
 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

v Bratislave, 13.1.2016 
 

 

Prítomní:   

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

prizvaní:  M.Hučko, A.Mazániková, J. Pullmann, J. Puncochář, D.Valúch; z externého 

prostredia  Dr. J. Holko (AŠPV SR), A. Miščíková, FIN Servis  

Ospravedlnili sa:  T. Chudý, M. Ziman, S.Andrási 

 

Program podľa pozvánky: 

 kontrola plnenia uznesení VV                       P.Dragúň, D.Valúch 

 informácia/výklad zákona o športe                                                               Dr. J.Holko 

 návrh rozpočtu  KST 2016                                                                        A. Krištofová      

 aktuálne úlohy majetkovej komisie KST                                                          M.Herchl 

 aktuálne úlohy propagačnej komisie  KST                                    M. Hučko, D.Valúch 

 Platforma Membery pre KST, priebeţná informácia                                       P.Dragúň 

 Rôzne 

 

P.Dragúň privítal prítomných, ospravedlnil neprítomných. Navrhol doplniť do programu 

A.Miščíkovú z maklérskej spoločnosti FIN Servis, potom vystúpi predseda AŠPV SR Dr.Ján 

Holko, po ňom prizvaný predseda propagačnej komisie M.Hučko. Ostatní členovia VV 

nemali námietky ani ďalšie návrhy na zmenu/doplnenie programu.. 

 

1. Kontrola plnenia uznesení VV 

a) splnené: uznesenia č. 35, 108, 110, 111, 117, 124, 125, 127 z roku 2015 

b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy:  - 

c) uznesenia v sledovaní: 

Uznesenie č. 55/2014: VV ukladá sekcii značenia KST pripraviť v spolupráci s UMK KST 

novú ţiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.  

Z: P.Dragúň, E. Škutová, M. Belás, PT: 17.2.2016   
Stav: k stanovisku akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie (MŠVVaŠ, sekcia 

celoţivotného vzdelávania) bolo vyţiadané doplnenie odpovede na otázku, či získané 

stanovisko zohľadňuje prípad, keď značkári pracujú za odmenu. Predĺţený termín. 

U 193/2014: VV ukladá Sekcii značenia vytvoriť záloţný disk, obsahujúci digitalizované 

priebehy trás, lokality TIM a aktuálne zmeny TZT, ktorý bude uloţený na sekretariáte KST 

a aktualizovaný v polročnom intervale. 

Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 17.2.2016 

Stav:  členovia SZ disk postupne  napĺňajú, predsedníčka SZ poţiadala o predĺţený termín.   

U 08/2015: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie zabezpečiť náleţitosti pre uplatnenie 

30-ročnej záruky na materiál od fy Rheinzink, ktorý bol pouţitý na opravu strechy CHMRŠ. 

Z: M.Herchl, PT: 17.2.2016 



Stav: p. Komzalovi  (Rheinzink SK, s.r.o.) boli odoslané údaje za KST. 

U 15/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť doplnenie STN 018025 o špecifikáciu 

turistického značenia pre jazdeckú turistiku (JT) a turistiku zdravotne postihnutých (TZP). 

Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 17.2.2016 

Stav: v rámci SZ je nositeľom úlohy V.Chrapčiak, plynie predĺţený termín. 

U 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii spoločnosti 

TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, PT: 13.1.2016 

Stav: plynie predĺţený termín. Čaká sa na vyjadrenie okresného súdu. 

U 20/2015: VV ukladá naformulovať a odoslať (na doručenku) predţalobnú výzvu predošlým 

štatutárom KST - P.Perhalovi a E.Fábryovej. Z: T.Chudý, A.Krištofová; PT: 17.2.2016 

Stav:  A.Mazániková informovala o nálezoch z kontroly faktúr z DT Bardejov za energie, od 

novembra 2011 do mája 2013, RK ich postúpi T.Chudému.  

Uznesenie 29/2015: VV ukladá metodikom presunov dodať predsedovi UMK zoznamy 

inštruktorov, ktorí absolvovali školenia v rokoch 2012-14 a z dôvodov vtedy prebiehajúceho 

procesu re-akreditácie nedostali osvedčenie ani preukaz o absolvovaní školenia.  

Z: V.Gábriš, predsedovia presunových sekcií; PT: 17.2.2016 

Stav: Podklady zo sekcií PT, LT, VT a VHT uţ V.Gábriš získal, nereagovala sekcia CT. 

Sekcia JT doteraz ešte ţiadne školenie inštruktorov neorganizovala. Sekretariát zabezpečí 

rozposlanie zoznamov regionálnym radám – na doplnenie. 

Uznesenie 35/2015: VV schvaľuje navýšenie nákladu Kalendára podujatí KST 2016 na 3 000 

ks. Ukladá zohľadniť to pri tvorbe rozpočtu KST na rok 2016. Z: A.Krištofová, T: 30.11.15 

Stav: Kalendár bol vytlačený, ISMC zabezpečí v priebehu januára distribúciu na kluby (po 3 

ks) a na regionálne rady (po 20 ks). Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

Uznesenie 49/2015: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s propagačnou komisiou pripraviť 

návrh zabezpečenia novej edície tradičných záznamníkov Za Krásami Slovenska a Hrady 

a zámky Slovenska. Z: V.Gábriš, J.Racek, M.Hučko; PT: 17.2.2016 

Stav: Plynie predĺţený termín.  

Uznesenie 51/2015: VV schvaľuje návrh predsedu KST zvolať zasadnutie ÚR KST a XVII. 

valné zhromaţdenie KST do Ţarnovice, v termíne 8.- 9.4.2016. 

