Zápisnica zo zasadnutia VV KST na Chate pod Borišovom, 14. – 15.6.2016

Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
na Chate pod Borišovom, 14. – 15.6.2016
Prítomní:
členovia VV: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl, V.Gábriš,
prizvaní: J.Pullmann, M. Petrík, D.Valúch
Ospravedlnili sa: M.Ziman, T.Chudý, A.Mazániková, J.Puncochář
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

kontrola plnenia uznesení VV KST
hlavné letné podujatia 2016 a nasledujúce dva roky
aktuálne úlohy majetkovej komisie
aktuálne úlohy klasifikačnej komisie
rôzne

P. Dragúň, D.Valúch
V. Gábriš, D.Valúch
M. Herchl
M. Ziman, M. Petrík

1.Kontrola plnenia uznesení VV
a) splnené/zrušené: 118/2015, 121/2015, 122/2015 24/2016, 26/2016, 27/2016, 30/2016,
35/2016, 38/2016,
b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: 37/2016, 40/2016, 41/2016,
42/2016, 43/2016,
c) uznesenia v sledovaní:
Uznesenie č. 55/2014: VV ukladá sekcii značenia KST pripraviť v spolupráci s UMK KST
novú žiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.
Z: P.Dragúň, E. Škutová, M. Belás, PT: 23.8.2016
Podľa zákona o športe môže byť akreditovaným školiteľom len športový zväz. KST podal na
MŠVVaŠ SR žiadosť o uznanie v kategórii národná športová organizácia.
Uznesenie č.23/2016: VV ukladá sekretariátu dohodnúť stretnutie E. Škutovej s kontaktnou
osobou na MŠVVŠ SR. Z: D. Valúch, PT: 23.8.2016
Plynie predĺžený termín.
U 193/2014: VV ukladá Sekcii značenia vytvoriť záložný disk, obsahujúci digitalizované
priebehy trás, lokality TIM a aktuálne zmeny TZT, ktorý bude uložený na sekretariáte KST
a aktualizovaný v polročnom intervale. Z: P.Dragúň, E.Škutová; PT: 23.8.2016
Plynie opakovane predlžovaný 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: 23.8.2016
Plynie opakovane predlžovaný termín.
U 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii spoločnosti
TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 23.8.2016
Čaká sa na rozhodnutie Krajského súdu.
Uznesenie 49/2015: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s propagačnou komisiou pripraviť
návrh zabezpečenia novej edície tradičných záznamníkov Za Krásami Slovenska a Hrady
a zámky Slovenska. Z: V.Gábriš, J.Racek, M.Hučko; PT: 23.8.2016
Plynie opakovane predlžovaný termín.
Uznesenie 103/2015: VV ukladá sekcii mládeže pripraviť motivačný leták – informáciu o
PTZ pre školy. Z: V.Gábriš, M.Šarvanec PT: 14.6.2016
V.Gabriš: žiadal som od SM plán činnosti a žiadna reakcia. Sekcia sa spolieha, že v rozpočte
má prostriedky schválené, to ale nestačí, pridelenie peňazí musí byť podložené propozíciami a
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plánom organizačného zabezpečenia a dodatočne potom doložené prezenčnými listinami
a vyhodnotením, to platí pre všetky sekcie.
Po diskusii prijaté nové uznesenia sú zaradené na záver kontroly plnenia uznesení.
Uznesenie č.118/2015: VV KST ukladá klasifikačnej komisii pripraviť v spolupráci
s klasifikátormi v sekciách revíziu obsahu, kritérií a spôsobu vykazovania splnených
podmienok pre získanie výkonnostných odznakov a tematických turistických odznakov.
Z: M.Ziman, M.Petrík, PT: 14.6.2016
Prizvaný predseda klasifikačnej komisie (KK) M.Petrík doplnil zoznam osôb, ktoré získali
odznaky, ozrejmil prerozdelenie agendy v KK pre jednotlivé presuny. Tematické turistické
odznaky (TTO) – sú v gescii jednotlivých sekcií, oblastné turistické odznaky (OTO) – sú
v gescii regiónov. Kritériá pre plnenie podmienok zápočtových ciest a výkonnostných
odznakov by sa zásadne meniť nemali.
Úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania. Aktuálne otázky, problémy a úlohy KK sú ďalej,
v samostatnom bode zápisnice.
Uznesenie č.121/2015: VV ukladá pripraviť schému využitia platformy MEMBERY
v podmienkach KST. Z: P.Dragúň,
Nahradené novým uznesením č. 49/2016, U121/2015 sa vypúšťa zo sledovania.
Uznesenie č.122/2015: VV schvaľuje zapojenie externého pracovníka (na dohodu
o vykonaní práce) do prípravy schémy . Z: P. Dragúň, T. Chudý; PT: 23.8.2016
Nahradené novým uznesením č. 49/2016, U122/2015 sa vypúšťa zo sledovania.
Uznesenie č.123/2015: VV schvaľuje delegátov VV na hlavné podujatia KST 2016 v období
január – júl nasledovne:
28.-31.1. – 49. ZZ a stretnutie TOM KST, Banská Štiavnica – P. Dragúň, M.Šarvanec
11.-14.2. – 9. MZZT PTTK, KST, KČT, Miedzygorze (PL) – A. Krištofová, L. Škumát
27.-29.5. – 53. stretnutie Krásistov, Stará Turá/Javorina – P. Dragúň, J. Racek
23.-26.6. – 45. zraz mladých vodných turistov, Červený Kláštor – M. Herchl
30.6.-3.7. – 1. medzinárodný letný zraz turistov V4, Ostravice (CZ) – P. Dragúň, J. Racek
(je to zároveň aj 15. letný zraz českých turistov a 63. CZ KST)
– 47. stretnutie TOM KST a medzin. majstrovstvá PTZ, Ostravice – M.Šarvanec
– 49. Zraz vysokohorských turistov KST, Tatranská Lomnica – V. Gábriš
06.-10.7. – 61. Medzinárodný splav Dunaja TID, Bratislava – V. Gábriš, D. Valúch
19. - 20.8. – Národný výstup na Kriváň – V. Gábriš
VV schvaľuje zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov delegátov v zmysle VP 9/2011.
Z: delegáti, sekretariát; T: podľa termínu jednotlivých podujatí.
Od minulého zasadnutia VV sa konalo:
27.-29.5., 53.stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska – J. Racek poslal správu, ktorú
doplnil P. Dragúň o svoje postrehy. Podujatie bolo úspešné, vysoká účasť cca 1500 turistov.
