Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 24.1.2014 v Martine

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
24.1.2014, Martin
Prítomní: Členovia VV: M. Heinrich, Š. Kuiš, M. Herchl, V. Povoda,
Prizvaní: J. Pullmann, A. Mazániková, D. Valúch.
Ospravedlnení: P. Perhala, E. Fábryová, Z. Jendželovská, V. Fehérpataky
Na žiadosť predsedu KST P. Perhalu jeho ospravedlnenie v doslovnom znení:
„Zo zasadnutia VV sa ospravedlňujem pre dôvod, ktorý som uviedol už skôr - výročná
členská schôdza KST Lokomotíva Bratislava, prostredníctvom ktorej som členom KST, a
zároveň členom jej výkonného výboru. VČS KTL sa zároveň zúčastňujem na základe
pozvánky aj ako predseda RR KST Bratislava KBT a predseda KST“.
Program podľa pozvánky:
1. Kontrola plnenia úloh (M. Heinrich)
2. Námety a pripomienky z Ústrednej rady KST (M. Heinrich)
3. Návrh na revíziu vykonávacích predpisov (M. Heinrich)
4. Aktuálne majetkové otázky (M. Herchl)
5. Rôzne
Predsedajúci Marek Heinrich privítal prítomných a požiadal o návrhy na doplnenie/zmeny
programu. Sám navrhol vypustiť bod 2 (ešte nebola zverejnená zápisnica z rokovania ÚR
v Čadci, odklad bodu na ďalšie zasadnutie VV) a bod 3 pre neaktuálnosť. Ďalšie návrhy
neboli.
1. Kontrola úloh
Zo sledovania sa vypúšťajú uznesenia: 120, 123, 128, 160, 181, 198, 200, 205, 206, 207, 208 a
209, všetky z roku 2013.
Dlhodobé úlohy presunuté do prílohy zápisnice: 29, 136, 186, 195, 202 a 204, všetky z roku 2013.

Uznesenia zostávajúce v sledovaní:
Uznesenie 29/2012: VV schvaľuje aby po finálnej redakčnej úprave bol aktualizovaný
záznamník Cesta hrdinov SNP sprístupnený na stránke www.kst.sk v elektronickej podobe
„na stiahnutie“, aj v tlačovej podobe, v náklade 200 ks.
Z: P. Perhala, Z. Jendželovská, T: 28.2.2014
Stav: V. Povoda informoval, že materiál vo finálnej podobe si vyžiadal na kontrolné
prečítanie P. Perhala. Po jeho odobrení bude záznamník zverejnený na webe KST. Z.
Jendželovská vyžiadala ponuky na tlač. Publikácia bude prezentovaná ako príspevok KST
k 70.výročiu SNP. Úloha zostáva v sledovaní, termín predĺžený do konca februára.
Uznesenie 110c/ 2012: VV schvaľuje svojpomocnú opravu/výmenu plota vo dvore sídla KST.
Z: P. Perhala, T: 30.5.2014
Stav: termín plynie.
Uznesenie 21/2013: VV ukladá sekcii značenia zaoberať sa zmenou odmeny za splnenie
značkárskej úlohy v náročnejšom teréne, podľa kritéria, ktoré si sekcia sama určí (napr.
nadmorská výška terénu, prevýšenie na trase, alebo „sťažená dostupnosť“). Z: Z.
Jendželovská, E. Škutová; T: dlhodobá úloha, KT 31.12.2013
Stav: plnenie úlohy nebolo skontrolované pre neprítomnosť zodpovedných riešiteliek,
písomná informácia nebola predložená.
1

Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 24.1.2014 v Martine

Uznesenie 25/2013: VV schvaľuje generálnu opravu/výmenu vykurovacieho systému na
Téryho chate časovo podľa harmonogramu predloženého L. Gancarčíkom, cenovo v limite
odsúhlasenom na stretnutí vlastníkov s nájomcami (12 000 €).
Z: E. Fábryová, M. Herchl; KT: 31.3.2014
Stav: M. Herchl informoval, že nový záložný kotol, vyvezený na chatu ešte pred príchodom
zimy, nebol doteraz nainštalovaný. V prípade vhodných podmienok montéri nastúpia, po
dohovore s chatárom. Požiadal o predĺženie termínu do konca marca.
Uznesenie 42b/2013: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom značkárov KZ
Humenné vyznačenie pripájacej trasy na slovenskom úseku Nová Sedlica - Ubľa, vrátane
osadenia smerovníka na hraničnom priechode. Z: Z. Jendželovská, E. Škutová; T: 31.5.2014
Stav: termín plynie.
Uznesenie 103/2013: VV schvaľuje
plán inventarizácií objektov KST a zloženie inventarizačných komisií (IK) na rok 2013 nasledovne:
- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava; IK: Z. Jendželovská, P. Perhala, A. Luhová; T: 11.12.2013.
- RS Kokava - Háj; IK: A. Senková, E. Škutová, A. Luhová, V. Fehérpataky, T: 2.9.2013
- Zbojnícka chata; IK: E. Fábryová, J. Polomský, zástupca RK, zástupca SHS JAMES, T: 29.11.2013.
- Téryho chata; IK: E. Fábryová, J. Polomský, E. Rusnák, V. Fehérpataky, zástupca SHS JAMES, T: 28.2.14
- Chata pri Zelenom plese; IK: J. Polomský, E. Fábryová, A. Luhová, A. Mazániková, zástupca SHS JAMES, T:
29.-30.10.13
- Chata pod Rysmi; IK: E. Fábryová, Z. Jendželovská, zástupca RK KST, zástupca SHS JAMES,T: 2014
- Chata M.R.Š.;IK: E. Fábryová, A. Luhová, V. Fehérpataky, T: 14.-15.11.2013
a zúčtovanie cestovných náhrad členov IK v zmysle VP č.9 o cestovných náhradách. Z: P. Perhala, T:
31.12.2013

