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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

v Bratislave, dňa 15.4.2015 

 

Prítomní: 

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

prizvaní: M.Belás, A.Mazániková, J.Pullmann, J.Puncochář, D.Valúch 

Neprítomní: T.Chudý, S.Andrási, V.Povoda. 

 

Program podľa pozvánky: 

- kontrola plnenia uznesení ; P.Dragúň, D.Valúch 

- aktuálne majetkové otázky, biznis plán Skalka; M.Herchl, V.Povoda 

- rozpočet KST na rok 2015;  A.Krištofová 

- aktuálne úlohy učebno-metodickej komisie; V.Gábriš, M.Belás 

- rôzne. 

 

Zasadnutie  o 12.15  otvoril P.Dragúň, privítal prítomných a poţiadal o doplňujúce, resp. 

pozmeňujúce návrhy k programu podľa pozvánky. Návrhy neboli. 
  

1. Kontrola plnenia uznesení VV (P.Dragúň, D.Valúch) 

a) splnené, alebo zrušené a vypustené zo sledovania 

77/2014 (vypustené zo sledovania z dôvodu pasivity sekcie mládeţe k tomuto uzneseniu), 

183/2014, 189/2014; uznesenia 03, 09, 13, 17, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 36 z roku 2015.  

b) presunuté medzi dlhodobo sledované úlohy - ţiadne 

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. Nositeľ úlohy J.Racek ponúkol alternatívu:  nahradiť drevený plot 

panelmi lamelového plotu z ponuky predajne Baumax. Členovia výboru s ohľadom na 

ţivotnosť oboch riešení preferujú pôvodný zámer (kombináciu drôtené pletivo + textília). 

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: 13.5.2015 

Stav: vzhľadom na spory ENEL/Slovenské elektrárne a.s. s vládou SR, nedarí sa získať 

termín stretnutia s M.Bolognom. Termín bol predĺţený do ďalšieho zasadnutia VV. 

Uznesenie č. 55/2014: VV ukladá sekcii značenia KST pripraviť v spolupráci s UMK KST 

novú ţiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR.  

Z: P.Dragúň, E. Škutová, M. Belás, PT: 30.4.2015   
Stav: plynie predĺţený termín, na ťahu je sekcia značenia.  

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 € a ukladá 

predsedovi podpísať predmetnú zmluvu. Z: P.Dragúň, M.Herchl, PT: 13.5.2014 

Stav: k termínu aprílového zasadnutia VV KST sekretariát nezaznamenal, ţiadny posun 

v plnení tejto úlohy. Termín predĺţený do nasledujúceho zasadnutia 

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: 13.5.2015 
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Stav: návrh bol odoslaný na TNSK. Termín predĺţený do ďalšieho zasadnutia VV KST. 

                 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: 13.5.2015  

Stav: KČT zaslal opravený návrh zmluvy ako exkluzívnej licencie. Exkluzivita nemá vplyv na 

náklady spojené so získaním licencie. KST poďakoval za ústretovosť a potvrdil akceptáciu.  

KČT dá pripraviť preklad licenčnej zmluvy do angličtiny. Termín predĺţený do 13.5.2015 

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. 

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:  plynie predĺţený termín. 

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: 15.4.2015 

Stav: Materiál bol predloţený na prerokovanie. Uznesenie splnené, vypúšťa sa. 

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 neuskutočnil; pre delegátov na 52. SČČKS termín plynie. 

P.Dragúň svoju úlohu eviduje, navrhol uznesenie vypustiť zo sledovania. Vypúšťa sa. 

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

MŠVVaŠ SR) 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: 13.5.2015 

Stav: termín bol predĺţený do nasledujúceho zasadnutia VV. 

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.  Na 23.5. bolo zvolané zasadnutie OŠ. 

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

Cesta hrdinov SNP, podľa výhodnejšej ponuky (buď IVAKO, pán Ivánka, alebo Výroba 

odznakov A.Arnoldová). 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:15.4.2015 

Stav: vizuál odkontrolovaný, objednávka  v špecifikácii pre I.,II.,III. stupeň bola odoslaná  

vybranému výrobcovi (A.Arnoldová, Výroba odznakov). Vypúšťa sa zo sledovania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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: 17.6.2015 

Stav: v plnení, termín predĺţený do nasledujúceho zasadnutia.  

