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Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

 10. mája 2022 v Bratislave 

 

Prítomní:  

Členovia VV: P. Dragúň, A. Krištofová, M. Ziman, V. Gábriš, J. Polomský, Ľ. Calpaš  

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

Ospravedlnili sa:  

 

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.  Revízia uznesení s dlhodobou platnosťou   A. Mazániková, D. Valúch 

       3.  Kontrola plnenia úloh z uznesenia 22. VZ KST                     A. Mazániková                                                 

       4.  Hodnotenie činnosti VV KST za končiace funkčné obdobie    P. Dragúň 

       5.  Stav prípravy 23. VZ KST        A. Krištofová, D. Valúch 

       6.  Aktuálne úlohy propagačnej komisie                                             P. Dragúň, R. Kohut 

       7.  Rôzne 

         

Uznesenie 69/2022: 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 aprílového zasadnutia s aktualizovaným komentárom 

k bodu č. 2: žiadne 

k bodu č. 3: stav plnenia odoslaný e - mailom 

k bodu č. 4: žiadne 

k bodu č. 5: žiadne 

k bodu č. 6: žiadne 

k bodu č. 7: žiadne 

Kontrola plnenia uznesení na májovom zasadnutí VV KST 10.5.2022 

Splnené uznesenia: 104/2021, 9/2022, 10/2022; 50/2022; 53/2022; 61/2022; 64/2022, 66/2022 

Zrušené uznesenia: - 

Uznesenia presunuté do dlhodobých úloh: 32/2022 

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. 

Doplnené. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

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).  
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Ako nositeľ úlohy bol určený R. Kohut. 

P. Dragúň informoval, že v KČT používajú aplikáciu Peak Point, ktorá zatiaľ nevyžaduje 

poplatky. Tento formát spĺňa technické parametre len pre záznamník, predseda propagačnej 

komisie vidí cestu v použití tejto aplikácie, nevýhoda je, že v prípade použitia by sme 

potreboval dve aplikácie, jednu pre záznamníky a druhú pre členský preukaz. 

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 

propagačnej komisie - grafika obsahuje logo KST, takže nie sú námietky. 

Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

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, pozvánka a prihláška (alternatívne i KČT prihláška s dopravou) sú na 

webe. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania 

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: 

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. 

Termín plynie. Zmluva bola obojstranne podpísaná, podarilo sa dopraviť na chatu nové okná. 

Úloha zostáva v sledovaní. 

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. Majiteľovi pozemku pod medziskladom (TMR) 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 podmienky použitia loga KST je potrebné 

zakomponovať do niektorého vykonávacieho predpisu KST. A.Krištofová pripraví v tomto 

zmysle návrh úpravy VP 8/2011. 

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. 
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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.  

Vzhľadom na termín „trvale“, uznesenie bude presunuté do prílohy s dlhodobými úlohami. 

Uznesenie 33/2022: VV KST ukladá pripraviť a v termíne podať na Ministerstvo obrany 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: Žiadosť bola v termíne podaná, zatiaľ bez spätnej väzby z MO SR. 

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, urgujeme vyjadrenia príslušných úradov. 

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

Splnené. Vypúšťa sa zo sledovania. 

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.  

V zmluve s MŠVVŠ SR je priestor na zmienené použitie financií. Konzultovať s predsedom 

sekcie značenia. 

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

schvaľuje program aprílového zasadnutia. 

Splnené. Vypúšťa sa zo sledovania. 

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

v súčinnosti so spolumajiteľom (SHS JAMES) nové znenie mandátnej zmluvy, zohľadňujúce 

aktuálnu úpravu nájomných zmlúv a prenášajúce časť povinností spolumajiteľov na 

nájomcov. 

Stav: Po internom odsúhlasení medzi spolumajiteľmi, predložia J.Polomský a L. Gancarčík 

návrh úpravy mandátnej zmluvy spoločnosti TATRAHASIL. 

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. 

Termín plynie. 

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. 

Stav: sekretariát má zosumarizovať personálne návrhy z regiónov a sekcií/komisií do 

výkonného výboru a navrhnutých kandidátov upozorniť na požiadavku U 56/2022. 

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. 

Termín plynie. 

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. 

Termín plynie. 
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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. 

Termín plynie. 

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. 

Termín plynie. 

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

o sekciách a komisiách.  

Splnené. Vypúšťa sa zo sledovania. 

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

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 predloženie  návrhu v časti (a) 23. valnému zhromaždeniu KST.  

