Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Bratislave, 14.11.2018
PRÍLOHA
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 funkčné obdobie 2014 – 2018 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 195/2013: VV konštatuje, že pre príspevok KST na podujatia organizované
subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.
Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale
Stav: v plnení.
Uznesenie 30/2014: VV ukladá majetkovej komisii (MK) robiť na dodávateľov
angažovaných na opravu/údržbu budov v majetku KST (aktuálne napr. na opravu strechy
sídla KST, resp. na zhotovenie dokumentácie pre zamýšľanú Chatu KST na Skalke) výberové
konanie. Výberová komisia bude pozostávať z členov MK, zástupcu ekonomickej komisie
a jedného zo štatutárov. Z: M.Herchl, T: trvale.
Stav: v plnení.
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, 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,
že značenie nie je športová aktivita. Školenie naďalej prebieha podľa zaužívanej metodiky.
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
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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 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
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: (info E.Škutová,14.3.2018) – nositeľom úlohy v sekcii je V.Chrapčiak, ktorý na
niekoľko mesiacov vypadol; predsedníčka sekcie navrhuje uznesenie zrušiť.
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
Stav: (info E.Škutová, 14.3.2018) – záložné projekty nemožno pripravovať bez špecifickej
požiadavky partnera, ochotného poskytnúť financie. Projekty sú vždy konkrétne, na základe
výzvy, napr. VÚC. Predsedníčka sekcie navrhuje uznesenie zrušiť. P.Dragúň – ja si viem
predstaviť záložný projekt, napr. osadenie vrcholových ružíc na niektorých hojne
navštevovaných kopcoch s kruhovým rozhľadom. Treba zistiť kto to zhotovuje, ako dlho trvá
príprava, čo to stojí. E. Škutová – podobným typom záložného projektu sú mapové stojany.
Iným typom by bolo využitie neplánovane získaných prostriedkov na zlepšenie vybavenia
predsedov komisií značenia – nakúpiť im notebooky, GPS.
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.
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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.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.
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.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. 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.
Stav: v plnení.
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.
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
Uznesenie č.66/2016: VV ukladá organizátorom hlavných podujatí KST, kde sa požaduje
účastnícky poplatok (celoslovenské zrazy) upraviť elektronickú prihlášku tak, aby zahŕňala
prehľad o počte detí do 15 rokov. Z: V.Gábriš, organizátori, T: trvale
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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 vždy do 23. dňa v mesiaci. Člen začína byť poistený
od dátumu podpisu príslušného dodatku k základnej zmluve.
Z: A.Krištofová, sekretariát KST; T: trvalý
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 možnosť 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. 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 požiadavkou, 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
Uznesenie č. 4/2017: VV ukladá sekcii značenia dodržiavať túto zásadu: smerovky môžu
a musia obsahovať len údaje KST. Informáciu o sponzorstve (VÚC, obce, alebo komerčného
subjektu) je prípustné zverejňovať len na samostatnej tabuľke upevnenej na smerovník, resp.
umiestnením loga prispievateľa v ľavom dolnom rohu tabuľky miestneho názvu.
Z: P. Dragúň, E. Škutová; T: trvale
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:
- 56. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, máj 2019, RR B.Bystrica, Horský hotel
Kráľova studňa
- 57. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, máj 2020, RR Prešov; Hermanovce.
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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 požaduje uplatňovať zásady pre honorovanie lektorov (a
zdaňovanie tohto príjmu) v zmysle zákona o dani z príjmov (ZDP). Vyplatiť finančnú
náhradu lektorovi je možné, ak ide o pracovno-právny vzťah, napr. na dohodu, alebo na
základe Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe, pokiaľ je lektor registrovaný ako
športový odborník v informačnom systéme športu.
Podľa §9 odsek 1 písmeno m, ZDP, v súlade s ktorým sú od dane oslobodené príjmy
vymedzené v § 8 ods. 1 písmeno r, ZDP, patrí odborníkovi za vykonanú prácu náhrada za
stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu, ak úhrn týchto príjmov
nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného
v informačnom systéme športu je za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v
športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Ak príjmy vymedzené v § 8 ods. 1 písm.
r ZDP presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto stanovenú hranicu,
pričom výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa určia rovnakým pomerom, ako
je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.
Z: A.Krištofová, T: trvale
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
Uznesenie 108/2017: VV ukladá sekretariátu mesačne zasielať členom VV a KoK hlásenie
o nových poistencoch a predaných členských známkach. Z: P. Dragúň, I. Ovečková; T: trvale
Uznesenie č. 8/2018: Výkonný výbor prerokoval a schvaľuje vekový limit, maximálny počet
detí pripadajúcich na vedúceho, vekové a kvalifikačné predpoklady vedúceho TOM
a pomocných vedúcich. Ukladá zakomponovať pravidlá pre priznávanie zlacneného
mládežníckeho tarifu do pripravovanej aktualizácie dokumentu Zásady prípravy zrazov.
Z: V.Gábriš, organizátori zrazov; T: trvale
Uznesenie č. 11/2018: Výkonný výbor schvaľuje zredukovanie počtu delegátov VV na
celoslovenské zrazy a stretnutia TOM. Ukladá zakomponovať úpravu (v prílohe tejto
zápisnice) do pripravovanej aktualizácie dokumentu Zásady prípravy zrazov.
Z: V.Gábriš, organizátori zrazov; T: trvale
U 50/2018: Výkonný výbor schvaľuje prizývanie zamestnankyne KST I. Ovečkovej na
zasadnutia VV ako zapisovateľky.
U 67/2018: V prípadoch vynútenej zmeny trasy TZT, VV si vyhradzuje kompetenciu
rozhodnúť, kadiaľ povedie náhradná trasa. Z: P.Dragúň, E.Škutová; T: trvale
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
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náklady na projekt samotný (na slovenskej strane je to vybudovanie zaistenej cesty via ferraty
na Predné Solisko, vytvorenie spoločnej databázy TZT, zariadenie školiacej miestnosti
a miestnosti pre správcu databázy spoločných TZT), personálne náklady a náklady na
propagáciu. Financovanie: Interreg 85 %, vklad vlastný 15 %, možnosť štátneho príspevku
10%, vlastný vklad KST 5%.
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.
Projekt bol schválený, dostal sa do výberu na realizáciu, so začiatkom od 1.10.2018.
___
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