Uznesenie č.126/2015: VV ukladá pripraviť kúpno-predajnú zmluvu, na základe ktorej KST
odkúpi infraštruktúru stavebného pozemku na Skalke od Turservis KST s.r.o.
Z: P.Dragúň, M.Herchl; PT: 23.8.2016
M. Herchl informoval, že zmluva je pripravená, pošle ju členom VV na pripomienkovanie.
Uznesenie č. 10/2016: VV ukladá pripraviť zmluvu o budúcej zmluve za účelom prevodu
obstaraného majetku Inteligentných veľkokapacitných akumulátorov (IVA) SaveBox M, typ
SBM 8.5-24-4,8. do vlastníctva spolumajiteľov chaty pri Zelenom plese. Z: M. Herchl, T:
30. júla 2016.
Termín plynie.
Uznesenie č.12/2016: VV ukladá spracovať návrh na vydanie platobného rozkazu voči
P.Perhalovi o vrátenie 400 €. Z: J.Pullmann
Súd vyzval dňa 13.6.2016 KST na zaplatenie poplatku vo výške 24 €, poplatok bol obratom
zaplatený. Čaká sa na vyjadrenie súdu. Uznesenie splnené, záležitosť zostáva v sledovaní.
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Uznesenie č.14/2016: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom komisií
značenia skompletizovanie digitalizácie trás TZT. Z: E.Škutová, T: 30. september 2016.
Termín plynie.
Uznesenie č.24/2016: VV KST ukladá učebno-metodickej komisii vypracovať žiadosť na
MŠVVŠ SR aby KST bol uznaný ako „Národná športová organizácia“.
Z: M. Belás, P.Dragúň, T: 14. júna 2016.
Žiadosť bola podaná, uznesenie splnené.
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; T: 14.6.2016
Termín uplynul, urgovať!
Uznesenie č.26/2016: VV ukladá sekretariátu zorganizovať stretnutie SZ KST s Freemap o.z.
Z: D. Valúch, T: 8. júna 2016.
Stretnutie sa uskutočnilo, informáciu podal P.Dragúň. Uznesenie splnené.
Uznesenie č.27/2016: VV ukladá sekretariátu zorganizovať stretnutie SZ KST so všetkými
tromi subjektami, ktoré sa angažujú v oživení pútnickej Jakubskej cesty na území SR.
Z: D. Valúch, T: 8. júna 2016.
Stretnutie sa uskutočnilo, informoval P.Dragúň. Uznesenie splnené.
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, KT: 30. 9. 2016.
Termín plynie.
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, T: 30. september 2016.
Termín plynie.
Uznesenie č.30/2016: VV schvaľuje výber dodávateľov a poveruje predsedu KST podpísať
predložené ZoD s dodávateľmi materiálu a prác pre II. etapu rekonštrukcie strechy Chaty
MRŠ a rámcovú zmluvu na helikoptérový vývoz materiálu. Z: P.Dragúň, T: neodkladne
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č.31/2016: VV udeľuje napomenutie predsedovi KST Lokomotíva Banská
Bystrica za použitie diskriminačných praktík voči sťažujúcej sa členke klubu
a nerešpektovanie stanoviska ústredného kontrolného orgánu KST.
Uznesenie splnené, napomenutie bolo odoslané.
Uznesenie č.32/2016: VV schvaľuje nasledovné pracovné cesty a ich zúčtovanie podľa VP:
P.Zöld – prevzatie agendy sekcie cykloturistiky od bývalého predsedu E. Rusnáka
a kontaktovanie predsedu OŠ cyklozrazu 2016, termín po dohode; V.Gábriš – OŠ 60. ZZ
KST, Ružomberok, 20.5.2016; P.Dragúň – školenie projektových manažérov, Žilina, 23. –
24.5.2016; P.Dragúň – konzultácia s predsedom KČT, Praha, termín si určí P. Dragúň.
Z: uvedení cestovatelia, T: podľa textu:
Realizované cesty: účasť V. Gábriša na OŠ, dojmy veľmi dobré, podpora zo strany mesta;
účasť P.Dragúňa na školení v Žiline, školenie bolo prínosné.
Zatiaľ nezrealizované: cesta P.Zolda do Levoča a cesta P.Dragúňa do Prahy.
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: 23.8.2016
Mení sa obsah na našej strane, namiesto rozhľadní návrh certifikovanej trasy.
Uznesenie č.34/2016: VV ukladá T. Chudému
- zistiť možnosti získania bankového úveru bez založenia nehnuteľnosti
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- pripraviť informáciu pre okruh delegátov valného zhromaždenia KST, ak by bolo pre
získanie bankového úveru, bez ktorého nie je možné projekt rekonštrukcie Téryho chaty
realizovať, nutné ručenie chatou.
Z: T. Chudý, KT: 23.8.2016
V sledovaní.
Uznesenie č.35/2016: Pripraviť návrh námetu legislatívnej iniciatívy poslanca NR SR,
ohľadom TZT ako vecného bremena pozemkov a odoslať ho predsedovi TNSK J. Baškovi.
Z: T. Chudý, T: 23.8.2016
Legislatívny námet odoslaný, úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č.36/2016: VV KST schvaľuje termíny a miesto svojich zasadnutí v 2.polroku
2016 nasledovne: 23.8., Vyhne; 21.9., Bratislava; 12.10, Bratislava; 9.11., Bratislava, 7.12.,
Bratislava; so začiatkom od 10.00, ak nebude na pozvánke uvedené inak.
Z: P.Dragúň, T: podľa textu
Termín plynie.
Uznesenie č.38/2016: VV KST schvaľuje
- návrh KST Tatran Prešov na udelenie Plakety KST svojmu družobnému oddielu PTTK
Beskid Nový Sacz pri príležitosti 110 výročia PTTK;
- návrh propagačnej komisie KST na udelenie Plakety KST redakcii Krásy Slovenska pri
príležitosti 95. výročia nepretržitej existencie časopisu. Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: 28.5.2016
Plakety boli vyrobené a odovzdané. 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 9.4.2016). Z: T.Chudý, T: 31.12.2016.
Termín plynie.
d) nové uznesenia schválené v rámci kontroly úloh:
Uznesenie č.40/2016: VV KST ukladá predsedom sekcií náležite dokumentovať aktivity
sekcie. Uvoľnenie prostriedkov na jednotlivé aktivity v zmysle rozpočtu KST je podmienené
predložením propozícií a organizačného zabezpečenia, a vyhodnotením podujatia po
ukončení, aby bolo zdokumentované efektívne čerpanie prostriedkov.
Z: predsedovia sekcií, T: trvalý.
Hlasovanie: ZA - 4, proti - 0, zdržal sa - 0