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 (FVS) na Téryho chate. Z: A.Krištofová, M.Herchl; PT: 15.4.2015 
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Stav: stretnutie sa konalo, L.Gancarčík bol poverený vyţiadať znalecké ocenenie hodnoty 

FVS; objednávka (podklad fakturácie) bola odoslaná. Vypúšťa sa zo sledovania. 

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, PT: 13.5.2015 

Stav: uznesenie súvisí s U 153/2014. KČT vyhovel poţiadavke KST upraviť zmluvu na 

exkluzívnu. Platba nebude predbiehať podpis zmluvy. Plynie predĺţený termín.  

U 13/2015: VV ukladá podpredsedníčke KST 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 

Stav: rozpočet s úpravami bol predloţený, V. Gábriš ešte navrhol vytvoriť v rámci rozpočtu 

pre sekciu značenia rezervu 300 € (ak by bol nutný príspevok na doplatenie info-tabule 

NVK). VV upravený návrh rozpočtu schválil (príslušné nové uznesenie je na konci kontroly 

úloh). Uznesenie splnené, vypúšťa sa. 

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 

Stav: termín plynie.  

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 

Stav: Zmluva bola podpísaná 31.3.2015. Splnené, vypúšťa sa. Súpis poistencov k tomu 

dátumu mal cca 13 500 členov, k termínu 15.4. 2015 ich bolo uţ 14 135. Priebeţné dopĺňanie 

súpisu  členov KST rieši nové uznesenie v závere kontroly úloh.  

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

TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 13.5.2015 (tretí kontrolný termín) 

Stav: v plnení. V tejto súvislosti P.Dragúň informoval VV, ţe štatutári do konca apríla 

preskúmajú moţnosť objednať pre KST právny servis na báze zmluvnej spolupráce 

a finančnú náročnosť takého kroku.   

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; PT: 13.5.2015 

Stav: plnenie v omeškaní. Termín predĺţený do nasledujúceho zasadnutia VV. 

Uznesenie 24/2015: VV schvaľuje dodávateľov pre vypracovanie energetického certifikátu 

objektov KST, Chaty M.R. Štefánika a RZ Kokava-Háj Ing. M.Dubca z Brezna (CHMRŠ), 

resp. Ing.Arch. K.Kriţovú (RZ Kokava-Háj). Ukladá sekretariátu vystaviť objednávky. 

Z: M.Herchl, D.Valúch; T: 30.3.2015 

Stav: Objednávky boli odoslané. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

Uznesenie 25/2015: VV ukladá predsedovi UMK neodkladne zvolať zasadnutie komisie 

s účasťou zástupcov presunových sekcií a riešiť aktuálne otázky okolo školení, 

inštruktorských preukazov a  učebných textov.Z: M.Ziman, M.Belas;T: 15.4.2015 

Stav: rozšírené zasadnutie UMK sa uskutočnilo 31.3., uznesenie splnené, vypúšťa sa. 

Uznesenie 26/2015: VV ukladá Sekcii PT spracovať projekt zamýšľaného infopanelu 

a pamätnej tabule  NVK – zákres umiestnenia do mapy, rozmery, konštrukcia, materiál) 
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Z: V.Gábriš, J.Racek; T: 13.5.2015  

Stav: projekt (technický výkres infopanelu) bol zhotovený. Vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 27/2015: VV ukladá konateľovi TURSERVIS KST s.r.o aby v súčinnosti 

s predsedom majetkovej komisie a sekretariátom zabezpečil podanie ţiadosti na Stavebný 

úrad v Kremnici o predĺţenie územného rozhodnutia pre stavebnú parcelu KST na Skalke na 

