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Zápisnica 

 zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov, 

Bratislava 7.12.2016 
 

Prítomní:   

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

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

Ospravedlnili sa: T.Chudý, J.Pullmann,  

 

 Program: 

 

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

2. KST v systéme športu SR (SZTK, AŠPV), aktuálny stav   P. Dragúň 

3. Voľný vstup do lesa – legislatívna teória a súčasná prax   P. Dragúň 

4. rôzne 
 

 

1.Kontrola plnenia uznesení VV 

a) splnené/zrušené: 36, 45, 58, 83, 97, 98,  

b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: 71/2016 

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, KT: 24. 3.2017   

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: 11.1.2017  

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: 11.1.2017 

Nositeľ úlohy v rámci SZ V.Chrapčiak vstúpil do kontaktu s úradom pre normalizáciu.  

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

TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 8.2.2017 

Krajský súd v decembri 2016 informoval o začatí konania. 

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; KT: 8.2.2017 

Plynie opakovane predlţovaný termín.  

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

PTZ pre školy. Z: V.Gábriš, M.Šarvanec  PT: 11.1.2017 

Plynie opakovane predlţovaný termín.  

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

značenia skompletizovanie digitalizácie trás TZT. Z: E.Škutová, PT: 11.1.2016 

Plynie predĺţený termín. Príprava zmluvy s o.z. Freemap mešká. Vrstva autorizovaná 

značkármi KST mala byť pripravená do konca roku 2016. 
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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: 11.1.2017. 

Plynie predĺţený termín. Informácia o  zámere bola odoslaná na Správu NAPANT-u a Správu 

CHKO Štiavnické vrchy, so ţiadosťou, aby uvedené orgány ŠOP SR poskytli 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: 11.1.2016  

V sledovaní. T.Chudý ohľadom prípravy informácie pre delegátov VZ KST: kým nebude 

zverejnená výzva na predkladanie projektov, nevieme odhadnúť aký systém financovania 

bude v danej výzve povolený, t.j., nedá sa predikovať, či budeme potrebovať zakladať 

nehnuteľnosť, ktorú vlastníme alebo nie. Najlepšie by bolo, keby sme nič zakladať nemuseli. 

Ak však budeme potrebovať zistiť  názor delegátov VZ, uţ na to nebude dostatok času. 

Moţno by bolo vhodné, aby som to skôr spracoval ako dotazník, ktorý by kaţdý člen VZ 

vyplnil a následne by sa to do zápisnice z VZ vyhodnotilo.  Nebude to záväzné, ale ak budú 

písať pravdu, získali by sme aspoň aký-taký prehľad, ako by dopadlo hlasovanie VZ. 

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  

Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

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

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

Termín plynie.  

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

Od minulého zasadnutia VV sa konal Festival Ľudia a Hory, Turčianske Teplice 

V. Gábriš:  vynikajúce podujatie, kinosála plná, po kaţdej projekcii nasleduje diskusia, ţiadna 

otázka nezostane nezodpovedaná. Podpora mesta je na vysokej úrovni, hlavný organizátor Š. 

Hudák dostal od mesta ocenenie. Odporúčam aj do budúcna zaradenie  v kategórii Hlavné 

podujatia KST. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

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: 8.2.2017 

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, KT: 11.1.2017 

Plynie predĺţený termín. Vybrané školy boli oslovené listom. Čakáme na reakciu. 

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: 11.1.2017   

T.Chudý kontaktoval poľskú stranu. Vedenie PTTK vytipovalo dva miestne kluby PTTK, 

ktorým odporúča, aby sa zapojili do cezhraničnej spolupráce s KST. Čakáme na ich reakciu. 

Plynie predĺţený termín. 

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: 11.1.2016  

Pripravuje sa zmluva o vypracovaní programu na prepojenie informačného systému KST 

(CRM) a informačného systému športu. Plynie predĺţený termín. 

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. 

Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

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: 11.1.2017.   

Plynie predĺţený termín. List s návrhom stretnutia  bol odoslaný, zatiaľ ţiadna reakcia. 

P.Dragúň: ak sa neozvú do konca roka, uznesenie zrušíme. 

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: 11.1.2017.   

http://www.sport.gov.sk/
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Plynie predĺţený termín. 

