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Zápisnica 

zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

v Bratislave, dňa 19.8.2015 

 

 

Prítomní:  

členovia VV: P.Dragúň, A.Krištofová, T.Chudý, M.Herchl, V.Gábriš, M.Ziman, S.Andrási 

prizvaní: J.Racek, M.Hučko, E.Škutová, M.Kubla, Š.Gregorička, A.Mazániková, J.Pullmann 

(ospravedlnil sa), J.Puncochář, D.Valúch;  

prizvaní z externého prostredia: J.Harnochová (ERA-EWV-FERP), Z.Zvaríková (Supravia), 

M.Fajčáková (Sphere Card).  

 

Program podľa pozvánky: 

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

2. Hlavné podujatia KST (V.Gábriš, J.Racek) 

3. Aktuálne úlohy Sekcie značenia (P.Dragúň, E.Škutová) 

4. Aktuálne úlohy medzinárodnej komisie - ERA konferencia (P.Dragúň, D.valúch) 

5. Aktuálne úlohy propagačnej komisie – kalendár KST 2016, členský preukaz (M. Hučko) 

6. Aktuálne úlohy organizačnej komisie – príprava zmeny stanov (T.Chudý) 

7. Rôzne 

 

Zasadnutie otvoril  P.Dragúň. Privítal prítomných a poţiadal o doplňujúce, resp. pozmeňujúce 

návrhy k programu podľa pozvánky. Členovia VV akceptovali poţiadavku T.Chudého 

odročiť bod č.6 do programu nasledujúceho zasadnutia. P. Dragúň informoval, ţe k bodu 4 na 

zasadnutie prizval aj Janu Harnochovú, asistentku prezidentky asociácie ERA-EWV-FERP 

a Zitu Zvaríkovú z agentúry Supravia, k jednému z bodov v Rôznom – aplikovateľnosť 

vernostného programu Sphere card v podmienkach KST, bude informovať M.Fajčáková, 

poradie prerokovania jednotlivých bodov programu bude prispôsobené podľa príchodu 

prizvaných (pozn.: pre účely zápisnice zostáva poradie podľa pozvánky). Ďalšie pozmeňujúce 

návrhy neboli.   

 

1. Kontrola plnenia uznesení VV 

a) uznesenia splnené, alebo zrušené: č. 27, 156 a 178 z roku 2014; č. 01, 27, 34, 40, 57, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 z roku 2015. 

b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé 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: leto 2015 

Stav: bez zmeny. P.Dragúň poţiadal J.Raceka realizovať opravu bez ďalších odkladov. 

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: 19.8.2015 

Stav: M.Herchl navrhol uznesenie zrušiť, nakoľko poškodenie strechy víchricou v máji 2014 

si vynútilo začať opravou strechy, čím začala jej celková rekonštrukcia. Prebieha 

rekonštrukcia plynového hospodárstva, stav elktro-rozvodov a zásobovanie chaty elektrinou 

posúdi energetický audit o ktorý KST poţiadal Slovenské elektrárne a.s. 
VV hlasoval o zrušení uznesenia s výsledkom: za zrušenie 7, proti 0, zdržal sa 0.  

Uznesenie zrušené, vypúšťa sa zo sledovania. 

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

novú ţiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.  
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Z: P.Dragúň, E. Škutová, M. Belás, PT: 19.9.2015   
Stav: pripravuje sa podanie ţiadosti o akreditáciu dvojstupňovej odbornej prípravy značkárov 

(1.stupeň – značkár, 2.stupeň – inštruktor značenia) na akreditačnú komisiu MŠVVaŠ SR pre 

ďalšie vzdelávanie. Uznesenie zostáva v sledovaní. 

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: 19.9.2015 

Stav: TSK opäť zmenil podmienky v návrhu zmluvy. Uznesenie zostáva v sledovaní. 

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

CHMRŠ odbornú revíziu a revíznu správu. Z: M.Herchl, PT 19.8.2015 

Stav: uznesenie splnené, vypúšťa sa.  

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: 19.9.2015  

Stav: A.Krištofová poţiadala o vypustenie uznesenia, pretoţe stratilo zmysel. Po zapracovaní  

pripomienok bola na júnovom zasadnutí  VV KST schválená Smernica o účtovníctve  KST 

pre rok 2015, ktorá zahŕňa postup pri realizácii opráv. VP č.7 a 8 zostávajú nezmenené.  

Uznesenie sa vypúšťa ako bezpredmetné. Bolo schválené nové uznesenie U 73/2015, zapísané 

v závere kontroly úloh. 

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; KT: 31.12.2015 

Stav:  Vzhľadom na objem dát poţiadala E.Škutová o predĺţenie termínu do 31.12.2015.  

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: príspevok bol poukázaný na účet PTTK. Splnené, vypúšťa sa.  

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: 19.8.2015 

Stav: v plnení.  

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

turistického značenia pre jazdeckú turistiku (JT) a turistiku zdravotne postihnutých (TZP). 

Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 19.9.2015 

Stav: E.Škutová zohľadní pripomienky predsedu sekcie JT M.Hučka. 

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

TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 18.11.2015 

Stav: A.Krištofová zhrnula, čo zostáva spraviť: zbaviť TURSERVIS majetku, záväzkov 

a pohľadávok, predĺţené územné rozhodnutie ohľadom parcely na Skalke previesť na KST 

(doteraz ako stavebník figuroval Turservis), poţiadať o výmaz Turservisu z registra s.r.o., 

vypovedať Turservisu nájomnú zmluvu na uţívanie priestorov v sídle KST, ohlásiť zrušenie 

ţivností viazaných na Turservis. P.Dragúň poţiadal o predĺţenie termínu. 

