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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

22.10.2014, Bratislava 
 

 
Prítomní:
prizvaní -  A.Mazániková, J.Pullmann, J.Puncochář, J.Polomský, D.Valúch 

  členovia VV - P. Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl, V.Gábriš.   

Neprítomní

 

: podpredseda pre OaL M.Heinrich sa písomne vzdal pôsobenia vo VV (účinnosť 
dňom doručenia , t.j od 15.10.2014), člen VV S.Andrási sa zo zasadnutia ospravedlnil. 

Program podľa pozvánky:  
• Kontrola plnenia uznesení VV                 P. Dragúň 
• Aktuálne majetkové otázky                 M. Herchl 
• Čerpanie rozpočtu za  jan.-aug. 2014                          A. Krištofová 
• Návrh rozpočtu na 2015                                                                    A. Krištofová 
• Prerokovanie VP KST č.15, 18, 19                                                    P. Dragúň 
• Zmena VP KST č. 2/20112 Organizačný poriadok                            P. Dragúň 
• Zmeny stanov, návrhy členov ÚR KST                                              P. Dragúň 
• Financovanie sekcií                                                                            V. Gábriš 
• Rôzne 

 
Zasadnutie o 12.45 hod. otvoril P.Dragúň. Navrhol doplniť do programu prerokovanie 
pripomienok niektorých členov ÚR k rozposlanej pozvánke na VZ, prizval k rokovaniu VV 
člena majetkovej komisie J.Polomského a v tej súvislosti navrhol zaradiť bod Aktuálne 
majetkové otázky na úvod zasadnutia (pre účel zápisu je ponechané poradie podľa pozvánky). 
.    
1.Kontrola plnenia uznesení VV (P. Dragúň) 
a)
199/2013 predložiť štrukturovaný rozpočet - bol predložený 

 Uznesenia splnené resp. vypustené zo sledovania: 

16/2014 presun schvalovania CP na podpredsedu pre OaL – už neaktuálne  
34/2014 právna ochrana pásového značenia – zrušené, nahradené novým uznesením 
37/2014 spoločné lesnícko-turistické podujatie – uskutočnilo sa 
65/2014 schválená úprava sadzby na prepočítaný km na 2014 (SZ) – aplikuje sa 
66/2014 schválený rozpočet SZ na 2014 – nie je záležitosť operatívneho sledovania 
76/2014 praktické zavedenie akreditácie – splnené prerokovaním a schválením VP 18,19 
111/2014 sprístupnenie petície (Tatry) na podujatiach – stratilo aktuálnosť 
118/2014 riešenie BOZP a PO v sídle KST – zrušené, úlohu obsahuje U144/2014 
121/2014 zaradenie zrekonštruovanej Chaty pod Rysmi do majetku – splnené  
132/2014 inventarizácia Téryho chaty -  uskutočnila sa  
133/2014 menovanie inventarizačnej komisie na Téryho chatu – uskutočnilo sa 
137/2014 schválenie VP 8/2014 – bol schválený 
138/2014 zastupovanie KST v iných organizáciách – nie je vec operatívneho sledovania 
145/2014 odpoveď na žiadosť P.Perhalu o vyplatenie provízií  - odoslaná 
148/2014 stretnutie s ENEL a ŠOP SR na Žiarskej chate – uskutočnilo sa 
149/2014 spoločné lesnícko-turistické podujatie – uskutočnilo sa 
150/2014 odoslanie stanoviska VV – splnené 
152/2014 pracovná cesta predsedu majetkovej komisie – uskutočnila sa    
b)
Uznesenie 110c/ 2012: VV schvaľuje svojpomocnú opravu/výmenu plota vo dvore sídla KST. 

 Uznesenia v sledovaní: 
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Z: P. Dragúň, J.Racek; PT: jar 2015 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 194/2013: VV ukladá Sekcii značenia pripraviť a predložiť VV popis softvérového 
riešenia (vo forme v rámci možností kompatibilnej s programom používaným Radou značenia 
KČT), finančnej náročnosti aplikovateľného softvéru a prínosu, ktorý to prinesie pre 
administráciu značkárskej agendy. Z: S.Andrási, E.Škutová;  PT: 30.11.2014  
Stav: podľa informácie J.Puncochářa bol v rámci sekcie značenia úlohou poverený 
Š.Gregorička, v zastúpení E.Škutovej požiadal o predĺženie termínu do konca novembra. 
Uznesenie 27/2014: VV ukladá Majetkovej komisii KST pripraviť návrh časového plánu 
generálnej rekonštrukcie Chaty M.R.Štefánika, v členení na etapy. Z: M.Herchl, PT: 21.11.2014 
Stav: časový plán bol prispôsobený nutnosti havarijne riešiť pred príchodom zimy opravu 
strechy poškodenej víchricou. Možnosti participácie ENEL-u doteraz neboli konkretizované, 
je potrebné stretnutie P.Dragúňa s M.Bolognom.   
Uznesenie č. 34/2014: VV poveruje M. Heinricha rokovať s vedením KČT o licenčnej 
zmluve na pásové turistické značenie. Z: M.Heinrich, PT: 30.9.2014  
Stav: po odstúpení M.Heinricha prevzal úlohu P.Dragúň. Na základe písomného vyjadrenia 
M.Heinricha (KČT nemá na pásové značenie ochrannú známku ale požíva tzv. dizajnovú 
právnu ochranu) navrhol zrušiť U 34/2014 pre nevykonateľnosť a prijať nové uznesenie. 
Nové uznesenia sú v závere kontroly úloh.  
Uznesenie č. 55/2014: VV ukladá sekcii značenia KST pripraviť v spolupráci s UMK KST 
novú žiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.  
Z: P.Dragúň, E. Škutová, M. Belás, PT: 21.11.2014   
Stav: P.Dragúň požiadal o predĺženie termínu.  
Uznesenie 76/2014: VV KST ukladá predsedovi UMK predložiť plán krokov pre praktické 
zavedenie výsledkov akreditácie. Z: P.Dragúň, M.Belás; PT: 22.10.2014  
Stav: M.Heinrich s M.Belásom predložili VP 18 a 19, viď ďalej, samostatný bod programu. 
Splnené, vypúšťa sa. 
Uznesenie 77/2014: VV KST ukladá predsedovi Sekcie mládeže a podpredsedovi KST pre 
OaL pripraviť návrh krokov potrebných pre vytvorenie právnej subjektivity Sekcie mládeže 
a začlenenie subjektu do štruktúry KST. Z: P.Perhala, A.Krištofová; T: 31.12.2014 
Stav: termín plynie. Po odstúpení M.Heinricha z VV spoluzodpovednosť za úlohu prevzala 
podpredsedníčka pre EaM A.Krištofová. 
Uznesenie č. 81/2014: VV KST ukladá zodpovedným pripraviť čo najjednoduchší spôsob 
vyplácania značkárov, s platnosťou od roku 2015. Z: S.Andrási, E.Škutová, PT: 21.11.2014 
Stav: vzhľadom na neprítomnosť S.Andrásiho predĺžený termín.  
Uznesenie č. 94/2014: VV ukladá sekretariátu zaslať podklady pre vyhotovenie energetického 
certifikátu (EC) na budovy RZ Kokava - Háj (hlavný objekt) a Chata M.R.Štefánika dvom 
potenciálnym dodávateľom EC, vybraným zo zoznamu odborne spôsobilých osôb (so sídlom 
v blízkosti predmetného objektu - Ing.M.Dubec, Brezno, pre Chatu M.R.Š 
a Ing.Arch.K.Križová, Lučenec, pre RZ Kokava-Háj); majetkovej komisii ukladá posúdiť 
dodané ponuky a predložiť ich VV na schválenie; po ich schválení ukladá štatutárom uzavrieť 
príslušné zmluvy. Z: P.Dragúň, M.Heinrich, A.Krištofová; D.Valúch; PT: 21.11.2014 

