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Zápisnica 

zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

v Bratislave, 17.2.2016 

 

 

Prítomní:   

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

prizvaní: A.Mazániková, J.Puncochář, D.Valúch; Z.Kollárová, šéfredaktorka Krásy 

Slovenska; z externého prostredia T. Bandzi, NFA Group;    

Ospravedlnili sa: , T. Chudý, J. Pullmann. 

 

Program podľa pozvánky: 

 

1. kontrola plnenia uznesení VV    P.Dragúň, D.Valúch 

2. čerpanie rozpočtu KST 2015, návrh rozpočtu KST 2016     A.Krištofová 

3. Stanovy KST, príprava návrhu zmien   T.Chudý, P.Dragúň 

4. organizačné zabezpečenie a program ÚR a VZ KST D.Valúch  

5. aktuálne úlohy majetkovej komisie KST   M.Herchl 

6. Krásy Slovenska v roku 2016    Z.Kollárová 

7. Rôzne  

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení VV 

a) splnené: uznesenia č. 51/2015, 102/2015, 119/2015, 120/2015, 2/2016, 4/2016, 5/2016, 

6/2016. 

b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy:  nie sú 

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: 16.3.2016   

Stav: požiadali sme o doplnenie informácií akreditačnú komisiu, ktorá zatiaľ neposlala 

vyjadrenie. Podľa informácie B. Strečanského, štátneho radcu MŠVVŠ SR,  akreditačné 

komisie budú zrušené, stredné a vysoké školy nástojili na tom, aby len ony boli oprávnené na 

školenie kvalifikovaných odborníkov. Kvalifikácie budú udeľovať len stredné/vysoké školy. 

M.Herchl – ministerstvo zatiaľ nevydalo žiadne explicitné vyjadrenie, zatiaľ platí to, čo 

doteraz. 

V.Gábriš – ako budú potom zaradené sekcie KST? 

M.Ziman – do vnútra KST si môžeme školiť podľa vlastného uváženia. Ako to ovplyvní 

našich súčasných inštruktorov? 

M.Herchl – ak budú bez akreditácie, nebudú môcť vykonávať inštruktorskú činnosť na 

živnosť. 

A.Krištofová – aký je výklad Zákona o športe k sprievodcovskej činnosti? V Poľsku platí 

zákon, že od 1000 m.n.m.  musí byť vyškolený inštruktor/cvičiteľ. 

P. Dragúň –  zatiaľ nemáme výsledok, platí to, čo doteraz. 

V.Gábriš – v tomto období prebehne lyžiarske školenie KST, ktoré však nezahŕňa zjazdové 

lyžovanie. 

Bez nových skutočností. Stanovený predĺžený termín. 
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U 193/2014: VV ukladá Sekcii značenia vytvoriť 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; PT: 17.2.2016 

Stav:  Podľa informácie zo sekcie značenia (SZ) členovia SZ disk postupne  napĺňajú, uplynul 

predĺžený termín.  

P. Dragúň - treba sekcii značenia napísať upozorňujúci, dôrazný mail, aby okamžite odovzdali 

naplnený disk. 

Bez nových skutočností. Termín uplynul. 

  

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: 16.3.2016 

Stav: M.Herchl – dokumenty budú spracované nemeckou spoločnosťou Rheinzink, zaslanie 

dokumentov urgoval už 2 krát. Pokračuje v dôraznom požadovaní a čaká na odpoveď. 

Spoločnosť sa ospravedlnila a sľúbila materiály dodať v krátkom čase. Bez nových 

skutočností. Stanovený predĺžený termín. 

 

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: 17.2.2016 

Stav: V rámci SZ je nositeľom úlohy V.Chrapčiak. Predstavitelia sekcie značenia tvrdia, že 

problematika je komplexnejšia, než pôvodne mysleli, preto požadujú predĺžený termín. 

Uplynul predĺžený termín. Dôrazne upozorniť!!! 

Bez nových skutočností. Termín uplynul. 

 

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

TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, PT: 8.4.2016 

Stav: Čaká sa na vyjadrenie okresného súdu. A.Krištofová – my si nemôžeme sami určiť 

termín na splnenie úlohy, pretože to závisí od okresného súdu, nie od nás. Termín je teda 

orientačný. V Zbierke na webe zatiaľ nie sme v riešení. V daňovom priznaní nemáme Aktíva 

– majetok prázdny, máme len Pasíva. Predaj išiel faktúrou, zaplatenie zápočtov, o nejaké 

pôžičky prídeme.  