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.
Hlasovanie: ZA - 4, proti - 0, zdržal sa - 0

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.
Hlasovanie: ZA - 4, proti - 0, zdržal sa - 0

Uznesenie č.43/2016: VV KST ukladá zostavovateľom kalendára zaradiť do kalendára
podujatí KST aj prehľad významných zasadnutí (valné zhromaždenie KST, zasadnutia VV
KST, aktívy sekcií. Z: zostavovatelia kalendára, predseda organizačnej komisie a predsedovia
sekcií, T: trvalý.
Hlasovanie: ZA - 4, proti - 0, zdržal sa - 0

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.
Hlasovanie: ZA - 4, proti - 0, zdržal sa – 0

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
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25. – 28.8., 38. zraz cykloturistov KST, Pieniny/Červený Kláštor - P. Dragúň, M. Herchl
16. – 18.9. , 8. stretnutie priaznivcov KST, Spišské Bystré – ?(delegát neurčený)
14. – 15.10., 3. chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie, Pilsko – V. Gábriš
26.11., 36. Festival Ľudia a Hory, Turčianske Teplice -V. Gábriš
VV schvaľuje zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov delegátov v zmysle VP 9/2011.
Z: delegáti, sekretariát; T: podľa termínu jednotlivých podujatí.
Hlasovanie: ZA - 4, proti - 0, zdržal sa – 0

