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Zápisnica 

 zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov, 

Bratislava 9.11.2016 
 

Prítomní:   

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

prizvaní: A.Mazániková, J.Pullmann, J.Puncochář, D.Valúch, I.Ovečková,  

Ospravedlnili sa: M.Ziman, M.Šarvanec, P.Zöld 

 

 Program: 

 

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

2. aktuálne úlohy sekcie mládeţe   P. Dragúň, M. Šarvanec, 

3. aktuálne úlohy sekcie cykloturistiky   V. Gábriš, P. Zöld 

4. aktuálne úlohy sekcie  vodnej turistiky  V. Gábriš, J. Šoffa, Š. Bárány  

5. aktuálne úlohy organizačnej komisie – revízia VP T. Chudý 

6. aktuálne úlohy majetkovej komisie   M. Herchl 

7. rôzne 
 

 

1.Kontrola plnenia uznesení VV 

a) splnené/zrušené: 10/2016, 47/2016, 55/2016, 57/2016, 63/2016, 70/2016, 72/2016, 

76/2016, 77/2016, 84/2016, 87/2016 

b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: 66/2016, 67/2016, 69/2016, 

82/2016, 85/2016, 86/2016 

c) uznesenia v sledovaní: 

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

novú ţiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.  

Z: P.Dragúň, E. Škutová, M. Belás, PT: 7.12.2016   

Pre školenie inštruktorov turistiky má KST akreditáciu obnovenú v roku 2014, platnú do roku 

2019. Pre školenie značkárov nebola v r. 2014 vydaná obnovená akreditácia, školenie naďalej 

prebieha podľa zauţívanej metodiky. Úloha pozastavená do vyjasnenia štatútu KST v zmysle 

zákona o športe. 

U 193/2014: VV ukladá Sekcii značenia vytvoriť záloţný disk, obsahujúci digitalizované 

priebehy trás, lokality TIM a aktuálne zmeny TZT, ktorý bude uloţený na sekretariáte KST 

a aktualizovaný v polročnom intervale. Z: P.Dragúň, E.Škutová; PT: 7.12.2016  

Plynie opakovane predlţovaný 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: P.Dragúň, E.Škutová; PT: 7.12.2016 

Plynie opakovane predlţovaný termín. 

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

TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 7.12.2016 

Čaká sa na rozhodnutie Krajského súdu. 

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: 8.2.2016 

Záznamník Za krásami Slovenska je v podstate pripravený, príde na rad po skompletizovaní 

Kalendára podujatí KST 2017. Pre záznamník Hrady a zámky poţaduje P.Dragúň pripraviť 

nový, súčasnejší koncept. Plynie opakovane predlţovaný termín.  
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Uznesenie 103/2015: VV ukladá sekcii mládeţe pripraviť motivačný leták – informáciu o 

PTZ pre školy. Z: V.Gábriš, M.Šarvanec  PT: 7.12.2016 

Plynie opakovane predlţovaný termín. Na výzvu, uverejnenú na webe (KST hľadá grafického 

dizajnéra – dobrovoľníka), sa zatiaľ nikto neprihlásil. 

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, PT:  9.11.2016. 

Úloha splnená. M. Herchl návrh predloţil a VV s pripomienkami schválil. 

Uznesenie č.14/2016: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom komisií 

značenia skompletizovanie digitalizácie trás TZT. Z: E.Škutová, PT:  7.12.2016 

Plynie predĺţený termín. Príprava zmluvy s o.z. Freemap, vrstva autorizovaná značkármi KST 

má byť pripravená do konca roku 2016. 

Uznesenie č.23/2016: VV ukladá sekretariátu dohodnúť stretnutie E. Škutovej s kontaktnou 

osobou na MŠVVŠ SR. Z: D. Valúch, PT: 21.9.2016  

Úloha pozastavená do vyjasnenia štatútu KST v zmysle zákona o športe. 

Uznesenie č.25/2016: VV KST ukladá predsedovi UMK pripraviť a na webe KST zverejniť 

ucelenú písomnú informáciu o zmenách pri zabezpečovaní školenia a učebných textov, 

v nadväznosti na Zákon o športe. Z: M.Belás, M.Ziman; PT: 21.9.2016  

Úloha pozastavená do vyjasnenia štatútu KST v zmysle zákona o športe. 

Uznesenie č.28/2016: VV schvaľuje zámer  popularizovať prácu turistickej organizácie  ako 

garanta turistických chodníkov, ukladá získať od oprávnených autorít súhlas s umiestnením 

pamätných tabúľ na hrebeni Nízkych tatier (oblasť Chopok) a na Sitne.  

Z: P.Dragúň, E. Škutová, PT:  30.11.2016. 

Plynie predĺţený termín. Informovať o zámere Správu NAPANT-u a Správu CHKO 

Štiavnické vrchy,  poţiadať uvedené orgány ŠOP SR  o súhlas, resp. usmernenie. 

Uznesenie č.29/2016: VV ukladá predsedníčke sekcie značenia vytipovať a vyškoliť osobu, 

ktorá bude schopná prevziať časť administratívneho spracovania – vyúčtovanie práce 

značkárov, ročná odmena 1000 €. Z: E. Škutová, PT:  30.11. 2016 

Termín plynie.  

Uznesenie č.33/2016: VV poveruje predsedu KST viesť ďalšie rokovania s TNSK a KČT 

s cieľom pripraviť spoločný cezhraničný projekt rozvoja turistickej infraštruktúry na území 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z: P.Dragúň, KT: 7.12.2016 

Bez nových skutočností. Súvisiace uznesenie U65/2016. 

Uznesenie č.34/2016: VV ukladá  T. Chudému 

- zistiť moţnosti získania bankového úveru bez zaloţenia nehnuteľnosti 

- pripraviť informáciu pre okruh delegátov valného zhromaţdenia KST, ak by bolo pre 

získanie bankového úveru, bez ktorého nie je moţné projekt rekonštrukcie Téryho chaty 

realizovať, nutné ručenie chatou. Z: T.Chudý, KT: 7.12.2016  

V sledovaní.  

Uznesenie č.36/2016: VV KST schvaľuje termíny a miesto svojich zasadnutí v 2.polroku 

2016 nasledovne: 23.8., Vyhne; 21.9., Bratislava; 12.10, Bratislava; 9.11., Bratislava, 7.12., 

Bratislava; so začiatkom od 10.00, ak nebude na pozvánke uvedené inak.  

Z: P.Dragúň, T: podľa textu  

Termín plynie. Boli schválené termíny zasadnutí na prvý polrok 2017, nové uznesenie 

U 88/2016 je zapísané v závere kontroly plnenia uznesení. 

Uznesenie č.39/2016: VV KST ukladá organizačnej komisii pripraviť návrh nového ocenenia 

(námet z diskusie na XVII VZ KST 9.4.2016). Z: T.Chudý, T: 31.12.2016. 

