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Zápisnica  

 zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov, 

Bratislava,  11. októbra 2017 

 
Prítomní:   

 

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

prizvaní: E. Škutová, M.Maxianová, M.Hučko, A.Mazániková, J.Puncochář, D.Valúch  

Ospravedlnili sa: M.Ziman, J.Pullmann, M.Heinrich,  

 

Program podľa pozvánky: 

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

2. aktuálne úlohy sekcie mládeţe                                              V. Gábriš, M.Maxianová 

3. aktuálne úlohy sekcie značenia                                             P.Dragúň, E.Škutová 

4. zosúladenie troch VP KST s aktuálnou legislatívou SR    T.Chudý, M. Heinrich 

5. aktuálne úlohy sekcie JT                                       V. Gábriš, M.Hučko 

6. kalendár podujatí KST 2018                                                   P.Dragúň, M.Hučko 

7. rôzne 

 

Zmeny programu: vzhľadom na to, ţe prizvaný JUDr. M.Heinrich sa ospravedlnil, P.Dragúň 

navrhol vypustiť bod 4,  a poradie ostatných bodov prispôsobiť príchodu ďalších prizvaných. 

Zo strany ostatných členov VV neboli námietky.  

 

1. Kontrola plnenia uznesení VV KST 

a) splnené, resp. zrušené: 18/2015, 61/2016 zrušené na ţiadosť predsedu JT, 64/2017, 

66/2017,  70/2017, 72, 2017, 73/2017, 74/2017. 

b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy:  55/2014, 23/2016, 71/2017 

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: 13.9.2017   

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, s odôvodnením, 

ţe značenie nie je pohybová (športová) aktivita. Školenie naďalej prebieha podľa zauţívanej 

metodiky. Uznesenie sa presúva do prílohy dlhodobých úloh. 

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: 28.2 2018 

Termín uplynul. Norma bola vypracovaná, pracovná verzia odkonzultovaná na ÚNMS. Treba 

odstrániť niektoré nedostatky v texte a prekresliť obrázky. E.Škutová poţiadala o posun 

termínu na rok 2018. 

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

TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 13.9.2017 

Bolo doručené rozhodnutie Krajského súdu o zrušení. Uznesenie splnené, vypúšťa sa. 

 

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: 13.9.2017 
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Plynie opakovane predĺţený termín. Texty do záznamníka Za krásami Slovenska sú uţ  

aktualizované, dá sa vyţiadať cenová ponuka na tlač. 

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

PTZ pre školy. Z: V.Gábriš, M.Maxianová  KT:  31.10.2017  

Sekcia prednostne pracuje na aktualizácii manuálu pretekov. Úloha trvá. 

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

značenia skompletizovanie digitalizácie trás TZT. Z: E.Škutová, KT: 13.9.2017 

Plynie opakovane predlţovaný termín, úloha je v plnení, no tempo digitalizácie je pomalé.  

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. Presun do prílohy 

s dlhodobými  úlohami. 

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, sekretariát;  KT: 11.10.2017 

P.Dragúň poţiadal propagačnú komisiu o návrh textu na tabuľu. 

Súvisiace uznesenie 53/2016. 

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, KT: 13.9.2017 

Plynie opakovane predlţovaný termín.  

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: 13.9.2017 

Plynie opakovane predlţovaný termín. Súvisiace uznesenie 65/2016. 

Uznesenie č.49/2016: VV KST pre riešenie úlohy prepojenia jestvujúceho informačného 

systému KST na platformu Membery (zohľadnenie poţiadaviek zákona o športe) schvaľuje 

angaţovanie externistu na dohodu (príkazná zmluva) alebo na ţivnosť – na základe 

objednávky. Výška odmeny podľa objemu práce. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, PT: 13.9.2017.   

Rekapitulácia: V roku 2016 KST oslovil spoločnosť Unionsoft, s.r.o., ktorá ponúkla pre 

evidovanie členskej základne KST vyuţívanie platformy Membery, postupne predloţili 

niekoľko cenových ponúk. Súvisiace uznesenie U 56/2016 (vyţiadať čo najkonkrétnejšiu 

cenovú ponuku Unionsoft, s.r.o.) bolo v januári 2017 nahradené uznesením 1/2017 (rokovať 

so spoločnosťou Unionsoft). V júni 2017 sa uskutočnilo rokovanie s pánom Letkom, 10.7. 

poslal novú cenovú ponuku, ktorá je menej atraktívna neţ pôvodná. P.Dragúň: do takejto 

zásadnej spolupráce sa nedá ísť bez zmluvy. Plynie opakovane 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; KT: 11.10.2017 

Plynie predĺţený termín. Uznesenie zrušené na ţiadosť predsedu JT. 

Uznesenie č. 88/2016: VV schvaľuje termíny a miesto svojich zasadnutí v roku 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, 11. - 12. 7. Kokava,  13.9. Banská Bystrica, 11.10. Bratislava, 

15.11. Bratislava, 13.12. Bratislava, vţdy so začiatkom od 10.00, ak nebude na pozvánke 

uvedené inak. Z: P.Dragúň, T: podľa textu  
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Termín plynie.  

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

vynútených novými vlastníkmi lesných pozemkov, 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 zo 

strany nových vlastníkov lesa, kedy a kde k tomu došlo, resp. kde to turistovi hrozí. 

Z: E. Škutová, sekretariát; PT: 13.9.2017 a trvale  

Plynie predĺţený termín pre časť (a), v časti (b) je uznesenie splnené.  

