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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

V Bratislave, dňa 11.2.2015 

 

Prítomní: 

členovia VV KST P.Dragúň, A.Krištofová, T.Chudý, M.Herchl, M.Ziman, V.Gábriš; 

prizvaní: E.Škutová, M.Hučko, A.Mazániková, J.Pullmann, D.Valúch 

Neprítomný: ospravedlnil sa člen VV KST S. Andrási. 

 

Program podľa pozvánky: 

- kontrola plnenia uznesení (D.Valúch /P.Dragúň) 

- aktuálne úlohy majetkovej komisie (M.Herchl) 

- aktuálne úlohy Sekcie jazdeckej turistiky 

- prerokovanie rozpočtu KST na rok 2015, v zmysle uznesenia VZ 

- licenčná zmluva medzi KČT a KST 

- čo ďalej s Turservis KST s.r.o. 

- príprava ERA konferencie v Bratislave  

- moţnosti sponzoringu 

- rôzne 

 

Zasadnutie o 12.20 otvoril P.Dragúň, privítal nových členov VV – podpredsedu pre 

organizáciu a legislatívu Ing. Tea Chudého a člena VV pre program (turistiku), kvalifikáciu 

a klasifikáciu Ing. Miloša Zimana. Poţiadal VV o schválenie doplnenia programu o body 

- aktuálne úlohy Sekcie značenia (E.Škutová) 

- finalizácia zmluvy o hromadnom poistení členov KST (Ing.M.Šturcová, Poisťovňa UNION)   
Hlasovanie: ZA - 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; doplnenie programu bolo schválené.  

 

1. Kontrola plnenia uznesení VV (D.Valúch) 

a) uznesenia splnené, resp. zrušené a vypustené z operatívneho sledovania 

č. 127,165, 166, 167, 172, 180 a 194 z roku 2014, uznesenia 02, 04 a 05 z roku 2015; 

b) do prílohy zápisnice presunuté uznesenia (dlhodobé úlohy) 

č. 06/2015; 

c) Uznesenia v sledovaní: 

Uznesenie 110c/2012: VV schvaľuje svojpomocnú opravu/výmenu plota vo dvore sídla KST. 

Z: P. Dragúň, J.Racek; PT: jar 2015 

Stav: termín plynie. 

Uznesenie č. 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: 11.3.2015 

Stav: termín bol predĺţený do nasledujúceho zasadnutia.   

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, PT: 30.4.2015   
Stav: E.Škutová poţiadala o predĺţenie termínu, SZ pracuje na učebných osnovách. 

Uznesenie č. 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: S.Andrási, T. Chudý; PT: 11.3.2015 

Stav: VV očakáva iniciatívu  a úvodný materiál od Sekcie mládeţe. Termín bol predĺţený.  

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 
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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, A.Krištofová; D.Valúch; PT: 11.3.2015 

Stav: VV ponuky neprerokoval, termín predĺţený do nasledujúceho zasadnutia.  

Uznesenie 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 € (pre 

plátcov DPH je to 145 000,- € + DPH)  a ukladá predsedovi podpísať predmetnú zmluvu. Z: 

predseda KST, PT: 31.12.2014 

Stav: zmluva zatiaľ nebola podpísaná, termín predĺţený do nasledujúceho zasadnutia.  

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. Z: P. Dragúň, M. 

Hučko; PT: 28.02.2015  

Stav: v plnení. Záznamník bude vytlačený do konca februára. 

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. Z: S. Andrási, E. Škutová, za humanizáciu I. Salviani; PT: 11.3.2015 

Stav: Z TSK prišiel návrh zmluvy o dielo, sú k nemu pripomienky zo strany SZ aj RR 

Trenčín. Termín predĺţený do nasledujúceho zasadnutia. 

                 Uznesenie č. 153/2014:  VV poveruje predsedu KST uzavrieť s KČT licenčnú zmluvu na 

pouţívanie pásového turistického značenia, ktoré je Úradom pre harmonizáciu vnútorného 

trhu zapísané ako dizajn pod zn. RCD 000824388-0001. Značkári KST pracujú podľa 

technickej normy STN 01 8025, čím je zaručený súlad pásového turistického značenia v SR 

s právne chráneným dizajnom pásového značenia v ČR. Z:P.Dragúň,T.Chudý; PT: 11.3.2015  

Stav: KČT zaslal návrh licenčnej zmluvy (súvisiace uznesenie U 12/2015), posúdenie zmluvy  

zabezpečí podpredseda pre OaL. Termín predĺţený do nasledujúceho zasadnutia.  

                 Uznesenie č. 156/2014: VV ukladá majetkovej komisii zabezpečiť pre krbový komín CHMRŠ 

                 odbornú revíziu a revíznu správu. Z: M.Herchl, PT: 31.5.2015    

Stav: Plynie predĺţený termín. 