 

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: 16.3.2016 

Stav: RK postúpila nálezy z kontroly faktúr DT Bardejov za energie (obdobie  od novembra 

2011 do mája 2013) T.Chudému. Stanovený predĺžený termín. 

 

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: 15.3.2016 

Stav: Podklady zo sekcií PT, LT, VT a VHT už V.Gábriš získal, nereagovala sekcia CT. 

Sekcia JT doteraz ešte žiadne školenie inštruktorov nerobila. Sekretariát rozpošle zoznamy 

regionálnym radám – na doplnenie.) V. Gábriš - preukazy máme, všetko máme, predseda LT 

povedal, že metodik Majtner to má za úlohu, je na dovolenke, po návrate povie skutkový stav. 

Úloha je vlastne splnená. Nemá viacej možností, ako sekcie motivovať na odovzdanie 

zoznamov. 
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D. Valúch – potrebujeme zoznamy inštruktorov všetkých presunových prostriedkov, aby sme 

ich mohli zverejniť na web stránke do 31.3.2016. Dôrazne vyzvať sekcie na okamžité 

predloženie konkrétnych menných zoznamov inštruktorov v zmysle Zákona o športe.  V. 

Gábriš bude volať všetkým zúčastneným a urgovať. 

Plynie predĺžený termín. 

 

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: 8.4.2016 

Stav: Uplynul predĺžený termín. Zápisník Za krásami SK je prepísaný do digitálnej formy, bol 

pripomienkovaný a pripomienky zapracované, je pripravený do tlače.  

A. Krištofová – aká bude cena, nie je to zahrnutú v rozpočte. Pripraviť kalkuláciu na tlač  500 

ks záznamníkov. Stanovený predĺžený termín. 

 

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: 18.2. 2016  

Stav:  VV prediskutoval a schválil návrh programu ÚR a VZ 2016 (na koniec kontroly úloh 

zaradiť nové  Na VZ prizvať zástupkyňu Sphere card Martinu Fajčákovú, TEL: 0948/491 

636,  fajcakova@sphere.sk , požiadať i o prípravu prezentácie. Prizvať zástupkyňu  na ďalší 

VV 16.3.2016. 

 

Uznesenie 77/2015:  VV ukladá sekcii značenia pripraviť záložné projekty (pre rok 2016) na 

účelné použitie finančných prostriedkov v prípade ich neplánovaného získania.  

Z: S Andrási, E.Škutová; NT: 16.3.2016 

Stav: termín plynie. Dôrazné upozornenie!!!!! 

 

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 9.4. 2016. 

Z: P.Dragúň, T: 16.3.2016 

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;  PT: 17.2.2016 

Stav:  uplynul predĺžený termín. 

V. Gábriš – texty zatiaľ neboli vydané nové, i keď prísľub tu bol. Je potrebné opätovne 

vyzvať M. Belása.  

 

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, PT: 16.3.2016 

Stav:  Úloha v sklze. Predĺžený termín. 

 

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  PT: 17.2.2016 

mailto:fajcakova@sphere.sk
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S. Andrási – na zimnom zraze bol prerokovaný návrh stanov so sekciou mládeže. Je odoslaný 

mailom osobám dotknutým. Vychádzalo sa zo stanov TOM ČR a stanov KST. Stanovy sú 

spracované v jednoduchej variante, môžu sa dopĺňať, otázka je, či netreba ešte zapracovať 

Zákon o športe. Uznesenie splnené. Návrh stanov je odoslaný. 

 

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

PTZ pre školy. Z: S.Andrasi, M.Šarvanec  PT: 17.2.2016 

Stav: Sekcia mala predložiť maketu letáku. Uplynul predĺžený termín.  

A.Krištofová – aká bude cena? 

S.Andrási – ide o propagáciu na školách, záverečnú verziu nevidel.  

D.Valúch – treba zahrnúť propagačnú komisiu?  

S.Andrási – poskytne informáciu. 

 

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

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

 Z: P.Dragúň, D.Valúch T: 31.12.2015. 