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

štatutárom KST - P.Perhalovi a E.Fábryovej. Z: T.Chudý, A.Krištofová; PT: 19.9.2015 

Stav: podklady boli postúpené právnej kancelárii Schubert & partners. 

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

ďalšie dva roky. Z: P.Dragúň, M.Herchl; KT: 19.8.2015 

Stav: Stavebný úrad Krenica vydal rozhodnutie o predĺţení platnosti územného rozhodnutia. 

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; PT: 17.9.2015 

Stav: plynie predĺţený termín.  

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

sprístupniť na webe evidenciu drţiteľov výkonnostných odznakov. 

Z: M. Ziman, M.Petrík, sekretariát; PT: 19.8.2015 

Stav: čiastočne splnené. Zoznamy nie sú úplné.  

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; PT: 17.6.2015  

Stav:  splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

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

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

Z: P.Dragúň, T: 19.8.2015 

Stav:  splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

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

zdigitalizované. Z: S.Andrási, E.Škutová; T: 19.9.2015 

Stav: viď samostatný bod programu.  

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 4.7.2015 Košická Belá – S.Andrási  

- 46. stretnutie TOM 5. -12.7.2015, V.Meder – M.Šarvanec  

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

- Národný výstup na Kriváň, 15.8.2015, Liptovský Mikuláš – J.Racek 

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

- 47. tatranský okruh vodákov, 28.-31.8.2015, Liptovský Hrádok – M.Herchl 

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

Z: delegáti, T: podľa termínu jednotlivých podujatí. 

Stav: termín plynie. Delegáti informovali o uţ uskutočnených podujatiach, ocenili dobrú 

pripravenosť  a bezúrazový priebeh. J.Šoffa písomne informoval VV o dôvodoch, pre ktoré sa 

organizátori 47. tatranského okruhu vodákov rozhodli podujatie zrušiť (málo prihlásených, 

nízky stav vody) a dal návrh na náhradné pouţitie ušetrených prostriedkov sekcie VT.  

VV schválil návrh J.Šoffu  a delegátov na zostávajúce hlavné podujatia (obdobie september – 

november 2015. Nové uznesenia  č.74 a 75/2015 sú zapísané v závere kontroly úloh. 

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)   
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Stav: v plnení, informácia v samostatnom bode. 

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: T.Chudý, M.Herchl. T: 17.9.2015 

Stav: termín plynie. 

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

návrh zabezpečenia novej edície tradičných záznamníkov Za Krásami Slovenska a Najkrajšie 

vrcholy Slovenska. Z: V.Gábriš, J.Racek, M.Hučko; PT: 17.9.2015 

Stav: termín bol predĺţený. 

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  

Stav: termín plynie 

Uznesenie 55/2015: VV ukladá S.Andrásimu zvolať aktív Sekcie mládeţe s účasťou zástupcu 

VV KST, vo Veľkom Mederi, v termíne 62. CZ KST a personálne riešiť situáciu, ktorá 

vznikla dlhodobou pasivitou P. Perhalu na pozícii predsedu sekcie. Z: S.Andrási, T: 27.9.2015 

Stav: plynie termín posunutý na dátum konania medzinárodnej olympiády TOM.  

Uznesenie 56/2015: VV ukladá A.Krištofovej získať referenčné údaje k odhadu stavebných 

nákladov v podnikateľskom zámere Skalka, ktorý predloţili členovia majetkovej komisie 

KST M.Herchl a V.Povoda. Z: A.Krištofová, PT: 17.9.2015 

Stav: termín bol predĺţený.   

Uznesenie 57/2015: VV ukladá M.Herchlovi pripraviť so spolumajiteľom SHS JAMES návrh 

Výzvy na predloţenie ponúk, a modelovej nájomnej zmluvy pre výberové konanie na 

nájomcov Chaty pod Rysmi, Zbojníckej chaty, Chaty pri Zelenom plese a Chaty 

M.R.Štefánika na ďalšie 5-ročné obdobie, a predloţiť ju pred zverejnením na schválenie 

výkonnému výboru. Z: M.Herchl, T: 17.6.2015 

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 58/2015: VV schvaľuje do výberovej komisie pre výber nájomcov chát za KST 

P.Dragúňa, T.Chudého, A.Krištofovú, M.Herchla a V.Gábriša. 

Z: členovia výberovej komisie: T: 16.9.2015   

Stav: termín plynie  

Uznesenie 64/2015: VV schvaľuje rámcovú zmluvu KST s právnou kanceláriou Schubert & 

partners o poskytovaní právnej pomoci a poveruje predsedu KST podpísať ju.  

Z: P.Dragúň; T: 30.6.2015 

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 65/2015: VV schvaľuje zakúpenie publikácie TURISTIKA A ŠPORT V PRÍRODE 

a súvisiace zákony SR pre  regionálne rady KST. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 31.7.2015  

Stav: bola odoslaná objednávka. Splnené, vypúšťa sa.  

M.Herchl upozornil  na absenciu systematického dopĺňania kniţničného fondu KST o novo 

vydávané tituly s relevantnou témou. Varoval pred spoliehaním sa, ţe všetko je na internete. 

Uznesenie 66/2015: VV KST si osvojil pripomienky zástupcov KST a KČT v OŠ IX.MZZT 

k zápisnici zo stretnutia OŠ 23.5.2015,  ukladá sekretariátu zaslať, v koordinácii s KČT, 

uvedené pripomienky organizátorom IX.MZZT. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.7.2015  

Stav: pripomienky boli odoslané. Splnené, vypúšťa sa.  