Termín plynie.  
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Uznesenie č.45/2016: VV KST schvaľuje delegátov VV na hlavné podujatia KST 2016, 

nezahrnuté v uznesení 123/2015, nasledovne: 

7. – 10.7., Celoštátne stretnutie peších turistov MTSZ, Eger, Maďarsko – M. Herchl, J. Racek 

25. – 28.8., 38. zraz cykloturistov KST, Pieniny/Červený Kláštor  - P. Dragúň, M. Herchl 

16. – 18.9., 8. stretnutie priaznivcov KST, Spišské Bystré – V.Gábriš 

14. – 15.10., 3. chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie, Pilsko – V.Gábriš 

26.11., 36. 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. 

Od minulého zasadnutia VV sa konalo: 

3.Chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie, Pilsko. V. Gábriš pozitívne hodnotil organizačné 

zabezpečenie podujatia (hlavný organizátor Lesy SR, odštep. závod Námestovo, 

spoluorganizátori KST Mútne, KST Oravské Veselé  a RR KST Dolný Kubín). Bolo okolo 

100 účastníkov, vrátane mládeţe; pomerne náročné podmienky – v hornej časti trasy ťaţký 

rozmočený sneh a silný vietor.  

Uznesenie č.46/2016: VV KST schvaľuje pracovné cesty nasledovne: kontrolný deň CHMRŠ 

– prevzatie 2. etapy rekonštrukcie strešnej krytiny - M.Herchl, A.Krištofová;  kontrolný deň 

RZ Kokava, zabezpečenie hasiacimi prístrojmi - M.Herchl, A.Krištofová, J.Pullmann. 

Termíny ciest v priebehu júna si určia cestovatelia. Z: uvedení cestovatelia, PT: 3.12.2017 

Predĺţený termín sa týka kontrolného dňa v RZ Kokava. 

Uznesenie č.49/2016: VV KST schvaľuje angaţovanie externistu na dohodu (príkazná 

zmluva) alebo na ţivnosť – na základe objednávky. Výška odmeny podľa objemu práce., T: 

júl 2016 Z: P.Dragúň, A.Krištofová, KT: 7.12.2016.   

Zatiaľ k tomu nedošlo, je to viazané na eventuálne prepojenie CRM systému KST na 

platformu Membery, súvisí s U 56/2016. Plynie predĺţený termín. Prvotnú informáciu pre 

Informačný systém športu poskytol za KST sekretariát, je moţnosť pozrieť si to na portáli  

http://www.sport.gov.sk/   

Uznesenie č.53/2016: VV KST ukladá propagačnej komisii kontaktovať vybranú umeleckú 

školu a presondovať moţnosť získania výtvarného návrhu riešenia pamätníku všetkým 

dobrovoľným značkárom (umiestnenie na Sitne), a budovateľom turistických chodníkov 

(v oblasti Chopku) formou študentskej práce. Z.: V.Gábriš, M.Hučko, PT: 7.12.2016 

Plynie predĺţený termín. Osloviť treba viac škôl. 

Uznesenie č.54/2016: VV KST ukladá predsedovi KST vycestovať do Krakowa na 

konzultačné stretnutie s poľským partnerom (PTTK) a riadiacim orgánom projektov 

cezhraničnej spolupráce  Interreg. Z.:  P.Dragúň,T. Chudý; PT: 7.12.2016   

T.Chudý kontaktoval poľskú stranu, čaká sa na ponuku termínu. Plynie predĺţený termín. 

Uznesenie č.55/2016: VV KST berie na vedomie informáciu sekcie vodnej turistiky (VT) 

o zrušení podujatia Tatranský okruh vodákov (hl. podujatie v gescii sekcie VT), schvaľuje 

pouţitie 200 € z rozpočtovaných prostriedkov na splav a pietne podujatie na Dunaji. VV 

odporúča: a) zostávajúcich 300 € vyuţiť na doškolenie inštruktorov VT;  b) pre dlhodobý 

pokles záujmu o podujatie Tatranský okruh vodákov vyradiť toto podujatie z kategórie 

hlavných podujatí KST. Z.: A.Krištofová, J.Šoffa; T: 30.11.2016 

Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie č.56/2016: VV KST ukladá predsedovi KST vyvolať stretnutie so spoločnosťou 

Unionsoft ohľadom platformy Membery pre vyjasnenie cenovej ponuky (overiť, či by to bolo 

za kaţdý klub 10 €/mesačne). Z: P.Dragúň, PT: 7.12.2016  

Pripravuje sa zmluva o vypracovaní programu na prepojenie informačného systému KST 

(CRM) a informačného systému športu.  

http://www.sport.gov.sk/
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Uznesenie č.57/2016: VV KST schvaľuje návrh sekcie značenia (na podnet predsedu 

Trnavského samosprávneho kraja) na pomenovanie TZT 8109b, ţltá značka Čierna skala - 

Smolenice, ako Chodník Štefana Baniča. Z: P.Dragúň, E.Škutová, T: 30.9. 2016   

Úloha splnená. Slávnostné otvorenie chodníka avizované na 12.11.2016 

Uznesenie č.58/2016: VV KST ukladá sekcii značenia a) objednať a zabezpečiť výmenu 

poškodených smeroviek pri Chate MRŠ; b) skontrolovať stav smerovníkov pri všetkých 

objektoch vo vlastníctve KST. Z: E.Škutová, PT: 7.12.2016. 

Súvisiaca úloha pre sekretariát: kuriérskou sluţbou poslať chatárovi Fabríciusovi (Chata 

MRŠ) smaltované logo KST – náhrada za poškodené logo. Plynie predĺţený termín. 

Uznesenie č.59/2016: VV KST ukladá P.Dragúňovi vyvolať stretnutie s predstaviteľom 

Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP), ohľadom moţností  KST a záujmu zo strany 

SZTP o vytvorenie značených trás pre vozičkárov. Z: P.Dragúň, PT: 7.12.2016.   

Plynie predĺţený termín. 

Uznesenie č.61/2016: VV KST odporúča schváliť trasu slovenského úseku štafetovej jazdy 

Via della Misericordia (s pripomienkami) ako trvalo vyznačenú jazdeckú trasu. Z.: P.Dragúň, 

M.Hučko. E.Škutová; T: 31.12.2016 

Termín plynie. 

Uznesenie č.62/2016: VV KST ukladá predsedovi KST rokovať s novým vlastníkom 

pozemkov na Hrebienku o umiestnení medziskladu pre zásobovanie Zbojníckej a Téryho 

chaty. Z: P.Dragúň, PT: 7.12.2016.   

Plynie predĺţený termín. 

Uznesenie č.63/2016: VV prerokoval návrh stanov Asociácie TOM a vracia ho Sekcii na 

dopracovanie. Z.: T. Chudý, M. Šarvanec, T: 9.11. 2016  

Uznesenie zrušené, nahradené novým uznesením, viď ďalej, v samostatnom bode programu. 

Uznesenie č. 65/2016:  VV ukladá osloviť KČT vo veci poskytnutia know how spočívajúceho 

v poskytnutí odborníka/ov, ktorí majú potrebné vzdelanie a kvalifikáciu naprojektovať pre 

KST certifikovaný chodník, ako podklad pre podanie spoločného cezhraničného projektu.  

Z: T.Chudý,  PT: 7.12.2016 

T.Chudý kontaktoval českú stranu, zatiaľ bez odozvy. Plynie predĺţený termín. 