ďalšie dva roky. Z: P.Dragúň, M.Herchl; T: 13.5.2015 

Stav: plynie termín 

Uznesenie 28/2015: VV schvaľuje zmluvy o príspevku v zmysle schváleného rozpočtu 2015 

pre podujatia: 52.stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska Detva – Poľana, 62. 

celoslovenský zraz KST a stretnutie TOM Veľký Meder, 37. Cyklozraz KST Dolný Kubín, 

a 7. Stretnutie priaznivcov KST Oščadnica – Veľká Rača. VV poveruje predsedu KST 

podpísať predmetné zmluvy. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, sekretariát; T: 15.4.2015  

Stav: zmluvy boli pripravené, výška príspevku odkonzultovaná s organizátormi. Zmluvy im 

boli odoslané na podpis. Uznesenie splnené, vypúšťa sa. 

Uznesenie 29/2015: VV ukladá metodikom presunov dodať predsedovi UMK zoznamy 

inštruktorov, ktorí absolvovali školenia v rokoch 2012-14 a z dôvodov vtedy prebiehajúceho 

procesu re-akreditácie nedostali osvedčenie ani preukaz o absolvovaní školenia.  

Z: V.Gábriš, predsedovia presunových sekcií; T: 15.4.2015 

Stav: info v samostatnom bode. 

Uznesenie 30/2015: VV ukladá klasifikačnej komisii v súčinnosti so sekretariátom 

sprístupniť na webe evidenciu drţiteľov výkonnostných odznakov. 

Z: M Ziman, M.Petrík, sekretariát; T: 30.5.2015 

Stav: plynie termín 

Uznesenie 31/2015: VV schvaľuje udeliť navrhnuté ocenenia nasledovne: zlatý odznak KST - 

Ján Halaša, strieborný odznak KST – Katarína Husárová, JUDr. Karol Hambálek, Anna 

Babišová, Ing. Milan Macek, Eva Halašová, MUDr. Ľudmila Hanáková, Ing. Jozef Vozár, 

Ing. Jana Cyprichová, Eva Vargová; plaketa KST – Ján Šimun.  

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.3.2015 

Stav: plnenie v omeškaní. 

Uznesenie 32/2015: VV schvaľuje pracovné cesty nasledovne: 

- vycestovanie predsedu KST do Prahy na konferenciu KČT, na základe pozvania KČT, 

v termíne 27.-28.3.2015 

- vycestovanie P.Dragúňa, A.Krištofovej a M.Herchla na stretnutie spoluvlastníkov 

s nájomcami chát, na Chate pri Zelenom plese, 8.-9-4.2015 

a zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov v zmysle VP 9/2011. 

Z: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl; T: podľa uvedených termínov 

Stav: cesty sa uskutočnili. Informáciu členom VV poskytol P.Dragúň, k problematike chát 

a výberového konania na nájomcov ho doplnil M.Herchl. Uznesenie splnené, vypúšťa sa. 

Uznesenie 33/2015: VV schvaľuje objednávku dotlače ďalších 1 000 ks členských preukazov 

KST, za rovnakú realizačnú cenu (=158,40 €) ako pri predchádzajúcej dotlači, v januári 2015. 

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 20.3.2015 

Stav: bolo to objednané, dodané (celkove bolo dotláčané na 3x po 1000 ks). Uznesenie 

splnené, vypúšťa sa. P.Dragúň na základe informácií o neuspokojených poţiadavkách 

regiónov dal súhlas na objednanie štvrtej tisícky preukazov.  

Uznesenie 34/2015: VV poveruje predsedu KST prerokovať s Ing. Ďurišom obchodné 

podmienky prípadnej hromadnej objednávky jeho publikácie TURISTIKA A ŠPORT 

V PRÍRODE a súvisiace zákony SR. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 15.4.2015  

Stav: zatiaľ nebol dohodnutý termín stretnutia.  
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Uznesenie 35/2015: VV schvaľuje navýšenie nákladu Kalendára podujatí KST 2016 na 3 000 

ks. Ukladá zohľadniť to pri tvorbe rozpočtu KST na rok 2016. Z: A.Krištofová, T: 30.11.15 

Stav: termín plynie.  

