Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 13.12.2017 v Bratislave

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov,
Bratislava, 13. decembra 2017
Prítomní:
členovia VV: P.Dragúň, A.Krištofová, V.Gábriš, T.Chudý od 14.00.
prizvaní: M.Fulka, Š.Bárány, M.Heinrich, A.Mazániková, J.Puncochář, I.Ovečková, D.Valúch
Ospravedlnili sa: M.Herchl, M.Ziman, J.Pullmann,
Program podľa pozvánky:
1. kontrola plnenia uznesení
2. zosúladenie VP s aktuálnou legislatívou SR
3. aktuálne úlohy medzinárodnej komisie; agenda IVV
4. aktuálne úlohy sekcie vodnej turistiky; komisia TID
5. rôzne

P.Dragúň, D.Valúch
T. Chudý, M.Heinrich
P.Dragúň, M.Fulka
V.Gábriš, Š.Bárány

1. Kontrola plnenia uznesení VV KST
a) splnené, resp. zrušené: 9, 33, 67, 71, 88/2016; 7, 68, 76, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 91, 92,
93, 95, 96/2017
b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy:
c) uznesenia v sledovaní:
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
Plynie predĺţený termín.
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: 21.2.2018
Plynie opakovane predĺţený termín. Na grafiku a tlač záznamníka Za krásami Slovenska
prišla cenová ponuka od ISMC. VV poţaduje získať konkurenčné ponuky.
Uznesenie 103/2015: VV ukladá sekcii mládeţe pripraviť motivačný leták – informáciu o
PTZ pre školy. Z: V.Gábriš, M.Maxianová PT: 21.2 2018
Plynie predĺţený termín. Sekcia prednostne pracuje na aktualizácii manuálu pretekov TOB.
Uznesenie č.14/2016: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom komisií
značenia skompletizovanie digitalizácie trás TZT. Z: E.Škutová, KT: 21.2.2018
Plynie opakovane predlţovaný termín. Úloha je v plnení, no tempo digitalizácie je pomalé.
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: 21.2.2018
P.Dragúň: čo sa týka chodníkov na Chopku, treba konzultovať s nejakým šikovným
kamenárom či by bol schopný vyrezať text priamo v teréne, do vhodného balvanu pri
chodníku, ktorého sa text týka. D.Valúch – študentské návrhy pamätníku na Sitne budú
odprezentované po vianočných prázdninách.
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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: 21.2.2018
Plynie opakovane predlţovaný termín. Bez nových skutočností.
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
Zrušenie uznesenia pre nezáujem regiónu.
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: 21.2.2018.
Plynie opakovane predlţovaný termín. 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, menej atraktívnu
neţ bola pôvodná. P.Dragúň: momentálne komunikujeme s novým potenciálnym partnerom.
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
Uznesenie splnené. Vypúšťa sa. Schválené nové U 97/2017 (zapísané v závere kontroly úloh)
- termíny zasadnutí VV v r.2018, do konania volebného VZ.
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: 21.2.2018 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
Uznesenie vyčerpané. Vypúšťa sa. Od predchádzajúceho zasadnutia sa konali:

2

Zápisnica zo zasadnutia VV KST dňa 13.12.2017 v Bratislave
Festival Ľudia a hory - informáciu podal V.Gábriš. Podujatie si udrţuje vysokú úroveň
a priazeň publika, odporúča ponechať medzi hlavnými podujatiami.
Posledný puchýř 2017 – informáciu podal V. Gábriš, ktorý zastúpil pôvodne nominovanú
A.Krištofovú. Podujatie absolvoval ako hosť vedenia KČT. Vyzdvihol kvalitný VIP program,
vysokú spoločenskú úroveň a pri veľkom počte účastníkov slušne zvládnutú organizáciu.
Odporúča udrţiavať účasť delegáta z vedenia KST aj v budúcich ročníkoch.
Bolo schválené nové U 98/2017 – delegáti VV na hlavné podujatia 2018 (do VZ).
Uznesenie 09/2017: VV schvaľuje objednávku aktualizácie geodetického zamerania
vysokohorských chát. U chát v spoluvlastníctve budú spoluvlastníci znášať súvisiace náklady
v pomere vlastníckych podielov. Z: P.Dragúň, M.Herchl, KT: 21.2.2018
Termín plynie. 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, KT: 21.2.2018
Plynie predĺţený termín. P.Dragúň: treba preveriť, či SZ zabezpečila piešťanským značkárom
nové smerovky s pomenovaním chodníka.
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: 13.12.2017
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
Trenčín ţiadosť o vykonanie zápisu identifikačných údajov KST v LV č. 1042, parcela
č.690/6. Z: P.Dragúň, KT: 13.12.2017
Ţiadosť bola odoslaná v máji; 6.10. odoslaná písomná urgencia s odvolaním sa na
nedodrţanie zákonnej povinnosti. P.Dragúň s I. Salvianym pôjdu na kataster osobne.
Uznesenie č. 43/2017: VV schvaľuje výrobu výkonnostných odznakov PT podľa rozpisu
sekcie PT, v celkovom počte 330 ks. Z: V.Gábriš, J.Racek, sekretariát; PT: 21.2.2018.
Plynie predĺţený termín, objednávka posunutá do roku 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; PT: 31.3.2018
Plynie predĺţený termín.
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), L.Gancarčík
 Chata MRŠ: termín ? 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; PT: 30.12. 2017.
Termín plynie. Na chatách sa inventarizácia uskutočnila, sídlo KST - termín v sklze.
Uznesenie č. 47/2017: VV ukladá sekcii značenia vystaviť preukazy všetkým, čo absolvovali
školenie značkárov za uplynulých 5 rokov. Z: P.Dragúň, E. Škutová; PT: 21.2.2018.
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Plynie predĺţený termín.
Uznesenie č. 48/2017: VV schvaľuje pracovné cesty nasledovne
a) P.Dragúň, Piešťany, rokovanie KST – SCK; termín dohodne s predsedom SCK;
b) A.Krištofová, Bratislava - sídlo KST, príprava inventarizácií.
c) M.Herchl, Banská Bystrica, rokovanie s nadáciou EKOPOLIS ohľadom moţnosti
ekologizácie chát z nemeckého grantu, 20.11.2017. Z: cestovatelia, T: podľa textu
Pracovné cesty (a), (b) neboli realizované; (c) – realizovaná.
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, sekretariát; PT: 17.1.2018
Plynie predĺţený termín. Na stretnutí spolumajiteľov s nájomcami to bolo s SHS JAMES
prerokované. Spolumajiteľ súhlasí, L.Gancarčík osloví znalca pre ocenenie objektov chát,
(V.Gábriš sprostredkuje znalca pre ocenenie objektu sídla KST v BA). Najprv treba mať
znalecký odhad, potom príde na rad rokovanie s poisťovňou. Súvisiace uznesenie: 67/2017
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. 65/2017 – doplnené znenie: Likvidačná komisia schvaľuje návrhy na vyradenie
DHM objektov inventarizovaných v roku 2017 (Chata pod Rysmi, Zbojnícka chata, Téryho
chata, Chata pri Zelenom plese, sídlo KST na Záborského 33, Bratislava) z inventarizácie.
Z: A.Krištofová, nájomca; T: 31.12.2017.
Termín plynie.
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.
Splnené, vypúšťa sa.
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: 8.6. 2018
Termín plynie.
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.
Termín plynie.
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
Odznaky uţ boli dodané. Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie č. 77/2017: VV schvaľuje vykrytie prekročenia čerpania prostriedkov alokovaných
v rozpočte KST 2017 pre PTZ z rozpočtovej rezervy. Z: A.Krištofová, T: 30.12.2017
Termín plynie.
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.
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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
Termín plynie.
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
Splnené, vypúšťa sa. A.Krištofová: vysporiadania za letný zraz 2017 sa U 79/2017 netýka,
uznesenie je účinné počnúc zimným zrazom KST 2018.
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.
Cesta bola realizovaná. Splnené, vypúšťa sa.
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
Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie č. 82/2017- doplnené: Predseda KST zvoláva XIX. valné zhromaţdenie Klubu
slovenských turistov v termíne 8.-9. júna 2018. Miestom konania bude Ţarnovica.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 8.6. 2017
Termín plynie.
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.
Termín plynie.
Uznesenie 84/2017: VV schvaľuje poverenie pre JUDr. M.Heinricha aby pripravil návrh
úpravy stanov KST, zohľadňujúci pripomienky hlavného kontrolóra športu (HKŠ), s cieľom