2. Hlavné letné podujatia 2016 a nasledujúce dva roky; J.Racek
Predseda sekcie PT zaslal písomnú informáciu – prehľad organizátorov hlavných podujatí
v gescii sekcie PT.
Rok 2016:
27.-29.5.2016 – 53. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Stará Turá – Javorina.
Organizátori: redakcia KS, OKST Stará Turá a RR KST Trenčín
30.06. – 03.07.2016 – p re nezáujem RR a Odborov a klubov KST pripraviť podujatie, sa 63.
celoslovenský zraz KST a 47. stretnutie TOM uskutoční v ČR – Beskydy, Ostravice, zároveň
s 15. zrazom KČT a 1. medzinárodným letným zrazom turistov krajín V4.
Organizačné úlohy si rozdelili sekcia PT, sekretariát KST a KST Žochár Topoľčany (ako
prípravu na usporiadanie 2. MLZT na Duchonke).
18.07.2016 - 2. Štefánikovské stretnutie turistov a horských záchranárov na Chate
M.R.Štefánika pod Ďumbierom. Hlavným organizátorom je Štefánikova spoločnosť o.z.,
spoluorganizátor sekcia PT KST.
20.08.2016 - 61. obnovený národný výstup na Kriváň, venovaný 175. prvej vychádzke
Štúrovcov na tento tatranský štít. Organizátori: RR KST Liptov, Matica Slovenská, mesto
Liptovský Mikuláš, mesto Vysoké Tatry, obec Pribylina.
17.09.2016 - 8. stretnutie priaznivcov – Spišské Bystré; organizátor KST Spišské Bystré
15.10.2016 - 3. chodníkom J.D. Matejovie – Pilsko; hlavný organizátor Lesy SR/LDM
Zvolen, spoluorganizátor RR KST Orava-Dolný Kubín.
Rok 2017:
26. - 28.05.2017 - 54. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Svidník – Čierna Hora.
Organizátori: OKST Beskyd Svidník, RR KST Svidník-Stropkov
05. - 11.07.2017 - 64. Celoslovenský zraz KST a 48. stretnutie TOM, Duchonka.
Organizátori: OKST Žochár Topoľčany, RR KST Topoľčany
15.07.2017 - 3. Štefánikovské stretnutie turistov a horských záchranárov, Chata M.R.Š.;
organizátori sa nemenia.
19.08.2017 - 62. obnovený výstup NVK; organizátori sa nemenia
16.09.2017 - 9. stretnutie priaznivcov KST – predbežný záujem KST Dolný Kubín
21.10.2017 - 4. chodníkom J.D.Matejovie – predbežne Čierny Balog-Vydrovská dolina
Rok 2018:
55. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska pripraví RR Rožňava, s výstupom na vrch
Turecká (953 m n.m.), hlavná výstupová trasa: náučný chodník „Turecká“
Na ostatné rotujúce hlavné podujatia pešej turistiky KST sa zatiaľ neprihlásili organizátori.
Sekcia PT pripravila listy v mene predsedu KST, ktorými boli oslovení predsedovia klubov a
predsedovia RR KST aby sa uchádzali o česť usporiadať celoslovenský letný zraz turistov
KST a stretnutie priaznivcov KST v nasledujúcich rokoch.
Ďalšie informácie zo sekcie PT:
13.05 – 16.05.2016 sekcia PT pripravila školenie Inštruktorov-1 pešej turistiky v zariadení RR
KST Prievidza. Bolo vyškolených 10 frekventantov.
V máji splnili podmienky odznaku Cesta hrdinov SNP (celá cesta) 4 nečlenovia KST
Podujatie pod hlavičkou EURORANDO 2016 – Energia, usporiadali:
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08.05.2016 - RR ORAVA - Oravská Magura + exkurzia Oravská priehrada
21.05.2016 - RR D.Streda, OKST Slimáci Veľký Meder – Plávajúci mlyn Kollárovo
11.06.2016 - RR Prievidza – banský náučný chodník Nováky
VV vzal informácie na vedomie.
3. Aktuálne úlohy majetkovej komisie; M. Herchl
Celkove, priebeh zimnej sezóny na chatách ovplyvnilo počasie – vo výsledku to bola
priemerná sezóna. Zámery a požiadavky nájomcov sú uvedené v správe so stretnutia
spolumajiteľov s nájomcami.
Pasportizácia objektov prebieha, je to zatiaľ neukončený proces.
Chata MRŠ: bolo náročné skoordinovať s dopravcami a dodávateľmi všetko na jeden termín.
3.6. sa podarilo uskutočniť potrebných 22 letov a všetko pre druhú etapu rekonštrukcie
