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Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

 20. apríla 2022 v Bratislave 

 

Prítomní:  

Členovia VV: P. Dragúň, A. Krištofová, M. Ziman, V. Gábriš, Ľ. Calpaš (približne od 14:00), 

J. Polomský 

Prizvaní: A. Mazániková, J. Pullmann, D. Valúch, M. Žáková, I. Ovečková 

Ospravedlnili sa: K. Žákovičová 

 

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.  Informácia organizačnej komisie  (regionálne VZ, aktívy sekcií) D. Valúch 

       4.  Aktuálne úlohy majetkovej komisie     J. Polomský 

       5.  Príprava aktualizácie stanov a VP (VP 6/2011)  M. Ziman, A. Krištofová 

       6.  Príprava 23. VZ KST      P. Dragúň, D. Valúch                          

       7.  Rôzne 

         

Uznesenie 53/2022: Výkonný výbor Klubu slovenských turistov (ďalej len VV KST) schvaľuje 

program zasadnutia. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 
 

Zoznam písomných podkladov k jednotlivým bodom programu:  

k bodu č.1: príslušná časť zápisnice z marcového 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: návrh aktualizácie Stanov KST a upravený VP 6/2011 odoslané e-mailom 

k bodu č. 6: žiadne 

k bodu č. 7: žiadne 

 

Kontrola plnenia uznesení na aprílovom zasadnutí VV KST 20.4.2022 

Splnené uznesenia: 105/2021, 40/2022, 41/2022, 42/2022, 43/2022, 44/2022, 45/2022, 

46/2022,47/2022, 48/2022, 49/2022, 51/2022 

Zrušené uznesenia: 14/2022 

Uznesenia presunuté do dlhodobých úloh:  

 

Uznesenia v sledovaní: 

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. 

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 

Splnené, vypúšťa sa. Uskutočnilo sa 12.-13.4.2022 na Chate pri Zelenom plese. J. Polomský 

informoval, pozri bod 4. tejto zápisnice, pripraví zápis zo stretnutia.  
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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. 

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).  

Ako nositeľ úlohy bol určený R. Kohut.. 

Uznesenie 9/2022: VV schvaľuje príspevok pre organizátora 68. CZ KST a 52. stretnutia TOM 

z rozpočtu KST 2022 vo výške 3 000 €. 

Termín plynie. Informácia je na webe zverejnená, vrátanie prihlášky. A. Krištofová zmienila, 

že je potrebné schváliť zrazový odznak. D. Valúch skonštatoval, že odznak spĺňa požiadavku 

KST, že grafika má obsahovať logo KST. VV KST nemá voči odznaku námietky. 

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.  

Príspevok bol uhradený, český variant propozícii je dostupný, treba pripraviť slovenský 

a zverejniť prihlášku. 

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. 

Uznesene zrušené. Nesprávna formulácia. 

Na zasadnutí zmiešanej majetkove komisie 13.-14.4.2022 boli nájomcovia upozornení, že 

v zmysle aktuálnych nájomných zmlúv, po zabezpečení východiskových revízií vyhradených 

technických zariadení (VTZ) na náklady spolumajiteľov, preberajú nájomcovia starostlivosť 

o stav VTZ na svoju zodpovednosť a náklady. Spoločnosť Tatrahasil bude naďalej 

zabezpečovať základný výkon funkcie technika požiarnej ochrany ako aj bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci (PO a BOZP) v zmysle pripravovanej úpravy mandátnej zmluvy so 

spolumajiteľmi, vrátane návrhu opatrení nad rámec mandátnej zmluvy. Nájomcovia (chatári) si 

po dohode o termínoch a cenách budú objednávať a platiť služby ako: pravidelné školenia o 

ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok, organizovanie 

a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov, zabezpečenie  odborných  prehliadok 

a skúšok technických zariadení (prenosné hasiace prístroje, hydranty, komíny, elektrické 

zariadenia vrátane fotovoltiky, bleskozvody)v zmysle platných legislatívnych predpisov. 

