
Zápisnica 
zo zasadnutia Výkonného výboru Klubu slovenských turistov, 

ktoré sa konalo 26. septembra 2014 vo Vyhniach. 

 
Program: 1/ Kontrola plnenie uznesení                                                                 P. Dragúň 

                2/ Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2014                                                A. Krištofová 

                3/ Aktuálne majetkové otázky                                                             M. Herchl 

                4/ Výber chatára – Téryho chata                                                          M. Herchl 

                5/ Aktuálne úlohy propagačnej komisie                                               V. Gábriš 

                6/ Aktuálne otázky medzinárodnej komisie                                          P. Dragúň 

                7/ Neriešené problémy organizácie (zdravotná sluţba, poistenie         A. Krištofová 

                    členov, bezpečnostný technik+PO, ochrana osobných údajov)        P. Dragúň 

                8/ Spolupráca s FREEMAP                                                                  P. Dragúň 

                9/ Ţiadosť P. Perhalu na vyplatenie provízií za vybavenie finančných 

                    Prostriedkov a vecných darov pre KST za roky 2010 – 2014         M. Heinrich 

              10/ Spolupráca s TNSK – návrh čerpania – informácia                        P. Dragúň 

              11/ Rôzne 

 

Prítomní: Dragúň Peter, Krištofová Anna, Herchl Miroslav, Gábriš Vladimír, Andrási  

                Stanislav 

Ospravedlnený: Heinrich Marek 

Prizvaní: Mazániková Anna, Pullmann Ján, Puncochař Ján 

 

Zasadnutie viedol predseda KST P. Dragúň. 

V úvode poďakoval A. Krištofovej za prehliadku pivovaru Steiger s pohostením. 

 

1/ Kontrola plnenia uznesení: 

    a/ uznesenia splnené alebo vypustené zo sledovania: 

      197/13 Projekt „Implementácia metodiky turistického značenia na Ukrajine“ bol vypraco-  

                  vaný ako ţiadosť o grant a v termíne podaný na úrad vlády, pod názvom Carpa- 

                  thia Road. 

        24/14 Konferencia o jazdeckej turistike sa uskutoční v stanovenom termíne v Nitre, s or-  

                  ganizačným zabezpečením predsedom SJT KST M. Hučkom. 

        26/14 Rokovanie s Vojenskými lesmi a majetkami š.p. sa uskutočnilo 26.08.2014 v 

                  Podolínci, za účasti P. Dragúňa a E. Škutovej. Informáciu o výsledku rokovania 

                  podal predseda KST. 

      110/14 Všetky vybrané podujatia KST sa uskutočnili v stanovených termínoch. Z uvede-  

                  ných delegátov správy z podujatí odovzdali všetci.        

      124/14 GS KST D. Valúch sa zúčastnil ako pozorovateľ na konferencii ERA-EWV v NSR 

                  v stanovenom termíne. 

      128/14 Ţiadosť na čierno-biele logo KST bola zaslaná do Patentovej a známkovej kancelá- 

                  rie Beleščák a partneri.   

      130/14 Objednávky na I. etapu opravu strechy Chaty M.R.Štefánika boli podpísané a zasla- 

                  né vybraným dodávateľom.    

      131/14 Výberové kritériá a termíny jednotlivých krokov na výber nového chatára na Téry- 

                  ho chate boli splnené a výber ukončený.    

      134/14 Členovia ÚR KST a partnerských turistických organizácií boli informovaní o Hlav- 

                  ných podujatiach KST na rok 2015. 

      136/14 Dohoda o pracovnej činnosti medzi KST a JUDr. M. Heinrichom nebola uzavretá. 

      139/14 Sekretariát KST vystavil Čestné uznanie KST a Ďakovný list členom KST a obci 

                  Kalša a zaslal ich navrhovateľovi Š. Kuišovi. 

      140/14 Pracovné cesty schválené VV KST sa uskutočnili v stanovených termínoch. Správy 

                  z uvedených ciest odovzdali všetci.  

 



    b/ uznesenia v plnení: 

        110c/12 VV schvaľuje svojpomocnú opravu/výmenu plota vo dvore sídla KST. 

                      PT: jar 2015                                                 Z: P. Dragúň, J. Racek 

        194/13   VV ukladá Sekcii značenia pripraviť a predloţiť VV popis softvérového riešenia 

                      (v rámci moţností vo forme kompatibilnej s programom pouţívaným Radou zna- 

                      čení KČT), finančnej náročnosti aplikovaného softvéru a prínosu, pre administrá- 

                      ciu značkárskej agendy.  

