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Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
16. marca 2022 v Bratislave
Prítomní:
Členovia VV: P. Dragúň, A. Krištofová, M. Ziman, V. Gábriš, Ľ. Calpaš, J. Polomský.
Prizvaní: A. Mazániková, K. Žákovičová, D. Valúch, I. Ovečková.
Ospravedlnili sa: J. Pullmann
O 09.00 predseda P. Dragúň privítal účastníkov zasadnutia VV KST, požiadal o prípadné
doplnenie programu navrhnutého v pozvánke:
1. Kontrola plnenia uznesení VV
P. Dragúň, D. Valúch
2. Podnety zo stretnutia s predsedami regiónov/sekcií/komisií
P. Dragúň
3. Poznatky z nábehu informačného systému (tvorba objednávok)
P. Dragúň
4. Aktuálne úlohy sekcie značenia (značkársky softvér)
A. Krištofová
5. Možnosti doplnkového financovania KST províziou z poistných zmlúv
M. Ziman
6. Aktuálne úlohy majetkovej komisie
J. Polomský
7. Aktualizácia VP (VP 4/2011 a VP 8/2011)
P. Dragúň, A. Krištofová
8. Príprava VZ (priebeh regionálnych VZ, príprava aktívov sekcií) P. Dragúň, D. Valúch
9. Rôzne
Uznesenie 40/2022: Výkonný výbor Klubu slovenských turistov (ďalej len VV KST)
schvaľuje program zasadnutia.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

Zoznam písomných podkladov k jednotlivým bodom programu:
k bodu č.1: príslušná časť zápisnice z februárového zasadnutia s aktualizovaným komentárom
k bodu č. 2: podnety zo stretnutia s predsedami regiónov/sekcií/komisií odoslané e-mailom
k bodu č. 3: žiadne
k bodu č. 4: žiadne
k bodu č. 5: žiadne
k bodu č. 6: žiadne
k bodu č. 7: návrh VP 4/2011 a VP 8/2011 odoslaný e-mailom
k bodu č. 8: žiaden
k bodu č. 9: žiadne
1. Kontrola plnenia uznesení
Splnené uznesenia: 125/2021, 5/2022, 7/2022, 13/2022, 16/2022, 24/2022, 27/20277,
31/2022, 35/2022, 36/2022, 38/2022, 39/2022
Zrušené uznesenia: 45/2021
Uznesenia presunuté do dlhodobých úloh: v samostatnej prílohe
Uznesenia v sledovaní:
Uznesenie 45/2021: Výkonný výbor KST ukladá sekcii značenia doplniť sekciu na plný počet
členov, teda deväť, prerozdeliť práce v sekcii tak, aby boli vykonávané včas a správne.
Z: E. Škutová, T: ihneď a trvale.
Stav: rozhodnutím VV KST zrušené, Vypúšťa sa zo sledovania.
Riešenie sa očakáva s voľbou nového zloženia sekcie. Vzhľadom k nutnosti posilniť sekciu
značenia výkonný výbor prijal uznesenie.
Uznesenie 41/2022: VV KST schvaľuje zvýšenie počtu členov sekcie značenia nad 9, do 13.
Ukladá premietnuť to do vykonávacieho predpisu VP 6/2011 o sekciách a komisiách KST.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.
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Uznesenie 104/2021: Výkonný výbor KST ukladá predsedníčke Sekcie mládeže KST M.
Maxianovej doplniť k dokladu IDV242021 prezenčnú listinu z 1. kola Slovenského pohára
TOB zmiešaných dvojíc v Podhájskej. PT.: 31.5.2022.
Stav: Plynie predĺžený termín. Prezenčnú listinu bude možné doplniť až na začiatku novej
súťažnej sezóny 2022, keď sa zúčastnení opäť stretnú na pretekoch.
Uznesenie 105/2021: Výkonný výbor KST ukladá zorganizovať stretnutie spoločnej
majetkovej komisie s SHS James a nájomcami. Z.: J. Polomský, PT.: február 2022
Stav: stretnutie bolo odložené, nový termín: 12.4.-13.4.2022, Chata pri Zelenom plese.
Uznesenie 125/2021: Výkonný výbor KST schválil zmenu vykonávacieho prepisu KST č.
2/2011, organizačný poriadok, s pripomienkami, s účinnosťou od 1. januára 2022.
KoK žiadala doplniť k VP 2/2011 výklad/usmernenie k možnosti paralelného členstva v KST.
Splnené. Vypúšťa sa zo sledovania. Vyriešené tým, že informačný systém akceptuje člena len
v jednom klube. Ktorý klub prvý odošle objednávku, v tom bude člen registrovaný. V druhom
bude „hosťovať“.
Uznesenie 4/2022: VV ukladá organizačnej komisii zverejniť na webe KST výzvu, že KST
hľadá dodávateľa aplikácie do mobilu, ktorá by slúžila ako elektronická
alternatíva tradičného papierového členského preukazu.
Stav: zatiaľ nesplnené. Vyjasňujeme si, čo požadujeme od aplikácie, kompletizujú sa
požiadavky. Malo by ísť o aplikáciu v mobile s modulárnym riešením funkcionality
presahujúcej možnosti tradičného preukazu:
• osobná identita člena/QR kód, klubová príslušnosť,
• platnosť/potvrdenie o zaplatení členského na daný rok,
• odbornosť/potvrdenie absolvovania kurzu (inštruktor, značkár, rozhodca TOB),
• poistenie,
• prihlásenie sa na odber newslettra (aktuality KST).
Uznesenie 5/2022: VV schvaľuje s pripomienkami usmernenie pre regióny, sekcie a komisie
k vyslaniu delegátov a podaniu personálnych návrhov na volebné 23. VZ KST. Ukladá:
• po zapracovaní pripomienok usmernenie rozposlať predsedom regiónov, sekcií
a komisií,
• vytipovať vhodné priestory a zarezervovať ich na termín 23. VZ KST, 3.-5. júna
2022.
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 23.VZ KST bude v hoteli KLAR, L. Mikuláš.
Uznesenie 7/2022: VV schvaľuje:
- príspevok pre organizátora 53. ZZ KST z rozpočtu KST 2022 vo výške 2 000 €
- delegáta VV KST na podujatie, bude ním V. Gábriš.
Stav: Delegát V. Gábriš informoval členov o svojej účasti a dojmoch z organizácie zrazu.
Vyjadril spokojnosť s pripravenosťou a priebehom. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 42/2022: VV KST schvaľuje udelenie Poďakovania organizačnému štábu 53.
zimného zrazu turistov KST.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