Uznesenie č.68/2016: VV ukladá M.Fulkovi pripraviť grafické a mnoţstevné podklady pre 

doplnenie chýbajúcich IVV preukazov/záznamníkov a ocenení. 

Z.: P.Dragúň, M.Fulka; PT: 7.12.2016 

Plynie predĺţený termín. Urgovať. 

Uznesenie č.70/2016: VV ukladá organizačnej komisii koordinovať aktualizáciu VP, 

aktualizované znenie VP sprístupniť členom VV na pripomienkovanie do konca roku 2016. 

Z: T.Chudý, T: 31.12.2016 

Uznesenie zrušené, nahradené uznesením č. 80/2016. 

Uznesenie č. 71/2016: VV berie na vedomie a schvaľuje pridelenie rotujúcich podujatí: 

Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska : 2017 - KST Beskyd Svidník, 2018 - RR KST 

Roţňava; Stretnutie priaznivcov KST: 2017 - KST Orava Dolný Kubín, 2018 - RR KST 

Banská Bystrica; Chodníkom J.D.Matejovie, spoluorganizátor za KST v r. 2017 - RR KST 

Trenčín, v r.2018 RR KST Topoľčany. Zároveň VV schvaľuje zrušenie uznesenia 29/2014.  

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

Termín plynie. Uznesenie má dlhodobý charakter, presunúť do prílohy. 

Uznesenie č. 72/2016: VV ukladá sekretariátu publikovať výzvu miestnym klubom a 

regionálnym radám KST - podujať sa na prípravu 65. CZ KST a 49. stretnutia TOM (2018).  

Z: P.Dragúň, T: 9.11.2016 

Uznesenie splnené.  

Uznesenie č.76/2016: VV schvaľuje účasť na pracovných stretnutiach 

- D.Valúch, Š.Bárány,  Dunajské fórum 22.9.2016 Bratislava; cestovné náklady nevzniknú. 
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- P.Dragúň, A.Krištofová, D.Valúch, trojstretnutie  vedenia MTSz, KČT a KST, Mátra-

Galyatető, 18.-19.10. 2016, na základe pozvánky MTSZ. Zúčtovanie cestovných nákladov 

v zmysle VP KST. Z: účastníci stretnutí podľa textu, T: podľa textu 

Obe stretnutia sa uskutočnili. Info z Dunajského fóra poskytol D.Valúch, o obsahu 

trojstranného stretnutia partnerských turistických organizácií informoval P.Dragúň. 

Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

Uznesenie č.77/2016: VV schvaľuje a) predloţený súbor hlavných podujatí KST 2017 pre 

publikovanie v Kalendári podujatí KST 2017; b) predloţený súbor IVV podujatí 

a permanentných IVV trás na rok 2017 a ich publikovanie v kalendári IVV. 

Z.: P.Dragúň, M.Hučko, D.Valúch; T: 30.10.2016 

Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

Uznesenie č.78/2016: VV schvaľuje objednávku na tlač 3000 ks Kalendára podujatí KST 

2017, so zachovaním jednotkovej ceny Kalendára 2016 (1,1083 €), dodávateľ: ISMC s.r.o. 

Z.: A.Krištofová, T: 31.12.2016 

Termín plynie. 

Uznesenie č. 80/2016:  VV schvaľuje, ţe aktualizáciu stanov a vykonávacích predpisov KST 

vzájomne súladnú a súladnú s aktuálnym znením Zákona o športe, vypracuje M. Heinrich.  

VV poveruje menovaného naštudovaním Zákona o športe za účelom uvedenej aktualizácie. 

Z: P. Dragúň, sekretariát KST; T: 31.12.2016  

Prebiehajúca novelizácia Zákona o športe má nadobudnúť účinnosť od 1.1.2017, v tej 

súvislosti bol text uznesenia aktualizovaný nasledovne: 

Uznesenie č. 80/2016:  VV schvaľuje, ţe aktualizáciu stanov a vykonávacích predpisov KST 

vzájomne súladnú a súladnú so znením Zákona o športe účinným k 1. januáru 2017 vypracuje 

M. Heinrich. VV poveruje menovaného naštudovaním Zákona o športe za účelom uvedenej 

aktualizácie. Z: P. Dragúň, sekretariát KST; T: 11.1.2017 
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0 

Po diskusii VV prijal nové unesenie U 89/2016, zapísané v závere kontroly plnenia uznesení. 

Uznesenie č. 81/2016: VV ukladá propagačnej komisii dohliadnuť na doplnenie  súčasných 

informácií do rubrík, ktoré zostali dlhodobo neaktualizované (Zmluvy, Kvalifikácia, 

Vydavateľská činnosť). Z: propagačná komisia, sekretariát KST; T: 31.12.2016 

Termín plynie. 

Uznesenie č. 83/2016: VV schvaľuje účasť V.Gábriša a M.Belása na aktíve Sekcie 

cykloturistiky, v Ruţomberku-Likávke, dňa 5.11.2016,  účasť P.Dragúňa ako delegáta VV 

KST na podujatí Za posledním puchýřem, Lázne Bělohrad, 17.-20.11.2016, a zúčtovanie 

cestovných nákladov menovaných, v zmysle VP. Z: určení delegáti, T: podľa textu. 

Aktív Sekcie CT sa uskutočnil, v neprítomnosti P.Zölda na zasadnutí VV informáciu z aktívu 

poskytol V.Gábriš, viď ďalej v samostatnom bode. M.Belás sa aktívu nezúčastnil.  

Uznesenie č. 84/2016: VV KST poveruje predsedu P.Dragúňa aby podpísal tipérsku zmluvu 

s NFA Group. Z: P.Dragúň, T: neodkladne  

Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

Uznesenie č. 87/2016: VV prerokoval návrhy na udelenie čestných ocenení a  

a) schvaľuje udelenie Zlatého odznaku KST Justínovi Cesnekovi, Anne Dolníkovej, Dušanovi 

Kurhajcovi, Jozefovi Moravčíkovi a Viktorovi Miňovi; udelenie plakety KST Antonovi 

Rechtoríkovi.  

b) berie na vedomie udelenie ocenenia v kompetencii predsedu KST: čestné uznanie KST 

Vladimírovi Cesnekovi, Dimitarovi Conevovi, Borisovi Gaškovi, Martinovi Honsovi, Jánovi 

Hruštincovi, Igorovi Košnárovi, Ľubomírovi Kovaľovi, Mariánovi Magdolenovi, Márii 

Ondrašinovej, Jurajovi Ţidekovi, Eve Jamrichovej, Miroslavovi Stránskemu, Jánovi 

Jesenskému a JUDr. Rudolfovi Pšenkovi;  
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c) najbliţšiemu zasadnutiu valného zhromaţdenia KST postupuje návrh RR Bratislava (Klub 

bratislavských turistov) a KT Via Danubia na udelenie plakety Alojza Lutonského RNDr. 

Štefanovi Nagy, CSc.  