                      PT: 22.10.2014                                              Z: S. Andrási, E. Škutová 

        199/13   VV ukladá Ekonomickej komisii KST, v zmysle starších uznesení ÚR KST,  

                      štrukturovať rozpočet KST na prevádzkový a kapitálový a predloţiť ho na sep- 

                      tembrové zasadnutie VV.     

                      PT: 22.10.2014                                             Z: A. Krištofová, M. Herchl 

          27/14   VV ukladá Majetkovej komisii KST pripraviť návrh časového plánu generálnej 

                      rekonštrukcie Chaty M.R.Štefánika, v členení na etapy.  

                      T: 31.08.2014                                                Z: M. Herchl 

                      Informácia: Oprava strechy po havárii rozdelená na roky 2014-2015. Celkové ná- 

                      klady budú vo výške 120 tis. €. J. Pullmann preverí moţnosť úhrady z EU fondov.  

                      Plánované rokovanie s ENELom (03.10.2014) – na prezentácii Energia pre prírodu 

                      sa prejedná moţnosť dohody projektu. 

          34/14   VV poveruje podpredsedu pre organizáciu a legislatívu rokovať s vedením KČT  

                      o licenčnej zmluve na pásové turistické značenie.  

                      PT: 30.09.2014                                             Z: M. Heinrich 

                      Informácia: Zmena licenčnej zmluvy na dizajnové právo. KČT súhlasí s KST ako  

                      s rovnocenným partnerom. Urýchlene doriešiť. 

          37/14   VV schvaľuje návrh Sekcie PT KST na spoločné podujatie KST a lesy SR – „Les- 

                      níckym chodníkom Jozefa Dekréta Matejovie“, v termíne 18.10.2014, po trase na- 

                      učného lesníckeho chodníka, z Donoval do Jelenskej doliny. Ukladá podpredsed- 

                      níčke pre ekonomiku a marketing nájsť v rozpočte KST na II. polrok 2014 čiastku 

                      200€ a Sekciu PT KST poveruje prípravou podujatia za KST.   

                      T: 18.10.2014                                                Z: A. Krištofová, S. Andrási, J. Racek  

          55/14   VV ukladá Sekcii značenia KST pripraviť v spolupráci s UMK KST novú ţiadosť 

                      v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVV a Š. 

                      PT: 22.10.2014                                             Z: P. Dragúň, E. Škutová, M. Belás  

          76/14   VV KST ukladá predsedovi UMK KST predloţiť plán krokov pre praktické zave- 

                      denie výsledkov akreditácie.  

                      PT: 22.10.2014                                             Z: P. Dragúň, M. Belás 

                      Poţiadavka: prerokovanie VP č. 18/2014 a školeniach a seminároch a VP č. 19/ 

                      2014 o školeniach a seminároch inštruktorov turistiky. 

          77/14   VV KST ukladá predsedovi Sekcie mládeţe a podpredsedovi pre OaL pripraviť 

                      návrh krokov potrebných pre vytvorenie právnej subjektivity Sekcie mládeţe a  

                      začlenenie subjektu do štruktúry KST.  

                      T: 31.12.2014                                                Z: P. Perhala, M. Heinrich                     

          81/14   VV KST ukladá zodpovedným pripraviť čo najjednoduchší spôsob vyplácania  

                      značkárov, s platnosťou od 01.01.2015.  

                      T: 30.09.2014                                               Z: S. Andrási, E. Škutová 

          94/14   VV ukladá sekretariátu KST zaslať podklady pre vyhotovenie energetického cer- 

                      tifikátu (EC) na budovy RZ Kokava-Háj (hlavný objekt) a Chata M.R.Štefánika    

                      dvom potenciálnym dodávateľom EC, vybraných zo zoznamu odborne spôsobi- 

                      lých osôb. Majetkovej komisii KST ukladá posúdiť dodané ponuky a predloţiť ich  

                      VV na schválenie. Po schválení ukladá štatutárom príslušné zmluvy uzavrieť. 

                      PT: 22.10.2014                       Z: P. Dragúň, M. Heinrich, A. Krištofová, D. Valúch   

                      Informácia: M. Herchl zaslal ţiadosť o EC pre Chatu M.R.Štefánika. RZ Kokava- 

                      Háj sa bude riešiť po výsledku jednania o predaji s váţnym záujemcom. 
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      109/14   VV KST 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. Predsedovi ukladá podpísať predmetnú zmluvu. 

                      PT: 22.10.2014                                             Z: P. Dragúň    

                      Informácia: Zmluva bude podpísaná v prípade neúspešného jednania o predaji 

                      s váţnym záujemcom.    