Uznesenie č. 7/2017: VV schvaľuje delegátov na hlavné podujatia KST, prvý polrok 2017: 

2.-5.2.2017 – 50. Zimný zraz KST, Ruţomberok – M.Herchl 

26.-27.5.2017 – 54. stret. čitateľov Krásy Slovenska, Svidník – P.Dragúň, M.Herchl, J.Racek 

29.6.-2.7. 2017 – 46. zraz mladých vodných turistov KST, Červený kláštor – M.Herchl 

29.6.-2.7. 2017 – 50. zraz vysokohorských turistov KST, T.Lomnica – P.Dragúň 

2. - 9.7.2017  – 48. stretnutie TOM, Duchonka  - P.Dragúň 

6. - 9.7.2017  – 64. CZ KST a 2. MLZT, Duchonka – P.Dragúň, M.Herchl 

12. 7. 2017 - privítanie konvoja 62.TID na slovenskom úseku Dunaja, Bratislava  – J.Šoffa 

15.7. 2017 – Stretnutie turistov na Chate MRŠ – M.Herchl 

18.-20.8. 2017 – Národný výstup na Kriváň – V.Gábriš 

31.8. – 3.9. 2017 – 39. Zraz cykloturistov KST, Vyhne – A.Krištofová, M.Ziman 

15.-16.9.2017 – 9. Stretnutie priaznivcov KST, Zverovka, Roháče  – M. Herchl 

21.10.2017 – 4. Chodníkom J.D.Matejovie, Bošácka dolina  – P. Dragúň 

25.11.2017 – 37. Festival Ľudia a hory. Turčianske teplice  – V.Gábriš 

18.11.2017 – KČT - Posledný puchýř 2017, Plesná, CZ – A. Krištofová, J. Racek 

Z: delegáti, T: podľa textu 

Termín plynie. Od predchádzajúceho zasadnutia sa konalo Stretnutie priaznivcov KST 

Oficiálnym delegátom vedenia KST bola A. Mazániková v zastúpení pôvodne nominovaného 

M. Herchla, neskôr povereného zastúpiť predsedu KST na výročnej konferencii PTTK vo 

Varšave (viď U 73/2017). Pripravenosť a priebeh podujatia v turisticky veľmi atraktívnej 

lokalite hodnotila pozitívne, počet účastníkov ovplyvnilo nepriaznivé počasie. Štafetu 

podujatia prevzal v mene regiónu Banská Bystrica emeritný predseda Dušan Kaliský.  

Uznesenie č. 9/2017: VV schvaľuje objednávku aktualizácie geodetického zamerania 

vysokohorských chát v spoluvlastníctve. Súvisiace náklady budú spoluvlastníci znášať 

v pomere vlastníckych podielov. Z: P.Dragúň, M. Herchl; KT: 13.9.2017  

Plynie predĺţený termín. Zameranie prebieha postupne, koordinuje L.Gancarčík (SHS JAMES). 

Uznesenie č. 17/2017: Na návrh Sekcie značenia VV schvaľuje pomenovanie TZT 8123 

(ţltá) Piešťany-Banka-Plešiny-Čertova  pec ako Chodník Karola Dominu, podľa významného 

vedca – botanika, pôsobiaceho v Piešťanoch v prvej polovici 20. storočia. 

Z: P.Dragúň, E.Škutová, PT: 13.9.2017 

Plynie predĺţený termín. Termín slávnostného otvorenia mesto Piešťany stále neoznámilo, 

pravdepodobne sa uskutoční aţ v roku 2018.    

Uznesenie č. 25/2017 (nové znenie): VV schvaľuje, ţe v komunikácii s orgánmi MŠVVaŠ 

SR, s cieľom splniť podmienky priznania štatútu Národnej športovej organizácie (NŠO), bude 

KST zastupovať JUDr. Marek Heinrich, za čo mu bude na základe dohody o pracovnej 

činnosti (DPČ) vyplatená odmena vo výške 200 €. VV ukladá pripraviť príslušnú DPČ. 

Z: P.Dragúň, A.Krištofová; PT: 13.9.2017 

Proces smerujúci k súladnosti stanov KST so zákonom o športe prebieha, ale kým súladnosť 

nenastala, KST nemá štatút NŠO, zostáva  v kategórii „iná športová organizácia“. 

 

Uznesenie č. 35/2017: VV schvaľuje postup pre identifikáciu KST ako vlastníka lesného 

pozemku v katastri obce Veľké Stankovce. Ukladá predsedovi podať na správu katastra 
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Trenčín ţiadosť o vykonanie zápisu identifikačných údajov KST v LV č. 1042, parcela 

č.690/6. Z: P.Dragúň, KT: 13.9.2017  

Ţiadosť bola odoslaná, v zákonnej lehote kataster neodpovedal;  6.10. bola odoslaná písomná 

urgencia s odvolaním sa na nedodrţanie zákonnej povinnosti. 

Uznesenie č. 43/2017: VV schvaľuje výrobu výkonnostných odznakov pešej turistiky podľa 

rozpisu sekcie PT, v celkovom počte 330 ks. Z: V.Gábriš, J.Racek, sekretariát; PT: 13.9.2017.   

Objednávka pôjde v tomto roku, platba aţ v januári, z rozpočtu na rok 2018. 

Uznesenie č. 44/2017: VV ukladá  sekcii PT pripraviť aktualizáciu dokumentu Zásady zrazov 

pre letný zraz peších turistov do konca novembra 2017, ostatným presunovým sekciám do 

konca decembra 2017. Z: V. Gábriš, predsedovia presunových sekcií; T: podľa textu. 

Termín plynie. 