Z: P.Dragúň, T.Chudý, D.Valúch; T: 18.2. 2016  

Stav: termín sa blíţi, po schválení návrhov Pozvánky na ÚR a Pozvánky na VZ zabezpečí 

sekretariát  zverejnenie informácie o zvolaní XVII. VZ KST na webe.  

Uznesenie 77/2015:  VV ukladá sekcii značenia pripraviť záloţné projekty na účelné pouţitie 

finančných prostriedkov v prípade ich neplánovaného získania.  

Z: S Andrási, E.Škutová; NT: 16.3.2016 

Stav: na rok 2015, bolo splnené. Úloha trvá, pre rok 2016 pripraví SZ nové záloţné projekty. 

Uznesenie  89/2015: VV ukladá oboznámiť členov ÚR a delegátov VZ KST s obchodnými 

podmienkami aj dôsledkami prípadného spojenia členského preukazu KST so SphereCard 

(zaťaţenie rozpočtu KST v prospech získania výhody pre členov) a ponechať rozhodnutie 

o nákupe Sphere Card na XVII. Valné zhromaţdenie KST, ktoré bude v apríli 2016. 

Z: P.Dragúň, T: 15.3.2016 

Stav: termín plynie 

Uznesenie 90/2015: VV ukladá učebno-metodickej komisii pripraviť v spolupráci so sekciou 

LT učebné texty pre lektorov a účastníkov inštruktorských kurzov lyţiarskej turistiky, v 

elektronickej podobe. Z: V.Gábriš, M.Belás, L.Škumát;  PT: 17.2.2016 

Stav:  prebiehajú konzultácie sekcie LT a UMK.  Úloha zostáva v sledovaní. 

uznesenie 101/2015: VV odporúča a) aplikovať schválenú rámcovú zmluvu o poskytovaní 

zliav z ceny ubytovania pre členov KST na všetky RR KST, ktoré majú v prevádzke 

ubytovacie zariadenie pre turistickú verejnosť; b) ponúknuť zmluvu aj ostatným 



poskytovateľom zľavneného ubytovania pre členov KST, uvedeným v Kalendári podujatí 

KST 2016. Z: P.Dragúň, PT: 17.2.2016 

Stav: Sekretariát  mal pripraviť  list v mene predsedu a rozposlať v zmysle uznesenia. Úloha 

v sklze. Predĺţený termín. 

Uznesenie 102/2015: VV ukladá sekcii mládeţe pripraviť návrh modelu právnej subjektivity 

na prerokovanie v ÚR a VZ. Z: S. Andrasi, T. Chudý, M. Šarvanec  PT: 17.2.2016 

Stav: Sekcia dokončuje návrh stanov pre nový právny subjekt, plynie  predĺţený termín. 

Uznesenie 103/2015: VV ukladá sekcii mládeţe pripraviť motivačný leták – informáciu o 

PTZ pre školy. Z: S.Andrasi, M.Šarvanec  PT: 17.2.2016 

Stav: text aj fotoilustrácie sú pripravené, potrebná je grafická úprava pre tlač. Sekcia predloţí 

maketu letáku. Plynie predĺţený termín. 

Uznesenie 108/2015: VV neschvaľuje úhradu faktúr predloţených agentúrou SUPRAVIA 

(MeetCentives) a trvá na pôvodnej poţiadavke vyrovnaného rozpočtu ERA konferencie. 

 Z: P.Dragúň, D.Valúch T: 31.12.2015. 

Stav: D.Valúch poţiadal organizačného garanta konferencie, agentúru Supravia, aby sa 

vzhľadom na nedodrţanie dohovoru o vyrovnanom rozpočte vzdala provízie (dobropis 

províznej faktúry  na 4 379,30  € v plnej výške), a aby dobropisom zníţila vyúčtovaciu 

faktúru 6 174,07 € na polovicu, čím sa rozpočtový schodok rozdelí medzi agentúru a KST. 

Výsledkom bolo zníţenie záväzku KST voči Supravia z 10 553,37 € na 3 174,07 €,  čo je 

suma krytá dodatočne získanými sponzorskými príspevkami od krajskej organizácie 

cestovného ruchu Bratislava Region Turismus a od SEPS a.s. A. Krištofová schválila úhradu 

za podmienky, ţe tým je konferencia pre KST aj pre agentúru Supravia finančne uzavretá. 

Supravia kompromis akceptovala. Uznesenie splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 110/2015: VV schvaľuje objednávku odevných súčasti s logom KST pre členov 

VV KST, vo finančnom limite 950 €, t.j. v hodnote finančného daru, ktorý bol KST  

poskytnutý. Z: A.Krištofová, PT: 13.1.2016  

Stav: objednávka bola skompletizovaná a odoslaná. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  

Uznesenie 111/2015: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing zohľadniť 

pripomienky a predloţiť spresnený návrh rozpočtu KST 2016 na januárové zasadnutie VV.  

Z: A.Krištofová, T: 13.1.2016  

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie č. 116/2015: VV KST schvaľuje termíny a miesto svojich zasadnutí v 1.polroku 

2016 nasledovne: 13.1. - Bratislava (BA), 17.2. - BA, 16.3. - BA, 8.4. - Ţarnovica, 18.5. - BA, 

14.-15.6. - Chata pod Borišovom, so začiatkom od 10.00, ak nebude na pozvánke uvedené 

inak. Z: P.Dragúň, T: podľa textu  

Stav: termín plynie. 

Uznesenie č. 117/2015: VV schvaľuje objednávku členských známok na rok 2016 a poslednú 

dodatkovú objednávku 1 000 ks doterajších členských preukazov, len ako rezervu pre nových 

členov. Z: P.Dragúň, T: 31.12.2015. 

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie č.118/2015: VV KST ukladá klasifikačnej komisii pripraviť v spolupráci 

s klasifikátormi v sekciách revíziu obsahu, kritérií a spôsobu vykazovania splnených 

podmienok pre získanie výkonnostných odznakov a tematických turistických odznakov.    