Uznesenie 9/2022: VV schvaľuje príspevok pre organizátora 68. CZ KST a 52. stretnutia
TOM z rozpočtu KST 2022 vo výške 3 000 €.
Stav: termín plynie
Uznesenie 10/2022: VV schvaľuje úhradu spoluorganizátorského príspevku 500 € na IV.
MLZT Ustrzyki Górne, PL a ukladá zverejniť info o spôsobe prihlasovania sa na podujatie.
Stav: príspevok bol uhradený, informácia (PL/ENG) je na webe zverejnená bez slovenského
prekladu. Doplniť informáciu o spôsobe prihlasovania sa. Je potrebné pripraviť a zverejniť
prihlasovací formulár.
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Uznesenie 13/2022: VV splnomocňuje štatutárov osloviť Romana Šulhánka s ponukou
vykonávať pre KST právne služby. Rozsah týchto služieb a zodpovedajúci honorár bude
špecifikovať v návrhu Zmluvy o poskytovaní právnych služieb, podliehajúcej schváleniu
výkonným výborom KST.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 43/2022: VV KST poveruje M. Zimana pripraviť konkrétny návrh úpravy stanov
v zmysle vypracovaného stanoviska JUDr. Romana Šulhánka. T: 20.4.2022
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

Uznesenie 14/2022: VV ukladá J. Polomskému pripraviť 2-mesačnú výpoveď doterajšej
zmluvy so spoločnosťou TATRAHASIL s.r.o. z dôvodu prenesenia povinnosti na nájomcov.
Stav: zatiaľ nesplnené.
Uznesenie 16/2022: VV schvaľuje aby sa garantom odznaku 100 jarných kilometrov (100
JKM) stal KST, sekcia PT, ukladá propagačnej komisii pripraviť vydanie odznaku 100 JKM
2022, v náklade 600 ks.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Odznak bol vyrobený, prvá edícia je už viac-menej
predaná, doobjednané 500 ks. Pripraviť info pre kluby/regióny ako si ho môžu objednať,
zároveň požiadať aby avizovali predbežný záujem o odznak 100 JKM 2023.
Uznesenie 21/2022: VV ukladá propagačnej komisii využiť projekt obnovy studničiek na
propagáciu verejnoprospešných aktivít KST na webe a na sociálnych sieťach.
Stav: nesplnené
Uznesenie 23/2022: VV KST schvaľuje:
a) výmenu obkladov, okien a dverí prízemného podlažia Chaty pri Zelenom plese
v nájomcom predloženom rozsahu, limitovanom rozpočtom 128 470,00 €,
b) angažovanie stavebnej firmy nájomcu T. Petríka na základe zmluvy o dielo, s realizáciou
v priebehu roka 2022.
Stav: v plnení. Čaká sa na SHS James, kde zmluvu schvaľuje valné zhromaždenie.
Uznesenie 24/2022: ukladá pripraviť Zmluvu o dielo s T. Petríkom ako realizátorom opráv
a prác schválených uznesením 23/2022. Z.: A. Krištofová, T: 16.2.2022
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 25/2022: VV KST poveruje L. Gancarčíka prípravou novej nájomnej zmluvy so
spoločnosťou Tatra Mountain Rezort a.s. k pozemku na Hrebienku, na ktorom je umiestnený