Z: P.Dragúň, sekretariát KST; T: 9.11.2016 

Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

 

Nové uznesenia schválené v rámci kontroly plnenia uznesení 

Uznesenie č. 88/2016: VV schvaľuje termíny a miesto svojich zasadnutí v 1. polroku 2017 

nasledovne: 11.1. Bratislava; 8.2. Bratislava; 24.- 25.3., VV a VZ, miesto bude spresnené; 

19.4. Vyhne; 17.-18.5. Čingov; 7.6. Bratislava, so začiatkom od 10.00, ak nebude na 

pozvánke uvedené inak. Z: P.Dragúň, T: podľa textu  
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie č. 89/2016:  VV schvaľuje odmenu M.Heinrichovi vo výške 300 € za aktualizáciu 

vykonávacích predpisov KST v nadväznosti na poslednú úpravu stanov z apríla 2016 a za 

prípravu návrhu na úpravu stanov KST tak, aby boli v súlade so zákonom o športe.  

Z: P.Dragúň, A.Krištofová, sekretariát KST; T: 25.3.2017  
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0 

 

2. Aktuálne úlohy sekcie mládeže (P. Dragúň) 

V neprítomnosti predsedu, alebo iného zástupcu sekcie mládeţe sa výkonný výbor opätovne 

zaoberal doplneným návrhom stanov Asociácie turistických oddielov mládeţe Slovenskej 

republiky. Členovia výkonného výboru konštatovali, ţe návrh stanov A.TOM SR je naďalej 

neujasnený a nekonzistentný, VV neodporúča dávať ho v tejto podobe na registráciu. Hlavné 

výhrady/rozpory:  podľa názvu organizácie by malo ísť o zdruţenie (asociáciu) oddielov, ale 

v návrhu stanov (článok V)  sa uvádza, ţe členom sa môţu stať iba fyzické osoby, zrejme teda 

nielen vedúci oddielov, ale aj členovia oddielov – deti. Názov organizácie tým stráca zmysel. 

Článok IX zakotvuje medzi práva členov aj voliť a byť volený do orgánov zdruţenia. To je 

sotva akceptovateľné, ak majú byť členmi deti. 

VV so znepokojením konštatuje celkovú neochotu Sekcie mládeţe komunikovať. Keďţe 

zatiaľ vôbec nie je jasné, aká široká je platforma iniciátorov vzniku Asociácie TOM SR, ani 

to, nakoľko panuje zhoda v predstavách o tejto asociácii, bolo prijaté uznesenie:  

Uznesenie č. 90/2016: Výkonný výbor KST ukladá Sekcii mládeţe zvolať čo najskôr aktív 

sekcie, pozvať naň predsedov všetkých jestvujúcich TOM-ov, ako aj členov Regionálnych rád 

KST, ktorí zodpovedajú za turistiku mládeţe. Aktívu sa zúčastní aj predseda KST, 

podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu a člen VV pre turistiku mládeţe. Hlavný bod 

programu – prezentovať návrh stanov Asociácie TOM SR, prerokovať ho a v prípade 

dostatočnej podpory schváliť. Z: V. Gábriš, M. Šarvanec; T: 31.1.2017 
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0 

Predchádzajúce uznesenie k tejto záleţitosti (U 63/2016) je týmto prekonané a zrušené.  

 

3. Aktuálne úlohy sekcie cykloturistiky (V. Gábriš) 

V neprítomnosti predsedu sekcie informoval V. Gábriš o priebehu a záveroch výboru sekcie, 

ktorý bol 5.11. 2016 v Ruţomberku. Zasadnutie bolo konštruktívne, bolo schválené 

rozdelenie agendy medzi členov výboru sekcie a bol prijatý plán činnosti na rok 2017:  

- Zasadnutie Sekcie CT a členov RR KST pre cykloturistiku,  Likavka, 4. marec 

- Školenie inštruktorov CT  I. stupňa , Vyhne,12.-14. máj 

- Zasadnutie  Sekcie CT počas 39. zrazu cykloturistov KST, Vyhne, 31.08.-03.09. 

- Zasadnutie  Sekcie CT, Rajecké Teplice, 28.október 

P. Dragúň: P. Zöld avizoval na rozhýbanie cykloturistiky zaujímavé projekty (Okolo 

Slovenska, Cykloturistická liga), je to stále v úvodnom štádiu zámeru ? Ak je uţ niečo 

konkrétnejšie, predseda sekcie má otvorené dvere prezentovať  to vo výkonnom výbore. 
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Nové uznesenia k tomuto bodu neboli prijaté. 

 

 4. Aktuálne úlohy sekcie  vodnej turistiky (J. Šoffa, L. Cechlár, Š. Bárány) 

Predseda sekcie J.Šoffa predstavil metodika sekcie L.Cechlára a čestného predsedu 

slovenského výboru TID (tid.sk) Š. Báránya.  Činnosť vo vodnej turistike má čoraz viac 

limitov. Prevoz lodí, prístup k vode, plynulosť splavu - všetko je na Slovensku 

komplikovanejšie, neţ bolo v minulosti. Na Hrone aj ďalších tokoch pribúdajú malé vodné 

elektrárne (MVE) skracujú sa úseky plavby, pribúda nutnosť prenášania lodí. Je dobre ţe sa 

KST zaslúţil o prebudenie verejnej mienky, všetky ohlásené stavby MVE treba 

pripomienkovať, má na to poverenie Jaro Baran, ktorý sa aj zúčastňuje pojednávaní. 

Upozorňuje, ţe všade, kde uţ stojí  MVE, sú problémy – zanášanie koryta, koncentrácia 

toxických splodín, pokles vody. V poslednom období sa podarilo výstavbu aspoň trošku 

zastaviť.  Aj tak mnohí cestujú splavovať radšej  do zahraničia. Vodácka sezóna začína 

koncom marca, kalendár vodáckych podujatí sa finalizuje niekedy vo februári,  je problém 

nahlásiť podujatia uţ v septembri. Záujem o vodnú turistiku neklesá, len počet registrovaných 

sa zmenšil. Mnohí nemajú záujem stať sa členmi KST, aj keď sekcia sa snaţí ponúknuť 

výhody klubovej príslušnosti, napr. inštruktorské kurzy. Organizujeme letné školy kanoistiky. 

Sú určené pre úplných začiatočníkov, naučia sa základy. Potom tých, čo majú záujem, 

prizveme na školenie inštruktorov.  

Sekcia pripravuje aktív vodákov na Kubínskej holi, v termíne 25. – 27.11.2016, vopred budú 

rozposlané informácie pre inštruktorov a na aktíve bude aktualizovaný starý zoznam 

inštruktorov z roku 1994. L.Cechlár predloţil správu o činnosti metodickej komisie pri Sekcii 

VT (je v prílohe zápisnice) a informoval, ako plánujú aktualizovať registráciu cvičiteľov 

a inštruktorov, vyškolených podľa pôvodnej akreditácie. Postup konzultovali s predsedom 

UMK M. Belásom. Sekcia VT navrhuje výkonnému výboru prijať nasledovné uznesenia:  

Uznesenie č. 91/2016: VV schvaľuje udelenie kvalifikácie inštruktora vodnej turistiky I. 

stupňa podľa novej akreditácie, za zjednodušených podmienok, tým aktívnym cvičiteľom 

vodnej turistiky III. triedy, ktorí absolvovali školenie cvičiteľov v posledných desiatich 

rokoch a majú platnú kvalifikáciu podľa starej akreditácie. Podmienky: absolvovať všeobecnú 

časť vzdelávania (spoločnú pre všetky sekcie), napísať a obhájiť diplomovú prácu, vykonať 

písomné záverečné skúšky zo všeobecnej športovej teórie. 