Termín plynie. Zaradené do návrhu programu 23. VZ KST, ktoré bude 4.-5. júna 

v L.Mikuláši. 

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

nasledovne: 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. 

Termín plynie. Pozvánky boli odoslané.  

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,  



Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

 10.5.2022 v Bratislave 

 

5 

 

• 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.  

Uznesenie splnené (cesta členov KoK do Novej Bane na kontrolu účtovných dokladov sa 

uskutoční tesne po zasadnutí VV). Vypúšťa sa zo sledovania. 

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.  

Stav: Zostáva vystaviť diplomy k oceneniam, ktoré navrhol predseda KST členom VV a KoK 

KST a pripraviť tieto ocenenia na odovzdanie na poslednom (júnovom) zasadnutí VV v tomto 

funkčnom období. Ostatné ocenenia boli vystavené, odoslané navrhovateľom. 

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  
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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 €. 

Objednávky boli odoslané. Vypúšťa sa zo sledovania.  

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:31.5.2022 

Termín plynie. 

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

a zamestnancov KST s doménou ...@kst.sk, podľa návrhu propagačnej komisie. 

Stav: technicky je to pripravené. 

 

2.Revízia uznesení s dlhodobou platnosťou 

D. Valúch pripraví návrh revízie a pošle ho členom VV a KoK po zasadnutí. 

 

3.Kontrola plnenia úloh z uznesenia 22. VZ KST 

A. Mazániková predniesla návrh správy o kontrole plnenia úloh 22. VZ KST.  

VV KST vzal návrh správy na vedomie. 

 

4. Hodnotenie činnosti VV KST za končiace funkčné obdobie 

P. Dragúň skonštatoval, že VV KST sa stretával pravidelne, v uznášania schopnom počte. 

Zasadnutia boli konštruktívne, darilo sa diskusiou nájsť spoločné stanovisko k veľkej väčšine 

problémov a úloh, i keď to v tej diskusii občas poriadne iskrilo. Celkovo hodnotí spoluprácu 

s členmi VV dobre, osobitne ocenil spoľahlivosť a pracovitosť A.Krištofovej. Obdobie 

protikoronových opatrení donútilo VV stretať sa aj dištančne. Dá sa to, no priamy kontakt to 

celkom nenahradí. P.Dragúň považuje za dôležité kritérium svoj vnútorný pocit a ten bol 

dobrý. Nechodil na zasadnutia s nevôľou, prevládal spoločný cieľ posúvať klub ďalej, 

získavať podporu rozhodujúcich partnerov, motivovať verejnosť k turistickým aktivitám. 

Dobré ukazovatele pre organizáciu sú, že počet členov stúpa a vekový priemer mierne klesol. 

Máme poistenie členov, ktoré nás donútilo spraviť poriadok v evidencii. Pustili sme sa do 

technologických zmien, oproti minulosti sa viac kamarátime s informačnými technológiami. 

Nabehli sme na nový informačný systém, príprava trvala dlhšie než sme si mysleli, ale hlavne 

že sme to už spustili. Máme nový značkársky program, tesne pred spustením do verejnej 

prevádzky je e-shop a rekonštruované web-sídlo. Snažili sme sa priebežne modernizovať naše 

vysokohorské chaty, úloha je to dlhodobá. Zaoberali sme sa zámerom doplniť portfólio 

ubytovacích kapacít o objekt v podhorí Tatier, s kapacitou minimálne 30 lôžok. Bolo by to 

účelné využitie relatívne voľných prostriedkov na bežnom účte KST, no k tomu treba aj 

súhlas valného zhromaždenia. Predsedu doplnila podpredsedníčka pre ekonomiku a marketing 

A. Krištofová. Skonštatovala, že pre ňu bol najhorší nástup do funkcie v roku 2014, keďže jej 

boli pridelené úlohy prenášajúce sa z predchádzajúceho obdobia, v účtovníctve bol chaos, 

finančná rezerva takmer žiadna. Stálo ju to nespočetné množstvo hodín práce dať ekonomický 

úsek do poriadku, môže ho teraz odovzdať s kľudným svedomím, v dobrej kondícii, 

v žiadnom prípade už nemieni kandidovať. P.Dragúň predstavil svoj zámer spraviť pre 

delegátov VZ ešte jeden písomný materiál rekapitulujúci dianie a vývoj KST za dve funkčné 

obdobia, počas ktorých bol na čele výkonného výboru. Predbežná štruktúra obsahu: príhovor, 

mailto:...@kst.sk
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vývoj členskej základne, ekonomika, činnosť a personálne zmeny vo výkonnom výbore, 

činnosť sekcií a komisií, značenie, projekty, informačné technológie, majetok, nehmotné 

dedičstvo, pamätníky, publikačná činnosť. Požiadal kolegov aby prispeli každý za svoju 

agendu, taktiež predsedov sekcií treba požiadať o „odpočet“. Sekretariát zabezpečí redakčnú 

úpravu a tlač pre účastníkov VZ, pre členov VV a niečo do rezervy, spolu 80 ks.   