Stav: M.Herchl má predložiť získané cenové ponuky na najbližšie zasadnutie VV. 
Uznesenie č.109/2014: VV s pripomienkami schvaľuje návrh zmluvy KST s realitnou 
kanceláriou Romantické chalupy s.r.o., Nejedlého 67, Bratislava 841 02, na odpredaj hlavného 
objektu RZ Kokava-Háj, vrátane pozemku a objektu ČOV v limitnej cene 145 000 € a ukladá 
predsedovi podpísať predmetnú zmluvu. Z: predseda KST, PT: 22.10.2014 
Stav: informoval M.Herchl – absolvoval stretnutie s Ing. Dobrockým, ktorý sa javí ako vážny 
adept na odkúpenie  hlavnej budovy RZ Kokava-Háj, dostal k dispozícii dostupnú technickú 
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dokumentáciu objektu. Záujem Ing. Dobrockého je však podmienený tým, či sa mu podarí 
odkúpiť od Kokavy väčší pozemok okolo objektu, a či dokáže získať od elektrární 
dokumentáciu k trafostanici. Zmluva KST s realitkou Romantické chalupy s.r.o. príde na rad 
až keby Ing. Dobrocký odskočil. Zatiaľ treba počkať na jeho vyjadrenie. 
Uznesenie č. 111/2014: VV ukladá organizátorom hlavných podujatí KST v roku 2014 
poskytnúť účastníkom možnosť podpísať petíciu za otvorenie Tatier.  
Z: V.Gábriš, organizátori; T: podľa konania podujatí  
Stav: Sezóna hlavných podujatí uplynula, uznesenie stratilo aktuálnosť, vypúšťa sa. 
M.Heinrich písomne informoval, že výsledok petície predloží na novembrové zasadnutie VV.  
V.Gábriš:  následne V.Jeremiáš, predseda sekcie VhT ako jeden z iniciátorov petície pripraví 
stanovisko a návrh ďalších krokov.  
Uznesenie č. 118/2014: VV ukladá podpredsedovi pre OaL zabezpečiť  bezpečnostné 
preškolenie pracovníkov sekretariátu a kontrolu spôsobilosti sídla KST z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci ako aj požiarnej ochrany (BOZP a PO). Z:M.Heinrich,T:31.8.2014 
Stav: po odstúpivšom podpredsedovi pre OaL prevzal zodpovednosť za úlohu predseda KST. 
Pripraví návrh na najbližšie zasadnutie VV, viď ďalej uznesenie 144/2014. 
U118/ zrušené (duplicita). 
Uznesenie č. 121/2014: VV ukladá predsedovi MaK doriešiť (po dohode so spoluvlastníkom) 
účtovné vysporiadanie  Chaty pod Rysmi  –  zaradiť rekonštruovanú chatu do majetku KST.  
Z: M.Herchl, A.Krištofová; PT: 31.10.2014 
Stav: A.Krištofová informovala o konzultáciách s I. Kollerom (SHS JAMES). Úloha bola 
splnená, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie č. 122/2014: VV ukladá predsedovi MaK zaslať majetkové priznanie (obsahujúce  
Chatu pod Rysmi), Mestu Vysoké Tatry do konca januára 2015. Z: M.Herchl, T: 31.1. 2015 
Stav: termín plynie. 
Uznesenie č.127/2014: VV schvaľuje výdavok 200 € za zápis licencie, ktorú má Klubu 
slovenských turistov udeliť Klub českých turistov, na používanie ochrannej známky 
Turistické značenie, registrovanej Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu pod č. 
000 824 388 0001. Z: A.Krištofová; T: 31.12.2014 
Stav: termín plynie. Aj keď toto uznesenie súviselo so zrušeným uznesením 34/2014, v limite 
schváleného výdavku zostáva rezerva na prípadné administratívne náklady spojené so 
získaním trvalého súhlasu KČT na používanie pásového značenia (viď U 153/2014).  
Uznesenie č.129/2014: VV na základe zápisu o stave účtovníctva KST k 30.6.2014, ktorý dňa 
12.8.2014 predložil nový dodávateľ účtovníckych služieb OLIV-H, ukladá pripraviť 
doporučené listy Ing.E.Fábryovej - ohľadom zosobnenia prípadných finančných dopadov na 
KST z titulu neodovzdania ekonomickej agendy; Ing. E.Rusnákovi ohľadom TURSERVIS 
s.r.o. a  Ing. I.Ovečkovej ohľadom doplatenia mzdy neopodstatnene krátenej v 1.polroku 2014   
Z: A.Krištofová, PT: 21.11.2014. 
Stav: listy adresované E.Fábryovej a I. Ovečkovej sú pripravené na odoslanie. Na prípravu 
listu konateľovi dcérskej spoločnosti TURSERVIS KST s.r.o. E.Rusnákovi  si A.Krištofová 
vyžiadala predĺženie termínu do najbližšieho zasadnutia.   
Uznesenie č.135/2014: VV schvaľuje kalendár zasadnutí do konca roka 2014 nasledovne: 
26.9. 2014 (piatok) – Vyhne, so začiatkom o 12.00 
22.10. 2014 (streda) – Bratislava, so začiatkom o 12.00 
21.11. 2014 (piatok) – Žarnovica, so začiatkom o 12.00 
22.11. 2014 (sobota) – Žarnovica*, rokovanie ÚR a VZ KST so začiatkom o 9.00 
10.12. 2014 (streda) – Bratislava, so začiatkom o 12.00 
Z: všetci členovia VV a RK, T: 31.12.2014 
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Stav: termín zasadnutia vrcholných orgánov KST bude posunutý na január 2015, viac k tomu 
v samostatnom bode.  