Uznesenie č. 168/2014: VV ukladá podpredsedníčke pre EaM dohliadnuť na prípravu 

podmienok pre elektronickú evidenciu objednávok, faktúr a cestovných príkazov. 

Z: A.Krištofová, PT: 11.2.2015 

Stav:  v plnení.  Agendu cestovných príkazov značkárov prevzala E.Škutová. 

U 178/2014: VV ukladá ekonomickej a majetkovej komisii dopracovať VP 7 a 8 o konkrétny 

postup  pri realizácii opráv a zveľaďovania/modernizácie objektov KST, od objednávky práce 

po zaplatenie faktúry. Z: A.Krištofová, M.Herchl; PT: 13.5.2015  

Stav:  riešitelia poţiadali o predĺţenie termínu do májového zasadnutia VV. 

U 183/2014: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie poţiadať V.Povodu o vypracovanie 

biznis plánu k projektu výstavby chaty KST na Skalke. Z: M.Herchl, PT: 11.3.2015 

Stav:  pre pracovné zaneprázdnenie V.Povodu poţiadal M.Herchl o predĺţenie termínu. 

U 189/2014: VV schvaľuje delegátov na prvé dve z hlavných podujatí KST 2015 nasledovne: 

- na 49. ZZ KST (ak sa uskutoční) v Kremnici P.Dragúň a M.Ziman 

- na 52.stretnutie čitateľov Krásy Slovenska na Poľane (29.-31.5.2015) P.Dragúň a J.Racek. 

Z: delegáti, sekretariát; T: podľa termínu uvedených podujatí 

Stav: ZZ KST sa v r.2015 neuskutoční; pre delegátov na 52. SČČKS termín plynie. 
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U 190/2014:  VV ukladá predsedom presunových sekcií, aby konkretizovali svoje poţiadavky 

na doplnenie chýbajúcich učebných textov s metodikou príslušného presunu. Poţiadavku 

majú zaslať mailom predsedovi UMK, v kópii na sekretariát, do konca februára 2015. 

Z: predsedovia presunových sekcií; T: 28.2.2015 

Stav:  termín plynie. 

U 193/2014: VV ukladá Sekcii značenia vytvoriť (z finančných prostriedkov dotácie 

MŠVVaŠ) záloţný disk, obsahujúci digitalizované priebehy trás, lokality TIM a aktuálne 

zmeny TZT, ktorý bude uloţený na sekretariáte KST a aktualizovaný v polročnom intervale. 

Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 15.4.2015 

Stav:  E. Škutová informovala, ţe zabezpečením úlohy sa bude zaoberať sekcia značenia na 

svojom marcovom zasadnutí, poţiadala o predĺţenie termínu. 

U 01/2015: VV KST v zmysle platného štatútu Medzinárodného zimného zrazu turistov 

(MZZT) KST, KČT a PTTK schvaľuje zaplatenie príspevku KST v navrhnutej výške 1000 € 

na účet partnerskej turistickej organizácie PTTK, organizátora IX. MZZT v Miedzygorze 

(PL), ktorý sa uskutoční v termíne 11.- 14.2.2016. Z: P.Dragúň, A.Krištofová; T: 30.6.2015 

Stav: termín plynie.  

U 03/2015:  VV schvaľuje objednávku výroby raznice tematického turistického odznaku 

Cesta hrdinov SNP, dodávateľ: IVAKO, výroba odznakov, pán Ivánka. Ukladá predsedovi 

sekcie PT dodať vizuál a určiť potrebný  počet odznakov, v členení na farebne odlíšené 

mutácie pre I.,II.,a III. stupeň (výroba z tej istej raznice). Z: V.Gábriš, J.Racek; T:11.3.2015 

Stav: termín plynie. 

U 07/2015: VV ukladá sekretariátu  odoslať Petrovi  Perhalovi zamietavé stanovisko 

k ţiadosti o vyplatenie odmeny, nakoľko vo svojej ţiadosti nešpecifikoval, ktoré konkrétne 

finančné prostriedky  zaobstaral. Z: P.Dragúň, sekretariát; PT: 11.3.2015.  

Stav: úloha mešká.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

U 08/2015: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie zabezpečiť náleţitosti pre uplatnenie 

30-ročnej záruky na materiál od fy Rheinzink, ktorý bol pouţitý na opravu strechy CHMRŠ. 

Z: M.Herchl, PT: 11.3.2015 

Stav:  M.Herchl poţiadal o predĺţenie termínu. 

U 09/2015: VV ukladá ekonomickej a majetkovej komisii zvolať stretnutie s SHS JAMES 

s cieľom dohodnúť sa ohľadom fakturácie za výrobu elektrickej energie z fotovoltického 

systému na Téryho chate. Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: 11.3.2015 

Stav: stretnutie sa uskutočnilo. Spolumajitelia sa dohodli, ţe po získaní znaleckého 

ohodnotenia ceny FVS ho od TURSERVIS KST s.r.o. odkúpia. Uznesenie bolo splnené, 

úloha zostáva v sledovaní. 