Uznesenie 67/2015: VV berie na vedomie, ţe P.Perhala sa k 15.5.2015 písomne vzdal funkcie 

predsedu Sekcie mládeţe KST. Výkonný výbor poveruje vedením SM do volebného aktívu 

S.Andrásiho. Z: P.Dragúň, S.Andrási; T: ihneď. 

Stav:  V plnení. S.Andrási fakticky supluje predsedu uţ dlhšie, dočasne prevzal zodpovednosť 

za chod hlavných aktivít sekcie a ohlásil zvolanie volebného aktívu na 27.9. (viď U 55/2015). 
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Vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 68/2015: VV KST prerokoval materiály predloţené v rámci prípravy výberového 

konania na nájomcov chát (výzva na predkladanie ponúk, modelová nájomná zmluva, návrh 

výšky nájmu na jednotlivých chatách) a schvaľuje ich s pripomienkami. Ukladá sekretariátu 

oboznámiť spolumajiteľa SHS James s tými pripomienkami, ktoré sa týkajú chát 

v spoluvlastníctve. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: neodkladne.  
Stav: SHS James bol informovaný, dokumenty boli publikované. Splnené, vypúšťa sa.  

Uznesenie 69/2015: VV schvaľuje návrh Zmluvy o spolupráci so Závodiskom, š.p. a poveruje 

predsedu KST podpísať ju. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.6:2015  

Stav: Jednostranne za KST podpísaná zmluva bola odoslaná Závodisku š.p., doteraz sa 

nevrátila, turfová sezona sa medzičasom chýli ku koncu. Ak aj bola ponuka zľavneného 

vstupu pre členov KST na podujatia dostihového športu myslená váţne, plnenie zmluvy je 

reálne aţ v nasledujúcom roku. Vypúšťa sa zo sledovania.   

Uznesenie 70/2015: VV schvaľuje kumuláciu prostriedkov na pokračovanie rekonštrukcie 

Chaty M.R.Štefánika a  posun  prác do roku 2016. Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: priebeţne 

Stav: v plnení. Vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 71/2015/a: VV prerokoval a schválil udelenie čestných ocenení KST nasledovne: 

Strieborný odznak KST – R. Pribula, M. Frančák, Mgr. E. Hanzlíková, Ing. A. Hutko, Ing. Š. 

Karolčík, J. Kudja, V. Lamoš, Ľ. Petrovič, Ľ. Ruman, M. Stuchlý, P. Šuták, P. Uhrín; E. 

Raţdíková, J. Mikušová; Zlatý odznak KST – I. Sutóris, Š. Homoľa, M. Dukát, Š. Bárány, M. 

Fiedler, I. Fenes, P. Martinček, P. Radics;  

b) VV berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST: 

Čestné uznanie KST – A. Herčútová, Mgr. P. Kučera PhD, Mgr. J. Kučerová PhD, Ing. D. 

Rusnák, V. Sauch, Ing. Ľ. Sokol, Mgr. Z. Sokolová, M. Chorvát, A. Marmanová; 

Ďakovný list KST – J. Mitaľ, R. Blaho,  A. Briţáková, P. Ďurkovič, A. Furielová, J. Muráň;  

c) VV postupuje návrh na udelenie plakety A.Lutonského Marte Trebatickej (ročník 1925) 

Ústrednej rade KST. 

VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia a odoslať navrhovateľom. 

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.7.2015 

Stav: ocenenia boli vystavené a odoslané navrhovateľom. Splnené, vypúšťa sa.  

Uznesenie 72/2015: VV schvaľuje pracovnú cestu člena majetkovej komisie  J.Polomského 

na chaty v majetku KST a zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov podľa VP 9/2011. 

Z: P.Dragúň, J.Polomský, sekretariát; T: 30.6.2015  

Stav: pracovná cesta bola vykonaná a zúčtovaná, cieľ bol splnený. Vypúšťa sa zo sledovania. 

Nové uznesenia schválené v rámci kontroly úloh: 

Uznesenie 73/2015: VV ukladá predsedom majetkovej a ekonomickej komisie KST 

dohodnúť na najbliţšom stretnutí zmiešanej majetkovej komisie spolumajiteľov 

vysokotatranských chát KST a SHS JAMES prípadné zmeny oproti roku 2015 do Smernice 

o účtovníctve pre rok 2016. Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: 16.9.2015 
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie 74/2015: VV schvaľuje náhradné pouţitie prostriedkov sekcie VT, ušetrených 

zrušením podujatia 47. tatranský okruh vodákov v zmysle návrhu predsedu sekcie: preplatenie 

faktúry Petit s.r.o.(objednávka KST 020/015), za výrobu pamätných vlajok pre Stretnutie 

mladých vodákov 2015 (200 €); príspevok   na čiastočnú úhradu dopravných nákladov člena 

sekcie J.Barana, zabezpečujúceho od 23.7 do 1.9.2015 verejnú iniciatívu „Za ţivé rieky“  

proti bezhlavej výstavbe MVE (100 €); príspevok  na prepravu  vodákov a ich plavidiel – 

autobus s prívesom –  na podujatie Plavba veteránov 13.9. 2015 (100 €).  