Uznesenie 36/2015:  VV schvaľuje, aby boli dve neidentifikované poloţky nezaradených 

investícií (obstarané pred rokom 2005) v hodnote  14.694,97 € a 3.031,76 €,  vyradené 

z účtovníctva KST ako zmarené investície a zaúčtované do škôd. Z: A. Krištofová, T: 20.3.2015.  

Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa.  

- - - 

Nové uznesenia prijaté dňa 15.4.2015, v rámci kontroly úloh: 

Nadväzne na splnené a vypustené U 13/2015 bolo schválené: 

U 37/2015: VV schvaľuje rozpočet KST 2015 s predloţenými úpravami. 

Z: A.Krištofová; T: priebeţne, do 31.12. 2015 
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

Nadväzne na splnené a vypustené U 17/2015 bolo schválené: 

U 38/2015: VV ukladá predsedom RR KST aktívne spolupracovať so sekretariátom pri 

precizovaní zoznamov poistencov/členská základňa KST. Opravy a doplňovanie chýbajúcich 

bude sekretariát odovzdávať poisťovni 1 x mesačne. Z: P.Dragúň, D.Valúch; trvale  
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

 

2. Aktuálne majetkové otázky, podnikateľský zámer Skalka (M.Herchl) 

2.1 CHMRŠ – modernizácia spŕch musí čakať, kým nenabehnú peniaze od poisťovne.  

2.2 Príprava výberového konania na nájomcov – návrh výziev bude pripravený na májové 

zasadnutie VV. Výzvy na predkladanie ponúk musia byť zverejnené. Zloţenie výberovej 

komisie pre chaty v spoluvlastníctve (Ch.p.Rysmi, Zbojnícka chata, Ch.p. Z.plese): I.Koller, 

L.Gancarčík, P.Dragúň, T.Chudý, A.Krištofová, M.Herchl; v komisii pre CHMRŠ nebudú 

zástupcovia SHS JAMES. Otváranie obálok (1.kolo) bude 16.9., 2.kolo o týţdeň - 23.9.2015.  

2.3 Skalka – podnikateľský zámer. Pripomienky k predloţenému materiálu vzniesli P.Dragúň, 

A.Krištofová a V.Gábriš. Viaceré údaje, z ktorých je rátaná ekonomická návratnosť investície 

vzbudili ich pochybnosti, či zodpovedajú realite (obloţnosť, náklady na prípravu stavby, 

náklady na zariadenie objektu). VV vyhovel poţiadavke M.Herchla, aby vzhľadom na 

ospravedlnenú neprítomnosť predkladateľa V.Povodu bolo prerokovanie odročené na 

nasledujúce zasadnutie VV. Bez ohľadu na to, aké bude stanovisko VV, bude podaná ţiadosť 

o predĺţenie územného rozhodnutia, aby neprepadla platnosť stavebného povolenia.  

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

 

3. Rozpočet KST na rok 2015 (A.Krištofová) 

Bolo prerokované v rámci kontroly úloh, viď uznesenie U 37/2015. 

 

4. Aktuálne úlohy učebno-metodickej komisie (V.Gábriš, M.Belás) 

Rozšírené zasadnutie UMK s účasťou predsedu KST a prizvaných predsedov a metodikov 

presunových sekcií sa uskutočnilo 31.3.2015, témou bolo obnovenie školiteľskej činnosti po 

opätovnom získaní akreditácie MŠVVaŠ v júni 2014, parametre školenia, učebné texty, 

vydávanie osvedčenia, podoba kvalifikačných preukazov. 

Učebné texty. Pre všeobecnú časť školenia budú pouţité materiály z Univerzity Mateja Bela, 

Banská Bystrica (UMB), v rozsahu cca 70 strán, pre špecifickú časť – turistiku, prebieha 

aktualizácia a doplnenie doteraz pouţívané učebných textov pre jednotlivé presuny.  

Urgencia voči sekcii cykloturistiky a sekcii mládeţe: doteraz nedodali osnovy špeciálnych 

častí školení inštruktorov turistiky I aţ III. kvalifikačného stupňa v daných presunoch! 