Z: M.Ziman, M.Petrík, T: 30.3.2016    

Stav: termín plynie. 

Uznesenie č.119/2015: VV schvaľuje poskytnutie všetkých poistných zmlúv (celoročné 

cestovné poistenie členov KST, poistenie objektov v majetku KST) spoločnosti NFA Group 

pre vypracovanie ponuky. Z: P. Dragúň, T: 13.1.2016    

Stav: zmluvy boli informatívne poskytnuté. Uznesenie splnené, vypúšťa sa. 



Uznesenie č.120/2015: VV ukladá pripraviť návrh zmluvy o spolupráci s NFA Group 

a predloţiť ho na prerokovanie a schválenie výkonnému výboru.  

Z: P.Dragúň, T: po vyhodnotení ponuky od NFA Group   

Stav: termín plynie.  

Uznesenie č.121/2015: VV ukladá pripraviť schému vyuţitia platformy MEMBERY 

v podmienkach KST. Z: P.Dragúň, PT: 17.2.2016    

Stav: P.Dragúň poţiadal o predĺţený termín. 

Uznesenie č.122/2015: VV schvaľuje zapojenie externého pracovníka (na dohodu o vykonaní 

práce) do prípravy schémy . Z: P. Dragúň, T. Chudý; PT 17.2.2016 

Stav: realizácia je viazané na U12I/2015. 

Uznesenie č.123/2015: VV schvaľuje delegátov VV na hlavné podujatia KST 2016  v období  

január – júl nasledovne: 

28.-31.1. –  49. ZZ a stretnutie TOM KST, Banská Štiavnica – P. Dragúň, S. Andrási 

11.-14.2. –  9. MZZT PTTK, KST, KČT;  Miedzygorze (PL)  –  A. Krištofová, L. Škumát 

27.-29.5. –  53. stretnutie Krásistov, Stará Turá/Javorina  – P. Dragúň, J. Racek 

23.-26.6. –  45. zraz mladých vodných turistov, Červený Kláštor – M. Herchl 

30.6.-3.7. – 1. medzinárodný letný zraz turistov V4, Ostravice (CZ)  – P. Dragúň, J. Racek 

                    (je to zároveň aj 15. letný zraz českých turistov a 63. CZ KST) 

                –  47. stretnutie TOM KST a medzinár. majstrovstvá PTZ, Ostravice  – S. Andrási 

               – 49. Zraz vysokohorských turistov KST, Tatranská Lomnica  – V. Gábriš 

06.-10.7. – 61. Medzinárodný splav Dunaja TID, Bratislava  – V. Gábriš 

VV schvaľuje zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov delegátov v zmysle VP 9/2011. 

Z: delegáti, sekretariát; T: podľa termínu jednotlivých podujatí. 

Stav: termín plynie. 

Uznesenie č. 124/2015  a) VV schvaľuje udelenie  čestných  ocenení KST nasledovne:  

Strieborný odznak KST – Emília Haladová, Ing. Daniel Viskupič, Ján Hreha, Ján Bočkay. 

Zlatý odznak KST – Jozef Grigeľ, Ing. Peter Benkovský, Ing. Ivan Gajar, Ing. Ján Hilka, Jozef 

Cigánik, Mgr. Lýdia Poláčková. 

b) VV berie na vedomie udelenie čestných ocenení v kompetencii predsedu KST: 

Čestné uznanie – Ing.Viera Malatinková, Pavol Šoula, Ing. Ľudovít Bahurinský, Marian Niţňan, Peter 

Hrdlička, Jana Spišiaková; Ďakovný list – Ing. Martin Strmeň, Mgr. Ľubica Milanová, Mgr. Miriam 

Turayová, Ivan Bubelíny, Stanislav Dostál, Jozef Balog, Robert Kraus, Vladimír Puterák, František 

Ţabka, Lýdia Černobradová, Štefan Černobrad, František Zúber,     

c) VV ukladá  sekretariátu vystaviť  schválené ocenenia a odoslať navrhovateľom.  

d) VV odporúča Ústrednej rade KST schváliť udelenie Plakety Alojza Lutonského pre: Jindrich Racek, 

Ján Kamien, Ivan Niţňan, Michal Kirschner. Z: P. Dragúň, sekretariát; T: 31.12.2015 

Stav: U124/2015 a,b,c - splnené, vypúšťa sa zo sledovania. U124/2015 d zostáva v sledovaní. 

Uznesenie 125/2015: VV schvaľuje pracovnú cestu člena medzinárodnej komisie KST 

Š.Kuiša do Miedzygorze, Poľsko, dňa 11.12.2015, na základe pozvánky organizátora 

9.MZZT na zasadnutie medzinárodného organizačného štábu podujatia. 

Z: P.Dragúň, A.Krištofová, cestovatelia; T: v zmysle textu uznesenia  

Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie č.126/2015:  VV ukladá pripraviť kúpno-predajnú zmluvu, na základe ktorej KST 

odkúpi infraštruktúru stavebného pozemku na Skalke od Turservis KST s.r.o.  

Z: P.Dragúň, M.Herchl; T: 30.1.2016  

Stav: termín plynie. 

Uznesenie č.127/2015: Výkonný výbor  Klubu slovenských turistov (KST) sa  na svojom 

riadnom zasadnutí dňa 9.12.2015 zaoberal rozhodnutím Revíznej komisie KST zo 4.11.2015 

a následným  jej vyjadrením k stanovisku Výkonného výboru Lokomotíva Banská Bystrica zo 

dňa 26.11.2015, k sťaţnosti pani Kvetoslavy Šinályovej, podanej dňa 8.10.2015 Revíznej 

komisii KST. Pani Šinályová sa sťaţuje na diskriminačný postup predsedu KST Lokomotíva 



Banská Bystrica Dušana Kaliského, ktorý jej odmieta predať členskú známku na rok 2015. 