Uznesenie č. 46/2017: VV schvaľuje termíny a inventarizačné komisie pre periodickú 

inventarizáciu ubytovacích objektov v roku 2017 nasledovne: 

 Chata pri Zelenom plese: 5.- 6.9.2017, A.Krištofová, I.Ovečková, 

 Téryho chata: 17.-18.9.2017, V. Gábriš, D.Valúch, 

 Chata pod Rysmi: 25.- 26.9.2017, P.Dragúň, M.Herchl 

 Zbojnícka chata: 26.-27.10. (stretnutie s nájomcami), IK bude určená neskôr  

 Chata MRŠ: termín bude určený neskôr, IK: A.Mazániková, J.Pullmann, 

 Sídlo KST v Bratislave: termín si dohodne IK (Pullmann, Mazániková, Ovečková) 

 Sklad SZ v sídle KST: termín si dohodne IK (Škutová, Michalec, Puncochář)  

Z: členovia inventarizačných komisií, sekretariát; T: október 2017.   

Termín plynie. V určených termínoch prebehla inventarizácia na Chate pri Zelenom plese, 

Téryho chate a Chate pod Rysmi. 

Uznesenie č. 47/2017: VV ukladá sekcii značenia vystaviť preukazy všetkým, čo absolvovali 

školenie značkárov za uplynulých 5 rokov. Z: P.Dragúň, E. Škutová; T: 31.8.2017.  

Plynie predĺţený termín..  

Uznesenie č. 48/2017: VV schvaľuje pracovné cesty nasledovne 

a) P.Dragúň, Piešťany, termín dohodne s predsedom SCK; rokovanie KST – SCK. 

b) A.Krištofová, Bratislava - sídlo KST, príprava inventarizácií. 

c) M.Herchl, rokovanie s EKOPOLIS ohľadom moţnosti ekologizácie chát z nemeckého 

grantu, termín a miesto po dohode s druhou stranou. Z: cestovatelia, T: podľa textu 

Cesty neboli realizované, plynie predĺţený termín. 

Uznesenie č. 61/2017: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie osloviť SHS James 

s návrhom poistiť Chatu pri Zelenom plese, Téryho a Zbojnícku chatu novou poistnou 

zmluvou. Z: M. Herchl, T: 13.9. 2017 

Plynie predĺţený termín. Po získaní súhlasu spolumajiteľa s uzatvorením nových poistných 

zmlúv bude potrebné osloviť znalcov na oceňovanie nehnuteľností a spraviť výber. 

Uznesenie č. 63/2017: VV ukladá sekcii značenia vypracovať/doplniť preberacie 

a vyraďovacie protokoly značkárskeho DHIM; Z: E.Škutová, J.Puncochář; T: 31.12.2017. 

Termín plynie. 

Uznesenie č. 64/2017: VV schvaľuje likvidačnú komisiu v zloţení identickom so zloţením 

výkonného výboru. Z: P.Dragúň, T: 13.9.2017. 

Uznesenie splnené 

Uznesenie č. 65/2017: Likvidačná komisia schvaľuje návrhy na vyradenie DHM Chaty pri 

Zelenom plese z inventarizácie 5.-6.9.2017. Z: A.Krištofová, nájomca; T: 31.12.2017. 

Termín plynie. 

Uznesenie č. 66/2017: Výkonný výbor schvaľuje hlavné podujatia KST 2018 s pripomienkou 

doplniť spomienkové podujatie v Martine, 28.10. 2018, venované 100. výročiu vzniku ČSR. 

Z: M. Herchl, D.Valúch  T: 11.10. 2017. 

Bolo doplnené. Uznesenie splnené, vypúšťa sa. 
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Uznesenie č. 67/2017: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie zabezpečiť cenové ponuky 

kvalifikovaných znalcov na vypracovanie znaleckého posudku na objekty tatranských chát 

(okrem  Chaty pod Rysmi) a sídlo KST v Bratislave. Z: M.Herchl, T: 31.3. 2018 

Termín plynie. 

Uznesenie č. 68/2017: Výkonný výbor schvaľuje preklenutie navýšenia poistného o 0,50 

€/osobu v roku 2018 z rozpočtu KST, bez navyšovania hodnoty členského pre rok 2018. 

Ukladá sekretariátu informovať regióny KST, ţe členské na rok 2018 sa nemení.  

Z: P.Dragúň, A.Krištofová; T: 11.10.2017.    

Termín plynie. 

Uznesenie č. 69/2017: VV navrhuje zvýšenie základného členského z 10 € na sumu 9,50 + 

1,50 = 11 €, s účinnosťou od roku 2019, ukladá informovať o návrhu členskú základňu, s tým, 

ţe schválenie návrhu je v kompetencii valného zhromaţdenia KST. 

Z: P. Dragúň, T: v termíne XIX VZ KST, v júni 2018 

Termín plynie. 

Uznesenie č. 70/2017:  výkonný výbor KST 

a) schvaľuje udelenie  Zlatého  odznaku  KST pre:  Ján Mrlina, Michal Viravec, Miroslav 

Kmiť, Oľga Brudňáková, Mária Dikošová; udelenie Strieborného odznaku KST pre: Miroslav 

Jacura, Milan Silvester, Marián Martinec, Viera Flešárová, Milan Murcko, Milan Leško, Ing. 

Peter Leško, Miroslav Baka, Michal Hajduk; udelenie medaily KST Jánovi Brudňákovi, 

miesto plakety A.Lutonského, ktorú mu navrhol materský klub a RR KST Svidník Stropkov. 

b) berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST – Čestné uznanie KST pre: 

Anna Štefaníková, Jozef Štefaník, Peter Venglár, Danka PavelkováPeter Ducár, Miroslav 

Chudík, Ján Troščák, Štefan Kocúr, Milan Halecký, Imrich Krestianko, Jozef Kmiť, František 

Skočdopole, Jozef Kriško, Dagmar Ďurechová, RSDr. Štefan Machynka, Pavol Poliaček, Ing. 