        111/14   VV KST ukladá organizátorom hlavných podujatí KST v roku 2014 poskytnúť ú- 

                      častníkom moţnosť podpisovať petíciu na otvorenie Tatier.   

                      T: podľa konania podujatí                             Z: V. Gábriš 

                      Poţiadavka: M. Heinrich má predloţiť výsledok petície na októbrové zasadnutie  

                      VV KST. 

        118/14   VV ukladá podpredsedovi KST pre OaL zabezpečiť bezpečnostné preškolenie pra- 

                      covníkov sekretariátu a kontrolu spôsobilosti sídla KST z hľadiska bezpečnosti a  

                      ochrany zdravia pri práci, ako aj poţiarnej ochrany. 

                      T: 31.08.2014                                                Z: M. Heinrich 

        121/14   VV ukladá predsedovi Majetkovej komisie doriešiť (po dohode so spoluvlastní- 

                      kom) účtovné vysporiadanie Chaty pod Rysmi – zaradiť chatu po rekonštrukcii do 

                      majetku KST. 

                      PT: 31.10.2014                                           Z: P. Dragúň, M. Herchl, A. Krištofová  

                      Poţiadavka: Spracovať majetkové priznanie; vyzvať SHS JAMES ku konečnému  

                      vyúčtovaniu rekonštrukcie Chaty pod Rysmi. 

        122/14   VV ukladá predsedovi Majetkovej komisie zaslať majetkové priznanie (obsahujú- 

                      ce Chatu pod Rysmi) Mestu Vysoké Tatry do konca januára 2015.  

                      T: 31.01.2015                                               Z: M. Herchl 

        127/14   VV schvaľuje výdavok 200€ za zápis licencie, ktorú má KST udeliť KČT, na pou- 

                      ţívanie ochrannej známky Turistické značenie, registrovanej Úradom pre harmoni- 

                      záciu vnútorného trhu pod č. 000 824 388 0001. 

                      T: 31.12.2014                                               Z: A. Krištofová, M. Heinrich 

        129/14   VV na základe zápisu o stave účtovníctva KST k 30.06.2014, ktorý predloţil dňa 

                      12.08.2014 nový dodávateľ účtovníckych sluţieb OLIV-H, ukladá pripraviť dopo- 

                      ručené listy: Ing. E. Fábryovej – ohľadne zosobnenia prípadných finančných dopa- 

                      dov na KST, z titulu neodovzdania ekonomickej agendy; Ing. E. Rusnákovi – ohľa- 

                      dom oznámenia zmeny konateľa TURSERVISU s.r.o. a Ing. I. Ovečkovej – ohľa- 

                      dom doplatenia mzdy, neopodstatnene krátenej v I. polroku 2014.    

                      PT: 22.10.2014                                           Z: A. Krištofová 

                      Členovia VV KST schválili predloženú správu podpredsedníčky pre ekonomi- 

                      ku a marketing a rozhodli o vyplatení čiastky 450€ za jún a júl 2014 za účtov- 

                      nícku činnosť miesto Ing. E. Fábryovej, firme OLIV-H, ktorá v júni a júli pos-  

                      tupne preberala a usporadúvala zanedbanú účtovnú agendu KST. 

                      Výsledok hlasovania – 5 za, nik proti, nik sa nezdržal. Platí pre oba prípady. 

        132/14   VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing zabezpečiť inventarizáciu 

                      Téryho chaty, pred výmenou nájomcu. 

                      T: 15.10.2014                                               Z: A. Krištofová  

        133/14   VV schvaľuje inventarizačnú komisiu pre inventarizáciu Téryho chaty v zloţení: 

                      J. Polomský, V. Gábriš, J. Pullmann (za KST) a L. Gancarčík (za SHS JAMES). 

                      T: 15.10.2014                                               Z: A. Krištofová 

                      Poţiadavka: Pripraviť dohodu s L. Gancarčíkom; zoznam súpisu majetku KST a 

                      doterajšieho chatára; súčasťou súpisu bude aj drobný materiál nad 100€. 

        135/14   VV schvaľuje kalendár zasadnutí VV, ÚR a VZ KST do konca roka 2014: 

                      26.09.2014 (piatok)  Vyhne       so začiatkom o 12:00 hod. 

                      22.10.2014 (streda)  Bratislava, so začiatkom o 12:00 hod.    
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                      21.11.2014 (piatok)  Ţarnovica, so začiatkom o 12:00 hod.    