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: 11.1.2017 

T.Chudý kontaktoval českú stranu. Zatiaľ bez priamej odozvy. Na pozvanie KČT sa KST 

v januári zúčastní veľtrhu cestovného ruchu RegionTour Brno 2017, kde bude mať KČT 

prednášku k tejto téme. Bude príleţitosť osobne prediskutovať. 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. Z centrály IVV poslali cenník. VV prerokoval rozpis pre nákup 

odznakov a nášiviek (návrh M. Fulku, cena spolu v limite 1 000 €) a s určitými obmedzeniami 

odsúhlasil nákup IVV odznakov a nášiviek a vytlačenie nových IVV preukazov. Nové 

uznesenie U 102/2016 je zapísané v závere tohto bodu.  

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 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 

Termín plynie. P. Dragúň: Zákon o športe, paragraf 99, hovorí, ţe ak v nejakom športe 

neexistuje národný športový zväz, tak jeho funkcie plní  subjekt, ktorý ho supluje. Tento 

výklad zákona sme si chceli overiť, ale JUDr. Maršáleková, riaditeľka sekcie štátnej 

starostlivosti o šport na  MŠVVŠ SR nereagovala na opakovanú ţiadosť KST o konzultáciu. 

Keďţe do 11.1.2017 je treba zaradenie KST špecifikovať, aby mohla byť informácia spolu 

s návrhom úpravy VP a Stanov KST postúpená delegátom valného zhromaţdenia KST 

v predpísanom termíne, musí v tejto veci rozhodnúť VV. Po diskusii bolo prijaté nové 

uznesenie U 101/2016 (zapísané  je 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. 

Informácia V. Gábriša z aktívu Sekcie CT je v zápisnici z novembrového zasadnutia VV.  

P. Dragúň poskytol  poznatky zo svojej účasti na podujatí Za posledním puchýřem: vytrvalo 

pršalo, aj tak bolo 1940 registrovaných účastníkov. Podujatie trvá viac dní, ubytovanie je 

roztrúsené. Počas podujatia mala sekcia PT KČT aktív. KČT rozbieha 100 podujatí, ktorými 

si chcú v roku 2018 uctiť 100. výročie vzniku Československa. To je inšpirácia a námet aj pre 

KST Vedenie KČT z dôvodu nespokojnosti so zameraním doterajšej redakcie časopisu 

Turista vybralo iného vydavateľa. Odchádzajúci redakčný kolektív ohlásil vydávanie nového 

konkurenčného časopisu „Na cestu“.  Plnenie výkonnostných odznakov KČT pokleslo asi 

o 50 %, takţe trend v SR a ČR je podobný. Podobný vývoj je aj v turistike mládeţe, aj 

v Čechách počet mladých turistov registrovaných v TOM  klesá, i keď neklesol tak 

dramaticky ako na Slovensku. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
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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, Ţilina; 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  

Termín plynie. 

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  

Termín plynie. 

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 

Termín plynie. V. Gábriš informoval o telefonickom kontakte s M. Šarvancom. Sekcia 

mládeţe údajne aktív pripravuje, termín zatiaľ neoznámili. 

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 

Termín plynie. 

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 

Termín plynie. 

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 

Termín plynie. 

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 

Termín plynie. 

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

inventárny zoznam DHIM zaobstaraných buď z prostriedkov KST alebo z dotácie MŠVVŠ 

SR (notebooky, GPS-prístroje, fotoaparáty, píly a pod.).  Z: P. Dragúň, E. Škutová; T: 

11.1.2017 

Termín plynie. 

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; PT: 11.1.12.2017.  

Termín uplynul, záverečné správy o realizácii projektov značenia z prostriedkov VÚC boli 

vypracované a odoslané. A.Krištofová sa obáva, či bude sekcia značenia schopná rovnako 

finišovať aj s čerpaním dotácie MŠVVaŠ, alebo bude nakoniec treba časť prostriedkov vrátiť.  
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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 

16.11.2016, Duchonka, P.Dragúň – OŠ 2.MLZT  2017 sa zúčastnili zástupcova KČT, PTTK 

a MTsZ. Prešli si areál, priestory, príprava prebieha. Zahraniční partneri boli vyzvaní, aby 

špecifikovali poţiadavky na ubytovanie. 

12.11.2016, Jahodník, Otvorenie Chodníka Štefana Baniča - M. Herchl – Počasie nepriaznivé, 

dáţď a neskôr snehová fujavica, mnohých to odradilo, ale zástupca kraja aj primátor mesta 

Smolenice na otvorenie chodníka prišli. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

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

Z: P.Dragúň, sekretariát KST; T: 7.12.2016 

Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

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 

Termín plynie. 

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  

Termín plynie.  