medzisklad nosičov zásobujúcich Zbojnícku, Téryho a Zamkovského chatu.
Z: J. Polomský, T: 30.4.2022
Termín plynie. Návrh NZ pripravuje A.Kalinčík (právne služby pre Zamkovského chatu).
Uznesenie 26/2022: VV ukladá sekretariátu zabezpečiť zviazanie všetkých doteraz vydaných
a nezviazaných ročníkov časopisu Krásy Slovenska. Z: P.Dragúň, T: 30.5.2022.
Termín plynie
U 27/2022: Výkonný výbor Klubu slovenských turistov (ďalej len VV KST) schvaľuje
program zasadnutia, s presunom bodu č. 3 ako bod č. 2.
Vypúšťa sa zo sledovania
U 28/2022: VV KST poveruje Radoslava Kohuta zabezpečiť vo vlastnej réžii nábeh pilotného
e-shopu KST so sortimentom drobných úžitkových predmetov a odevných súčiastok
s vyobrazením loga KST (tzv Merch), za ktoré bude odvádzať „poplatok za používanie loga
KST“ podľa dohodnutého cenníka a počtu predaných predmetov. Z: A. Krištofová, R. Kohut,
T: apríl 2022
Stav: Termín plynie
U 30/2022: VV KST schvaľuje objem platenej propagácie KST na sociálnych sieťach na rok
2022 v limite 800 €, ukladá propagačnej komisii priebežne pripravovať na každý mesiac
návrh cielených krátkodobých propagačných aktivít (téma/na koľko dní/cena), ktoré bude
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admin sociálnych sietí Tomáš Grman transparentne platiť platobnou kartou KST. Z: P.
Dragúň, T. Grman, T: od marca 2022
Stav: termín plynie
U 31/2022: VV KST schvaľuje návrh propagačnej komisie na zakúpenie vlogovacieho
fotoaparátu (fotoaparát-kamera špecializovaný na tvorbu video-blogov) model SONY ZV E10
s príslušenstvom (pamäťová karta, ochranné puzdro) v cenovom limite 850 € a jeho pridelenie
adminovi sociálnych sietí KST T. Grmanovi. Z: A. Krištofová, T. Grman; T: 28.2.2022
Stav: fotoaparát bol objednaný. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 32/2022: VV KST ukladá predsedovi sekcie značenia predkladať doklady výpočet
podkladov na mzdy značkárov- hrubá mzda kontrolnej komisii na kontrolu priebežne, vždy
v lehote 10 dní po ukončení štvrťroka.
Z: L. Calpaš, predseda sekcie značenia, T: trvale.
Stav: termín plynie
Uznesenie 33/2022: VV KST ukladá pripraviť a v termíne podať na MNO SR žiadosť
o poskytnutie dotácie na osadenie koncových pamätných kameňov na začiatku a konci Cesty
hrdinov SNP. Z: M. Ziman, I. Ovečková, T: 31.3.2022
Stav: termín plynie
Uznesenie 34/2022: VV KST ukladá pripraviť a neodkladne poslať majiteľom pozemkov na
ktorých stoja koncové smerovníky Cesty hrdinov SNP (pod hradom Devín a v Dukelskom
priesmyku) žiadosť o súhlas s umiestnením pamätného kameňa v bezprostrednej blízkosti
turistického smerovníka. Z: L. Calpaš, D. Valúch, T: 28.2.2022
Stav: žiadosti boli odoslané, čakáme na vyjadrenia úradov.
Uznesenie 35/2022: VV KST súhlasí s pracovnými cestami
•