Anna Cisáriková, Mária Holešová, Mária Lachová, Monika Lichnerová, Doc. PhDr. Marta 

Martonová CSc.,Mária Mišíková, Tatiana Pechancová, Alţbeta Sáňková, Ing. Marta 

Vrabcová; Ďakovný list KST pre: Anna Dudášová, Vladimír Popik, Ján Štefanišin, Jozef 

Vašuta, Nadeţda Vašutová, Anna Kurečková, Stanislav Viravec - starosta obce Rovné, 

Marián Sasarak, Rastislav Hnát. 

VV ukladá sekretariátu vystaviť ocenenia a zaslať navrhovateľom.  

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.9.2017 

Uznesenie splnené 

Uznesenie č. 71/2017:  VV  schvaľuje  dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej s  M. 

Heinrichom  8. marca 2017 nasledovne: doba nájmu sa predlţuje do 31. marca 2018 

a hodnota nájomného uvedená v článku V, ods. 1 nájomnej zmluvy sa mení zo sumy 310 € za 

kalendárny mesiac na hodnotu 155 € za kalendárny mesiac.  

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.9.2017 

Uznesenie nemá operatívny charakter, presun do prílohy - dlhodobé úlohy 

Uznesenie č. 72/2017: VV schvaľuje pripomienky KST k sezónnej uzávere TANAP, ukladá 

sekretariátu odoslať ich na OÚ Prešov, odbor ŢP, doporučenou poštou.  

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.9.2017  

Uznesenie splnené 

Uznesenie č. 73/2017:  VV  schvaľuje  pracovné cesty: 

20. – 21.9.2017; Oščadnica, OŠ 51. ZZ KST a 10. MZZT; V. Gábriš, A. Krištofová 

15. – 16.9.2017; Varšava, Poľsko, VZ PTTK, M. Herchl 

a ich zúčtovanie v zmysle VP KST č.9/2011 o cestovných náhradách. 

Z: cestovatelia; T: 30.9.2017 

Uznesenie splnené 
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Uznesenie č. 74/2017:  VV  schvaľuje  návrh dohody o spolupráci KST a Univerzity Mateja 

Bela Banská Bystrica pri zabezpečovaní kvalifikačných školení inštruktorov. Ukladá 

predsedovi dohodu podpísať. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.9.2017. 

Uznesenie splnené 

 

2. Aktuálne úlohy propagačnej komisie, kalendár podujatí KST 2018 (M.Hučko) 

V priebehu roka bolo pripravené nové regionálne ocenenie Medaila KST. Aktuálne vrcholí 

príprava Kalendára podujatí KST 2018. V sklze je obnova záznamníkov. Na význame naberá 

facebooková stránka KST (administruje T. Grman), má uţ viac návštevníkov ako web stránka 

KST, zaregistrovaná skupina  aktuálne  má  cca 14 000 členov. Nie je to veľmi prekvapujúce, 

sociálne siete sú fenomén dnešnej doby. FB môţeme vyuţiť na lepšie spropagovanie  ročenky 

- Kalendára. Informujme cez FB o moţnosti predaja kalendára individuálnym turistom, aspoň 

uvidíme aký je oň záujem. PK navrhuje predávať  za 4 €/ks. 

Uznesenie č. 75/2017: VV schvaľuje predajnú cenu Kalendára podujatí KST 2018 v hodnote 

4 €/ks, vrátane balného a poštovného. Z: A.Krištofová, sekretariát, T: prvý štvrťrok 2018. 
Hlasovanie:  ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

P.Dragúň – FB je nový informačný kanál, treba ho vyuţívať. Snaţíme sa o spoluprácu 

s lesákmi, zo záchranármi, so štátnou ochranou prírody sa naťahujeme o umiestnenie ferraty a 

nikto o tom nevie. Čo sa týka kalendára, musí ísť pred tlačou na korektúru, nech tam nie sú 

zbytočné chyby. 

D.Valúch – na sekretariáte končí zásoba odznakov KST, je potrebné doobjednať. 

Uznesenie č. 76/2017: výkonný výbor a) schvaľuje objednanie odznakov KST od výrobcu 

Arnold s.r.o.(nástupca pôvodného dodávateľa, výrobcu p. Königa), v limite 300 €.  

b) ukladá získať cenovú ponuku na dodávku stolových vlajok KST, pri odbere variantne 50 

ks, alebo 100 ks. Z: V. Gábriš, sekretariát, T: prvý štvrťrok 2018   
Hlasovanie:  ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

 

3. Aktuálne úlohy sekcie jazdeckej turistiky (M.Hučko)                                      

Sekcia sa snaţí preberať zahraničné skúsenosti, najmä od Čechov a Rakušanov. Zosilnela 

komunikácia s rakúskou stranou. Jazdci sa nevyhýbajú jestvujúcim lesným a poľným cestám, 

naopak, často ich vyuţívajú, pre jazdenie mimo ciest potrebujú isté základné zručnosti. 

Prevzali sme pravidlá F.I.T.E. (medzinárodná federácia jazdeckej turistiky) pre športovú časť 

jazdeckej turistiky, tzv. súťaţ v orientačnom jazdení TREC, ktorá má tri časti – orientačná 

jazda s určeným tempom, skúška prijazdenosti a jazda v teréne, čo je pre jazdcov niečo také 

ako autoškola pre šoférov. Základné školenie absolvovali adepti zo sekcie JT spolu so sekciou 

PT, pre doškolenie z konkrétnej problematiky JT treba angaţovať rakúskeho lektora, 

slovenský lektor zatiaľ nie je. Pravidlá/materiály na školenie sú preloţené, pripravené na 

vytlačenie. Na sekretariáte sa vytlačí cca 30 ks materiálov. Školenie prebehne v Borinke, tam 

sú vhodné priestory.  