Stav: plynie predĺžený termín do 30.4.2014.
Uznesenie 110/2013: VV ukladá predsedovi UMK KST zabezpečiť učebné texty podľa
požiadaviek sekcií KST. Z: V. Povoda, M. Belás, T: 31.12.2013
Stav: Informoval V. Povoda. Žiadosť KST o akreditáciu bola podaná, prerokovaná
a schválená by mala byť na februárovom zasadnutí akreditačnej komisie. Potom bude
nasledovať príprava učebných textov podľa požiadaviek akreditačnej komisie. Požiadal
o predĺžený termín do 30.4.2014
Uznesenie 130/2013: VV schvaľuje registráciu ochranných známok a loga KST podľa
písomného návrhu PK KST a ukladá PK KST pripraviť písomné podklady potrebné pre
registráciu na podpis štatutárovi KST. Návrh na registráciu podať najskôr v januári 2014.
Z: V. Povoda, M. Herchl; T: 31.3.2014
Stav: Informoval V. Povoda. Predtým, než P. Zajac odstúpil z čela PK v tejto veci buď
nekonal, alebo o tom neinformoval. VV poveruje M. Herchla, ktorý s takouto agendou už má
isté skúsenosti, osloviť odborníka, v predĺženom termíne do konca marca.
Uznesenie 137/2013: VV ukladá predsedovi KST informovať výkonný výbor o priebehu
pilotnej prevádzky IS KST. Z: P. Perhala T: 30.3.2014 a ďalej priebežne.
Stav: termín plynie
Uznesenie 138/2013: VV ukladá predsedovi KST zabezpečiť obnovenie povolenia pre
Národný výstup na Kriváň na ďalšie 5-ročné obdobie (2014-2018) - podať novú žiadosť na
obvodný úrad ŽP v Poprade. Z: P. Perhala, T: 31.10.2013
Stav: P. Perhala sa zo zasadnutia ospravedlnil, písomnú informáciu nezaslal.
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 v lokalite Tri studničky.
Z: P. Perhala, T: 31.10.2013.
Stav: P. Perhala sa zo zasadnutia ospravedlnil, písomnú informáciu nezaslal.
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Uznesenie 143/2013: VV ukladá na návrh P. Per halu podpredsedovi pre organizáciu a legislatívu

preskúmať možnosti predĺženia novej registrácie ochranných známok na pásové turistické značenie na
Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Z: M. Heinrich, T: 28.2.2014