 

Nové uznesenia schválené v rámci kontroly plnenia starších uznesení: 

Uznesenie č. 101/2016: VV schvaľuje, aby sa KST registroval ako Národná športová 

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

Uznesenie č. 102/2016: VV schvaľuje a) doplnenie IVV odznakov a nášiviek nákupom 

z centrály IVV, podľa dodaného cenníka (pre interval  500 aţ 6 000 km, resp. 75 aţ 450 

eventov, počet odznakov a nášiviek odstupňovaný od 10 do 5 ks) v limitnej cene do 600 €; 

b) vytlačenie aktualizovanej verzie oboch typov účastníckych IVV preukazov/záznamníkov 

(modrý - evidencia účasti na podujatiach, červený – evidencia prejdených km), po 300 ks. 

Z: P.Dragúň, A.Krištofová, sekretariát; T: 8.2.2017 
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0 

 

2. KST v systéme športu SR (SZTK, AŠPV), aktuálny stav (P. Dragúň) 

Slovenské zdruţenie telesnej kultúry (SZTK) bolo nástupcom ČSZTV na Slovensku a 

pôvodne strešnou organizáciou slovenského športu. Zdruţovalo Konfederáciu športových 

zväzov, Slovenský futbalový zväz (SFZ), Asociáciu športových jednôt a klubov a Asociáciu 

športu pre všetkých (AŠPV). Prostredníctvom členstva v AŠPV patril pod SZTK aj Klub 

slovenských turistov.  Postupne, z dôvodu zrušenia štátnych dotácií na chod SZTK (posledná 

bola v roku 2003), privatizácie časti jeho majetku, privatizácie výrobných podnikov patriacich 

pod SZTK, straty FIS-u, majetku v Bojniciach, odňatie Športky zo strany štátu, ale aj 

v dôsledku chybných rozhodnutí bývalého vedenia, sa SZTK dostalo aţ do exekúcie a viac 

ako miliónový exekučný dlh (na základe prehratého súdneho sporu o FIS s tatranským 

urbariátom) nebolo schopné splatiť. Agóniu ukončilo 24. VZ SZTK vo februári 2015, 

schválilo likvidáciu organizácie, ktorá aj tak uţ 10 rokov neplnila svoj účel a bola len 

správcom neustále sa zmenšujúceho majetku. Zostávajúci majetok - 9 budov po celom 

Slovensku, odkúpil za výhodnú cenu SFZ, budovu na Junáckej v exekúcii získal L. Asványi, 

ktorý vďaka miliónovej pôţičke pre SZTK vlastnil exekučný titul. 
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Asociáciu športu pre všetkých (AŠPV SR) tvoria: Slovenský beţecký spolok (SBS), 

Federácia kempingu a karavaningu (FICC SR), Slovenské zdruţenie rekreačnej telovýchovy 

a športu (SZ RTVŠ), Slovenský zväz viacbojov všestrannosti (SZVV), Slovenský tanečný 

zväz (STZ) a Klub slovenských turistov (KST). Z delenia finančnej pozostalosti po SZTK 

dostala asociácia 50 000 €, ďalších 50 000 € má dostať od SFZ (kompenzácia za získané 

objekty po SZTK). Predseda AŠPV Dr. Holko poţiadal členské organizácie o návrh 

rozdelenia uvedených prostriedkov. Objavili sa návrhy rozdeliť to paušálne – kaţdej členskej 

organizácii  rovnakým dielom, ale KST, ktorý je v rámci AŠPV najväčšou a v podstate 

jedinou celoročne a celoslovensky reálne fungujúcou organizáciou, navrhuje iný princíp: 

menšiu časť sumy rozdeliť paušálne (kaţdému rovnako), a väčšiu časť zásluhovo, resp. 

proporcionálne, čiţe zohľadniť veľkosť klubov a rozsah ich aktivít. Nie je to zatiaľ uzavretá 

záleţitosť, ešte nie je moţné povedať akou sumou príspevok z AŠPV vylepší rozpočet KST 

na rok 2017. VV vzal informáciu na vedomie.  

 

3. Voľný vstup do lesa – legislatívna teória a súčasná prax (P. Dragúň) 

Predseda KST absolvoval stretnutie s JUDr. Mičunekom, ohľadom obmedzovania turistov pri 

vstupe do lesa, konkrétne v oblasti Píla (Malé Karpaty), kde turistický chodník prechádza 

súkromným pozemkom. Takýto prípad nie je ojedinelý a napriek tomu, ţe občan SR má 

podľa Ústavy právo na vstup do lesa, bude takýchto incidentov pribúdať, ak sa voči tomu 

KST nepostaví aktívne. Začneme tým, ţe získame od Sekcie značenia prehľad, kde sa  za 

uplynulé tri roky menil priebeh TZT ako ústupok novému vlastníkovi lesa, odmietajúcemu 

akceptovať na svojom pozemku  vyznačený turistický chodník. Zároveň vyzveme regióny, 

aby ohlásili prípady, keď došlo k incidentom „vyháňania z lesa“, k šikane, zastrašovaniu 

(úmyselnému ohrozovaniu motorovým vozidlom, vyhráţaniu sa, ţe budú vypustené psy, či 

dokonca pouţitá zbraň), kedy a kde sa to stalo, alebo kde to nič netušiacemu turistovi 

priebeţne hrozí, kde došlo k prehradeniu TZT múrom, alebo plotom. 