strechy vyviezť. Podkladové izolačné vrstvy sú už položené. Začína sa klásť strešná krytina.
Chata pod Rysmi:
 9.6.2016 sa tu uskutočnilo stretnutie spolumajiteľov s nájomcami,
 chemické WC bolo dohotovené,
 sušič funguje, má odsávanie
 celkovo je chata po rekonštrukcii vo veľmi dobrom stave.
Zbojnícka chata – dokončili obnovu špárovania základov
Chata pri Zelenom plese – prebiehajú veľké práce na rozšírení kapacity sociálnych zariadení
(pod kuchyňou).
Téryho chata – štúdiu na rekonštrukciu pripravujú architekti Neumann a Malina.
RZ Kokava – žiadny nový záujemca sa neobjavil.
A.Krištofová – všetky faktúry týkajúce sa údržby objektov treba posielať M.Herchlovi na
kontrolu. Takéto uznesenie prijal VV už dávnejšie, treba ho dodržiavať.
VV vzal informácie na vedomie.
4.Aktuálne úlohy klasifikačnej komisie; M. Petrík
Súčasný stav klasifikácie je odrazom dlhodobo klesajúceho záujmu o dokumentovanú
výkonnostnú turistiku. Veľa regiónov nemá klasifikátora, na webe je prehľad. Stalo sa takmer
pravidlom, že keď vypadne dlhoročný klasifikátor, nikto ho nenahradí. Hovorí sa o motivácii,
ale ako motivovať? Aspoň do propozícií hlavných podujatí by malo ísť, že majstri turistiky
majú účasť zdarma. Tematická príloha z Kalendára podujatí KST 2015, venovaná
výkonnostnej turistike, by mala ísť na web, aby bola trvale k dispozícii. Súťaž
o najaktívnejšieho turistu – je to niečo z minulosti, čo by v istej podobe mohlo fungovať aj
teraz, veď stále je dosť súťaživých ľudí. Malo by zmysel obnoviť to, ale nedá sa to nariadiť
zhora. Je na kluboch, aby si evidovali svoje túry a účasť na nich, aby mali prehľad kto sa za
rok zúčastnil najväčšieho počtu podujatí, prešiel najviac km, alebo dosiahol iné výkonnostné
ciele (odznak TTO, zápočtová cesta a pod.). A potom záleží na regiónoch, aby sa o tieto údaje
z klubov zaujímali, zhromažďovali a v nejakej prehľadnej tabuľkovej forme postúpili
klasifikačnej komisii. M.Herchl – bývali to hlásenia priamo z klubov. M.Petrík – nájdeme
a upravíme pôvodné propozície.
P.Dragúň – ak nám výkonnostná turistika stagnuje, nestačí kriesiť staré formy, mali by sme
prísť s novými. Máme nového predsedu sekcie cykloturistiky, má chuť oživiť výkonnostné
formy CT. V Krásach Slovenska je vyhlásená súťaž „Všetci na bajk“. Pilotnú verziu pre
okolie Bratislavy sme pripomienkovali. Klasické záznamníky dožívajú, mohli by ich nahradiť
elektronické aplikácie v mobiloch. Nevyužívame publicitu - keď píšu Krásy Slovenska
o ľuďoch, ako je J. Brudňák, ktorý ma za sebou výkony až extrémne, treba uvádzať, že je
členom KST a majstrom turistiky.
K tomuto bodu neboli prijaté nové uznesenia.
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5. Rôzne
5.1 Letný zraz
V tomto roku je 63.CZ KST mimo územia SR v Ostravici (ČR), prihlásílo sa cca 300
účastníkov. Súbežne tam prebieha 15. Český letný zraz turistov a 1. Medzinárodný letný zraz
turistov z krajín V4. Zostáva doriešiť: personálne obsadenie info-stánku KST vo štvrtok
a v piatok, odoslať pozvánky na udelenie ocenenia J.Racekovi a A.Opialovi, upresniť
s organizátormi z KČT zaradenie odovzdávania ocenení v rámci oficiálneho programu (buď
počas otvorenia, alebo ukončenia „trojzrazu“), zabezpečí generálny sekretár.
5.2 Pracovné cesty
Uznesenie č.46/2016: VV KST schvaľuje pracovné cesty nasledovne: M.Herchl – kontrolný
deň Chata MRŠ; M.Herchl, A.Krištofová – prevzatie prác na Chate MRŠ; M.Herchl,
AKrištofová, J.Pullmann – Kokava, zabezpečenie hasiacimi prístrojmi. Termíny ciest
v priebehu júna si určia cestovatelia. Z: uvedení cestovatelia, KT: 23.8.2016
Hlasovanie: ZA - 4, proti - 0, zdržal sa – 0