Stav: termín plynie
Uznesenie 155/2013: VV ukladá majetkovej komisii pripraviť a do VV predložiť návrh
riešenia/úpravy ČOV na Chate M. R. Štefánika. Z: M. Herchl, T: 30.4. 2014
Stav: Informoval M. Herchl, požiadal o predĺženie termínu do konca apríla.
Uznesenie 156/2013: VV ukladá majetkovej komisii zabezpečiť revíziu elektrozariadení
a elektroinštalácie na Chate M. R. Štefánika. Z: M. Herchl, T: 28.2.2014
Stav: Informoval M. Herchl, požiadal o predĺženie termínu do konca februára.
Uznesenie 157/2013: VV na návrh predsedu RK KST ukladá Majetkovej komisii KST získať
ďalšie dve konkurenčné cenové ponuky na rekonštrukciu škridlovej časti sedlovej strechy
sídla KST. Z: M. Herchl, T: 28.2.2014.
Stav: Informoval M. Herchl, požiada dodávateľov aktualizovať ponuky zaslané v závere roka
2013 na ceny roku 2014. Požiadal VV o predĺženie termínu do konca februára..
Uznesenie 161/2013: VV na návrh P. Per halu schvaľuje návrh Dohody o partnerstve
a spolupráci KST – ARD Transcarpathia Užhorod. Poveruje predsedu KST podpísať
predmetnú dohodu, ukladá Sekcii značenia KST odborne pripraviť potrebné podklady
a vyčleniť ľudské zdroje na vecné plnenie predmetu dohody. Z: P. Perhala, Z. Jendželovská,
E. Škutová; T: priebežne
Stav: plnenie úlohy nebolo skontrolované pre neprítomnosť zodpovedných riešiteľov,
písomná informácia nebola predložená.
Uznesenie 163/2013: VV na návrh P. Per halu, sekcie LT KST a Sekcie mládeže KST
schvaľuje delegovanie členov VV a členov sekcií na zimné zrazy 2014 a preplatenie
súvisiacich cestovných náhrad podľa VP č.9 nasledovne:
- delegáti VV na 48. ZZ KST (30.1-2.2.2014) a stretnutie TOM (31.1.-3.2.2013) v Bardejove
E. Fábryová, Š. Kuiš, za sekciu LT KST Ľ. Škumát, D. Mišík, za SM KST M. Šarvanec, Š.
Trojan, člen čestného predsedníctva P. Perhala, členovia OŠ Z. Jendželovská, S. Andrási a J.
Mitaľ,
- delegáti VV na 8.MZZT KČT-KST-PTTK 6.-9.2.2014 Králíky (CZ) E. Fábryová, Z.
Jendželovská, za sekciu LT KST A. Beloritová, Ľ. Škumát, člen čestného predsedníctva P.
Perhala, členovia OŠ Š. Kuiš, J. Mitaľ.
Z: P. Perhala a nominovaní, T: viď termín zrazov
Stav: termín plynie. M. Kubla sa z účasti na 8.MZZT v Králíkách ospravedlnil, sekcia LT
KST určila za náhradníka Ľ. Škumáta. VV náhradníka akceptuje.
Uznesenie č. 172/2013: VV KST ukladá podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu
urobiť kroky smerujúce k propagácii rozšírenia prístupu do TANAPu medzi širokou
verejnosťou a to buď v rámci dohody o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny a
cestovného ruchu podpísanej KST 14. decembra 2012, v prípade nemožnosti takéhoto riešenia
aj samostatne. Z: M. Heinrich, T: 31.12.2013
Stav: informoval M. Heinrich, viď Rôzne, bod 3.8
Uznesenie č. 180/2013: VV ukladá sekretariátu zabezpečiť rozposlanie dotazníka (formulár
na zber informácií o adeptoch zaradenia do slovníka osobností turistiky ) na mailové adresy
O/K KST. Z: D. Valúch, M. Heinrich; T: 28.2.2014
Stav: informoval D. Valúch. Z mailových adries odborov a klubov je potrebné vytvoriť
hromadný adresár, požiadal o predĺženie termínu do konca februára.
Uznesenie č. 182/2013: VV ukladá predsedovi slovenského výboru TID Š. Baránymu
rokovať s vodáckymi TID organizáciami Nemecka, Srbska a Maďarska, s cieľom získať ich
súhlas s vydaním TID Kroniky (neúplnej) v slovenčine. Z: Š. Kuiš, T: 30.4.2014
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Stav: termín plynie
Uznesenie 194/2013: VV ukladá Sekcii značenia pripraviť a predložiť VV popis softvérového
riešenia (vo forme v rámci možností kompatibilnej s programom používaným Radou značenia
KČT), finančnej náročnosti aplikovateľného softvéru a prínosu, ktorý to prinesie pre
administráciu značkárskej agendy. Z: E. Škutová, Z. Jendželovská; T: 31.3.2014
Stav: termín plynie
Uznesenie 196/2013: VV ukladá Propagačnej komisii aby pripravila grafický návrh nového
členského preukazu KST a predložila ho VV na januárové zasadnutie.
Z: V. Povoda, T: 28.2.2014.
Stav: informoval V. Povoda. Nie je mu známe, že by P. Zajac pred svojim odstúpením
predložil grafický návrh nového členského preukazu. Požiadal o predĺžený termín do konca
februára, osloví v danej veci člena PK M. Mudráka.
Uznesenie 197/2013: VV na návrh P. Per halu schvaľuje účasť KST ako lídra v cezhraničnom
projekte Implementácia metodiky turistického značenia na Ukrajine, v súčinnosti s ARD
Transcarpathia Užhorod a projektovými partnermi SACR, KOCR Košický kraj, Regionálne
dátové služby, a.s. Poveruje predsedu KST vypracovaním, podpísaním a podaním projektu.
Z: P. Perhala, T: 15.2.2014
Stav: P. Perhala sa zo zasadnutia ospravedlnil, písomnú informáciu nezaslal. D. Valúch
informoval, že prebieha príprava podania projektu Carpathian Road na Úrad vlády SR, termín
podania bol predĺžený z 15. na 31.1.2014. Nový kontrolný termín: nasledujúce zasadnutie VV.
Uznesenie 199/2013: VV ukladá ekonomickej komisii KST v zmysle starších uznesení ÚR
KST štrukturovať rozpočet KST na prevádzkový a kapitálový a predložiť ho na aprílové
zasadnutie VV. Z: E. Fábryová, T: 31.3.2014
Stav: termín plynie
Uznesenie 201/2013: VV na základe doručeného návrhu RR KST Senica a Sekcie PT KST
schvaľuje udelenie ocenenia Zlatý odznak KST Helene Sedlákovej. Z: P. Perhala, T: 31.12.
2013