zosúladiť Stanovy KST s ustanoveniami zákona o športe pre národné športové organizácie
(NŠO). Z: P.Dragúň, T.Chudý; T: 11.4.2018
Termín plynie.
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Uznesenie 85/2017: VV ukladá sekretariátu rezervovať priestory SOŠ Ţarnovica pre konanie
XIX.VZ KST v termíne 8.- 9. júna 2018, pripraviť objednávku na rokovacie priestory, stravu
a ubytovanie pre zamestnancov KST, členov VV a KoK KST a pre delegátov a hostí VZ.
Z: A.Krištofová, T.Chudý, sekretariát; T: 28.2.2018.
Termín plynie.
Uznesenie 86/2017: VV ukladá pripraviť návrh inštrukcie/usmernenia pre regionálne
a odborné zloţky KST ohľadom konania regionálnych zhromaţdení a aktívov sekcií pred
volebným valným zhromaţdením, vysielania delegátov na VZ a návrhu kandidátov na volené
funkcie. Z: T.Chudý, A.Mazániková; T: 25.11.2017
Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie 87/2017: VV ukladá sekretariátu zabezpečiť urýchlené schválenie návrhu
predvolebného usmernenia pre regionálne a odborné zloţky KST elektronickým hlasovaním
členov VV (per rolam) a rozposlať schválený dokument aţ na úroveň miestnych odborov
a klubov. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.11.2017
Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie 88/2017: Výkonný výbor
a) schvaľuje predloţené znenie zmlúv KST/6/2017 (Chata pri Z. plese), KST/7/2017 (Téryho
chata) a KST/8/2017 (Zbojnícka chata), upravujúcich majetkové vysporiadanie Saveboxov;
b) ukladá predsedovi podpísať predmetné zmluvy a sekretariátu zabezpečiť podpísanie zmlúv
zo strany spolumajiteľa a nájomcov. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 13.12.2017
Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie 89/2017: Výkonný výbor KST
a) schvaľuje udelenie Medaile KST Jánovi Luptákovi; Strieborného odznaku KST Mgr. Marte
Branickej, RNDr.Oľge Boháčovej a Jozefovi Domiňákovi.
b) berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST – Čestné uznanie KST
Juliane Belošovičovej, Alene Plaštiakovej a Jánovi Šeligovi.
d) ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia a zaslať navrhovateľom.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.11. 2017
Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie 90/2017: Výkonný výbor berie na vedomie správu KoK KST č.4 z kontroly
účtovných dokladov KST za január – august 2017, zameranej na účtovnú dokumentáciu
čerpania dotácie MŠVVaŠ, s návrhom opatrení. Ukladá zodpovedným odstrániť zistené
nedostatky v stanovenej lehote. Z: P.Dragúň, E.Škutová, sekretariát; KT: 17.1.2018
Plynie predĺţený termín.
Uznesenie 91/2017: VV na základe cenovej ponuky ISMC Slovakia s.r.o. schvaľuje
objednávku tlače členských známok na rok 2018 podľa navrhnutej farebnosti a počtu
nasledovne: 12 500 ks ruţových v nominálnej hodnote 10 €, 4 500 ks tmavohnedých v
hodnote 6 € a 3700 ks tyrkysových v hodnote 4 €, v cenovom limite 180 €, s dodávkou do
30.11. 2017. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: podľa textu.
Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie 92/2017: VV schvaľuje a) objednávku grafiky Kalendára podujatí KST 2018
v cene 500 €, dodávateľ M.Hučko; b) objednávku zhotovenia tlačovej makety (pdf súbory)
kalendára v cene 588 €, zhotoviteľ ISMC Slovakia s.r.o.; c) objednávku farebnej tlače
kalendára o rozsahu 160 strán, tlačový náklad 3 300 ks, v celkovej cene 3660 €, s dodávkou
do 20.12.2017, dodávateľ ISMC Slovakia s.r.o. A.Krištofová, sekretariát; T: 15.11.2018
Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie 93/2017: VV ukladá propagačnej komisii pripraviť variantný návrh PF 2018 koncoročného/novoročného pozdravu KST určeného médiám, partnerom, priaznivcom
a podporovateľom, pre zverejnenie na webe a na elektronické rozposielanie.
Z: V.Gábriš, M.Hučko; T: 13.12.2017 Splnené, vypúšťa sa.
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Uznesenie 94/2017: VV ukladá propagačnej komisii pripraviť k 90. výročiu postavenia Chaty
M.R.Štefánika návrh magnetky s motívom jubilea. Z: V.Gábriš, M.Hučko; T: 28.2.2018
Termín plynie.
Uznesenie 95/2017: VV schvaľuje príspevok z rozpočtu KST na jednotné tričká
usporiadateľov jedného z hlavných podujatí KST, festivalu horských filmov Ľudia a hory,
vo výške 110 €. Z: A.Krištofová
Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie č. 96/2017: Výkonný výbor schvaľuje pracovné cesty predsedu KST
- do Banskej Bystrice dňa 27.11.2017, na rokovanie s vedením Lesy SR
- do Spišskej Novej Vsi (Čingova) dňa 7.12.2017, na konferenciu o návštevnom poriadku NP
Slovenský raj; a ich zúčtovanie v zmysle VP KST č.9/2011 o cestovných náhradách.
Z: P. Dragúň, T: podľa textu.
Splnené, vypúšťa sa.
Nové uznesenia schválené v rámci bodu 1 - kontrola plnenia uznesení:
Uznesenie č. 97/2017: VV schvaľuje termíny a miesto svojich zasadnutí v prvom polroku
2018 (do volebného VZ) nasledovne: 17.1. Bratislava, 21.2. Bratislava, 14.3. Bratislava,
11.4. Vyhne, 16.5. Bratislava, 8.6. Ţarnovica, vţdy so začiatkom od 9.00, ak nebude na
pozvánke uvedené inak. Z: P.Dragúň, T: podľa textu
ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