Stav: Termín plynie. D.Valúch informoval, že sa mu dodatočne podarilo sponzorsky získať 

prostriedky, ktoré výrazne znížia záväzok KST voči agentúre, no dosiahnuť úplne vyrovnaný 

rozpočet už nie je reálne. VV schvaľuje finančné uzavretie ERA konferencie. 

 

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  

Stav: termín plynie. Ubytovanie zabezpečené, strava dtto 

 

Uznesenie č.118/2015: VV KST ukladá klasifikačnej komisii pripraviť v spolupráci 

s klasifikátormi v sekciách revíziu obsahu, kritérií a spôsobu vykazovania splnených 

podmienok pre získanie výkonnostných odznakov a tematických turistických odznakov.    

Z: M.Ziman, M.Petrík, T: 30.3.2016    

Stav: termín plynie. 

 

Uznesenie č.119/2015: VV schvaľuje poskytnutie všetkých poistných zmlúv (celoročné 

cestovné poistenie členov KST, poistenie objektov v majetku KST) spoločnosti NFA Group 

pre vypracovanie ponuky. Z: P. Dragúň, T: 13.1.2016    

Stav: Zmluvy boli informatívne poskytnuté NFA Group. Uznesenie splnené, vypúšťa sa. 

 

Uznesenie č.120/2015: VV ukladá pripraviť návrh zmluvy o spolupráci s NFA Group 

a predložiť ho na prerokovanie a schválenie výkonnému výboru.  

Z: M.Ziman, T: po vyhodnotení ponuky od NFA Group   

VV schválil prevedenie správcovstva poistných zmlúv na spoločnosť NFA Group. Uznesenie 

splnené, vypúšťa sa. 

 

Uznesenie č.121/2015: VV ukladá pripraviť schému využitia platformy MEMBERY 

v podmienkach KST. Z: P.Dragúň, PT: 16.3.2016    

Stav: Uplynul predĺžený termín. Stanovený nový termín. 

 

Uznesenie č.122/2015: VV schvaľuje zapojenie externého pracovníka (na dohodu o vykonaní 

práce) do prípravy schémy . Z: P. Dragúň, T. Chudý; PT 16.3.2016 

Stav: Realizácia je viazaná na U12I/2015. Stanovený nový termín. 
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Uznesenie č.123/2015: VV schvaľuje delegátov VV na hlavné podujatia KST 2016  v období  

január – júl nasledovne: 

28.-31.1. –  49. ZZ a stretnutie TOM KST, Banská Štiavnica – P. Dragúň, S. Andrási 

11.-14.2. –  9. MZZT PTTK, KST, KČT;  Miedzygorze (PL)  –  A. Krištofová A.Krištofová 

sa zúčastnila na vlastné náklady 

, L. Škumát 

27.-29.5. –  53. stretnutie Krásistov, Stará Turá/Javorina  – P. Dragúň, J. Racek 

23.-26.6. –  45. zraz mladých vodných turistov, Červený Kláštor – M. Herchl 

30.6.-3.7. – 1. medzinárodný letný zraz turistov V4, Ostravice (CZ)  – P. Dragúň, J. Racek 

                    (je to zároveň aj 15. letný zraz českých turistov a 63. CZ KST) 

                –  47. stretnutie TOM KST a medzinár. majstrovstvá PTZ, Ostravice  – S. Andrási 

               – 49. Zraz vysokohorských turistov KST, Tatranská Lomnica  – V. Gábriš 

06.-10.7. – 61. Medzinárodný splav Dunaja TID, Bratislava  – V. Gábriš 

19. - 20.8. – Národný výstup na Kriváň– V. Gábriš 

 

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

Z: delegáti, sekretariát; T: podľa termínu jednotlivých podujatí. 

Stav: termín plynie. Delegáti informovali o priebehu podujatí: 

  

28.-31.1. –  49. ZZ a stretnutie TOM KST, Banská Štiavnica – P.Dragúň, S. Andrasi – 1400 

účastníkov, bez snehu, dobre zabezpečené, ľudia sa cítili dobre. Nejaké rušivé momenty pri 

takej veľkej účasti sú akceptovateľné. Nebolo ich veľa. 

 

11.-14.2. –  9. MZZT PTTK, KST, KČT;  Miedzygorze (PL)  –  A.Krištofová sa zúčastnila na 

vlastné náklady, L. Škumát podľa VP. 

