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Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

2.7.2014, Martin 
 

 
 
Prítomní:  
členovia VV - P. Dragúň, M.Heinrich (príchod o 14.45), A.Krištofová, M.Herchl, S.Andrási  
prizvaní: E.Škutová, A.Mazániková, J.Pullmann, J.Puncochář, D.Valúch  
Ospravedlnení: V. Gábriš,  
 
 
Program podľa pozvánky:  
1. Kontrola plnenia úloh (D.Valúch) 
2. Značkárske zmluvy – aktuálny stav (M.Heinrich, E.Škutová) 
3. Aktuálne majetkové otázky – Rysy, Skalka, Chata M.R.Š  (M.Herchl) 
4. Príprava výročnej konferencie ERA 2015 v Bratislave (P.Dragúň) 
5. Príprava konferencie jazdeckej turistiky (M.Hučko) 
6. Preberanie funkcií novými členmi VV – aktuálny stav (noví členovia VV) 
7. Návrh zloženia komisie na výber chatára (M.Herchl)  
8. Rôzne 
 
Zapisovateľ D.Valúch sa ospravedlnil za meškanie, zasadnutie o 13. 45 otvoril  P.Dragúň. 
Privítal prítomných na prvom zasadnutí VV v novom zložení po volebnom VZ, požiadal 
o návrhy na zmeny a doplnky programu uvedeného v pozvánke, návrhy nezazneli.  
 
Kontrola plnenia úloh (D.Valúch) 
Na zasadnutí v Martine 2.7. boli z operatívneho sledovania vyradené z dôvodu splnenia, resp. 
zrušenia tieto uznesenia: 29, 25, 42b a 156 z roku 2013;  36, 44, 49, 63, 67, 68, 79, 80, 90c, 
92, 100, 107 a 108 z roku 2014. Do prílohy zápisnice medzi dlhodobo sledované úlohy prešlo 
uznesenie 196/2013. Z uznesení v prílohe bolo zrušené U 136/2013.   
 

Uznesenie 29/2012: VV schvaľuje aby po finálnej redakčnej úprave bol aktualizovaný 
záznamník Cesta hrdinov SNP sprístupnený na stránke www.kst.sk v elektronickej podobe 
„na stiahnutie“, aj v tlačovej podobe, v náklade 200 ks.  

Uznesenia z roku 2012: 

Z: P. Dragúň, V.Gábriš; T: 31.7.2014  
Stav: splnené, vyradiť zo sledovania. M Hučko odovzdal tlačový podklad, vyžiadal cenovú 
ponuku na tlač alternatívne pre náklad 200, 500, 1 000 a 2 000 ks. Zverejnenie na webe 
zabezpečí sekretariát v priebehu júla. 
Poznámka zapisovateľa: u väčšiny uznesení dochádza k zmene zodpovedných  – aktualizácia 
na nové zloženie VV. 
Uznesenie 110c/ 2012: VV schvaľuje svojpomocnú opravu/výmenu plota vo dvore sídla KST. 
Z: P. Dragúň, J.Racek; PT: 30.10.2014 
Stav: termín plynie. 
- - -  

Uznesenie 25/2013:  VV schvaľuje generálnu opravu/výmenu vykurovacieho systému na 
Téryho chate časovo podľa harmonogramu predloženého L. Gancarčíkom, cenovo v limite 
odsúhlasenom na stretnutí vlastníkov s nájomcami (12 000 €).  

Uznesenia z roku 2013: 
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Z: A.Krištofová, M. Herchl; PT: 30.6.2014  
Stav: informoval M.Herchl, po výmene kotla je vykurovací systém v skúšobnej prevádzke. 
Úlohu je už možné vypustiť zo sledovania.  
znesenie 42b/2013: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom značkárov KZ 
Humenné vyznačenie pripájacej trasy na slovenskom úseku Nová Sedlica - Ubľa, vrátane 
osadenia smerovníka na hraničnom priechode. Z: Z.Jendželovská, E. Škutová; T: 30.6.2014 
Stav: na zasadnutí ÚR v Žiline o vyznačení trasy informoval predseda RR KST Humenné 
D.Reiser. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 130/2013: VV schvaľuje registráciu ochranných známok a loga KST podľa 
písomného návrhu PK KST a ukladá PK KST pripraviť písomné podklady potrebné pre 
registráciu na podpis štatutárovi KST. Návrh na registráciu podať najskôr v januári 2014.   
Z:  M. Herchl; PT: 13.8.2014 
Stav: M.Herchl požiadal o predĺženie termínu do 13.8. Osloví odborníka na duševné 
vlastníctvo Ing. Beleščáka, s ktorým KST v minulosti spolupracoval, aby pripravil informáciu 
a cenovú ponuku. 
Uznesenie 156/2013: VV ukladá majetkovej komisii zabezpečiť revíziu elektrozariadení 
a elektroinštalácie na Chate M. R. Štefánika. Z: M. Herchl, PT: 17.5.2014 
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. M.Herchl prečítal zo záverečnej správy posudok – 
konštatovanie, že pri dodržaní obvyklých bezpečnostno-technických opatrení je do 
rekonštrukcie chaty prevádzka možná. 
Uznesenie 194/2013: VV ukladá Sekcii značenia pripraviť a predložiť VV popis softvérového 
riešenia (vo forme v rámci možností kompatibilnej s programom používaným Radou značenia 
KČT), finančnej náročnosti aplikovateľného softvéru a prínosu, ktorý to prinesie pre 
administráciu značkárskej agendy. Z: S.Andrási, E.Škutová;  PT: 30.9.2014  
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 196/2013: VV ukladá Propagačnej komisii aby pripravila grafický návrh nového 
členského preukazu KST a predložila ho VV na januárové zasadnutie. 
Z: V. Gábriš, PT: 30.8.2015 
Stav: v diskusii bolo konštatované, že úloha nie je naliehavá,  termín bol odročený – posunutý 
o jeden rok. Presun uznesenia do prílohy medzi dlhodobé úlohy. 
Uznesenie 199/2013: VV ukladá  ekonomickej komisii KST v zmysle starších uznesení ÚR 
KST štrukturovať rozpočet KST na prevádzkový a kapitálový a predložiť ho na septembrové  
zasadnutie VV. Z: A.Krištofová, M.Herchl, PT: 31.8.2014 
Stav: úloha má časový posun, ale trvá.  
- - - 

Uznesenie č. 07/2014: VV ukladá predsedovi MaK KST vyžiadať stanovisko Obvodného 
lesného úradu k požiadavke Štátnych lesov Tatranského národného parku uzavrieť novú 
nájomnú zmluvu k pozemku pod Chatou pod Rysmi a doručiť ŠL Tanapu. Z: M. Herchl, D. 
Valúch; PT: 13.8.2014.     