Stav: ocenenie bolo vystavené, čaká sa na vhodnú príležitosť k odovzdaniu.
Uznesenie 203/2013: VV ukladá zástupcom KST v spoločnej majetkovej komisii KST-SHS
JAMES aby so spolumajiteľom rokovali o zmene veľkosti podielu z nájomného na
investovanie do opráv objektov Z: P. Perhala, E. Fábryová, M. Herchl, T: 28.2.2014
Stav: termín plynie. Informoval M. Herchl – bol určený termín rokovania, uskutoční sa
29.1.2014 v sídle KST v Bratislave.
Uznesenie 208/2013: VV konštatuje, že P. Zajac a K. Martonová, napriek tomu, že s nimi
bola uzatvorená dohoda o vykonaní práce, nedodali v určenom čase tlačové podklady
Kalendára podujatí KST 2014 (ďalej kalendára). VV ukladá P. Zajacovi odovzdať podklady
na zhotovenie kalendára na sekretariát KST a generálnemu sekretárovi KST D. Valúchovi
ukladá prerokovať s náhradným dodávateľom (ISMC Bratislava), najskorší možný termín
a cenu zhotovenia kalendára. Z: V. Povoda, P. Zajac; T: 31.12.2013
Stav: informovali V. Povoda a D. Valúch. Na zasadnutí ÚR P. Zajac verejne deklaroval, že čo
sa týka kalendára KST zmluvný termín na predloženie diela podľa dohody o vykonaní práce
je 31.12.2013. Ani pred týmto termínom ani po jeho uplynutí však P. Zajac nereagoval na
viacnásobný pokus o komunikáciu zo strany D. Valúcha a znemožnil mu tak ďalší postup
uložený uznesením VV. M. Heinrich navrhol zrušiť uznesenia č.208/2013 a prijať nové.
Uznesenie č. 01/2014: VV ukladá predložiť dohodu o vykonaní práce uzavretú s P. Zajacom
a K. Martonovou na zhotovenie (predtlačovú prípravu) publikácie Kalendár podujatí KST
2014 s právnou analýzou aktuálneho stavu. Z: M. Heinrich, T: 15.2.2014
Hlasovanie: ZA - 4 hlasy, PROTI – 0; zdržal sa – 0; návrh bol schválený.
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2. Aktuálne majetkové otázky (M. Herchl)
Doterajší vplyv zimného obdobia 2013/14 na objekty je minimálny, zima je mierna, bez
snehu, zatiaľ neboli nahlásené žiadne škody. K jednotlivým objektom:
Chata pod Rysmi - chata v zimnom období mimo prevádzky
Chata pri Zelenom plese – M. Herchl informoval o prehľade práce za rok 2013, ktorý
spracoval L. Gancarčík. Prebiehajú opravy (obnova elektroinštalácie, reorganizácia
vnútorného priestoru tak, aby bol trakt pre personál oddelený, uzatvorený pre hostí chaty).
Zbojnícka chata – budú pokračovať práce na rekonštrukcii suchého WC.
Téryho chata – záložný kotol je už na chate, zatiaľ nenainštalovaný. Bude sa robiť úprava
kanalizačného odtoku WC.
Chata MRŠ – je treba zostaviť odbornú komisiu na posúdenie stavu chaty a vytýčenie
časového plánu jej postupnej rekonštrukcie v ucelených blokoch.
Uznesenie č. 02/2014: VV ukladá predsedovi MaK navrhnúť zloženie odbornej komisie na
posúdenie stavu chaty generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom a vytýčenie
časového plánu jej rekonštrukcie. Z: M. Herchl; T:30.4.2014.
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

Sídlo KST – plánovaná oprava plota a strechy. Pôvodná cenová ponuka znela na 7500 €,
nová na 3200 €.
Skalka – uznesenie
Uznesenie č. 03/2014: VV ukladá predsedovi MaK pripraviť výberové konanie na dodávateľa
stavebnej dokumentácie potrebnej na vybavenie stavebného povolenia pre výstavbu Chaty na
Skalke. Z: M. Herchl; T:31.3.2014.
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