A.Krištofová - starostlivosť bola vysoká, strava prispôsobená pre Slovákov, mali dve trasy pre 

bežky a dve pešie trasy, vo štvrtok dva výlety. Poliaci majú málo cvičiteľov, sneh bol, bežkári 

si užili. Ukončenie a zahájenie dobre zabezpečené. Účasť: 108 Slovákov, 54 Čechov, 85 

Poliakov. Štafetu zrazu prevzal starosta Oščadnice. 

 

Uznesenie č.126/2015:  VV ukladá pripraviť kúpno-predajnú zmluvu, na základe ktorej KST 

odkúpi infraštruktúru stavebného pozemku na Skalke od Turservis KST s.r.o.  

Z: P.Dragúň, M.Herchl; PT: 16.3.2016  

Stav: M.Herchl – prešiel si dokumentáciou, vyhľadal podklady. Je potrebné, aby 

v spoločnosti, ktorá je v likvidácii (Turservis) nezostal žiadny majetok. Pripravil návrh na 

zmluvu, zatiaľ bez špecifikovaných podielov, odošle členom VV. Sumy doplní A. Krištofová, 

aby bolo jasné čo prechádza z Turservis na KST. Predĺžený termín. M.Herchl pošle doplnenú 

zmluvu. 

 

Uznesenie č. 1/2016: VV KST si osvojil  spresnený návrh rozpočtu KST 2016 a odporúča 

predložiť ho na schválenie Ústrednej rade a valnému zhromaždeniu KST. 

Z: A.Krištofová, T: 7.3.2016  

Stav: termín plynie. 

 

Uznesenie č. 2/2016: VV KST schvaľuje M.Hučkovi odmenu 500 € (z rozpočtovej položky 

III.7) za grafické práce na Kalendári podujatí KST 2016. Z: A.Krištofová, T: 17.2.2016 

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
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Uznesenie č. 3/2016: VV KST ukladá majetkovej komisii KST pripraviť majetkové poistenie 

objektu RZ Kokava Háj, Z: M.Herchl,  PT: 16.3.2016 

Stav: M.Herchl pripravil podklady, M.Ziman dodá vzory dotazníkov od rôznych poisťovní na 

vyplnenie potrebných údajov a posúdenie poistných podmienok. Predĺžený termín. 

 

Uznesenie č. 4/2016: VV KST ukladá vystaviť poverenie pre obec Oščadnica vo februári 

2018 v súčinnosti s RR KST Čadca pripraviť a organizačne zabezpečiť jubilejný X. 

medzinárodný zimný zraz turistov (MZZT), s účasťou turistov KST, KČT a PTTK. 

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.1.2016. 

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 5/2016:  a) VV KST schvaľuje udelenie ocenení KST nasledovne:  strieborný 

odznak KST – Milan Mráz, Ľubica Gálová; zlatý odznak KST – Eduard Hatok, Ing. Igor 

Mičušík. b) VV berie na vedomie udelenie Čestného uznania KST  Ladislavovi Ondrejčákovi.  

VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia a zaslať navrhovateľom.  

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.1.2015 

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 6/2016: VV KST schvaľuje pracovné cesty 

- predsedu propagačnej komisie M.Hučka na veľtrh Regiontour Brno v termíne 15.-16.1.2016. 

Účel cesty: prezentácia Kalendára podujatí KST 2016 

- predsedu majetkovej komisie M. Herchla do Banskej Bystrice. Účel cesty: poskytnutie 

podkladov pre energetický audit CHMRŠ. Termín cesty – v priebehu januára. 

- predsedu KST P.Dragúňa do Bratislavy, na základe pozvánky na pracovné stretnutie 

predstaviteľov športových organizácií, zvolané Sekciou štátnej starostlivosti o šport a mládež 

MŠVVaŠ SR, k zákonu 440/2015  o športe, v termíne 20.1.2016  

Z: P.Dragúň, cestovatelia; T: podľa textu.  

Stav: M.Hučko zo zdravotných dôvodov do Brna necestoval, pracovné cesty M.Herchla 

a P.Dragúňa sa uskutočnili a boli zúčtované v zmysle VP. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

 

uznesenie č. 7/2016:  VV schválil návrh programu rokovania ÚR KST a XVII. VZ KST, 

ukladá sekretariátu  rozposlať  Pozvánky členom ÚR, informáciu o termíne a mieste konania 

VZ zverejniť na webe KST. Z: P. Dragúň, D.Valúch; neodkladne 

Hlasovanie: ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0; uznesenie bolo schválené. 