Povinnosťou nájomcov je predkladať majiteľom záznamy z vykonaných kontrol  a revízií 

(výtlačok revíznej správy a pod.). Pri ukončení nájmu je chatár povinný spolu s inventárom 

odovzdať dôsledne vedenú dokumentáciu kontrol a revízií VTZ. Zrušené uznesenie 14/2022 sa 

nahrádza novým uznesením v predmetnej veci: 

Uznesenie 54/2022: Výkonný výbor KST ukladá predsedovi majetkovej komisie  pripraviť 

v súčinnosti so spolumajiteľom (SHS JAMES) aktualizáciu mandátnej zmluvy, zohľadňujúcu 

aktuálnu úpravu nájomných zmlúv a prenášajúcu časť povinností spolumajiteľov na nájomcov. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

Uznesenie 21/2022: VV ukladá propagačnej komisii využiť projekt obnovy studničiek na 

propagáciu verejnoprospešných aktivít KST  na webe a na sociálnych sieťach. 

Nesplnené. 

Uznesenie 23/2022:  VV KST schvaľuje: 
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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. 

Zmluvu o dielo  už schválilo aj VZ spolumajiteľa, je pripravená na podpis.  

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. Majiteľom pozemkov (Tatra Mountain Resorts) bol predložený návrh nájomnej 

zmluvy. Čakáme na vyjadrenie. 

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 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  

Termín plynie. M. Ziman zmienil, že je potrebné zakomponovať do niektorého vykonávacieho 

predpisu KST podmienky použitia loga KST. 

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 admin 

sociálnych sietí Tomáš Grman transparentne platiť platobnou kartou KST.  

Z: P. Dragúň, T. Grman, T: od marca 2022 

Termín plynie. 

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 a predseda sekcie značenia, T: trvale.  

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  

Splnené, žiadosť bola v termíne podaná. 

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 

Žiadosti boli odoslané, čakáme na vyjadrenia príslušných úradov. 

Uznesenie 40/2022: Výkonný výbor Klubu slovenských turistov (ďalej len VV KST) schvaľuje 

program marcového zasadnutia. 

Splnené, vypúšťa sa. 

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. 

Splnené, vypúšťa sa. 

Uznesenie 42/2022: VV KST schvaľuje udelenie Poďakovania organizačnému štábu 53. 

zimného zrazu turistov KST. 

Splnené, vypúšťa sa. 
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Uznesenie 43/2022: VV KST poveruje M. Zimana pripraviť konkrétny návrh úpravy stanov 

v zmysle vypracovaného stanoviska JUDr. Romana Šulhánka. T: 20.4.2022 

Splnené, vypúšťa sa. 

Uznesenie 44/2022: VV KST schvaľuje aktualizovanú prílohu k vykonávaciemu predpis VP 

8/2011 o obehu a účtovaní účtovných dokladov. 

Splnené, vypúšťa sa. 

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. 

Splnené, vypúšťa sa. 

Uznesenie 46/2022: VV KST ukladá aktualizovať vykonávací predpis VP 6/2011 o sekciách 

a komisiách. Z: A. Krištofová, T.:20.4.2022 

Splnené, vypúšťa sa. 

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, 

• 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.  

Splnené, vypúšťa sa.  

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.  

Splnené, vypúšťa sa. Ocenenia boli vystavené a odoslané navrhovateľom. 

Uznesenie 49/2022: VV schvaľuje objednávku:                                                     
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• 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 €. 

Splnené, vypúšťa sa. 

Uznesenie 50/2022: VV KST ukladá Vladimírovi Chrapčiakovi vrátiť do pokladne KST 52 €. 

Zatiaľ nesplnené. 

Uznesenie 51/2022: VV KST rozhodol neprijať návrh spoločnosti MetLife na hromadné 

poistenie členov KST. 

Splnené, vypúšťa sa. Spoločnosti  Met Life bolo rozhodnutie VV KST písomne oznámené. 

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.  

Zaradenie do zoznamu trás vyznačených prostredníctvom financií MŠVVŠ nie je možné, trasa 

bude vyznačená z peňazí KST. Informovať sekciu značenia. 