RS Kokava - Háj – v poslednom období sa neohlásil žiadny nový záujemca o hlavný objekt.
Uznesenie č. 04/2014: VV ukladá sekretariátu zaslať ponukový materiál Kokava na bezplatné
inzertné portály realít (www.bazos.sk a. i.). Z: M. Herchl, D. Valúch; T:28.2.2014.
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

Turservis – je potrebné zvolať VZ a vyriešiť personálnu otázku – výber nového konateľa.
Uznesenie č. 05/2014: VV ukladá konateľovi spoločnosti TURSERVIS KST, s. r. o., zvolať
VZ spoločnosti na vyriešenie personálnych otázok. Z: P. Perhala, M. Herchl; T:28.2.2014.
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

Žiadosť z Prešovského VÚC – pripravujú územný plán a oslovili 150 subjektov vrátane KST,
aby dodali podklady. KST sa má vyjadriť, aký rozvoj Tatier preferuje (či „bezbrehý“ rozvoj,
alebo radšej rozvoj infraštruktúry v podhorí. M. Heinrich sa prikláňa k publikovanej zonácii.
V určitých zónach (Štrbské pleso, Tatranská Lomnica, prípadne Starý Smokovec) je za
rozvoj lyžiarskych stredísk, v ostatných častiach Tatier treba rozvíjať infraštruktúru obcí
v podhorí a nad Cestou slobody zachovať, resp. budovať len turistické chaty a útulne.
Uznesenie č. 06/2014: VV ukladá predsedovi KST zaslať vyžiadané stanovisko – odpoveď
KST na list z Úradu Prešovského samosprávneho kraja, č.5514/2013/ODDUPZP-001,
z 11.12.2013 (doručený 28.12.2013). Z: P. Perhala, M. Herchl, E. Škutová; T:31.1.2014.
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

List od ŠL Tanapu – výzva na prípravu novej nájomnej zmluvy na pozemok Chata pod
Rysmi, keďže pôvodná vypršala v decembri 2013.
Uznesenie č.07/2014: VV ukladá predsedovi MK KST vyžiadať stanovisko Obvodného
lesného úradu k požiadavke Štátnych lesov Tatranského národného parku uzavrieť novú
nájomnú zmluvu k pozemku pod Chatou pod Rysmi a doručiť ŠL Tanapu. Z: M. Herchl, D.
Valúch; T:28.2.2014.
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený
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3. Rôzne
3.1.
M. Heinrich navrhol zmenu pravidiel elektronického hlasovania „per rolam“. Návrh bol
členom VV doručený v predstihu elektronickou poštou. Dôvod – priblížiť elektronické
hlasovanie hlasovaniu na zasadnutí. J.Pullmann požiadal, aby výsledok každého
elektronického hlasovania dostávali na vedomie aj členovia revíznej komisie. Po diskusii sa
o návrhu hlasovalo:
Uznesenie č. 08/2014: VV schvaľuje s pripomienkami nové pravidlá elektronického
hlasovania VV (nové pravidlá hlasovania sú uvedené v prílohe zápisnice). Z: členovia VV;
T:trvale.
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

3.2.
Na otázku generálneho sekretára, ako spracovať zápisnicu dvoch januárových zasadnutí VV
V Rimavskej sobote a v Martine VV konštatuje, že z neuznášania schopného zasadnutia sa
vyhotovuje len zápisnica s uvedením zoznamu prítomných a konštatovaním neuznášania
schopnosti.
3.3.
Ak RR oznámi termín regionálneho zhromaždenia, je v kompetencii VV rozhodnúť kde a kto
sa za VV zúčastní.
Uznesenie č. 09/2014: VV ukladá predsedovi pre organizáciu a legislatívu, aby zostavil
zoznam potenciálnych delegátov za VV na RZ pre konkrétne regióny. Z: M. Heinrich;
T:15.2.2014.
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

3.4.
Uznesenie č. 10/2014: VV schvaľuje príspevok vo výške 20 €/mesačne na telefonické
zabezpečenie organizačných záležitostí KST podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu
Marekovi Heinrichovi. Ukladá štatutárom uzatvoriť s ním zmluvu s platnosťou od 1.2.2014.
Z: P. Perhala, E. Fábryová; T:31.1.2014.
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

3.5.

Predseda Organizačnej a legislatívnej komisie KST M. Heinrich prezentoval pokyny pre zabezpečenie
XV. VZ KST. Materiál dostali členovia VV vopred na oboznámenie/pripomienky elektronickou
poštou. Po zapracovaní pripomienok sa o upravenom materiáli hlasovalo.