Česká skúsenosť ukázala, ţe vyznačené jazdecké trasy sa v skutočnosti nevyuţívajú, pretoţe 

kaţdý jazdec si radšej zvolí svoju trasu, v lese vyuţíva zváţnice. Mení to náš názor na spôsob  

vyznačenia jazdeckých trás. Funguje to inak, ako pešia, či cyklistická turistika. Chodec, či 

cyklista potrebujú mať trasu ako záruku priechodnosti, kým jazdec si trasu vyhľadá v teréne 

sám, no potrebuje vedieť kde nájde stanicu (stanovište, nocľah) s moţnosťou ustajniť svojho 

koňa. Našou ambíciou je sústrediť informácie o jestvujúcich a potenciálnych staniciach 

(ranče, farmy, penzióny zamerané na agroturistiku a pod.) a tie vyznačiť na mape. Trasy ako 

spojnice medzi stanicami postačí vyznačiť v elektronickej mape a nie je nutné ich fyzické 

značenie v teréne. Ušetrí to veľa času, síl aj peňazí.  

P. Dragúň – značkári zabezpečia, aby v nových mapách, na ktorých spolupracuje KST s VKÚ 

boli vyznačené tieto stanice.  
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E.Škutová – v poriadku, keď sekcia JT dodá  GPS súradnice staníc, zabezpečíme ich vloţenie 

aj do digitálnej mapy (FREEMAP) aj do papierových máp, ktoré vydáva VKÚ Harmanec. 

V pripravovanej aktualizácii STN 01 8025 jazdecké značenie pre istotu ponecháme. 

M. Herhl – aj keď trasy nebudú vyznačené, moţno na niektorých exponovaných úsekoch, kde 

musí jazdec prekriţovať frekventovanú cestu, by malo byť označenie formou dopravnej 

značky: „pozor kone“, podobne, ako je známa značka „pozor, cyklisti“. 

A.Krištofová – 1000 € je vyčlenených na školenie a 800 € je v rozpočte pre činnosť sekcie. 

P.Dragúň poďakoval M.Hučkovi za prácu na úseku propagácie KST aj za jeho prínos pre 

rozvoj jazdeckej turistiky.  

 

4. Zosúladenie VP s aktuálnou legislatívou SR (JUDr.M.Heinrich) 

Bod bol odročený na nasledujúce zasadnutie. 

 

5. Aktuálne úlohy sekcie mládeže (M.Maxianová) 

Moja doterajšia skúsenosť s prácou sekcie mi hovorí, ţe by stačilo menej ľudí. V terajšom 

obsadení je problém zísť sa. Aktívne jadro tvorime traja – Maxiánová, Kalász a Calpaš, 

ostatní sú viac menej do počtu, no nemôţem ich obchádzať. Mailová komunikácia nenahradí 

osobné stretnutie, ak treba dlho čakať na vyjadrenie. Od apríla boli rozbehnuté preteky PTZ 

v obvyklom reţime, teraz po sezóne sa venujeme aktualizácii pravidiel, zároveň by sme radi 

presadili zmenu názvu. Vieme, ţe je to názov veľmi zauţívaný u dospelých, no zistili sme, ţe 

deťom slovo zdatnosť nehovorí nič. Začali sme hľadať vhodnejší, súčasnejší názov pretekov, 

spustili sme anketu, bolo hlasovanie cez internet, dopracovali sme sa k štyrom návrhom: 

Turistické preteky, turistické orientačné preteky, turistický beh, turisticko-orientačný beh. 

Sekcia mládeţe po internej diskusii navrhuje prijať pre pretek nový názov Turisticko-

orientačný beh (TOB).  M.Herchl – nemoţno to brať na ľahkú váhu. Zmena názvu je 

záleţitosť vyššieho orgánu, názov je historicky zavedený, nielen vo vnútri organizácie, ale aj 

v komunikácii s inštitúciami, s verejnou správou. Zmenu nepovaţujem za šťastný krok. Ak 

deti pojmu zdatnosť nerozumejú, treba im ho vysvetliť. M. Maxianová – nový názov nie je 

samoúčelná zmena kvôli zmene samotnej. Veríme, ţe takto skôr  pritiahneme deti a mládeţ. 

Ak sa máme nejako pohnúť, musíme hľadať cesty. U nás na Kysuciach je situácia ešte 

pomerne dobrá, máme okolo 150 aktívnych súťaţiacich, z ostatných regiónov spolu je ich 

okolo 200. M.Herchl – sekcia mládeţe by sa nemala koncentrovať iba na PTZ, ja sa celé roky 

zasadzujem o to, aby sme problematiku mládeţníckej turistiky nezuţovali na agendu pretekov 

a pretekárov. Sekcii by malo ísť o všetkých mládeţníkov v KST. M. Maxianová – bola som 

na letnom zraze na Duchonke a videla som tam len tie tváre, ktoré poznám z pretekov. 