                  Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru KST, v Bratislave, dňa 15.apríla 2015 

 

 

6 

Kvalifikácia. Zanikol pojem cvičiteľ, sú len inštruktori I.,II. a III. kvalifikačného stupňa, 

pričom, ako v škole, I. stupeň je základný. Tomu zodpovedá dĺţka školenia: I.st – 3 dni, II. st. 

– 4-5 dní, III.st. – týţdeň. Školenie všeob. časti môţe prebiehať dištančne, čiţe „diaľkovo“. 

Kvalifikačné preukazy. Bol vyvinutý „vzor 2015“ s fotografiou a údajom, na ktorý 

z kvalifikačných stupňov a pre ktorý presun je inštruktor vyškolený. V záujme uznania 

kvalifikácie v zahraničí sú niektoré pojmy dvojjazyčné (slovenčina-angličtina).  

Evidencia doteraz vyškolených – platnosť ich oprávnení je moţné predĺţiť na starom 

preukaze. Sekcie mali dodať predsedovi UMK zoznamy inštruktorov, ktorí absolvovali 

školenia v rokoch 2012-14 a z dôvodov vtedy prebiehajúceho procesu re-akreditácie nedostali 

osvedčenie ani preukaz o absolvovaní školenia (viď U29/2015), M.Belás doteraz nič nedostal.  

M.Herchl: ak je niekto vyškoleným inštruktorom vo viacerých presunoch, bude mať viacero 

preukazov? M.B. : - áno, to povaţujem za najvhodnejšie. J.Puncochář: je turistika mládeţe 

posudzovaná akoby samostatný presun? M.B.:  - áno. M.Herchl: ako budú vedení absolventi 

telovýchovných škôl? M.B.: Ako inštruktori III.st, ale treba to doplniť do vykonávacích 

predpisov KST. P.Dragúň: aký má byť postup pre akreditáciu Sekcie značenie (školenie 

značkárov)? M.B.: v zmysle usmernenia MŠVVaŠ, ktoré poskytli zároveň so zamietnutím.   

P.Dragúň: MŠVVaŠ nepovaţuje turistiku za štandardný šport. Bolo by zo strany UMK moţné 

zapracovať na tom, aby neboli pochybnosti, či turistika je, alebo nie je šport? M.B.: moţné  

by to bolo, len či v konečnom dôsledku aj efektívne. Samotná klasifikácia v kategórii šport 

nič nezaručí, je mnoţstvo športov, ktoré štát nedotuje. P.Dragúň: 22.4. bude v Bratislave 

verejná diskusia (môţe sa prihlásiť kaţdý, kto zaplatí účastnícky poplatok) k príprave zákona 

o športe. Povaţujem za správne vstúpiť do tejto diskusie. M.B.: súhlasím, môţem sa 

zúčastniť. V.Gábriš: je k dispozícii maketa kvalifikačného preukazu, čo bola prezentovaná na 

rozšírenom zasadnutí UMK 31.3.2015? M.B.: to bola „predposledná“ verzia, členovia UMK 

ešte dali nejaké pripomienky, keď ich J.Kompán zapracuje, dáme maketu k dispozícii na web, 

bude sa dať stiahnuť a editovať, čiţe upraviť  - prepísať meno, stupeň kvalifikácie, turistickú 

špecializáciu/druh presunu, vloţiť fotografiu. Preukaz má prednú a zadnú stranu, po vytlačení 

na farebnej tlačiarni (v rozmere 85 x 55 mm, ako občiansky preukaz) treba preloţiť cez seba 

a zalaminovať. VV vzal informácie na vedomie, nové uznesenia k tomuto bodu neboli prijaté. 