Uznesenia z roku 2014: 

Stav: M.Herchl informoval, že na základe poverenia KST a SHS JAMES záležitosť vybavuje 
L.Gancarčík. Požiadal o predĺženie termínu do 13.8.2014.  
Uznesenie 24/2014: VV schvaľuje organizovanie konferencie zameranej na jazdeckú turistiku 
v Národnom žrebčíne Topoľčianky v termíne 4.-5.10.2014 pod záštitou ministra 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľ.Jahnátka a v partnerstve s Národným žrebčínom 
Topoľčianky, ukladá predsedovi sekcie JT KST pripraviť a do VV predložiť organizačné 
zabezpečenie podujatia. Z: V.Gábriš, M.Hučko; T: 31.7.2014 
Stav: termín plynie. D.Valúch sprostredkoval informáciu M.Hučka, že sa mení miesto 
konania, konferencia nebude v NŽ Topoľčianky ale v priestoroch CHKO Ponitrie v Nitre, 
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priestory sú vhodné a technicky vybavené na tento typ podujatia. V nádejnom štádiu je 
rokovanie M.Hučka  s potenciálnymi sponzormi konferencie.   
Uznesenie 26/2014: VV schvaľuje pracovné cesty (poznámka: už realizované cesty boli 
z pôvodného textu uznesenia vypustené) 
- P.Perhalu, E.Škutovej a predsedu RR KST Levočské vrchy-Branisko E.Rusnáka do 
Podolínca  (termín bude upresnený), rokovanie - Vojenské lesy a majetky š.p.; 
Z: P.Dragúň, E.Škutová, E.Rusnák; T: podľa textu uznesenia 
Stav: rokovanie s GR VLM SR š.p. sa malo uskutočniť 22.5. v Pliešovciach, ale na poslednú 
chvíľu (telefonátom 22.5.2014 o 7.00 ráno) ho druhá strana zrušila s odôvodnením, že treba 
riešiť kalamitnú situáciu spôsobenú víchricou. Sekretariát požiadal o náhradný termín.  
Uznesenie 27/2014: VV ukladá Majetkovej komisii KST pripraviť návrh časového plánu 
generálnej rekonštrukcie Chaty M.R.Štefánika, v členení na etapy. Z: M.Herchl, PT: 31.8.2014 
Stav: ako informoval M.Herchl, pôvodný plán, aby sa v prvej etape riešilo kúrenie a v druhom 
strecha, bolo nutné zmeniť. Strechu poškodila víchrica, musí byť riešená prednostne. požiadal 
o ďalšie predĺženie termínu do 31.8.2014.  
Uznesenie č. 34/2014: VV poveruje M. Heinricha rokovať s vedením KČT o licenčnej 
zmluve na pásové turistické značenie. Z: M. Heinrich, PT: 31.7.2014  
Stav: termín plynie. 
Uznesenie č. 36/2014: VV ukladá štatutárom KST uzavrieť s poisťovňou GENERALI 
poistnú zmluvu pre Chatu pod Rysmi, na základe podkladov majetkovej komisie (aktualizácia 
na stav po rekonštrukcii) Z: M.Herchl, D.Valúch, T: 15.6.2014 
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
Uznesenie č. 37/2014: VV schvaľuje návrh sekcie PT KST na spoločné podujatie  KST 
a Lesy SR „Lesníckym chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie“, v termíne 18.10. 2014, po 
trase náučného lesníckeho chodníka z Donovál do Jelenskej doliny. Ukladá podpredsedníčke 
pre ekonomiku a marketing nájsť v rozpočte KST na 2. polrok 2014 čiastku 200 € a poveruje 
sekciu PT KST prípravou podujatia za KST. Z: A.Krištofová, S.Andrási, J.Racek, T:18.10.2014. 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie č. 44/2014: VV schvaľuje paušálnu náhradu výdavkov na telefonovanie 
podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu M.Heinrichovi, za obdobie 14. 12. 2013 – 8. 
6. 2014 vo výške 120 €. Toto uznesenie ruší pôvodné uznesenie č. 10/2014 rátajúce so 
zmluvou. Z: E.Fábryová, T: 30.6.2014  
Stav: Uznesenie splnené. Vypúšťa sa zo sledovania. A.Krištofová požiadala M.Heinricha  aby 
dodatočne dokladoval svoje  náklady na telefonovanie.  
Uznesenie č. 47/2014: VV ukladá riešiteľom úlohy Bibliografický slovník zorganizovať 
stretnutie, zhodnotiť doterajší stav riešenia a pripraviť opatrenia na akceleráciu zberných dát. 
Z: M. Herchl, V. Povoda, T: 31.7.2014.  
Stav: termín plynie. M.Herchl informoval, že stretnutie troch riešiteľov (Rusnák, Khandl, 
Herchl) sa uskutoční 4.7. v Trebišove, na zraze.  
Uznesenie č. 49/2014: VV ukladá podpredsedníčke KST pre ekonomiku a marketing E. 
Fábryovej reagovať na podnet J. Šoffu. Z: E. Fábryová, T: 17.5.2014 
Stav: vzhľadom na to, že E.Fábryová nebola zvolená za podpredsedníčku KST pre EaM na 
ďalšie funkčné obdobie, uznesenie bolo zrušené.  
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, T: 31.7.2014   
Stav: termín plynie 
Uznesenie č. 63/2014: VV schvaľuje dočasnú zmenu VP 9/2011 nasledovne: v článku 8 sa  
dopĺňa ako oprávnená osoba na schvaľovanie CP aj tretí štatutár - podpredseda KST pre OaL.  
Z: M.Heinrich, T: ihneď, s platnosťou do XV. VZ KST 
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Stav: termín dočasnej zmeny vypršal, vypúšťa sa zo sledovania. Po XV. VZ KST opäť 
podpisujú CP dvaja z troch štatutárov – P.Dragúň a A.Krištofová. 
Uznesenie č. 67/2014: VV ukladá predsedovi KST pripraviť v súčinnosti so sekciou značenia 
návrh využitia informačného systému na uľahčenie administrácie značkárskej agendy. 
Z: P.Dragúň, T: 30.9.2014 
Stav: uznesenie v predtermíne splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie č.68/2014: VV na základe návrhu predsedu Majetkovej komisie KST schvaľuje: 
a) odbornú komisiu na posúdenie celkového stavu Chaty M.R.Štefánika v zložení p.Malina, 
L.Gancarčík, p.Galanda, V.Povoda, M.Herchl  
b) prvé dve etapy rekonštrukcie: 1. Modernizácia vykurovacieho systému, 2. Oprava strechy. 
Z: P.Dragúň, M.Herchl; T: 16.6.2014  
Stav: uznesenie zrušené, nakoľko vykazuje znaky duplicity s inými uzneseniami k príprave 
rekonštrukcie Chaty MRŠ.  
Uznesenie 76/2014: VV KST ukladá predsedovi UMK predložiť plán krokov pre praktické 
zavedenie výsledkov akreditácie. Z: P.Dragúň, M.Belás; T: 13.8.2014  
Stav: plynie predĺžený termín. 
Uznesenie 77/2014: VV KST ukladá predsedovi Sekcie mládeže a podpredsedovi KST pre 
OaL pripraviť návrh krokov potrebných pre vytvorenie právnej subjektivity Sekcie mládeže 
a začlenenie subjektu do štruktúry KST. Z: P.Perhala, M.Heinrich, T: 31.12.2014 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 78/2014: VV KST ukladá sekcii VT a jej výboru TID  organizačne zabezpečiť 
účasť delegácie VV na rozlúčke vodáckeho konvoja TID s územím Slovenska v Komárne.  
Z: P.Dragúň, J.Šoffa, T: 12.7.2014  
Stav: termín plynie.   
Uznesenie č. 79/2014: VV KST ukladá uzavrieť Príkazné zmluvy týkajúce sa značkárskej 
činnosti na rok 2014 medzi KST a jednotlivými značkármi. Z: M.Heinrich, E.Fábryová, 
E.Škutová; T: 30.6.2014 
Stav: uznesenie 79/2014 zrušené, nahradené novým uznesením č. 120/2014 
Uznesenie č. 80/2014: VV KST ukladá zodpovedným poučiť značkárov o vecných 
a termínových aspektoch daňovej a odvodovej povinnosti vyplývajúcej z Príkazných zmlúv.  
Z: E.Fábryová, E.Škutová; T: 30.6.2014 
Stav: uznesenie 80/2014 zrušené, nahradené novým uznesením č. 120/2014 
Uznesenie č. 81/2014: VV KST ukladá zodpovedným pripraviť čo najjednoduchší spôsob 
vyplácania značkárov, s platnosťou od roku 2015. Z: S.Andrási, E.Škutová, T: 30.9.2014 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie č. 83/2014: VV schvaľuje vypovedanie Dohody o vykonaní práce s E.Fábryovou, 
uzatvorenú na vedenie účtovníctva KST. Z: M.Heinrich, T: 31.7.2014 
Stav: keďže vypovedanie dohody pri prvom odoslaní nebolo zaslané doporučene, bolo 
zaslané opätovne, doporučeným listom. A.Krištofová požiadala o predĺženie platnosti 
predmetnej DoVP do konca júla.  
Uznesenie č. 90c/2014: VV ukladá predložiť zoznam e-mailových adries patriacich KST 
spolu s uvedením, komu je prístupná prijatá pošta na uvedenú adresu a odoslaná pošta z nej. 
Z: M. Heinrich, D. Valúch, T: 30.6.2014 
Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
Uznesenie č. 92/2014: VV na základe odporúčania majetkovej komisie ukladá štatutárom, 
aby po spripomienkovaní predloženej zmluvy s dodávateľom rekonštrukcie systému 
vykurovania na Chate M.R.Štefánika a jej schválení v elektronickom hlasovaní uzavreli 
predmetnú zmluvu, v súlade s vykonávacími predpismi KST. 
Z: P.Perhala, M.Heinrich, E. Fábryová; T: 31.7.2014  
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Stav: uznesenie zrušené, nakoľko vykazuje znaky duplicity s inými uzneseniami k príprave 
rekonštrukcie Chaty MRŠ.  
Uznesenie č. 94/2014: VV ukladá sekretariátu zaslať podklady pre vyhotovenie energetického 
certifikátu (EC) na budovy RZ Kokava - Háj (hlavný objekt) a Chata M.R.Štefánika dvom 
potenciálnym dodávateľom EC, vybraným zo zoznamu odborne spôsobilých osôb (so sídlom 
v blízkosti predmetného objektu - Ing.M.Dubec, Brezno, pre Chatu M.R.Š 
a Ing.Arch.K.Križová, Lučenec, pre RZ Kokava-Háj); majetkovej komisii ukladá posúdiť 
dodané ponuky a predložiť ich VV na schválenie; po ich schválení ukladá štatutárom uzavrieť 
príslušné zmluvy. Z: P.Dragúň, M.Heinrich, A.Krištofová; D.Valúch; T: 13.8. 2014 