Nevidím cestu, ako sa skontaktovať s ostatnými deťmi. Nemám zoznamy, nedostala som sa 

k ţiadnym štatistikám. Preto som sa zamerala na PTZ, tam vidím cestu pritiahnuť mládeţ. Uţ 

sa nám podarilo osloviť turistický oddiel z Častej. Cestovanie na preteky do rôznych lokalít je 

tieţ istá forma spoznávania svojej vlasti. Prilákať mládeţ len na túru je takmer nemoţné. Kým 

sú deti malé, samozrejme, chodia s rodičmi. No keď sa dostanú do puberty, zrazu je turistika 

„nuda“. Okrem toho, súčasná mladá generácia oveľa menej čaká na to, aby im niekto niečo 

organizoval. Sú to väčší individualisti, a keď chcú, vedia si zorganizovať „podujatie“ vo 

vlastnej réţii. P. Dragúň – naozaj treba hľadať cestu ako osloviť mládeţ. Aj keď ja v zmene 

názvu z PTZ na TOB čarovný prútik nevidím, som ochotný podporiť sekciu. A. Mazániková 

– čo je programom Vášho TOM-u? Chodíte aj na turistiku? Som za zmenu názvu pretekov ak 

to pritiahne, ale v programe TOM-ov je potrebné zachovať aj samotnú turistiku. M. 

Maxianová -  robíme aj cyklotúry, v zime lyţiarske prechody, no hlavne preteky. Ja som deti 

namotivovala cez preteky, aby sa stali členmi KST. Najprv pretekali, aţ potom boli ochotné 

stať sa členmi a touto cestou sme pritiahli aj rodičov. Deň na pretekoch je deň v prírode, 

v kolektíve. Výsledkom nie je len umiestnenie v preteku, ale aj turistický záţitok.  



                 Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 11.10.2017 v Bratislave 

 

 8 

 

M.Herchl – ak deti v puberte nebaví rekreačná turistika, sekcia mládeţe by teda mohla 

v spolupráci so sekciami  CT, LT, VT pripraviť nejaké súťaţe – jednorazovo na stretnutiach 

TOM pri celoslovenských zrazoch, prípadne aj mimo zrazov. Náš región organizuje letný zraz 

2018  v Piešťanoch. Uvítame v organizačnom štábe zástupcu sekcie mládeţe, nech to skúsi. 

Budú v programe Stretnutia TOM majstrovstvá SR v PTZ, ako to bývalo v minulých rokoch?  

M.Maxianová – Nie, chceme seriál pretekov termínovo roztiahnuť aţ do septembra. Ale s tým 

usporiadaním pretekov pre členov TOM na vode, alebo na bicykloch, to je zaujímavá 

myšlienka. V tej súvislosti sa chcem spýtať, či má ústredie nejaké moţnosti zlepšiť materiálnu 

situáciu v kluboch, prispieť na lyţe, bicykle, člny a pod. 

P.Dragúň – obávam sa, ţe nie. Štátne prostriedky dostáva KST len na značenie. T.Chudý – 

existuje cesta cez projekty. V krátkom čase bude zverejnená výzva na predkladanie 

mikroprojektov slovensko-českej cezhraničnej spolupráce. V tom by sme snáď vedeli poradiť. 

M.Maxianová – máme predstavu, ţe rozvoju pretekov by pomohlo, keby boli tri centrá 

(západ, stred, východ) kde by sa dalo uskladniť náradie, pomôcky, všetok materiál pre 

organizátorov pretekov. T.Chudý -  tri centrá  to sú 3 x problémy, 3 x straty. Ale navrhujem 

riešenie: cez vhodný projekt je moţné získať také poloţky ako prívesný vozík (mobilné 

skladisko), prístrešok pre štart/cieľ preteku, štartovné čísla, notebook s tlačiarňou a pod. 

V ďalšej diskusii ešte zazneli otázky účtovania cestovného a čerpania prostriedkov na 

školenie a na preteky. M.Maxianová na záver poţiadala členov VV o stanovisko 

k navrhovanému novému názvu preteku, nakoľko od toho závisia ďalšie kroky v propagácii, 

oslovovaní sponzorov atď. P.Dragúň poďakoval M.Maxianovej za doterajšiu snahu 

o zlepšenie práce sekcie a uistil ju, ţe aj keď tón diskusie bol chvíľami konfrontačný, má 

podporu výkonného výboru.  

Uznesenie č. 77/2017: VV schvaľuje vykrytie prekročenia čerpania prostriedkov alokovaných 

v rozpočte KST 2017 pre PTZ z rozpočtovej rezervy. Z: A.Krištofová, T: 13.12.2017 
Hlasovanie:  ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

Uznesenie č. 78/2017: Výkonný výbor a) schvaľuje návrh sekcie mládeţe na zmenu názvu 

Pretekov turistickej zdatnosti na Turisticko-orientačný beh (TOB) s účinnosťou od r. 2018.  

b) ukladá sekcii mládeţe premietnuť nový názov do pripravovanej aktualizácie manuálu 

pretekov a zabezpečiť, aby bolo počnúc ročníkom 2018 v celej dokumentácii pretekov 

pouţívané výhradne nové pomenovanie Turisticko-orientačný beh.  

Z: V.Gábriš, M.Maxianová; T: podľa textu 
Hlasovanie:  ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené jednomyseľne. 

 

6. Aktuálne úlohy sekcie značenia (E.Škutová) 

Sekcia pracuje, v tomto roku situáciu skomplikoval fakt, ţe nezamestnaní nesmú pracovať, 

ani na dohodu. Pre rok 2017 sme získali z MŠVVŠ 90 000 € bez spoluúčasti, čerpanie dotácie 

je zatiaľ slabé, hlásenia o vykonanej práci začínajú prichádzať aţ teraz. Ďalej KST získalo  

financie 16 000 € z VÚC TN; necelých 2000 € OOCR Prešov, 5000 € KOCR Prešov, z čoho 

bola doteraz zúčtovaná pribliţne jedna tretina trenčianskej sumy. Chcem poţiadať, pokiaľ 

dôjde k nejakým jednaniam s OOCR, resp. KOCR, resp VÚC, potrebujem o tom včas vedieť, 

aby bol príslušný projekt pripravený tak ako má byť.   