A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do Zvolena a späť, 21.2. 2022, za účelom
odovzdania účtovných dokladov audítorovi,
• A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do obce Hrabušice a späť, po 16.3.2022,
z dôvodu rokovania so starostkou obce – konzultácia k príprave letného zrazu
• P. Dragúňa z Nitry do Bratislavy a späť, 15.2.2022, na konzultáciu s právnikom
pripravujúcim poslanecký návrh zákona o turistických trasách.
• A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do Bratislavy a späť 21.-23.2.2022, z dôvodu
účasti na rokovaní na MŠVVaŠ (21.2), účasti na zasadnutí sekcie značenia (22.2.)
a účasti na vypratávacej brigáde v sídle KST (23.2.)
• P. Dragúňa (z Nitry), M. Zimana (z Vyhní), na cestu do Bratislavy a späť,
23.2.2022 z dôvodu prípravy miestnosti predsedu na renováciu (triedenie
dokladov, presun do skladu v garáži a pod).
Cesty boli realizované, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 36/2022: VV KST poveruje L. Gancarčíka podať ohlášku na príslušnom
stavebnom úrade (obec Vysoké Tatry) k zámeru vykonania opráv a udržiavacích prác na
Chate pri Zelenom plese v nájomcom predloženom rozsahu (výmena okien, dverí
a vonkajšieho obloženia prízemného podlažia chaty).
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 38/2022: Výkonný výbor KST udeľuje: Medailu KST Ing. Dušanovi Mišíkovi,
členovi KST Ružomberok, Silvestrovi Brtkovi, členovi TOM Likavka, Alexandrovi
Gašparíkovi a Jozefovi Michnovi, členom KT Slovnaft Bratislava; Zlatý odznak KST:
Viktorovi Smoľakovi, členovi KST Chemko Strážske; Strieborný odznak KST Dane
Joštiakovej, členke KST ŠKM Stará Ľubovňa, Ing. J. Jevinovi, Ing. M. Kačurovi, J.
Demčákovi, Jane Kovaľovej, Eve Michlovičovej, Monike Šuľovej, členom KST Chemko
Strážske.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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Uznesenie 39/2022: VV schvaľuje objednávku:
•

