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Zápisnica 

zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

vo Vyhniach, 18.11.2015 
 

Prítomní:   

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

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

               z externého prostredia Ing. Letko, Unionsoft.  

Ospravedlnili sa: T. Chudý. 

 

Program podľa pozvánky: 

1. Kontrola plnenia uznesení VV; P.Dragúň, D.Valúch 

2. Aktuálne úlohy majetkovej komisie KST; M.Herchl 

3. Predbežný rozpočet KST na rok 2016; A.Krištofová 

4. Stav prípravy 49. ZZ KST v Banskej Štiavnici; M.Ziman 

5. Aktuálne úlohy a otázky Sekcie značenia, zjednodušenie administratívy; E.Škutová 

6. Prezentácia programu MEMBERY (komplexná platforma pre riadenie organizácií 

    s početnou členskou základňou; Ing. Letko, Unionsoft) 

7. Rôzne 

 

P.Dragúň privítal prítomných, ospravedlnil neúčasť T.Chudého, navrhol zaradiť na úvod 

prezentáciu Ing. Letka zo spoločnosti Unionsoft – predstavenie platformy MEMBERY. 

Neboli námietky ani ďalšie pozmeňovacie návrhy k programu zasadnutia.  

(pozn: pre účely zápisnice idú body v poradí podľa pozvánky) 
  

1. Kontrola plnenia uznesení VV 

a) splnené: 76, 84, 91, 100, 104, 105, 106 všetky z roku 2015; z dlhodobých úloh vypustené 

181/2014, 14/2015, 37/2015, 50/2015 - vzťahovali sa na končiaci kalendárny rok 2015. 

b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: žiadne 

c) uznesenia v sledovaní: 

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

novú žiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.  

Z: P.Dragúň, E. Škutová, M. Belás, PT: 9.12.2015   
Stav: podklady žiadosti boli zaslané na posúdenie kontaktnej osobe akreditačnej komisie pre 

ďalšie vzdelávanie, Bibiane Lazarovej (MŠVVaŠ, sekcia celoživotného vzdelávania), 

vyjadrenie zatiaľ neprišlo. Úloha pre sekretariát: urgovať. 

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

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

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

Z: S.Andrási, E.Škutová; KT: 31.12.2015 

Stav:  plynie predĺžený termín.  

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

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

Z: M.Herchl, PT: 9.12.2015 

Stav: p. Komzalovi  (Rheinzink SK, s.r.o.) boli odoslané kontaktné údaje za KST. 

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: 31.12.2015 
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Stav:  do STN treba doplniť aj pravidlá koexistencie TZT a značenia tématických pútnických 

ciest (Mariánska, Jakubská, Barborská, atď.), termín bol predĺžený do konca roka.  

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

TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, PT: 9.12.2015 

Stav: plynie predĺžený termín. Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti bol odoslaný na 

Okresný súd . Čaká sa na vyjadrenie súdu. 

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

štatutárom KST - P.Perhalovi a E.Fábryovej. Z: T.Chudý, A.Krištofová; PT: 9.12.2015 

Stav: kontrolu účtovnej evidencie týkajúcej sa Domu turistiky Bardejov za inkriminované 

obdobie preskúma revízna komisia.  

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: 9.12.2015 

Stav: sekcia lyžiarskej turistiky – úlohu plnia, zoznamy sú v stave kompletizovania, sekcia 

vodnej turistiky dodá po uskutočnení aktívu (28.11.), sekcia cykloturistiky – žiadna reakcia, 

sekcia pešej turistiky – zoznam existuje, nie je však aktualizovaný. 

M. Herchl zopakoval svoj návrh aby sa aktualizácia zoznamov inštruktorov pre všetky sekcie 

riešila po vzore VhT, cez regionálne rady a metodika príslušnej sekcie. V.Gábriš  požiadal 

o predĺženie termínu. 

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, objednávka bola odoslaná, príprava kalendára finišuje. 

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

zdigitalizované. Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 9.12.2015 

Stav: plynie predĺžený termín.  

