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Zápisnica 

 zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov, 

Bratislava 12.10.2016 
 

Prítomní:   

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

prizvaní: A.Mazániková, J.Pullmann, V.Jeremiáš, M.Belás, D.Valúch, I.Ovečková,  

Ospravedlnili sa: T.Chudý, J.Puncochář, L.Škumát, M.Herchl 

 

 Program: 

 

1. kontrola plnenia uznesení  VV KST   P. Dragúň, D. Valúch 

2. aktuálne úlohy sekcie lyžiarskej turistiky  V. Gábriš, L. Škumát 

3. aktuálne úlohy sekcie vysokohorskej turistiky V. Gábriš, V. Jeremiáš 

4. aktuálne úlohy učebno-metodickej komisie  M. Ziman, M. Belás 

5. rôzne 
 

P.Dragúň navrhol rozšíriť okruh prizvaných nad rámec pozvánky. Ku U70/2016 (zosúladenie 

VP s aktuálnym znením Stanov KST) je pripravený podať výklad JUDr Marek Heinrich. 

Ostatní členovia VV návrh predsedu uvítali.  

 

1.Kontrola plnenia uznesení VV 

a) splnené/zrušené: 47/2016, 57/2016, 73/2016, 74/2016, 75/2016, 79/2016,  

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 žiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.  

Z: P.Dragúň, E. Škutová, M. Belás, PT: 9.11.2016   

Podať žiadosť na MŠVVŠ o zachovanie akreditácie aj po roku 2019. Dovtedy môže KST 

školiť interne, bez nutnosti využívať školenie organizované vysokou školou. Termín plynie.  

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

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

a aktualizovaný v polročnom intervale. Z: P.Dragúň, E.Škutová; PT: 9.11.2016  

Plynie opakovane predlžovaný termín. 

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: P.Dragúň, E.Škutová; PT: 9.11.2016 

Plynie opakovane predlžovaný termín. 

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

TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, KT: 9.11.2016 

Čaká sa na rozhodnutie Krajského súdu. 

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: 9.11.2016 

Záznamník Za krásami Slovenska je v podstate pripravený, pre záznamník Hrady a zámky 

požaduje P.Dragúň pripraviť nový, súčasnejší koncept. Plynie opakovane predlžovaný termín.  

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

PTZ pre školy. Z: V.Gábriš, M.Šarvanec  PT: 9.11.2016 

Podklady boli odoslané P. Dragúňovi. Na web a Facebook umiestniť výzvu, či sa nájde grafik 

dobrovoľník, ktorý by z podkladov zostavil leták. 
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Uznesenie č. 10/2016:  VV ukladá pripraviť zmluvu o budúcej zmluve za účelom prevodu 

obstaraného majetku Inteligentných veľkokapacitných akumulátorov (IVA) SaveBox M, typ 

SBM 8.5-24-4,8.  do vlastníctva spolumajiteľov chaty pri Zelenom plese.  

Z: M. Herchl, PT:  9.11.2016. 

Plynie predĺžený termín.. 

Uznesenie č.14/2016: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom komisií 

značenia skompletizovanie digitalizácie trás TZT. Z: E.Škutová, PT:  9.11.2016 

Plynie predĺžený termín. Príprava zmluvy s o.z. Freemap, vrstva autorizovaná značkármi KST 

má byť pripravená do konca roku 2016. 

Uznesenie č.23/2016: VV ukladá sekretariátu dohodnúť stretnutie E. Škutovej s kontaktnou 

osobou na MŠVVŠ SR. Z: D. Valúch, PT: 21.9.2016  

Plynie opakovane predlžovaný termín, viď komentár k U 55/2014. Úloha pozastavená. Do 

vyjasnenia štatútu KST, podľa zákona o športe. 

Uznesenie č.25/2016: VV KST ukladá predsedovi UMK pripraviť a na webe KST zverejniť 

ucelenú písomnú informáciu o zmenách pri zabezpečovaní školenia a učebných textov, 

v nadväznosti na Zákon o športe. Z: M.Belás, M.Ziman; PT: 21.9.2016  

Informácia o dôvode meškania úlohy v samostatnom bode. Plynie predĺžený termín.  