Vzhľadom na to, ţe Rozhodnutie Revíznej komisie KST zo 4.11.2015 a následné vyjadrenie 

k stanovisku Výkonného výboru Lokomotíva Banská Bystrica zo dňa 26.11.2015 dostal aj 

pán Dušan Kaliský  a odmietol ho rešpektovať  s odôvodnením, ţe sa riadi  stanoviskom 

Revíznej komisie KST Lokomotíva Banská Bystrica, výkonný výbor KST konštatuje ţe 

takýto postoj predsedu KST Lokomotíva Banská Bystrica je v rozpore so Stanovami  

a vykonávacími predpismi  celoslovenskej organizácie KST a poškodzuje jej dobré meno. 

Vedenie Klubu slovenských turistov apeluje na predsedu KST Lokomotíva Banská 

Bystrica Dušana Kaliského, aby v zmysle Rozhodnutia Revíznej komisie KST zo dňa 

4.11.2015 a jej vyjadrenia k stanovisku Výkonného výboru Lokomotíva Banská Bystrica 

zo dňa 26.11.2015  nepokračoval v obštrukcii voči pani Kvetoslave  Šinályovej a umožnil 

jej kúpiť si členskú známku na rok 2015.  Odôvodnenie: Podľa Stanov KST je Revízna 

komisia  KST nezávislý kontrolný orgán Klubu slovenských turistov, jej povinnosti 

a oprávnenia vyplývajú z čl. 4 Vykonávacieho predpisu  KST č. 12/2011. Stanovy KST v 

článku III, bod 4, uvádzajú, ţe o vyškrtnutí a vylúčení  člena KST rozhoduje členská schôdza 

príslušného odboru alebo klubu KST. Vykonávací predpis č. 12/2011 o revíznej komisii v 

článku 6 - konanie o sťažnostiach -  špecifikuje, ţe sťaţnosťou je písomné alebo elektronické 

podanie ktoréhokoľvek člena KST, smerujúce voči rozhodnutiu, postupu alebo nečinnosti 

ktoréhokoľvek orgánu KST, ktorým boli porušené záujmy podávateľa. Bod 11 uvedeného 

článku 6 konkretizuje: ak Revízna komisia KST konštatuje, ţe sťaţnosť je odôvodnená, podľa 

vlastného zváţenia uloţí rozhodnutím uskutočniť nápravu, tak sa aj stalo. Postup Revíznej 

komisie KST v prípade  sťaţnosti p. Šinalyovej vychádzal z uvedených základných predpisov 

zastrešujúcej celoslovenskej organizácie KST, schválených najvyšším orgánom KST. 

Z: D. Kaliský, T: neodkladne 

Stav: uznesenie bolo zaslané D.Kaliskému, o čom bola aj K.Šinályová dodatočne  

informovaná. Vypúšťa sa zo sledovania. 
 

2. Výber makléra na zastupovanie KST v poisťovni UNION (A.Miščíková) 

A.Miščíková z maklérskej spoločnosti FIN Servis s.r.o., od októbra 2015 zastupujúca KST 

v poisťovni UNION, má záujem zostať sprostredkovateľkou poistenia členov KST aj naďalej. 

Keďţe sa dozvedela o úmysle KST zveriť sprostredkovanie hromadného poistenia členov  

v UNION-e konkurenčnej maklérskej spoločnosti NFA Group, poţiadala o moţnosť 

predstaviť sa členom VV. V nasledujúcej diskusii zaznelo: P.Dragúň: ponuka NFA Group sa 

nám zdá byť zaujímavá, ponúkajú benefity, ktoré sme doteraz v súvislosti s touto poistnou 

zmluvou nemali.    

A.Miščíková: štandardné benefity od maklérov viem ponúknuť tieţ, tieţ som maklérka 

a poisťovňa musí dávať všetkým maklérom rovnaké podmienky. 

A.Krištofová – zhrnula proces vzniku tejto poistnej zmluvy z pohľadu KST. 

A.Miščíková – objasnila čo je a čo nie  je v oblasti poskytovania bonusov zákonné. 

P.Dragúň: NFA Group ponúkol aj ďalší benefit – optimalizáciu finančných zmlúv nielen pre 

KST, ale aj pre členov, z čoho by tieţ plynuli nejaké peniaze (podiel z provízie) pre KST. 

M.Herchl: musíme porovnať ponuku FIN Servis a NFA Group a rozhodnúť sa do konca 

januára, či má zmena sprostredkovateľa zmysel. 

P.Dragúň poďakoval pani Miščíkovej za informácie s tým, ţe o výbere makléra  VV KST 

rozhodne, keď bude mať ponuku od NFA Group. Upozornil, ţe okrem otázky 

sprostredkovania treba s poisťovňou UNION detailnejšie vyjasniť  čo je a čo nie je v horách 

poistené.  

 

3. Informácia/výklad k Zákonu o športe (J.Holko) 



Zákon, ktorý bol schválený má v sebe viacero miest, ktoré musia byť rýchlo novelizované. 