 Z: predseda sekcie VT  KST; T: 31.3.2017 
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie č. 92/2016: VV schvaľuje moţnosť uznať inštruktorom vodnej turistiky II. stupňa 

kvalifikáciu inštruktorov vodnej turistiky III. stupňa, ak sa zúčastnili školenia inštruktorov 

podľa novej akreditácie vo funkcii lektorov (nie školiacich sa účastníkov). 

Z: predseda sekcie VT,  KST; T: 31.3.2017 
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0 

Čo sa týka zoznamu inštruktorov, zámerom sekcie je pripraviť ich prehľad po jednotlivých 

povodiach.  

Š. Bárány  zhodnotil priebeh 61. ročníka  medzinárodnej plavby po Dunaji TID 2016. 

Medzinárodný konvoj plavidiel tvorili vodáci z 11 krajín, celkove 97 účastníkov, z toho 14 zo 

SR a 12 z ČR. Všetky tri táboriská  na slovenskom úseku  - Bratislava, Gabčíkovo, Komárno, 

boli zabezpečené k spokojnosti, ani  počas samotného splavu neboli ţiadne komplikácie, či 

mimoriadne udalosti.  Tak to aj bolo konštatované na konferencii TID, bola v rakúskom 

Gmunden, čo avizuje, ţe v budúcom roku 2017 bude  plavba pod „patronátom“  Rakúšanov.  

Nasledujúca konferencia bude v nemeckom Erlau a organizátorskú štafetu preberie nemecký 

klub DKV. J.Šoffa zrekapituloval poţiadavky sekcie na prostriedky z rozpočtu KST. 

A.Krištofová  ho ubezpečila, ţe v návrhu rozpočtu na rok 2017  má sekcia oproti roku 2016 

zvýšené poloţky na školenia aj na činnosť sekcie. M.Herchl podporil uverejnenie zoznamu 
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inštruktorov podľa povodí, je to dobrá myšlienka, ak aj súkromné osoby majú záujem 

o splavovanie, vedeli by na koho sa môţu obrátiť.  

P.Dragúň poďakoval predsedovi a prítomným členom sekcie VT za doterajšie pôsobenie. 

Sekciu čaká generačná výmena, je potrebné nájsť pokračovateľov. 

 

5. Aktuálne úlohy organizačnej komisie – revízia VP (T. Chudý) 

Vzhľadom na zaangaţovanie M.Heinricha do revízie Stanov a VP (uznesenia č.80 a 88), bol 

tento bod z programu zasadnutia vypustený.  

 

6. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (M. Herchl) 

Keďţe stretnutie nájomcov s prenajímateľmi sa uskutočnilo 7. – 8.11.2016, zápis ešte 

M.Herchl nemal k dispozícii, pre rekapituláciu hlavných problémov a ťaţiskových prác pouţil 

zápis z predchádzajúceho stretnutia, ktoré bolo na začiatku letnej sezóny.  

(pozn. zapisovateľa: vzhľadom na rozsiahlosť je to v prílohe tejto zápisnice) 

A.Krištofová – tri poznámky: v súvislosti so zmenou eseročky nájomcu na Téryho chate,  

schválená výška refakturácie 12 000 €  bude rozdelená:  Belianka s.r.o.  má nárok na 9 000 €, 

Alpine Consulting s.r.o. (prevádzkuje chatu od 22.9.2016) dostane  3000 €.  Rok 2017 bude 

rokom inventarizácie.  Nikto z nájomcov nemá v poriadku plynové hospodárstvo, treba to 

riešiť. M.Herchl – je potrebné zistiť presné poţiadavky legislatívy a podľa toho potom 

plynové hospodárstva technicky upraviť. 

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

 

7. Rôzne 

Po 16.00 sa z ďalšej časti zasadnutia ospravedlnil T.Chudý  

7.1 Príprava  VZ 

Uznesenie č. 93/2016: VV schvaľuje vykonávací predpis o hospodárení a vykonávací predpis 

o obehu účtovných dokladov a predloţí na potvrdenie schválenia Valnému zhromaţdeniu. 

Z: T. Chudý; T: 24.3.2017 
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie č. 94/2016: VV schvaľuje pracovnú verziu rozpočtu pre rok 2017 jeho predloţenie 

na Valné zhromaţdenie. Z: A.Krištofová, T.Chudý; T: 24.3.2017 
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

7.2  P.Dragúň -  chceme vedieť, vako vyuţívajú značkári techniku, zakúpenú z dotácie.  

Uznesenie č. 95/2016: VV ukladá sekcii značenia a ekonomickej komisii spracovať 

inventárny zoznam DHIM zaobstaraných z dotácie MŠVVŠ SR (notebooky, GPS-prístroje, 

fotoaparáty, píly a pod.).  Z: P. Dragúň, E. Škutová; T: 11.1.2017 
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

7.3  A.Krištofová – stav čerpania dotácie je kritický. 

Uznesenie č. 96/2016: VV ukladá sekcii značenia prijať neodkladné opatrenia pre 

zabezpečenie zúčtovania dotácie MŠVVaŠ SR a prostriedkov na značenie od VÚC. Z: 

P.Dragúň, E.Škutová; T: 7.12.2016. 
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

7.4 D.Valúch - pracovné cesty. Na sekretariát boli doručené pozvánky na valné zhromaţdenie 

ÖTK (Viedeň, 19.-20.11.2016), na OŠ 2. Medzinárodného letného zrazu turistov (MLZT) 

Duchonka 2017 a na slávnostné otvorenie Chodníka Štefana Baniča.  

Uznesenie č.97/2016: VV KST schvaľuje delegáciu VV na OŠ 2.MLZT Duchonka 2017 

(Duchonka, 16.11.2016) v zloţení Peter Dragúň a člen medzinár. komisie KST Štefan Kuiš 

ako tlmočník; na otvorenie Chodníka Štefana Baniča (Jahodník, 12.11.2016) - M. Herchl. 

Z: nominovaní, T: podľa textu 
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 
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Vzhľadom na to, ţe termín VZ  ÖTK všetkým členom VV kolidoval s inými povinnosťami 

a záväzkami, delegát nebol určený. Rakúskym partnerom bude odoslaný pozdrav 

s ospravedlnením neúčasti KST.   

7.5 Ocenenia. 

Uznesenie č. 98/2016: VV schvaľuje udelenie Strieborného odznaku KST Jane Ivanovej. 

