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Zápisnica 

zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

13.8.2014, Bratislava 

 

 

 

Prítomní:  

členovia VV - P. Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl, V.Gábriš, S.Andrási,   

prizvaní -  A.Mazániková, J.Pullmann, J.Puncochář, D.Valúch  

Ospravedlnení: M.Heinrich  

 

Program podľa pozvánky:  

1. Kontrola plnenia uznesení VV (D.Valúch) 

2. Informácie o prevzatí funkcií nových členov VV (všetci noví členovia VV) 

3. Aktuálne majetkové otázky (M. Herchl) 

4. Vyhodnotenie hlavných podujatí KST 2014  (delegáti na podujatiach) 

5. Organizačné zabezpečenie hlavných podujatí KST 2015  

6. Kontrola plnenia uznesení a riešenie podnetov z ÚR a VZ KST  

7. Rôzne 

 

zasadnutie o 13.10 hod. otvoril  P.Dragúň. Návrhy na zmenu/doplnenie programu neboli. 

 

1.Kontrola plnenia uznesení VV (D.Valúch) 

Z operatívneho sledovania boli z dôvodu splnenia, resp. zrušenia vyradené tieto uznesenia: 

130/2013,  uznesenia č. 7, 47, 78, 83, 103, 105, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 

123, 125, 126a, 126b z roku 2014. 

Z prílohy „dlhodobo sledované úlohy“ boli vyradené uznesenia č. 16, 65 a 66 z roku 2014. 

 

Uznesenia z roku 2012: 

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. 

- - -  

Uznesenia z roku 2013: 

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 prezentoval cenovú ponuku od patentovej a známkovej kancelárie Beleščák 

a partneri, ako aj poznatky z konzultácie s Ing. Beleščákom. U130/2013 tým bolo splnené,  

vypúšťa sa zo sledovania. Bolo prijaté nové uznesenie č.128/2014. Nové uznesenia sú 

zaradené na záver kontroly plnenia úloh. Na ostatné poţiadavky zo spomínaného návrhu 

Propagačnej komisie KST nové vedenie KST nereflektuje.  

Uznesenie 194/2013: VV ukladá Sekcii značenia pripraviť a predloţiť VV popis softvérového 

riešenia (vo forme v rámci moţností kompatibilnej s programom pouţívaným 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. 
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Uznesenie 199/2013: VV ukladá  ekonomickej komisii KST v zmysle starších uznesení ÚR 

KST štrukturovať rozpočet KST na prevádzkový a kapitálový a predloţiť ho na septembrové  

zasadnutie VV. Z: A.Krištofová, M.Herchl, PT: 31.8.2014 

Stav: Plynie predĺţený termín. A.Krištofová konzultovala spôsob štrukturovania rozpočtu.  

- - - 

Uznesenia z roku 2014: 

Uznesenie č. 07/2014: VV ukladá predsedovi MaK KST vyţiadať stanovisko Obvodného 

lesného úradu k poţiadavke 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.     

Stav: M.Herchl informoval, ţe poverenec spolumajiteľov L.Gancarčík odovzdal podklady, 

KST a SHS JAMES si teraz musia počkať na návrh novej nájomnej zmluvy od ŠL TANAP. 

Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 24/2014: VV schvaľuje organizovanie konferencie zameranej na jazdeckú turistiku 

v termíne 4.-5.10.2014 v Nitre, pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Ľ.Jahnátka a v partnerstve s CHKO Ponitrie, ukladá predsedovi sekcie JT KST pripraviť a do 

VV predloţiť organizačné zabezpečenie podujatia. Z: V.Gábriš, M.Hučko; PT: 31.8.2014 

Stav: V.Gábriš nemal k dispozícii novšie informácie, termín predĺţený do konca augusta. 

Uznesenie 26/2014: VV schvaľuje pracovné cesty (poznámka: uţ 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: čaká sa na potvrdenie nového termínu zo strany GR VLM SR š.p., v priebehu augusta. 

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: termín plynie. 

