Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Bratislave, dňa 8.2.2017

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov,
Bratislava, 8. februára 2017
Prítomní:
členovia VV: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Ziman, V.Gábriš, M.Herchl
prizvaní: I. Koller, L.Gancarčík, M.Heinrich, A.Mazániková, J. Pullmann, J.Puncochář,
D.Valúch, I.Ovečková
Ospravedlnili sa: T.Chudý
Program:
1. kontrola plnenia uznesení
P.Dragúň,
2. aktuálne úlohy majetkovej komisie (Chaty - plán opráv)
M.Herchl, I.Koller
3. návrh úprav VP (aktualizácia a priemet novely zákona o športe) M.Heinrich
4. príprava XVIII. VZ KST
D.Valúch
5. rôzne
1.Kontrola plnenia uznesení VV
vzhľadom na časovú náročnosť prerokovania návrhu zmien celého systému vykonávacích
predpisov, kontrola plnenia uznesení bola vypustená - posunutá na nasledujúce zasadnutie.
2. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (Chaty - plán opráv) M.Herchl, I.Koller
P.Dragúň privítal hostí z SHS JAMES I.Kollera a L. Gancarčíka.
I.Koller na úvod poďakoval za dobré spoluvlastnícke vzťahy a konštruktívne riešenie
všetkých vyskytujúcich sa problémov. SHS JAMES má záujem minimalizovať problematické
miesta vo vzťahu k nájomcom, zlaďovať stanoviská v otázkach účtovania, pravidiel, zásad
a pod. Rizikové oblasti: zveľaďovacie aktivity nájomcov – treba ich riadiť tak, aby to neboli
„čierne stavby“ v V. stupni ochrany (napr. terasa na Chate pri Zelenom plese); zmeny
subjektov v nájomných zmluvách.
M.Herchl - treba trvať na tom, aby chatári neprekračovali finančné limity, ktoré im
spoluvlastníci pridelili. Pri výbere dodávateľov treba nabádať chatárov, aby nezotrvávali len
pri svojich „tradičných“ dodávateľoch. Po zmene s.r.o nájomcu na Téryho chate bude zrejme
nesledovať súdny spor medzi Michalkovcami, do ktorého bude KST zatiahnutý ako svedok,
s tým treba rátať.
I.Koller - v ekonomickej oblasti je stále čo zlepšovať. Chatári sa niekedy iniciatívne púšťajú
do neodsúhlasených vecí, nedodrţujú postupy, v tom treba dôslednejšiu disciplínu. Dá sa to
dosiahnuť len tým, ţe neodsúhlasené náklady nebudú prefinancované. Voči chatárom treba
trvale bazírovať na kompletnosti vykazovania prác. Z kaţdej faktúry, resp. jej prílohy musí
byť jasné aký materiál bol pouţitý a koľko stála samotná práca. Taktieţ helikoptérové
vývozy/zvozy materiálu, alebo smetí treba dokladovať faktúrou od prepravnej firmy
a rozpisom nákladov na nosičov.
L.Gancarčík – KST a SHS JAMES sa musia zjednotiť v interpretácii, čo sa bude povaţovať
za príspevok nájomcu podľa nájomnej zmluvy (v limite 5 000 €), problematické sa to stalo na
Téryho chate a Zbojníckej chate, kde došlo počas uplynulého roku k zmene s.r.o.
I. Koller - pripravil čerpanie nákladov, korektnosť konzultoval s A. Krištofovou.
A.Krištofová – KST zvoláva najbliţšie stretnutie chatármi 26. – 27.4. 2017 na Zbojníckej
chate, do pozvánky (pripraví M.Herchl do 31.3.) bude treba uviesť, ţe vlastné prostriedky
vloţené do opráv v roku 2016 sú chatári povinní vydokladovať. V roku 2017 nás čakajú
inventarizácie, na stretnutí musíme konkretizovať zloţenie inventarizačných komisií
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a termíny, september by bol asi najlepší. Pre menovanie do IK prichádzajú do úvahy členovia
výkonného výboru, členovia majetkovej komisie KST, členovia kontrolnej komisie KST
a L.Gancarčík za SHS JAMES.
Uznesenie č. 7/2017: VV schvaľuje termín a miesto jarného stretnutia spolumajiteľov
s nájomcami vysokohorských chát nasledovne: 26. – 27.4. 2017 na Zbojníckej chate; za KST
sa zúčastnia P.Dragúň, A.Krištofová, členovia majetkovej komisie a dvaja členovia kontrolnej
komisie KST. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl, A.Mazániková T: podľa textu
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

