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Zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

3.-4. júna  2022 v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní:  

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

Prizvaní: K. Žákovičová, A. Mazániková, D. Valúch, M. Žáková,  

Ospravedlnili sa: Ľ. Calpaš, J. Pullmann (z piatkovej časti zasadnutia), I. Ovečková 

(pripravovala materiály pre VZ).  

 

Niečo po 19.00 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.  Aktualizácia VP 8/2011, VP 9/2011                                               A. Krištofová                                                 

       4.  Správy KoK č.1 /2022 a č.2/2022 (kontrola účt. dokladov)                   A. Mazániková 

       5.  Program 23. VZ KST, návrhy na doplnenie                P. Dragúň, A. Krištofová, 

       6.  Rôzne 

D.Valúch požiadal, aby bol z programu vypustený bod 2, ospravedlnil sa, že nestihol 

pripraviť  revíziu uznesení s dlhodobou platnosťou. Predseda mu určil náhradný termín do 

konca septembra. 

Uznesenie 77/2022: 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 májového zasadnutia s aktualizovaným komentárom 

k bodu č. 2:  - 

k bodu č. 3: návrhy aktualizácie VP dostali členovia VV mailom 

k bodu č. 4: správy KoK zaslané mailom 

k bodu č. 5: žiadne 

k bodu č. 6: žiadne 

Kontrola plnenia uznesení na júnovom zasadnutí VV KST 3. 6. 2022 

Splnené uznesenia: 26/2022, 56/2022, 62/2022, 63/2022, 65/2022, 68/2022, 70/2022, 

71/2022, 72/2022, 73/2022, 74/2022, 75/2022. 

Zrušené uznesenia: - 

Uznesenia presunuté do dlhodobých úloh:  

Uznesenia v sledovaní: 

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. 
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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 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 (TMR) pozemku pod medziskladom bol predložený návrh 

nájomnej zmluvy. Čaká sa 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. 

Splnené. 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: nábeh e-shopu mešká. 

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 

Celoročná úloha, termín plynie. Vyžiadať priebežný stav čerpania za 1. polrok 

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 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. 
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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. 

Čas na zaslanie dokumentov ku kandidatúre vypršal, vypúšťa sa zo sledovania.  

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. 

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 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 informač.systému KST: 2 500 €, 

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

Bude doplnené do programu 23. VZ KST. Vypúšťa sa zo sledovania.  

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. 
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Uznesenie splnené, 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.  

Splnené. Ocenenia navrhnuté predsedom boli vystavené, sú pripravené na odovzdanie, 

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 

Stav: Termín uplynul, urgovať súčinnosť SHS JAMES. 

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

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

Splnené. Technicky je to pripravené, vypúšťa sa zo sledovania. 

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.   

Bude doplnené do programu 23. VZ KST. Vypúšťa sa zo sledovania.  

Uznesenie 71/2022: VV KST súhlasí s pracovnými cestami  

• A. Krištofovej z Tek.Breznice do BA a späť, 31.5.2022, dovoz účt. 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 DK do BA, dňa 30.5.2022, kontrola dokumentov k 23. VZ KST  

• K. Žakovičová z Nitry do BA 30.5.2022, kontrola dokumentov k 23. VZ KST. 

mailto:...@kst.sk
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Splnené, cesty sa uskutočnili. Vypúšťa sa zo sledovania. 

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. 

Splnené, vystavené, odovzdané. Vypúšťa sa zo sledovania. 

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 €. 

Splnené, objednávky boli vystavené. Vypúšťa sa zo sledovania. 

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

vykonávacieho predpisu VP KST č. 3/2021,  rokovací poriadok.  

Bude doplnené do programu 23. VZ KST. Vypúšťa sa zo sledovania. 

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

a účtovaní účtovných dokladov.  

Vypúšťa sa zo sledovania.  

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. 

A. Mazániková podala informáciu zo Stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Účasť 

pomerne vysoká, odhadom okolo 800 ľudí, dobre pripravené podujatie, počasie veterné. 

Je potrebné, aby VV v novom zložení doplnil nominácie delegátov na všetky hlavné podujatia 

KST do konca roku.  