 

2. Podnety zo stretnutia s predsedami regiónov/sekcií/komisií                          

Výkonný výbor KST pracoval so zápisom zo stretnutia a zaoberal sa témami o ktorých sa na 

stretnutí najviac diskutovalo. 

2.1. Prepracovať, zjednodušiť  zásady prípravy zrazov 

Uznesenie 55/2022:  VV KST ukladá  aktualizovať manuál  Zásady prípravy zrazov. 

Z: člen VV pre činnosť odvetvových sekcií turistiky a propagáciu T: 31.10.2022. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

2.2. Informačný systém KST (IS KST) 

IS KST je funkčný, počiatočné nedostatky odstránené, v budúcnosti je možnosť rozšíriť exporty 

o štatistiky (počet účastníkov podujatí a pod.) 

2.3. Značkársky informačný systém 

http://www.lexikon.sk/
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Program je v poslednej fáze prípravy, bude predstavený na aktíve sekcie značenia 30.4. – 

1.5.2022 

2.4. Individuálne členstvo 

VV KST naďalej považuje za žiadúcu a hlavnú formu členstva v KST tradičné členstvo 

prostredníctvom registrácie členov v miestnych  kluboch. 

2.5. Uznášaniaschopnosť na celoslovenských aktívoch 

VP 6/2011 o sekciách a komisiách bol aktualizovaný tak, aby zahŕňal aj podmienky 

uznášaniaschopnosti aktívu. 

2.6. Stanovenie platov platených funkcionárov 

A. Krištofová pripraví na najbližšie zasadnutie VV KST (10.5.2022) platový návrh pre 

predsedu (mzda by mala pozostávať z pevnej a pohyblivej zložky) a navrhne finančný rámec 

pre odmeny ďalšieho štatutára, resp. ďalších vrcholových funkcionárov.  

Uznesenie 56/2022:  VV KST ukladá kandidátom na pozície vo výkonnom výbore KST, 

pripraviť si, okrem súhlasu s kandidatúrou, aj motivačný list a životopis, zmienené dokumenty 

odoslať e – mailovou, alebo riadnou poštou na sekretariát KST. T: 28.5.2022. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

2.7. Kalendár KST 

VV podporuje zámer propagačnej komisie vydať pre rok 2023 okrem doterajšieho modelu 

kalendára-ročenky aj stolový kalendár s informáciou o podujatiach KST a fotoilustráciami 

z činnosti regiónov a klubov.  

Uznesenie 57/2022:  VV KST ukladá propagačnej komisii predložiť 

• koncepciu kalendárov (ročenka + stolový) s návrhom obsahu,  nákladu, distribúcie, 

• a koncepciu informačného listu - dvojmesačníka. 

Z: člen VV pre činnosť odvetvových sekcií turistiky a propagáciu, T: 30.6.2022. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

2.8. Elektronické záznamníky (plnenie podmienok odznakov OTO,TTO) 

Jednou z možností je samostatná aplikácia, do úvahy pripadá aj možnosť zakomponovať 

potrebnú funkcionalitu do aplikácie „elektronický preukaz“. Vyžaduje si to ďalšie konzultácie 

s IT odborníkmi. 

2.9. Podpora turistiky detí s rodičmi 

Uznesenie 58/2022:  VV KST ukladá sekcii mládeže spracovať návrh podpory turistiky detí 

s rodičmi – formy, náklady a pod.  

Z: člen VV pre turistické značenie, mládež a cestovný ruch, T: 30.6.2022. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

2.10. Výkonnostná turistika 

Uznesenie 59/2022:  VV KST ukladá klasifikačnej komisii pripraviť v spolupráci so sekciami 

návrh na aktualizáciu foriem a kritérií výkonnostnej turistiky tak, aby bola zaujímavá pre širšiu 

turistickú verejnosť.  

Z: člen VV pre činnosť odvetvových sekcií turistiky a propagáciu, T: 30.6.2022. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

 

3. Informácia organizačnej komisie (regionálne VZ, aktívy sekcií) 

Odporúčaný termín (do 10. 4.) uskutočnenia regionálnych valných zhromaždení uplynul, 

sekretariát zatiaľ eviduje hlásenia len z 19 regiónov, ostatných bude urgovať. Bol 

skompletizovaný kalendár aktívov sekcií, prebehnú od 23.4. do 14.5., delegáti VV sa zúčastnia 

aktívu sekcie LT, VhT, sekcie značenia a sekcie mládeže. 