Z: J Šoffa, A.Krištofová; T: 17.9.2015 
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 
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Uznesenie 75/2015: VV schvaľuje delegátov VV KST na hlavné podujatia, ktoré sa konajú 

v období  september  aţ november 2015, nasledovne: 

12.9.           Medzinárodné majstrovstvá PTZ, Mikulášovice (ČR) – S. Andrási 

24.-26.9.     46. ERA konferencia, Bratislava – P.Dragúň, D.Valúch, 25.9. aj E.Škutová 

25.-26.9.     7. Stretnutie priaznivcov KST, Oščadnica - Veľká Rača – A.Krištofová  

26.-27.9.     11. Medzinárodná olympiáda TOM, Trebišov – S. Andrási 

27.9.           Otvorenie EURORANDO 2016, Hrčava (ČR) – P.Dragúň, J.Racek 

17.10.         2. Turisticko-lesnícky pochod J.D.Matejovie, Zámutov – S. Andrási 

13.-15.11.   44. Poslední puchýř, Znojmo (ČR) – P.Dragúň, J.Racek 

28.11.         35. Festival Ľudia a hory, Turčianske Teplice  – V. Gábriš 

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

Z: delegáti, sekretariát; T: podľa termínu jednotlivých podujatí. 
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

 

2. Hlavné podujatia KST (V.Gábriš, J.Racek) 

Predseda sekcie PT J.Racek informoval o podujatiach, na ktoré metodicky dohliada S-PT: 

52.Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Detva – Poľana -  veľmi dobre pripravené 

podujatie. Účastníkov bolo viac neţ 1000, čo spôsobilo isté problémy na výstupovej trase 

(zápcha pri vodopáde), na Poľane nestíhalo občerstvenie, ale počasie prialo, takţe náladu to 

nepokazilo. Štafetu prevzali zástupcovia KST Stará Turá. P.Dragúň pripojil aj kritický 

postreh: tradičná súčasť podujatia, takzvaná beseda čitateľov s redaktormi časopisu, dala len 

málo priestoru na otázky k obsahu a smerovaniu KS, redakcie by mohla lepšie vyuţívať 

takúto moţnosť získať spätnú väzbu od čitateľov – turistov. 

62. CZ KST  a 46. stretnutie TOM Veľký Meder – zúčastnilo sa 450 dospelých a 90 

mládeţníkov. Organizátori napriek minimu skúseností podujatie zvládli. Prevládalo horúce 

letné počasie, takţe viacerí účastníci uprednostnili kúpanie pred turistickou ponukou. 

Oficiálne vyhodnotenie ešte nie je k dispozícii.  

2. stretnutie turistov na Chate M.R.Štefánika – turisticko-spoločenské podujatie organizované 

spolu so Štefánikovou spoločnosťou a členmi dobrovoľnej  horskej sluţby k dátumu výročia 

narodenia jedného z najvýznamnejších slovenských štátnikov. Zúčastnilo sa asi 200 turistov.  

Národný výstup na Kriváň – bolo vydaných 600 účastníckych listov ale účastníkov zrejme 

bolo viac neţ 1000. Poludňajšia búrka spôsobila značný zmätok a útek ľudí z vrcholového 

úseku. Poznatky pre budúcnosť: termín podujatia treba nechať na organizátorov; účastníci 

musia dostať inštrukciu ako sa správať v prípade búrky. 

7. stretnutie priaznivcov KST, Oščadnica – Veľká rača – podujatie ešte len bude. Obec a KST 

Oščadnica spolu s RR KST Čadca sú v plnej príprave, sú to skúsení organizátori.  

2. Lesníckym chodníkom J. Dekreta Matejovie, Zámutov (Slanské vrchy) – pripravuje KST 

Perun Zámutov s miestnym lesným závodom. Spoluorganizátori z Lesnícko–drevárskeho 

múzea vo Zvolene navrhli  pre 3.ročník v roku 2016 lokalitu Pilsko. P.Dragúň navrhol 

alternatívne Kulháň v Povaţskom Inovci, aby sa pravidelne striedali stred, východ a západ 

Slovenska. J.Racek preverí ochotu LDM akceptovať tento protinávrh. Čo sa týka spolupráce 

KST a LESY SR, š.p., bolo schválené nové uznesenie: 

Uznesenie 76/2015:  VV ukladá predsedovi KST vyvolať stretnutie s vedením Lesy SR, š.p. 

s cieľom  aktualizovať návrh zmluvy o spolupráci z roku 2011. Z: P.Dragúň, T: 17.9. 2015 
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

Stále sa nikto neprihlásil na organizáciu 63.CZ KST 2016, pôjde opakovaná výzva. V zálohe 

je moţnosť spraviť letný zraz KST popri 1. Medzinárodnom letnom zraze turistov V4, 

Ostravice – Lysá hora, tak ako to urobí KČT. Na to ale treba  predbeţný súhlas organizátorov, 

predseda KST ho skúsi získať pri svojej účasti na slávnostnom otvorení Bezručovej chaty na 

Lysej hore, začiatkom septembra. 
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Ďalšie úlohy sekcie: do návrhu rozpočtu 2016 treba dať náklady na výrobu chýbajúcich 

odznakov VOPT a na vydanie novej edície záznamníkov k TTO Za Krásami Slovenska 

a Najkrajšie vrcholy Slovenska (úlohy sú zakotvené v uzneseniach VV).  

P.Dragúň poďakoval za aktívnu činnosť sekcie PT a vyslovil ţelanie, aby sa J. Racek uţ 

dostal aj k dlhodobo odkladanej oprave/výmene plotu vo dvore sídla KST. 