Stav: zatiaľ nesplnené, nepodarilo sa skompletizovať potrebnú stavebnú dokumentáciu. 
D.Valúch požiadal Štátny archív SR, pobočku v Banskej Bystrici o vyhľadanie dokumentácie. 
Termín predĺžený do nasledujúceho zasadnutia VV. 
Uznesenie č. 100/2014: VV schvaľuje CP pre E.Fábryovú na cestu do sídla KST v Bratislave, 
účel cesty: prihlásenie značkárov do Sociálnej poisťovne. Z: M.Heinrich, T: 30.6.2014  
Stav: prihlasovanie značkárov do sociálnej poisťovne bude riešené inak (viď U 119/2014). 
Uznesenie zrušené. 
Uznesenie č. 103/2014: VV schvaľuje  príspevok KST na vydanie účastníckeho listu 
podujatia Stretnutie turistov na Chate M.R.Štefánika do výšky 100 €, ukladá E.Fábryovej 
nájsť v rozpočte KST potrebné prostriedky. Z: A.Krištofová, V.Gábriš, J.Racek T: 31.7.2014 
Stav: z grafického štúdia Grafon Liptovský Mikuláš prišla faktúra za grafiku a tlač plagátu 
a účastníckeho listu, spolu za 66,88 €, splatnosť do 15. júla. 
Uznesenie č. 105/2014: VV KST schvaľuje Dohodu o spolupráci s Trenčianskym 
samosprávnym krajom s pripomienkami a poveruje predsedu KST jej podpisom. 
Z: P. Dragúň, T: 31.7.2014 
Stav: Termín plynie. Sekretariát je v kontakte s kanceláriou župana TNSK, čaká sa na termín.  
Uznesenie č. 106/2014: VV KST schvaľuje v zmysle článku 4 Vykonávacieho predpisu KST 
č. 15/2011 o daroch a reklame vyplatenie odmeny za sprostredkovanie platenej inzercie v 
Kalendári podujatí KST 2014 členke Propagačnej komisie KST Soni Mäkkej vo výške 178,50 €. 
Z: A.Krištofová, T: do 30 dní po získaní prostriedkov od inzerentov. 
Stav:  Termín plynie. Prišla faktúra od Mgr. Ľuba Mäkkého, jej preplatenie by nezodpovedalo 
zneniu uznesenia. Hlasovalo sa o úprave/doplnení  znenia U 106/2014 v poslednej vete: ... 
Soni Mäkkej vo výške 178,50 € na základe faktúry ktorú vystaví jej manžel, živnostník 
Ľubomír Mäkký. Odmena bude vyplatená až po uhradení všetkých fakturovaných inzercií. 
Doplnené znenie uznesenia č. 106/2014: VV KST schvaľuje v zmysle článku 4 
Vykonávacieho predpisu KST č. 15/2011 o daroch a reklame vyplatenie odmeny za 
sprostredkovanie platenej inzercie v Kalendári podujatí KST 2014 ex-členke Propagačnej 
komisie KST Soni Mäkkej vo výške 178,50 €, na základe faktúry ktorú vystaví jej manžel, 
živnostník Ľubomír Mäkký. Odmena bude vyplatená až po uhradení všetkých fakturovaných 
inzercií.  Z: A.Krištofová, T: do 30 dní po získaní prostriedkov od inzerentov. 
Hlasovanie:  3 - 1 - 1; doplnené znenie bolo schválené. 
Uznesenie č.107: VV navrhuje ÚR schváliť zosúladenie Volebného a Organizačného 
poriadku KST vo veci určenia 1. a 2. podpredsedu KST. Z: M.Heinrich, T: najbližšie zasadnutie UR 
Stav: uznesenie zrušené 
Uznesenie č.108/2014: VV ukladá predsedovi KST predložiť ÚR na schválenie návrh 
objednávky auditu účtovníctva KST za obdobie 2010-2014, podľa získanej cenovej ponuky 
od audítorky Ing. D.Makovíniovej, BDR Consult spol.s r.o., M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská 
Bystrica, v cene 1700 € za každý auditovaný rok, t.j. 6 800 € (plus DPH) za celé funkčné 
obdobie VV. Z: P.Perhala, T: 6.6.2014 
Stav: návrh bol predložený, UR ho neschválila. Sekretariát o tom informoval audítorku Ing. 
Makovíniovú. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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Uznesenie č.109: VV s pripomienkami schvaľuje návrh zmluvy KST s realitnou kanceláriou 
Romantické chalupy s.r.o. (doplniť adresu) na odpredaj hlavného objektu RZ Kokava – Háj, 
ukladá predsedovi podpísať predmetnú zmluvu. Z: predseda KST, T:13.8.2014 
Stav: M.Herchl informoval o zdržaní - problémy so špecifikáciou vlastníctva inžinierskych 
sietí. Termín predĺžený do nasledujúceho zasadnutia VV.  
_ _ _  
Uznesenia z koordinačného stretnutia členov VV s pracovníkmi sekretariátu v Bratislave, dňa 
11.6.2014,  ktoré VV na zasadnutí v Martine dňa 2.7.2014 prevzal a schválil: 
Uznesenie č. 110/2014: VV schvaľuje účasť delegátov na vybraných podujatiach takto:     
- 47. zraz vysokohorských turistov KST v Tatranskej  Lomnici, 26.-29.6.2014  –  M.Heinrich 
- 43. zraz mladých vodných turistov KST na Dunajci, Červený kláštor, 26.-29.6. 2014 – M. Herchl 
- XIV. Letný zraz turistov KČT v Bělé nad Radbuzou (CZ), v dňoch 26.-29.6.2014 – za 
vedenie KST predseda P.Dragúň a  člen MeK KST Š.Kuiš, za sekciu pešej turistiky  J.Racek 
plus 1 (upresní si sekcia). 
- 61. CZ KST a 45. stretnutie TOM v Trebišove, 30.6. – 6. 7. (CZ KST od 3. do 6.7.) 2014 – 
za vedenie KST P.Dragúň, A.Krištofová, Š.Kuiš; za Sekciu mládeže S. Andrási, za Sekciu PT 
J.Racek. 
- 59. ročník TID, uvítanie konvoja  na slovenskom úseku Dunaja v Bratislave, 9.7.2014 – 
V.Gábriš, D.Valúch 
- 59. ročník  TID, rozlúčenie sa  s konvojom TID v Komárne 12.7.2014 – J. Šoffa, P.Martinček, 
- spoločné podujatie KST a spoločnosti M.R.Štefánika, stretnutie turistov na Chate MRŠ, 
19.7.2014 – J.Racek 
- Národný výstup na Kriváň (NVK), Liptovský Mikuláš 15.-16.8.2014 – V.Gábriš 
- 36. zraz cykloturistov KST v Prešove (Sigord, Slanské vrchy)v dňoch 28.- 31.8.2014 –  M.Herchl 
- 6. stretnutie priaznivcov KST v Banskej Štiavnici , 20.9.2014 – A.Krištofová 
- 5. Deň otvorených dverí (DOD) v sídle  KST v Bratislave, 27.9.2014 –  V.Gábriš. 
Určeným delegátom budú preplatené cestovné náhrady v zmysle VP č 9. 
Z: P.Dragúň, A.Krištofová a delegáti; T: podľa termínu konania podujatí 
Hlasovanie: 5 -  0  - 0;  uznesenie schválené 
Uznesenie č. 111/2014: VV ukladá organizátorom hlavných podujatí KST v roku 2014 
poskytnúť účastníkom možnosť podpísať petíciu za otvorenie Tatier.  
Z: V.Gábriš, organizátori; T: podľa konania podujatí  
Hlasovanie: 5 -  0  - 0;  uznesenie schválené 
Uznesenie č. 112/2014: VV schvaľuje pracovnú cestu členov odbornej komisie pre prípravu 
rekonštrukcie Chaty MRŠ, v zložení M.Herchl, V.Povoda, L.Gancarčík, Ľ.Malina, I.Galanda, 
dňa 16.6.2014 na Chatu MRŠ, aby posúdili rozsah poškodenia strechy a spôsob opravy 
s ohľadom na plánovanú celkovú rekonštrukciu strešnej krytiny chaty. 
Z: M.Herchl, T:16.6.2014 
Hlasovanie: 5 -  0  - 0;  uznesenie schválené 
Uznesenie č.113/2014: VV ukladá majetkovej komisii navrhnúť výberovú komisiu pre výber 
dodávateľa opravy poškodenej strechy na Chate MRŠ. Z: M.Herchl, T: 2.7.2014. 
Hlasovanie: 5 -  0  - 0;  uznesenie schválené 
Uznesenie č. 114/2014: VV schvaľuje predĺženie poverenia pre L.Gancarčíka  na 
zastupovanie spolumajiteľov (KST a SHS JAMES) pri zabezpečovaní údržby, opráv, atď., na 
Chate pod Rysmi, Zbojníckej chate, Téryho chate  a Chate pri Zelenom plese, do 31.12.2014.  
Z: P.Dragúň, T: neodkladne 
Hlasovanie: 5 -  0  - 0;  uznesenie schválené 
Uznesenie č.115/2014: VV ukladá majetkovej komisii navrhnúť v spolupráci s SHS JAMES 
zloženie výberovej komisie a kritériá pre výber nájomcu na Téryho chatu, s tým že komisia aj 
kritériá budú aplikovateľné aj pre výberové konania na nájomcov ostatných troch chát 
v spoluvlastníctve. Z: M.Herchl, T: 30.7.2014 
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Hlasovanie: 5 -  0  - 0;  uznesenie schválené 
Uznesenie č.116/2014: VV schvaľuje  nahradenie Dohody o vykonaní práce (DoVP), 
uzatvorenej s M.Michlíkom na grafickú prípravu tlačových podkladov Kalendára  KST 
2014, objednávkou, v nezmenenej sume 350 €.  Z: A.Krištofová, D.Valúch; T: 30.6.2014  
Hlasovanie: 5 -  0  - 0;  uznesenie schválené 
Uznesenie č. 117/2014:  VV ukladá sekretariátu zabezpečiť po 50 ks vizitiek pre nových 
členov VV. Z: D.Valúch, T: 10.7.2014 
Hlasovanie: 5 -  0  - 0;  uznesenie schválené 
_ _ _  
 