Uznesenie č. 98/2017: VV schvaľuje delegátov na hlavné podujatia KST, v prvom polroku
2018 (do volebného VZ):
- 25.- 28.1.2018 – 10. medzinárodný zimný zraz turistov KST, KČT, PTTK, 51. zimný zraz
KST a stretnutie TOM KST, Oščadnica – P.Dragúň, Ľ. Škumát, M.Maxianová
- 25.- 27.5.2018 – 55. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Rudná – A.Krištofová, J.
Racek. Z: delegáti, T: podľa textu
ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

Uznesenie 99/2017: VV ukladá objednať od CBsoft, alebo iného dodávateľa rozšírenie
vyuţitia informačného systému (CRM) na webe KST o nahlasovanie poistencov.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 17.1.2018
ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

2. Zosúladenie VP s aktuálnou legislatívou SR (M.Heinrich)
M.Heinrich predstavil aktualizované znenie VP 19/2011 a VP 9/2011, prebehla diskusia.
Uznesenie 100/2017: VV prerokoval a s pripomienkami akceptuje nové znenie VP 19/2011
o kvalifikačných školeniach a seminároch inštruktorov turistiky, VP 9/2011 o cestovných
náhradách a ich predloţenie na schválenie valnému zhromaţdeniu KST. Z: T.Chudý, 9.6.2018
ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

V rámci diskusie pripomenul P.Dragúň poţiadavku ministerstva zohľadniť aktivitu regiónov
v športovej súťaţi (predtým PTZ, po novom TOB) preferenčným mandátom.
Uznesenie 101/2017: VV ukladá predsedníčke sekcie mládeţe pripraviť návrh kľúča/kritérií
pre pridelenie preferenčného mandátu pre delegáta regiónu na VZ, za najlepší športový
výsledok. Z: T.Chudý, T: 14.3.2018
ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

3. Aktuálne úlohy medzinárodnej komisie; agenda IVV (M.Fulka)
Medzinárodná federácia ľudového športu – Internationaler Volkssport Verband (IVV),
zdruţuje turistov z 27 krajín Európy a z ďalších krajín Ázie, Ameriky a Afriky. Vznikla
v roku 1972 s cieľom propagovať turistiku ako šport dostupný pre kaţdého (pojem ľudový
šport je pouţitý v zmysle „šport pre všetkých - pre ľudí kaţdého veku, kaţdej výkonnosti,
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kaţdej sociálnej vrstvy). IVV zdôrazňuje benefity nesúťaţného športu - relax, udrţiavanie sa
v dobrej kondícii, zdravotnú prevenciu. Propaguje outdoorové pohybové aktivity, v ktorých si
kaţdý môţe zvoliť záťaţ, tempo, vzdialenosť, druh (nemotorového) presunu podľa svojich
schopností a preferencií. Vyzdvihuje sociálne benefity - priateľstvo, dobrovoľníctvo, verejnoprospešnú činnosť. Členské kluby po celom svete poriadajú v priebehu roka tisícky podujatí,
mnohé z nich s medzinárodnou účasťou. KST je členom federácie od roku 1992. Spomedzi
vyše 400 miestnych organizácií KST máme 12 organizátorov, čo robia aj podujatie, ktoré
deklarujú ako podujatie IVV. Z toho aktívni sú dvaja, ostatní to robia skôr tak zotrvačne.
Ťaţko niekoho nútiť, ale celkom prirodzené by bolo aby sa dodrţiavala zásada, ţe
podujatiami IVV sú hlavné podujatia s veľkou účasťou turistov – celoslovenský letný zraz,
zimný zraz, cyklozraz, stretnutie krásistov.
Uznesenie 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
ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