                      10.12.2014 (streda)  Bratislava, so začiatkom o 12:00 hod.                                                                                                                                                    
                      22.11.2014 (sobota)  Ţarnovica, so začiatkom o 09:00 hod. – rokovanie ÚR a VZ.                                                                                                                                                       
 

    c/ dlhodobo sledované úlohy: 

        29/13   VV schvaľuje návrh modelového textu Memoranda o spolupráci KST – OOCR a 

                    splnomocňuje predsedu KST predkladať ho na rokovaniach s Oblastnými organi- 

                    záciami cestovného ruchu. 

                    T: priebeţne                                                        Z: P. Dragúň 

      139/13   VV ukladá predsedovi KST vyvolať rokovanie so ŠL TANAP, s cieľom dosiahnuť 

                    rekonštrukciu poškodeného chodníka na Kriváň a získať súhlas na umiestnenie in- 

                    formačnej a pamätnej tabule Národného výstupu na Kriváň (NVK) v lokalite Tri 

                    studničky.  

                    T: 31.10.2013                                                      Z: P. Dragúň 

                    Informácia: Správa TANAP odpovedala na ţiadosť KST formou usmernenia. Ţia- 

                    dosť treba adresovať na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ţivotné pros- 

                    tredie. (Zabezpečuje Sekcia PT KST v súčinnosti s Organizačným štábom NVK).  

      161/13   VV na návrh P. Perhalu schvaľuje znenie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi 

                    KST a ARD Transcarpathia Uţhorod. Poveruje predsedu KST podpísať predmetnú 

                    dohodu.  Sekcii značenia KST ukladá odborne pripraviť potrebné podklady a vy- 

                    členiť ľudské zdroje na vecné plnenie predmetu dohody. 

                    T: priebeţne                                                        Z: P. Dragúň, V. Gábriš, E. Škutová  

                    Informácia: Rámcovú dohodu o partnerstve a spolupráci č. 07-10/13-01 podpísal 

                    predseda KST dňa 07.10.2013. Informácia o stave prípravy Sekcie značenia KST na 

                   vecné plnenie tejto dohody nie je k dispozícii. 

      172/13   VV ukladá podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu urobiť kroky, smerujú- 

                    ce 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. 

                    T: priebeţne                                                        Z: M. Heinrich 

                    Informácia: Petícia bola zverejnená. Do 31.12.2014 urobiť vyhodnotenie akcie. 

      186/13   VV schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôţičky pre RR KBT, vo výške 2 836,66€, so    

                    splátkovým kalendárom rozloţeným na obdobie 5 rokov (do 30.04.2018). Dohodu o 

                    pôţičke urýchlene pripravia podpredsedovia- štatutári (E. Fabryová a M. Heinrich).    

                    T: 15.11.2013; priebeţne                                    Z: A. Krištofová 

                    Informácia: Dohoda bola podpísaná a prvá splátka (cca 550€) uhradená 24.04.2014.  

      195/13   VV konštatuje, ţe pre príspevok KST na podujatia organizované subjektmi mimo  

                    štruktúry KST, musí byť podkladom zmluva o súčinnosti. 

                    T: trvalý                                                               Z: A. Krištofová 

      196/13   VV ukladá Propagačnej komisii KST pripraviť grafický návrh nového členského  

                    preukazu KST a predloţila ho na zasadnutie VV v januári 2014.      

                    PT: 31.08.2015                                                   Z: V. Gábriš  

                    Informácia: Bolo konštatované, ţe uznesenie nie je naliehavé. Termín sa presúva. 

      202/13   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 od-     

                    súhlasovania prác i ich preplácania, boli vopred konzultované s MaK KST. 

                    T: trvalý                                                       Z: P. Dragúň, A. Krištofová, M. Heinrich                                                                                                                                                
        204/13   VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing, aby celý príjem z nájom- 

                    ného, z Chaty M.R.Štefánika, za rok 2014, smerovala do opráv tohto objektu. 

                    T: 31.12.2014                                                      Z: A. Krištofová 

        16/14   VV ukladá svojim členom, aby všetky cestovné príkazy na schválenie VV, boli pred- 

                    kladané vopred. V urgentných prípadoch (neočakávané pracovné alebo spoločenské 

                    povinnosti), bude CP schvaľovať podpredseda pre OaL. 

                    T: trvalý – od 27.01.2014                                   Z:  členovia VV                                 4  



        29/14   VV na návrh Sekcie PT KST schvaľuje lokality a organizátorov tradičného poduja- 

                    tia „Stretnutie čitateľov časopisu Krása Slovenska“  na nasledujúce roky nasledovne: 

                    2015 – 52. ročník – Detva, s výstupom na Poľanu; KST Detva, RR KST Zvolen, 

                    2016 – 53. ročník – Stará Turá, s výstupom na V. Javorinu; KST S.T. a RR Trenčín ,    

                    2017 – 54. ročník – Svidník, s výstupom na Čiernu horu; RR Svidník-Stropkov, 

                    2018 – 55. ročník – Dobšiná, s výstupom na Borovniak/Ondrejisko/Čuntavu; KST 

                                                    Dobšiná a RR Roţňava.  