 

5. Rôzne. 

5.1 Aktualizácia informácie o členskej základni KST. Podľa štatistiky z CRM je k 15.4.2015 

zakúpených 14 131 ks členských známok. Znamená to, ţe zvýšenie členského príspevku, 

kompenzované kvalitným hromadným celoročným cestovným poistením sa nestalo dôvodom 

plošného poklesu členskej základne. Niektoré RR vykazujú pokles, iné zasa nárast  členov, 

zrejme aj podľa toho, ako to kde bolo odprezentované. P. Dragúň osobitne poďakoval 

M.Zimanovi za iniciovanie rokovania s poisťovňou UNION a za zásluhu na vyrokovaní   

výhodných poistných podmienok. Zoznamy členov=poistencov sú priebeţne dopĺňané 

a opravované, nezaobíde sa to bez súčinnosti predsedov RR, ako to ukladá uznesenie 38/2015.   

5.2 Bezpečnostné prvky vo výbave turistov a značkárov KST. P.Dragúň navrhol vybaviť 

značkárov reflexnými vestami s potlačou (nápis ZNAČKÁR a logo KST). Poţiadal 

prítomného J.Puncochářa aby námet predniesol na najbliţšom zasadnutí Sekcie značenia. 

Ďalej P.Dragúň  informoval o ponuke reflexného prívesku s potlačou (logo KST), ktorý sa dá 

vyuţiť ako kľúčenka, alebo ako reflexný prvok na turistický batoh. Cena s DPH pri odbere 

nad 5 000 ks je 0,35 €/ks. Dal to ako námet na diskusiu, či venovať kaţdému, kto si kúpi 

členskú známku KST 2016, takýto propagačno-bezpečnostný „bonus“. 

M.Ziman: treba porovnať ceny od viacerých dodávateľov podobného sortimentu. 

A.Krištofová: najvýhodnejší by bol dodávateľ, čo nie je plátcom DPH (napr. A.Arnoldová?) 

5.3 P.Dragúň: V ČR funguje Alive-karta výhod, medzinárodne rozšírený, fungujúci systém 
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(viď: http://www.alive.cz/karta/) databáza pre kumulovanie zliav, určená  študentom, alebo 

členom športových zväzov a pod. 

Uznesenie 39/2015: VV ukladá preveriť aplikovateľnosť a moţné benefity Alive-karty pre 

členskú základňu KST. Z: P.Dragúň, M.Ziman; T: 17.6.2015  
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

5.5 KST so svojou členskou základňou a celoročnými aktivitami môţe byť atraktívnym 

partnerom, subjekty z komunálnej a podnikateľskej sféry však o tom treba informovať. 

Uznesenie 40/2015: VV ukladá spracovanie ponukového manuálu / ponukového listu, 

sumarizujúceho, čím je KST zaujímavé pre potenciálnych sponzorov a partnerov. 

Z: P.Dragúň, T: 17.6.2015 
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

5.6 Príprava stretnutia s vedením FREEMAP o.z.   

Uznesenie 41/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť prehľad TZT ktoré doteraz neboli 

zdigitalizované. Z: S.Andrási, E.Škutová; T: 17.6.2015 
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

5.7  62.CZ KST vo Veľkom Mederi. 

Uznesenie 42/2015: VV ukladá M.Herchlovi, aby z pozície člena VV KST a predsedu RR 

Trnava dohodol stretnutie s predsedom VÚC Trnava T.Mikušom, s cieľom získať podporu 

VÚC. Z: M.Herchl, T: 13.5.2015 
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

P.Dragúň namietol výšku ceny ubytovania pre delegátov a hostí zrazu. 

Uznesenie 43/2015: VV ukladá predsedovi OŠ 62.CZ KST preveriť moţnosť lacnejšieho 

ubytovania pre delegátov a hostí zrazu. Z: P.Dragúň, A.Ollé; T: 13.5.2015 
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

5.8 Schválenie pracovnej cesty. 

Uznesenie 44/2015: Na základe písomného pozvania z PTTK, VV schvaľuje cestu Š.Kuiša, 

člena medzinárodnej komisie KST a Ľ.Škumáta, povereného vedením sekcie LT, na 

zasadnutie OŠ IX.MZZT v Miedzygorze (PL) 23.5.2015, a zúčtovanie súvisiacich cestovných 

nákladov v zmysle VP 9/2011. Z: P.Dragúň, Š.Kuiš, Ľ.Škumát T: 23.5.2015 
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