      Uznesenie č. 141/2014: VV schvaľuje s pripomienkami návrh Propagačnej komisie  KST na 
      uzavretie 4-ročnej Zmluvy o spolupráci pri vydávaní Kalendára podujatí KST, s firmou ISMC 
      Slovakia s.r.o. Poveruje predsedu KST podpísať predmetnú zmluvu. 
      Z: P. Dragúň, T: 10.10.2014   

Stav: zmluva bola podpísaná, vzhľadom na jej 4-ročnú platnosť bude uznesenie presunuté 
medzi dlhodobé úlohy. 

      Uznesenie č. 142/2014: VV schvaľuje návrh Propagačnej komisie KST na vydanie 500 kusov 
Záznamníka TTO Cesta hrdinov SNP a na jeho spoplatnenie, v cene 1€/ks. Z: P. Dragúň, M. 
Hučko; T: 31.01.2015  
Stav: termín plynie. 

     Uznesenie 143/2014: VV schvaľuje pracovné cesty na rokovania s partnermi nasledovne: 
     KST- KČT: Masarykova chata (CZ); 11. až 12.10.; účasť– P. Dragúň, D. Valúch, Š. Kuiš, 
     KST- MTSZ: Vyhne; 7. až 9.11.; účasť – P. Dragúň, A. Krištofová, M. Herchl, Š. Kuiš, 
      PTTK (OŠ u hlavného organizátora IX. MZZT): Miedzygorze (PL); 11.10.;  účasť – Š. Kuiš, 
      KST- A.TOM: Vyhne; 29. - 30.11.; účasť – A. Krištofová, P. Perhala, S. Andrási, Š. Trojan, 
      60. Konferencia TID: Chľaba; 12. až 14.10.; účasť – Š.Barany, J. Šoffa (náhradník D.Valúch). 
     Z: P. Dragúň, A. Krištofová, sekretariát, delegáti; T: podľa textu 

Stav: P.Dragúň informoval o rokovaní s vedením KČT. Rokovanie bolo korektné, nieslo sa 
v priateľskom duchu. Vo vzťahoch oboch organizácií nie sú konfliktné témy. Obe strany 
konštatovali, že vďaka efektívnej mailovej komunikácii je možné zriediť interval 
koordinačných rokovaní na dva roky.  
TID konferencia - informoval D.Valúch. K slávnostnému otvoreniu konferencie  prispel 
pozdravným vystúpením v mene KST. V slovenskom výbore TID nastala generačná výmena, 
konferencia na návrh KST schválila jeho nové zloženie: Adam Bárány – predseda, Martin 
Blahuta – tajomník. Za nepretržitú 40-ročnú prácu pre TID bol odstupujúci predseda SK 
výboru TID Štefan Bárány menovaný za čestného prezidenta TID. 
OŠ 9.MZZT Miedzygorze

      Uznesenie č. 144/2014: VV ukladá štatutárom pripraviť do najbližšieho zasadnutia cenové 
 – delegát Š.Kuiš poslal zo zasadnutia cestovnú správu. 

      ponuky na poistenie členov KST a na dodávateľov služieb, ktorých objednanie pre KST si  
vyžaduje legislatíva SR. Z: P. Dragúň, A. Krištofová; PT: 21.11.2014                                                                           
Stav: BOZP bude samostatný bod (viď ďalej, bod 3.5), P.Dragúň na nasledujúcom zasadnutí 
VV požiada M.Zimana o výklad k možnostiam  poistenia členov.  
Uznesenie č.145/2014: VV pripúšťa nárok na odmenu za sprostredkovanie peňažného  alebo 
nepeňažného daru pre KST a za sprostredkovanie platenej inzercie v periodikách KST od 
dátumu platnosti VP č. 15/2011, t.j. od 23.04.2012, za podmienky, že žiadateľ písomne 
doloží,  za ktoré sponzorské dary a inzerciu požaduje vyplatenie provízií.Ukladá sekretariátu 
informovať o tom žiadateľa P.Perhalu doporučeným listom. Z: P. Dragúň, T: neodkladne       
Stav: List bol odoslaný, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie č. 146/2014: VV ukladá Sekcii značenia v spolupráci s RR KST Trenčín pripraviť 
návrh na využívanie prostriedkov prisľúbených pre KST z prostriedkov Trenčianskeho  
samosprávneho kraja. Z: S. Andrási, E. Škutová, za humanizáciu I. Salviani; PT:21.11.2014 
Stav: termín predĺžený do nasledujúceho zasadnutia. 