V následnej diskusii rezonovali dva zámery, týkajúce sa majetku KST,  ktorými by sa mal VV 

aj v novom zložení naplno venovať:  

- doplniť portfólio turistického ubytovania v majetku KST o objekt v podhorí Tatier, 

s lôžkovou kapacitou pre 30-40 ľudí 

- usilovať sa o získanie pozemkov pod vysokohorskými chatami KST do vlastníctva KST. 

 

5. Stav prípravy 23. VZ KST 

V určenej lehote 30 dní pred termínom VZ bola delegátom odoslaná pozvánka s programom 

a postupne rozposlané všetky súvisiace písomné dokumenty. 

A. Krištofová predstavila návrh na platené pozície štatutárnych orgánov, doplnkové formy 

a finančný rámec ich odmeňovania. 

Uznesenie 70/2022: VV KST odporúča valnému zhromaždeniu schváliť návrh na platené 

pozície štatutárnych orgánov, doplnkové formy a finančný rámec ich odmeňovania 

nasledovne: 

1. Predseda KST 

Pre rok 2022 výkonný výbor KST navrhuje vytvorenie platenej pozície predsedu so 

základnou mzdou 1 200 €/mesačne (s účinnosťou od júna 2022) a jednorazovou koncoročnou 

odmenou   v rozpätí  500 až 1 000 €, ktorá mu bude poskytnutá formou dobrovoľníckej 

zmluvy, alebo dohody o vykonaní práce, prípadne na faktúru. Výšku odmeny navrhne 

výkonný výbor KST v decembri 2022, pričom zohľadní pridanú hodnotu ktorú pre KST 

predseda v priebehu roku 2022 priniesol.  

2. Podpredsedovia KST  

Pre prvého aj druhého podpredsedu výkonný výbor navrhuje jednorazovú koncoročnú 

odmenu formou dobrovoľníckej zmluvy v limite 1 200 €, s tým, že ak bude podpredseda pre 

legislatívu pracovať na právnych kauzách nad rámec bežnej organizačno-legislatívnej 

agendy, vznikne mu nárok  na odmenu na základe Dohody o pracovnej činnosti, resp. môže 

vystaviť faktúru za právne služby.   
ZA – 5 , proti - 1, zdržal sa – 0;  schválené. 

Proti návrhu hlasoval J. Polomský, návrh platu a pohyblivého ohodnotenia štatutárov je podľa 

neho neprimerane nízky.  

Na úvod VZ, pred schválením programu, bude potrebné vystúpiť s návrhom doplnenia 

programu o niekoľko bodov: 

- schválenie overovateľa zápisnice 

- schválenie návrhu majetkovej komisie na využitie voľných prostriedkov na účte na 

majetkovú akvizíciu (vhodný objekt v podhorí Tatier) 

- schválenie návrhu sekcie značenia na zástupcu KST v názvoslovnej komisii ÚGKK SR 

- prípadne iné, pokiaľ by do termínu VZ vznikol  na to dôvod.  

I. Ovečková informovala o doteraz zaslaných návrhoch kandidátov, na viaceré pozície zatiaľ 

nie je žiadny návrh. A Mazániková pripomenula uzávierku personálnych návrhov na 

obsadenie volených funkcií najneskôr 7 dní pred VZ.  

 

6. Aktuálne úlohy propagačnej komisie 

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

• nová web stránka je pripravená na spustenie, 

• e-shop KST bude spustený cca týždeň po zverejnení web stránky, 
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• odznaky pre inštruktorov - ešte prebieha diskusia k vizuálu. 

 

D.Valúch doplnil informáciu, že nahlášky podujatí do kalendára KST 2023 budú mať obvyklý 

termín uzávierky (15.9.), prihlasovať sa dá do pôvodného informačného systému CRM. 

VV vzal informácie na vedomie. 

 

7. Rôzne 

7.1  Pracovné cesty 

Uznesenie 71/2022: VV KST súhlasí s pracovnými cestami  

• A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do Bratislavy a späť, 31.5.2022, dovoz 

účtovných dokladov,  

• P. Dragúňa z Nitry do Banskej Bystrice a späť, 9.5.2022, rokovanie NAPANT. 