Celý zákon bol šitý skôr na zväzy súťaţného športu a tzv. šport pre všetkých, teda aj turistika 

zostali na okraji. Zákon rozpoznáva Národné športové zväzy (NŠZ) a Národné športové 

organizácie (NŠO). Pre NŠZ sú financie zo zákona garantované, pre financovanie NŠO, teda 

aj pre KST, zákon určitý priestor vytvára, ale garantované to nie je. Prínosom Zákona je, ţe 

okrem iného definuje pojem verejný záujem v športe (kam patrí aj turistika ako zdravý 

ţivotný štýl) a pojem športový odborník (kam patria aj inštruktori aj funkcionári KST). Zákon 

umoţňuje dotácie na vyznačené turistické trasy a na zlepšenie spravovania športovej 

organizácie. Taktieţ umoţňuje získať príspevok na tzv. národný športový projekt, ktorý ale 

musí mať zameranie na mládeţ. V prípade KST by to mohol byť seriál pretekov turistickej 

zdatnosti. Zákon nepriamo tlačí na profesionalizáciu aparátu športových organizácií. 

Povinnosťou je premietnuť zákon do stanov organizácie.  

A.Krištofová: Môţe KST dúfať v získanie nejakých prostriedkov cez AŠPV?  

J.Holko: Keďţe Asociácia športu pre všetkých (AŠPV SR) bola organizačnou súčasťou 

Slovenského zdruţenia telesnej kultúry (SZTK), z likvidácie SZTK má v dohľadnom čase 

získať cca 100 000 €. Ak sa tak stane, AŠPV ich chce vyuţiť na oţivenie činnosti 

asociovaných organizácií. Treba zlepšiť prepojenie programov členských organizácií – najmä 

v záujme získavania financií z grantových schém, ktoré sa uţ stali obvyklým spôsobom 

financovania rôznych aktivít. 

M.Herchl:  Kto sa má dostať do registra právnických osôb v športe? Iba zastrešujúca 

organizácia, ebo všetky regionálne rady a miestne kluby, ktoré majú právnu subjektivitu? 

P.Dragúň: Na 20.1.2016 zvoláva Ministerstvo školstva stretnutie dotknutých športových 

subjektov k výkladu zákona a jeho praktickej aplikácie. Bolo by potrebné, aby sa následne 

uskutočnila konzultácia v uţšom kruhu – pre organizácie športu pre všetkých, vrátane KST. 

J.Holko: AŠPV o to poţiada, konzultácia sa určite uskutoční, orientačne začiatkom februára. 

 

4. Návrh rozpočtu KST na rok 2016 (A.Krištofová) 

A.Krištofová predloţila a komentovala spresnený návrh rozpočtu. Po jeho prerokovaní 

a zapracovaní dodatočných pripomienok  členov VV bolo schválené uznesenie:  

Uznesenie č. 1/2016: VV KST si osvojil  spresnený návrh rozpočtu KST 2016 a odporúča 

predloţiť ho na schválenie Ústrednej rade a valnému zhromaţdeniu KST. 

Z: A.Krištofová, T: 7.3.2016  
Hlasovanie: ZA – 4, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

Termín 7.3.2016 je daný povinnosťou 30 dní pred termínom UR/VZ rozposlať pracovný 

materiál účastníkom UR, resp. VZ. 

 

5. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (M.Herchl) 

Chaty nehlásia zimné problémy, doterajší mierny priebeh zimy sa odráţa vo zvýšenej 

návštevnosti. Údrţbárske a renovačné práce momentálne prebiehajú len v interiéri, aj to len 

v obmedzenom rozsahu aký umoţňuje prevádzka pri plnom obsadení. 

Energetický audit na Chate MRŠ (nefinančné plnenie ENEL) je zatiaľ v štádiu riešenia, 

M.Herchl poskytne spracovateľovi auditu podklady. 
 

6. Aktuálne úlohy propagačnej komisie (M.Hučko) 

1. Kalendár podujatí KST 2016. Kalendár máte v rukách, dúfam, ţe sa vám páči aspoň tak, 

ako vlaňajší. Prípravu sme si opäť skomplikovali pomalým zhromaţďovaním podkladov. 

Skompletizované sme to mali s mesačným sklzom, čo posunulo tlač aţ k predvianočnému 

termínu. Druhý problém: organizátori uţ síce nahlasovali podujatia vloţením do CRM 

systému, ale nefungovalo preklopenie z CRM do programu, v ktorom sa zalamuje kalendár, 

muselo sa to robiť ručne. Čo sa týka obsahu, oproti minulému roku sme sa snaţili o drobné 



vylepšenia. Pribudlo inzercie, to bude treba do budúcna trochu zregulovať. P.Dragúň: 

súhlasím, radšej príbehy a vtipy, neţ priveľa inzercie. 

M.Herchl: po vzhľadovej stránke je kalendár pekný, no treba venovať viac pozornosti  

obsahovej  a jazykovej korektúre. M.Hučko: vo februári treba spraviť hodnotiace stretnutie 

zostavovateľov kalendára so zhotoviteľom (ISMC), z ktorého vyplynie usmernenie prípravy 

kalendára 2017.  

2. Facebooková stránka KST je novým, potenciálne  silným nástrojom propagácie KST a jeho 

aktivít. Je to priestor pre fotogalériu, aj pre trasovanie v spolupráci so spoločnosťou  

FREEMAP.  M.Hučko sa stal jedným z jej administrátorov. 

3. Propagácia KST na veľtrhoch cestovného ruchu - Regiontour v Brne formou hosťovania 

v stánku KČT, na ITF v Bratislave môţeme prezentovať kalendár a iné propagačné publikácie 

cez stánok Cestovného lexikónu.  

P.Dragúň: na chatách KST sa predávajú rôzne pohľadnice a magnetky, propagačná komisia 

by mala pripraviť návrhy na pohľadnice a magnetky s logom KST. 