2. Značkárske zmluvy – aktuálny stav (M.Heinrich, E.Škutová) 
Súčasťou vleklej konfrontačnej diskusie medzi M.Heinrichom a E.Škutovou o forme zmluvy 
bola aj argumentácia predsedníčky SZ, že mzdový softvér, ktorý má KST k dispozícii, 
neumožní prihlásenie príkazných zmlúv do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne. Celú záležitosť 
konštruktívne posunula dopredu podpredsedníčka pre EaM  A.Krištofová oznámením, že si už 
vybrala účtovnícku firmu ktorej dôveruje (V.Šimunek s manželkou, z Novej Bane), ktorá 
bude pracovať za rovnakú odmenu ako mala v predchádzajúcom období externá účtovníčka 
E.Fábryová, pričom prevezme aj značkársku agendu a v prípade, že dostane prístup 
k databáze značkárov, dokáže ich prihlásiť do poisťovne. E.Škutová to uvítala, zároveň ale 
pripomenula zodpovednosť štatutárov za bezpečnosť zamestnancov pracujúcich na 
sekretariáte. Boli prijaté tri nové uznesenia: 
znesenie č. 118/2014: VV ukladá podpredsedovi KST pre OaL zabezpečiť  bezpečnostné 
preškolenie pracovníkov sekretariátu a kontrolu spôsobilosti sídla KST z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci  ako aj požiarnej ochrany (BOZP a PO).  
Z: M.Heinrich, T: 31.8.2014  
Hlasovanie: 4 – 1 –  0,  uznesenie schválené.  
Uznesenie č. 119/2014: VV na základe návrhu A.Krištofovej schvaľuje výber dodávateľa na 
odborné konzultácie, služby spočívajúce vo vedení účtovníctva, DPH a ročnej účtovnej 
závierky, výpočtu miezd pre zamestnancov ako aj agendy príkazných zmlúv značkárov, 
vrátane odosielania výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní  Ing. Viliama 
Šimuneka, M. R. Štefánika 41/A 968 01 Nová Baňa, IČO: 34609172, ktorý bude 
zabezpečovať celý uvedený rozsah činnosti pre KST za 450 €/mesačne bez DPH. VV ukladá 
štatutárom podpísať s  menovaným príslušnú zmluvu.   
Z: A.Krištofová, M.Heinrich; T: 15.7.2014 
Hlasovanie: 5 – 0  –  0, uznesenie schválené.  
Uznesenie č. 120/2014: VV schvaľuje pre značkárov KST na rok 2014 vzor príkazných 
zmlúv v doplnenom znení (viď príloha zápisnice), odkonzultovanom s E.Škutovou 
a A.Krištofovou.  
Z: M.Heinrich, A.Krištofová, E.Škutová; T:10.7.2014 
Hlasovanie: 5 – 0 – 0, uznesenie schválené.  
Vytlačenie a rozposielanie zmlúv (cez predsedov regionálnych komisií značenia) zabezpečí 
sekretariát. 
 