5.3 A.Krištofová – navrhla rozšíriť predmet podnikania KST o reklamu
Uznesenie č.47/2016: VV KST schvaľuje rozšírenie podnikania KST o reklamu.
Z: P.Dragúň, T: september 2016.
Hlasovanie: ZA - 4, proti - 0, zdržal sa – 0

5.4 A.Krištofová - stále nie je poriadok v číslovaní preukazov, výmenu preukazov treba
využiť na prečíslovanie v súlade s VP, taktiež treba zinventarizovať členské známky 2016.
Uznesenie č.48/2016: VV KST ukladá vykonať inventarizáciu známok KST k 30.6.2016. Z:
P.Dragúň, I.Ovečková, T: júl 2016.
Hlasovanie: ZA - 4, proti - 0, zdržal sa – 0

5.5 P.Dragúň - prichádzajú otázky z kubov, či po úprave stanov KST musia upravovať
stanovy aj miestne odbory/kluby. Odpoveď: len v prípade, že sa budú samostatne uchádzať
o dotáciu MŠVVŠ v zmysle zákona o športe.
5.6 P.Dragúň – zo zákona plynie povinnosť napĺňať databázu informačného systému športu
MŠVVŠ SR
Uznesenie č.49/2016: VV KST schvaľuje angažovanie externistu na dohodu (príkazná
zmluva) alebo na živnosť – na základe objednávky. Výška odmeny podľa objemu práce., T:
júl 2016 Z: P.Dragúň, A.Krištofová, T: 23.8.2016.
Hlasovanie: ZA - 4, proti - 0, zdržal sa – 0

5.7 P.Dragúň - má, alebo nemá byť sadzba odmien značkárov bonifikovaná pri práci
v náročnejšom vysokohorskom teréne? Značkári nám starnú a začínajú byť aj zatrpknutí. Už
na niekoľkých značkárskych aktívoch bol princíp bonifikácie opakovane diskutovaný a vždy
napokon neprijatý, ale je to stále živá otázka. Značenie mám teraz „v popise práce“, otázku
bonifikácie opätovne predostriem na najbližšom aktíve značkárov.
5.8 Návrhy na čestné ocenenia
Uznesenie č.50/2016: VV KST schvaľuje udelenie zlatého odznaku KST Jánovi Vereščákovi
a udelenie plakety KST
- Klubu českých turistov, oblasť Moravskoslezská - za súčinnosť a ústretovosť pri organizácii
63.CZ KST v Ostravici;
- mestu Vysoké Tatry za obnovenie tradície Národného výstupu, k 170. výročiu prvej
vychádzky Štúrovcov na Kriváň. Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: 23.8.2016.
Hlasovanie: ZA - 4, proti - 0, zdržal sa – 0

5.8 Valné zhromaždenie AŠPV SR
Uznesenie č.51/2016: VV KST schvaľuje delegátov KST na 24.VZ AŠPV SR, zvolané do
Bratislavy v termíne 22.6.2016, v zostave: V. Jeremiáš, J. Bedeč, F. Miklovič (navrhnutí na
ocenenie AŠPV za rok 2015), P. Dragúň, I. Nižňan, J. Puncochář.
Z: P.Dragúň, D.Valúch, delegáti, T: 22.6.2016
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Hlasovanie: ZA - 4, proti - 0, zdržal sa - 0

Po vyčerpaní programu bolo zasadnutie ukončené o 13:00.
Zapísali: D. Valúch, generálny sekretár; I. Ovečková, sekretár KST.
Peter Dragúň
predseda Klubu slovenských turistov