U 10/2015:  VV KST na základe pozvania KČT schvaľuje účasť dvoch delegátov na XIV. 

Českom zimnom zraze turistov  v Telči, v dňoch 12.-15. 2.2015, a zúčtovanie súvisiacich 

cestovných nákladov podľa VP 9/2011, s tým, ţe pobytové náklady a účastnícky poplatok 

hradí pozývateľ. Zloţenie delegácie: P.Dragúň + zástupca Sekcie LT. 

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 12.2.2015 

Stav: termín plynie. 

U 11/2015:  VV KST na základe  zvolania VZ SZTK v náhradnom termíne 25.2.2015 

schvaľuje účasť P.Dragúňa ako delegáta za AŠPV a zúčtovanie jeho cestovných nákladov 

podľa VP 9/2011. Z: P.Dragúň, sekretariát; NT: 25.2.2015 

Stav: Pôvodný termín zvolania VZ SZTK bol posunutý na 25.2. 2015. P.Dragúň poţiadal 

o opravu znenia U 11/2015:  pôvodne uvedený počet delegátov je potrebný len pre účasť na 

VZ AŠPV, zatiaľ čo na VZ SZTK stačí za AŠPV jeden delegát KST, bude ním P.Dragúň.  

V tomto zmysle bolo uznesenie preformulované. 

_ _ _ 
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Nové uznesenia, schválené na zasadnutí 11.2. 2015 v rámci Kontroly úloh: 

U 12/2015: VV KST na základe podkladov od KČT (návrh licenčnej zmluvy na pouţívanie 

pásového turistického značenia, vyčíslenie poplatku za zápis) schválil navýšenie potrebného 

výdavku z 200 € na 650 €. Z: A.Krištofová, T: 11.3.2015 
Hlasovanie: ZA - 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

Týmto uznesením sa nahrádza U127/2014, ktoré sa vypúšťa ako zrušené.   

U 13/2015: VV ukladá podpredsedníčke pre EaM predloţiť rozpočet KST 2015 po 

zapracovaní zmien v príjmovej (po schválení úpravy ceny členskej známky a úpravy 

prerozdelenia výnosu z členského) a pripomienok k výdavkovej kapitole rozpočtu, 

schválených na XVI. VZ KST 10.1.2015 v Ţarnovici. Z: A.Krištofová, T: 15.4.2015 
Hlasovanie: ZA - 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

Týmto uznesením sa nahrádza U165/2014, ktoré sa vypúšťa ako splnené.   
 

2. Aktuálne úlohy sekcie značenia (E.Škutová)  

Predsedníčka sekcie značenia  predloţila návrh príkaznej zmluvy na rok 2015, v diskusii 

obhajovala  zakotvenie povinnosti značkárov dokumentovať svoju prácu fotením. Na krátkej 

trase do 3 km stačia 2 fotografie, z dlhšej treba doloţiť 8 fotiek. 

U 14/2015: VV schválil s pripomienkou znenie modelovej Príkaznej zmluvy pre značkárov na 

rok 2015. Z: A.Krištofová, E.Škutová; T: priebeţne  
Hlasovanie: ZA - 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

P.Dragúň poţiadal E.Škutovú aby sekcia značenia pripravila doplnenie/rozšírenie STN 

018025 pre ďalšie presuny.   

U 15/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť doplnenie STN 018025 o špecifikáciu 

turistického značenia pre jazdeckú turistiku a turistiku zdravotne postihnutých. 

Z: S.Andrási, E.Škutová; T: 30.4.2015 
Hlasovanie: ZA - 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

Ďalej P.Dragúň poţiadal E.Škutovú o doplnenie vecného plnenia (obnova značenia) do 

návrhu ZoD, zaslaného z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a o stanovisko k návrhu 

martinskej komisie značenia na pomenovanie  ferraty na Martinské hole. 

U 16/2015: VV na základe návrhu KZ Martin a odporúčania SZ schválil pomenovanie 

zabezpečenej turistickej cesty/ferraty na Martinské Hole: TZT 0872 - Ferrata horskej 

záchrannej sluţby. Z: S.Andrási, E.Škutová;T: 30.4.2015 
Hlasovanie: ZA - 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

 

3. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (M.Herchl) 

- Objekty zatiaľ prezimovali dobre, neboli hlásené poškodenia vplyvom zimného počasia.   

- M.Herchl vypichol najdôleţitejšie plánované práce na jednotlivých chatách v roku 2015.  

- Chata MRŠ - viazne vysporiadanie poistnej udalosti, nutné urgovať v poisťovni GENERALI 

- chatár Fabrícius predloţil návrh (ponuku dodávateľa) na rekonštrukciu kúpeľne na Chate 

MRŠ. VV sa k tomu zatiaľ nevyjadril, prichádza to do úvahy keď prídu peniaze z poisťovne.  