3. Aktuálne majetkové otázky – Rysy, Skalka, Chata M.R.Š  (M.Herchl) 

Predseda majetkovej komisie (MaK) ozrejmil dôvod, prečo je naliehavo potrebné schváliť  
zmluvu o dielo (ZoD) s architektonickým ateliérom ELEMENT, s.r.o. na zhotovenie 
projektovej dokumentácie pripravovanej chaty KST na Skalke: zhotovenie dokumentácie 
neznamená, že sa hneď ide stavať, nie sú na to prostriedky, ale bez projektovej dokumentácie 
nezíska KST stavebné povolenie, bez ktorého územné rozhodnutie, získané v minulom roku 

3.1 Skalka 



                                     Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Martine, dňa 2.7.2014 
 

 8 

(ktoré je zasa podmienkou, aby sa KST mohol uchádzať o prostriedky zo štruktúrnych 
eurofondov), stratí platnosť. Preto konateľ TURSERVIS-u urguje schválenie predmetnej ZoD.  
P.Dragúň: dokedy platí územné rozhodnutie? 
M.Herchl: dva roky od vydania. Vydané bolo v máji 2013, čiže v budúcom roku v máji, ak 
nebude stavebné povolenie, tak platnosť územného rozhodnutia prepadne.  

Chata bola po rekonštrukcii skolaudovaná v septembri 2013, no doteraz nie je v majetku KST.  
3.2 Rysy 

Uznesenie č. 121/2014: VV ukladá predsedovi MaK doriešiť (po dohode so spoluvlastníkom) 
účtovné vysporiadanie  Chaty pod Rysmi  –  zaradiť rekonštruovanú chatu do majetku KST.  
Z: M.Herchl, A.Krištofová; T: 30.9.2014 
Hlasovanie: 5 – 0  – 0, uznesenie schválené.  
Uznesenie č. 122/2014: VV ukladá predsedovi MaK zaslať majetkové priznanie (obsahujúce  
Chatu pod Rysmi), Mestu Vysoké Tatry do konca januára 2015.  
Z: M.Herchl, T: 31.1. 2015 
Hlasovanie: 5 – 0  – 0, uznesenie schválené.  
3.3 Chata M.R.Š.

Uznesenie č.123/2014: VV schvaľuje komisiu na výber dodávateľa strechy pre Chatu 
M.R.Štefánika v zložení: M.Herchl, J.Polomský, M.Heinrich, V.Povoda, I.Galanda, prizvaný 
člen komisie za RK KST J.Pullmann.    

 – akútnym problémom je víchricou poškodená strecha, príprava 
rekonštrukcie chaty bola diskutovaná aj v rámci kontroly plnenia úloh. 