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

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

Z: P.Dragúň, D.Valúch; PT: 9.12.2015 (dovtedy informovať na každom zasadnutí VV)   

Stav: agentúra Supravia predložila vyúčtovanie konferencie, ktoré vykazuje schodok. 

Súčasťou vyúčtovania je dodatočne predložená zmluva o sprostredkovaní služieb pre 

zabezpečenie konferencie a jej sprievodného programu, na základe ktorej si Supravia účtuje 

sprostredkovateľskú províziu, ďalšia faktúra zo strany Supravia je vystavená na rozdiel v cene 

služieb a prostriedkov nakumulovaných z účastníckeho poplatku delegátov.  

Prijaté uznesenie VV č.108/2015 je zapísané v závere tohto bodu. 

Uznesenie 47/2015: VV ukladá majetkovej komisii preveriť reálnu možnosť využitia 

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

s návrhom riešenia. Z: T.Chudý, M.Herchl. PT: 9.12.2015 

Stav: neboli k dispozícii nové informácie. Predĺženie termínu. 

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

návrh zabezpečenia novej edície tradičných záznamníkov Za Krásami Slovenska a Hrady 

a zámky Slovenska. Z: V.Gábriš, J.Racek, M.Hučko; PT: 9.12.2015 

Stav:  text záznamníku TTO Za krásami Slovenska bol prepísaný, predsedovia RR ho dostali 

na kontrolu aktuálnosti. 

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

valné zhromaždenie KST do Žarnovice, v termíne 8.- 9.4.2016. 

Z: P.Dragúň, T.Chudý, D.Valúch; T: v zmysle uznesenia  

Stav: termín plynie 
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Uznesenie 75/2015: VV schvaľuje delegátov VV KST na hlavné podujatia, ktoré sa konajú 

v období  september  až 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.(know-how session) 

                   aj M.Herchl. 

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. 

Stav: v plnení. Delegáti nominovaní na podujatia, ktoré sa už uskutočnili, podali informáciu. 

2.Turisticko-lesnícky pochod J.D.Matejovie, Zámutov - S. Andrási musel nečakane riešiť 

zdravotné problémy svojho otca, za vedenie KST sa zúčastnil len J.Racek, poslal hodnotiacu 

správu. Vďaka partnerom z LDM Zvolen a miestneho lesného závodu bolo v spolupráci  s 

KST Perún Zámutov a s podporou RR KST Vranov n.Topľou všetko veľmi dobre pripravené, 

len počasie neprialo. Skrátenou trasou po stopách Zamutovskej kolejky sa napriek trvalému 

dažďu prešlo cca 150 účastníkov. Tretí ročník podujatia bude na Orave.  

44. Poslední Puchýř, Znojmo – informoval P.Dragúň. Ocenil nadštandardné parametre  

podujatia a jeho tradične dobrú organizáciu, môže to byť inšpirácia pre našu sekciu PT, ktorá 

v porovnaní s českou sekciou funguje slabšie. Elektronická evidencia TTO nebola s partnermi 

z KČT prerokovaná, stane sa tak pri ďalšej vhodnej príležitosti. 

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, PT: 18.11. 2015 

Stav: Stretnutie sa uskutočnilo12.11. , informoval P.Dragúň: vcelku konštruktívne stretnutie, 

aj keď KST od štátnych lesov nemôže očakávať výraznejší finančný príspevok, požiadame 

ich o podporu 49.ZZ KST. Reálne vedia skôr dať k dispozícii technické vybavenie a materiál, 

konkrétne je to ponuka budovania prístreškov na turistických trasách, resp. ponuka dreva na 

obnovu obloženia Zbojníckej chaty. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 77/2015:  VV ukladá sekcii značenia pripraviť záložné projekty na účelné použitie 

finančných prostriedkov v prípade ich neplánovaného získania.  

Z: S Andrási, E.Škutová; T: 31.12.2015 

Stav: termín plynie. 

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: október  

- 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: 24.-25.10.2015 

- Chata pri Z.plese: predseda IK J.Pullmann, členovia A.Mazániková, J.Polomský, +1; T: 45.týždeň 

Z: A.Krištofová, predsedovia IK; T: 31.10.2015 

Stav: inventarizácie sa uskutočnili, predsedovia inventarizačných komisií informovali 

o priebehu, nevyskytli sa vážnejšie nezrovnalosti. Inventarizačné zápisy boli odovzdané. 

Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. VV schválil nové uznesenie č. 109/2015. 

Uznesenie 88/2015: VV ukladá učebno-metodickej a propagačnej komisii prekonzultovať 

potrebné úpravy vo vizuáli kvalifikačného preukazu KST a vyžiadať cenovú ponuku pre 

vytlačenie novej edície v náklade 1 000 ks. Z: V.Gábriš, M. Belas; PT: 9.12.2015 

Stav: bola vyžiadaná cenová ponuka, plynie predĺžený termín. 
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Uznesenie  89/2015: VV ukladá oboznámiť členov ÚR a delegátov VZ KST s obchodnými 

podmienkami aj dôsledkami prípadného spojenia členského preukazu KST so SphereCard 

(zaťaženie rozpočtu KST v prospech získania výhody pre členov) a ponechať rozhodnutie 

o nákupe Sphere Card na XVII. Valné zhromaždenie KST, ktoré bude v apríli 2016. 

Z: P.Dragúň, T: 15.3.2016 

Stav: termín plynie 

Uznesenie 90/2015: VV ukladá učebno-metodickej komisii pripraviť v spolupráci so sekciou 

LT učebné texty pre lektorov a účastníkov inštruktorských kurzov lyžiarskej turistiky, v 

elektronickej podobe. Z: V.Gábriš, M.Belás, L.Škumát; T: 1.12.2015 

Stav: termín plynie 

Uznesenie 91/2015: VV schvaľuje udelenie plakety KST končiacemu nájomcovi Ľ. Záhorovi 

– za dlhoročné pôsobenie na Zbojníckej chate a za významný osobný príspevok ku obnoveniu 

chaty po požiari v roku 1998. Z: P.Dragúň,sekretariát; T: 18.11.2015. 

Stav: plaketa je vystavená na chate. Splnené, vypúšťa sa.  

Uznesenie 100/2015: VV ukladá propagačnej komisii pripraviť návrh na odevný prvok 

(prípadne viac prvkov - bunda, vesta, tričko a čiapka) s logom KST, ktorý by bol 

najuniverzálnejší a najvhodnejší pre reprezentáciu KST pri účasti členov VV na podujatiach. 

Z: V.Gábriš, M.Hučko; T:18.11.2015 

Stav: V. Gábriš informoval o cenovej ponuke od Alpine Pro. Splnené, vypúšťa sa. V diskusii 

niektorí  členovia VV navrhli na niektoré odevné súčiastky alternatívnych dodávateľov s 

predpokladom lepšej ceny. Bolo prijaté  nové  uznesenie č. 110/2015, schvaľujúce nie 

dodávateľa, ale finančný limit zodpovedajúci hodnote daru, ktorý  KST dostal na tento účel.  

uznesenie 101/2015: VV odporúča a) aplikovať schválenú rámcovú zmluvu o poskytovaní 

zliav z ceny ubytovania pre členov KST na všetky RR KST, ktoré majú v prevádzke 

ubytovacie zariadenie pre turistickú verejnosť; b) ponúknuť zmluvu aj ostatným 

poskytovateľom zľavneného ubytovania pre členov KST (uvedeným v Kalendári podujatí 

KST 2016). Z: P.Dragúň, T: 31.12.2015 

Stav: termín plynie. Pripraviť list v mene P. Dragúňa na predsedov RR. 

Uznesenie 102/2015: VV ukladá sekcii mládeže pripraviť návrh modelu právnej subjektivity 

na prerokovanie v ÚR a VZ. Z: S. Andrasi, T. Chudý, M. Šarvanec  T: 30.1.2016 

Stav: termín plynie 

Uznesenie 103/2015: VV ukladá sekcii mládeže pripraviť motivačný leták – informáciu o 

PTZ pre školy. Z: S.Andrasi, M.Šarvanec  PT: 9.12.2015 

Stav: S Andrási požiadal o predĺženie termínu. 