 

uznesenie č. 8/2016:   VV schválil prevedenie správcovstva poistných zmlúv na spoločnosť 

NFA Group  

Hlasovanie za to, aby KST zostalo u spoločnosti FIN servis, A. Miščíková 

ZA: 0, PROTI: 6, ZDRŽAL SA:1; uznesenie nebolo schválené. 

 

Hlasovanie za to, aby KST nadviazalo spoluprácu s NFA Group: 

ZA:5, PROTI:0, ZDRŽAL SA:1; uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 9/2016:  VV súhlasí s návrhom nájomcu, aby na svoje náklady obstaral systém 

Inteligentných veľkokapacitných akumulátorov (IVA) SaveBox M, typ SBM 8.5-24-4,8. 

Cenu zariadenia refakturuje vo výške 25 700 € spolumajiteľom chaty v rámci dohodnutého 

objemu finančných prostriedkov na opravu chát, v rokoch 2019 – 2020. 

Hlasovanie: ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0; uznesenie bolo schválené. 
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Uznesenie č. 10/2016:  VV ukladá pripraviť zmluvu o budúcej zmluve za účelom prevodu 

obstaraného majetku Inteligentných veľkokapacitných akumulátorov (IVA) SaveBox M, typ 

SBM 8.5-24-4,8.  do vlastníctva spolumajiteľov chaty pri Zelenom plese. Z: M. Herchl, T:  

18. mája 2016. 

Hlasovanie: ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0; uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 11/2016:  VV odsúhlasil ročnú závierku 2015 Turservis KST s.r.o. 

Hlasovanie: ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0; uznesenie bolo schválené. 

 

2. Čerpanie rozpočtu KST 2015, návrh rozpočtu KST 2016 (A. Krištofová) 

A. Krištofová vysvetlila jednotlivé položky rozpočtu, ktorý bol odoslaný mailom 18.1.2016, 

je nevyrovnaný, máme väčšie výdavky, ako príjmy. Spôsobuje to oprava chaty MRŠ. Inak by 

bol vyrovnaný. Po pripomienkach rozpočty doladí a pošle konečnú verziu na odoslanie pre 

UR a VZ. 

 

3. Stanovy KST, príprava návrhu zmien (T.Chudý, P.Dragúň) 

Odročené. P. Dragúň zorganizuje pracovné stretnutie vo víkendovom čase. 

 

4. Organizačné zabezpečenie a program ÚR a VZ KST (D.Valúch) 

Program bol schválený, objednávka na ubytovanie a stravovanie bude odoslaná do 29.2.2016. 

 

5. Aktuálne úlohy majetkovej komisie KST (M.Herchl) 

 

M.Herchl - Chata MRŠ – do chaty z neopravenej časti strechy zateká, ničí sa interiér. 

Neopravená časť strechy je bez snehu. Na opravenej časti hrubá vrstva snehu. Chatár 

vypočítal množstvo materiálu, ktoré ešte bude potrebné na dokončenie strechy. Firma, ktorá 

robila strechu na Rysoch, je pripravená oplechovať zostávajúcu časť strechy MRŠ.  P. Giertl 

je pripravený pracovať na izoláciách a drevených častiach, prípadne počká so zaplatením časti 

prác v roku 2017. Dodávatelia materiálu požadujú zálohu vo výške 70 %. 

A.Krištofová – ak by sa nám podarilo zohnať sponzora, mohli by sme práce a materiál splatiť 

do konca roka 2016.   

P.Dragúň – spoločnosti nerady poskytujú hotovostné peniaze. Je možné vyhlásiť zbierku na 

chatu? Napr. Česi mali zbierku formou: „Kúp si svoju stoličku.“ a pod. 

A.Krištofová – spýta sa daňovej poradkyne na legálne podmienky zbierky. 