A.Krištofová – ŠL TANAP-u vystavia na KST ako väčšinového vlastníka faktúru za nájom
pozemku (Chata pod Rysmi, Zbojnícka chata) s DPH, ale KST si pri refakturácii voči
spoluvlastníkovi nemôţe uplatňovať alikvótnu časť DPH. Rozdiel je cca 200 €.
L.Gancarčík – treba doplniť, resp. aktualizovať pozemkovú dokumentáciu. Chata pri Zelenom
plese – niektoré technické objekty patriace k chate v geodetickom zameraní nie sú, hoci
platíme nájom; chýba doklad o kolaudácii Téryho chaty; nájomná zmluva k pozemku pod
Zbojníckou chatou onedlho vyprší, bude obnovená za doterajších podmienok; Téryho chata –
máme LV na pozemok, ale nie na celý; čo bude s nosičským medziskladom na Hrebienku?
M.Herchl – chceli sme dosiahnuť aby ho mal nový vlastník zapísaný ako ťarchu na LV...
L.Gancarčík – reálnejšie bude dohodnúť sa s mestom a presunúť medzisklad na ich pozemok.
Uznesenie č. 8/2017: VV schvaľuje objednávku aktualizácie geodetického zamerania
vysokohorských chát v spoluvlastníctve. Súvisiace náklady budú spoluvlastníci znášať
v pomere vlastníckych podielov. Z: P.Dragúň, M. Herchl; T: 30.5.2017
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

I.Koller – citlivou témou sú zľavy. Významnú časť klientely tvoria českí horolezci a Český
horolezecký klub (má cca 10 000 členov) kompenzuje poskytnutú zľavu pre svojich členov
formou daru vo výške 100 tis. Kč/ročne, to je zhruba 3600 €. Momentálne sa o zľavu na
našich chatách zaujíma Maďarský horolezecký zväz, ktorý má asi 1400 členov. SHS JAMES
navrhuje a dáva KST na zváţenie analogický postup – zľavu poskytnúť, ale podmieniť ju
finančným darom vo výške 1 500 €.
P.Dragúň poďakoval hosťom z SHS JAMES za dobrú spoluprácu, za informácie a podnety
ktoré predniesli, uistil hostí, ţe VV sa nimi bude zaoberať.
3. Návrh úpravy vykonávacích predpisov (VP) KST (M. Heinrich)
V nadväznosti na prerokovanie návrhu úpravy stanov (priemet novely zákona o športe) VV
prerokoval a spripomienkoval návrh úpravy kompletnej sady VP KST:
VP 1/2011 o členstve
VP 2/2011 o organizácii (organizačný poriadok)
VP 3/2011 rokovací poriadok
VP 4/2011 volebný poriadok
VP 5/2011 o registrácii a hláseniach OaKaR a evidencii FO/PO v športe
VP 6/2011 o sekciách a komisiách
VP 7/2011 o hospodárení s majetkom
VP 8/2011 o obehu a účtovaní účtovných dokladov
VP 9/2011 o cestovných náhradách
VP 10/2011 o náhradách a odmenách v turistickom značení
VP 11/2011 návrh zrušiť, téma je obsiahnutá vo VP 8/2011
VP 12/2011 o kontrolnej komisii
VP 13/2011 o oceňovaní
VP 14/2011 o podujatiach IVV - návrh vyradiť zo systému VP do kategórie pravidiel pre
usporiadanie určitého typu podujatí, podobne ako Zásady organizovania zrazov KST, resp.
Pravidlá pretekov turistickej zdatnosti (PTZ).
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VP 15/2011 o daroch, reklame a sponzorstve
VP 16/2011 o pomenovaných turistických značených trasách
VP 17/2011 o sieti turistických ubytovacích objektov
VP 18/2011 o školeniach a seminároch
VP 19/2011 o školeniach a seminároch inštruktorov – odporúčanie zlúčiť VP 18 a 19,
podmienkou je súhlasné vyjadrenie Učebno-metodickej komisie
VP 20/2011 o identifikačných číslach
VP 21/2012 o ochrane osobných údajov
VP 22/2012 o archivácii
VP 23/2012 o propagácii
Uznesenie č. 9/2017: VV prerokoval komplexný návrh zmien v systéme vykonávacích
predpisov KST a s pripomienkami ho predloţí na schválenie valnému zhromaţdeniu. Ukladá
JUDr. M.Heinrichovi zapracovať pripomienky členov VV, ukladá sekretariátu zabezpečiť
distribúciu spripomienkovaného návrhu úprav stanov a VP na regióny tak, aby bola dodrţaná
30-dňová lehota pred termínom XVIII. VZ KST. Z: P.Dragúň, T: 20.2.2017
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č.10/2017: VV odporúča valnému zhromaţdeniu schváliť vypustenie VP 11/2011,
VP 14/2011 a VP 18/2011 zo systému vykonávacích predpisov nasledovne: VP 11/2011 bez
náhrady (téma je obsiahnutá vo VP 8/2011), VP 14/2011 (podujatia IVV) preradiť do
kategórie zásad, pravidiel, pokynov a podmienok pre určitý druh podujatí; VP 18/2011 bez
náhrady (téma je obsiahnutá vo VP 19/2011). Z: P.Dragúň, T: 24.3.2017
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