Na jubilejnú 50. konferenciu IVV v máji 2018 na Sicílii sa M.Fulka nechystá, bude v tom
čase v rekonvalescencii po plánovanej operácii.
Uznesenie 103/2017: VV schvaľuje neúčasť zástupcu KST na kongrese IVV v júni 2018, na
Sicílii a poskytnutie hlasovacieho mandátu delegátovi KČT. Z: P.Dragúň, T: 21.2. 2018
ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

Pre popularizáciu programu a hodnôt IVV by bolo vhodné viac vyuţívať web stránky KST.
Uznesenie 104/2017: VV ukladá doplniť na hlavnej stránke web sídla KST ikonky IVV
a ERA pre zavesenie trvalých materiálov a zverejňovanie aktualít príslušnej medzinárodnej
turistickej asociácie. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 21.2.2018
ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

M.Fulka poďakoval sekretariátu za zabezpečenie chýbajúcich materiálov (odznaky, nášivky,
preukazy, diplomy) na nedostatok ktorých upozornil pri svojom predchádzajúcom pozvaní na
zasadnutie VV. P.Dragúň dodatočne odovzdal M. Fulkovi Cenu AŠPV za rok 2016, ktorú
v júni 2017 v jeho mene prevzal na VZ AŠPV.
4. Aktuálne úlohy sekcie vodnej turistiky; komisia TID (Š.Bárány)
Máme za sebou 62. ročník TID. Plavba dlhá 2515,5 km začínala v Ingolstadte 23. júna,
končila 8. septembra v dunajskej delte (Sfantu Georghe). Zo Slovenska bolo na kaţdom úseku
plavby zastúpenie, celkove takmer 90 účastníkov. Slovenský úsek Medzinárodnej plavby po
Dunaji bol aj tento rok pod záštitou ministra (ŢP), bez finančného prispenia. Na čele výboru
TID.SK sú uţ druhý rok mladí - Adam Bárány (syn Š. Baránya) a Martin Blahuta; tradičné
táboriská v Bratislave, Gabčíkove, Komárne a Štúrove fungovali v obvyklom štandarde
vybavenia a sluţieb, k spokojnosti účastníkov. Neboli hlásené ţiadne mimoriadne udalosti, aţ
na menší zdravotný problém jednej nemeckej účastníčky, ale s dobrým koncom. V rámci
rotácie, v roku 2018 budú mať „patronát“ nad plavbou rumunskí vodáci, 63. konferencia bude
u nich (Lukavita). Na Slovensko príde rad o 6 rokov. Komisia TID.SK by chcela ten čas
vyuţiť na postupné zhromaţdenie potrebných finančných prostriedkov. Dal by sa zriadiť
k bankovému účtu KST podúčet pre TID? A.Krištofová: lepšie bude riešiť to v rámci
bankového účtu lodenice. P.Dragúň poďakoval za informácie, vyzdvihol symbolický
význam podujatia aj autonómne fungovanie výboru TID.SK. Poprial TID-ke ďalšie úspešné
roky. VV vzal informácie na vedomie, k bodu neboli schválené nové uznesenia.
5. Rôzne
5.1 Prerokovanie a schválenie návrhov na ocenenia, doručených od predošlého zasadnutia VV.
Uznesenie 105/2017: Výkonný výbor KST
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a) schvaľuje udelenie Zlatého odznaku KST pre: Jozef Demko, František Gáll, Jozef Michna,
Andrej Vallo, Alexander Gašparík, Alena Borszéková; Strieborného odznaku KST pre: Pavol
Janček, Marián Smatana, Peter Mokoš, Lídia Gregorová, Ing. Miroslav Callo, Dušan Reiser.
b) berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST – Čestné uznanie KST pre:
Ing. Peter Bedöcs, PaedDr. Peter Borszék, Tomáš Grman, Vladimír Sasko, Ing. Pavol
Klobučník, Peter Čimbora, Bc. Peter Dragúň, Ing. Anna Mosná, Ing. Beata Minarovičová,
Ing. Eva Kopecká, Eva Vicelová, MUDr. Helena Dragúňová, Ján Španko, Juraj Bajcar;
Ďakovný list KST pre: Ing. Ľubica Macová, Lucia Ducká, Miroslav Bielich, Jozef Čerešňák,
Eva Čerešňáková, Eva Bečková, Stanislav Holák, Igor Ďuračka, Ivana Laciková, Jozef
Bielich, Juraj Holeščák, Helena Klobučníková, Ľubica Dobiašová, Petra Španková, Tomáš
Paulovič, Ing. Vladimír Štefanovič, Mgr. Zuzana Jančeková, Andrej Mazáček, Ing. Barbora
Straková, Beata Holeščáková, Martina Bagová-Miháliková, Miroslav Bečka, Miroslav
Palatinus, Ján Čangel, Bc. Miroslava Haláková, Stanislav Kováč, Ing. Petra Podobová, Mgr.
Marcela Mosná, Oľga Šujanová, Peter Kňaze st., RNDr. Ľubica Jančeková, Penzión Slniečko,
Duchonka; Penzión Javorina, Duchonka; Lukáš Baluška – Duchonka Kemping; CK Freibus,
prepravca osobnej dopravy; Ing. Peter Baláţ, primátor mesta Topoľčany; Ing. Miroslav
Aschengeschvantner, Retroterasa Duchonka; Erika Nemešová, starostka obce Prašice, Ing.
Jaroslav Brotan, Andrea Grunská, Juraj Orvoš, Katarína Orvošová a Mgr. Ingrid GábrišováHovorková, MPH.
c) postupuje na schválenie valnému zhromaţdeniu návrh na udelenie plakety A. Lutonského
Vladimírovi Gábrišovi.
d) ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia podľa bodu (a), (b) a zaslať
navrhovateľom. Z: P. Dragúň, sekretariát; T: 30.11. 2017
ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