 

3. Aktuálne úlohy Sekcie značenia (P.Dragúň, E.Škutová) 

3.1 Metodika a financovanie turistického značenia pre JT (príprava doplnenia STN). Vleklý 

spor medzi SJT a SZ ohľadom terminológie, postupu pri schvaľovaní navrhnutých trás 

a alokácie zdrojov na ich vyznačenie, bol riešený v priamej konfrontácii predsedov sekcií. 

Závery: SZ sa aktívnejšie zapojí do plnenia formálnych náleţitostí schvaľovania jazdeckých 

trás, ktoré sú uţ vytýčené, SJT v spolupráci so značkármi (predsedami komisií značenia pri 

RR) skompletizuje potrebnú schvaľovaciu dokumentáciu (súhlasy vlastníkov, súhlasy 

orgánov  ŢP, atď.). SJT dodá  opravený text pre doplnenie do STN, v projekte MŠVVaŠ pre 

rok 2016 bude uvedené, ţe KST ţiada o prostriedky na značenie pre pešiu, lyţiarsku 

a jazdeckú turistiku. P.Dragúň poţiadal obe sekcie o konštruktívnejší prístup, vzájomný 

rešpekt a súčinnosť. 

3.2 Digitalizácia TZT. E.Škutová: úlohu som preniesla na predsedov komisií a opakovane 

ţiadala  o jej plnenie, no viac-menej bez odozvy. Je to problém starších ľudí, ţe prácu s GPS 

alebo smartfónom s potrebnou aplikáciou väčšinou neovládajú a nemajú záujem sa ju naučiť. 

Š.Gregorička: okrem toho, stopa ktorú robí značkár pri obnove značenia nie je vhodná na 

digitalizáciu, neţiadajte digitalizovanie trasy od značkárov, to by mal robiť chodec kráčajúci 

priamo, bez odbočovania, návratov, atď., čo keby si ľudia v kluboch rozdelili trasy vo svojom 

okolí? P.Dragúň: presne tak som si to predstavoval. A teda v akom stave je plnenie uznesenia 

VV č.193/2014? M.Kubla: 80 % trás je zdigitalizovaných (poväčšine ľuďmi mimo KST), 

niektoré sú čiastočne, niektoré vôbec. E.Škutová poţiadala o predĺţenie termínu do konca 

roka 2015. 

3.3 Značenie s podporou TSK – E.Škutová: Trenčiansky samosprávny kraj prípravu Zmluvy 

o dielo neúnosne naťahuje, zmluva stále nie je podpísana, keď nebude do konca augusta, 

realizáciu nestihneme a hrozí tam penále. P.Dragúň: zmluvu podpíšem, aj keď mešká.  

3.4 Záloţné projekty. P.Dragúň informoval, ţe v júli nečakane „ponúkli“ z ministerstva 

(MDVRR, sekcia cestovného ruchu) 80 tisíc € na značenie. Bolo to ale spojené s takými 

podmienkami, ţe sme museli s poďakovaním odmietnuť. Je z toho poučenie: Sekcia značenia 

musí mať v zásobe projekty „do zálohy“  - pre prípad neočakávaného získania prostriedkov. 

E.Škutová: viem si predstaviť objednávku slepých (nepopísaných) smeroviek, trebárs aj 

drahších, smaltovaných, len kde ich uskladníme?  

Uznesenie 77/2015:  VV ukladá sekcii značenia pripraviť záloţné projekty na účelné pouţitie 

finančných prostriedkov v prípade ich neplánovaného získania.  

Z: S Andrási, E.Škutová; T: 31.12.2015 
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

3.5 Ţiadosť o akreditáciu školenia značkárov, uznesenie VV č. 55/2014 – E.Škutová: 

pripravila som podklady pre nové podanie  ţiadosti na akreditačnú komisiu pre ďalšie 

vzdelávanie a poţiadala o pomoc učebno-metodickú komisiu, členovia UMK sa k tomu 

nemajú. Na stránke ministerstva  je 14-stranový pokyn na vypracovanie ţiadosti, kto má teraz 

čas študovať to? Moţno v zime... 

3.6 P.Dragúň: vedeli by sme vyuţiť smerovníky na inštaláciu QR kódov? E.Škutová: stĺpik 

smerovníka je oblý, čo by komplikovalo zosnímanie kódu. Tento technický problém by sa 

vyriešiť dal – upevniť na stĺpik, rovnako ako smerovky, pevný podklad cca 10 x 10 cm. Lenţe 
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podstatné je vytvorenie zásobníka informácií, ktoré by sa cez QR kód načítavali. Kto by ich 

vytvoril? Sekcia značenia na to kapacity nemá. 

3.7 Komunikácia sekcie s verejnosťou. P.Dragúň: turisti sa sťaţujú, ţe niektoré TZT sú 

zanedbané, staré smerovníky zhrdzavené a nečitateľné. Aký má sekcia prehľad, ktoré trasy 

boli kedy obnovené? E.Škutová: evidujú si to predsedovia komisií značenia, prehľad 

v súhrnnej tabuľke sa dá spraviť, ale vystaviť na web kto čo kedy obnovoval nepovaţujem za 

účelné. P.Dragúň: stačil by zoznam TZT, kde by bol uvedený rok poslednej obnovy. Reaguje 

sekcia na podnety z terénu? E.Škutová: mnoho podnetov chodí na značenie@kst.sk, táto pošta 

sa na sekciu dostáva len sprostredkovane, cez sekretariát. P.Dragúň: dá sa to presmerovať. 