Uznesenie č. 34/2014: VV poveruje M. Heinricha rokovať s vedením KČT o licenčnej 

zmluve na pásové turistické značenie. Z: M. Heinrich, PT: 30.9.2014  

Stav: nositeľ úlohy poţiadal o predĺţenie termínu do 30.9.2014 

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. 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: Informoval M.Herchl. Stretnutie riešiteľov (Herchl, Khandl, Rusnák) sa uskutočnilo 

v Trebišove, v rámci letného zrazu. Sekretariát poţiadal predĺţiť na webe termín zberu 

prihlášok do heslára do 30.10.2014. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

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, T: 26.9.2014   
Stav: P. Dragúň poţiadal o predĺţenie termínu do 26.9.2014 

Uznesenie 76/2014: VV KST ukladá predsedovi UMK predloţiť plán krokov pre praktické 

zavedenie výsledkov akreditácie. Z: P.Dragúň, M.Belás; T: 13.8.2014  

Stav: P. Dragúň poţiadal o predĺţenie termínu do 26.9.2014 
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Uznesenie 77/2014: VV KST ukladá predsedovi Sekcie mládeţe a podpredsedovi KST pre 

OaL pripraviť návrh krokov potrebných pre vytvorenie právnej subjektivity Sekcie mládeţe 

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: delegáti sa zúčastnili (v Bratislave V. Gábriš, D.Valúch, Š. Bárány, v Komárne J.Šoffa, 

Š.Bárány, P.Martinček. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.   

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: v neprítomnosti nositeľa informovala A.Krištofová. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.   

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.Kriţová, Lučenec, pre RZ Kokava-Háj); majetkovej komisii ukladá posúdiť 

dodané ponuky a predloţiť 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: M.Herchl uţ zaslal ţiadosť o EC pre CHMRŠ, zostáva poţiadať o EC pre hlavný objekt 

RZ Kokava-Háj. Termín predĺţený do 31.8.2014. 

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: účastnícky list bol vydaný, podujatie sa uskutočnilo (cca 200 účastníkov), faktúra bola 

uhradená. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.   

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: Zástupcov KST a SCK pozval ţupan TNSK do Trenčína v termíne 21.7.2014. Zúčastnil 

sa P.Dragúň, dohoda bola slávnostne podpísaná. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.   

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 ex-členke Propagačnej komisie KST Soni Mäkkej vo výške 

178,50 €, na základe faktúry ktorú vystaví jej manţel, ţivnostník Ľubomír Mäkký. Odmena 

bude vyplatená aţ po uhradení všetkých fakturovaných inzercií.  Z: A.Krištofová, T: do 30 

dní po získaní prostriedkov od inzerentov. 

Stav: úhrady za inzerciu nabehli, faktúra L. Mäkkého preplatená. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.   

Uznesenie č.109: VV s pripomienkami schvaľuje návrh zmluvy KST s realitnou kanceláriou 

Romantické chalupy s.r.o., Nejedlého 67, Bratislava 841 02 na odpredaj hlavného objektu RZ 

Kokava – Háj, ukladá predsedovi podpísať predmetnú zmluvu. Z: predseda KST, T:13.8.2014 

Stav: M.Herchl navrhol zvýšenie limitnej ceny, viac ďalej, v samostatnom bode 3.3. 
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 PT J.Racek plus 1 (upresní si sekcia). 
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- 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 mládeţe S. Andrási, za Sekciu PT J.Racek. 

- 59. ročník TID, uvítanie konvoja  na SK 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 

 - nulté spoločné podujatie KST a Štefánikovej spoločnosti OZ, stretnutie turistov na Chate MRŠ, 

19.7.2014 – J.Racek (náhradník J.Polomský) 

- 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 

Stav: uskutočnili sa podujatia konané v období jún-júl, informáciu o svojej účasti a priebehu 

uvedených podujatí podali M.Herchl, P.Dragúň, A.Krištofová,V.Gábriš, pripravenosť 

podujatí a celkovú účasť hodnotili pozitívne. Viac v samostatnom bode. 

D.Valúch sprostredkoval informáciu od M.Heinricha zo 47.zrazu VhT, kde priebeh poznačila 

nešťastná udalosť – pri zostupe z Mengusovského štítu zahynul jeden z účastníkov, Ing. 

Marian Beracko, ktorého zasiahol padajúci samovoľne uvoľnený kameň. M.Beracko mal 

potrebnú výstroj aj skúsenosti, padajúcemu kameňu sa však nemal kam uhnúť. Je to prvý 

smrteľný úraz v celej 47-ročnej histórii vysokohorských zrazov KST. 

Podľa informácie J.Raceka, nulté stretnutie turistov na Chate M.R.Štefánika prebehlo úspešne 

on osobne sa zúčastniť nemohol, ako delegát vedenia KST ho zastúpil J.Polomský, prítomný 

bol aj ex-predseda KST P.Perhala, ako súkromná osoba.  

A.Krištofová upozornila, ţe uznesením 110/2014 nie je pokryté jedno z hlavných podujatí - 

Medzinárodné majstrovstvá PTZ, ktoré bude 13.9.2014 v Bátovciach.  

Poznámka zapisovateľa: účasť delegáta VV na MM PTZ v Bátovciach je podchytená novým 

uznesením č 140/2014, prijatým v bode Rôzne. 