- RZ Kokava (nevyuţívaný objekt) uţ niekoľko rokov nie je poistený. Na objekt dohliada 

L.Gregor, bol mu zaslaný návrh  Dohody o vykonaní prác na rok 2015. 

- A. Krištofová poţiadala o dôslednosť pri zaraďovaní do majetku. 

VV vzal na vedomie prednesené informácie, uznesenia k tomuto bodu neboli. 

 

4. Aktuálne úlohy Sekcie jazdeckej turistiky (M.Hučko) 

Predseda sekcie JT M.Hučko informoval o stave prípravy vyznačenia pilotnej jazdeckej trasy, 

Veľkého okruhu Záhorie, konečne k tomu získal mapové podklady od bratislavskej komisie 

značenia. Upozornil, ţe či sa to sekcii značenia KST páči alebo nie, bude pri značení trás pre 

JT a týka sa to aj cykloznačenia, nutné komunikovať s profesionálnymi značkármi (nielen zo 
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Slovenského cykloklubu), ktorí to robia na ţivnosť. Veľa času zaberá osveta medzi 

„koníčkármi“, stále treba vysvetľovať výhody rozvoja jazdeckej turistiky pod hlavičkou KST.  

Jazdecké „oázy“ na Záhorí uţ chápu zmysel prepojenia do jedného celku, prebúdza sa záujem 

agrofariem a rančov na Ponitrí  a na východe Slovenska. Jazdecká turistika  nie je a nebude 

masovou záleţitosťou. Ak sa počet peších turistov, cykloturistov, v zime turistov na lyţiach 

ráta na tisícky, jazdeckých turistov s ambíciou robiť viacdenné putovanie po vyznačených 

trasách sú aktuálne len desiatky a perspektívne stovky. Sekcia pre nich potrebuje učebné texty 

– metodiku jazdeckej turistiky (niečo sa dá získať od kolegov z KČT, resp. z jazdeckej 

federácie), metodiku/manuál  jazdeckého značenia (P.Dragúň: pripravuje sa rozšírenie STN). 

M.Herchl sa zaujímal ako je to s pasportizáciou  Veľkého okruhu Záhorie, podľa M. Hučka je 

hotová.  VV vzal informácie na vedomie, uznesenia k tomuto bodu neboli. 

M.Hučko poţiadal o moţnosť informovať VV aj o aktuálnych úlohách Propagačnej komisie. 

Členovia VV to uvítali. 

 

5. Aktuálne úlohy propagačnej komisie  (M.Hučko) 

Kalendár podujatí KST 2015 vyšiel po prvý krát ako plnofarebná publikácia, v novom 

grafickom koncepte. Zachováva si doterajší informačný obsah, no je atraktívnejší, čo je 

dôleţité pri kontakte s partnermi a potenciálnymi sponzormi. Zohľadnilo sa to pri distribúcii 

kalendára - po 20 ks dostali k dispozícii predsedovia RR, aby mohli propagovať KST pri 

svojich kontaktoch s miestnymi médiami, samosprávou a podnikateľskou sférou. 

P.Dragúň,  i ďalší prítomní vyjadrili pochvalu novej podobe kalendára. M.Ziman dal námet na 

tematickú prílohu Kalendára podujatí 2016 – vyobrazenie odznakov a ocenení. Jednak čestné 

ocenenia KST, ale aj OTO a TTO, výkonnostné odznaky, IVV odznaky, ERA odznaky. 

P.Dragúň povaţuje za celkom reálnu alternatívu klasických odznakov virtuálny elektronický 

odznak. Najmä mladšiu generáciu turistov, zvyknutú na rôzne elektronické aplikácie vo 

svojich mobiloch, by to mohlo zaujať.  

Konečne je v tlači aktualizovaný záznamník Cesty hrdinov SNP, hlavným prínosom sú 

kvalitné mapky jednotlivých úsekov a celková revízia trasy.  

Propagačná komisia odporúča doplniť na webe KST prekliky na vhodné stránky a portály 

(existuje napr. web cestahrdinovsnp.sk, sú stránky propagujúce hrady a zámky, foklór, atď.). 

P.Dragúň: web sídlo KST je zrelé na komplexnejšiu rekonštrukciu, hľadáme na to financie. 

M.Hučko: taktieţ treba lepšie vyuţiť existenciu facebookovej skupiny KST. P.Dragúň 

prisľúbil kontakt na zakladateľa skupiny. 

M.Hučko predstavil maketu jednoročného členského preukazu (formát bankomatovej karty), 

keďţe sa pripravuje hromadné celoročné cestovné poistenie členov KST v poisťovni UNION, 

navrhol rokovať s poisťovňou o participácii (obsahovej, dizajnovej aj finančnej), karta by 

mohla byť z jednej strany členským preukazom KST, z druhej strany preukazom poistenca. 