5.9 Schválenie delegátov na hlavné letné podujatia KST. 

Uznesenie 45/2015: VV schvaľuje delegátov VV KST na hlavné letné podujatia nasledovne: 

- 44. zraz mladých vodákov KST, 25.-28.6.2015, Červený Kláštor – S.Andrási 

- 48. zraz VhT KST, 25.-28.6.2015, Tatranská Lomnica – P.Dragúň 

- 60. medzinárodný splav Dunaja TID, privítanie účastníkov na slovenskom úseku, 8.7.2015, 

  Bratislava – P.Dragúň, V.Gábriš 

- Majstrovstvá Slovenska v PTZ a 46. stretnutie TOM 5. -12.7.2015, V.Meder – S. Andrási  

- 62.CZ KST 9.-12.7.2015, Veľký Meder – P.Dragúň, A. Krištofová 

- Národný výstup na Kriváň, 15.8.2015, Liptovský Mikuláš – bude doplnené 

- 37. zraz cykloturistov KST, 27.-30.8.2015, Dolný Kubín – P.Dragúň 

- 47. tatranský okruh vodákov, 28.-31.8.2015, Liptovský Hrádok – bude doplnené 

a schvaľuje zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov delegátov v zmysle VP 9/2011. 

Z: delegáti, T: podľa termínu jednotlivých podujatí. 
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

5.10 Kontrola plnenia uznesení z januárového ÚR a VZ v Ţarnovici. 

Stav úloh, uloţených výkonnému výboru uznesením ÚR KST, zo dňa 9.1.2015: 

G1 – v omeškanom plnení, G2 – termín plynie, G3 – v plnení, G4 – v plnení. 

Stav úloh, uloţených výkonnému výboru uznesením VZ KST, zo dňa 10.1.2015: 

C1 – splnené, C2 – splnené, C3 – termín plynie, C4 – v plnení. 

5.11  P. Dragúňa zaujala moţnosť zadať prostredníctvom Google maps nasnímanie vybraných 

turistických trás. Navrhol vyzvať cez web členskú základňu KST, aby turisti vybrali 

http://www.alive.cz/karta/
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najkrajšie TZT, resp. najzaujímavejšie úseky vyznačených turistických chodníkov. Námetu by 

sa mala ujať propagačná komisia. 

5.12 Príprava 46.ERA konferencie v Bratislave. P.Dragúň odporúča oprieť sa o  profesionálne 

skúsenosti a zapojiť do prípravy konferencie ako organizačného garanta agentúru Supravia. 

D.Valúch to uvítal a podporil. Supravia zabezpečí porovnanie ponuky z Hotela TATRA 

s ponukou ďalších dvoch bratislavských hotelov, predloţí návrh a pod dohľadom D.Valúcha 

pripraví tri základné dokumenty pre účastníkov konferencie – trojjazyčný Prihláškový 

formulár, Odpovede na najčastejšie otázky (FAQ) a Predbeţný program. Sekretariát ERA-

EWV-FERP poţaduje uvedené materiály do 30.4.2015, pre publikovanie na webe ERA. 

Uznesenie 46/2015: VV schvaľuje zapojenie agentúry Supravia do prípravy 46. ERA 

konferencie, D.Valúchovi ukladá priebeţne informovať predsedu a VV o stave prípravy. 

Z: P.Dragúň, D.Valúch; T: 25.9.2015 (dovtedy informovať na kaţdom zasadnutí VV)   

5.14 Mail od sekretára KČT M.Nováčka – upozornenie na nevysporiadané pozemky na 

Kysuciach, ktoré v minulosti patrili do majetku KČST. 

Uznesenie 47/2015: VV ukladá majetkovej komisii preveriť reálnu moţnosť vyuţitia 

pozemkov po KČST, nachádzajúcich sa v katastri obce Makov a pripraviť pre VV informáciu 

s návrhom riešenia. Z: M.Herchl. T: 17.9.2015 
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

5.15  V tomto roku máme jubilejný 60. ročník TID a KST má záujem vysporiadať svoje staré 

podĺţnosti voči zahraničným partnerom (vznikli následkom toho, ţe plánovanú Kroniku TID 

k 50. výročiu sa nepodarilo zostaviť a vydať, hoci príspevky na jej vydanie KST vtedy prijal). 