Uznesenie 104/2015: VV KST schvaľuje: 

 a) delegátov na VZ AŠPV SR, ktoré sa uskutoční v Bratislave, v Dome športu, dňa 

13.11.2015, v zložení: P.Dragúň, V.Gábriš,  E.Škutová, D. Kaliský, J.Pullmann, J.Puncochář.  

b) návrh na ocenenie za dlhoročnú činnosť pre AŠPV SR: Ladislav Khandl, Miroslav Herchl.   

c) personálny návrh za KST do orgánov AŠPV SR: predseda – Dr. Ján Holko, doterajší 

predseda AŠPV SR; podpredseda – Ing. Peter Dragúň, predseda KST; delegát KST vo VV 

AŠPV SR - Ing. Peter Dragúň, predseda KST; člen kontrolnej komisie – Ing. Ján Pullmann, 

člen revíznej komisie KST. Z: P.Dragúň, delegáti T: 13.11.2015 

Stav: VZ sa uskutočnilo, zo zostavy delegátov KST vypadol V.Gábriš, zastúpil ho J.Šoffa. 

Závery VZ zhrnul P.Dragúň. Predsedom AŠPV SR zostáva aj na ďalšie volebné obdobie Dr. 

Holko, za podpredsedov boli zvolení P. Dragúň a M. Drgoňa. 

Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 105/2015: a) VV schvaľuje udelenie strieborného odznaku KST Jozefovi Šebovi 

a Štefanovi Malaskovi b) VV berie na vedomie udelenie Čestného uznania KST Gabriele 
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Holičkovej, Márii Bublovej, MUDr. Dominikovi Kosorínovi, Milošovi Musilovi a Ľudmile 

Bezecnej; VV ukladá  sekretariátu vystaviť  schválené ocenenia a odoslať navrhovateľom.  

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.10.2015 

Stav: ocenenia boli vystavené a zaslané navrhovateľovi. Splnené, vypúšťa sa. 

Uznesenie 106/2015: VV KST schvaľuje zoznam hlavných podujatí KST na rok 2016 a 

ukladá sekretariátu zverejniť ich na www.kst.sk. Z: P.Dragúň, T: 20.10.2015  

Stav: splnené, vypúšťa sa. Členovia VV kritizovali termínovú kolíziu zrazu VhT s termínom 

letného zrazu turistov. Treba sa tomu vyvarovať v roku 2017. 

Uznesenie 107/2015: VV berie na vedomie ukončenie zmluvnej spolupráce s pánom 

L.Gregorom starším a schvaľuje aby ho vo funkcii správcu nevyužívaného objektu RZ 

Kokava-Háj nahradil jeho syn L. Gregor, výška odmeny 70 €/mesačne. 

Z: A.Krištofová, T: 30.11.2015 

Stav: termín plynie, A. Krištofová požiadala sekretariát zabezpečiť podklady na vystavenie 

DVP (adresu a osobné údaje) pre L. Gregora mladšieho. 

_ _ _ 

Nové uznesenia schválené v rámci kontroly plnenia uznesení: 

Uznesenie 108/2015: VV neschvaľuje úhradu faktúr predložených agentúrou SUPRAVIA 

(Meet Centives) a trvá na pôvodnej požiadavke vyrovnaného rozpočtu. 

 Z: P.Dragúň, D.Valúch T: 31.12.2015. 
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie 109/2015: VV ukladá majetkovej komisii zapracovať úpravy formuláru 

inventárneho zápisu (ku každej položke  od roku 2015 uvádzať rok nadobudnutia a 

obstarávaciu cenu) a dbať na dôsledné vyraďovanie položiek, ktoré už stratili úžitkovú 

hodnotu. Z. M.Herchl, T: trvale 
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie 110/2015: VV schvaľuje objednávku odevných súčasti s logom KST pre členov 

VV KST, vo finančnom limite 950 €, t.j. v hodnote finančného daru, ktorý bol KST  

poskytnutý na tento účel.  Z: A.Krištofová, T: 9.12.2015  
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

 

2. Aktuálne úlohy majetkovej komisie 

M.Herchl informoval o hlavných prácach na jednotlivých chatách. Apeloval na VV aby 

v pripravovanom rozpočte na rok 2016 zohľadnil alokáciu prostriedkov na 2. fázu 

rekonštrukcie strechy na Chate M.R.Š.   