                 Uznesenie č. 147/2014: VV ukladá Sekcii značenia pripraviť žiadosť na VLM SR š.p., 
o súhlas s vyznačením TZT v Levočských vrchoch, vrátane mapových podkladov,  
s vyznačením trás a umiestnenia smerovníkov. Z: S. Andrási, E. Škutová; T:31.10.2014                                                     
Stav: termín plynie. 
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                 Uznesenie č. 148/2014: VV schvaľuje pracovnú cestu P. Dragúňa a M. Herchla na Žiarsku 
chatu (Západné Tatry), na stretnutie s pracovníkmi ENELu a ŠOP SR dňa 3.10. 2014.  

                 Z: P. Dragúň, M. Herchl, sekretariát KST; T: 3.10.2014 
Stav: informáciu o stretnutí podal P.Dragúň. Chatári si prevzali od ENEL-u  defibrilátory. 
Vypúšťa sa zo sledovania. 

                 Uznesenie č. 149/2014: VV schvaľuje účasť delegácie KST na spoločnom lesnícko-
turistickom podujatí „Lesníckym chodníkom J. Dekréta Matejovie“, 18. októbra 2014 na 
Donovaloch,  v zložení P. Dragúň, E. Škutová, D. Kaliský, J. Racek.  

                 Z: delegáti, sekretariát KST; T: 18.10.2014        
                  Stav: informáciu o podujatí podal P.Dragúň. Organizačne dobre pripravené, prialo aj počasie, 

na prvý ročník slušná účasť. Hlavný organizátor Lesy SR majú záujem budovať tradíciu 
takéhoto spoločného podujatia, v nasledujúcom roku sa uskutoční v Zámutove. 

                 Vypúšťa sa zo sledovania. 
                 Uznesenie č. 150/2014: VV neschvaľuje požiadavku ex-predsedu KST P. Perhalu na 
                 vymazanie z adresára funkcionárov, uverejnenom na webe KST, nakoľko ako predseda 
                 Sekcie  mládeže KST a predseda bratislavskej regionálnej rady (KBT), má verejnú funkciu.  
                 Ukladá sekretariátu písomne informovať P. Perhalu o stanovisku VV.     
                 Z: P. Dragúň, sekretariát KST; T: neodkladne    
                 Stav: odoslané, vypúšťa sa zo sledovania. 
                 Uznesenie č. 151/2014: VV schvaľuje udelenie plakety KST dlhoročnému funkcionárovi      

a predsedovi Sekcie VT  J. Šoffovi, k jeho životnému jubileu. Plaketa mu bude odovzdaná na 
VZ KST. Z: P. Dragúň, sekretariát KST; T: 22.11.2014                                                     
 Stav: termín plynie. 

                 Uznesenie č. 152/2014: VV schvaľuje pracovnú cestu M. Herchla do Banskej Bystrice  na 
                 rokovanie so záujemcami o kúpu objektu v Kokave-Háj, dňa 7.októbra 2014 (predloženie 
                 požadovanej stavebno-technickej dokumentácie objektu). 
                 Z: M. Herchl, sekretariát KST; T: 7.10.2014   

Stav: cesta realizovaná, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie č.153/2014:  VV poveruje predsedu KST uzavrieť s KČT licenčnú zmluvu na 
používanie pásového turistického značenia, ktoré je Úradom pre harmonizáciu vnútorného 
trhu zapísané ako dizajn pod zn. RCD 000824388-0001. Značkári KST pracujú podľa 
technickej normy STN 01 8025, čím je zaručený súlad pásového turistického značenia v SR 
s právne chráneným dizajnom pásového značenia v ČR. Z: P.Dragúň, T: 31.12.2014 

Nové uznesenia prijaté 22.10.2014,v rámci kontroly úloh: 

 
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené.  

Uznesenie č.154/2014: VV ukladá predsedovi sekcie VhT aby po oboznámení sa s výsledkom 
petičnej aktivity za otvorenie Tatier pripravil do konca roku stanovisko sekcie a návrh ďalších  
krokov KST v tejto záležitosti. Z: V.Jeremiáš, V.Gábriš; T: 31.12.2014 
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 

                 
                 2. Riešenie pripomienok k zvolaniu XVI. valného zhromaždenia KST (P.Dragúň) 
                 P.Dragúň informoval, že niektorí členovia ÚR sa s odvolaním na Stanovy KST domáhajú 

toho, aby valnému zhromaždeniu predchádzalo rokovania ÚR. Aby nedošlo k dodatočnému 
spochybňovaniu legitimity doplňovacích volieb, ktoré sú v programe VZ, navrhol posun 
termínu z 22.11.2014  na 9.-10. január 2015, s tým, že najprv prebehne ÚR a až potom VZ. 

                  Uznesenie č.155/2014: VV schvaľuje zmenu termínu XVI.VZ KST, ukladá sekretariátu 
                  neodkladne postúpiť členom ÚR a delegátom túto informáciu: termín XVI. VZ KST bol 
                  posunutý na10.1.2015, valnému zhromaždeniu bude predchádzať rokovanie ÚR dňa 9.1.2015. 
                 Z: P.Dragúň, D.Valúch; T: podľa textu 
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 Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 

 
                 3. Aktuálne majetkové otázky (M.Herchl) 
                  3.1 Na úvod dostal slovo dodatočne prizvaný člen Majetkovej komisie J.Polomský, 

informoval VV o svojej kontrolnej návšteve na Chate M.R.Š. Oprava strechy poškodenej 
víchricou – v poriadku, chatár svojpomocne vyšpároval kamenné oporné múry a komín. 
Krbový komín treba riešiť aj zvnútra – vyvložkovať a zabezpečiť revíznu správu. P.Dragúň 
požiadal M.Herchla, aby zistenia J.Polomského predložili do VV spolu ako materiál MaK.  