Hlasovanie: 5 – 0  – 0, uznesenie schválené.  
 
4. Príprava výročnej konferencie ERA-EWV 2015 v Bratislave (P.Dragúň) 
Nový predseda KST nevidí prínos podobných konferencií pre radových členov, neteší ho, že 
od predchodcu zdedil záväzok usporiadať výročnú konferenciu ERA v Bratislave. Bude s tým 
spojená veľká záťaž – ak aj nie finančná (za predpokladu, že väčšinu výdavkov pokryje 
účastnícky poplatok), tak organizačná. Bolo by neseriózne od záväzku odstúpiť, ale treba čo 
najskôr a čo najpodrobnejšie zistiť, čo sa od KST očakáva, aký býva program, ako sa to dá 
celé zvládnuť. Po diskusii bolo prijaté uznesenie. 
Uznesenie č. 124/2014: VV schvaľuje účasť člena VV M.Herchla ako pozorovateľa KST na 
konferencii ERA-EWV 2014 v Schöneck-u (Nemecko), v termíne 25.-29.9.2014 a preplatenie 
súvisiaceho CP podľa VP č.9. Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: 25.9.2014 
Hlasovanie: 5 – 0  – 0, uznesenie schválené.  
 
5. Príprava konferencie jazdeckej turistiky (M.Hučko) 
Informáciu od M.Hučka sprostredkoval D.Valúch, zaznela v rámci kontroly úloh. 
 
6. Preberanie funkcií novými členmi VV – aktuálny stav (noví členovia VV) 
P.Dragúň – odovzdanie funkcie a rozpracovanej agendy predsedu sa uskutočnilo formou 
stretnutia v sídle KST dňa 18.6.2014, P.Perhalu sprevádzali J.Racek a J.Polomský, úradujúci 
predseda prizval generálneho sekretára. Odovzdanie prebehlo aj napriek rozdielnym názorom 
vcelku  korektne. 
A.Krištofová – je v inej situácii ako predseda a je z toho veľmi sklamaná. Spôsob, akým jej 
ex-podpredsedníčka pre EaM E.Fábryová odovzdáva, či skôr neodovzdáva ekonomickú 
agendu spôsobuje, že stále ešte nemá prehľad o reálnej finančnej situácii KST.  Požiadala 
členov VV o pochopenie, že zatiaľ nebude ochotná schvaľovať žiadne nové požiadavky na 
čerpanie nákladov, okrem záležitostí, ktoré sú nutné, periodické, rutinné, resp. ak ide 
o zabezpečenie už skôr schválených podujatí a prevádzky sekretariátu. 
S.Andrási (mládež, turistické značenie, cestovný ruch) – agendu mládeže dôverne pozná. 
Informoval o zvolaní aktívu Sekcie mládeže (SM), aktív po jeho vzdaní sa zvolil za predsedu 
SM P.Perhalu, novými členmi SM sú S.Andrási a M.Čelko. Zo zdravotných dôvodov sa 
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ďalšieho pôsobenia v sekcii vzdal J.Chromík. Čo sa týka značenia, nemá problém 
komunikovať so Z.Jendželovskou, ktorá mala túto agendu vo VV na starosti pred ním ani 
s E.Škutovou, teraz je nutné finalizovať značkársku zmluvu. Treťou oblasťou, ktorú by mal 
sledovať, je cestovný ruch, na to príde rad postupne. 
V.Gábriš

 

 (činnosť sekcií presunových prostriedkov, propagácia) – v neprítomnosti V. Gábriša  
informoval D.Valúch: V.Gábriš požiadal sekretariát o prehľad čerpania prostriedkov sekciami 
v r. 2013 a doterajšom priebehu roka 2014, chce správy o činnosti jednotlivých presunových 
sekcií ako aj ich plány činnosti na tento rok. Materiály, ktoré sú na sekretariáte, mu budú 
poskytnuté. Je predpoklad, že v ďalšom priebehu funkčného obdobia už bude V.Gábriš 
komunikovať priamo s predsedami sekcií a propagačnej komisie. 

7. Návrh zloženia komisie na výber chatára (M.Herchl) 
V súvislosti s písomným oznámením nájomcu M.Jílka zo dňa 10.6.2014, že po skončení 
turistickej sezóny, k 31.10.2014 z osobných dôvodov odstupuje od nájomnej zmluvy, na 
základe U 115/2014 predseda MaK M.Herchl navrhol za KST 5-člennú výberovú komisiu 
v zložení: P.Dragúň, M.Heinrich, A.Krištofová, M.Herchl, V.Povoda plus za SHS JAMES 
I.Koller a L.Gancarčík.  
Uznesenie č.125/2014: VV schvaľuje výberovú komisiu na výber nového nájomcu na Téryho 
chatu, v zložení: P.Dragúň, M.Heinrich, A.Krištofová, M.Herchl, V.Povoda, plus za SHS 
JAMES I.Koller a L.Gancarčík. VV ukladá predsedovi komisie predložiť návrh výberových 
kritérií a termínu výberového konania na nasledujúcom zasadnutí VV.  
Z:P.Dragúň, T: 13.8.2014 
Hlasovanie: 5 – 0  – 0, uznesenie schválené. 
8. Rôzne 
8.1 M.Heinrich požiadal VV o schválenie VP č.7/2014 O hospodárení, ktorý zaslal členom 
VV na oboznámenie a pripomienkovanie týždeň pred zasadnutím VV. A.Krištofová považuje 
návrh za predbežný a neúplný, bude mať k nemu pripomienky. Predkladateľ uviedol, že na 
VZ sľúbil urýchlené prijatie ekonomických vykonávacích predpisov, je potrebné jednoznačne 
vymedziť ekonomické kompetencie, súčasný návrh je lepší, ako aktuálny stav, lebo 
momentálne nemáme nič. Po žiadosti A. Krištofovej o posunutie prerokovania tohto návrhu 
na ďalšie zasadnutie VV návrh stiahol, požiadal A.Krištofovú o pripomienky ekonomickej 
komisie, nech môže byť spripomienkovaný návrh predložený na schválenie na nasledujúcom 
zasadnutí VV.  
8.2 D.Valúch pripomenul dva návrhy Sekcie značenia na pomenovanie TZT. Po rozprave 
sa hlasovalo o návrhoch jednotlivo. Návrh komisie značenia Košice-mesto pomenovať 
novovyznačenú lyžiarsku trasu č.3008 (červená) vo Volovských vrchoch ako „Košickú 
lyžiarsku magistrálu“ bol jednomyseľne schválený, návrh KBT pomenovať TZT 2403 ako 
„Chodník Štefana Kesselbauera“ schválený nebol.  
Uznesenie č. 126a/2014: VV schvaľuje návrh, aby lyžiarska trasa č. 3008  vo Volovských 
vrchoch  niesla názov Košická lyžiarska magistrála. Z: S.Andrási, E.Škutová  
Hlasovanie:  5  – 0 – 0, uznesenie schválené.  
Uznesenie č.126b/2014: VV neschvaľuje návrh, aby TZT 2403 v Malých Karpatoch niesla 
pomenovanie „Chodník Štefana Kesselbauera“. 
Hlasovania: 1 – 1 – 3, uznesenie nebolo schválené.   
8.3 D.Valúch informoval o záujme partnerskej organizácie maďarských turistov MTSZ  
dozvedieť sa v dostatočnom časovom predstihu termín a miesto dvojstranného stretnutia 
delegácií KST a MTSZ, ktoré má byť v tomto roku na Slovensku, v réžii KST. Z diskusie 
vzišiel návrh uskutočniť stretnutie 24.-25.10.2014 vo Vyhniach. GS dostal za úlohu overiť 
u MTSZ, či termín vyhovuje. Príslušné uznesenie aj s návrhom zloženia delegácie KST bude 
schválené na nasledujúcom zasadnutí VV. 
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8.4 D. Valúch informoval, že na základe U 114/2014 bolo vystavené predĺženie poverenia pre 
L.Gancarčíka. A.Krištofová požiadala M.Herchla aby do nasledujúceho zasadnutia pripravil 
informáciu akým spôsobom, v akom intervale a v akej výške spoluvlastníci chát odmeňujú 
L.Gancarčíka za činnosti, ktoré na základe poverenia vykonáva . 
_ _ _ 