VV vzal informácie a námety na vedomie, uznesenia k tomuto bodu neboli. 

 

6. Prerokovanie rozpočtu KST na rok 2015, v zmysle uznesenia VZ 

-  bolo odročené na aprílové zasadnutie  VV (viď uznesenie U 13/2015) 

 

7. Finalizácia zmluvy o hromadnom poistení členov KST (Ing.M.Šturcová, UNION)  

Vzhľadom na to, ţe zahrnutie celoročného cestovného poistenia členov KST do ceny členskej 

známky na rok 2015 vyvolalo mnoţstvo otázok, jednak k výberu členských poplatkov ale aj 

k obsahu samotnej poistnej zmluvy, na zasadnutie VV bola prizvaná Ing. Šturcová 

z poisťovne UNION. Zhrnula rozsah poistenia a odpovedala otázky členov VV, vyjadrila sa 

k poisteniu zahraničných členov KST: poistka sa bude vzťahovať aj na nich, s výnimkou 

poistenia liečebných nákladov v SR. Zahraničným členom KST treba odporúčať, aby si pred 
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cestou na Slovensko vybavili poistenie liečebných nákladov individuálne. Členovia VV 

navrhli spresniť niektoré formulácie v článku 5 pripravovanej zmluvy. 

U 17/2015: VV prerokoval a schválil s pripomienkami text návrhu hromadnej poistnej 

zmluvy – Celoročné cestovné poistenie (CCP) na území SR pre členov KST, ktorý pripravila 

poisťovňa UNION (zahŕňa poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii 

horskej sluţby, poistenie batoţiny, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody, úrazové 

poistenie; cena poistenia  1€/osoba/ročne, účinnosť od 1.4.2015 ), ukladá sekretariátu zaslať 

UNIONU pripomienky, po ich zapracovaní poveruje predsedu KST podpísať predmetnú 

zmluvu. Z: P.Dragúň, T: 30.3.2015 
Hlasovanie: ZA - 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

 

8. Licenčná zmluva medzi KČT a KST (P.Dragúň) 

Bod bol prerokovaný v rámci kontroly úloh, viď uznesenia 153/2014 a 12/2015. 

 

9. Čo ďalej s Turservis KST s.r.o. (P.Dragúň) 

V predchádzajúcom funkčnom období bol TURSERVIS „uspaný“, súčasnému vedeniu KST 

úloha C.3 z uznesenia VZ KST 10.1.2015 v Ţarnovici ukladá preskúmať, či trvajú dôvody na 

zachovanie existencie „eseročky“. VZ TURSERVIS-u v marci 2014 vzalo na vedomie 

odstúpenie konateľa P.Perhalu a zvolilo nového konateľa Ing.E.Rusnáka. Pre procesnú chybu 

však nový konateľ nebol zaregistrovaný a eseročka zostala v patovej situácii a v nečinnosti.  

M.Herchl priblíţil históriu a dôvody zaloţenia TURSERVIS-u: spoločnosť bola zaloţená 

v roku 1992, pre účely podnikateľskej činnosti obnoveného Klubu slovenských turistov 

(vydávanie publikácií a máp, a pod.), KST bol v roku 1991 aj jedným z troch (KST, JAMES, 

SLZ) spoluzakladateľov spoločnosti Slovenské Karpaty s.r.o., v roku 2005 KST odkúpil 

podiely spoločníkov v spoločnosti Slovenské Karpaty a zlúčil ju pod TURSERVIS KST,s.r.o., 

ktorej bol jediným spoločníkom a k dovtedajšiemu účelu pribudla správa objektov – piatich 

vysokohorských chát a dvoch turistických ubytovní. Výhodou bolo, ţe v tom čase sa cez s.r.o. 

dali robiť investičné aktivity bez DPH. V roku 2010 v záujme väčšej transparentnosti 

hospodárenia, prešli chaty pod priamu správu KST. Podľa názoru predsedu majetkovej 

komisie M.Herchla, aj keď jedna z hlavných výhod (DPH) uţ zanikla, TURSERVIS má 

opodstatnenie - stále je to obchodná spoločnosť,  ktorá sa môţe uchádzať o prostriedky 

z Eurofondov. Protinázor podpredsedu pre OaL T.Chudého: pri zapájaní sa do výziev 

(projekty, grantové schémy) je KST ako občianske zdruţenie vo výhodnejšej pozícii, neţ 

TURSERVIS, nakoľko od  o.z. sa obvykle poţaduje 5% -né spolufinancovanie projektov, 

kým od eseročiek 20 aţ 30%. V následnej diskusii členov VV prevládal názor, ţe 

nepretrvávajú dôvody na udrţiavanie TURSERVIS-u. 