 

3. Návrh rozpočtu 2016 

Prebehla diskusia k hrubému návrhu rozpočtu. Spresnený návrh pripraví A.Krištofová do 

31.1.2016. A.Krištofová požiadala majetkovú komisiu o lepšiu súčinnosť pri tvorbe rozpočtu, 

keďže ako zostavovateľ rozpočtu musí vedieť nielen koľko chaty do rozpočtu prinesú (výnos 

z nájmu) ale aj koľko z neho odčerpajú, a to aj keď sa „nič nedeje“ (prenájom pozemku, 

poistenie nemovitosti, protipožiarne zabezpečenie). 

Uznesenie 111/2015: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing zohľadniť 

pripomienky a predložiť spresnený návrh rozpočtu na januárové zasadnutie VV.  

Z: A.Krištofová, T: 13.1.2016  
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

 

4. Stav prípravy 49. zimného zrazu KST v Banskej Štiavnici 

Informoval M.Ziman, predseda OŠ 49.ZZ. Zrazový spravodaj bol vydaný, prihláška je na 

webe. Prihlásených je už 1000 osôb (kapacita je 1200), bez TOM. V teréne prebieha čistenie 

trás a príprava pre strojovú úpravu lyžiarskej stopy ratrakom, resp. skútrom. Zrazové oficiality 

http://www.kst.sk/
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(registrácia, oficiálne otvorenie, ukončenie) sa budú odohrávať v priestoroch SOŠ lesníctva 

a služieb. Preškolenie cvičiteľov LT je naplánované na polovicu januára, zabezpečí V. 

Fehérpataky. V zálohe je výpomoc členov Biatlonklubu Vyhne. Zimné táborenie je v štádiu 

prípravy. Požiadal sekretariát o vystavenie Zmluvy o príspevku v zmysle predbežnej verzie 

rozpočtu 2016, t.j. na 3 000 €, a o zaslanie objednávky na ubytovanie zahraničných hostí (2-

členná delegácia vedenia KČT) + delegátov VV.  

Uznesenie č. 112/2015: VV schvaľuje pre 49. zimný zraz turistov KST príspevok z rozpočtu 

KST  2016 vo výške 3 000 €, ukladá sekretariátu pripraviť Zmluvu o príspevku.   

Z: P.Dragúň, T: 9.12.2015    
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

 

5. Aktuálne úlohy a otázky sekcie značenia 

5.1 Čerpanie dotácie. A.Krištofová: stihnú značkári vyčerpať prostriedky z dotácie MŠVVaŠ? 

Obávam sa, že nie, 2/3 dotácie sú zatiaľ na účte, málo sa doteraz čerpalo.  

E.Škutová: objednávky na smerovníky, smerovky a i. musia predsedova regionálnych komisií 

značenia posielať elektronicky, program už funguje. Prostriedky určite vyčerpeme. 

P.Dragúň:  treba to pripomenúť hromadným mailom na predsedov RR (úloha pre sekretariát), 

vrátane informácie, že ak niekto potrebuje konzultáciu, technickú pomoc, môže sa obrátiť na 

Jána Oravca (KZ BB). Zároveň zdôrazniť, že požiadavky, ktoré boli zaslané inak ako 

elektronicky, nemôžu byť zohľadnené. 

5.2 Príprava projektu 2016 (žiadosť dotáciu MŠVVŠ na budúci rok). E.Škutová: rozpočet bol 

vypracovaný na 150 000 €, samozrejme bez ilúzie, že by sme dostali celú sumu. Je v tom 

zahrnuté 10 000 € na odmeny pracovníkov sekretariátu. 

5.3 Zúčtovanie zmluvy KST – TSK. E.Škutová: na tej zmluve pracovalo priveľa ľudí a to 

z oboch strán. Dôsledkom je zopár zvláštností a zmätkov v prílohe zmluvy. No bez ohľadu na 

to, P.Bystrica, Myjava a Trenčín už podklady k zúčtovaniu poslali, Bánovce som urgovala. 