Uznesenie č. 111/2014: VV ukladá organizátorom hlavných podujatí KST v roku 2014 

poskytnúť účastníkom moţnosť podpísať petíciu za otvorenie Tatier.  

Z: V.Gábriš, organizátori; T: podľa konania podujatí  

Stav: v plnení.V.Gábriš poţiadal sekretariát o namnoţenie potrebných materiálov pre pouţitie 

na  zostávajúcich hlavných podujatiach KST. 

Uznesenie č. 112/2014: VV schvaľuje pracovnú cestu členov odbornej komisie pre prípravu 

rekonštrukcie Chaty MRŠ, v zloţení 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 

Stav: Stretnutie komisie na CHMRŠ sa uskutočnilo. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

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. 

Stav: MaK navrhla zloţenie príslušnej VK, viď uznesenie 123/2014. Splnené, vypúšťa sa. 

Uznesenie č. 114/2014: VV schvaľuje predĺţenie poverenia pre L.Gancarčíka  na 

zastupovanie spolumajiteľov (KST a SHS JAMES) pri zabezpečovaní údrţby, opráv, atď., na 

Chate pod Rysmi, Zbojníckej chate, Téryho chate  a Chate pri Zelenom plese, do 31.12.2014.  

Z: P.Dragúň, T: neodkladne 

Stav: poverenie bolo predĺţené. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.   

Uznesenie č.115/2014: VV ukladá majetkovej komisii navrhnúť v spolupráci s SHS JAMES 

zloţenie výberovej komisie a kritériá pre výber nájomcu na Téryho chatu, s tým ţe 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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Stav: príslušný návrh MaK bol predloţený a schválený, viď uznesenie 125/2014, kritériá pre 

výber nájomcu boli vypracované. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.   

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  

Stav: DoVP s M.Michlíkom bola stornovaná, objednávka bola vystavená, faktúra uhradená. 

Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.   

Uznesenie č. 117/2014:  VV ukladá sekretariátu zabezpečiť po 50 ks vizitiek pre nových 

členov VV. Z: D.Valúch, T: 10.7.2014 

Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.   

Uznesenie 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 poţiarnej ochrany (BOZP a PO).  

Z: M.Heinrich, T: 31.8.2014  

Stav: termín plynie. 

Uznesenie č. 119/2014: VV na základe návrhu A.Krištofovej schvaľuje výber dodávateľa na 

odborné konzultácie, sluţby 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. Oliv-H spol. 

s r.o., IČO: 47689692, M. R. Štefánika 41/A 968 01 Nová Baňa, 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 

Stav: zmluva bola podpísaná. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

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 

Stav: sekretariát zabezpečil vytlačenie a rozposielanie zmlúv (cez predsedov regionálnych 

komisií značenia), prebieha spätný „zber“ zmlúv podpísaných značkármi.  

Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

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 

Stav: termín plynie. 

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 

Stav: termín plynie. 

Uznesenie č.123/2014: VV schvaľuje komisiu na výber dodávateľa strechy pre Chatu 

M.R.Štefánika v zloţení: M.Herchl, J.Polomský, M.Heinrich, V.Povoda, I.Galanda, prizvaný 

člen komisie za RK KST J.Pullmann.    

Stav: komisia splnila poslanie – vybrala dodávateľov. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

 

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 

Stav: M.Herchl poţiadal o uvoľnenie z tejto úlohy, ako náhradníka navrhol D.Valúcha. 

Nové znenie uznesenia č. 124/2014: VV schvaľuje účasť generálneho sekretára KST 

D.Valúcha ako pozorovateľa 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, D.Valúch; T: 25.9.2014 
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Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, jeden člen VV nehlasoval; uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č.125/2014: VV schvaľuje výberovú komisiu na výber nájomcu na Téryho chatu, 

v zloţení: P.Dragúň, M.Heinrich, A.Krištofová, M.Herchl, V.Povoda, za SHS JAMES 

I.Koller a L.Gancarčík. VV ukladá predsedovi VK predloţiť návrh výberových kritérií 

a termín výberového konania na nasledujúcom zasadnutí VV. Z: P.Dragúň, T: 13.8.2014 

Stav: návrh kritérií bol vypracovaný, termín na zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk, 

uzávierka ponúk, a termín otvárania obálok sú v bode Rôzne. Splnené, vypúšťa sa.   

