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PRÍLOHA č. 2. zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru KST, v Bratislave, 19. augusta 

2020 

 

Uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania  -  dlhodobé úlohy: 

Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, že pre príspevok KST na podujatia organizované 

subjektmi  mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti. Z: A.Krištofová, 

sekretariát; T: trvale 

Stav: v plnení. 

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

angažovaných na opravu/údržbu budov v majetku KST (aktuálne napr. na opravu strechy 

sídla KST, resp. na zhotovenie dokumentácie pre zamýšľanú Chatu KST na Skalke) výberové 

konanie. Výberová komisia bude pozostávať z členov MK, zástupcu ekonomickej komisie 

a jedného zo štatutárov. Z: predseda MK, T: trvale.  

Stav: v plnení.  

Uznesenie 161/2014: VV ukladá majetkovej a ekonomickej komisii zlepšiť súčinnosť 

a zabezpečiť trvalý prehľad o výške fakturácie z jednotlivých objektov (chát) v priebehu roka. 

Faktúry bez náležitostí (rozpis práca materiálu) musia byť dodávateľovi vrátené na doplnenie. 

Z: A. Krištofová, predseda MK; T: trvale 

Stav: v plnení. 

Uznesenie 38/2015: VV ukladá predsedom RR KST aktívne spolupracovať so sekretariátom 

pri precizovaní zoznamov poistencov/členská základňa KST. Opravy a doplnenie nových 

bude sekretariát odovzdávať poisťovni 1 x mesačne. Z: P.Dragúň, D.Valúch; trvale  

Stav:  v plnení. 

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

zdigitalizované. Z: L. Calpaš, E. Škutová; T: 31.12.2016! 

Aktualizovať termín! Urgovať konkrétneho nositeľa úlohy, člena SZ  V. Chrapčiaka  

Uznesenie 54/2015: VV schvaľuje doplnenie zásad prípravy celoslovenských zrazov 

o pravidlo: ak organizátor nemá možnosť zabezpečiť ubytovanie VIP hostí v turistickej 

cenovej triede, z rozpočtu KST nebude uhradená plná cena ubytovania, ale poskytnutý len 

príspevok na ubytovanie, v limite 20 € na osobu. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, T: trvale 

Stav: v plnení.      

Uznesenie 25/2016: VV 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. Ziman, J. Kompán; T: 21.9.2016!  

Aktualizovať termín!       

Uznesenie 40/2016: VV ukladá predsedom sekcií náležite dokumentovať aktivity sekcie. 

Uvoľnenie alokovaných prostriedkov z rozpočtu KST na jednotlivé aktivity/podujatia je 

podmienené predložením propozícií a organizačného zabezpečenia. Po ukončení podujatia 

preukáže sekcia efektívnosť čerpania prostriedkov. 

Z: predsedovia sekcií, T: trvalý. 

Stav: požadovať dôslednosť v plnení!  

Uznesenie 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. 

Stav: požadovať dôslednosť v plnení! 

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

z hlavných podujatí KST. Z: určení delegáti, I. Ovečková, T: trvalý   

Stav: požadovať dôslednosť v plnení! 
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Uznesenie 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.  

Stav: požadovať dôslednosť v plnení! 

Uznesenie 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 

Stav: požadovať dôslednosť v plnení! 

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

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

od dátumu podpisu príslušného dodatku k základnej zmluve.  

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

Stav: v plnení.      

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

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

Stav: v plnení.      

Uznesenie 4/2017: VV ukladá sekcii značenia dodržiavať túto zásadu: smerovky môžu 

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  

Stav: Zapracovať do VP 10/2011 a následne uznesenie zrušiť. 

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

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

náhradu lektorovi je možné, 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 každú 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 

Stav: v plnení. 

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 %, možnosť štátneho príspevku 

10%, vlastný vklad KST 5%. 
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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. 

Stav: v plnení. Projekt bol schválený, je v realizácii od 1.10.2018. 

Uznesenie č. 102/2017: VV ukladá organizátorom letných a zimných zrazov KST 

prezentovať príslušnosť KST k asociácii IVV logom IVV v propagačných materiáloch 

podujatia, vlajkou IVV vo výzdobe pódia, výrobou pečiatky IVV, určením jednej trasy ako 

IVV. Z: V. Gábriš, organizátori, T: trvale 

Stav: Zapracovať do Zásad prípravy zrazov a následne uznesenie zrušiť. 

Uznesenie č. 108/2017: VV ukladá sekretariátu mesačne zasielať členom VV a KoK hlásenie 

o nových poistencoch a predaných členských známkach. Z: P. Dragúň, I. Ovečková; T: trvale 

Stav: požadovať dôslednosť v plnení! 

Uznesenie č. 8/2018: Výkonný výbor schvaľuje vekový limit, maximálny počet detí 

pripadajúcich na vedúceho, vekové a kvalifikačné predpoklady vedúceho TOM a pomocných 

vedúcich. Ukladá zakomponovať pravidlá pre priznávanie zlacneného mládežníckeho tarifu 

do pripravovanej aktualizácie dokumentu Zásady prípravy zrazov. 