U 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii spoločnosti 

TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, T: 11.3.2015 (= prvý kontrolný termín) 
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 1, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

U 19/2015: VV navrhuje zvolať VZ TURSERVIS KST s.r.o v termíne a mieste konania 

marcového zasadnutia VV, 11.3. 2015 vo Vyhniach, a ukladá podpredsedovi pre OaL  

dohliadnuť na rozposlanie pozvánok v stanovenej lehote - 15 dní vopred. 

Z: T.Chudý, sekretariát; T:24.2.2015 
Hlasovanie: ZA - 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

 

10. Príprava ERA konferencie v Bratislave (D.Valúch) 

O stave prípravy referoval D.Valúch. VV vzal informácie na vedomie. 

 

11. Možnosti sponzoringu (P.Dragúň) 
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Predseda vytipoval viacerých potenciálnych sponzorov a poţiadal o to aj ďalších členov VV, 

konkrétne apeloval na M.Herchla aby vyuţil osobný kontakt na predsedu trnavského 

samosprávneho kraja a pokúsil sa získať finančnú podporu 62. Celoslovenského zrazu KST 

vo Veľkom Mederi. Podmienkou (aj keď nie zárukou) úspešnosti pri získavaní sponzora je 

osobné stretnutie a prezentačný materiál – profil aktivít KST, v čom môţe byť zaujímavý pre 

potenciálneho partnera, čo mu môţe ponúknuť. VV prediskutoval prednesené námety.  

 

12. Rôzne 

12.1 Úlohy pre VV z uznesenia UR zo dňa 9.1.2015 a z uznesenia VZ 10.1.2015, zo dňa 

10.1.2015. V zmysle bodu G1 z uznesenia ÚR:  

U 20/2015: VV ukladá naformulovať a odoslať (na doručenku) predţalobnú výzvu predošlým 

štatutárom KST - P.Perhalovi, E.Fábryovej a M.Heinrichovi. 

Z: T.Chudý, A.Krištofová; T: 28.2. 
Hlasovanie: ZA - 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

V súvislosti s úlohou C.2 z uznesenia VZ: 

U 21/2015: VV odporúča  predsedom odborov/klubov a RR KST zabezpečiť pri zhotovení 

aktualizovaných zoznamov členov dodrţanie zákona o ochrane osobných údajov, ukladá 

sekretariátu rozposlať prostredníctvom predsedov RR vzor OBOZNÁMENIA, na ktorom 

treba evidovať a spôsobom chráneným proti zneuţitiu uskladňovať písomný súhlas členov 

s poskytnutím osobných údajov. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 13.2.2015 
Hlasovanie: ZA - 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

12.2 Návrhy na čestné ocenenia KST od predchádzajúceho zasadnutia VV doručili: Sekcia 

značenia a KST Lietavská Lúčka (s odporúčaním RR KST Zilina). 

U 22/2015/a: VV prerokoval a schválil udelenie čestných ocenení nasledovne: Zlatý odznak 

KST – Ing. Milan Januš, Lietavská Lúčka, Ondík Peter, Ţilina; Strieborný odznak KST – 

Stanislav Kučera, Ţilina; Dušan Hodoš, Revúca; Ing. Stanislav Bellan, Oľga Gašpieriková, 

obaja Lietavská Lúčka. 

b/ VV berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST: Čestné uznanie KST 

– Zdenka Šottníková, Ing. Tibor Czebe, Ing. Ján Spišiak, Ing. Marián Sliviak, všetci Lietavská 

Lúčka. Ďakovný list KST – Dominik Michalík, ŠL TANAP.  

c/ VV ukladá sekretariátu vystaviť uvedené ocenenia a odoslať navrhovateľom. 

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 11.3.2015 
Hlasovanie: ZA - 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

12.3 Pracovné cesty 

U 23/2015:  VV KST na základe pozvánky KČT schvaľuje účasť dvoch delegátov – predsedu 

a člena medzinárodnej komisie KST P.Dragúňa a Š.Kuiša  na zasadnutí pracovnej komisie pre 

prípravu medzinárodných letných zrazov turistov V4 (KČT, KSTT, PTTK a MTSZ), ktoré 

bude súčasťou pracovného programu XIV. Českého zimného zrazu turistov  v Telči, v dňoch 

12.-15. 2.2015; a zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov podľa VP 9/2011, s tým, ţe 

pobytové náklady hradí pozývateľ. Z: P.Dragúň, Š.Kuiš, sekretariát; T: 12.2.2015 
Hlasovanie: ZA - 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

12.4 Bol odsúhlasený predbeţný program nasledujúceho zasadnutia VV, ktoré sa uskutoční 

11.3.2015 v priestoroch obecného úradu Vyhne. 

 

Po vyčerpaní programu predsedajúci ukončil zasadnutie o 18.30 hod. 