Uznesenie č. 11/2014: VV schvaľuje s pripomienkami Pokyny pre organizačné zabezpečenie
XV.VZ, ukladá sekretariátu rozposlať Pokyny členom ÚR KST; Z: M. Heinrich; T:31.1.2014
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

3.6.
M. Heinrich, vzhľadom na požiadavky niektorých členov VV s potrebou rozvrhnúť si časovo
dôležité termíny v roku 2014, navrhol zostaviť plán zasadnutí VV do konca volebného
obdobia. Po diskusii sa prítomní členovia VV s ohľadom na šetrenie nákladov na
zabezpečenie zasadnutí VV zhodli na tomto harmonograme:
Február
15.2.
v Bratislave, v sídle KST
Marec
22.3.
v Levoči
Apríl
26.4.
v Bratislave, v sídle KST
Máj
17.5.
v Nitre
Jún
6.6.
v Žiline, v objekte SOŠ Stavebná, Žilina.
Uznesenie č. 12/2014: VV schvaľuje plán zasadnutí do konca svojho volebného obdobia
podľa bodu 3.6. tejto zápisnice. Z: členovia VV; T:6.6.2014.
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

3.7.
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M. Heinrich informoval, že od mimoriadneho zasadnutia VV KST v Bratislave pretrvávajú
problémy so schvaľovaním organizačného zabezpečenia výjazdových zasadnutí VV,
obštrukcie poznačili aj zabezpečovanie rokovania ÚR v Čadci, kde zmluva o prenájme nebola
podpísaná ešte v polovici rokovania VV. Navrhol racionalizovať organizačný postup.
Uznesenie č. 13/2014: VV schvaľuje nasledovný postup organizačného zabezpečenia
výjazdových zasadnutí VV: Sekretariát pripraví ponuky na miesto zasadnutia (max.3), ktoré
posúdi podpredseda pre organizáciu a legislatívu. Ten následne rozhodne o mieste konania.
Uvedené sa nevzťahuje na zasadnutia VV v Bratislave, v sídle KST, v termínoch uvedených v
bode 3.6 tejto zápisnice. Z: D. Valúch, M. Heinrich; T: priebežne, do 6.6.2014
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

3.8.
Na podnet M. Heinricha sa VV zaoberal ďalšími konkrétnymi krokmi, ktoré KST podnikne
vo veci rozšírenia prístupu do Tatranského národného parku.
3.9.
D. Valúch informoval VV o návrhu zmeny termínu 51. stretnutia čitateľov časopisu Krásy
Slovenska, keďže v pôvodne určenom termíne sú „eurovoľby“. Organizátor navrhol posun
o jeden týždeň, na termín 30.mája až 1.júna 2014. Zmenu odporúča schváliť sekcia PT KST,
redakcia časopisu súhlasí s posunutím termínu.
Uznesenie č. 14/2014: VV schvaľuje zmenu termínu 51. Stretnutia čitateľov časopisu Krásy
Slovenska (Vyšný Slavkov) na 30.5. -1.6.2014. Ukladá sekretariátu zakotviť to v návrhu
Zmluvy o príspevku pre organizátora.
Z: D. Valúch, M. Heinrich, T: 15.2.2014
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

3.10.
Bol diskutovaný návrh SHS JAMES umiestniť na Chate pod Rysmi pamätnú tabuľu
pripomínajúcu tragické úmrtie horolezcov Petra Šperku a Antona Dobeša pri teroristickom
útoku na horolezecký tábor pod Nanga Parbatom. Názor VV: bez ohľadu na to či jestvovala
nejaká úzka väzba týchto horolezcov na Chatu pod Rysmi, VV KST nepodporuje
umiestňovanie pietnych tabúľ na chatách. Ak, tak na vhodnom mieste v blízkosti chaty, no za
najvhodnejšie a dostatočné považuje umiestňovanie spomienkových tabúľ za obete hôr na
Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese, ktorý bol zriadený práve na tento účel.
Uznesenie č. 15/2014: VV KST nepodporuje návrh na umiestnenie pamätnej tabule
pripomínajúcej tragické úmrtie horolezcov pod horou Nanga Parbat na Chate pod Rysmi.
Ukladá predsedovi Majetkovej komisie informovať o tomto stanovisku spolumajiteľa SHS
JAMES a chatára. Z: M. Herchl, T: 15.2.2014
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

3.11.
J.Pullmann navrhol, aby sa všetky cestovné príkazy (CP) schvaľovali na zasadnutiach VV
vopred. V urgentných prípadoch môže CP schváliť podpredseda pre organizáciu a legislatívu.
Uznesenie č. 16/2014: VV ukladá, aby boli všetky CP predkladané VV na schválenie vopred.
V urgentných prípadoch (neočakávané pracovné, alebo spoločenské povinnosti) bude CP schvaľovať
podpredseda KST pre OaL Z: členovia VV; T: trvale od 27.1.2014.
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

3.12.
J.Pullmann vzniesol pripomienku proti doterajšej zápisničnej praxi. Príliš
personifikovanie VV osobou predsedu považuje za neopodstatnené a nevhodné.
3.13.