Došlo k obnoveniu spolupráce  s VKÚ, sekcia značenia KST poskytuje aktualizovaný priebeh 

TZT pre postupne vydávanú novú edíciu turistických máp. M.Herchl – dala by sa pripraviť do 

tlače mapa Inovec, pre letný zraz 2018? E.Škutová - vydavateľský  plán  určuje VKU, ale 

malo by to byť moţné. 

Sekcia sa aktívne zapojila do prípravy spoločného slovensko-poľského projektu, 

zorganizovali sme v Bardejove pracovné stretnutie značkárov KST a PTTK. 
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Predsedovia komisií značenia v niektorých regiónoch dokáţu zabezpečiť značenie v celom 

rozsahu pridelených prostriedkov a ich hlásenia sú bez chýb (napr. p. Gitschinský), sú takí, čo 

to zvládajú priemerne, aj takí, čo nestíhajú ani prácu v teréne, takţe prichádzajú upozornenia 

od turistov na nedostatky značenia (región Liptov), uţ ani nehovoriac o nedostatkoch 

v hláseniach. Chcem vyzdvihnúť región Trenčín, I. Salviany sa nezľakol náročnosti 

vykazovania prostriedkov získaných od VÚC, máme vďaka tomu obnovenú veľkú časť siete 

na území trenčianskej ţupy, do konca augusta však celý projekt VÚC TN zúčtovať nestihli.  

V zápisniciach zo zasadnutí VV KST sa nakumulovalo viacero dlhodobo nesplnených 

uznesení, treba prehodnotiť  či je ich splniteľnosť reálna a prípadne ich zrušiť. 

A. Krištofová – stav zúčtovania dotácie je alarmujúco nízky, to ma chcú značkári zasa obrať 

o Vianoce? E.Škutová – je to o ľuďoch, niektorí si dajú povedať, niektorí nie. Nedokáţem to 

urýchliť, môţem len sľúbiť, ţe dotáciu zúčtujeme, i keď zasa aţ na poslednú chvíľu. 

P.Dragúň – za informácie ďakujeme ale od spokojnosti  máme  ďaleko. Ako sa vyuţívajú 

pridelené  GPS prístroje? Vie sa koľko km TZT zdigitalizoval drţiteľ toho – ktorého GPS? 

Ako pracuje sekcia s tými ľuďmi, ktorí nepracujú tak ako by mali? Situácia sa vo viacerých 

regiónoch skôr zhoršuje. Nové uznesenia prijímať nebudeme, staré dlhodobo nesplnené 

uznesenia môţeme zrušiť, zápisnica bude vyzerať lepšie. No ak chceme aby lepšie vyzeral 

stav značenia, treba zrušiť to, čo bráni sekcii zlepšiť a zdynamizovať jej činnosť.  

 

7. Rôzne 

7.1 A.Krištofová – príspevok na deti, zúčastňujúce sa celoslovenských  zrazov, treba riešiť inak. 

Uznesenie č. 79/2017: Výkonný výbor na základe zlých skúseností s komplikovaným 

vyplácaním príspevku na dopravu detí na celoslovenské stretnutia TOM (U 37/2017) 

rozhodol, ţe predmetné uznesenie 37/2017 a príspevok 15 € na dieťa ruší s okamţitou 

platnosťou. Z: A.Krištofová, T: ihneď 
Hlasovanie:  ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

7.2 M.Herchl pripravil pozvánku na stretnutie majiteľov s nájomcami v termíne 26. 10. 2017. 

Uznesenie č. 80/2017: Výkonný výbor schvaľuje pracovnú cestu zástupcov KST v zmiešanej 

majetkovej komisii spoluvlastníkov na stretnutie s nájomcami vysokohorských chát, v termíne 

26.10.2017, Starý Smokovec, v zloţení: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl, A.Mazániková, J. 

Polomský; a jej zúčtovanie v zmysle VP KST č.9/2011 o cestovných náhradách. 

Z: cestovatelia, T: podľa textu. 
Hlasovanie:  ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

7.3 P.Dragúň informoval, ţe KST získal od štátneho podniku Lesy SR, a.s., 2600 €, formou 

zmluvy o reklame. 

7.4 Prerokovanie návrhov na ocenenia, doručené od predchádzajúceho zasadnutia VV KST:  

Uznesenie č. 81/2017:  výkonný výbor KST 

a) schvaľuje udelenie Strieborného odznaku KST pre: .Ing. Ján Slivka, Vladimír Minarovič, 

Ján Drahoš, Alojz Dvoran, Milan Havel, Viera Václavová, Pavol Václav. 

b) berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST – Čestné uznanie KST pre: 

Štefan Mikulášek, Ladislav Šablica, Sonja Foltýnová, Jozefína Dvoranová, Janka 

Salvianyová, Ing. Peter Gitschinský. 

c) ukladá sekretariátu vystaviť ocenenia a zaslať navrhovateľom.  

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.10.2017 
Hlasovanie:  ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

7.5 Určenie termínu a miesta pre zvolanie riadneho valného zhromaţdenia: 

Uznesenie č. 82/2017: Predseda KST zvoláva XIX. valné zhromaţdenie Klubu slovenských 

turistov v termíne 8.-9. júna 2018. Miesto konania bude priebeţne upresnené.  