5.4 Stav značkárov v regiónoch. P. Dragúň požiadal E.Škutovú o prehľad, v ktorých 

regiónoch je kritický stav. 

5.5 Možnosti zjednodušenia administratívy 

P.Dragúň – softvér na objednávku smeroviek uľahčuje život predsedom regionálnych komisií 

značenia. Čo odbremení predsedníčku sekcie? E.Š.: – odbremenilo by ma, keby som sa vzdala 

dôslednej kontroly zúčtovacích podkladov od predsedov regionálnych sekcií značenia, ale 

zatiaľ to nemám v úmysle. A.Mazániková, M.Herchl – prečo by sa nemohla 

fotodokumentácia  značkárskych prác nahradiť tým, že správnosť potvrdí predseda RR ? E.Š.:  

– s tým zásadne nesúhlasím, jednak predsedovia RR nemajú taký prehľad (česť výnimkám!), 

jednak ministerstvo požaduje fotodokumentáciu. J.Pullmann – značkári z Turca už roky 

navrhujú bonifikáciu TZT nad určitou nadmorskou výškou. Prečo sa tomu sekcia značenia 

bráni? E.Š.:  –  značenie v menšej nadmorskej výške je tiež prácne. Tu treba, napríklad, oveľa 

viac presekávať vegetáciu okolo značiek a chodníka, než na hrebeňoch s výškou nad 1000 m. 

V.Gábriš – prečo účastníci aktívu sekcie značenia majú preplatenú dopravu aj diéty a iné 

sekcie nie? E.Š.: – peniaze na aktív sekcie značenia sú z dotácie MŠVVŠ, je to uvedené 

v projekte. Ak si ďalšie sekcie KST dokážu úspešne podať projekt, môžu mať na refundáciu 

tiež. P.Dragúň – treba sa pozrieť ako sú naformulované výzvy na stránke MŠVVaŠ, či 

neprichádza do úvahy projekt výchovy inštruktorov v presunových sekciách KST. 

Na záver tohto bodu P.Dragúň poďakoval E.Škutovej za účasť a informácie. 

 

6. Prezentácia platformy MEMBERY; Ing. Letko, Unionsoft 

MEMBERY je komplexná platforma pre organizácie s početnou členskou základňou, je to 

produkt spoločnosti Unionsoft, financovanej veľkými IT spoločnosťami pôsobiacimi na 
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Slovensku. Charakteristika produktu/funkcionalita: umožňuje riadenie členskej základne: 

evidenciu – „matriku“ členov, kalendár podujatí; finančné toky, organizáciu podujatí 

(prihlášky, účastnícke poplatky, riadenie súťaží, infoservis - cez plug-in sa dajú určité časti 

databázy priamo zverejňovať). Vytvorenie osobného konta cez MEMBERY je niečo ako 

elektronický občiansky, resp. členský preukaz. Platformu netreba programovať, len 

nastavovať. Cenová indikácia: ponuka  takejto služby „na kľúč“ pre organizácie nad 10 000 

členov je za 100 €/mesačne.  Nasledovala diskusia: 

A.Krištofová – škoda, že sme sa s touto ponukou nestretli pred rokom. Dala by sa zdarma 

zapožičať demoverzia na nejaký mesiac? Odpoveď: áno. M.Herchl – môže platforma 

fungovať aj ako archív? Odpoveď: áno. S.Andrási – v rámci Sekcie mládeže chystáme 

registráciu pretekárov PTZ, a v podstate  pre celú agendu PTZ by sme takúto platformu 

uvítali. M.Ziman – myslím, že by to mohlo pomôcť nielen organizátorom pretekov, ale aj 

organizátorom zrazov. Ako dlho trvá prechod organizácie na túto platformu? Odpoveď: záleží 

od procesov, mesiac až tri mesiace. 

P.Dragúň – na základe demoverzie si budeme môcť interne vydiskutovať, čo z toho vieme 

využiť. Čo je v cene 100 €/mesačne? Odpoveď: už aj implementačná analýza+implementácia. 