Uznesenie č. 126a/2014: VV schvaľuje návrh, aby lyţiarska trasa č. 3008  vo Volovských 

vrchoch  niesla názov Košická lyţiarska magistrála. Z: S.Andrási, E.Škutová  

Stav: uznesenie nemá operatívny charakter, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie č.126b/2014: VV neschvaľuje návrh, aby TZT 2403 v Malých Karpatoch niesla 

pomenovanie „Chodník Štefana Kesselbauera“. 

Stav: uznesenie nemá operatívny charakter, vypúšťa sa zo sledovania. 

- - - 

Uznesenie prijaté medzi júlovým a augustovým zasadnutím VV KST elektronickým 

hlasovaním členov VV: 

Uznesenie č.127/2014: VV schvaľuje výdavok 200 € za zápis licencie, ktorú má Klubu 

slovenských turistov udeliť Klub českých turistov, na pouţívanie ochrannej známky 

Turistické značenie, registrovanej Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu pod č. 

000 824 388 0001. Z: A.Krištofová, M.Heinrich; T: 31.12.2014 
Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, jeden člen VV nehlasoval; uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

Nové uznesenia prijaté v rámci kontroly plnenia starších uznesení:  

Uznesenie č.128/2014: VV ukladá sekretariátu pripraviť ţiadosť na patentovú a známkovú 

kanceláriu Beleščák & partneri o predĺţenie platnosti ochrannej známky na ČB logo na ďalšie 

20-ročné obdobie. Z: M.Heinrich, D.Valúch; T: 26.9.2014  
Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo prijaté. 
 

2. Informácie o prevzatí funkcií nových členov VV (všetci noví členovia VV) 

V.Gábriš informoval, ţe si postupne kompletizuje materiály od jednotlivých predsedov 

presunových sekcií. Konštatoval, ţe sekcie majú generačný problém, prípravu nástupcov 

zabrzdil nedostatok financií na zabezpečenie školení, v posledných dvoch rokoch aj úplné 

stopnutie školení pre neplatnosť akreditácie. Ak majú sekcie vychovať nových inštruktorov 

a lektorov, na to nestačí pre jednu sekciu 300 €/ročne, treba 2 500 € ! 

P.Dragúň uznal, ţe je oblasť výchovy inštruktorov a lektorov podfinancovaná, ale 

momentálne nevidí moţnosť navýšiť prostriedky pre sekcie tak, ako poţaduje V.Gábriš. 

M.Herchl navrhol zvýšiť prostriedky postupne, kaţdý rok pre dve sekcie, P.Dragúň podporil 

také riešenie, len pripomenul, ţe rozpočet schvaľuje Ústredná rada. 

A.Krištofová informovala o pretrvávajúcom probléme s prevzatím ekonomickej agendy od 

E.Fábryovej, prieťahy pokračujú. Nový dodávateľ účtovníckych sluţieb Oliv-H spol. s r.o., 

vyhotovil Zápis o stave účtovníctva KST k 30.6.2014. Člen RK J.Pullmann navrhol uznesenie   

Uznesenie č.129/2014: VV na základe zápisu o stave účtovníctva KST k 30.6.2014, ktorý dňa 

12.8.2014 predloţil nový dodávateľ účtovníckych sluţieb OLIV-H, ukladá pripraviť 

doporučené listy Ing.E.Fábryovej - ohľadom zosobnenia prípadných finančných dopadov na 

KST z titulu neodovzdania ekonomickej agendy; Ing. E.Rusnákovi ohľadom TURSERVIS 

s.r.o  a  Ing. I.Ovečkovej ohľadom doplatenia mzdy neopodstatnene krátenej v 1.polroku 2014   

Z: A.Krištofová, T: 31.8.2014. 
Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo prijaté. 

  

3. Aktuálne majetkové otázky (M. Herchl) 
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3.1  Chata M.R. Štefánika. Výber dodávateľov na urgentnú opravu poškodenej strechy.  

Uznesenie č.130/2014: VV schvaľuje poloţky na 1. etapu rekonštrukcie Chaty M.R.Štefánika 

- opravu strechy, ukladá štatutárom uzavrieť zmluvy, resp. podpísať objednávky 

na dodávateľov  vybraných na základe porovnania cenových ponúk a referencií ( materiál – 

D-design s.r.o, Špačince; práca  – K&J&G a.s., Čachtice; vývoz helikoptérou – Utair Europe 

s.r.o, Piešťany). 
Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo prijaté. 

3.2  Skalka. M.Herchl  poţiadal VV aby hlasovali, či je návrh zmluvy o dielo s atelierom 

ELEMENT s.r.o. v poriadku. Predmetom zmluvy je zhotovenie projektovej dokumentácie, 

bez ktorej KST nezíska na Skalke stavebné povolenie. VV sa priklonil k návrhu P.Dragúňa 

aby bolo hlasovanie o uvedenej zmluve, s ohľadom na zlú finančnú situáciu, odloţené. 