                  Uznesenie č.156/2014: VV ukladá majetkovej komisii zabezpečiť pre krbový komín CHMRŠ 
                 odbornú revíziu a revíznu správu. Z: M.Herchl, T: 30.11.2014    

Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 

3.2 M.Herchl pokračoval informáciou o situácii na ďalších chatách a o prácach podľa 
schváleného plánu údržby. 
Téryho chata

Uznesenie č.157/2014: VV schvaľuje cestu M.Herchla na Téryho chatu dňa 30.10.2014, účel 
cesty: prevzatie chaty od končiaceho nájomcu M.Jílka, inštalácia nového nájomcu P. 
Michalku. Z: M.Herchl, sekretariát; T: podľa textu. 

 – uskutočnila sa riadna inventarizácia, vo štvrtok 30.10. by sa mali zástupcovia 
vlastníkov zúčastniť odovzdania chaty novému chatárovi P.Michalkovi. Požiadal o schválenie 
cesty. Navrhol pozvať končiaceho nájomcu M.Jílka na decembrové stretnutie spoluvlastníkov 
s nájomcami a poďakovať mu tam za dlhoročnú spoluprácu.  

Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č.158/2014: VV schvaľuje udelenie Plakety KST M.Jílkovi za dlhoročnú 
spoluprácu  a zveľadenie  Téryho chaty, kde ako nájomca pôsobil 20 rokov (1994-2014).  
Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 3.12.2014.  
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 

Chata pri Zelenom plese 

Uznesenie č.159/2014: VV ukladá ekonomickej komisii vyžiadať od nájomcu M.Petríka 
podrobnejšie vydokladovanie zápočtu za neodvedenú časť nájomného v roku 2014. 

– na tento rok mala chata limit 12 000 €. Hlavné položky – 
hydroizolácie, deratizácia proti plošticiam, zapojenie lapača tukov na odtok odpadovej vody 
(požiadavka úradu ŽP), oprava poškodeného splaškového potrubia. Nedoriešené zostáva 
zaplatenie cla za turbínku pre MVE. Chatár M.Petrík neodviedol na účet KST nájom v celej 
výške, má to byť zápočet za náklady, ktoré prekryl z vlastných prostriedkov, resp. práce ktoré 
zabezpečil.  RK požaduje vydokladovať tento zápočet, predložiť súpis vykonaných prác. 

Z: A.Krištofová. M.Herchl; T: 21.11.2014  
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 

Chata pod Rysmi – nevyskytli sa vážnejšie problémy. Odstraňovali sa nedorobky, boli 
doplnené striešky na komín. V roku 2015 bude spravená inventúra. 
Zbojnícka chata

3.3 

 – práce na suchom WC v tomto roku nepostúpili do ďalšej etapy, časť 
naplánovaných prostriedkov  bolo možné využiť na iné potrebné práce.  

Nosičský medzisklad na Hrebienku

                  Uznesenie č.160/2014: VV ukladá predsedovi požiadať JMF o predĺženie nájomnej zmluvy 
na prenájom pozemku pod nosičským medziskladom na Hrebienku (výmera 47 m2, parc.č. 
8148/25 v katastri Starý Smokovec), platnej do 31.12.2014 Z: P.Dragúň, T: 21.11.2014 

 (využívaný pre vynášku na Zbojnícku a Téryho chatu) 
sa nachádza na pozemku Jednotného majetkového fondu (JMF), nájomná zmluva vyprší 
31.12.2014, treba požiadať JMF o predĺženie. A.Krištofová sa zaujímala, kto vlastní pozemky 
pod chatami. Stav ozrejmil M.Herchl: Chata pri Zelenom plese sa nachádza na pozemku 
mesta Kežmarok, pozemok pod ostatnými tromi vysokotatranskými chatami patrí Štátnym 
lesom TANAP.  

Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 

                 3.4 Chata M.R.Š. – prebiehala oprava víchricou poškodenej strechy. Všetky faktúry od 
spoločností ktoré sa podieľali na dodávke materiálu, na helikoptérovom vývoze materiálu a na 
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samotnej oprave treba v záujme urýchlenej likvidácie poistnej udalosti pripraviť pre 
poisťovňu. V.Gábriš sa zaujímal, či nebola oprava predražená, M.Herchl zrekapituloval 
spôsob výberu dodávateľov: v hre bol aj čas, vyberalo sa z tých, ktorí mohli svoje služby 
poskytnúť ihneď. P.Dragúň na záver tohto bodu poďakoval M.Herchlovi za veľké osobné 
nasadenie pri riešení havarijnej situácie. Zároveň požiadal pre budúcnosť prehľadnejšie 
dokumentovať  práce z plánu údržby a opráv na chatách v jednotlivých položkách. 

                 Uznesenie č.161/2014: VV ukladá majetkovej a ekonomickej komisii zlepšiť súčinnosť 
a zabezpečiť trvalý prehľad o výške fakturácie z jednotlivých objektov (chát) v priebehu roka. 
Faktúry bez náležitostí (rozpis práca materiálu) musia byť dodávateľovi vrátené na doplnenie. 
Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: trvale 
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 

                 3.5 Všetky objekty

                  3.6  Najbližšie stretnutie spolumajiteľov s nájomcami sa uskutoční 3.12.2014 na Štefánikovej 
chate. P.Dragúň požiadal aby tieto pracovné stretnutia bývali skôr (v septembri) aby bolo 
možné výstup zo stretnutia – plán údržby a opráv zohľadniť v návrhu rozpočtu KST. 

  - cenová ponuka od p. Štellmacha (TATRAHASIL), zahŕňajúca výkon 
revízií elektro zariadenia a bleskozvodov ako aj protipožiarnych opatrení - kontrola 
a oprava/výmena hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, bola  po konzultácii s SHS JAMES 
akceptovaná.  