 

4.  Aktuálne úlohy majetkovej komisie                                                         

J. Polomský informoval o chystaných rekonštrukčných zámeroch na jednotlivých chatách 

v tomto roku a o stave revíznych kontrol na jednotlivých chatách. 
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Zbojnícka chata má v súčasnosti urobené všetky potrebné revízie. V roku 2022 sa tu pripravuje 

vybudovanie suchého pánskeho a dámskeho pisoára na chate. Po upresnení chatár požiada 

oboch spolumajiteľov o schválenie. Tento rok by sa tu mal zrealizovať projekt rozšírenia 

fotovoltiky (sponzoring získal chatár M. Knižka).Projekt bol odovzdaný na schválenie na 

stavebný úrad a životné prostredie.  

Téryho chata má urobené všetky potrebné revízie, okrem fotovoltiky, a dotiahnutia 

bleskozvodného vodiča na prístrešok susediaci s bývalou technickou budovou. Chatár P. 

Michalka plánuje spraviť pre ubytovaných sprchu na žetóny, v priestoroch terajšej dámskej 

toalety, so samostatným vchodom. Pripraví cenový návrh a predloží ho spolumajiteľom na 

schválenie. 

Chata pri Zelenom plese – tu bude prebiehať zmluvne dohodnutá rekonštrukcia prízemnej časti 

chaty, takže všetky revízne kontroly budú vykonané po ukončení rekonštrukčných prác, ktorých 

súčasťou je aj rekonštrukcia plynového hospodárstva, elektriky a bleskozvodov, následne budú 

vydané revízne správy. 

Chata pod Rysmi - tesne pred koncom minuloročnej sezóny bolo vybudované plynové 

hospodárstvo a zrekonštruovaná elektrika vrátane výmeny fotovoltických batérií. Pred začatím 

tohtoročnej návštevnej sezóny, akonáhle to poveternostné podmienky dovolia, je potrebné  

vykonať všetky potrebné revízie. Aj táto chata naliehavo potrebuje suchý pánsky aj dámsky 

pisoár, treba domyslieť jeho umiestnenie. Nutnosťou je tiež dobudovanie obslužnej terasy na 

pravej strane od vchodu do chaty.  

Chata M. R. Štefánika – nájomca I. Fabrícius  pripraví projekt vykurovania chaty drevom (časť 

nahotovaného dreva vynášajú na chatu turisti) v kombinácii s peletkami. Dôvodom pre túto 

alternatívu kúrenia je rapídne rastúca cena vykurovania chaty elektrinou. Chata má všetky 

revízie, k dispozícii sú všetky revízne správy.  

Naliehavou úlohou na všetkých našich vysokohorských chatách je zlepšenie a modernizácia 

odpadového hospodárstva. Riešenie treba hľadať/vymyslieť v spolupráci s SHS JAMES 

a chatármi.  

Uznesenie 60/2022:  VV KST ukladá majetkovej komisii v spolupráci s SHS JAMES a s 

chatármi objednať u osvedčených projektantov spracovanie štúdie prevádzkovej udržateľnosti 

s návrhmi čiastkovej obnovy/rekonštrukcie/modernizácie jednotlivých chát, vrátane riešenia 

odpadového hospodárstva.  Z.: J. Polomský, T.: 30.12.2022. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

 

5. Príprava aktualizácie stanov a VP (VP 6/2011)  

M. Ziman pripravil v písomnej podobe, formou komentára k textu aktuálnych stanov návrh 

zmien, zohľadňujúcich právne stanovisko JUDr. R. Šulhánka. Do nasledujúceho zasadnutia 

predloží verziu so zapracovaním pripomienok z diskusie členov VV.  A Krištofová pripravila 

aktualizáciu VP 6/2011. 