3.3 Kokava. M.Herchl navrhol, ţe ak ide KST predávať hlavný objekt RZ Kokava-Háj 

vrátane pozemku a ČOV, treba zvýšiť poţadovanú minimálnu cenu o 10 000 €,  na 145 000 €. 

Hlasovalo sa o doplnení znenia U109/2014: 

Doplnené znenie uznesenia č.109/2014: VV s pripomienkami schvaľuje návrh zmluvy KST 

s realitnou kanceláriou Romantické chalupy s.r.o., Nejedlého 67, Bratislava 841 02, na odpredaj 

hlavného objektu RZ Kokava-Háj, vrátane pozemku a objektu ČOV v limitnej cene 145 000 € 

a ukladá predsedovi podpísať predmetnú zmluvu. Z: predseda KST, T: 26.9.2014 
Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0; doplnené znenie uznesenia č.109/2014 bolo prijaté. 

3.4 Téryho chata – príprava výberového konania na nájomcu. O stave prípravy referoval 

M.Herchl, naformulované boli 3 uznesenia: 

Uznesenie č.131/2014: VV schvaľuje výberové kritériá (výška ponuky nájmu, ponuka 

vlastného vkladu do zveľadenia objektu, doterajšia prax a referencie) a termíny jednotlivých 

krokov v procese výberu nasledovne:  

1. zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk  na webe KST a SHS JAMES: 20.8.2014 

2. uzávierka doručenia obálok s ponukami na sekretariát KST: 5.9.2014 

3. zasadnutie výberovej komisie – otváranie obálok: 9.9.2014 

Z: P.Dragúň, M.Herchl; T: 9.9.2014  
Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č.132/2014: VV ukladá podpredsedníčke pre E a M zabezpečiť inventarizáciu 

Téryho chaty pred výmenou nájomcu. Z: A.Krištofová, T: 15.10.2014 
Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č.133/2014: VV schvaľuje inventarizačnú komisiu (IK) pre inventarizáciu Téryho 

chaty v zloţení: J.Polomský,V.Gábriš, J.Pullmann za RK KST a L.Gancarčík  za SHS JAMES. 

Z: A.Krištofová, T: 15.10.2014 
Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo prijaté. 

 

4. Vyhodnotenie hlavných podujatí KST 2014  

Krátke hodnotenie od delegátov VV odznelo v rámci kontroly úloh, viď komentár k plneniu 

uznesenia U110/2014. Písomný hodnotiaci materiál zaslali na sekretariát J.Šoffa (43. Zraz 

mladých vodákov na Dunajci,  Červený Kláštor) a Š.Kajdu (61.CZ KST, Trebišov), zatiaľ bez 

návrhov na ocenenie organizátorov. 

 

5. Organizačné zabezpečenie hlavných podujatí KST 2015  

Termínový návrh Hlavných podujatí KST 2015 pripravili V.Gábriš a D.Valúch. 

Uznesenie č.134/2014: VV schvaľuje návrh Hlavných podujatí KST na rok 2015 (v prílohe 

zápisnice), ukladá sekretariátu informovať o termínoch členov ÚR a partnerské turistické 

organizácie. Z: P.Dragúň, D.Valúch; T: 31.8.2014 
Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo prijaté. 
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Čo sa týka organizačného zabezpečenia uvedených podujatí, kritický je nezáujem regiónov 

vziať na seba organizáciu celoslovenského zimného a letného zrazu KST. Zimný zraz 2015 sa 

z uvedeného dôvodu pravdepodobne neuskutoční, k moţnosti pripraviť letný 62.CZ KST vo 

Veľkom Mederi sa má vyjadriť RR KST Dunajská streda do 26.9.2014. 

 

6. Kontrola plnenia uznesení a riešenie podnetov z ÚR a VZ KST  

Uznesenie ÚR zo zasadnutia 6.-7.6.2014 v Ţiline v bode F ukladá štyri úlohy, z toho pre F.1, 

F.2 a F.3 termín plynie. Úloha F.4 – doriešiť formu dohôd so značkármi – bola splnená. 

V bode H uznesenie ÚR odporúča aby sa ekonomická a revízna komisia spoločne zaoberali 

správou RK za rok 2013 a navrhli riešenie nedostatkov.  

A.Krištofová informovala, ţe predmetná správa bola prerokovaná na spoločnom zasadnutí 

Revíznej komisie a Ekonomickej komisie KST dňa 13.8.2014, pred rokovaním VV. 