3.8 Nový značkársky program – v akej fáze je jeho príprava? Š.Gregorička: zauţívalo sa 

hovoriť o programe, ale je to rozsiahlejšia úloha  - vybudovanie intranetu, na ktorý je jednak 

centrálny prístup (sekcia), jednak prístup z regiónov (komisie) a je tam: 

- evidencia značkárov (zmluvy, školenia, atď.) 

- značkári a údrţba chodníkov (nasadenie v konkrétnom roku na konkrétnu trasu) 

- trasy (priebeh, revízie, rok obnovy) 

- objednávky smeroviek (prepojenie na priebeh trás) 

- výstrahy (kalamity, iné obmedzenia) 

E.Škutová: Web-hosting pre tento značkársky intranet nateraz súkromne poskytuje 

Š.Gregorička, treba zabezpečiť externé úloţisko na náklady KST. P.Dragúň: Sekcia má 

prostriedky, naplánujte to. Z časových dôvodov P.Dragúň tento bod ukončil konštatovaním, 

ţe problematika značenia je enormne široká, čo kladie nároky na ľudí v sekcii. Musia si 

rozdeliť dohľad nad jednotlivými činnosťami aby nezostávalo všetko na predsedníčke. 

 

4. Aktuálne úlohy medzinárodnej komisie (P.Dragúň, D.Valúch) 

4.1 Príprava ERA konferencie. K tomuto bodu boli prizvané J. Harnochová z praţského 

sekretariátu ERA a Z. Zvaríková z agentúry SUPRAVIA. 

J.Harnochová, asistentka prezidentky asociácie ERA-EWV-FERP, poďakovala aktuálnemu 

vedeniu KST, ţe prevzalo záväzok bývalého vedenia a pripravuje 46.ERA konferenciu 

v Bratislave. Predstavila hlavné ERA témy, aktivity a podujatia, načrtla priebeh konferencie 

a jej význam pre KST, pozvala členov VV na odbornú časť programu (know-how sessions) 

v piatok 25.9. Z.Zvaríková poskytla informácie v akom štádiu je príprava, aký je počet 

registrovaných delegátov a hostí (blíţi sa k 60-ke), zabezpečenie transferov a sluţieb 

(hotelové ubytovanie so stravou, tlmočenie), stretnutie s novinármi, sprievodný program 

(turistické exkurzie v Bratislave a okolí) a prepojenie na otváracie podujatie EURORANDO 

2016. V následnej diskusii sa A.Krištofová  zaujímala o rozpočet podujatia a poţiadala 

o návrh zmluvy, so zadefinovaním agentúrnej provízie. Z.Zvaríková: pripravíme. V prípade 

ziskovosti je to 10%. M.Ziman sa zaujímal o zborník z konferencie a dal návrh aby bol VV 

aspoň raz ročne informovaný, čo nové v ERA. J. Harnochová: najlepšie je priebeţne sledovať 

web stránky asociácie, tam sú aj konferenčné materiály. M. Herchl spomenul staršie ERA 

aktivity a zaujímal sa, či sa v krajine poriadajúcej ERA konferenciu uţ neorganizuje tzv. 

Týţdeň turistiky. J.Harnochová: od toho sa upustilo, je to organizačne neúnosné starať sa 

o hladký priebeh konferencie a zároveň o program pre turistické skupiny.  

P.Dragúň poďakoval za priblíţenie problematiky okolo prípravy konferencie. 

4.2 Účasť KST na príprave medzinárodných zrazov. V roku 2016 bude aj zimný aj letný 

medzinárodný zraz, v ďalších rokoch by sa to malo striedať. V organizačnom štábe 9. 

medzinárodného  zimného zrazu Miedzygorze (PL), 11.-14.2.2016 je za sekciu LT Ľuboš 

Škumát, za medzinárodnú komisiu Š.Kuiš. Do konca augusta bude na web KST zavesená 

prvá informácia/propozície, prihláškový formulár ešte nie je k dispozícii. Informácia bude 

priebeţne aktualizovaná, prihlášky treba zasielať na sekretariát KST.  

mailto:značenie@kst.sk
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Z iniciatívy KČT sa podarilo skonkretizovať ideu medzinárodného letného zrazu turistov 

(MLZT) krajín V4, t.j.  na rozdiel od zimného zrazu (PTTK-KČT-KST), organizácia letného 

zrazu bude rotovať medzi 4 krajiny, vrátane Maďarska. Za KST sa na príprave štatútu podieľa 

Š.Kuiš. Je snaha, aby Štatút ako základný dokument MLZT podpísali predstavitelia KČT, 

KST, PTTK a MTSZ počas ERA konferencie v Bratislave. Organizátorom 1.MLZT Ostravice 

– Lysá hora bude KČT- Moravskoslezská oblast, zraz sa uskutoční 30.6. - 3.7.2016. Na webe 

je zatiaľ len propagačný leták, informácia bude postupne dopĺňaná.  

4.3 IVV aktivity koordinuje kooptovaný člen medzinárodnej komisie KST M.Fulka.  

Výkonný výbor vzal informácie na vedomie. 

 

5. Aktuálne úlohy propagačnej komisie (M. Hučko) 

5.1 Príprava Kalendára 2016. Po prvý krát majú organizátori podujatí posielať prihlášky 

výlučne len cez CRM, moţno aj z toho dôvodu je počet prihlášok zatiaľ nízky. 

Prostredníctvom predsedov RR treba upozorniť odbory/kluby aby dodrţali termín uzávierky 

prihlášok 20.9.2015. Tým, čo nevedia heslo pre vstup do CRM, sekretariát sprostredkuje 

vygenerovanie nového. Zároveň treba aktualizovať a skompletovať textovú časť kalendára.  