Z: P.Dragúň, sekretariát KST; T: 7.12.2016 
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

7.6 A.Mazániková - Správa Kontrolnej komisie KST z kontrolnej činnosti vykonanej v dňoch 

13.-14.10.2016. Predmetom kontroly boli: príjmové a výdavkové pokladničné doklady, 

dodávateľské faktúry a výpisy z beţného účtu KST aj z účtu tzv. ministerského (zúčtovanie 

čerpania dotácie MŠVVa Š na značkársku činnosť).  

Uznesenie č. 99/2016: VV berie na vedomie zistenia KoK KST uvedené v Správe z 

kontrolnej činnosti v dňoch 13.-14.10.2016 a zabezpečí odstránenie zistených nedostatkov 

Z: P.Dragúň, sekretariát;  T: 31.12.2016 
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

7.7 P.Dragúň – ako oţiviť a či vôbec, bývalé chaty KČST? Niektoré uţ neexistujú, resp. 

zostali len základy, niektoré preţívajú ako útulne (Ramţa). Navrhuje poţiadať regióny, aby 

nahlásili aké otvorené útulne a verejné táboriská sa v regióne nachádzajú, získanú 

informáciu/prehľad zverejniť na webe KST ako sluţbu turistickej verejnosti. 

7.8 P.Dragúň – námet pre propagačnú komisiu: vyuţitie fotografií Tomáša Šeredu – na 

dekoráciu priestorov sídla KST, prípadne chát, a na výrobu magnetiek, ktoré by slúţili na 

podporu chát. 

Uznesenie č. 100/2016: VV schvaľuje vyuţite fotografií chát KST od fotografa Tomáša 

Šeredu na dekorovanie interiéru objektov KST (sekretariátu a chát), ukladá propagačnej 

komisii zabezpečiť zhotovenie kópií a zarámovanie. Z: P.Dragúň, M.Hučko; T: 31.12.2016  
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

 

Po vyčerpaní programu predseda ukončil zasadnutie pribliţne o 17.00 hod. 

Zapísali: D. Valúch, generálny sekretár; I. Ovečková, sekretár KST.  

                                                                             

                                                                                                          Peter Dragúň 

                                                                                        predseda Klubu slovenských turistov 

 

_ _ 

 

PRÍLOHA č.1 

Správa o činnosti metodickej komisie Sekcie VT KST v roku 2016 
 

 20.3.2016 bolo záverečnými skúškami ukončené školenie inštruktorov vodnej turistiky 

III. stupňa, ktoré sa konalo v troch etapách v roku 2015 a 2016. Školenie úspešne 

absolvovalo 26 frekventantov. Školenie zabezpečovalo 12 inštruktorov. 

 Inštruktori vodnej turistiky z Vodáckeho oddielu TJ Slávia UPJŠ Košice vedení Ing. 

Petrom Pirickým zorganizovali predovšetkým pre deti Letnú školu kanoistiky v 

Červenom Kláštore. Akcie sa zúčastnilo asi tridsať vodákov. 

 Inštruktori vodnej turistiky z Vodáckeho oddielu Kamikse Akademik TU Košice 

vedení Ing. Brankom Bugorčíkom zorganizovali v Červenom Kláštore školu 

kanoistiky. Akcie sa zúčastnilo asi 50 vodákov. 

 Inštruktori vodnej turistiky z Vodáckeho oddielu TJ Slávia UPJŠ Košice vedení  

RNDr. Ladislavom Cechlárom zorganizovali v Rakúsku na rieke Salza Letnú školu 
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kanoistiky. Akcie sa zúčastnilo 32 frekventantov a šiesti inštruktori. Vyše polovica 

účastníkov boli deti do 15 rokov zo všetkých kútov Slovenska. 

 Na základe poţiadavky výkonného výboru KST sme vypracovali zoznam 

inštruktorov, ktorí získali kvalifikáciu uţ podľa novej akreditácie. 

 Navrhli sme sekcii, metodickej komisii a výkonnému výboru uznesenie, ktoré by 

umoţnilo aktívnym cvičiteľom pokračovať vo vzdelávaní.  

_ _ _ 

 

PRÍLOHA č.2 

Prevádzka, údržba, opravy a investície na chatách – finančný limit na rok 

2016, zámery na rok 2017 
Spolumajitelia a nájomcovia spoločne  vyšpecifikovali potreby a priority opráv a investícií na 

jednotlivých objektoch a stanovili maximálnu výšku obstarávacích cien. 

1. Chata pri Zelenom plese (T. Petrík): uplynulá zimná sezóna 2015/16 bola veľmi zlá,  

prístupové trasy na chatu boli často pokryté ľadom, podobne okolité terény, nedalo sa ani 

lyţovať ani liezť, čo sa prejavilo na návštevnosti. 

Vykonané práce: dokončili hydroizoláciu základov dobetónovaním a spevnením základov, na 

vlastné náklady urobili rekonštrukciu veľkého kumbálu, miestnosti núdzového ubytovania 

v podkroví a skladu prádla, postavili dvojprieduchový komín z baru a jedálne, nainštalovali 

krbovú kachľovú pec v jedálni, nainštalovali krbovú pec v bare, urobili prvú časť zemných 

prác a spevnenie základov v suteréne objektu na stavbe sociálnych zariadení pre hostí pod 

kuchyňou, zakúpili a nainštalovali bojler na teplú vodu, zakúpili jednotku SaveBox-M 

(SBM), s 8.5kVA meničom a s 24kVAh accu. Systém  bude vyuţívať dva energetické zdroje 

– stávajúcu dieselovú elektrocentrálu a vodnú turbínu. Kapacita akumulátorov umoţní 

optimalizáciu chodu elektrocentrály v zimnom období, v prevádzke s vodnou turbínou 

umoţní zásobovať chatu mimo výkonových maxím. Investíciu uhradil nájomca, 

spolumajitelia mu ju prefinancujú v rámci  kvót na opravy v rokoch 2019 a 2020. 

Dôleţité úlohy: dokončenie pasportizácie objektov, nahradenie poškodenej časti kanalizácie 

a odstránenie  nedostatkov v uloţení potrubia (z r. 1991), poloţenie (v chráničke) kábla od 

agregátu k čerpadlu vo vodárni, dokončenie novej sociálnej časti pre návštevníkov, výmena 2 

okien na izbe chatára a inštalácia 2 okien v budovanej sociálnej časti, realizácia rekonštrukcie 

izieb č. 1 a 2 a chodby, poloţenie linolea v jedálni. 

Finančný limit: celková maximálna  suma na opravy a investíciu zo strany spolumajiteľov (v 

pomere vlastníckych podielov) na rok 2016  stanovená na 19 240 EUR. 

Úloha pre spolumajiteľov:  
Vybrať materiál a povrchovú úpravu okien v chate, aby bola jednotná pre celú chatu, 

vzhľadom na pripravovanú postupnú výmenu okien na celej chate v budúcich rokoch. 

Preskúmať vhodnosť materiálu a možnosť dodávky od firmy REHAW. 

 Z.: L. Gancarčík, Ľ. Malina                                                     Termín: 31.7.2016 

Poţadované opravy a investície na rok 2017: výmena interiéru jedálne, oprava strechy na 

hospodárskej budove, oprava medziskladu na Šalviovom prameni.  