 

Zápis zhotovil: Dušan Valúch, GS KST 

                                                                                                       Peter Dragúň 

                                                                                        Predseda Klubu slovenských turistov 
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_ _ _    

PRÍLOHA 

c) Uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania  -  dlhodobé úlohy: 

Uznesenie 121/2011: VV schvaľuje zásadu, aby bolo prípadné poskytnutie pôţičky z ústredia 

pre ktorúkoľvek regionálnu radu podmienené osobným ručením (ručenia 

majetkom/nehnuteľnosťou). Z: P.Dragúň, A.Krištofová,T: trvale.  

Stav: uznesenie bolo prechodne vypustené zo sledovania, ale nikdy nebolo zrušené. Je 

naďalej platné a záväzné. 

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 49/2013: VV schvaľuje postup pre pouţitie prostriedkov z 2% dane z príjmov 

nasledovne: do 30.6. je odbor/klub povinný dokladovať príjem z 2% dane z príjmov. Po tomto 

termíne budú neidentifikované príjmy z 2% dane z príjmov pridelené Sekcii mládeţe (SM).  

Z: A.Krištofová, T: trvale. 

Stav: uznesenie bolo prechodne vypustené zo sledovania, ale nikdy nebolo zrušené, je naďalej 

platné a záväzné. 

Uznesenie 50/2013: VV schvaľuje poţiadavku predsedu Sekcie mládeţe, aby podmienkou 

zúčtovania cestovných náhrad zástupcov SM pri účasti v OŠ letných a zimných zrazov KST 

bol predchádzajúci súhlas predsedu SM s ich vycestovaním.  

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: trvale.  

Stav: uznesenie bolo prechodne vypustené zo sledovania, ale nikdy nebolo zrušené, je naďalej 

platné a záväzné. 

Uznesenie 139/2013: VV ukladá predsedovi KST vyvolať rokovanie so ŠL TANAP s cieľom 

dosiahnuť rekonštrukciu poškodeného chodníka na Kriváň a získať súhlas na umiestnenie 

informačnej a pamätnej tabule Národného výstupu na Kriváň (NVK) v lokalite Tri studničky. 

Z: P. Dragúň, T: 31.10.2013. 

Stav: Správa TANAP odpovedala na ţiadosť KST o povolenie umiestnenia info panelu 

a pamätnej tabule NVK formou usmernenia – ţiadosť s určitými náleţitosťami (presná 

lokalizácia infoprvkov, náčrt infopanelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) má byť 

adresovaná na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŢP. Podklady mala zabezpečiť 

Sekcia PT v súčinnosti s organizátormi NVK. Ak potrvá zo strany organizátorov nezáujem,  

uznesenie bude zrušené.  

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: záujem o spoluprácu zotrváva v nekonkrétnom štádiu. Ukrajinská strana do konca roku 

2014 nešpecifikovala objednávku (školenia, praktické ukáţky značenia a pod.), súvisiace 

uznesenie: 197/2013 (viď ďalej).  

Uznesenie č.186/2013: VV schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôţičky pre KBT vo výške 

2836,66 €, so splátkovým kalendárom rozloţeným na 5 rokov. Dohodu o pôţičke urýchlene 

pripravia podpredsedovia – štatutári KST. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 30.4.2018.  

Stav: pôţička bola na základe dohody poskytnutá, KBT má splátkový kalendár do 30.4.2018. 

Prvá splátka (cca 550 €) bola uhradená 28.4.2014. Predsedníčka RK upozornila, ţe toto 
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uznesenie bolo schválené v rozpore so starším uznesením 121/2013, ktoré síce bolo vypustené 

zo sledovania, ale nebolo zrušené. 

Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, ţe pre príspevok KST na podujatia organizované 

subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.  

Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale 

Stav: v plnení. 

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

členského preukazu KST. Z: V. Gábriš, M. Hučko; PT: 30.8.2015 

Stav: prvotný návrh bol výkonnému výboru predloţený 11.2.2015, následne bola oslovená 

poisťovňa UNION či má záujem participovať na vydaní integrovanej identifikačnej karty – 

z jednej strany členský preukaz KST, z druhej strany preukaz poistenca poisťovne UNION. 

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, PT: 31.12.2014 

Stav: termín uplynul. V prvom hodnotení projektov, uchádzajúcich sa o grant z Nórskych 

finančných mechanizmov tento projekt neuspel, na ţiadosť ukrajinskej a nórskej strany bolo 

hodnotenie revidované. Písomné vyrozumenie z Úradu vlády SR zo dňa 11.2.2015: „Výberová 

komisia pre program SK08 Cezhraničná spolupráca s ohľadom na odborné hodnotenie ţiadostí 

o projekt v rámci výsledku programu 4 odporučila Váš projekt 2526/2014/ONG do rezervného 

zoznamu programu na 1. mieste. V prípade uvoľnenia finančných prostriedkov pre Váš projekt Vás 

budeme kontaktovať. „ 

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; T: trvale.  

Stav: v plnení. 