O vysvetlenie sporných otázok poţiada P.Perhalu a E.Fábryovú v termíne do 31.8.2014. 

 

7. Rôzne 

7.1  P.Dragúň prezentoval poţiadavku podpredsedu KST pre OaL M.Heinricha, aby sa právne 

sluţby, ktoré M.Heinrich v prvom funkčnom období poskytoval pre KST bezplatne, stali 

predmetom Dohody o pracovnej činnosti (DoPČ), teda aby boli honorované. Ide o tieto 

sluţby: všeobecné právne poradenstvo s dôrazom na oblasť občianskeho, správneho 

a pracovného práva; tvorba vnútorných predpisov zamestnávateľa; podania na správne 

orgány; tvorba a kontrola návrhov zmlúv; príprava a vyhotovovanie právnych stanovísk 

zamestnávateľa vo vzťahu k iným právnym subjektom. Navrhovateľ za uvedené sluţby 

poţaduje odmenu 550 €/mesačne, dohodu navrhuje na dobu určitú, od 1. augusta 2014 do 30. 

júna 2015, s moţnosťou prolongovania na ďalšie roky funkčného obdobia. P.Dragúň  členov 

VV informoval aj o vyjadrení M.Heinricha, ţe podľa výsledku tohto hlasovania M.Heinrich 

zváţi svoje ďalšie moţnosti pôsobenia vo VV KST.  

A.Krištofová: vyhovieť poţiadavke M.Heinricha znamená spolu s odvodmi náklady 750 

€/mesačne, nie sú na to prostriedky. Udrţateľný nie je dokonca ani súčasný stav troch 

zamestnancov na sekretariáte. Minimálne pol úväzku bude nutné od januára 2015 zrušiť. 

M.Herchl tlmočil dôvody, ktoré viedli M.Heinricha k návrhu predmetnej DoPČ a dal 

kompromisný návrh, aby VV schválil pre M.Heinricha jednorazovú odmenu, resp. aby bol 

pripravený protinávrh na odmeňovanie ad hoc, namiesto paušálnej mesačnej odmeny.  

V.Gábriš: zásadne je proti tomu aby boli členovia VV platení. Kaţdý člen VV keď dával 

súhlas so svojou kandidatúrou, robil to s vedomím, ţe sa uchádza o neplatenú funkciu.  

Po rozprave sa hlasovalo len o pôvodnom návrhu DoPČ. 

Uznesenie č.136/2014: VV schvaľuje uzavretie Dohody o pracovnej činnosti  medzi KST 

a JUDr. Marekom Heinrichom, ako formu honorovania právnych sluţieb pravidelnou 

odmenou vo výške 550 € mesačne, na dobu určitú, od augusta 2014 vrátane. 

Z: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Heinrich; T: 13.8.2014 
Výsledok hlasovania: Za – 1, proti – 4, zdržal sa – 0; uznesenie nebolo prijaté. 

P.Dragúň bude o výsledku hlasovania M.Heinricha osobne informovať, s vysvetlením, ţe 

aktuálne finančné moţnosti KST neumoţnili výkonnému výboru prijať predmetné uznesenie. 

 

7.2  Aktualizácia vykonávacích predpisov. 

Podpredseda KST pre OaL M.Heinrich predloţil výkonnému výboru na schválenie 

aktualizovanú verziu ďalších piatich vykonávacích predpisov KST: VP 7/2014  O hospodárení 

s majetkom, VP 8/2014 O obehu účtovných dokladov, VP 18/2014 O školeniach a seminároch, VP 

19/2014 O školeniach a seminároch inštruktorov turistiky, VP 20/2014 O identifikačných číslach 
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regionálnych rád, odborov, klubov, členských preukazov a kvalifikačných preukazov. VV dva z nich 

schválil: 

Uznesenie č.137/2014: VV schvaľuje VP 8/2014 O obehu účtovných dokladov a VP 20/2014 

O identifikačných číslach regionálnych rád, odborov, klubov, členských preukazov 

a kvalifikačných preukazov. Z: P.Dragúň, A.Krištofová; T: trvale 
Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo prijaté. 

Ohľadom ďalších troch predloţených VP si členovia VV vyţiadali viac času na oboznámenie. 

 

7.3  Zastupovanie KST.   

Uznesenie č.138/2014: VV schvaľuje zastupovanie KST po XV. VZ KST, t. j. od 8.6.2014  

nasledovne: vo VV AŠPV, zastupuje KST predseda, Ing. Peter Dragúň; v medzinárodných 

asociáciách turistických organizácií, v ERA-EWV-FERP a v IVV zastupuje KST predseda, 

Ing. Peter Dragúň; v redakčnej rade časopisu Krásy Slovenska zastupujú KST člen VV Ing. 