                    Predsedovi KST ukladá priebeţne vystavovať poverenia pre organizovanie podujatí. 

                    T: podľa textu uznesenia                                     Z: P. Dragúň, J. Racek 

                    Informácia: Organizátorom 52. ročníka poverenie uţ bolo odoslané. 

        30/14   VV ukladá Majetkovej komisii KST robiť na dodávateľov angaţovaných na opravu/ 

                    údrţbu budov v majetku KST (aktuálne na opravu strechy sídla KST, resp. na zhoto- 

                    venie dokumentácie pre zamýšľanú Chatu na Skalke), výberové konanie. Výberová  

                    komisia bude pozostávať z členov MK KST, zástupcu Ekonomickej komisie a jedné- 

                    ho zo štatutárov. 

                    T: trvalý                                                               Z: M. Herchl   

        61/14   VV schvaľuje metodickú a finančnú spoluúčasť KST na vyhlásení súťaţe „Studnička 

                    roka 2014“ , na základe iniciatívy KST Perun Zámutov.  

                    T: 31.10.2014                                                      Z: P. Dragúň, A. Krištofová 

        65/14   VV schvaľuje návrh Sekcie značenia KST na úpravu jednotkovej sadzby za prepočí- 

                    taný kilometer pre rok 2014 z 0,10€ na 0,20€.  

                    T: priebeţne                                                        Z: A. Krištofová, E. Škutová 

        66/14   VV schvaľuje predloţený návrh rozpočtu Sekcie značenia KST na rok 2014.  

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

      137/14   VV schvaľuje VP č.8/2014 o obehu účtovných dokladov a VP č.20/2014 o identifi- 

                    kačných číslach regionálnych rád, odborov, klubov, členských preukazov a kvalifi- 

                    kačných preukazov. 

                    T: trvalý                                                               Z: P. Dragúň, A. Krištofová   

      138/14   VV schvaľuje zastupovanie KST po XV. VZ KST (od 08.06.2014) v iných organizá- 

                    ciách nasledovne:  

                    VV AŠPV – predseda KST P. Dragúň, 

                    Medzinárodné asociácie turistických organizácií; ERA-EWV-FERP a v IVV – predse- 

                                         da KST P. Dragúň,  

                    Redakčná rada časopisu Krásy Slovenska – M. Herchl, D. Valúch 

                    T: trvalý                                                               Z: P. Dragúň, M. Herchl, D. Valúch    

 

2/ Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2014:    
    Informáciu podala A. Krištofová. 

    Všetkým členom VV a RK poslala „tabuľky“ Čerpania rozpočtu KST za I. polrok 2014 a Hlav- 

nej knihy. Pripomienky dostala len od predsedníčky RK. Upozornila, ţe výdaje v rozpočte 

v niektorých poloţkách uţ prekročili celoročnú čiastku! Z hlavnej knihy upozornila na 

syntetické účty 042 a 061. Tri kluby ţiadali vyplatenie 2% z dane príjmov. Je to problematické, 

pretoţe Daňové úrady neposielajú oznam o organizáciách, ktoré 2% posielajú, ako to bývalo 

v predchádzajúcich rokoch. Upozornila aj na problémy s poistením turistov, najmä značkárov. 

Navrhla, aby VV uváţil moţnosť zvýšenia členského o poistnú čiastku.                                  

                                                                                                                                                            

3/ Aktuálne majetkové otázky: 

    Informáciu podal M. Herchl. 

    Chata M.R.Štefánika – dodávateľov materiálu a prác na opravu strechy vybrala menovaná 

výberová komisia. Objednávky na opravu strechy boli zaslané vybraným dodávateľom 

materiálu a vykonávateľom prác (3 na materiál, 1 na plecharinu, 1 na stavebné úpravy a 2 na 

vrtuľník- na vývoz materiálu a zvoz strojov a demontovaného plechu). I. etapa prác – cca 40% 

plochy strechy, bola úspešne zrealizovaná v čase 28.08. aţ 15.09.2014.                                    5 



     Chata pod Rysmi – musí sa upraviť vedenie potrubia do septiku; inak je všetko v poriadku, ús- 

pešne prebehli objednané montáţne práce (lávka na streche, plechové kryty komínov) a do-

končené poţadované úpravy na oplechovaní stavby. 