A.Krištofová pripraví návrh splátkového kalendára, potrebuje k tomu podklady od 

Š.Bárányho (tid.sk). 

Uznesenie 48/2015: VV ukladá podpredsedníčke A.Krištofovej pripraviť v súčinnosti so 

sekciou VT a jej výborom tid.sk podklady pre návrh splátkového kalendára. 

Z: A.Krištofová, J.Šoffa, Š.Barányi, T: 17.6.2015 
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

5.16 Bola spotrebovaná zásoba pôvodného vydania záznamníkov TTO Najkrajšie vrcholy 

Slovenska a Za krásami Slovenska. 

Uznesenie 49/2015: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s propagačnou komisiou pripraviť 

návrh zabezpečenia novej edície tradičných záznamníkov.  

Z: V.Gábriš, J.Racek, M.Hučko; T: 19.8.2015 
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

5.17 Plán zasadnutí VV KST na druhý polrok 2015. 

Uznesenie 50/2015: VV schvaľuje plán svojich zasadnutí v druhom polroku 2015 

nasledovne: 

19.8.2015 v Bratislave od 12.00  

17.9.2015 v Bratislave, so začiatkom o 10.00  

14.10.2015  Chata na Kľačianskej Magure, so začiatkom o 9.00 

18.11.2015 vo Vyhniach, so začiatkom o 12.00 

09.12.2015 v Bratislave, so začiatkom o 12.00 

Z: P.Dragúň a všetci členovia VV, T: priebeţne do konca roku 2015 
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

5.18 Určenie termínu zasadnutia ÚR a XVII.VZ KST. 

Uznesenie 51/2015: VV schvaľuje návrh predsedu KST zvolať zasadnutie ÚR KST a XVII. 

valné zhromaţdenie KST do Ţarnovice, v termíne 8.- 9.4.2016. 

Z: P.Dragúň, T.Chudý, D.Valúch; T: v zmysle uznesenia  
Hlasovanie: ZA - 5 PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.  

5.19 VV odsúhlasil návrh programu svojho nasledujúceho, májového zasadnutia. 
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Po vyčerpaní programu predseda ukončil zasadnutie pribliţne o 19.30 

 

Zapísal: Dušan Valúch, GS KST 

 

                                                                                                Peter Dragúň 

                                                                                    predseda Klubu slovenských turistov 

 

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: za celý rok 2014 ani od začiatku 2015 doteraz nebola z ústredia poskytnutá pôţička.  

Uznesenie 29/2013: VV schválil návrh modelového textu Memoranda o spolupráci KST – 

OOCR a splnomocňuje predsedu KST predkladať ho na rokovaniach s oblastnými 

organizáciami cestovného ruchu (OOCR). Z: P. Dragúň, T: priebeţne  

Stav: v plnení.  

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 v predchádzajúcom období 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 v predchádzajúcom období prechodne vypustené zo sledovania, ale 

nikdy nebolo zrušené, je naďalej platné a záväzné. 

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

dosiahnuť rekonštrukciu poškodeného chodníka na Kriváň a získať súhlas na umiestnenie 

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

Z: P. Dragúň, 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. Sekcia PT zatiaľ zabezpečila 

technický nákres konštrukcie pre umiestnenie infopanelu (splnené U 26/2015),  

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.  
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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 

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 oslovená 

poisťovňa UNION nemá záujem zafinancovať vydanie 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: 

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. Bolo odoslané 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. 
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      Z: P. Dragúň, T: 10.10.2014   

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:  v plnení; v lete to bude treba predsedom pripomenúť. 

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:  v plnení, priebeţne to treba značkárom pripomenúť. 

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

rok 2015. Z: A.Krištofová, E.Škutová; T: priebeţne  

Stav: v plnení.                                               _ _ _ 
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