Uznesenie č. 103/2016: VV ukladá a) sekcii značenia - pripraviť zoznam zmien trás za 

posledné tri roky b) sekretariátu - odoslať hromadný mail predsedom RR s poţiadavkou, aby 

predsedovi KST zasielali informáciu o incidentoch „vyháňania z lesa“, prehradenia TZT, 

o šikane a zastrašovaní , kedy a kde k tomu došlo, resp. kde to turistovi hrozí. 

Z: E. Škutová, sekretariát; T: trvalý  
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0 

Pokiaľ chceme aby zákony rešpektovali ostatní, musíme ich pri turistickej činnosti 

rešpektovať tieţ. Ešte v septembri 2015 bolo na náklady KST zabezpečené rozposlanie 

príručky Ing. Ďuriša TURISTIKA A ŠPORT V PRÍRODE – súvisiace zákony SR, dostali ju 

všetci predsedovia regionálnych rád KST. Obsahuje ustanovenia Zákona o organizovaní 

verejných podujatí, Zákona o ochrane prírody a krajiny, Zákona o lese, upozorňuje na 

najčastejšie priestupky. Je to uţitočný manuál najmä pre organizátorov hromadných 

turistických podujatí, len ho treba vyuţívať.  

 

4. Rôzne 
4.1. Poisťovňa UNION 

P.Dragúň – ľudia zachytili z médií informácie o problémoch zdravotnej poisťovne UNION. 

Sú z toho zneistení, vyvolávajú a pýtajú sa či nemá problémy aj Poisťovňa UNION, cez ktorú 

má KST celoročné cestovné poistenie členov. Podľa dostupných informácií, UNION 

poisťovňa a.s. finančne problémy nemá, ale treba vyţiadať oficiálne vyjadrenie poisťovne 

v tom zmysle, ţe UNION poisťovňa a.s. je samostatný subjekt a CCP pre členov KST nie je 

v ţiadnom ohrození. 

Uznesenie č.104/2016: VV ukladá vyţiadať oficiálne vyjadrenie UNION poisťovne a.s. ţe sa 

jej ako samostatného subjektu netýkajú momentálne problémy Zdravotnej poisťovne UNION. 
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Prehlásenie poisťovne zverejniť na webe KST a hromadným mailom poslať predsedom 

regionálnych rád. Z: M.Ziman, sekretariát; T: 11.1.2017 
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0 

4.2. VKÚ Harmanec 

P.Dragúň sa spolu s E.Škutovou zúčastnil  na rokovaní s firmou CBS, ktorá kúpila VKÚ 

Harmanec aj s logom a názvom. Podstatné pre KST je, ţe nás poţiadali o nové mapové 

podklady. KST dá značkárom moţnosť legálne si zarobiť verifikáciou TZT pre nové  vydanie 

turistických máp. CBS pripraví návrh zmluvy o spolupráci.  

4.3. For Region 

P.Dragúň – zúčastnil sa rokovania s neziskovou organizáciou FOR REGION EU, n. o., ktorá 

realizuje regionálny projekt zberu dát o turistických atrakciách, je to financované z Nórskych 

fondov. KST by mal záujem vyuţiť to v celoslovenskom meradle – v spoločnom projekte 

s názvom „Karpatský portál“. Návrh zmluvy (pripravuje For Region  EU, n.o.) je v štádiu 

pripomienkovania, KST poţaduje spresnenie niektorých konkrétnych bodov. Konečnú verziu 

zmluvy pošle sekretariát členom VV na oboznámenie sa. 

Uznesenie č.105/2016: VV oprávňuje predsedu KST podpísať zmluvu o spolupráci so 

spoločnosťou FOR REGION EU, n. o., po zapracovaní pripomienok KST. 