 

2. Téryho chata (P. Michalka): Sezóna bola celkom dobrá, prevládali peší turisti, lebo snehu 

bolo málo. Zaznamenali nárast turnusov – aj z Maďarska a Česka. 

Vykonané práce: sfunkčnili a dispozične pomenili WC tak, ţe v súčasnosti sú 2 WC ţeny, 2 

WC muţi, osadili po dve umývadlá na základnú hygienu pre muţov i ţeny, vymenili okná 

v celej chate, pripravuje sa výmena vchodových dverí, zadných dverí do WC a kotolne – 

dvere sa vyrábajú, vymenili radiátory, vyškárovali murivo na terase. 

Dôleţité úlohy: sfunkčnenie agregátu, ktorý zakúpil nájomca z vlastných prostriedkov, 

inštalácia uţ zakúpených radiátorov, oprava komína (vyvloţkovanie, inštalácia komínovej 
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striešky), oprava kanalizácie – cca 6 m, domurovanie ostení okien, oprava škárovania 

kamenného muriva na ploche cca 100 m
2
 – uhradí nájomca do limitu 5000 EUR podľa 

nájomnej zmluvy, zhotovenie nádrţe na vodu (cca 4,5 m
3
) z pripraveného materiálu,  

vypracovanie zámeru rámcového projektu generálnej prestavby - skutkový stav, návrh 

prestavby objektu, vrátane etapizácie prác (alternatíva „veľkej rekonštrukcie“), dokončenie 

štúdie na čiastočnú rekonštrukciu objektu (alternatíva „malej rekonštrukcie“), vypracovanie 

projektu modernizácie vykurovacieho systému objektu. 

Finančný limit: pre rok 2016 celkové náklady na plánované práce, vrátane materiálu, zo 

strany spolumajiteľov v limite do 12 000 EUR (rozdelenie v pomere vlastníckych podielov), 

náklady nájomcu 5 000 EUR, v zmysle nájomnej zmluvy. 

Úloha pre spolumajiteľov: 

Vypracovať projektový zámer prestavby Téryho chaty, ako podklad pre získanie finančných  

prostriedkov z dostupných zdrojov (štruktúrne eurofondy)  a jeho predbežná konzultácia na 

príslušných inštitúciách.  

Z.: L. Gancarčík, Ľ. Malina, M. Neumann            Termín: do 31.8.2016. 

Poţadované opravy a investície na rok 2017: výmena obloţenia interiéru chaty, riešenie 

vodojemu s objemom cca 15 m3. 

 

3. Zbojnícka chata (D. Dejczöová): Zimná sezóna bola pomerne dobrá.  

Vykonané práce: preskúmali moţnosť inštalácie ďalších zásobníkov na vodu, L. Gancarčík 

pokračuje vo vybavovaní podkladov na nevyhnutné zabratie pozemku pod technologické 

zariadenia (cca 2x8 m) a pre stavebné povolenie, zakúpili a nainštalovali nerezový výdajný 

pult v kuchyni, zakúpili mäkké podsedáky na lavice a v jedálni.   

Dôleţité úlohy: V. etapa rekonštrukcie WC a systému likvidácie kalov  (hrubé prečisťovanie 

kalov), zistenie moţnosti a špecifikácia inštalácie ďalších zásobníkov vody v podkroví (3 x 1 

m
3
), uvoľnenie podkrovných priestorov od nepotrebného materiálu a odpadu a zvoz 

vrtuľníkom (cca 5 letov), obstaranie a inštalácia kotla (30 kW ATAK), rozvodov, regulačných 

prvkov a bojlera, realizácia obkladu letnej kuchyne. 

Finančný limit: pre rok 2016 celkové náklady na plánované práce, vrátane materiálu, nesmú 

prekročiť sumu 12 000 EUR. Náklady nájomcu – 5 000 EUR, v zmysle nájomnej zmluvy. 

Poţadované opravy a investície na rok 2017: inštalácia fotovoltického systému (s rozloţením 

investície z prostriedkov nájomcu aj na roky 2018 a 2019). 

 

4. Chata pod Rysmi (V. Beránek): Chata sa v zimnom období neprevádzkuje, bez ujmy 

zvládla v zime aj silné vetry, poškodená je len strieška nad septikom. Kolektív cca 10 ľudí, 

ktorý treba niekedy po zimnej prestávke výrazne doplniť, bude  tentoraz pokračovať v takmer 

nezmenenej zostave. 

Vykonané práce: návrhy na inštaláciu terasy, beţná kontrola a údrţba po zimnej prestávke.  

Dôleţité úlohy: výber materiálu a dodávateľa roštu terasy (moţnosť JEVROŠT Humenné), 

výroba a montáţ terasy, príprava projektu plynového hospodárstva. 

Finančný limit: pre rok 2016 celkové náklady na plánované práce, vrátane materiálu, nesmú 

prekročiť sumu 5 600 EUR. 

Úlohy pre spolumajiteľov: 

Dokončiť projektovú dokumentáciu, predložiť rozpočet na zhotovenie terasy a prerokovať  

súhlasy u zainteresovaných subjektov.  

Z.:  L. Gancarčík, M. Neumann                           Termín: do 31.7.2016 

Vypracovať projektovú dokumentáciu plynového hospodárstva.  

Z.:  L. Gancarčík, M. Neumann                           Termín: do 31.7.2016 
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5. Chata M. R. Štefánika (I. Fabricius): Zimná sezóna bola veľmi dobrá. Zo začiatku bolo 

málo snehu a na lyţiach sa nedalo, zato bolo veľmi veľa peších turistov. Od polovice apríla 

bolo menej hostí, ale v súčasnosti sa to uţ pekne rozbieha. Cez týţdeň chodia školské výlety, 

na nocľahy menej, ale na víkendy uţ býva plná chata aj na ubytovanie. Na chate od 

posledného stretnutia nebol ţiadny väčší problém.  

Vykonané práce: V rámci pokračujúcej výmeny strešnej krytiny po poškodení víchricou, na 

zostávajúcich dvoch tretinách strechy bolo úspešne vykonané uloţenie drevených 

a izolačných vrstiev . Hlavná časť strechy je uţ pripravená na kladenie titan-zinkového plechu 

RHEINZINK. Riešia zdroj teplej vody, lebo obidva prietokové ohrievače sa pokazili a zostal 

len kombinovaný bojler, ktorý ale na veľké mnoţstvo hostí nestačí.  Pripravených majú viac 

alternatív, zisťujú ceny, na izbách urobili rebríky a ohrádky na poschodových posteliach, 

vynovili vchodové dvere, dali do nich novú izoláciu a obloţili ich tatranským obkladom, 

postupne obkladajú hrboľaté steny na prvom poschodí tatranským obkladom, natierajú stoly 

na terase, kúpili chladničku, mrazničku a varný kotol na čaj, dali vyrobiť 2 plastové okná - 

jedno do kuchyne a jedno do novo vzniknutej izby na hornom poschodí. 

Dôleţité úlohy: II. etapa  výmeny strešnej krytiny vrátane tesárskych prác, izolácií, drevených 

podkladových a vrchného pokrytia titan-zinkovým plechom RHEIZINK, pokračovanie vo 

výmene drevených obkladov (na náklady nájomcu), riešenie zdroja teplej vody (obidva 

prietokové ohrievače sa pokazili, kombinovaný bojler zásobovať nestačí). 