P.Dragúň poďakoval za prezentáciu a požiadal Ing. Letka o prístup k demoverzii. 

Uznesenie č.113/2015: VV ukladá M. Herchlovi pripraviť súpis možných požiadaviek na 

využiteľnosť platformy Membery pre účely KST. Z: M.Herchl, T: 30.11.2015. 
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

 

7. Rôzne 

7.1 Prerokovanie návrhov na ocenenia, doručených od minulého zasadnutia.  

Uznesenie 114/2015: a) VV schvaľuje udelenie  čestných  ocenení KST nasledovne: Strieborný 

odznak - Ing. Ján Filip, Katarína Maljarová, František  Broš, Marta Balošáková, Stanislav Mrázik, 

Mgr. Ján Chromík, Ing. Marcel Čelko, Ing. Pavol Stenchlák, Róbert Tatarka, Vladimír Fouš, Roman 

Minarovič, Ľubomír Cabuk, Jelena Rengevičová, Jana Ambrózová, Peter Minárik, František Vajda, 

Dušan Sljacky, PhDr. Elena Stančoková, Róbert Fajta; Zlatý odznak -  Jozef Skladaný, Jozef Sedláček, 

Pavel Kuna, Anna Kunová, Ivan Bella, Miroslav Bartík, Pavol Blaško, Ján Ľupták, Július Slavkovský. 

b) VV berie na vedomie udelenie čestných  ocenení v kompetencii predsedu KST: Čestné uznanie - 

Nataša Kurhajcová, Ing. Ivan Kočtúch; Ďakovný list - Felix Bartík, Pavol Lupták, Milan Kočibal. 

VV ukladá  sekretariátu vystaviť  schválené ocenenia a odoslať navrhovateľom.  

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 5.12.2015 
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

7.2 Pracovné cesty na základe oficiálnych pozvánok. 

Uznesenie 115/2015: VV schvaľuje pracovné cesty  

- V.Gábriša, člena VV, delegovaného predsedom na základe pozvania KČT na zasadnutie 

medzinárodného organizačného štábu 1. medzinárodného letného zrazu turistov V4, Ostravice 

(ČR), v termíne 21.-22.11.2015; 

- D.Valúcha, GS KST, delegovaného predsedom na základe pozvania ÖTK na Výročnú 

konferenciu (valné zhromaždenie ) ÖTK, Viedeň, 29.11. 2015; 

a zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov podľa VP 9/2011. 

Z: P.Dragúň, A.Krištofová, cestovatelia; T: v zmysle textu uznesenia  
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

7.3 Termíny zasadnutí VV KST na 1. polrok 2016 

Uznesenie č. 116/2015: VV KST schvaľuje termíny a miesto svojich zasadnutí v 1.polroku 

2016 nasledovne: 13.1. - Bratislava (BA), 17.2. - BA, 16.3. - BA, 8.4. - Žarnovica, 18.5. - BA, 

14.-15.6. - Chata pod Borišovom, so začiatkom od 10.00, ak nebude na pozvánke uvedené 

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

7.4 D.Valúch: ako postupovať s objednávkou členských známok a preukazov? 
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P.Dragúň – známky treba objednať podľa stavu členskej základne, preukazov stačí  1 000 

kusov. Žiadateľov treba  upozorniť, že ide o posledný rok používania doterajšieho typu 

preukazu, treba využiť dožívajúci preukaz, ak je už plný, známkou na rok 2016 si členovia 

môžu prelepiť nejakú staršiu známku.  

Uznesenie č. 117/2015: VV schvaľuje objednávku členských známok na rok 2016 a poslednú 

dodatkovú objednávku 1 000 ks doterajších členských preukazov, len ako rezervu pre nových 

členov. Z: P.Dragúň, T: 31.12.2015. 
Hlasovanie: ZA – 6, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

7.5 Návrhy do programu nasledujúceho zasadnutia VV, ktoré bude 9.12.2015 v BA: 

P.Dragúň:  opätovne treba na VV prizvať T.Bandziho, zástupcu NFA Group (spravovanie 

databázy poistencov v UNION poisťovni) a J.Letka z Unionsoft (platforma MEMBERY), 

prerokovať ponuky a prijať rozhodnutie.  Ďalšie body programu budú doplnené dodatočne. 