5.2  Nový model členského preukazu. Potenciálnym „koprodukčným“ partnerom bola najprv 

poisťovňa UNION, to padlo. Teraz sa rokuje o moţnosti a podmienkach spojenia preukazu so 

zľavovou kartou SPHERE Card.  Informácie potrebné pre rozhodnutie VV treba získať do 

nasledujúceho zasadnutia.   

5.3  Propagačný materiál – skladačka „Klub slovenských turistov“ vydanie z roku 2012 bolo 

spotrebované, v nadväznosti na uznesenie VV č.40/2015 (tzv. ponukový manuál pre 

prípadných partnerov KST) má zmysel pripraviť nové vydanie, s upraveným textom.   

5.4 Záznamníky TTO Za Krásami Slovenska a Najkrajšie vrcholy Slovenska (uznesenie VV 

č.49/2015) boli spotrebované, pre prípravu reedície je potrebné digitalizovať obsah. 

VV vzal informácie na vedomie.  

 

6. Rôzne 
6.1 SPHERE CARD. Prizvaná M.Fajčáková predstavila vernostný program postavený na tom, 

ţe drţiteľ karty má  vo vybraných predajniach a podnikoch sluţieb zľavu a to minimálne 5% 

na tovar a 10% na sluţby. Aktívnym vyuţívaním  karty pri nákupe rôznych  artiklov beţnej 

spotreby môţe 4-členná rodina ušetriť údajne aţ niekoľko sto €/ročne. Kartu vyuţívajú rôzne 

organizácie, zakúpia ju ako druh benefitu pre svojich zamestnancov, resp. členov. Cena karty 

na 3 roky je 3 €. Ku karte sa dodáva registračný lístok, je moţnosť spárovania s databázou 

členov KST, takţe personalizovaná karta by zároveň mohla byť členským preukazom, 

v takom prípade by bola dodaná s tzv. deštrukčnou známkou platnou 1 rok. A.Krištofová sa 

zaujímala o moţnosť zaplatiť za kartu v troch ročných splátkach po 1€ ročne. M.Fajčáková  

zistí a bude informovať. 

Uznesenie 78/2015: VV poveruje štatutárov pokračovať v rokovaní s manaţmentom 

vernostného programu SPHERE CARD o podmienkach získania karty pre  členov KST 

a informovať VV na nasledujúcom zasadnutí. Z: P.Dragúň, A.Krištofová;  T: 17.9.2015 
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

6.2 Vodojem pre Téryho chatu. Po diskusii k cenovej ponuke, ktorú sprostredkoval člen 

zmiešanej majetkovej komisie spoluvlastníkov chát L.Gancarčík (SHS JAMES), bol 

dodávateľ väčšinou hlasov schválený. 

Uznesenie 79/2015: VV schvaľuje objednávku vodojemu (nádrţ +vodárnička) pre Téryho 

chatu podľa ponuky p. Čepila, Ekoservis Slovensko s.r.o. zo 6.8.2015, v cene 3 357,79 €. 

Z: A.Krištofová; T: 31.8.2015 
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 1, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 
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P.Dragúň podporil poţiadavku V.Gábriša, aby sa do zápisu dostal pokyn pre majetkovú 

komisiu: v budúcnosti je nutné k cenovým ponukám vţdy dodať relevantné podklady 

umoţňujúce komplexné posúdenie, pri objednávkach nad 2000 € treba výberové konanie. 

6.3 S.Andráši  predloţil ţiadosť sekcie mládeţe o navýšenie rozpočtu z peňazí ktoré nabehli 

na účet KST z 2%, aby mali na dopravu na medzinárodné majstrovstvá PTZ, ktoré budú 

v Mikulášoviciach, severozápadné Čechy. 

Uznesenie 80/2015: VV schvaľuje navýšenie rozpočtu sekcie mládeţe (z 2%) o 500 €, pre 

pouţitie na úhradu dopravných nákladov reprezentácie KST cestujúcej na medzinárodné 

majstrovstvá PTZ 2015 v Mikulášoviciach (ČR). Z: A.Krištofová; T: 31.8.2015 
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

6.4 Člen UMK J.Kompán skompletizoval učebné texty - skriptá pre školenie inštruktorov 

1.stupňa. Budú k dispozícii v elektronickej podobe, ale UMK odporúča texty aj vytlačiť. 

M.Ziman a D.Valúch získali niekoľko referenčných cenových ponúk na tlač. Na základe 

porovnania  cien bola za dodávateľa navrhnutá spoločnosť ISMC. 

Uznesenie 81/2015: VV schvaľuje vytlačenie učebných textov pre inštruktorov, v náklade 

500 kusov, schvaľuje objednávku tlače od spoločnosti ISMC, v limitnej cene 900 € + DPH.  

Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 30.9.2015 
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

6.5 M.Herchl upozornil na to, ţe ak dá účastník školenia VhT na zúčtovanie doklady 

s pečiatkou Sekcie VhT, je to nezúčtovateľné, keďţe sekcia (a platí to pre všetky sekcie KST) 

nemá právnu subjektivitu. A.Krištofová: riešením bude, ak do Smernice o účtovníctve KST 

pre rok 2016 zakotvíme, ţe sumy, napr. do výšky 300 €, schválené v rozpočte KST na nejaké 

podujatie či vzdelávaciu aktivitu, nemusia byť zdokladované účtenkami/faktúrami, ale len 

kópiou prezenčnej listiny.    