                  Uznesenie č.162/2014: VV schvaľuje účasť zástupcov KST na stretnutí spolumajiteľov chát 
dňa 3.12.2014 na Chate M.R.Štefánika, v zložení: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl. 

                 Z: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl, sekretariát; T: 3.12.2014 
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 

 
                 4. Čerpanie rozpočtu za obdobie január - august 2014 (A.Krištofová) 
                  Prehľad čerpania dostali členovia VV a RK pred zasadnutím mailom. Sumárny stav čerpania 

v hlavnej knihe za 1.polrok bol 65 310,00 €. VV vzal informáciu na vedomie. 
                  Uznesenie č.163/2014: VV ukladá podpredsedníčke pre EaM pripraviť prehľad o výsledkoch 

hospodárenia (zisky-straty rozdelené na zdaňované a nezdaňované položky) aj za roky 
uplynulého funkčného obdobia. Z: A.Krištofová, T: 21.11.2014 
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 

                 Uznesenie č.164/2014: VV schvaľuje dokúpenie softvérového vybavenia pre sledovanie   
účtovníctva (program OMEGA) v cene približne 300 €. Z: A.Krištofová, T: 31.12.2013 

                             Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené.  
 
5. Návrh rozpočtu KST na rok 2015   (A. Krištofová) 
Návrh dostali členovia VV a RK pred zasadnutím mailom. V diskusii V.Gábriš presadzoval 
posilnenie financovania sekcií, zazneli aj ďalšie pripomienky ostatných členov VV, čo 
rezultovalo do úpravy rozpočtu vo viacerých položkách. 
Uznesenie č.165/2014: VV prerokoval návrh rozpočtu KST na rok 2015 a s pripomienkami 
ho predkladá na najbližšie zasadnutie Ústrednej rady KST. 
Z: P.Dragúň, A.Krištofová; T: 9.1.2014 
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 
 
6. Aktualizácia vykonávacích predpisov (VP) KST č.15, 18, 19  (P. Dragúň) 
Návrh aktualizovaného znenia uvedených troch vykonávacích predpisov predložil M.Heinrich 
ešte v auguste,  na prerokovanie sa dostali až teraz. 
Uznesenie č.166/2014: VV prerokoval VP 15/2014 o hospodárení s majetkom, VP 18/2014 
o školeniach a seminároch a VP 19/2014 o školeniach inštruktorov a s pripomienkami ich 
predkladá na najbližšie zasadnutie Ústrednej rady KST. Z: P.Dragúň, T: 9.1.2014 
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 
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7. Zmena VP KST č. 2/20112 Organizačný poriadok  (P. Dragúň) 
P.Dragúň v súvislosti s odstúpením podpredsedu pre OaL pripomenul, že v roku 2013, v stave 
rozpoltenosti VV, bola v záujme zachovania funkčnosti sekretariátu schválená zmena vo VP 
2/2011 Organizačný poriadok (OP) – riadenie sekretariátu vtedy prevzal podpredseda pre 
OaL. Teraz je z toho istého dôvodu potrebné vrátiť sa k pôvodnému zneniu OP z roku 2011. 
Uznesenie č.167/2014: VV prerokoval  a odporúča návrat Organizačného poriadku do 
pôvodného znenia VP 2/2011, predkladá tento návrh na najbližšie zasadnutie  ÚR.  
Z: P.Dragúň, T: 9.1.2014 
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 
 
8. Zmeny stanov, návrhy členov ÚR KST (P. Dragúň) 
Na návrh predsedajúceho bol tento bod programu  so súhlasom všetkých členov VV odročený 
na nasledujúce zasadnutie. 
 
9. Financovanie sekcií  (V. Gábriš) 
Svoje pripomienky k financovaniu sekcií uplatnil V.Gábriš v rámci diskusie k rozpočtu. 
 
10. Rôzne 
10.1 D.Valúch: písomné odstúpenie JUDr. M.Heinricha z funkcie podpredsedu KST pre OaL 
bolo na sekretariát doručené 15.10.2014 a tým dňom nadobudlo účinnosť. VV vzal 
informáciu na vedomie.  
10.2 A.Krištofová: pre nedostatok prostriedkov na mzdy a odvody zamestnancov je nutné 
znížiť počet pracovníkov sekretariátu KST z troch na dvoch, A.Luhovej bola daná výpoveď k 
31.12.2014. VV vzal informáciu na vedomie 
10.3 A.Krištofová:  evidenciu zúčtovacích dokladov - objednávok, faktúr ale aj cestovných 
príkazov je treba zlepšiť vytvorením zdieľanej elektronickej databázy. Je to jedno 
z racionalizačných opatrení, ktoré umožní prerozdelenie časti pracovnej náplne A.Luhovej 
medzi zostávajúci personál sekretariátu a externý účtovnícky servis.   
Uznesenie č. 168/2014: VV ukladá podpredsedníčke pre EaM dohliadnuť na prípravu 
podmienok pre elektronickú evidenciu objednávok, faktúr a cestovných príkazov. 
Z: A.Krištofová, T: 31.12.2014 
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 
10.4 D.Valúch informoval o slabinách technického vybavenia sekretariátu. Od augusta 
nefunguje farebná tlačiareň, v septembri expirovala antivírová ochrana, PC Idy Ovečkovej 
pracuje veľmi pomaly a jeho ďalší upgrade už nie je možný. Požiadal o súhlas s nákupom 
novej farebnej tlačiarne, jedného nového počítača a s obnovením antivírovej ochrany. 
Uznesenie č.169/2014: VV schvaľuje požadované doplnenie a modernizáciu vybavenia 
sekretariátu v limite súčasných finančných možností KST.  
Z: A.Krištofová, sekretariát, T:31.12.2014 
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 
10.5 P.Dragúň: z korešpondencie sekretariátu s poisťovňou Kooperatíva sa potvrdilo, že 
hromadná úrazová poistka členov KST vypršala k 31.1.2014 a nakoľko ju vtedajšie vedenie 
KST na ďalšie obdobie neuhradilo, zanikla. Štatutári zisťujú, aké sú možnosti a podmienky 
pre novú hromadnú úrazovú poistku, ale aktuálne nie je žiadna, treba o tom informovať 
členskú základňu. 
Uznesenie č.170/2014: VV ukladá sekretariátu informovať členov prostredníctvom 
www.kst.sk že zmluva s poisťovňou Kooperatíva o hromadnom úrazovom poistení členov 
KST platná do 31.1.2013, nebola predĺžená a zanikla. Momentálne sa členom KST odporúča 
riešiť si úrazové poistenie na klubovej úrovni, alebo individuálne. 
Z: A.Krištofová, sekretariát; T: neodkladne 