• A. Mazánikovej z Dolného Kubína do Ružomberka, Hrabovo  a späť 27.-

29.5.2022, delegátka na 57. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska. 

• A. Mazániková  z D. Kubína do Bratislavy 30.5.2022, kontrola dokumentov k 23. 

VZ KST  

• K. Žakovičová z D. Kubína do Bratislavy 30.5.2022, kontrola dokumentov k 23. 

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

7.2  Ocenenia 

Uznesenie 72/2022: Výkonný výbor KST udeľuje: Plaketu KST jubilujúcemu Kanoistickému 

klubu Karlova Ves Bratislava, pri príležitosti výročia 90 rokov od založenia; Medailu KST 

Ing. Ľubovi Škumátovi, členovi KST Atom Jaslovské Bohunice; Strieborný odznak KST Ing. 

Andrejovi Lukáčovi, členovi KST Volovec Rožňava. 
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

7.3  Objednávky  

Uznesenie 73/2022: VV schvaľuje objednávky:                                                 

• 21/2022, účastnícke odznaky pre podujatie 55. zraz VhT  2022, vo dvoch mutáciách, 

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

46631542, IČ DPH: SK 2023530718; 350 ks, v celkovej cene 486,50 €, 

• 22/2022, plastové krabičky na odznaky, zhotoviteľ ARNOLD s.r.o. - výroba odznakov, 

Alstrova 219, 831 06 Bratislava; IČO: 46631542, IČ DPH: SK 2023530718; 100 ks, 

v celkovej cene 77,00 €, 

• 23/2022, 6 ks turistickej informačnej mapy výrez Hronská pahorkatina - Levice, M 

1:30 000 zalaminovanej a nalisovanej na kompozitnej doske od dodávateľa Z 

ELEKTRIK s.r.o., L. Stárka 16, 911 05  Trenčín, IČO  :  34104178, 

DIČ  :  2020385730, IČ DPH  :  SK2020385730, v celkovej cene 1944,00 €, 

• 24/2022, propagačné predmety pre účastníkov 65. ročníka medzinárodného splavu 

TID, Esko spol. s.r.o., č. 65, 900 68 Plavecký Štvrtok, IČO 30998646, DIČ 

2020356811, IČ DPH SK2020356811, v celkovej cene 1000,00 €. 
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

7.4  Úprava VP KST 3/2011 rokovací poriadok 

Uznesenie 74/2022: VV KST odporúča Valnému zhromaždeniu KST schválenie 

vykonávacieho predpisu VP KST č. 3/2021,  rokovací poriadok.  
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

7.5  Úprava VP KST č. 8/2011, o obehu účtovných dokladov 

Uznesenie 75/2022: VV KST schválil vykonávací predpis VP KST č. 8/2021,  o obehu 

a účtovaní účtovných dokladov.  
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 
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7.6  Inventúrny súpis DHIM k 31.12.2021  

A. Krištofová skonštatovala, že zatiaľ jej sekcia značenia neodovzdala inventúrny súpis, 

majetku SZ k 31.12.2021, urguje u predsedu sekcie. 

7.7  Reklamácie stavu značenia TZT 

V. Gábriš informoval, že úsek Beckov – Kalnica – Považský Inovec je vyznačený zmätočne, 

ďalej smerovník Rázcestie nad Matliarmi vo Vysokých Tatrách je zhrdzavený, treba 

upozorniť TANAP, nesprávne je vyznačená aj trasa v okolí vrchu Sinná v Nízkych Tatrách. 

7.8  Schválenie delegátov VV na hlavné podujatia 

Uznesenie 76/2022: VV KST schválil 

- A. Mazánikovú ako delegátku VV KST na podujatie 57. stretnutie čitateľov časopisu Krásy 

Slovenska, Malino Brdo, 27. – 29.5.2022 

- A.Krištofovú  ako delegátku VV KST na 4. medzinárodný letný zraz turistov V4, Ustrzyki 

Górne – Bieszczady (PL), 8.-11.9.2022. 
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

Po vyčerpaní programu, krátko po 16.00 predsedajúci ukončil zasadnutie. 

 

Zapísala: Ida Ovečková  

                                                                          

                                                                                                         Peter Dragúň 

                                                                                        predseda Klubu slovenských turistov 

 

 

 

PRÍLOHY:  

• Prezenčná listina, 

• dlhodobé uznesenia. 