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. Organizátori 52. SČČKS sú uţ v plnej príprave, pripravuje sa poverenie pre 

KST Stará Turá a RR KST Trenčín na prípravu 53. Ročníka. 

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. 141/2014: VV schvaľuje s pripomienkami návrh Propagačnej komisie  KST na 

      uzavretie 4-ročnej Zmluvy o spolupráci pri vydávaní Kalendára podujatí KST, s firmou ISMC 

      Slovakia s.r.o. Poveruje predsedu KST podpísať predmetnú zmluvu. 

      Z: P. Dragúň, T: 10.10.2014   



              Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru KST v Bratislave, dňa 11.2.2015 

 

 

10 

Stav: v plnení. 

Uznesenie č.161/2014: VV ukladá majetkovej a ekonomickej komisii zlepšiť súčinnosť 

a zabezpečiť trvalý prehľad o výške fakturácie z jednotlivých objektov (chát) v priebehu roka. 

Faktúry bez náleţitostí (rozpis práca materiálu) musia byť dodávateľovi vrátené na doplnenie. 

Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: trvale 

Stav: v plnení. 

Uznesenie č.173/2014: VV schvaľuje plán zasadnutí VV na prvý polrok 2015 nasledovne: 

9.1.2014 v Ţarnovici, 11.2. v Bratislave, 11.3. vo Vyhniach, 15.4. v Bratislave, 13.5. vo 

Vyhniach a 17.6. v Topoľčanoch, vţdy od 12.00, pokiaľ nebude na pozvánke uvedené inak. 

Z: P.Dragúň, členovia VV, sekretariát; T: podľa textu 

Stav: v plnení  

U 179/2014: VV ukladá predsedom sekcií KST dodrţiavať pri dokladovaní aktívov tento 

postup: zasielať originály dokumentácie z aktívu (prezenčná listina, hromadné vyúčtovanie, 

zápisnica s uzneseniami) na sekretariát, samotný zápis s uzneseniami zasielať aj mailom na 

ustredie@kst.sk. Z: S.Andrási, V.Gábriš, predsedovia sekcií; T: trvale 

Stav:  v plnení.  

U 181/2014:  VV schvaľuje návrh Sekcie značenia z 5.11.2014 na úpravu jednotkových 

sadzieb za značkárske práce, s platnosťou pre rok 2015. Z: S.Andrási, E.Skutová; T: trvale.  

Stav:  v plnení. 

U 185/2014: VV schvaľuje organizačný princíp, ţe na aktuálnom zasadnutí  VV  bude prijatý 

základ programu nasledujúceho zasadnutia VV. Z: P.Dragúň, T: trvale 

Stav:  v plnení. 

U 188/2014: VV ukladá predsedom sekcií a komisií aby svoje vyšpecifikované a reálne 

poţiadavky na nasledujúci rok uplatnili vţdy do 31. augusta prebiehajúceho roku, aby ich 

bolo moţné vziať do úvahy pri zostavovaní návrhu rozpočtu na ďalší rok.  

Z: A.Krištofová, predsedovia sekcií a komisií; T: kaţdoročne 31.8. 

Stav:  uznesenie má termín „kaţdoročne“, bolo presunuté medzi dlhodobo sledované úlohy. 

U 195/2014:  VV ţiada všetkých, čo budú orgánmi KST vyslaní na pracovné cesty v roku 

2015, aby od začiatku roka 2015 vypĺňali elektronické tlačivo cestovného príkazu a uvádzali 

v ňom zdroj rozpočtového krytia (moţnosti: rozpočet sekcie/komisie, rozpočet VV, rozpočet 

na vybrané podujatia, resp. na medzinárodnú činnosť). Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale 

Stav:  v plnení. 

U 196/2014:  VV ukladá sekretariátu zabezpečiť, aby všetky faktúry investičného charakteru 

doručené do sídla KST boli vţdy obratom oskenované a postúpené predsedovi MaK. 

Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: trvale 

Stav:  v plnení. 

U 06/2015: VV ukladá sekcii značenia zabezpečovať spracovanie podkladov v zmysle 

príkazných zmlúv (zúčtovanie práce značkára v teréne) priebeţne, vţdy do 30 dní od 

vykonania práce, posledný termín odovzdania vykonaných prác je 30.11. Tento záverečný 

termín ako aj osobný účet príslušného značkára treba uviesť priamo v texte príkaznej zmluvy. 

Skontrolované podklady pre vyplatenie značkárov musí sekcia značenia odovzdávať na 

spracovanie do mzdového systému OLYMP najneskôr 12. dňa beţného mesiaca. Posledným 

dňom na odovzdanie výplat na výpočet do systému OLYMP v kalendárnom roku 2015 bude 

12.12.2015. Z: S.Andrási, E.Škutová; T: trvale 

Stav:  uznesenie má termín „trvale“, bolo presunuté medzi dlhodobo sledované úlohy. 

_ _ _ 
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