2. Revízia uznesení s dlhodobou platnosťou  - odložené na september. 

 

3. Aktualizácia vykonávacích predpisov VP 8/2011 a VP 9/2011. 

Po diskusii sa členovia VV dohodli, že oba návrhy v štádiu pripravenosti už schvaľovať 

nebudú, ponechajú ich na schválenie výkonnému výboru v novom zložení. Členka kontrolnej 

komisie KST A. Mazániková: už od 1.1.2022 sa mali v prípade pracovných ciest s použitím 

súkromného motorového vozidla uplatňovať dohody a nie povolenia. Na použitie súkromného 

motorového vozidla (AUV) musí byť dohoda medzi vysielajúcim a cestujúcim, ktorú 

podpisujú obaja účastníci pred uskutočnením pracovnej cesty. Preto navrhujem schváliť teraz 

aspoň nové vzory  tlačív: 

a)  „Dohodu o použití súkromného osobného motorového vozidla na pracovnú cestu podľa čl. 

6 Vykonávacieho predpisu Klubu slovenských turistov č. 9/2011 o cestovných náhradách    
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b) Dohodu  o použití súkromného osobného motorového vozidla na pracovnú cestu podľa čl. 

7, VP KST č. 9/2011 o cestovných náhradách.  

 

Uznesenie č. 78/2022: VV KST schvaľuje predložené tlačivá „Dohody o použití súkromného 

osobného motorového vozidla na pracovnú cestu“ podľa čl. 6 a podľa čl. 7 vykonávacieho 

predpisu KST č. 9/2011 o cestovných náhradách.   
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené 

Vzory nových tlačív sú prílohou zápisnice. 

Uznesenie 79/2022: VV KST odporúča výkonnému výboru v novom zložení zaoberať sa 

návrhom aktualizácie VP 8/2011 a VP 9/2011.  
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené 

 

4. Správy KoK č.1 /2022 a č.2/2022 (kontrola účtovných dokladov) 

A. Mazániková okomentovala predložené správy. 

Uznesenie 80/2022: VV KST ukladá sekretariátu vyžiadať od príslušných funkcionárov, resp. 

sekcií vrátenie neoprávnene vyúčtovaných cestovných náhrad podľa nálezu KoK v správe  

č.2/2022, časť II.  bod 2, odsek a) a b). Z: predseda KST, T: 30. 6. 2022 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

Približne o 22.00 bolo zasadnutie pre pokročilý čas prerušené. Pokračovalo sa nasledujúceho 

dňa, v sobotu 4.6. 2022 od 8.30 hod. 

 

5. Program 23. VZ KST, návrhy na doplnenie 

Potrebné doplnenia programu VZ boli zaznamenávané priebežne, v rámci bodov 1 a ž 4. 

 

6. Rôzne 

6.1  Pracovné cesty. 

Uznesenie 81/2022: VV KST súhlasí s pracovnými cestami  

• A. Krištofovej z Tek.Breznice do Bratislavy a späť, 8.6.2022, odovzdanie funkcie.  

• P. Dragúňa z Nitry do Bratislavy a späť, 8.6.2022, odovzdanie funkcie. 

• J.Polomský  z Bratislavy na vysokohorské chaty KST (jún, termín a trasu upresní). 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

6.2  Objednávky  

Uznesenie 83/2022: VV schvaľuje objednávky:                                                 

• 25/2022, plaketa 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,  v cene 25,12 € 

• 26/2022, zviazanie ucelených ročníkov časopisu Krásy Slovenska 2011 až 2021, po dve 

zviazania, dodávateľ DAJAMA-Krásy Slovenska s.r.o. Karloveské rameno 4b, 841 04 

Bratislava; IČO: 36674427, IČ DPH: SK202241331, v cene 180,00 € 

• 27/2022, propagačné tlačoviny pre podujatie Stretnutie turistov na Štefáničke; dodávateľ 

HLP Grafik Brezno, IČO: 36050334, IČ DPH: SK2020084990, v limite 300 € 

• 28/2022, digitálna tlač brožúry KST v rokoch 2014-2022, 57 strán, náklad 80 ks, 

dodávateľ Fax&Copy, a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava; IČO:35729040, IČ DPH: 

SK7020000130, v cene 1 084,34 € 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

 

6.3  Zmluvy 

- ZoD – Kubaliak a Gajdošík, Technické zhodnotenie ZIS 

Uznesenie 84/2022: VV KST schvaľuje zmluvu o dielo s Ing. Valérom Gajdošíkom 

a Milanom Kubaliakom na rozvoj a technické zhodnotenie značkárskeho informačného 
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systému, do 15. 6.2023; za zhotovenie diela bude fakturovať Milan Kubaliak, Ozdín 23, 985 

24 Ozdín, IČO: 46049037, DIČ: 1026525764  v cene 5 300,00 €. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

- Zmluva o príspevku pre KST Častá, organizátora podujatia Stretnutie priaznivcov KST 2022 

Červený Kameň, je pripravená na podpis. 

