výrobcu cenovú ponuku na zhotovenie rozmerovo
jednotnej sady vlajok KST, KČT, PTTK, MTSZ, TOM KST, A.TOM CZ, IVV, ERA, ÖTK
a AŠPV + národné vlajky SK, CZ, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a vlajka EU, čiţe spolu 16 ks,
rozmery 100 cm x 67 cm; materiál: PVC plachtovina 510 g, jednostranná plnofarebná potlač,
v hornej aj dolnej hrane tunel (horný na navlečenie tyče za ktorú bude vlajka zavesená, dolný
pre umiestnenie tyče, ktorá vlajku zaťaţí, aby visela rovno a nekrútila sa. Ostatné hrany
rovné, bez olemovania. Tunely je moţné nahradiť dvojitým lepeným lemom so vsadenými
závesnými okami. Cena jednej vlajky 532 Kč x 16 ks je to 8512 Kč, k tomu 400 Kč za dve
hodiny práce grafika, celková cena: 8912 Kč, t.j. okolo 350 €.
Uznesenie č. 41/2017: VV schvaľuje objednávku rozmerovo jednotnej (100 x 67 cm) sady
klubových a štátnych vlajok do exteriéru, pre zapoţičiavanie 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
Hlasovanie: ZA –4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

5.11 A.Mazániková predloţila plán kontrolnej činnosti Kontrolnej komisie KST.
5.12 A.Mazániková informovala o postupe Kontrolnej komisie KST pri riešení sťaţnosti TK
Pohoda Humenné voči predsedovi RR Humenné.
5.13 A.Krištofová pripomenula, ţe z času na čas sa vyskytuje moţnosť získať nejaký objekt
výhodne, v draţbe. KST by mal sledovať aj takéto príleţitosti na doplnenie siete ubytovacích
zariadení.
Po vyčerpaní programu bolo zasadnutie ukončené pribliţne o 11:45.
Zapísal: D. Valúch, generálny sekretár
Peter Dragúň
predseda Klubu slovenských turistov
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.
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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.
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,
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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.
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.
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Uznesenie č. 9/2016: VV súhlasí s návrhom nájomcu, aby na svoje náklady obstaral systém
Inteligentných veľkokapacitných akumulátorov (IVA) SaveBox M, typ SBM 8.5-24-4,8.
Cenu zariadenia refakturuje vo výške 25 700 € spolumajiteľom chaty v rámci dohodnutého
objemu finančných prostriedkov na opravu chát, v rokoch 2019 – 2020.
Uznesenie č.15/2016: VV ukladá sekcii značenia publikovať na webe KST kedy bola ktorá
vetva TZT naposledy preznačená (ku 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
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.
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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
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)
___
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