Uznesenie 61/2022: VV KST schvaľuje aktualizáciu vykonávacieho predpisu VP 6/2011 

o sekciách a komisiách.  
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

 

6. Príprava 23. VZ KST 

A. Krištofová dala prostredníctvom e-mailovej pošty členom VV na oboznámenie  ekonomické 

dokumenty (výročná správa, vrátane účtovnej závierky, správa audítora, vyhodnotenie čerpania 

rozpočtu 2021, návrh rozpočtu 2022), ktoré budú spolu s pozvánkou odoslané delegátom VZ 

KST.  

D. Valúch predložil návrh programu VZ. A. Krištofová požiadala doplniť program VZ 

o schválenie návrhu náhrad za stratu času pre najviac vyťažených funkcionárov KST. 

Uznesenie 62/2022: VV KST navrhuje vyplatenie náhrady za stratu času  
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a) funkcionárom:  

• A. Mazánikovej, ex-kontrolórke, členke kontrolnej komisie: 800 €, 

• J. Pullmannovi, členovi kontrolnej komisie: 400 €, 

• K. Žákovičovej, kontrolórke: 100 €, 

• členom VV KST (M. Ziman, J. Polomský, V. Gábriš, Ľ. Calpaš): po 500 € 

• štatutárnym orgánom KST (P.Dragúň, A.Krištofová): po 1000 €,  

• predsedom sekcií KST: po 150 €. 

b) Bc. Petrovi Dragúňovi, ml., za inováciu webu a nábeh informačného systému KST: 2 500 €, 

a schvaľuje predloženie uvedených návrhov valnému zhromaždeniu.  
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

D. Valúchom predložený širší návrh okruhu hostí VZ bol diskusiou zredukovaný na 12 mien: 

Uznesenie 63/2022: VV KST schvaľuje pozvanie hostí na 23.Valné zhromaždenie KST, 

v zostave: J. Homolka, predseda KČT; B. Grӧhling, minister MŠVVŠ SR; P. Dedík, generálny 

riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR; B. Mráz, pracovník MŽP SR; J. Holko, predseda AŠPV; I. 

Liba, generálny sekretár SOŠV; A. Zemanová, poslankyňa NRSR; E. Jurinová, predsedníčka 

Žilinského samosprávneho kraja; J. Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš; D. Kollár, 

Krásy Slovenska; S. Hoffmannová, RTVS - redakcia Rádiovíkendu; Tomáš Bandzi, zástupca 

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

 

7. Rôzne 

7.1  Pracovné cesty 

Uznesenie 64/2022: VV KST súhlasí s pracovnými cestami  

• A. Krištofovej z Tekovskej Breznice  do Zvolena a späť, 30.4.-1.5..2022, delegát 

VV KST na aktíve sekcie značenia,  

• P. Dragúňa z Nitry do Zvolena a späť, 30.4.-1.5..2022, delegát VV KST na aktíve 

sekcie značenia,  

• M. Zimana z Vyhní do Vrútok a späť, 30.4.2022, delegát VV KST na aktíve sekcie 

pešej turistiky,  

• V. Gábriša z Bratislavy do Vrútok a späť, 23.4.2022, delegát VV KST na aktíve 

sekcie vysokohorskej turistiky,  

• V. Gábriša z Bratislavy do Martina a späť, 7.5.2022, delegát VV KST na aktíve 

sekcie lyžiarskej turistiky,  

• A. Krištofovej z Tekovskej Breznice  do Kysuckého Nového Mesta a späť, 

6.5..2022, delegát VV KST na aktíve sekcie mládeže,  

• P. Dragúňa z Nitry do Kysuckého Nového Mesta a späť, 6.5.2022, delegát VV KST 

na aktíve sekcie mládeže,  

• Ľ. Calpaša z Bratislavy do Hubovej a späť, 23.4.2022, delegát VV KST na 

Medzinárodných majstrovstvách v TOB za rok 2021, 

• K. Žákovičovej, z Rišňoviec do Novej Bane a späť, 11.-12.5.2022, kontrola 

účtovných dokladov, 

• A. Mazánikovej z Dolného Kubína do Novej Bane a späť, 11.-12.5.2022, kontrola 

účtovných dokladov, 

• J. Pullmanna, z vrútok do Novej Bane a späť, 11.-12.5.2022, kontrola účtovných 

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

7.2  Ocenenia  
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Uznesenie 65/2022: Výkonný výbor KST udeľuje: Medailu KST Milošovi Kollárikovi, sekcia 

značenia, Anne Gálikovej, KST Vyhne, Milanovi Žilkovi, R Levočské Vrchy-Branisko, Ing. 