- Mandátna zmluva s účasťou SHS JAMES – J.Polomský pripravuje aktualizáciu zmluvy so 

spoločnosťou TATRAHASIL, výkon protipožiarnej preventívy na vysokohorských chatách.   

6.4  Ocenenia 

Uznesenie 82/2022: Výkonný výbor KST udeľuje: Medailu KST Ľubomírovi Škumátovi, 

členovi KST Atom Jaslovské Bohunice.  
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené.         

6.5 Ukončenie pôsobenia 

A. Mazániková potvrdila svoje rozhodnutie vzdať sa ďalšieho pôsobenia v kontrolnej komisii.  

Uznesenie 85/2022: VV berie na vedomie písomné odstúpenie Anny Mazánikovej z funkcie 

členky kontrolnej komisie a vyslovuje jej poďakovanie za dlhoročný zodpovedný výkon 

kontrolnej činnosti v KST.  
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

6.6 Pomenovanie chodníka 

Po smrti významného značkára a kartografa Milana Ružeka v apríli 2022 Modranský 

turistický spolok a KZ Bratislava prišli s iniciatívou uctiť si jeho pamiatku pomenovaním 

chodníka vedúceho na Veľku Homoľu, kde stojí rozhľadňa, jeden z jeho životných projektov. 

Sekcia značenia spracovala návrh, predniesol ho P.Dragúň s odporúčaním schváliť. 

Uznesenie 86/2022: VV KST schvaľuje návrh sekcie značenia podaný podľa VP 16/2011, na 

pomenovanie TZT 2428 (modrá) trasa Modra, cintorín  - Veľká Homoľa, rozhľadňa, o dĺžke 

7, 2 km,  na Chodník Milana Ružeka. Z: L.Calpaš a predseda SZ 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

6.7 Informácie predsedu majetkovej komisie J.Polomského 

-Koncom mája sa uskutočnilo stretnutie nájomcov chát s pracovníkmi MŽP SR, ktorí 

stretnutie iniciovali. Spolumajitelia neboli o stretnutí vopred informovaní, zástupcovia KST 

a SHS JAMES nemali šancu sa stretnutia zúčastniť. 

Uznesenie 87/2022: VV KST požaduje od nájomcov chát, aby v prípade ak dostanú pozvanie 

na relevantné diskusné fóra, týkajúce sa prevádzky vysokohorských chát, neodkladne 

informovali sekretariát a štatutárov. T: trvale 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené. 

- Nájomca na Téryho chate sa pustil do rekonštrukcie sprchy.  

Uznesenie 88/2022: VV KST súhlasí s nákupom materiálu na rekonštrukciu sprchy na Téryho 

chate v limite 2 200 €. Z: J.Polomský 

-Nájomca Chaty MRŠ predložil ponuku na obstaranie kotla. VV požaduje doplniť a spresniť 

ponuku. Ak pôjde o investíciu nad 40 tisíc €, bude splatnosť faktúry rozložená na dva roky.   

6.8  Hlavné podujatia 

 D.Valúch oznámil členom VV nádejné informácie: na prípravu cyklozrazu 2022 sa prihlásila 

Oščadnica, letný zraz v roku 2023 pripraví KST Lozorno s podporou Regiónu KST Malé 

Karpaty,  štafetu stretnutia priaznivcov KST na hrade Červený kameň prevezme pre rok 2023 

KST Jelšava. Sekretariát pripraví poverenia a Zmluvy o príspevku. 

6.9. Upratovanie v archíve 

A.Krištofová pripomenula nutnosť dokončiť dotrieďovanie a vypratávanie skríň v archíve 

(bývalá garáž) v sídle KST. Sama je ochotná pomôcť, no nemali by pri tom chýbať 

zástupcovia sekcie histórie a sekcie značenia, spraviť to treba v priebehu júla.  

VV vzal informácie na vedomie a vzhľadom na nadväzujúce popoludňajšie rokovanie 23. VZ 

KST predseda niečo po 11.00 ukončil zasadnutie. 
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Zapísal: Dušan Valúch  

                                                                          

                                                                                                         Peter Dragúň 

                                                                                        predseda Klubu slovenských turistov 

 

 

 

PRÍLOHY:  

• Prezenčná listina, 

• dlhodobé uznesenia.  

• tlačivá „Dohody o použití súkromného osobného motorového vozidla na pracovnú 

cestu“ podľa čl. 6 a podľa čl. 7 VP KST č. 9/2011 o cestovných náhradách.   

 