Informácia M.Hučka za sekciu JT: zapojili sme sa do medzinárodného projektu jazdeckej 

turistiky „ Merci track on horseback  across Europe 2016“, je to diaľkový prejazd Krakow – 

Rím. KST (sekcia JT) prevzal záštitu nad slovenským úsekom. Preberanie štafety od jazdcov 

prichádzajúcich z Poľska cez hraničný priechod Chocholow/Suchá hora bude koncom marca 

(presný termín zatiaľ nebol určený). Traja jazdci prejdú celý slovenský úsek, po Devínsku 

Novú Ves je to 434 km, rozdelených na 15 denných etáp o dĺţke prevaţne 20 aţ 35 km, na 

jednotlivých etapách sa k nim budú pridávať naši jazdci, vţdy najviac 10 ľudí. Na Slovensko-

Rakúskej hranici odovzdáme štafetu Rakušanom. 

Uznesenie č. 2/2016: VV KST schvaľuje M.Hučkovi odmenu 500 € (z rozpočtovej poloţky 

III.7) za grafické práce na Kalendári podujatí KST 2016. Z: A.Krištofová, T: 17.2.2016 
Hlasovanie: ZA – 4, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 
 

7. Platforma Membery  

Na mailovú výzvu, rozposlanú 17.12.2015, aby sa členovia VV a predsedovia sekcií  

a komisií aktívne zapojili do prípravy platformy neprišla ţiadna odozva. Bod bol odročený na 

nasledujúce zasadnutie VV. 
 

8. Rôzne   

8.1  P.Dragúň: dňa 18.12. 2015 sa na podnet Sekcie značenia stretol s redaktorom denníka 

PRAVDA k publikovaniu turistických máp ako prílohy denníka. KST má výhrady 

k publikovaniu neaktualizovaných máp, ponúka autorizáciu, za protihodnotu – zverejnenie 

loga KST a aspoň symbolickú finančnú odmenu pre sekciu značenia. Spolupracovník 

redakcie, bývalý pracovník VKU Harmanec poskytol termíny publikovania máp v roku 2016. 

Počas stretnutia  k dohode nedošlo. 

8.2  P.Dragúň, upozornenia a podnety týkajúce sa internetu:  upozorniť nájomcu Zbojníckej 

chaty, aby na webe chaty doplnil logá majiteľov. Na web KST treba dať aktuálnu hodnotu 

dotácie MŠVVŠ SR. Z webu KČT prevziať  dobre spracovaný prehľad úţitkových vlastností 

outdoorovej výbavy, vopred ale vyţiadať súhlas. Ide o úlohy ku ktorým nie je potrebné 

uznesenie. 

8.3  A.Krištofová, usmernenie klubov pri čerpaní prostriedkov z 2%: ak má KST z 2%  ročný 

príjem prekračujúci 3 000 €, podľa Zákona o dani z príjmov musí predloţiť rozpis, na čo boli 

prostriedky pouţité. Podľa paragrafu 50 uvedeného zákona, povolené účely pouţitia  sú:  

a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba; b) podpora a rozvoj telesnej kultúry;  

c) poskytovanie sociálnej pomoci; d) zachovanie kultúrnych hodnôt; e) podpora vzdelávania; 

f) ochrana ľudských práv; g) ochrana a tvorba ţivotného prostredia; h) veda a výskum; 

i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.   



Poznámka zapisovateľa: V rámci pripomienkovania návrhu tejto zápisnice, M.Ziman 

upozornil na zmätočnosť staršieho uznesenia (č.49/2013, v prílohe dlhodobých úloh)  

k problematike 2%, odporúča jeho zrušenie pre nevykonateľnosť.  

8.4  D.Valúch: Návrhy na čestné ocenenia KST, doručené od predchádzajúceho zasadnutia.  

Uznesenie č. 3/2016:  a) VV KST schvaľuje udelenie ocenení KST nasledovne:  strieborný 

odznak KST – Milan Mráz, Ľubica Gálová; zlatý odznak KST – Eduard Hatok, Ing. Igor 

Mičušík. b) VV berie na vedomie udelenie Čestného uznania KST  Ladislavovi Ondrejčákovi.  

VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia a zaslať navrhovateľom.  

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.1.2015 
Hlasovanie: ZA – 4, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

8.5  D.Valúch: Pracovné cesty.  

Uznesenie č. 4/2016: VV KST schvaľuje pracovné cesty 

- predsedu propagačnej komisie M.Hučka na veľtrh Regiontour Brno v termíne 15.-16.1.2016. 

Účel cesty: prezentácia Kalendára podujatí KST 2016 

- predsedu majetkovej komisie M. Herchla do Banskej Bystrice. Účel cesty: poskytnutie 

podkladov pre energetický audit CHMRŠ. Termín cesty – v priebehu januára. 

- predsedu KST P.Dragúňa do Bratislavy, na základe pozvánky na pracovné stretnutie 

predstaviteľov športových organizácií, zvolané Sekciou štátnej starostlivosti o šport a mládeţ 

MŠVVaŠ SR, k zákonu 440/2015  o športe, v termíne 20.1.2016  

Z: P.Dragúň, cestovatelia; T: podľa textu.  
Hlasovanie: ZA – 4, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 

8.6  D.Valúch: Obec Oščadnica  poţiadala  KST o pridelenie X.MZZT, treba im vystaviť 

poverenie . Na základe pozvania poľských organizátorov pôjde do Miedzygorze na záver IX. 

MZZT prevziať zrazovú štafetu delegácia v zloţení: F. Ţabka, predseda RR KST Čadca, 

M.Plevko starosta obce  Oščadnica a M.Toman, iniciátor myšlienky MZZT.  

Uznesenie č. 5/2016: VV KST ukladá vystaviť poverenie pre obec Oščadnica vo februári 

2018 v súčinnosti s RR KST Čadca pripraviť a organizačne zabezpečiť jubilejný X. 

medzinárodný zimný zraz turistov (MZZT), s účasťou turistov KST, KČT a PTTK. 

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 31.1.2016. 
Hlasovanie: ZA – 4, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené. 
8.7 A.Krištofová, objekt RZ Kokava: objekt  je síce nevyuţívaný, ale mal by byť poistený. 