04/2022, priestory so stravou pre neformálne stretnutie VV KST s predsedami
regiónov, sekcií a komisií KST, v penzióne Brest, Jasenská dolina, termín 4.6.3.2022; AKR Tour s.r.o., IČO 36399876, DIČ: 2020122181, celková cena bude
závisieť od počtu účastníkov a dĺžky ich pobytu.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
2. Podnety zo stretnutia s predsedami regiónov/sekcií/komisií
Výkonný výbor KST zobral na vedomie zápis generálneho sekretára zo stretnutia. Do
najbližšieho zasadnutia pripraví závery.
3. Poznatky z nábehu informačného systému (tvorba objednávok čl. známok)
P. Dragúň informoval, že už väčšina regiónov ku dnešnému dňu objednala známky
prostredníctvom systému. Programátori pripravili možnosť exportu poistencov/zoznamu osôb,
ktoré si kúpili známky. Systém ešte má rôzne „muchy“ ale pracuje, chyby, ktoré sa vyskytli,
sú priebežne odstraňované prostredníctvom dobrovoľnej technickej podpory na adrese
is@kst.sk. Väčšina užívateľov po prekonaní počiatočného odporu voči novinke pripúšťa, že
im systém prácu neskomplikuje, ale uľahčí. A. Mazániková: dobrovoľník poskytujúci
technickú podporu robí veľmi záslužnú prácu, sú to desiatky hodín práce, zaslúži si odmenu.
Vyzvala členov VV aby si do nasledujúceho zasadnutia premysleli jej primeranú výšku.
Výkonný výbor vzal informáciu na vedomie
4. Aktuálne úlohy sekcie značenia (značkársky softvér)
A. Krištofová informovala, že 15.3.2022 sa uskutočnilo testovanie softvéru pre značenie, pri
ktorom zostali viaceré otázky otvorené - napríklad či bude fungovať 3-stupňový model
kontroly značkárskych výkonov (prvá kontrola – predseda KZ, druhá – jeden z troch
poverených kontrolórov pre úseky Západ, Stred, Východ, tretia - predseda sekcie). Ďalej je
otázne: ohodnotenie značkárov, kapacita systému na objem zasielanej fotodokumentácie
značkárskych výkonov a ďalšie. Rok 2022 bude kritický, pokiaľ nebude štandardizovaný
spôsob kontroly hlásení o výkone značkárskych prác. Program sa stále dolaďuje, sekcia
značenia má záujem prezentovať program 30.4.2022 na aktíve sekcie. Aktívu sa zúčastnia A.
Krištofová aj P. Dragúň. Výkonný výbor vzal informácie na vedomie.
5. Možnosti doplnkového financovania KST províziou z poistných zmlúv
M. Ziman na neformálnom stretnutí s predsedami regiónov opätovne vyzval na lepšie
využívanie potenciálu doplnkového financovania KST províziou z poistných zmlúv
zverených do správcovstva maklérskej spoločnosti NFA Group (spoločnosť zaoberajúca sa
sprostredkovaním finančných produktov bežným ľuďom). K tomu treba podchytiť
okrem poistných zmlúv KST aj poistné zmluvy členov (poistenie auta, domácnosti,
akékoľvek poistenie). Povedomie členov KST o možnosti optimalizovať svoje poistenie
a zároveň tým pomôcť svojej organizácii je stále slabé. Treba využiť aplikáciu nových
technológií do systému KST a informovať členskú základňu ako na to. Na nový web KST je
potrebné umiestniť prelink na spoločnosť NFA, umožňujúci interaktívne pracovať
s poisteneckými možnosťami, prípadne sa kontaktovať na zástupcu NFA, ktorý záujemcovi
pomôže nájsť lepší poistný produkt. Člen KST na tom môže získať a KST tiež.
6. Aktuálne úlohy majetkovej komisie
J. Polomský informoval o prácach na chatách:
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•

Zbojnícka chata - doplnenie fotovoltiky; nejde o náhradu starého systému za nový ale
o rozšírenie, doplnenie na vyšší výkon. Bude to znamenať väčšie zaťaženie strechy,
musí sa k tomu vyjadriť statik.
• Téryho chata – odstraňujú sa nedostatky uvedené v revízii elektro-zariadení.
VV vzal informácie na vedomie.
7. Aktualizácia VP (VP 4/2011 a VP 8/2011)
Uznesenie 44/2022: VV KST schvaľuje aktualizovanú prílohu k vykonávaciemu predpis VP
8/2011 o obehu a účtovaní účtovných dokladov.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

A. Krištofová navrhla zvýšenie príspevku na ubytovanie z 20 €/noc/osoba na 25 €/noc/osoba.
Uznesenie 45/2022: VV KST schvaľuje úpravu vykonávacieho predpisu VP 8/2011 o obehu
a účtovaní účtovných dokladov v článku XI, bod 4., odst. 4); bod 5., odst. 3); bod 6., odst. 1);
bod 7., odst. 10); tak, že poskytnutie náhrady za preukázané výdavky ubytovania sa zvýši
pôvodnej čiastky 20 Eur na osobu za noc na novú 25 Eur na osobu za noc.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

V diskusii na stretnutí v Jasenskej doline sa ujasňovalo, čo je sekcia, čo je aktív sekcie a čo
má aktív sekcie vygenerovať.
Uznesenie 46/2022: VV KST ukladá aktualizovať vykonávací predpis VP 6/2011 o sekciách
a komisiách. Z: A. Krištofová, T.:20.4.2022
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