Finančný limit: celkové náklady na práce spojené s výmenou strešnej krytiny, vrátane 

materiálu, nesmú v r.2016 prekročiť sumu 90 000 EUR. 

_ _ _ 

 

PRÍLOHA č.3 

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 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 

adresovaná na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŢP. Sekcia PT zatiaľ zabezpečila 

technický nákres konštrukcie pre umiestnenie infopanelu (splnené U 26/2015).  
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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, tretia splátka uhradená v marci 2016. 

Predsedníčka KK 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 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. A. Krištofová poţiadala M.Herchla o dôslednejšie dodrţiavanie tohto 

uznesenia. 

      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 plnení, na základe uvedenej zmluvy s ISMC prebieha príprava kalendára 2017.  

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: V.Gábriš, predsedovia sekcií; 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 196/2014:  VV ukladá sekretariátu zabezpečiť, aby všetky faktúry investičného charakteru 

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

Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: trvale 

Stav:  v plnení. 

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

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

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

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

Skontrolované podklady pre vyplatenie značkárov musí sekcia značenia odovzdávať na 

mailto:ustredie@kst.sk
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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 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 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.           

U 77/2015:  VV ukladá sekcii značenia pripraviť záloţné projekty (pre rok 2016) na účelné 

pouţitie finančných prostriedkov v prípade ich neplánovaného získania. Z: P.Dragúň, 

E.Škutová; T: trvalý 

E.Škutová – záloţné projekty nemoţno pripravovať bez špecifickej poţiadavky partnera,  

ochotného poskytnúť financie. Projekty sa pripravujú konkrétne, na základe výzvy, povedzme 

VÚC. Ak niektorá inštitúcia vyzve na prekladanie projektov, SZ KST zareaguje. 

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 kaţdej poloţke od roku 2015 uvádzať rok nadobudnutia a obstarávaciu cenu) 

a dôsledné vyraďovať poloţky, ktoré uţ stratili úţitkovú hodnotu. Z. M.Herchl, T: trvale 

Stav: v plnení. 

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.15/2016: VV ukladá sekcii značenia publikovať na webe KST kedy bola ktorá 

vetva TZT naposledy preznačená (ku kaţdej TZT s evidenčným číslom pridať deň/mesiac/rok 

obnovy). Z: E.Škutová, T: priebeţne. 

 

Uznesenie č.17/2016: 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. Aby 

prijímateľ dokázal identifikovať odosielateľa, je odosielateľ povinný v tlačive "Vyhlásenie o 

poukázaní sumy" vyjadriť súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) 

prijímateľovi. Ak odosielateľ zmienený súhlas v tlačive nevyjadrí, nebude moţné jeho platbu 

identifikovať a prostriedky sa pouţijú na všeobecnú činnosť KST. Po 30.6. budú 

neidentifikované príjmy z 2% dane z príjmov pouţité na všeobecnú činnosť KST.  

 

Uznesenie č. 37/2016: VV KST schvaľuje prerozdelenie agendy odstúpivšieho člena VV 

S.Andrásiho medzi P.Dragúňa (značenie), V.Gábriša (mládeţ) a T.Chudého (cestovný ruch), 

s platnosťou do konca terajšieho funkčného obdobia. Z: uvedení členovia VV, T: podľa textu. 
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Uznesenie č.40/2016: VV KST ukladá predsedom sekcií náleţite dokumentovať aktivity 

sekcie. Uvoľnenie prostriedkov na jednotlivé aktivity v zmysle rozpočtu KST  je podmienené 

predloţením propozícií a organizačného zabezpečenia, a vyhodnotením podujatia po 

ukončení, aby bolo zdokumentované efektívne čerpanie prostriedkov. 

Z: predsedovia sekcií, T: trvalý. 

 

Uznesenie č.41/2016: VV KST ukladá predsedom sekcií zverejňovať vyhodnotenie aktivít 

dotovaných z rozpočtu KST na webe KST, na podstránke príslušnej sekcie, najneskôr do 

mesiaca po uskutočnení. Informácia musí obsahovať názov podujatia, termín a miesto 

konania, počet účastníkov a stručné hodnotenie. Z: predsedovia sekcií, T: trvalý. 

 

Uznesenie č.42/2016: VV KST ukladá predsedom sekcií potvrdiť termín svojich hlavných 

aktivít v nasledujúcom roku najneskôr do 30. septembra prebiehajúceho roku. 

Z: predsedovia sekcií, T: trvalý. 

 

Uznesenie č.44/2016: VV KST ukladá sekciám, aby prípadne zmeny v podmienkach plnenia 

tematických turistických odznakov TTO vopred konzultovali s klasifikačnou komisiou. 

Z: predsedovia sekcií, T: trvalý.  

 

Uznesenie č.52/2016: VV KST ukladá sekretariátu zverejňovať na webe cestovné správy 

z hlavných podujatí KST. Z: P. Dragúň, I. Ovečková, T: trvalý   

 

Uznesenie č.66/2016: VV ukladá organizátorom hlavných podujatí KST, kde sa poţaduje 

účastnícky poplatok (celoslovenské zrazy) upraviť elektronickú prihlášku tak, aby zahŕňala 

prehľad o počte detí do 15 rokov. Z: V.Gábriš, organizátori, T: trvale  

 

Uznesenie č.67/2016: VV schvaľuje, ţe na hlavných podujatiach KST, kde sa poţaduje 

účastnícky poplatok (zrazy), za deti do 15 rokov ho bude organizátorom refundovať ústredie, 

z rozpočtu KST, na základe dokumentovaného počtu účastníkov v tejto vekovej kategórii. 

Z: A.Krištofová, T: trvale  

 

Uznesenie č.69/2016: VV ukladá organizátorom hlavných podujatí KST ktoré sa chcú 

prezentovať ako IVV podujatie, prizvať na prvý organizačný štáb podujatia aj JUDr. Michala 

Fulku, povereného v KST agendou IVV. Z.: organizátori hlavných podujatí, T: trvalý.  

 

Uznesenie č. 82/2016: VV ukladá zakomponovať do zmluvy o príspevku na hlavné podujatia 

KST povinnosť organizátora poskytnúť vyhodnotenie podujatia vo formáte vhodnom na 

zverejnenie na webe. Z: P. Dragúň, sekretariát KST; T: trvalý 

 

Uznesenie č. 85/2016: VV ukladá poverenému pracovníkovi: doplnenie zoznamu poistencov 

v mesačnom intervale zasielať poisťovni vţdy do 23. dňa v mesiaci. Člen začína byť poistený 

od dátumu podpisu príslušného dodatku k základnej zmluve.  

Z: A.Krištofová, sekretariát KST; T: trvalý 

 

Uznesenie č. 86/2016: VV oprávňuje povereného pracovníka aby neúplné alebo nesprávne 

vyplnené zoznamy poistencov vrátil na príslušný región Z: sekretariát KST; T: trvalý 

 

_ _ _ 
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