časté

7

Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 24.1.2014 v Martine

A. Mazániková v záujme zlepšenie sledovania prijatých uznesení navrhla, aby sa prehľad
dlhodobých úloh ekonomického a organizačného rázu po vypustení z operatívneho sledovania
zachovával v prílohe zápisnice.
3.14.
Š. Kuiš informoval o kritických ohlasoch z regiónov na margo menej vhodného výberu miesta
posledného rokovania ÚR (Čadca). Došlo k predraženiu cestovných nákladov, delegáti stratili
viac času, samotné rokovacie priestory boli nevhodné. VV konštatuje, že je potrebné vrátiť sa
k osvedčenej praxi prípravy rokovaní ÚR a VZ KST v niektorom z miest na hlavnej
železničnej trati, s dobrou dostupnosťou z východu i západu Slovenska, v dôstojných
a technicky primerane vybavených priestoroch na rokovanie.
3.15.
Š. Kuiš informoval VV o stave prípravy 48. ZZ KST V Bardejove a 8. MZZT v Králíkách
(CZ). Organizátorov v oboch mestách trápi nedostatok snehu, inak nie sú hlásené problémy.
3.16.
D. Valúch informoval VV o návrhu RR KST Bardejov na ocenenie MUDr. J. Chovanca,
člena čestného predsedníctva zrazu Zlatým odznakom KST, s požiadavkou, aby mu mohlo
byť ocenenie odovzdané v rámci slávnostného otvorenia zrazu. Na pokyn predsedu KST dal
GS o návrhu hlasovať v elektronickom hlasovaní členov VV. Výsledok hlasovania sa objaví
v zápisnici z nasledujúceho zasadnutia VV.
3.17.
Š. Kuiš odporúča overiť fungovanie elektronického informačného systému KST. Navrhol
vyzvať užívateľov, aby na ustredie@kst.sk oznámili prípadné problémy, ak sa vyskytli,
v záujme ich odstránenia.
3.18.
D. Valúch informoval VV, že dňa 22.1.2014 bol na sekretariát KST elektronickou poštou
doručený návrh Dotačnej zmluvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre KST na
rok 2014, vo finančnom objeme 90 000.- €. Sú to účelovo viazané prostriedky: na mzdové
náklady a činnosť sekretariátu je vyčlenených 10 000,00 €, zostávajúcich 80 000,00 € na
obnovu značenia peších a lyžiarskych TZT a na budovanie a obnovu turistického informačného
systému.
Uznesenie č. 17/2014: VV poveruje predsedu KST podpísať doručený návrh dotačnej zmluvy
z MŠVVaŠ. Z: P. Perhala, T: 31.1.2014
Hlasovanie: ZA – 4 hlasy, PROTI – 0, zdržal sa – 0; návrh bol schválený

Zasadnutie VV po vyčerpaní programu ukončil podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu M.
Heinrich o 18.30 hod.

Marek Heinrich
podpredseda Klubu slovenských turistov
Zapísal: Dušan Valúch
--

PRÍLOHY:
1. Pravidlá hlasovania „per rolam“
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Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 24. 1.
2014 v Martine