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

4.4. Letný zraz turistov KST 2018 

M.Herchl informoval, ţe z pozície predsedu regiónu zvolal RR KST Trnava, ktorá  

odsúhlasila,  aby sa letný zraz KST v roku 2018 konal v Piešťanoch. Poţiadal o zabezpečenie 

školenia cvičiteľov. RR chce zaangaţovať do prípravy podujatia mesto Piešťany. 

Ubytovacích moţností je v lokalite dosť, zatiaľ majú viacero alternatív, nechávajú si robiť 

cenové ponuky. Trasy plánujú pripraviť nielen pre pešiu turistiku, ale v spolupráci 

s príslušnými sekciami KST aj pre cykloturistov, vodných turistov (splav Váhu, eventuálne 

škola vodáckych základov na Sĺňave),  aj pre turistiku na koni.   

Uznesenie č. 106/2016: VV schvaľuje organizátora 65. celoslovenského zrazu KST a 49. 

Stretnutia TOM v termíne 5. – 8.7.2018 (stretnutie TOM uţ od 2.7.2018). Ukladá vystaviť 

poverenie pre OKST TJ Bezovec Piešťany a spoluorganizátorov  RR KST Trnava a FICC SR.  

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

4.5. Dobrovoľnícka činnosť umoţňuje alokovať vyššie percento z dane zo zisku 

Uznesenie č. 107/2016: VV ukladá publikovať na webe informáciu, ţe na základe  potvrdenia 

o dobrovoľníckej činnosti je moţné venovať vybranému neziskovému subjektu aţ 3 % 

(namiesto 2 %) z dane z príjmu. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 11.1.2017  
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0 

4.6. 50. ZZ KST 

V.Gábriš informoval o napredovaní prípravy 50. zimného zrazu Ruţomberok, organizátori 

neavizujú ţiadne zásadné problémy. Zároveň v mene predsedu sekcie VhT Vojta Jeremiáša 

pozval prítomných na 58. Zimný prechod roklín Slovenského raja, v sobotu 7.1.2017. 

4.7 Projekty značenia z prostriedkov VÚC 

A.Krištofová – zmluvy s VÚC na obnovu značenia sú veľmi prácne, nielen realizačne, ale aj 

čo sa týka vyhodnotenia. Zmluvy sú postavené tak, ţe pokiaľ značkári nestihnú projekt 

v termíne realizovať a precízne zúčtovať, hrozí povinnosť vrátiť časť peňazí, dokonca aj 

sankcie. Treba si rozmyslieť, či v nasledujúcom roku tlačiť značkárov do takýchto projektov, 

resp. zváţiť, v akom rozsahu, aby bola E.Škutová schopná zvládnuť ich vyhodnocovanie, 

keďţe to robí sama. 

4.8 Informácia  z redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska 
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M. Herchl – je poţiadavka delegovať vhodného človeka z KST do Názvoslovnej komisie 

Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. J.Puncochář – Sekcia značenia sa tým uţ 

zaoberala, navrhujú Rudolfa Šimka. Sekretariát bude o tom informovať NK. 

4.9 Objednávka priestorov pre XVIII. VZ KST 

D.Valúch informoval o ponuke SOŠ Stavebná v Ţiline, alternatívnou moţnosťou je SOŠ 

Martin. Cenovo sú porovnateľné, z hľadiska priestorov sa javí lepšie škola v Ţiline. 

Uznesenie č.108/2016: VV schvaľuje, aby sa XVIII. valné zhromaţdenie KST zvolané na 

24.-25.3.2017 konalo v Ţiline, v priestoroch SOŠ Stavebná, Tulipánova 2; ukladá sekretariátu 

vystaviť objednávky na prenájom priestorov s technickým zabezpečením, na  ubytovanie 

a stravovanie delegátov. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, sekretariát; T: 20.12.2016  
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0 

4.10 Dohodnutie termínov zasadnutí VV v 1.polroku 2017. 

Uznesenie  č. 109/2016: VV KST schvaľuje termíny a miesta svojich riadnych zasadnutí 

v prvom polroku 2017 nasledovne: 11.1. v Bratislave, 8.2. v Bratislave, 24.3. v Ţiline, 19.4. 

vo Vyhniach, 17.-18. 5. na Čingove, 7.6. v Bratislave, vţdy so začiatkom o 9.00, pokiaľ 

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

 

Po vyčerpaní programu predseda ukončil zasadnutie pribliţne o 16.00 hod. 

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

                                                                             

                                                                                                          Peter Dragúň 

                                                                                        predseda Klubu slovenských turistov 

_ _ _ 

 

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. 



                                  Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 7.12.2016 v Bratislave 
 

 12 

 

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. 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 

 

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

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

 

_ _ _ 

 