Uznesenie č. 6/2016: VV KST ukladá majetkovej komisii KST pripraviť majetkové poistenie 

objektu RZ Kokava Háj, Z: M.Herchl,  T: 17.2.2016 

8.8  A.Krištofová: CCP UNION - kto v minulom roku podpísal vyhlásenie o súhlase 

s pouţitím osobných údajov, nemusí znovu, toto podpisujú len noví členovia KST.  

8.9  P.Dragúň navrhol program nasledujúceho zasadnutia VV. 

 

Po vyčerpaní programu bolo zasadnutie ukončené pribliţne o 18.00 hod. 

 

Zapísal: D.Valúch, GS KST  

                                                                             

 

                                                                                                          Peter Dragúň 

                                                                                        predseda Klubu slovenských turistov 
 

PRÍLOHA 

b) Uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania  -  dlhodobé úlohy: 

Uznesenie 121/2011: VV schvaľuje zásadu, aby bolo prípadné poskytnutie pôţičky z ústredia 

pre ktorúkoľvek regionálnu radu podmienené osobným ručením (ručenia 

majetkom/nehnuteľnosťou). Z: P.Dragúň, A.Krištofová,T: trvale.  

Stav: v plnení. Za celé obdobie 2014 - 2015 doteraz, nebola z ústredia poskytnutá pôţička.  



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: priebeţne  

Stav: v plnení. Bez konkrétneho efektu. 

Uznesenie 49/2013: VV schvaľuje postup pre pouţitie prostriedkov z 2% dane z príjmov 

nasledovne: do 30.6. je odbor/klub povinný dokladovať príjem z 2% dane z príjmov. Po tomto 

termíne budú neidentifikované príjmy z 2% dane z príjmov pridelené Sekcii mládeţe (SM).  

Z: A.Krištofová, T: trvale. 

Stav: uznesenie bolo v predchádzajúcom období prechodne vypustené zo sledovania, ale 

nikdy nebolo zrušené, je naďalej platné a záväzné. 

Uznesenie 50/2013: VV schvaľuje poţiadavku predsedu Sekcie mládeţe, aby podmienkou 

zúčtovania cestovných náhrad zástupcov SM pri účasti v OŠ letných a zimných zrazov KST 

bol predchádzajúci súhlas predsedu SM s ich vycestovaním.  

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: trvale.  

Stav: uznesenie bolo v predchádzajúcom období prechodne vypustené zo sledovania, ale 

nikdy nebolo zrušené, je naďalej platné a záväzné. 

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, PT: 19.8.2015. 

Stav: Správa TANAP odpovedala na ţiadosť KST o povolenie umiestnenia info panelu 

a pamätnej tabule NVK formou usmernenia – ţiadosť s určitými náleţitosťami (presná 

lokalizácia infoprvkov, náčrt infopanelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) má byť 

adresovaná na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŢP. Sekcia PT zatiaľ zabezpečila 

technický nákres konštrukcie pre umiestnenie infopanelu (splnené U 26/2015).  

Uznesenie 161/2013: VV schvaľuje návrh Dohody o partnerstve a spolupráci KST – ARD 

Transcarpathia Uţhorod. 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: priebeţne Stav: záujem 

o spoluprácu zotrváva v nekonkrétnom štádiu. Ukrajinská strana do konca roku 2014 

nešpecifikovala objednávku (školenia, praktické ukáţky značenia a pod.). Súvisiace 

uznesenie: 197/2013 (viď ďalej).  

Uznesenie č.186/2013: VV schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôţičky pre KBT vo výške 

2836,66 €, so splátkovým kalendárom rozloţeným na 5 rokov. Dohodu o pôţičke urýchlene 

pripravia podpredsedovia – štatutári KST. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 30.4.2018.  

Stav: pôţička bola na základe dohody poskytnutá, KBT má splátkový kalendár do 30.4.2018. 

Druhá splátka (cca 565 €) bola uhradená 12.5.2015. Predsedníčka RK upozornila, ţe toto 

uznesenie bolo schválené v rozpore so starším uznesením 121/2013, ktoré síce bolo vypustené 

zo sledovania, ale nebolo zrušené. 

Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, ţe pre príspevok KST na podujatia organizované 

subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.  

Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale 

Stav: v plnení. 

Uznesenie 196/2013: VV ukladá Propagačnej komisii aby pripravila grafický návrh nového 

členského preukazu KST. Z: V. Gábriš, M. Hučko; PT: 8.4.2016 

Stav: na základe prezentácie Sphere card bola otvorená diskusia o moţnosti vydania 

integrovanej identifikačnej karty – členský preukaz KST ako súčasť zľavovej karty SPHERE. 

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 Uţhorod a projektovými partnermi SACR, KOCR Košický kraj, Regionálne 

dátové sluţby, a.s. Poveruje predsedu KST vypracovaním, podpísaním a podaním projektu. 

Z: P. Dragúň, KT: 9.12.2015 

Stav: ide o projekt projekt číslo 2526/2014/ONG, uchádzajúci sa o grant z Nórskych 

finančných mechanizmov. Posledné písomné vyrozumenie z Úradu vlády SR zo dňa 

15.10.2015: vo výsledku programu 4 v rámci výzvy CBC01 programu SK08 Cezhraničná spolupráca 

sa uvoľnili finančné prostriedky. Keďţe Váš projekt číslo 2526/2014/ONG skončil na 1. mieste v 

rezervnom zozname a Výberová komisia ho v prípade dodatočného uvoľnenia finančných 

prostriedkov odporučila na podporu, oznamuje Vám, ţe Vaša ţiadosť bude posúdená správcom 

programu a v priebehu nasledujúcich mesiacov môţete očakávať ponuku na poskytnutie grantu, 

v ktorej budú stanovené podmienky, za akých a v akej výške Vám bude poskytnutý projektový grant. 