Miroslav Herchl a generálny sekretár, člen propagačnej komisie Ing. Dušan Valúch. 

Z: P.Dragúň, M.Herchl, D.Valúch; T: trvale 
Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo prijaté. 

 

7.4 Návrhy na čestné ocenenia. 

KST Medicína Košice so súhlasom RR KTMK navrhol udelenie medaily M.Janošku 

K.Vojtaníkovi; Štefan Kuiš so súhlasom RR Košice-vidiek zaslal návrhy na udelenie 

Čestného uznania funkcionárom KST Kalša a Ďakovný list obci Kalša k okrúhlemu jubileu 

KST Kalša.  

Návrh ocenenia pre K.Vojtaníka postúpi VV na schválenie Ústrednej rade, návrhy ČU a ĎL 

schválil vo svojej kompetencii predseda KST. 

Uznesenie č.139/2014: VV berie na vedomie, ţe predseda KST udelil Čestné uznanie KST 

P.Spurovi, Š.Zamborimu a V.Takáčovej (všetci KST Kalša) a Ďakovný list KST obci Kalša, 

ukladá sekretariátu vystaviť ocenenia a zaslať navrhovateľovi.  

Z: P.Dragúň, D.Valúch; T: 31.8.2014. 
Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo prijaté. 

 

7.5  Pracovné cesty. 

Uznesenie č.140/2014: VV schvaľuje pracovné cesty (z toho prvé tri dodatočne): 

- M.Herchla do Banskej Bystrice dňa 15.7.2014. Dôvod: pátranie v Štátnom archíve po  

stavebnej dokumentácii Chaty M.R.Štefánika 

- M.Herchla a A.Krištofovej do Bratislavy dňa 16.7. 2014 na neodkladné pracovné stretnutie 

s SHS JAMES – uzavretie vyúčtovania rekonštrukcie Chaty pod Rysmi.  

- J.Polomského do Martina dňa 30.72014 na zasadnutie výberovej komisie (výber dodávateľa 

na havarijnú opravu strechy Chaty M.R.Štefánika)  

- V.Jeremiáša, predsedu sekcie VhT, v zastúpení predsedu KST, na Dni SHS JAMES 15.-

17.8. 2014 na Popradskom plese, na základe pozvania organizátorov  

- A.Krištofovej ako delegáta VV na Medzinár. majstrovstvá PTZ v Bátovciach, dňa 13.9.2014 

a zúčtovanie súvisiacich cestovných náhrad v zmysle VP č.9 O cestovných náhradách. 

Z: A.Krištofová, M.Herchl, V.Jeremiáš, J.Polomský; T: podľa textu uznesenia 
Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo prijaté. 

Na margo pracovných ciest A.Krištofová upozornila, ţe cestovné príkazy treba rozlišovať na 

tzv. daňové a nedaňové. Daňové si organizácia môţe dať do nákladov, sú to všetky CP, ktoré 

súvisia so správou a údrţbou našich chát. Člen RK J.Pullmann odporučil zakladať cestovné 

správy delegátov VV na hlavné podujatia do samostatného šanonu.  
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7.7 D.Valúch a V.Gábriš prezentovali cenové ponuky na tlač zaktualizovaného  a úplne 

prepracovaného záznamníka a na výrobu novej edície odznakov TTO Cesta hrdinov SNP. 

V diskusii člen propagačnej komisie D.Valúch uviedol dôvody na vydanie záznamníka 

a odznaku v tomto roku:  okrúhle 70. výročie SNP, 30. výročie TTO cesta hrdinov SNP, staré 

záznamníky uţ nie sú k dispozícii, staré odznaky uţ znehodnotil čas. A.Krištofová uviedla 

zásadný protiargument – na propagáciu nie sú v rozpočte na rok 2014 ţiadne peniaze. 

P.Dragúň poţiadal o pochopenie a odklad na budúci rok. 

 

7.8  Potvrdenie termínov a miesta konania pravidelných dvojstranných rokovaní so 

zahraničnými partnerskými organizáciami: 

- rokovanie KST – KČT, 11.-12.10.2014, Masarykova chata na CZ/SK hranici; zabezpečuje KČT.  
- rokovanie KST – MTSZ, 7.-9.11.2014, Vyhne; ubytovanie a priestory rokovania zabezpečuje KST. 

Zloţenie delegácií KST na obe rokovania zatiaľ nebolo schvaľované. 