4. Príprava XVIII. VZ KST
A.Krištofová informovala o posledných úpravách v návrhu rozpočtu 2017 a komentovala
vyhodnotenie čerpania rozpočtu 2016.
Uznesenie č.11/2017: VV schvaľuje materiály pre rozposlanie na regióny – pre delegátov
a hostí XVIII. VZ KST: Pozvánku/program, Čerpanie rozpočtu 2016, Návrh rozpočtu 2017,
Hospodárenie s majetkom (prehľad výnosov z nájmu chát a celkových nákladov na ich
údrţbu, poistenie, revízie vyhradených zariadení, prenájom pozemkov a pod.).
Z: P.Dragúň, T: 20.2.2017
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

5. Rôzne
5.1 Aktuálna informácia: dnes,8.2. 2017 MŠVVaŠ SR (sekcia štátnej starostlivosti o šport)
zverejnilo Výzvu 2017-01.
Uznesenie č. 12/2017: VV ukladá sekretariátu v súčinnosti so Sekciou značenia pripraviť
a podať ţiadosť o dotáciu na značenie podľa usmernenia Výzvy 2017-01 MŠVVaŠ SR.
Z: P.Dragúň, I.Ovečková, T: 15.3.2017
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

5.2 P.Dragúň - poľská partnerská organizácia PTTK sa obrátila na KST s iniciatívou
spoločného cezhraničného projektu v rámci Interreg V-A PL – SK , Os I, priorita 6c zachovanie ochrana, propagácia a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva. Nositeľom
projektu má byť PTTK Rzeszow, vyšším administrátorom centrála horskej turistiky (COTG)
PTTK v Krakowe. Poliaci chcú cez projekt riešiť obnovu, resp. dobudovanie značených trás
peších, cyklistických, jazdeckých, v Malopolskom a Podkarpatskom vojvodstve, rozvoj
turistických web-portálov a zapojenie Open street map (u nás Freemap). Sekretariát KST
vyzval predsedov regiónov na území Ţilinského a Prešovského samosprávneho kraja na
predloţenie zodpovedajúcich námetov. Odpoveď poľskej strane pripraví T.Chudý.
5.3. VV prerokoval návrhy na ocenenia, doručené od predchádzajúceho zasadnutia.
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Uznesenie č. 13/2017: a) VV schvaľuje udelenie Plakety KST Jánovi Joklovi, udelenie
Zlatého odznaku KST Eve Klanicovej, udelenie Strieborného odznaku KST Kataríne
Zábojníkovej a Vojtechovi Truchlíkovi.
b) VV berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST: Čestné uznanie KST
– Ing. Juraj Dubovec, PhD, Augustín Dudáš, Jozef Ďurdík, Miroslav Chovanec, Benedikt
Kováč, Vlasta Kováčová, Alena Kubalíková, Ján Pekara, Ing. Miroslav Machyna, Miloš
Štaffen, Pavol Štaffen, Ing. Pavol Tandara, Ján Zábojník, Ľudovít Hubočan, Margita
Krutáková, Katarína Šupejová, Eva Michlovičová, Jana Kovaľová, Tatiana Krochmaľová;
Ďakovný list KST – Jozef Kalapos, Ladislav Bilek.
c) VV postupuje na schválenie valnému zhromaţdeniu KST návrh na udelenie Plakety
A.Lutonského pre Jána Halašu, Igora Goča, Annu Senkovú.
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

5.4 Pracovné cesty a rokovania.
Uznesenie č. 14/2017: VV schvaľuje účasť A.Krištofovej na školení Zákon o športe
a zdaňovanie, v Bratislave, v termíne 28.2.2017 a pracovnú cestu P.Dragúňa do Košíc
a Prešova v termíne 28.2.2017, na rokovanie s tamojšími VÚC a KOCR o spolupráci.
Z: P.Dragúň, A.Krištofová; T: podľa textu.
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

5.5 Zimný zraz KST v roku 2018 bude o týţdeň skôr.
Uznesenie č. 15/2017: Na základe poţiadavky organizátorov z Oščadnice VV schvaľuje
zmenu termínu 51. ZZ KST v Oščadnici, ktorý bude zároveň aj 10. MZZT, na 25. - 28. január
2018, ukladá opraviť takto Poverenie pre organizátorov. Z: V.Gábriš, T: 24.3.2017
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

5.6 Mesto Piešťany iniciovalo obnovenie Chodníka Karla Dominu.
Uznesenie č. 16/2017: 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, T: 30.6.2017
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

5.7 Vyuţitie nálepky „Partner KST – priateľ turistiky“.
Uznesenie č. 17/2017: VV ukladá sekretariátu rozposlať nálepku Partner KST – priateľ
turistiky všetkým poskytovateľom zliav z ceny ubytovania pre členov KST.
Z: P.Dragúň, D.Valúch; T: 31.3.2017
Hlasovanie: ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0

Po vyčerpaní programu predseda ukončil zasadnutie pribliţne o 16.00 hod.
Zapísali: D. Valúch, generálny sekretár; I. Ovečková, sekretár KST.
Peter Dragúň
predseda Klubu slovenských turistov
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