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; T: trvale.  

Stav: v plnení. 

Uznesenie 29/2014: VV na návrh sekcie PT KST schvaľuje lokality a organizátorov 

tradičného podujatia Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na najbliţšie štyri roky: 

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 Roţňava. 

Ukladá predsedovi KST priebeţne vystavovať poverenia pre organizátorov podujatia. 

Z: P.Dragúň, J.Racek; T: podľa textu uznesenia 

Stav: v plnení.  

Uznesenie 30/2014: VV ukladá majetkovej komisii (MK) robiť na dodávateľov 

angaţovaných na opravu/údrţbu 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. 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, KT: 13.1.2016   

Stav: v roku 2015 bola spresnená súčinnosť KST a ISMC pri získavaní inzercie. Po vydaní 

kalendára 2016 treba vyhodnotiť plnenie zmluvy. 

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 náleţitostí (rozpis práca materiálu) musia byť dodávateľovi vrátené na doplnenie. 

Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: trvale 

Stav: v plnení. 

U 179/2014: VV ukladá predsedom sekcií KST dodrţiavať pri dokladovaní aktívov tento 

postup: zasielať originály dokumentácie z aktívu (prezenčná listina, hromadné vyúčtovanie, 

zápisnica s uzneseniami) na sekretariát, samotný zápis s uzneseniami zasielať aj mailom na 

ustredie@kst.sk. Z: V.Gábriš, predsedovia sekcií; T: trvale 

Stav:  v plnení. 

U 185/2014: VV schvaľuje organizačný princíp, ţe na aktuálnom zasadnutí  VV  bude prijatý 

základ programu nasledujúceho zasadnutia VV. Z: P.Dragúň, T: trvale 

Stav:  v plnení. 

mailto:ustredie@kst.sk


U 188/2014: VV ukladá predsedom sekcií a komisií aby svoje vyšpecifikované a reálne 

poţiadavky na nasledujúci rok uplatnili vţdy do 31. augusta prebiehajúceho roku, aby ich 

bolo moţné vziať do úvahy pri zostavovaní návrhu rozpočtu na ďalší rok.  

Z: A.Krištofová, predsedovia sekcií a komisií; T: kaţdoročne 31.8. 

Stav:  v plnení.  

U 195/2014:  VV ţiada všetkých, čo budú orgánmi KST vyslaní na pracovné cesty v roku 

2015, aby od začiatku roka 2015 vypĺňali elektronické tlačivo cestovného príkazu a uvádzali 

v ňom zdroj rozpočtového krytia (moţnosti: rozpočet sekcie/komisie, rozpočet VV, rozpočet 

na vybrané podujatia, resp. na medzinárodnú činnosť). Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale 

Stav:  v plnení. 

U 196/2014:  VV ukladá sekretariátu zabezpečiť, aby všetky faktúry investičného charakteru 

doručené do sídla KST boli vţdy obratom oskenované a postúpené predsedovi MaK. 

Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: trvale 

Stav:  v plnení. 

U 06/2015: VV ukladá sekcii značenia zabezpečovať spracovanie podkladov v zmysle 

príkazných zmlúv (zúčtovanie práce značkára v teréne) priebeţne, vţdy do 30 dní od 

vykonania práce, posledný termín odovzdania vykonaných prác je 30.11. Tento záverečný 

termín ako aj osobný účet príslušného značkára treba uviesť priamo v texte príkaznej zmluvy. 

Skontrolované podklady pre vyplatenie značkárov musí sekcia značenia odovzdávať na 

spracovanie do mzdového systému OLYMP najneskôr 12. dňa beţného mesiaca. Posledným 

dňom na odovzdanie výplat na výpočet do systému OLYMP v kalendárnom roku 2015 bude 

12.12.2015. Z: S.Andrási, E.Škutová; T: trvale 

Stav:  v plnení. 

U 38/2015: VV ukladá predsedom RR KST aktívne spolupracovať so sekretariátom pri 

precizovaní zoznamov poistencov/členská základňa KST. Opravy a doplňovanie chýbajúcich 

bude sekretariát odovzdávať poisťovni 1 x mesačne. Z: P.Dragúň, D.Valúch; trvale  

Stav:  v plnení. 

U 41/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť prehľad TZT ktoré doteraz neboli 

zdigitalizované. Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 31.12.2016 

Stav:  cca 80 % je zdigitalizovaných, ostatné do konca roku 2016.  

 

U 54/2015: VV schvaľuje doplnenie zásad prípravy celoslovenských zrazov o pravidlo: ak 

organizátor nemá moţnosť zabezpečiť ubytovanie VIP hostí v turistickej cenovej triede, 

z rozpočtu KST nebude uhradená plná cena ubytovania, ale poskytnutý len príspevok na 

ubytovanie, v limite 20 € na osobu. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, T: trvale 

Stav: v plnení.                               

U 93/2015: VV schvaľuje účasť J.Polomského, člena majetkovej komisie (MaK) KST na 

pracovných zasadnutiach zmiešanej majetkovej komisie KST  a SHS JAMES. 

Z: M.Herchl, J.Polomský; T: trvale, pokiaľ je J.Polomský členom MaK. 

Stav: v plnení. 

U 109/2015: VV ukladá majetkovej komisii zapracovať úpravy formuláru inventárneho 

zápisu (ku kaţdej poloţke od roku 2015 uvádzať rok nadobudnutia a obstarávaciu cenu) 

a dôsledné vyraďovať poloţky, ktoré uţ stratili úţitkovú hodnotu. Z. M.Herchl, T: trvale 

Stav: v plnení. 

_ _ _ 

 
 