 

7.9  Určenie termínov zasadnutí VV, ÚR a VZ KST do konca roka 2014: 

Uznesenie č.135/2014: VV schvaľuje kalendár zasadnutí do konca roka 2014 nasledovne: 

26.9. 2014 (piatok) – Vyhne, so začiatkom o 12.00 

22.10. 2014 (streda) – Bratislava, so začiatkom o 12.00 

21.11. 2014 (piatok) – Ţarnovica, so začiatkom o 12.00 

22.11. 2014 (sobota) – Ţarnovica*, rokovanie ÚR a VZ KST so začiatkom o 9.00 

10.12. 2014 (streda) – Bratislava, so začiatkom o 12.00 

Z: všetci členovia VV a RK, T: 31.12.2014 
Výsledok hlasovania: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo prijaté. 

*) či miestom konania novembrového zasadnutia VV, na ktoré nadviaţe rokovanie ÚR a VZ 

bude Ţarnovica, výkonný výbor definitívne schváli na svojom septembrovom zasadnutí. 

Nutnosť zvolať VZ vyplýva z potreby uskutočniť doplňovacie voľby siedmeho člena VV, 

podľa stanov KST je to v kompetencii valného zhromaţdenia.  

 

Po vyčerpaní programu predseda ukončil zasadnutie o 20.07 hod. 

 

Zapísal: Dušan Valúch  

 

 

 

                                                                                                            Peter Dragúň 

                                                                                           predseda Klubu slovenských turistov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

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. Dragúň, T: priebeţne  

Stav: v plnení.  

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, T: 31.10.2013. 

Stav: Správa TANAP odpovedala na ţiadosť KST o umiestnenie info panelu a pamätnej 

tabule NVK formou usmernenia – ţiadosť s určitými náleţitosťami (presná lokalizácia 
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infoprvkov, náčrt info panelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) treba adresovať na 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŢP. 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 Uţhorod. 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. Dragúň, V.Gábriš, E. 

Škutová; T: priebeţne 

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 

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 nemoţnosti takéhoto riešenia 

aj samostatne. Z: M. Heinrich, T: priebeţne  

Stav: v plnení. Bola zverejnená petícia 

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, M. Heinrich;T:15.11.2013.  

Stav: uznesenie splnené. E. Fábryová spresnila formu: zmluva o pôţičke, splátkový kalendár 

do 30.4.2018. Na ţiadosť 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, ţe pre príspevok KST na podujatia organizované 

subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.  

Z: A.Krištofová, T: trvale 

Stav: v plnení. 

Uznesenie 196/2013: VV ukladá Propagačnej komisii aby pripravila grafický návrh nového 

členského preukazu KST a predloţila ho VV na januárové zasadnutie. 

Z: V. Gábriš, PT: 30.8.2015 

Stav: v diskusii bolo konštatované, ţe úloha nie je naliehavá,  termín bol odročený – posunutý 

o jeden rok, presun uznesenia do prílohy medzi dlhodobé úlohy. 

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 Uţhorod a projektovými partnermi SACR, KOCR Košický kraj, Regionálne 

dátové sluţby, a.s. Poveruje predsedu KST vypracovaním, podpísaním a podaním projektu. 

Z: P. Dragúň, T: 15.2.2014 

Stav: projekt (ţiadosť 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. Dragúň, A.Krištofová, 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: A.Krištofová; 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.   
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Stav: uznesenie zrušené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 29/2014: VV na návrh sekcie PT KST schvaľuje lokality a organizátorov 

tradičného podujatia Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na najbliţšie 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 Roţňava. 

Ukladá predsedovi KST priebeţne vystavovať poverenia pre organizátorov podujatia. 

Z: P.Dragúň, 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 

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. 

Uznesenie č. 61/2014: VV schvaľuje metodickú a finančnú spoluúčasť KST na vyhlásení 

súťaţe Studnička roka 2014 na základe iniciatívy KST Perun Zámutov.  

Z: P. Dragúň, A.Krištofová; 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: A.Krištofová, E.Škutová; T: priebeţne.    

Stav: v plnení, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie č. 66/2014: VV schvaľuje predloţený návrh rozpočtu Sekcie značenia KST na rok 

2014. Z: A.Krištofová, E.Škutová; T: priebeţne do 31.12.2014   

Stav: v plnení, vypúšťa sa zo sledovania. 

 . 

- - - 

Príloha 2 – Plán Hlavných podujatí KST 2015 

- - - 

Príloha  3 – stav účtovníctva KST k 30.6.2014;  zdroj: OLIV-H, spol. s r.o. 

(Poznámka zapisovateľa: podľa A.Krištofovej je materiál len informatívny, komplexnejší 

dokument bude k dispozícii v priebehu septembra.) 

- - - 

 

 