http://www.kst.sk/�
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Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 
10.6 P.Dragúň požiadal o schválenie delegátov VV na posledné hlavné podujatia v tomto 
kalendárnom roku.  
Uznesenie č.171/2014: VV schvaľuje 
- účasť delegácie KST v zložení P.Dragúň za VV,  J.Racek a Š.Mužík za sekciu PT, na 
pozvanie KČT, na podujatie Poslední Puchýř 14.-16.11.2014, Benešov u Prahy    
- účasť V.Gábriša ako delegáta VV KST na 34. ročníku festivalu outdoorových filmov Ľudia 
a hory, 29.11.2014 v Turčianskych Tepliciach. 
Z: P.Dragúň, J.Racek, Š.Mužík, V.Gábriš, sekretariát ; T: podľa textu 
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 
10.7  J.Puncochář navrhol, aby KST oslovil redakciu denníka PRAVDA a upozornil na riziko 
spojené s publikovaním starých, neaktualizovaných turistických máp. P.Dragúň ho požiadal 
o návrh listu. Uznesenie k tomu nebolo prijaté. 
10.8 Ocenenia. Písomné návrhy zaslali RR Trenčín, RR Banská Bystrica, RR Žilina, sekcia 
VT, predseda KST priamo na zasadnutí navrhol udeliť čestné ocenenie KST M.Heinrichovi. 
Uznesenie č.172/2014: a) VV schvaľuje čestné ocenenia KST 
- strieborný odznak KST – Ing. Libor Tomašec, KST Elektrovod Žilina. 
- zlatý odznak KST – Ing. Zdenek Sýkora, KST Elektrovod Žilina; Ing. Ján Kmec, KST Elán 
Vlkanová (BB); zlatý odznak KST in memoriam  - Ing. Vladimír Švancár OKST TJ Letecké 
opravovne Trenčín, ktorý v októbri 2014 tragicky zahynul pri Himalájskej expedícii. 
b) VV postupuje Ústrednej rade na schválenie návrhy na vyššie čestné ocenenia 
- plaketa Alojza Lutonského – Leo Kilvády, KST Lokomotíva BB; Milan Hlavatý, KST 
Kremnička; doc. Viliam Longauer, PhDr.,RSDr.,CSc., KST Baník Špania Dolina; Ján Cabala, 
Klub Polar Alpin Trenčín. 
- čestné členstvo KST  –  Dušan Kaliský, KST Lokomotíva Banská Bystrica 
c) VV berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST 
- Čestné uznanie KST – JUDr. Marek Heinrich, KST Horec Solinky; Milan Rebro, KST 
Dubnica n.Váhom 
- Ďakovný list KST – Roman Bežko, KST Podlužany; Imrich Goduš, GOBAKO; Juraj Papinčák, 
KUK A FUK; Stanislav Labanc, MÚRCASS; Peter Lacko, PETIT; fa VALuX Petrovany. 
VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené a udelené ocenenia a odoslať navrhovateľom. 
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 21.11.2014 
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; hlasovalo sa ku každému osobitne,  uznesenie bolo schválené ako celok.     
10.9 P.Dragúň predložil na diskusiu plán zasadnutí VV na 1.polrok 2015. 
Uznesenie č.173/2014: VV schvaľuje plán zasadnutí VV na prvý polrok 2015 nasledovne: 
9.1.2014 v Žarnovici, 11.2. v Bratislave, 11.3. vo Vyhniach, 15.4. v Bratislave, 13.5. vo 
Vyhniach a 17.6. v Topoľčanoch, vždy od 12.00, pokiaľ nebude na pozvánke uvedené inak. 
Z: P.Dragúň, členovia VV, sekretariát; T: podľa textu 
Hlasovanie: ZA –  4, PROTI – 0, zdržal sa – 0; uznesenie bolo schválené. 
Po vyčerpaní programu predseda ukončil zasadnutie približne o 19.45 hod. 
 