 

Príchod hostí: Tomáš Petrík, Igor Koller, Ladislav Gancarčík 

L.Gancarčík – poslal e-mailom návrh riešenia energetickej nezávislosti Chaty pri Zelenom 

plese. Ide o financovanie a realizáciu projektu: Inteligentné veľkokapacitné akumulátory 

(IVA) SaveBox M, typ SBM 8.5-24-4,8, ktoré je možné priamo napájať z fotovoltických 

panelov, veterných turbín, malej vodnej elektrárne, siete či elektrocentrál. Zariadenie dokáže 

samo komunikovať s pripojeným zdrojom energie. Napr. v akumulátoroch už nie je dostatok 

elektrickej energie, samo zapne elektrocentrálu, po doplnení IVA, samo elektrocentrálu 

vypne, tým dochádza k výraznej úspore PHM. Zariadenie môže byť napojené aj na 

kombinované zdroje energie. (Vodná elektráreň, elektrocentrála.)  

 

T.Petrík – V súčasností je napájaná elektrickou energiou vyrobenou elektrocentrálou 

Europower 10 kW Tento spôsob výroby elektrickej energie je veľmi neefektívny, finančne, 

materiálne a manipulačne veľmi náročný. V neposlednej rade aj neekologický. Doplnkovým 

zdrojom elektrickej energie MVE, ktorá však za predošlých 5 rokov prakticky nešla. 

Spoločnosť ENEL sa snažila tento spôsob výroby elektrickej energie vylepšiť, zatiaľ bez 
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výrazného úspechu. Podľa informácii Ing. Miroslava Herchla SE, a.s. zatiaľ nemajú 

pripravený žiadny väčší projekt zameraný na takúto pomoc. 

T.Petrík ponúka riešenie: kompletné zariadenie kúpi na lízing, ktorý bude splácať 3 roky. 

Zatiaľ bežné opravy chaty pobežia v plnom objeme plánovaných súm. Vo štvrtom a piatom 

roku prevedie v objeme plánovaných prostriedkov na opravy zariadenie na spolumajiteľov 

chaty. 

 

Uznesenie č. 9/2016:  VV súhlasí s návrhom nájomcu, aby na svoje náklady obstaral systém 

Inteligentných veľkokapacitných akumulátorov (IVA) SaveBox M, typ SBM 8.5-24-4,8. 

Cenu zariadenia refakturuje vo výške 25 700 € spolumajiteľom chaty v rámci dohodnutého 

objemu finančných prostriedkov na opravu chát, v rokoch 2019 – 2020. 

 

Uznesenie č. 10/2016:  VV ukladá pripraviť zmluvu o budúcej zmluve za účelom prevodu 

obstaraného majetku Inteligentných veľkokapacitných akumulátorov (IVA) SaveBox M, typ 

SBM 8.5-24-4,8.  do vlastníctva spolumajiteľov chaty pri Zelenom plese. Z: M. Herchl, T:  

18. mája 2016. 

 

L.Gancarčík – predložil statické posudky k peciam (jedna je kachľová pec v jedálni), boli 

zaplatené vlani.  

Ďalšie informácie od L. Gancarčíka: 

Zbojnícka chata: 2100 € bude stáť antikorový pult, pošle kalkuláciu.  Bolo by vhodné urobiť 

slušnú inštaláciu nového pultu. Informoval sa aj na stavebnom úrade v Smokovci ohľadom 

stavebného povolenia na ČOV. L. Gancarčík  bol na chate tam bol bez vedomia personálu. 

Prenajímatelia neboli prítomní, personál bol slušný, hudba bola nevtieravá, nepoužívali už 

plastové riady, všade bol poriadok, mal dobrý dojem. 

Téryho chata: začal sa riešiť voda a kúrenia, pokiaľ vyhovovalo počasie. S vodou je väčší 

problém, ako čakal, všetky rozvody sú 30 ročné, zanesené, nevyhovujúce, chce pozvať na 

obhliadku vodára. Ak by sme sa pustili do úpravy rozvodov, možno by bolo lepšie investovať 

väčšiu sumu. Akokoľvek, problém s vodou sa musí riešiť. 

Energetický certifikát – nie je stále doriešený, pán Sulír uprednostnil iné, väčšie zákazky a nás 

odložil. Nemajú dosť audítorov na Slovensku, aby to časovo pokryli. 

Odoslaná žiadosť na Krajský úrad životného prostredia v Prešove  na povolenie výnimky 

zo zákona o ochrane prírody – vjazd a nevyhnutné státie vozidiel do vybraných lokalít vo 

Vysokých Tatrách. 