     Chata pri Zelenom plese – urobila sa deratizácia chaty; rieši sa komplexne trasa odpadového 

potrubia z chaty do septiku; je potrebné dobudovať lapač tukov a odpadu z kuchyne. 

     Téryho chata – bude potrebné pripraviť projekt komplexného riešenia stavebných úprav a opráv 

objektu (uvaţuje sa o rozšírení kuchyne; treba doriešiť problémy s vodoinštaláciou). Ob- 

jednaná je oprava dobíjania batérií a celková revízia a nastavenie fotovoltického systému. 

     Dom turistiky – je potrebné urobiť opravu plota a strechy; navrhuje sa zateplenie objektu. 

     Kokava –na budúci týţdeň sa má stretnúť s potenciálnym záujemcom o kúpu a poskytnúť mu 

poţadované podklady z projektovej dokumentácie, na základe ktorej sa záujemca rozhodne, či 

objekt kúpi. 

 

4/ Výber chatára – Téryho chata: 

     Informáciu podal M. Herchl. 

     Po písomnom oznámení Miroslava Jílka, ţe z osobných dôvodov odstupuje z funkcie chatára, 

spolumajitelia – KST a SHS JAMES – uverejnili výzvu na výberové konanie na nového 

nájomcu. Prihlásilo sa 23 záujemcov, z ktorých na zasadnutí v Martine (09.09.2014), po pres- 

kúmaní ponúk, boli do druhého kola výberového konania vybratí traja uchádzači o nájom. 

Z nich výberová komisia vybrala v tajnom hlasovaní Mgr. Petra Michalku, ktorý najlepšie 

spĺňal poţadované  kritériá spolumajiteľov. 

 

5/ Aktuálne úlohy propagačnej komisie: 

    Informáciu podal V. Gábriš. 

    Kalendár KST by počnúc rokom 2015 mohol vznikať iným spôsobom ako doteraz. Firma ISMC 

navrhla, ţe urobí celý kalendár sama, z dodaných podkladov KST (prihlášky podujatí a ďalšie 

texty). Za spracovanie prihlášok KST poţaduje čiastku 490€ a za výrobu (grafika, zalomenie, 

tlač, distribúcia)  1 920€, pri náklade 2 000 ks. Vo vlastnom záujme sa ISMC bude snaţiť 

získať do kalendára platiacich inzerantov. Platbu od KST budú poţadovať aţ v roku 2015. Pri- 

pravili návrh rámcovej Zmluvy o spolupráci na celé 4-ročné funkčné obdobie.. 

      Uznesenie č. 141/2014: VV schvaľuje návrh Propagačnej komisie  KST na uzavretie 4-ročnej 

Zmluvy o spolupráci pri vydávaní Kalendára podujatí KST, s firmou ISMC Slovakia s.r.o., Ľ. 

Fullu č.3, 841 05 Bratislava, s pripomienkami. Poveruje predsedu KST podpísať predmetnú 

zmluvu. 

      T: 10.10.2014                                                        Z: P. Dragúň 

      Záznamník CH SNP – Sekcia PT v spolupráci s Propagačnou komisiou pripravila k 70. výročiu 

SNP aktualizáciu záznamníka TTO Cesta hrdinov SNP. V elektronickej podobe je uţ záznam- 

ník na webovej stránke KST. Záujem je tieţ o tlačenú podobu. Návrh: dať vytlačiť 500 kusov 

a predávať ho po 1€/ks. Propagačná komisia má za úlohu nájsť realizátora, ktorý záznamník 

vytlačí ešte v tomto roku a akceptuje, ţe platba prebehne aţ v roku 2015. 

      Uznesenie č. 142/2014: VV schvaľuje návrh Propagačnej komisie KST na vydanie 500 kusov 

Záznamníka TTO Cesta hrdinov SNP a na jeho spoplatnenie, v cene 1€/ks. 

      T: 31.01.2015                                                        Z: P. Dragúň, M. Hučko  

 

6/ Aktuálne úlohy medzinárodnej komisie: 

    Informáciu podal P. Dragúň. 

    Zrekapituloval plánované rokovania s partnermi do konca roka 2014. 