Z: V.Gábriš, organizátori zrazov; T: trvale 

Stav: Zapracovať do Zásad prípravy zrazov a následne uznesenie zrušiť. 

Uznesenie č. 11/2018: Výkonný výbor schvaľuje zredukovanie počtu delegátov VV na 

celoslovenské zrazy a stretnutia TOM. Ukladá zakomponovať úpravu (v prílohe zápisnice zo 

zasadnutia  VV 21.2.2018) do pripravovanej aktualizácie dokumentu Zásady prípravy zrazov.  

Z: V.Gábriš, organizátori zrazov; T: trvale 

Stav: Zapracovať do Zásad prípravy zrazov a následne uznesenie zrušiť. 

Uznesenie 38/2018:  VV odporúča vytvoriť na webe Galériu majstrov turistiky – publikovať  

zoznam (meno + foto) Z: M. Ziman, M. Petrík, sekretariát; T: 31.12.2018  

Aktualizovať termín!       

Uznesenie  50/2018: Výkonný výbor schvaľuje prizývanie zamestnankyne KST I. Ovečkovej 

na zasadnutia VV ako zapisovateľky.  

Stav: v plnení. 

Uznesenie 14/2019: Výkonný výbor KST ukladá vyplatiť príspevok vo výške 500 € pre 

sekciu jazdeckej turistiky na preplatenie prekladov metodiky jazdeckej turistiky z nemeckého 

jazyka do slovenského jazyka. Z: A. Krištofová; M. Hučko, PT: 8.1.2020 

Termín uplynul. Vyplatenie je podmienené dodaním prekladu a zúčtovateľného dokladu od  

M. Hučka. Preklad zatiaľ nebol dodaný. Určuje sa nový termín 31.12.2020. 

Uznesenie č. 25/2019: Výkonný výbor KST schvaľuje  predĺženie rámcovej zmluvy 

o spolupráci pri vydávaní Kalendárov podujatí KST so spoločnosťou ISMC Slovakia, s.r.o., 

Ľ. Fullu 3, 841 05 Bratislava, IČO: 43971202, DIČ: 2022546856, IČ DPH: SK 2022546856, 

zo dňa 8.10.2014, na roky 2019 až 2021, vrátane. Z: P. Dragúň, M. Hučko 

Stav: v plnení. 

Uznesenie 45/2019: Výkonný výbor KST ukladá zverejňovať v Kalendári podujatí KST aj 

termíny školení. Z: M.Ziman, trvale 

 

Uznesenie 46/2019: Výkonný výbor KST schvaľuje stravné na zasadnutiach VV aj pre  

účastníkov s trvalým bydliskom v mieste konania zasadnutia, ak zasadnutie trvá viac než 5 h. 

Z: A. Krištofová, T: trvale 

 

Uznesenie 47/2019: Výkonný výbor KST v zmysle VP 9/2011 čl. 5, bod 10,  schvaľuje pre 

zasadnutia VV, sekcií a komisií KST, pokiaľ trvajú viac než 4 hodiny, limit občerstvenia vo 

výške 2,0 €. Z: A. Krištofová, T: trvale 
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Uznesenie 48/2019: Výkonný výbor KST schvaľuje prizývanie ex-predsedu majetkovej 

komisie KST Ing. M. Herchla na tie zasadnutia zmiešanej majetkovej komisie KST a SHS 

JAMES, ktoré organizačne zabezpečuje KST. Z: J. Polomský, T: trvale 

 

Uznesenie 60/2019: Výkonný výbor KST schvaľuje staviteľom tratí a rozhodcom 

Turistického orientačného behu vyplatenie stravného aj v prípade konania Turistického 

orientačného behu v mieste ich bydliska. 

 

Uznesenie 69/2019: Výkonný výbor KST schvaľuje vyplácanie stravného pri zasadnutiach 

sekcií a komisií aj pre  účastníkov s trvalým bydliskom v mieste konania zasadnutia, ak 

zasadnutie trvá viac než 5 h. Z: A. Krištofová, T: trvale 

 

Uznesenie 75/2019: Výkonný výbor KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV ustanovuje, že 

zavinené spôsobenie bezpečnostného incidentu ohrozujúceho alebo porušujúceho ochranu 

osobných údajov v správe KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV zamestnancom je 

porušením pracovnej disciplíny. 

 

Uznesenie 86/2019: Výkonný výbor KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV ukladá 

predchádzať bezpečnostným incidentom ohrozujúcim a porušujúcim ochranu osobných 

údajov v správe KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV. Termín: trvalo. Zodpovední: 

zamestnanci. 

. 

Uznesenie 16/2020: Výkonný výbor KST súhlasí s účasťou KST na podujatí letný 

Olympijský festival, 22.7. – 9.8.2020 v areáli prírodného kúpaliska Zlaté piesky v Bratislave. 

Z: Ľ. Calpaš, T: 9.8.2020 

Letný Olympijský festival sa z dôvodu Covid obmedzení presúva na rok 2021.  

 