 

I.Koller - feraty – prebrali sa pozičné možnosti, musí tam byť niekto, kto celý projekt 

prevezme pod technickú záštitu za honorár.  

T.Petrík – svojho času pôsobil za Horskú službu, tak má informácie, existujú technické normy 

na budovanie ferát. 

 

M.Herchl – 15.1.2016 sa v Bnskej Bystrici stretol s pracovníkom spoločnosti ENAS ohľadom 

energetického auditu Chaty MRŠ, poskytol mu technické podklady. Pre zníženie 

energetických strát je kľúčová oprava strechy. 

 

6. Krásy Slovenska v roku 2016 (Z.Kollárová) 

P.Dragúň: aké sú trendy, aká je spolupráca s ostatnými zložkami? Ide to smerom 

k digitalizácii? 

Z.Kollárová: informovala o spôsobe prípravy, výroby a distribúcii KS. , V reťazcoch sú KS 

zalistované iba v sieti Tesco. Reťazce nezoberú malý počet kusov, je potrebné zásobiť viac 

predajných domov. Predplatitelia  sú rozdelení podľa odberu: fyzický alebo elektronický.  
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Existujú aj predplatitelia prostredníctvom Slovenskej pošty, na nich nie je dosah, nie sú 

štatistiky. Bolo by dobré získať týchto predplatiteľov na priamo, nie cez poštu. Z členskej 

základne KST je málo klubových predplatiteľov. Od roku 2015 sa necháva časopis tlačiť 

v Martine, lebo VKÚ skončil. Spolupráca s distribútorom Alfaprint je dobrá, snažia sa pri 

distribúcii uprednostniť predplatiteľov. Čo sa týka obsahu, redakcia podala žiadosť o grant na 

Ministerstvo kultúry, zatiaľ nie je rozhodnuté.  

P.Dragúň – aby sa podarilo pár článkami spopularizovať niektoré oblasti, bolo by treba nájsť 

pisateľov. 

Z.Kollárová – snažia sa o populárno – vedecký prístup. Každý kto chce, si niečo nájde. Vždy 

by v ročníku mala byť nejaká nosná téma. Tento rok je kultúra.  Možno treba viac propagovať 

časopis na turistických stretnutiach, napríklad poskytnúť predplatné do tomboly a pod. Ak 

poznáme nejakých pisateľov, treba im skontaktovať s redakciou. 

D.Valúch – časopis  nie je len o turistike ale i o kultúrno – poznávacej činnosti. Nie je 

potrebné striktne ho zužovať len na turistiku ako – takú. 

P.Dragúň  - v Čechách je turistika lepšie spropagovaná, KST nemám takmer žiadnu publicitu, 

je však pravda, že KST nikoho z médií na svoje podujatia nepozýva. Je to na nás, aby sme sa 

spropagovali. 

Z.Kollárová – spolupracujú s Televíkendom, organizátori regionálnych podujatí by mali 

komunikovať s redakciou. 

J.Puncochář – nemala byť väčšia spolupráca s OOCR? 

D.alúch – nemáme dosah na OOCR, treba sa na priamo z regiónov obrátiť na redakciu.  

A.Mazániková – Orava má vždy nejakú propagáciu svojich podujatí. Organizátori pozývajú aj 

okolité regióny. 

Z.Kollárová – informovala o prípravách na stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska. 

 

7. Rôzne  

 

7.1. Zástupca spoločnosti NFA Group, Tomáš Bandzi 

A.Krištofová – žiadne informácie neposkytla ďalej. Podala len informáciu, ktorú získala od 

pani Miščíkovej. 

M.Ziman – žiadna zmluva s fimou NFA Group nebola zatiaľ podpísaná. Bolo podpísané len 

vyhlásenie/formulár pre poisťovňu Generali a Union, že na existujúce zmluvy bude nový 

správca. Objasnil situáciu po výpadku hromadného poistenia členom KST v poisťovni 

Kooperativa. Oslovil iné poisťovne. Získal 4 reakcie. Po tom, ako poisťovňa Union poslala 

návrh zmluvy sa nažil nájsť priamy kontakt na zástupcu. Získal kontakt priamo na pani 

Michaelu Šturcovú, s ktorou prerokoval ponuku z UNION. Následne prebehlo niekoľko 

rokovaní až prišlo k podpisu zmluvy. Najväčšie prekvapenie bolo po prezentácii p. 