PRÍLOHA
b) Uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania - dlhodobé úlohy:
Uznesenie 121/2011: VV schvaľuje zásadu, aby bolo prípadné poskytnutie pôžičky z ústredia
pre ktorúkoľvek regionálnu radu podmienené osobným
ručením (ručenia
majetkom/nehnuteľnosťou). Z: P.Dragúň, A.Krištofová,T: trvale.
Stav: v plnení. Za celé obdobie 2014 - 2015 doteraz, nebola z ústredia poskytnutá pôžička.
Uznesenie 29/2013: VV schválil návrh modelového textu Memoranda o spolupráci KST –
OOCR a splnomocňuje predsedu KST predkladať ho na rokovaniach s oblastnými
organizáciami cestovného ruchu (OOCR). Z: P. Dragúň, T: priebežne
Stav: v plnení. Bez konkrétneho efektu.
Uznesenie 50/2013: VV schvaľuje požiadavku predsedu Sekcie mládeže, aby podmienkou
zúčtovania cestovných náhrad zástupcov SM pri účasti v OŠ letných a zimných zrazov KST
bol predchádzajúci súhlas predsedu SM s ich vycestovaním.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: trvale.
Stav: uznesenie bolo v predchádzajúcom období prechodne vypustené zo sledovania, ale
nikdy nebolo zrušené, je naďalej platné a záväzné.
Uznesenie 139/2013: VV ukladá predsedovi KST vyvolať rokovanie so ŠL TANAP s cieľom
dosiahnuť rekonštrukciu poškodeného chodníka na Kriváň a získať súhlas na umiestnenie
informačnej a pamätnej tabule Národného výstupu na Kriváň (NVK) v lokalite Tri studničky.
Z: P. Dragúň, PT: 19.8.2015.
Stav: Správa TANAP odpovedala na žiadosť KST o povolenie umiestnenia info panelu
a pamätnej tabule NVK formou usmernenia – žiadosť s určitými náležitosťami (presná
lokalizácia infoprvkov, náčrt infopanelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) má byť
adresovaná na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP. Sekcia PT zatiaľ zabezpečila
technický nákres konštrukcie pre umiestnenie infopanelu (splnené U 26/2015).
Uznesenie č.186/2013: VV schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky pre KBT vo výške
2836,66 €, so splátkovým kalendárom rozloženým na 5 rokov. Dohodu o pôžičke urýchlene
pripravia podpredsedovia – štatutári KST. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 30.4.2018.
Stav: pôžička bola na základe dohody poskytnutá, KBT má splátkový kalendár do 30.4.2018.
Druhá splátka (cca 565 €) bola uhradená 12.5.2015. Predsedníčka RK upozornila, že toto
uznesenie bolo schválené v rozpore so starším uznesením 121/2013, ktoré síce bolo vypustené
zo sledovania, ale nebolo zrušené.
Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, že pre príspevok KST na podujatia organizované
subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.
Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale
Stav: v plnení.
Uznesenie 29/2014: VV na návrh sekcie PT KST schvaľuje lokality a organizátorov
tradičného podujatia Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na najbližšie štyri roky:
2015 – 52. ročník, stretnutie v Detve s výstupom na Poľanu; KST Detva, RR KST Zvolen.
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2016 – 53. ročník, Stará Turá, výstup na Veľkú Javorinu; KST Stará Turá, RR KST Trenčín
2017 – 54. ročník, Svidník, výstup na Čiernu horu; RR Svidník-Stropkov
2018 – 55. ročník, Dobšiná, výstup na Borovniak/Ondrejisko/Čuntavu; KST Dobšiná, RR
Rožňava.
Ukladá predsedovi KST priebežne vystavovať poverenia pre organizátorov podujatia.
Z: P.Dragúň, J.Racek; T: podľa textu uznesenia
Stav: v plnení.
Uznesenie 30/2014: VV ukladá majetkovej komisii (MK) robiť na dodávateľov
angažovaných na opravu/údržbu budov v majetku KST (aktuálne napr. na opravu strechy
sídla KST, resp. na zhotovenie dokumentácie pre zamýšľanú Chatu KST na Skalke) výberové
konanie. Výberová komisia bude pozostávať z členov MK, zástupcu ekonomickej komisie
a jedného zo štatutárov. Z: M.Herchl, T: trvale.
Stav: v plnení. A. Krištofová požiadala M.Herchla o dôslednejšie dodržiavanie 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 roku 2015 bola spresnená súčinnosť KST a ISMC pri získavaní inzercie. Po vydaní
kalendára 2016 treba vyhodnotiť plnenie zmluvy.
Uznesenie č.161/2014: VV ukladá majetkovej a ekonomickej komisii zlepšiť súčinnosť
a zabezpečiť trvalý prehľad o výške fakturácie z jednotlivých objektov (chát) v priebehu roka.
Faktúry bez náležitostí (rozpis práca materiálu) musia byť dodávateľovi vrátené na doplnenie.
Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: trvale
Stav: v plnení.
U 179/2014: VV ukladá predsedom sekcií KST dodržiavať pri dokladovaní aktívov tento