    Uznesenie 143/2014: VV schvaľuje pracovné cesty na rokovania s partnermi nasledovne: 

    KST - KČT: Masarykova chata (CZ); 11. aţ 12.10.; účasť- P. Dragúň, D. Valúch, Š. Kuiš, 

    KST – MTSZ: Vyhne; 7. aţ 9.11.; účasť – P. Dragúň, A. Krištofová, M. Herchl, Š. Kuiš, 

    PTTK (hlavný organizátor IX. MZZT – prvé zasadnutie OŠ): Miedzigorzie (PL); 11.10.;  

    účasť – Š. Kuiš, 

    KST – A.TOM: Vyhne; 29. aţ 30.11.; účasť – A. Krištofová, P. Perhala, S. Andrási, Š. Trojan, 
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      60. Konferencia TID: Chľaba; 12. aţ 14.10.; účasť – Barany, Šoffa (ak bude mať záujem, inak 

D. Valúch). 

      T: podľa textu                                                 Z: P. Dragúň, A. Krištofová, sekretariát, delegáti 

 

7/ Neriešené problémy organizácie:                                                         
      Poistenie členov KST, ochrana osobných údajov – informovala A. Krištofová. 

      Bezpečnostný technik + PO, zdravotná sluţba – informoval R. Dragúň.     

      Riešiť všetky uvedené záleţitosti ukladá organizácii platná legislatíva SR (okrem poistenia čle- 

nov, čo je ale v záujme KST). Na najbliţšom zasadnutí sa bude VV zaoberať konkrétnymi ce- 

novými ponukami. 

      Uznesenie č. 144/2014: VV ukladá štatutárom pripraviť do najbliţšieho zasadnutia cenové po-  

      nuky na poistenie členov KST a na dodávateľov sluţieb, ktorých objednanie pre KST si vyţa-  

      duje legislatíva SR. 

      T: 22.10.2014                                                  Z: P. Dragúň, A. Krištofová                         

 

8/ Jednanie s FREEMAPom: 

      Informáciu podal P. Dragúň. 

      Má záujem, aby sa jestvujúca dohoda o spolupráci medzi KST a FREEMAPom uviedla koneč- 

ne do praxe. Je v záujme KST aktívnejšie – ako doteraz – zapojiť sa do digitalizácie TZT. Dá 

sa to a nie sú potrebné ani špeciálne GPS prístroje, postačí smartfón s príslušnou aplikáciou. 

KST bude môcť umiestniť na svoju webovú stránku vlastnú mapu so sieťou turistických trás (v 

jednotlivých filtroch pre všetky presunové prostriedky), s moţnosťou aktualizácie, čo bude 

uţitočná informácia pre turistov. Predseda poţiadal FREEMAP, aby vytvoril inštrukciu (pre 

členov KST), ako postupovať, v akých formátoch a kam budú môcť turisti posielať 

digitalizované údaje. Viac informácií bude prednesených na VZ KST. 

                                                                                                                                                       
9/ Žiadosť P. Perhalu o vyplatenie provízií za obdobie 2010 – 2014: 

    Uznesenie č.145/2014: VV pripúšťa nárok na odmenu za sprostredkovanie peňaţného alebo 

    nepeňaţného daru pre KST a za sprostredkovanie platenej inzercie v periodikách KST od 

    dátumu platnosti VP č. 15/2011, t.j. od 23.04.2012, za podmienky, ţe ţiadateľ písomne doloţí, 

    za ktoré sponzorské dary a inzerciu poţaduje vyplatenie provízií. 

      T: ihneď                                                           Z: P. Dragúň, sekretariát 

 

10/ Spolupráca s Trenčianskym samosprávnym krajom: 

      Informáciu podal P. Dragúň. 

      Na jednaní sa zúčastnil dňa 04.09.2014 spolu s predsedníčkou Sekcie značenia E. Škutovou. 

Prejednávala sa otázka účasti TNSK na financovaní značenia humanizácii vyznačených 

turistických trás v roku 2015.  

      Uznesenie č. 146/2014: VV ukladá Sekcii značenia v spolupráci s RR KST Trenčín pripraviť 

návrh na vyuţívanie prostriedkov prisľúbených pre KST z prostriedkov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

      T: 22.10.2014                          Z: S. Andrási, za SZ KST E. Škutová, za humanizáciu I. Salviani  

      

11/ R ô z n e  : 

      11.01 P. Dragúň – informoval o stretnutí sa zástupcami VLM SR, š.p., na ktorom sa zúčastnil 

      spolu s predsedníčkou Sekcie značenia KST E. Škutovou. Stretnutie sa uskutočnilo 25.08.2014  

      v Podolínci, vo veci značenia TZT v bývalom vojenskom obvode JAVORINA, v Levočských 

      vrchoch. Na stretnutí boli dohodnuté nasledujúce závery:                                                                                                                                 

      - VLM nemajú zásadné výhrady voči značeniu, ak KST pred značením poţiada o súhlas, 

      - KST predloţí mapové podklady s vyznačením trasy a miestami, kde majú byť osadené 

      smerovníky,  

      - VLM ponúka pomoc pri osadení drevených smerovníkov na vyznačenie TZT smerovkami,  

      - VLM po identifikácii vydá súhlas, 

      - VLM po odsúhlasení trás dodá zoznam vlastníkov, cez pozemky ktorých trasa pôjde. 