Ernestovi Rusnákovi, R Levočské Vrchy-Branisko, Ing. Petrovi Dragúňovi, KST Žochár 

Topoľčany, Anne Krištofovej, KST Tekovská Breznica, Ing. Milošovi Zimanovi, KST 

Vyhne,  Vladimírovi Gábrišovi, KT Slovnaft Bratislava, Anne Mazánikovej, KST Nižná, Ing. 

Jánovi Pullmannovi, KST Vrútky; Plaketu KST Ivete a Ľubošovi Ondrušovým, mestu Levoča, 

mestu Spišské Podhradie, TO TJ Slávia UPJŠ Košice; Zlatý odznak KST Ing. Petrovi 

Gitschinskému, KZ Myjava, Dušanovi Hodošovi, KZ Revúca, Vojtechovi Truchlíkovi, KZ 

Zlaté Moravce, Jánovi Michalcovi, sekcia značenia, Janke Mindášovej, R Levočské Vrchy – 

Branisko; Strieborný odznak KST Alžbete Sáňkovej, Márii Holešovej, Klotilde Fabušovej, 

Oľge Novosadovej, Marte Vrabcovej, všetci z R Žilina, Ing. Igorovi Salvianimu, KZ Trenčín, 

Ing. Gabriele Bodnárovej, Ing. Zuzane Rumlovej, Mgr. Elene Potockej, Ing. Jozefovi 

Potockému, Magdaléne Ferenčákovej, všetci z R Levočšké Vrchy-Branisko, Ing. Jozefovi 

Polomskému, KST Lokomotíva Bratislava, Ing. Ľubomírovi Calpašovi, KST Kolačín, Ing. 

Dušanovi Valúchovi, KST TJ Kamzík Bratislava.  
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

7.3  Objednávky  

Uznesenie 66/2022: VV schvaľuje objednávku:                                                 

• 12/2022, doprava autobusom pre KST Turistický oddiel Bátovce, dňa 19.3.2022, od 

dodávateľa Marek Čižmár, Eden bus, s.r.o., Ku Bratke 2914/36, 934 05 Levice, IČO 

51262193, DIČ 2120672444, v cene 140,00 € (pozn.: využitie prostriedkov z 2%) 

• 13/2022, zhotovenie reliéfne opracovaného kameňa – koncovky, pre Cestu hrdinov 

SNP, zhotovenie mosadznej informačnej tabuľky identifikujúcej pôvod a účel kameňa                                         

od sochára Mgr. Art. Peter Mészároša, Ars Catholica, spol. s r.o. , Poľná 2, 900 26 

Sloven. Grob, IČO: 46016198, IČ DPH: SK2023199981, v celkovej cene12 920,00 €, 

• 15/2022, nová edícia malých odznakov s logom KST v počte 500 ks, zhotoviteľ 

ARNOLD s.r.o. - výroba odznakov, Alstrova 219, 831 06 Bratislava; IČO: 46631542, IČ 

DPH: SK 2023530718; 600 ks, v celkovej cene 430,00 €, 

• 16/2022, priestory pre zasadnutie aktívu sekcie Pešej turistiky KST dňa 30. apríla 2022 

v  čase od 10:00 do 14:00 hodiny, od Strednej odbornej školy dopravnej, Zelená 2, 036 