5.2 Pracovné cesty.
Uznesenie č. 106/2017: Výkonný výbor schvaľuje pracovné cesty - V.Gábriš, 20.12.2017,
Oščadnica, OŠ ZZ; A.Krištofová, Zvolen, (termín ešte nie je známy) prevoz účtovných
dokumentov; A. Mazániková, 29.12.2017, Bratislava, účasť na skúškach kontrolórov športu.
Z: cestovatelia, T: podľa textu
ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

5.3 Propagácia.
Uznesenie č. 107/2017: Výkonný výbor schvaľuje účasť KST na veľtrhu cestovného ruchu
RegionTour Brno, 18.-21.1.2018, a uhradenie spoluvystavovateľských nákladov vo výške
300 € v prospech KČT. Ukladá predsedovi propagačnej komisie zabezpečiť prezentáciu KST.
Z: V. Gábriš, M. Hučko; T: podľa textu
ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

5.4 Evidencia poistencov a členských známok.
Uznesenie 108/2017: VV ukladá sekretariátu mesačne zasielať členom VV a KoK KST
hlásenie o nových poistencoch a predaných členských známkach.
Z: P. Dragúň, I. Ovečková; T: trvale
ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

5.5 A. Krištofová predstavila „prvý nástrel“ rozpočtu, na základe pripomienok z diskusie
pripraví spresnený návrh.
Uznesenie 109/2017: VV ukladá ekonomickej komisii predloţiť návrh rozpočtu KST 2018.
Z: A.Krištofová, T: 21.2.2018
ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené jednomyseľne.

Po vyčerpaní programu bolo zasadnutie VV ukončené pribliţne o 17.00 hod.
Zapísali: D. Valúch, I. Ovečková
Peter Dragúň
Predseda Klubu slovenských turistov
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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
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. 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 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.
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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
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.
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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.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.23/2016: VV ukladá sekretariátu dohodnúť stretnutie E. Škutovej s kontaktnou
osobou na MŠVVŠ SR. Z: D. Valúch, PT: 21.9.2016
Úloha pozastavená do vyjasnenia štatútu KST v zmysle zákona o športe.
Uznesenie č. 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
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
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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.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. 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
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
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- 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
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
___
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