8. Príprava VZ (priebeh regionálnych VZ, príprava aktívov sekcií)
VV KST sa zaoberal pravidlami delegovania zástupcov regiónov na aktívy sekcií, len
čiastočne aj delegovaním zástupcov VV na aktívy, keďže väčšina sekcií zatiaľ miesto
a termín svojho aktívu nenahlásila.
9. Rôzne
9.1 Pracovné cesty
Uznesenie 47/2022: VV KST súhlasí s pracovnými cestami
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do Zvolena a späť, 18.3.2022, za účelom
odovzdania účtovných dokladov audítorovi,
A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do obce Hrabušice a späť, 21.-22..3.2022,
z dôvodu rokovania so starostkou obce – konzultácia k príprave letného zrazu,
A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do Prahy a späť, 25.-27.3.2022, účasť na
Konferencii Klubu českých turistov,
P. Dragúňa z Nitry do Bratislavy a späť, prijatie nového pracovníka sekretariátu,
1.4.2022,
A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do Bratislavy a späť, 1.4.2022,
A. Krištofovej z Tekovskej Breznice na Chatu pri Zelenom plese a späť 12.13.4.2022, stretnutie majetkovej komisie s chatármi,
P. Dragúňa z Nitry na Chatu pri Zelenom plese a späť 12.-13.4.2022, stretnutie
majetkovej komisie s chatármi,
K. Žákovičovej z Rišňoviec na Chatu pri Zelenom plese a späť 12.-13.4.2022,
stretnutie majetkovej komisie s chatármi,
J. Polomského zo Žiliny na Chatu pri Zelenom plese a späť do Liptovského
Mikuláša, 12.-13.4.2022, stretnutie majetkovej komisie s chatármi,
A. Krištofovej z Tekovskej Breznice na Chatu pri Zelenom plese a späť 12.13.4.2022, stretnutie majetkovej komisie s chatármi,
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•

D. Valúcha z Bratislavy do Bechyně (ČR) a späť, 1.-3.4.2022 na pracovné
stretnutie Multiplier Sport Event, organizované ERA-EWV-FERP ohľadom
značkovania turistických značkovaných trás.

ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

9.2 Ocenenia
Uznesenie 48/2022: Výkonný výbor KST udeľuje: Medailu KST Štefanovi Sládečkovi,
členovi KST Iskra Matador, Miroslavovi Bartíkovi, členovi TK Liptovské Sliače; Zlatý
odznak KST Františkovi Vajdovi, členovi TK Liptovské Sliače, Bystríkovi Antolovi, členovi
TK Liptovské Sliače, Dušanovi Sliackemu, členovi TK Liptovské Sliače, Rudolfovi
Pribulovi, členovi KST Častá; Strieborný odznak KST Ladislavovi Littvovi, členovi TK
Liptovské Sliače, Jánovi Ovadovi, členovi TK Liptovské Sliače, Lenke Lakovej, členke TK
Liptovské Sliače, Robertovi Jackovi, členovi TK Liptovské Sliače.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

9.3 Objednávky
Uznesenie 49/2022: VV schvaľuje objednávku:
• 05/2022, na mieru vyrobená kancelárska nábytková zostava (úložný regálový systém)
pre sídlo KST, od živnostníka Vladimíra Zaťka, Tekovská Breznica 567, IČO:
41414861, DIČ: 2074115758, v celkovej cene 2470,00 € bez DPH,
• 06/2022, renovácia kancelárie v sídle KST (nová podlaha, oprava stien, montáž
stropného podhľadu) od živnostníka Tomáša Gálika, Vyhne 336, IČO: 43301649,
DIČ: 1075792058, v celkovej cene 8000,00 €,
• 07/2022, rezervácia priestorov s ubytovaním a stravovaním, na zabezpečenie valného
zhromaždenia KST 2022, od obchodnej spoločnosti Hotel KLAR, 1. mája 1741/117
Liptovský Mikuláš, IČO: 51805472, IČ DPH: SK2120782488, celková cena bude
vypočítaná podľa cenovej ponuky a bude závisieť od počtu účastníkov a dĺžky ich
pobytu,
• 08/2022, výroba 500 ks odznakov 100 Jarných kilometrov, od obchodnej spoločnosti
ARNOLD s.r.o. - výroba odznakov, Alstrova 219, 831 06 Bratislava; IČO: 46631542,
IČ DPH: SK 2023530718, v celkovej cene 520,00 € (doobjednanie odznakov).
• 09/2022, 1-ročná termínovaná licencia ArcGIS pre neziskovú organizáciu - ArcGIS
Desctop Advanced Single Use Non-profit, od obchodnej spoločnosti ArcGeo
Information Systems, spol. s.r.o., Blagoevova 9, Bratislava, IČO: 31354882, IČ DPH:
SK 2020317761, v celkovej cene 288,00 €,
• 10/2022, digitálny vlogovací fotoaparát Sony ZV-E10 s príslušenstvom, od obchodnej
spoločnosti Alza.cz, a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, IČO 27082440,
v celkovej cene 744,53 €,
• 11/2022, internetová propagácia KST počas roka 2022 na portáli cestovného ruchu
www.lexikon.sk formou priebežného celoročného uverejňovania turistických tém, od
obchodnej spoločnosti ASTOR Slovakia, s.r.o., Benediktiho 5, 811 05 Bratislava,
IČO: 36218146, DIČ: 2020162078, v celkovej cene 490,00 €.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