08 Martin – Priekopa, cena podľa počtu účastníkov, 

• 17/2022, výroba účastníckeho odznaku pre podujatie Stretnutie majstrov turistiky 2022, 

od dodávateľa  Jozef Ďurkovič, I am oriGinal, č. 226, 945 22 Kozárovce, IČO 

43857943, DIČ 1078712434, v cene 43,00 €, 

• 18/2022, periodické doškolenie, preskúšanie odbornej spôsobilosti obsluhy tlakových 

nádob stabilných, v zmysle zákona č. 124/2006, Z.z., vyhl. č. 508/2009 Z.z., pre  

pracovníčku I. Ovečkovú, od ENERGMA  s.r.o., Tematínska 6, 851 05 Bratislava 5, 

spoločnosť nie je platca DPH, v cene 70 €, 

• 19/2022, štyri plakety 17 x 21 cm v kazete, od dodávateľa VICTORY SPORT, spol. s. 

r. o., Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO 35774282, IČ DPH: SK 2020232786, 

• 20/2022, opravy na Záborského 33 v rozsahu: výmena pracovnej dosky v kuchyni , 

výmena vodovodnej batérie na dámskom WC, navŕtanie a upevnenie zrkadla, obrazu a 

držiaka na štafetový kolík, od dodávateľa Ľubomír Oliva, Mamateyova 26, 851 03 

Bratislava, IČO: 34981705; DIČ: 2020898935, v cene 105,00 €.  
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

7.4  Povolenie – prístup na Chatu pod Rysmi 

P. Dragúň - z dôvodu umožnenia kontroly stavu svojho majetku musia mať majitelia chaty 

a nájomca povolený prístup na Chatu pod Rysmi aj počas sezónnej uzávery. Uskutoční sa 

stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Mgr. Michalom Kičom, na 

ktorom by sa, okrem iného, mali prerokovať podmienky vydania povolenia/súhlasu. 
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Uznesenie 67/2022:  VV KST ukladá vybaviť súhlas/povolenie pre prístup na Chatu pod 

Rysmi, aj počas sezónnej uzávery, pre nájomcu a zástupcov majiteľov chaty, v spolupráci 

s SHS James. Z. J. Polomský, T:31.3.2022 
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

7.5. Nepriechodná červená TZT 

V. Gábriš informoval, že červená značka zo Žiarskej do Račkovej doliny je nepriechodná, je 

potrebné ohlásiť stav na správu TANAP. 

7.6. Získanie pozemkov pod chatami do vlastníctva 

P. Dragúň informoval, že KČT dokázali získať do svojho vlastníctva niektoré pozemky pod 

horskými chatami. S využitím skúseností KČT sa bude o to usilovať aj KST pre svoje 

vysokotatranské chaty. 

7.7. Stav riešenia aktuálnych úloh Propagačnej komisie 

R. Kohút sa pripojil k zasadnutiu VV KST cez Skype hovor. Informoval: 

- nová web stránka by mohla byť spustená začiatkom mája 

- e-hop naskladňuje textilný sortiment, o spoluprácu s e-shopom sa zaujíma VKU Harmanec. 

- Propagačná komisia navrhuje obnoviť odznaky pre inštruktorov; podľa počtu evidovaného 

v sekciách (PT-115, VhT-180, LT-45, VT-15, CT-?) má KST cca 400  inštruktorov, objednávka 

inštruktorských odznakov (pre každého dva - jeden na odev, jeden na batoh), pri odhadovanej 

jednotkovej cene 2,50 € za odznak, by stála 2 000 €   

- R.Kohut požiadal VV o schválenie propagačnou komisiou navrhnutého adresára mailových 

adries s doménou ..@kst.sk  vytvorených na funkciu (nie na meno). 

Uznesenie 68/2022: VV KST schvaľuje vytvorenie mailových adries funkcionárov 

a zamestnancov KST s doménou ...@kst.sk, podľa návrhu propagačnej komisie. 
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

(adresár je prílohou tejto zápisnice)  

  

Po vyčerpaní programu, krátko po 17.00 predsedajúci ukončil zasadnutie. 

 

Zapísala: Ida Ovečková  

 

                                                                          

                                                                                                         Peter Dragúň 

                                                                                        predseda Klubu slovenských turistov 

 

 

 

PRÍLOHY:  

• Prezenčná listina, 

• zoznam mailových adries s doménou ..@kst.sk pre funkcionárov a zamestnancov KST, 

• dlhodobé uznesenia. 

mailto:...@kst.sk
mailto:..@kst.sk