Zapísal: Dušan Valúch, GS KST 
                                                                                                           Peter Dragúň 
                                                                                                           predseda KST                                                                                                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRÍLOHA ZÁPISNICE 
- Uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania  -  dlhodobo sledované úlohy: 
Uznesenie 29/2013: VV schválil návrh modelového textu Memoranda o spolupráci KST – 
OOCR a splnomocňuje predsedu KST predkladať ho na rokovaniach s oblastnými 
organizáciami cestovného ruchu (OOCR). Z: P. Dragúň, T: priebežne  
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Stav: v plnení.  
Uznesenie 139/2013: VV ukladá predsedovi KST vyvolať rokovanie so ŠL TANAP s cieľom 
dosiahnuť rekonštrukciu poškodeného chodníka na Kriváň a získať súhlas na umiestnenie 
informačnej a pamätnej tabule Národného výstupu na Kriváň (NVK) v lokalite Tri studničky. 
Z: P. Dragúň, T: 31.10.2013. 
Stav: Správa TANAP odpovedala na žiadosť KST o umiestnenie info panelu a pamätnej 
tabule NVK formou usmernenia – žiadosť s určitými náležitosťami (presná lokalizácia 
infoprvkov, náčrt info panelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) treba adresovať na 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP. Zabezpečuje Sekcia PT v súčinnosti s OŠ NVK. 
Uznesenie 161/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje návrh Dohody o partnerstve 
a spolupráci KST – ARD Transcarpathia Užhorod. Poveruje predsedu KST podpísať 
predmetnú dohodu, ukladá Sekcii značenia KST odborne pripraviť potrebné podklady 
a vyčleniť ľudské zdroje  na vecné plnenie predmetu dohody. Z: P. Dragúň, V.Gábriš, E. 
Škutová; T: priebežne 
Stav: Dňa 24.9.2014 sa v sídle KST v Bratislave stretol predseda P.Dragúň s dvojčlennou 
delegáciou ARD Transcarpathia. Ukrajinská strana potvrdila, že záujem o spoluprácu trvá, 
zatiaľ sa čakalo na finančné prostriedky, aby sa veci pohli. 
Súvisiace uznesenie: 197/2013 (viď ďalej)  
Uznesenie č. 172/2013: VV KST ukladá podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu 
urobiť kroky smerujúce k propagácii rozšírenia prístupu do TANAPu medzi širokou 
verejnosťou a to buď v rámci dohody o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny a 
cestovného ruchu podpísanej KST 14. decembra 2012, v prípade nemožnosti takéhoto riešenia 
aj samostatne. Z: M. Heinrich, T: priebežne  
Stav: v plnení. Bola zverejnená petícia 
Uznesenie č.186/2013: VV schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky pre KBT vo výške 
2836,66 €, so splátkovým kalendárom rozloženým na 5 rokov. Dohodu o pôžičke urýchlene 
pripravia podpredsedovia – štatutári KST. Z: A.Krištofová, M. Heinrich;T:15.11.2013.  
Stav: uznesenie splnené. E. Fábryová spresnila formu: zmluva o pôžičke, splátkový kalendár 
do 30.4.2018. Na žiad o sť RK je v záujme sledovania uznesenie zaradené medzi dlhodobo 
sledované úlohy. Prvá splátka (cca 550 €) bola uhradená 28.4.2014. 
Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, že pre príspevok KST na podujatia organizované 
subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.  
Z: A.Krištofová, T: trvale 
Stav: v plnení. 
Uznesenie 196/2013: VV ukladá Propagačnej komisii aby pripravila grafický návrh nového 
členského preukazu KST a predložila ho VV na januárové zasadnutie. 
Z: V. Gábriš, PT: 30.8.2015 
Stav: pôvodný termín bol odročený – posunutý o jeden rok. 
Uznesenie 197/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje účasť KST ako lídra v cezhraničnom 
projekte Implementácia metodiky turistického značenia na Ukrajine, v súčinnosti s ARD 
Transcarpathia Užhorod a projektovými partnermi SACR, KOCR Košický kraj, Regionálne 
dátové služby, a.s. Poveruje predsedu KST vypracovaním, podpísaním a podaním projektu. 
Z: P. Dragúň, T: 15.10.2014 
Stav: termín plynie. Projekt (žiadosť o grant z Nórskych finančných mechanizmov) bol 
vypracovaný a v termíne podaný na úrad vlády, pod názvom Carpathian Road. V prvom kole 
hodnotenia (v júli 2014) sa projekt nepresadil. „Nórom“ sa však spôsob hodnotenia projektov 
nezdal dôveryhodný, určili druhé kolo hodnotenia, jeho výsledok zatiaľ nie je známy. 
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Uznesenie 202/2013: VV ukladá štatutárom KST aby všetky kroky smerujúce k schváleniu 
opráv a úprav na objektoch v majetku KST, ako aj spojené s nakladaním s majetkom, vrátane 
odsúhlasovania prác a ich preplácania vopred konzultovali s MaK KST 
Z: P. Dragúň, A.Krištofová, M. Heinrich; T: trvale.  
Stav: v plnení. 
Uznesenie 204/2013: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing aby celý 
príjem z nájomného z Chaty M. R. Štefánika v roku 2014 smerovala do opráv tohto objektu. 
Z: A.Krištofová; T: 31.12.2014  
Stav: v plnení. 
Uznesenie 29/2014: VV na návrh sekcie PT KST schvaľuje lokality a organizátorov 
tradičného podujatia Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na najbližšie štyri roky 
nasledovne: 
2015 – 52. ročník, stretnutie v Detve s výstupom na Poľanu; KST Detva, RR KST Zvolen. 
2016 – 53. ročník, Stará Turá, výstup na Veľkú Javorinu; KST Stará Turá, RR KST Trenčín 
2017 – 54. ročník, Svidník, výstup na Čiernu horu; RR Svidník-Stropkov 
2018 – 55. ročník, Dobšiná, výstup na Borovniak/Ondrejisko/Čuntavu; KST Dobšiná, RR Rožňava. 
Ukladá predsedovi KST priebežne vystavovať poverenia pre organizátorov podujatia. 
Z: P.Dragúň, J.Racek; T: podľa textu uznesenia 
Stav: v plnení. Organizátorom 52. SČČKS bolo odoslané poverenie.  
Uznesenie 30/2014: VV ukladá majetkovej komisii (MK) robiť na dodávateľov 
angažovaných na opravu/údržbu budov v majetku KST (aktuálne napr. na opravu strechy 
sídla KST, resp. na zhotovenie dokumentácie pre zamýšľanú Chatu KST na Skalke) výberové 
konanie. Výberová komisia bude pozostávať z členov MK, zástupcu ekonomickej komisie 
a jedného zo štatutárov. Z: M.Herchl, T: trvale.  
Stav: v plnení. 
Uznesenie č. 61/2014: VV schvaľuje metodickú a finančnú spoluúčasť KST na vyhlásení 
súťaže Studnička roka 2014 na základe iniciatívy KST Perun Zámutov.  
Z: P. Dragúň, A.Krištofová; T: 30.10.2014. 
Stav: termín plynie.  
- - - 