Po vyčerpaní programu a dohodnutí  termínu nasledujúceho zasadnutia  - 13.8.2014 (miesto 
konania bude spresnené),  predsedajúci ukončil zasadnutie tesne po 19.00. 
 

 
 

Peter Dragúň 
 predseda KST 

 
 

zapísal: Dušan Valúch 
 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRÍLOHY ZÁPISNICE 
 
Príloha 1 - Uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania  -  dlhodobo sledované úlohy: 
 
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. Perhala, T: priebežne  
Stav: v plnení.  
Uznesenie 136/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje komisiu na vytvorenie návrhu 
nového členského preukazu KST a zabezpečenie prechodu na túto novú formu preukazu od 
1.1.2015, v zložení P. Perhala, E. Fábryová, M. Heinrich, Š. Kuiš, Z. Jendželovská, P. Zajac. 
Z: P. Perhala, E. Fábryová, M. Heinrich, Š. Kuiš, Z. Jendželovská; T: priebežne a do 
31.12.2014    
Stav: vzhľadom na odročenie uznesenia 196/2013, súvisiace U136/2013 bolo zrušené.   
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. Perhala, T: 31.10.2013. 
Stav: Správa TANAP odpovedala na žiadosť KST o umiestnenie info panelu a pamätnej 
tabule NVK formou usmernenia – žiadosť s určitými náležitosťami (presná lokalizácia 
infoprvkov, náčrt info panelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) treba adresovať na 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP. Zabezpečuje Sekcia PT v súčinnosti s OŠ NVK.   
Uznesenie 161/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje návrh Dohody o partnerstve 
a spolupráci KST – ARD Transcarpathia Užhorod. Poveruje predsedu KST podpísať 
predmetnú dohodu, ukladá Sekcii značenia KST odborne pripraviť potrebné podklady 
a vyčleniť ľudské zdroje  na vecné plnenie predmetu dohody. Z: P. Perhala, Z. Jendželovská, 
E. Škutová; T: priebežne 
Stav: dohoda o partnerstve bola podpísaná, uznesenie presunuté medzi dlhodobo sledované 
úlohy. Súvisiace uznesenie: 197/2013 (viď ďalej)  
Uznesenie č. 172/2013: VV KST ukladá podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu 
urobiť kroky smerujúce k propagácii rozšírenia prístupu do TANAPu medzi širokou 
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verejnosťou a to buď v rámci dohody o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny a 
cestovného ruchu podpísanej KST 14. decembra 2012, v prípade nemožnosti takéhoto riešenia 
aj samostatne. Z: M. Heinrich, T: priebežne  
Stav: v plnení. Bola zverejnená petícia 
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: E. Fábryová, M. Heinrich;T:15.11.2013.  
Stav: uznesenie splnené. E. Fábryová spresnila formu: zmluva o pôžičke, splátkový kalendár 
do 30.4.2018. Na žiad o sť RK je v záujme sledovania uznesenie zaradené medzi dlhodobo 
sledované úlohy. Prvá splátka (cca 550 €) bola uhradená 28.4.2014. 
Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, že pre príspevok KST na podujatia organizované 
subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.  
Z: E. Fábryová, T: trvale 
Stav: v plnení. 
Uznesenie 197/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje účasť KST ako lídra v cezhraničnom 
projekte Implementácia metodiky turistického značenia na Ukrajine, v súčinnosti s ARD 
Transcarpathia Užhorod a projektovými partnermi SACR, KOCR Košický kraj, Regionálne 
dátové služby, a.s. Poveruje predsedu KST vypracovaním, podpísaním a podaním projektu. 
Z: P. Perhala, T: 15.2.2014 
Stav: projekt (žiadosť o grant) bol vypracovaný a v termíne podaný na úrad vlády, pod 
názvom Carpathian Road. Uznesenie presunuté medzi dlhodobo sledované úlohy. 
Uznesenie 202/2013: VV ukladá štatutárom KST aby všetky kroky smerujúce k schváleniu 
opráv a úprav na objektoch v majetku KST, ako aj spojené s nakladaním s majetkom, vrátane 
odsúhlasovania prác a ich preplácania vopred konzultovali s MaK KST 
Z: P. Perhala, E. Fábryová, M. Heinrich; T: trvale.  
Stav: v plnení. 
Uznesenie 204/2013: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing aby celý 
príjem z nájomného z Chaty M. R. Štefánika v roku 2014 smerovala do opráv tohto objektu. 
Z: E. Fábryová; T: 31.12.2014  
Stav: v plnení. 
Uznesenie č. 16/2014: VV ukladá, aby boli všetky CP predkladané VV na schválenie vopred. 
V urgentných prípadoch (neočakávané pracovné, alebo spoločenské povinnosti) bude CP schvaľovať 
podpredseda KST pre OaL  Z: členovia VV; T: trvale od 27.1.2014.   
Stav: v plnení. 
Uznesenie 29/2014: VV na návrh sekcie PT KST schvaľuje lokality a organizátorov 
tradičného podujatia Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na najbližšie štyri roky 
nasledovne: 
2015 – 52. ročník, stretnutie v Detve s výstupom na Poľanu; KST Detva, RR KST Zvolen. 
2016 – 53. ročník, Stará Turá, výstup na Veľkú Javorinu; KST Stará Turá, RR KST Trenčín 
2017 – 54. ročník, Svidník, výstup na Čiernu horu; RR Svidník-Stropkov 
2018 – 55. ročník, Dobšiná, výstup na Borovniak/Ondrejisko/Čuntavu; KST Dobšiná, RR Rožňava. 
Ukladá predsedovi KST priebežne vystavovať poverenia pre organizátorov podujatia. 
Z: P.Perhala, J.Racek; T: podľa textu uznesenia 
Stav: v plnení. Organizátorom 52. SČČKS bolo odoslané poverenie.  
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. 
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Uznesenie č. 61/2014: VV schvaľuje metodickú a finančnú spoluúčasť KST na vyhlásení 
súťaže Studnička roka 2014 na základe iniciatívy KST Perun Zámutov.  
Z: P. Perhala, E.Fábryová; T: 30.10.2014. 
Stav: termín plynie.  
Uznesenie č. 65/2014: VV schvaľuje návrh Sekcie značenia KST na úpravu jednotkovej 
sadzby za prepočítaný km TZT pre rok 2014, z 0,10 € na 0,20 €.  
Z: E.Fábryová, E.Škutová; T: priebežne.    
Stav: v plnení. 
Uznesenie č. 66/2014: VV schvaľuje predložený návrh rozpočtu Sekcie značenia KST na rok 
2014. Z: E. Fábryová, E.Škutová; T: priebežne do 31.12.2014   
Stav: v plnení. 
_ _ _ 
 