      Uznesenie č. 147/2014: VV ukladá Sekcii značenia pripraviť ţiadosť na VLM SR š.p., 

      o súhlas s vyznačením TZT v Levočských vrchoch, vrátane mapových podkladov,  

      s vyznačením trás a umiestnenia smerovníkov. 

      T:31.10.2014                                                     Z: S. Andrási, E. Škutová 

      11.02 M. Herchl – informoval o pripravovanom stretnutí s pracovníkmi ENELu, ktoré sa 

      uskutoční 3.10.2014 na Ţiarskej chate. KST budú zastupovať P. Dragúň a M. Herchl. 

      Uznesenie č. 148/2014: VV schvaľuje pracovnú cestu P. Dragúňa a M. Herchla na Ţiarsku 

      chatu (Západné Tatry), na stretnutie s pracovníkmi ENELu a ŠOP SR dňa 3.10. 2014.  

      T: podľa textu                                                   Z: P. Dragúň, M. Herchl, sekretariát KST 

      11.03 P. Dragúň – informoval o spoločnom podujatí KST – Lesy SR  na Donovaloch.  

      Uznesenie č. 149/2014: VV schvaľuje účasť delegácie KST na spoločnom lesnícko-turistickom 

      podujatí „Lesníckym chodníkom J. Dekréta Matejovie“, 18. októbra 2014 na Donovaloch, 

      v zloţení P. Dragúň, E. Škutová, D. Kaliský, J. Racek.  

      T: podľa textu                                                   Z: delegáti, sekretariát KST        

      11.04 P. Dragúň – informoval, ţe P. Perhala poţiadal o vymazanie svojich osobných  

      a kontaktných údajov zo všetkých zoznamov a adresárov na webe KST. 

      Uznesenie č. 150/2014: VV neschvaľuje poţiadavku ex-predsedu KST P. Perhalu na 

      vymazanie z adresára funkcionárov, uverejnenom na webe KST, nakoľko ako predseda Sekcie 

      mládeţe KST a predseda bratislavskej regionálnej rady (KBT), má verejnú funkciu. Ukladá 

      sekretariátu písomne informovať P. Perhalu o stanovisku VV.      

      T: ihneď                                                            Z: P. Dragúň, sekretariát KST     

      11.05  P. Dragúň – informoval o návrhu na ocenenie  Jozefa Šoffu Plaketou KST k ţivotnému  

      jubileu (70-ka). O návrhu sa hlasovalo, bol jednomyseľne schválený.  

      Uznesenie č. 151/2014: VV schvaľuje udelenie plakety KST dlhoročnému funkcionárovi  

      a predsedovi Sekcie VT KST J. Šoffovi, k jeho ţivotnému jubileu. Plaketa mu bude odovzdaná 

      na VZ KST.  

      T: 22.11.2014                                                    Z: P. Dragúň, sekretariát KST 

      11.06 A. Krištofová – navrhla, aby VV predloţil VP č.7/2011 o hospodárení s majetkom na VZ  

      KST na schválenie. 

      11.07  P. Dragúň – informoval, ţe do dnešného dňa sa neprihlásila ţiadna RR KST na usporia-  

      danie zimného zrazu 2015. RR KST Dunajská Streda nepotvrdila, či je ochotná podujať sa na 

      organizáciu letného zrazu. Z uvedeného dôvodu hrozí, ţe v roku 2015, sa tieto podujatia 

      neuskutočnia! Dal na zváţenie myšlienku uskutočnenia zimného zrazu ako jednodňovej akcie,  

      v rámci niektorého z tradičných zimných podujatí s dobrou účasťou (do úvahy prichádza napr. 

      Pochod vďaky Cígeľ – Handlová). Osloví organizátorov. 

      11.08  Uznesenie č. 152/2014: VV schvaľuje pracovnú cestu M. Herchla do Banskej Bystrice 

      na rokovanie so záujemcami o kúpu objektu v Kokave – Háji, dňa 7. októbra 2014 (predloţenie 

      poţadovanej stavebno-technickej dokumentácie objektu). 

      T: podľa textu                                                   Z: M. Herchl, sekretariát KST   

 

Po vyčerpaní programu bolo zasadnutie asi o 20.00 ukončené. 

 

Zapísal: J. Puncochař                                                                          

 

                                                                                                            Peter Dragúň 

                                                                                           Predseda Klubu slovenských turistov 
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