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 8.6. 2017 
Hlasovanie:  ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

7.6 Schválenie účasti KST v cezhraničnom SK/PL projekte Interreg.  



                 Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 11.10.2017 v Bratislave 

 

 10 

Uznesenie č. 83/2017: Výkonný výbor schvaľuje 

a) účasť KST v cezhraničnom projekte rozvoja turistickej infraštruktúry v slovensko-poľskom 

pohraničí Interreg V-A PL-SK. Poľskí partneri projektu: PTTK COTG ako vedúci partner, 

Podkarpatské vojvodstvo, Podkarpatská regionálna turistická organizácia; názov projektu: 

Hory bez hraníc – integrácia siete TZT do cezhraničného turistického produktu; termín 

prihlásenia 10.11. 2017, termín realizácie Q4 2018 – Q3 2020. Do projektu sú zahrnuté 

náklady na projekt samotný (na slovenskej strane je to vybudovanie zaistenej cesty via ferraty 

na Predné Solisko, vytvorenie spoločnej databázy TZT, zariadenie školiacej miestnosti 

a miestnosti pre správcu databázy spoločných TZT), personálne náklady a náklady na 

propagáciu. Financovanie: Interreg 85 %, vklad vlastný 15 %, moţnosť štátneho príspevku 

10%, vlastný vklad KST 5%. 

b) vyčlenenie potrebných vlastných prostriedkov vo výške 5% z hodnoty projektu, čo pri 

rozpočte 175 545 €  predstavuje 8 800 €. Z: P.Dragúň, T.Chudý, A.Krištofová. T: podľa textu. 
Hlasovanie:  ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 
 

Po vyčerpaní programu bolo zasadnutie VV ukončené pribliţne o 17.00 

Zapísali: D. Valúch, I. Ovečková 

 

                                                                                                        Peter Dragúň 

                                                                                       Predseda Klubu slovenských turistov 

 

 

PRÍLOHA č.1 

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).  

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 
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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 

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 

mailto:ustredie@kst.sk
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Stav:  uznesenie treba buď zrušiť, alebo aktualizovať.  

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. Sekcia navrhuje uznesenie zrušiť.  

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. 

Stav: v roku 2017 boli s nájomcami podpísané príslušné zmluvy. Vypustiť zo sledovania. 

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. 

Stav: sekcia navrhuje uznesenie zrušiť.  

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.  

Stav: v plnení. 

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. 

Stav: v plnení. 

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. 

Stav: v plnení. 

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 
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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  

Stav: uznesenie bolo prekonané uznesením 79/2017. Vypustiť zo sledovania. 

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 

Stav: podujatia v roku 2017 sa uskutočnili, na rok 2018 sú v príprave, zmena nastala 

u podujatia Chodníkom J.D.Matejovie uskutoční sa v lokalite Čierny Balog (R – Banská 

Bystrica). Vypustiť zo sledovania. 

 

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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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: trvalý 

 

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: trvalý 

 

Uznesenie č. 4/2017: VV ukladá sekcii značenia dodrţiavať túto zásadu: smerovky môţu 

a musia obsahovať len údaje KST. Informáciu o sponzorstve (VÚC, obce, alebo komerčného 

subjektu) je prípustné zverejňovať len na samostatnej tabuľke upevnenej na smerovník, resp. 

umiestnením loga prispievateľa v ľavom dolnom rohu tabuľky miestneho názvu. 

Z: P. Dragúň, E. Škutová; T: trvale  

 

Uznesenie č. 20/2017: VV schvaľuje postup pri preplácaní prostriedkov poukázaných 

miestnym odborom/klubom KST z 2% z DP 2017: KST bude uznávať a posielať klubom celú 

sumu prostriedkov definovaných v DP, len ak bude darca identifikovaný zaškrtnutím súhlasu 

(v DP) so zverejnením jeho osobných údajov. Z: A.Krištofová, T: 31.3.2018 (DP 2017) 

 

Uznesenie č. 42/2017: VV na návrh sekcie PT schvaľuje pridelenie hlavných podujatí KST 

v gescii sekcie PT nasledovne: 

- 55. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, máj 2018, RR KST Roţňava; Rudná 

- 56. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, máj 2019, RR Zvolen; Pustý hrad 

- 57. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, máj 2020, RR Prešov; Hermanovce 

- 65. CZ KST a 49. Stretnutie TOM, júl 2018, TJ Bezovec Piešťany a RR Trnava; Piešťany 

- 10. stretnutie priaznivcov KST, september 2018, RR B.Bystrica; Kremnické vrchy-Tunel 

- 5. Chodníkom J.D.Matejovie, október 2018, Čierny Balog -Vydrovská dolina.  

VV ukladá sekretariátu v dostatočnom predstihu vystaviť poverenia a zmluvy o príspevku. 

Z: P.Dragúň, sekretariát, organizátori; T: podľa dátumu konania.   

 

Uznesenie č. 58a/2017:  VV poţaduje uplatňovať zásady pre honorovanie lektorov (a 

zdaňovanie tohto príjmu) v zmysle zákona o dani z príjmov (ZDP). Vyplatiť finančnú 

náhradu lektorovi je moţné, ak ide o pracovno-právny vzťah, napr. na dohodu, alebo na 

základe Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe, pokiaľ je lektor registrovaný ako 

športový odborník v informačnom systéme športu.  

Podľa §9 odsek 1 písmeno m, ZDP,  v súlade  s ktorým sú  od  dane  oslobodené príjmy 

vymedzené  v § 8 ods. 1  písmeno  r, ZDP, patrí odborníkovi za vykonanú prácu  náhrada  za  

stratu  času  dobrovoľníka  zapísaného v informačnom systéme športu, ak úhrn týchto príjmov 

nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur.  Náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného 

v informačnom systéme športu  je za kaţdú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v 

športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Ak príjmy vymedzené v § 8 ods. 1 písm. 

r  ZDP presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto stanovenú hranicu, 

pričom výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa určia rovnakým pomerom, ako 

je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.  

Z: A.Krištofová, T: trvale    _ _ _ 