postup: zasielať originály dokumentácie z aktívu (prezenčná listina, hromadné vyúčtovanie,
zápisnica s uzneseniami) na sekretariát, samotný zápis s uzneseniami zasielať aj mailom na
ustredie@kst.sk. Z: V.Gábriš, predsedovia sekcií; T: trvale
Stav: v plnení.
U 185/2014: VV schvaľuje organizačný princíp, že na aktuálnom zasadnutí VV bude prijatý
základ programu nasledujúceho zasadnutia VV. Z: P.Dragúň, T: trvale
Stav: v plnení.
U 188/2014: VV ukladá predsedom sekcií a komisií aby svoje vyšpecifikované a reálne
požiadavky na nasledujúci rok uplatnili vždy do 31. augusta prebiehajúceho roku, aby ich
bolo možné vziať do úvahy pri zostavovaní návrhu rozpočtu na ďalší rok.
Z: A.Krištofová, predsedovia sekcií a komisií; T: každoročne 31.8.
Stav: v plnení.
U 195/2014: VV žiada všetkých, čo budú orgánmi KST vyslaní na pracovné cesty v roku
2015, aby od začiatku roka 2015 vypĺňali elektronické tlačivo cestovného príkazu a uvádzali
v ňom zdroj rozpočtového krytia (možnosti: rozpočet sekcie/komisie, rozpočet VV, rozpočet
na vybrané podujatia, resp. na medzinárodnú činnosť). Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale
Stav: v plnení.
U 196/2014: VV ukladá sekretariátu zabezpečiť, aby všetky faktúry investičného charakteru
doručené do sídla KST boli vždy obratom oskenované a postúpené predsedovi MaK.
Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: trvale
Stav: v plnení.
U 06/2015: VV ukladá sekcii značenia zabezpečovať spracovanie podkladov v zmysle
príkazných zmlúv (zúčtovanie práce značkára v teréne) priebežne, vždy do 30 dní od
vykonania práce, posledný termín odovzdania vykonaných prác je 30.11. Tento záverečný
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termín ako aj osobný účet príslušného značkára treba uviesť priamo v texte príkaznej zmluvy.
Skontrolované podklady pre vyplatenie značkárov musí sekcia značenia odovzdávať na
spracovanie do mzdového systému OLYMP najneskôr 12. dňa bežného mesiaca. Posledným
dňom na odovzdanie výplat na výpočet do systému OLYMP v kalendárnom roku 2015 bude
12.12.2015. Z: S.Andrási, E.Škutová; T: trvale
Stav: v plnení.
U 38/2015: VV ukladá predsedom RR KST aktívne spolupracovať so sekretariátom pri
precizovaní zoznamov poistencov/členská základňa KST. Opravy a doplňovanie chýbajúcich
bude sekretariát odovzdávať poisťovni 1 x mesačne. Z: P.Dragúň, D.Valúch; trvale
Stav: v plnení.
U 41/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť prehľad TZT ktoré doteraz neboli
zdigitalizované. Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 31.12.2016
Stav: cca 80 % je zdigitalizovaných, ostatné do konca roku 2016.
U 54/2015: VV schvaľuje doplnenie zásad prípravy celoslovenských zrazov o pravidlo: ak
organizátor nemá možnosť zabezpečiť ubytovanie VIP hostí v turistickej cenovej triede,
z rozpočtu KST nebude uhradená plná cena ubytovania, ale poskytnutý len príspevok na
ubytovanie, v limite 20 € na osobu. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, T: trvale
Stav: v plnení.
U 77/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť záložné projekty (pre rok 2016) na účelné
použitie finančných prostriedkov v prípade ich neplánovaného získania. Z: P.Dragúň,
E.Škutová; T: trvalý
E.Škutová – záložné projekty nemožno pripravovať bez špecifickej požiadavky 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 každej položke od roku 2015 uvádzať rok nadobudnutia a obstarávaciu cenu)
a dôsledné vyraďovať položky, ktoré už stratili úžitkovú hodnotu. Z. M.Herchl, T: trvale
Stav: v plnení.
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 každej TZT s evidenčným číslom pridať deň/mesiac/rok
obnovy). Z: E.Škutová, T: priebežne.
Uznesenie č.17/2016: VV schvaľuje postup pre použitie prostriedkov z 2% dane z príjmov
nasledovne: do 30.6. je odbor/klub povinný dokladovať príjem z 2% dane z príjmov. 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 možné jeho platbu
identifikovať a prostriedky sa použijú na všeobecnú činnosť KST. Po 30.6. budú
neidentifikované príjmy z 2% dane z príjmov použité na všeobecnú činnosť KST.

10

Zápisnica zo zasadnutia VV KST na Chate pod Borišovom, 14. – 15.6.2016

Uznesenie č. 37/2016: VV KST schvaľuje prerozdelenie agendy odstúpivšieho člena VV
S.Andrásiho medzi P.Dragúňa (značenie), V.Gábriša (mládež) a T.Chudého (cestovný ruch),
s platnosťou do konca terajšieho funkčného obdobia. Z: uvedení členovia VV, T: podľa textu.
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