Miščíkovej so spoločnosti FINN. M. Ziman o nej doteraz netušil. V zmluve je uvedená ako 

sprostredkovateľ, čo je z pohľadu zákona Národnej banky o sprostredkovaní vágne.  

T.Bandzi – na poslednom zasadnutí VV dostal informácie, že zmluva so spoločnosťou NFA 

Group sa zatiaľ nebude podpisovať, pokiaľ nebude mať poisťovňa konkrétne informácie. 

Zmluvu o spolupráci teda zatiaľ nie je pripravená. Ako spoločnosť majú záujem vyhľadávať 

lepšie, cenovo výhodnejšie riešenia. 

M.Herchl –  aké sú konkrétne výhody centrálneho skupinového poistenia? Ako je to 

s exkluzivitou tejto zmluvy – môžeme aj sami manévrovať? 

M.Ziman – dostaneme viacero ponúk od niekoľkých poisťovní, porovnáme sami rozhodneme, 

zmluva nie je exkluzívna. 

T.Bandzi – posielajú požiadavku do všetkých poisťovní, porovnávajú a po vyhodnotení 

predkladajú záujemcovi. Záujemca sa rozhodne podľa podmienok, dostane najvýhodnejšie 

ponuky. Okrem toho získa KST od poisťovne finančné prostriedky (propagácia), ďalej je 
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možná iná forma spolupráce – napríklad participácia na členských kartách. Ide im o aktívnu 

spoluprácu. Ako príklad uviedol pomoc pri sprostredkovaní stretnutia autorít a turistických 

cvičiteľov počas zimného zrazu KST. Majú kontakty po celom Slovensku, vedia participovať 

pri rôznych aktivitách, ide nielen o poistky, ale i o väčšiu spoluprácu. 

A.Krištofová – telefonovala M.Šturcovej z poisťovne Union, ktorá nebola proti tomu, aby sa 

zmenil správca zmluvy. Konkrétnym správcom by mohol byť priamo M.Ziman. 

 

7.2. Prerokovanie návrhov na čestné ocenenia KST, doručené od predchádzajúceho 

zasadnutia  

Uznesenie č. 11/2016 

a) VV schvaľuje udelenie  čestných  ocenení KST nasledovne:  

Strieborný odznak KST – Walter Gedeon, Prcín Marián, Ing. Volentierová Alena, Minárik 

Evžen, Ing. Steranka Evžen, Mandúch Daniel, Smoľák Viktor.  

Zlatý odznak KST – Ing. Chrapčiak Vladimír. 

Medaila Miloša Janošku: Ing. Puncochář Ján, PhDr. Ladislav Khandl. 

Plaketa Alojza Lutonského (postúpené na Ústrednú radu KST):Ing. Škutová Eva, Melek 

Jozef. 

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

Čestné uznanie – Mgr. Čopák Michal, Demčák Ján, Šuľová Monika, Ing. Jevin Ján. 

Ďakovný list – Mgr. Kirschner Michal.  

VV ukladá  sekretariátu vystaviť  schválené ocenenia a odoslať navrhovateľom.  

d) VV odporúča Ústrednej rade KST schváliť udelenie Plakety Alojza Lutonského pre: Ing. 

Škutová Eva, Melek Jozef. 

e) VV odporúča Ústrednej rade KST schváliť udelenie Medaile Miloša Janošku: Ing. 

Puncochář Ján 

 Z: P. Dragúň, sekretariát; T: 16.3.2016 

 

Po vyčerpaní programu bolo zasadnutie ukončené približne o 17.45 hod. 

 

Zapísala: I.Ovečková, sekretár 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. 
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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 

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 
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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. 

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 

mailto:ustredie@kst.sk
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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 

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. 

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

zdigitalizované. Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 31.12.2016 

Stav:  cca 80 % je zdigitalizovaných, ostatné do konca roku 2016.  

 

U 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.                               

U 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. 

U 109/2015: VV ukladá majetkovej komisii zapracovať úpravy formuláru inventárneho 

zápisu (ku každej položke od roku 2015 uvádzať rok nadobudnutia a obstarávaciu cenu) 

a dôsledné vyraďovať položky, ktoré už stratili úžitkovú hodnotu. Z. M.Herchl, T: trvale 

Stav: v plnení. 

_ _ _ 

 

 

 

 

 