 

Zasadnutie bolo ukončené o 17:00. 

 

Zapísal: D.Valúch, GS KST 

 

                                                                                                   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 pôžičky 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 pôžička.  

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: priebežne  

Stav: v plnení. Bez konkrétneho efektu. 

Uznesenie 49/2013: VV schvaľuje postup pre použitie 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 mládeže (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 požiadavku predsedu Sekcie mládeže, 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 žiadosť KST o povolenie umiestnenia info panelu 

a pamätnej tabule NVK formou usmernenia – žiadosť s určitými náležitosťami (presná 
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lokalizácia infoprvkov, náčrt infopanelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) má byť 

adresovaná na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP. 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 Užhorod. 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: priebežne 

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

2014 nešpecifikovala objednávku (školenia, praktické ukážky značenia a pod.). Súvisiace 

uznesenie: 197/2013 (viď ďalej).  

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

2836,66 €, so splátkovým kalendárom rozloženým na 5 rokov. Dohodu o pôžičke urýchlene 

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

Stav: pôžička 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, že 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, že 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: 8.4.2016 

Stav: na základe prezentácie Sphere card bola otvorená diskusia o možnosti 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 Užhorod a projektovými partnermi SACR, KOCR Košický kraj, Regionálne 

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

Z: P. Dragúň, KT: 9.12.2015 

Stav: ide o projekt projekt číslo 2526/2014/ONG, uchádzajúci sa o grant z Nórskych 

finančných mechanizmov. Posledné písomné vyrozumenie z Úradu vlády SR zo dňa 

15.10.2015: vo výsledku programu 4 v rámci výzvy CBC01 programu SK08 Cezhraničná spolupráca 

sa uvoľnili finančné prostriedky. Keďže Váš projekt číslo 2526/2014/ONG skončil na 1. mieste v 

rezervnom zozname a Výberová komisia ho v prípade dodatočného uvoľnenia finančných 

prostriedkov odporučila na podporu, oznamuje Vám, že Vaša žiadosť bude posúdená správcom 

programu a v priebehu nasledujúcich mesiacov môžete očakávať ponuku na poskytnutie grantu, 

v ktorej budú stanovené podmienky, za akých a v akej výške Vám bude poskytnutý projektový grant. 

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 najbližšie 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 Rožňava. 

Ukladá predsedovi KST priebežne vystavovať poverenia pre organizátorov podujatia. 



                               Zápisnica zo zasadnutia VV KST vo Vyhniach, dňa 18.11.2015 

 

 

10 

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

Stav: v plnení.  

Uznesenie 30/2014: VV ukladá majetkovej komisii (MK) robiť na dodávateľov 

angažovaných na opravu/údržbu 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, KT: 13.1.2016   

Stav: v roku 2015 bola spresnená súčinnosť KST a ISMC pri získavaní inzercie. Po vydaní 

kalendára 2016 treba vyhodnotiť plnenie zmluvy. 

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 náležitostí (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 dodržiavať 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: V.Gábriš, predsedovia sekcií; T: trvale 

Stav:  v plnení. 

U 185/2014: VV schvaľuje organizačný princíp, že 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 

požiadavky na nasledujúci rok uplatnili vždy do 31. augusta prebiehajúceho roku, aby ich 

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

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

Stav:  v plnení.  

U 195/2014:  VV žiada 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 (možnosti: 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 vždy 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) priebežne, vždy 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 bežného 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 

mailto:ustredie@kst.sk
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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 54/2015: VV schvaľuje doplnenie zásad prípravy celoslovenských zrazov 

o pravidlo: ak organizátor nemá možnosť 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.                               

Uznesenie 93/2015: VV schvaľuje účasť J.Polomského, člena majetkovej komisie (MaK) 

KST na pracovných zasadnutiach zmiešanej majetkovej komisie KST  a SHS JAMES. 

Z: M.Herchl, J.Polomský; T: trvale, pokiaľ je J.Polomský členom MaK. 

Stav: v plnení. 

_ _ _ 

 