Zásady elektronického hlasovania VV KST
1. Návrh na elektronické hlasovanie môže podať predseda alebo ktorýkoľvek iný člen výkonného
výboru. Návrhom iného člena výkonného výboru je predseda viazaný.
2. Predseda sa prostredníctvom sekretariátu dá vyjadriť členom výkonného výboru k
prejednávanej veci tak, aby sa vyjadrili do 2 – 4 dní od odoslania výzvy na vyjadrenie. Ak
odmietne alebo tak neurobí do 72 hodín od doručenia návrhu podľa bodu 1, vedenie
hlasovania elektronického hlasovania prechádza až do jeho skončenia na zástupcu podľa
osobitných predpisov. Lehotu uvedenú v 1. vete tohto bodu môžu 4 členovia výkonného
výboru zhodným návrhom predĺžiť, ak to stihnú v lehote podľa 1. vety tohto bodu.
Kompetentný zamestnanec sekretariátu si overí, či pošta bola riadne odoslaná.
3. Následne predseda po zaujatí stanoviska podpredsedu pre legislatívu, príp. aj kompetentnej
osoby na príslušnú oblasť pripomienky do 2 dní zapracuje, príp. nezapracuje a vysvetlí dôvod
nezapracovania. Týmito úkonmi môže poveriť aj podpredsedu pre legislatívu. Pripomienky
nemožno zapracovať bez súhlasu navrhovateľa.
4. Následne dá predseda hlasovať o návrhu. Na hlasovanie určí lehotu 2 – 4 dní. Ak odmietne
alebo tak neurobí do 72 hodín, vedenie elektronického hlasovania prechádza až do jeho
skončenia na zástupcu podľa osobitných predpisov. Lehotu uvedenú v 2. vete tohto bodu
môžu 4 členovia výkonného výboru zhodným návrhom predĺžiť, ak to stihnú v lehote podľa 2.
vety tohto bodu. Znova si kompetentný zamestnanec sekretariátu overí, či návrh bol odoslaný
všetkým členom výkonného výboru.
5. V štádiu hlasovania je možné hlasovať za návrh, proti návrhu alebo zdržať sa hlasovania. Nie
je možné už návrh pripomienkovať. Člen výboru má právo odôvodniť, ako hlasoval, nie je to
však jeho povinnosť.
6. Hlasovanie je platné len vtedy, ak preukázateľne bol návrh odoslaný na pripomienkovanie aj
hlasovanie všetkým členom výkonného výboru. Ak člen výboru napriek odoslaniu návrhu na
pripomienkovanie aj hlasovanie nehlasoval, nemá to vplyv na platnosť hlasovania.
7. V prípade neplatnosti hlasovania opakované hlasovanie bezodkladne nariaďuje predseda,
v prípade, že už sú naplnené podmienky podľa bodu 2, druhej vety, alebo podľa bodu 4, tretej
vety, taktiež, ak predseda nenariadi opakované hlasovanie do 72 hodín od vzniku neplatnosti
hlasovania, opakované hlasovanie nariaďuje zástupca podľa osobitného predpisu.
8. Návrh je schválený, ak zaň hlasuje potrebná väčšina všetkých členov výboru. V opačnom
prípade je neschválený.
9. Výsledok elektronického hlasovania predseda, vo vyššie určených prípadoch zástupca podľa
osobitného predpisu, oznámi prostredníctvom sekretariátu všetkým členom výkonného výboru
a všetkým členom revíznej komisie. Vo výsledku sa uvedie, kto hlasoval za návrh, kto proti
návrhu a kto sa hlasovania zdržal.
10. Ak člen výboru svoje hlasovanie podmieni alebo ak nehlasuje určito, má sa za to, že
nehlasoval.

Schválené VV KST v Martine 24. 01. 2014
......................................................................................................................................................

2. V zmysle bodu 3.13 tejto zápisnice boli do Prílohy zápisnice presunuté uznesenia týkajúce sa
dlhodobých úloh ekonomického a organizačného rázu:

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. Perhala, T: priebežne
9

Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 24.1.2014 v Martine

Stav: v plnení. Aktuálne bolo v januári 2014 podpísané Memorandum o spolupráci KST
s OOCR STREDNÉ SLOVENSKO, pričom reálna spolupráca nastala už v priebehu roku
2013, OOCR prispela na obnovu TZT v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.
Uznesenie 136/2013: VV na návrh P. Per halu schvaľuje komisiu na vytvorenie návrhu
nového členského preukazu KST a zabezpečenie prechodu na túto novú formu preukazu od
1.1.2015, v zložení P. Perhala, E. Fábryová, M. Heinrich, Š. Kuiš, Z. Jendželovská, P. Zajac.
Z: P. Perhala, E. Fábryová, M. Heinrich, Š. Kuiš, Z. Jendželovská; T: priebežne a do
31.12.2014
Stav: Informoval Š. Kuiš. Komisia bola ustanovená, má za sebou prvé stretnutie, viď
U 196/2013. Pre účely priebežného sledovania bolo uznesenie presunuté do prílohy zápisnice.
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: E. Fábryová, M. Heinrich;T:15.11.2013.
Stav: uznesenie splnené. E. Fábryová spresnila formu: zmluva o pôžičke, splátkový kalendár
do 30.4.2018. Na žiad o sť RK je v záujme sledovania uznesenie zaradené medzi dlhodobo
sledované úlohy.
Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, že pre príspevok KST na podujatia organizované
subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.
Z: E. Fábryová, T: trvale
Stav: termín plynie
Uznesenie 202/2013: VV ukladá štatutárom KST aby všetky kroky smerujúce k schváleniu
opráv a úprav na objektoch v majetku KST, ako aj spojené s nakladaním s majetkom, vrátane
odsúhlasovania prác a ich preplácania vopred konzultovali s MaK KST
Z: P. Perhala, E. Fábryová, M. Heinrich; T: trvale.
Stav: termín plynie
Uznesenie 204/2013: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing aby celý
príjem z nájomného z Chaty M. R. Štefánika v roku 2014 smerovala do opráv tohto objektu.
Z: E. Fábryová; T: 31.12.2014
Stav: termín plynie
---
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