6.6 Zaobstaranie publikácie o histórii turistiky.  

Uznesenie 82/2015: VV schvaľuje nákup 10 ks publikácie V.Bártu a L.Khandla História 

turistiky na území Slovenska od Štúrovcov po dnešok, v cene 14,98 €/kus + poštovné, pre 

propagačné účely. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 30.9.2015 
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

6.7 A.Krištofová informovala o výsledku Účtovnej závierky 2014. 

Uznesenie 83/2015: VV schvaľuje účtovnú závierku roka 2014 a preúčtovanie hospodárskeho 

výsledku roku 2014 na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov. 

Z: A.Krištofová; T: 19.8.2015 
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

6.8 Určenie termínov inventarizácií  na jednotlivých objektoch. 

Uznesenie 84/2015: VV ukladá vykonať  v roku 2015 inventarizácie týchto objektov:  
- sídlo KST, Bratislava: predseda IK J.Puncochář, členovia D.Valúch, I.Ovečková; T:?   

- Chata M.R.Štefánika: predseda IK A.Krištofová, členovia M.Ziman, A.Gáliková; T: 30.9.2015 

- Chata pod Rysmi: predseda IK V.Gábriš, členovia S.Andrási, J.Polomský, +1; T: 3.- 4.10.2015 

- Zbojnícka chata: predseda IK P.Dragúň, členovia T.Chudý, J.Polomský, +1; T:? 

- Chata pri Z.plese: predseda IK J.Pullmann, členovia A.Mazániková, J.Polomský, +1; T:? 

Z: A.Krištofová, predsedovia IK; T: 31.10.2015 
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

6.9  D.Valúch oboznámil VV s návrhmi na ocenenia, ktoré prišli od minulého zasadnutia. 

Uznesenie 85/2015: a) VV schvaľuje udelenie strieborného odznaku KST Jozefovi Gaţovi; 

b) VV berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST nasledovne: 

Čestné uznanie KST – Ivan Volf, Jozef Hajnovič, Vladimír Čaban, Helena Cerovská, Juraj 

Kalamár, Anna Strapková; Ďakovný list KST – Jozef Černák, Anna Gaţová, Boţena 

Sládoková. VV ukladá  sekretariátu vystaviť  schválené ocenenia a odoslať navrhovateľom. 

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.8.2015 
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 
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6.10 Pracovné cesty. 

Uznesenie 86/2015: VV schvaľuje pracovné cesty: 

- E.Škutovej do Zlína, dňa 20.8.2015, na základe poţiadavky sekcie značenia KČT 

koordinovať značenie cezhraničných cyrilo-metodských trás; 

-  P. Dragúňa  na slávnostné  otvorenie  Bezručovej  chaty, dňa 5.9.2015, na pozvanie KČT; 

a zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov podľa VP 9/2011. 

Z: P.Dragúň, E.Škutová, sekretariát; T: podľa textu  
Hlasovanie: ZA – 7, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

6.11 T.Chudý poţiadal, aby bola členskej základni KST najneskôr do nasledujúceho 

zasadnutia VV sprístupnená informácia, ţe sa pripravuje  modernizácia a zjednodušenie 

Stanov KST a ţe návrhy v tomto smere je moţné zasielať organizačnej komisii KST do konca 

októbra 2015.  

6.12 P.Dragúň navrhol program nasledujúceho zasadnutia VV. 

 

Po vyčerpaní programu predseda ukončil zasadnutie pribliţne o 19.45 hod. 

 

Zapísal: D.Valúch 

                                                                                                     Peter Dragúň 

                                                                                       predseda Klubu slovenských turistov 

  

PRÍLOHA 

b) 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: v plnení. Za celé obdobie 2014 - 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. Bez konkrétneho efektu. 

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, PT: 19.8.2015. 

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 
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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 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. 

Druhá splátka (cca 565 €) bola uhradená 12.5.2015. 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: 19.9.2015 

Stav: na základe prezentácie Sphere card bola otvorená diskusia o moţnosti vydania 

integrovanej identifikačnej karty – členský preukaz KST ako súčasť zľavovej karty SPHERE. 

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 
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Stav: v plnení. S vysokou účasťou (odhadom 1 700 turistov) sa uspešne uskutočnilo 52. 

stretnutie, bola odovzdaná štafeta organizátorom 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   

Stav: zmluva bola podpísaná v uvedenom termíne, 27.5. bolo kontrolné stretnutie P.Dragúňa, 

M.Hučka a D.Valúcha s predstaviteľom ISMC, ohľadom prípravy kalendára 2016. Bola 

spresnená súčinnosť KST a ISMC pri získavaní inzercie.  

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. 

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.  

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. 

mailto:ustredie@kst.sk
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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. 

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. 

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

Z: A.Krištofová; T: priebeţne, do 31.12. 2015 

Stav: v plnení. 

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  

Stav: v plnení. 

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

19.8.2015 v Bratislave, od 10.00  

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 10.00 

09.12.2015 v Bratislave, so začiatkom o 10.00 

Z: P.Dragúň a všetci členovia VV, T: priebeţne do konca roku 2015 

Stav: v plnení. 

Uznesenie 54/2015: VV schvaľuje doplnenie zásad prípravy celoslovenských zrazov 

o pravidlo: ak organizátor nemá moţnosť zabezpečiť ubytovanie VIP hostí v turistickej 

cenovej triede, z rozpočtu KST nebude uhradená plná cena ubytovania, ale poskytnutý len 

príspevok na ubytovanie, v limite 20 € na osobu. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, T: trvale 

Stav: v plnení.  
_ _ _ 