9.4 Kontrola účtovných dokladov
A. Mazániková konštatovala, že pri kontrole účtovných dokladov našla nesúlad
s vykonávacími predpismi KST. Podľa Dodatku k správe č.5/2021 z kontroly účtovných
dokladov KST na základe uzavretej zmluvy č. 0294/2021SŠ s MŠVVŠ SR pre oblasť športu
v roku 2021 za 9. až 12. mesiac 2021, podľa článku II., odst. 3., písmena c) došlo
k neoprávnenému poskytnutiu náhrad za ubytovanie vo výške 52 €. Kontrolór odporúča
výkonnému výboru zaviazať značkára k vráteniu rozdielu.
Uznesenie 50/2022: VV KST ukladá Vladimírovi Chrapčiakovi vrátiť do pokladne KST 52 €.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.
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9.5 Ponuka spoločnosti Metlife
P. Dragúň informoval, že bol oslovený Poisťovňou MetLife (predtým Amslico), ktorá
vypracovala konkurenčnú ponuku pre hromadné poistenie turistov, členov KST. VV KST
prediskutoval návrh MetLife v porovnaní s podmienkami terajšej HPZ (Poisťovňa UNION).
Uznesenie 51/2022: VV KST rozhodol neprijať návrh spoločnosti MetLife na hromadné
poistenie členov KST.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

9.6 Vyznačenie jazdeckej trasy z dotácie MŠVVŠ SR
A. Krištofová a sekcia značenia dostali požiadavku od sekcie jazdeckej turistiky na
vyznačenie jazdeckej trasy. Vyznačenie tejto trasy sa však nedostalo do Zoznamu plánu
značenia a obnovy značenia turistických trás, ktorý je záväznou prílohou ku Zmluve o
podpore národného športového projektu v roku 2022, MŠVVŠ SR. Pokúsime sa požiadať
MŠVVŠ o výmenu niektorej pešej trasy za jazdeckú, je však možné, že ministerstvo zmeny
v prílohe odmietne akceptovať.
Uznesenie 52/2022: VV KST schvaľuje vyznačenie navrhnutej jazdeckej trasy z vlastných
zdrojov KST, ak nebude možné jej dodatočné zaradenie do Zoznamu plánu značenia a
obnovy značenia turistických trás, ktorý je záväznou prílohou k Zmluve o podpore národného
športového projektu, uzavretej s MŠVVŠ SR na rok 2022.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

9.7 Meškajúce splátky za RZ Kokava
A. Krištofová informovala, že pán Erik Hanyus, konateľ spoločnosti HR 2008 Consulting
s.r.o., chronicky nedodržuje splátkový kalendár platieb za turistický objekt v Kokave, ktorý
od KST odkúpil. Členovia VV KST poverili A. Krištofovú aby s E. Hanyusom komunikovala
v tom duchu, že KST je ešte ochotný predĺžiť splátkový kalendár, no ak platby nebudú
prichádzať, predávajúci od kúpnopredajnej zmluvy odstúpi.
Po vyčerpaní programu, krátko po 17.00 predsedajúci ukončil zasadnutie.
Zapísala: Ida Ovečková

Peter Dragúň
predseda Klubu slovenských turistov
PRÍLOHY:
• Prezenčná listina,
• dlhodobé uznesenia.
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