Príloha 2  –  modelová zmluva pre značkárov na rok 2014: 
 

Príkazná zmluva 
 

príkazca:  KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 
   IČO: 00688312 
   Záborského 33 
   831 03 Bratislava 
   konajúci JUDr. Marekom Heinrichom, podpredsedom 
 
príkazník:  Peter Novák 
   narodený 15. decembra 1985 v Brezne 
   Sezamová 2 
   020 02 Horný Výplach 
   rodné číslo: 
   poberateľ dôchodku: áno/nie, druh dôchodku: 
 
predmet zmluvy: vytyčovanie a značkovanie nových turisticky značkovaných trás v okrese Banská Bystrica, 
obnova značkovania existujúcich trás, vybavovanie uvedených trás informačnými objektmi, kontrola uvedených 
trás a revízia uvedených trás 
 
 Príkazca a príkazník na základe § 733 v nadväznosti na § 724 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho 
zákonníka, uzatvárajú príkaznú zmluvu, konkrétne zmluvu o obstaraní veci, a to o obnove značkovania 
existujúcich turistických značených trás (Ďalej len TZT.), uskutočňovaní prác súvisiacich so stavbou a údržbou 
turistických informačných objektov (osádzanie smerovníkov a kolov, údržba smerovníkov a kolov, demontáž a 
montáž smeroviek a tabuliek miestneho názvu, stavba turistických vývesných máp), prácach súvisiacich s 
odstraňovaním zarastajúcej vegetácie a spriechodňovaním TZT, vytyčovaní a značkovaní nových TZT, všetko v 
okrese Banská Bystrica v rozsahu požiadaviek príkazcu, konkrétne podľa pokynov miestne príslušného predsedu 
komisie značenia regionálnej rady Klubu slovenských turistov alebo miestne príslušného predsedu okresnej 
komisie značenia Klubu slovenských turistov a v súlade s rozpočtom Sekcie značenia Klubu slovenských turistov. 
V inom okrese môže príkazník vykonávať uvedenú činnosť len výnimočne, a to so súhlasom Sekcie značenia 
Klubu slovenských turistov. 
 

Príkazníkovi prislúcha odmena, ktorá sa vypočíta nasledovne: 
 

1. obnova značkovania (OBZ) – 7,10 €/km,  
2. údržba smerovníka bez demontáže a montáže smeroviek (UDS) – 9,50 €/ks,  
3. údržba značkárskeho kolíka (UDK) – 4,90 €/ks,  
4. montáž alebo demontáž smerovky alebo tabuľky (Mst) – 1,75 €/ks,  
5. stavba smerovníka (STS) – 27,00 €/ks,  
6. stavba značkárskeho kolíka (STK) – 12,00 €/ks,  
7. demontáž (rušenie) kovového smerovníka (DES) – 12,50 €/ks,  
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8. demontáž (rušenie) kovového značkárskeho kolíka (DEK) – 6,20 €/ks, 
9. rušenie značkovania (RUZ) – 2,85 €/km, 
10. iné práce v teréne (IPT) – 2,60 €/h, 
11. príprava dát pre nové TZT (PDT) – 2,85 €/km,  
12. kontrola značenia (KOZ) – 2,85 €/km,  
13. revízia značkovania (REZ) - 1,05 €/km, 
14. stavba stojana s mapou (STM) – 70,00 €/ks.  

 
Odmena za obnovu značkovania zahŕňa na každý kilometer obnovy pásovej značky aj 20 minút 

bežných iných prác v teréne, napr. orezávanie prekážajúcich konárov. 
 
Odmena za splnenie značkárskej úlohy sa bude vyplácať na základe príkazníkom odovzdaného tlačiva 

„Hlásenie o vykonaní značkárskych prác“ a zaslanej fotografickej dokumentácie v elektronickej podobe. 
Fotodokumentácia musí byť vyhotovená podľa Vykonávacieho predpisu Klubu slovenských turistov č. 10/2011 
o náhradách a odmenách u turistického značenia vrátane jeho prílohy upravujúcej počet dvojíc fotografií 
a označovanie fotografií. 

 
Vo vyplatenej odmene za splnený značkársky výkon sú zahrnuté aj náklady  na cestovné a stravné, nie 

však náklady na výbavu značkára stanovenú vnútorným predpisom objednávateľa. 
 
Príkazníkovi patria po splnení stanovenej úlohy aj nutné vedľajšie výdavky:  
a)  náhrada preukázaných materiálových výdavkov (farby, štetce, náradie a pod.) 
b) náhrada iných výdavkov (poistenie na zásah záchrannej služby v odôvodnených prípadoch). 
 
Táto zmluva sa spravuje stanovami a vykonávacími predpismi Klubu slovenských turistov. 
 
Zmluva nadobúda účinnosť dňa 10. júla 2014. Príkazník je povinný značkárske úlohy splniť do 31. 

októbra 2014 a zadokumentovať do 15. novembra 2014. 
 
 
V Bratislave .....................................  ____________________________ 
       JUDr. Marek Heinrich 
                 podpredseda Klubu slovenských turistov 

 
 

 
V Banskej Bystrici .................................... ___________________________ 
            Peter Novák 

 

_ _ _ 