Uznesenie č.28/2016: VV schvaľuje zámer  popularizovať prácu turistickej organizácie  ako 

garanta turistických chodníkov, ukladá získať od oprávnených autorít súhlas s umiestnením 

pamätných tabúľ na hrebeni Nízkych tatier (oblasť Chopok) a na Sitne  

Z: P.Dragúň, E. Škutová, PT:  30.11.2016. 

Plynie predĺžený termín.   

Uznesenie č.29/2016: VV ukladá predsedníčke sekcie značenia vytipovať a vyškoliť osobu, 

ktorá bude schopná prevziať časť administratívneho spracovania – vyúčtovanie práce 

značkárov, ročná odmena 1000 €. Z: E. Škutová, PT:  30.11. 2016 

Termín plynie. 

Uznesenie č.33/2016: VV poveruje predsedu KST viesť ďalšie rokovania s TNSK a KČT 

s cieľom pripraviť spoločný cezhraničný projekt rozvoja turistickej infraštruktúry na území 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z: P.Dragúň, KT: 9.11.2016 

Od predchádzajúceho zasadnutia VV nebol zaznamenaný vývoj. 

Uznesenie č.34/2016: VV ukladá  T. Chudému 

- zistiť možnosti získania bankového úveru bez založenia nehnuteľnosti 

- pripraviť informáciu pre okruh delegátov valného zhromaždenia KST, ak by bolo pre 

získanie bankového úveru, bez ktorého nie je možné projekt rekonštrukcie Téryho chaty 

realizovať, nutné ručenie chatou. Z: T.Chudý, KT: 9.11.2016  

V sledovaní.  

Uznesenie č.36/2016: VV KST schvaľuje termíny a miesto svojich zasadnutí v 2.polroku 

2016 nasledovne: 23.8., Vyhne; 21.9., Bratislava; 12.10, Bratislava; 9.11., Bratislava, 7.12., 

Bratislava; so začiatkom od 10.00, ak nebude na pozvánke uvedené inak.  

Z: P.Dragúň, T: podľa textu  

Termín plynie.  

Uznesenie č.39/2016: VV KST ukladá organizačnej komisii pripraviť návrh nového ocenenia 

(námet z diskusie na XVII VZ KST 9.4.2016). Z: T.Chudý, T: 31.12.2016. 

P.Dragúň navrhuje neviazať ocenenie na žiadnu významnú osobnosť minulosti.Termín plynie.  

Uznesenie č.45/2016: VV KST schvaľuje delegátov VV na hlavné podujatia KST 2016, 

nezahrnuté v uznesení 123/2015, nasledovne: 

7. – 10.7., Celoštátne stretnutie peších turistov MTSZ, Eger, Maďarsko – M. Herchl, J. Racek 

25. – 28.8., 38. zraz cykloturistov KST, Pieniny/Červený Kláštor  - P. Dragúň, M. Herchl 

16. – 18.9., 8. stretnutie priaznivcov KST, Spišské Bystré – V.Gábriš 

14. – 15.10., 3. chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie, Pilsko – V.Gábriš 
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26.11., 36. Festival Ľudia a Hory, Turčianske Teplice -V. Gábriš 

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

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

Od minulého zasadnutia VV sa nekonali žiadne hlavné podujatia. Termín plynie. 

Uznesenie č.46/2016: VV KST schvaľuje pracovné cesty nasledovne: kontrolný deň CHMRŠ 

– prevzatie 2. etapy rekonštrukcie strešnej krytiny - M.Herchl, A.Krištofová;  kontrolný deň 

RZ Kokava, zabezpečenie hasiacimi prístrojmi - M.Herchl, A.Krištofová, J.Pullmann. 

Termíny ciest v priebehu júna si určia cestovatelia. Z: uvedení cestovatelia, PT: 9.11.2016 

Kontrolný deň v RZ Kokava bol odročený na október. Plynie predĺžený termín. 

Uznesenie č.47/2016: VV KST schvaľuje rozšírenie podnikania KST o reklamu.  

Z: P.Dragúň, T: PT október 2016.  

Úloha splnená. V živnostenskom registri má KST uvedené „Reklamná a propagačná činnosť“. 

Uznesenie č.49/2016: VV KST schvaľuje angažovanie externistu na dohodu (príkazná 

zmluva) alebo na živnosť – na základe objednávky. Výška odmeny podľa objemu práce., T: 

júl 2016 Z: P.Dragúň, A.Krištofová, KT: 9.11.2016.   

Zatiaľ k tomu nedošlo, je to viazané na eventuálne prepojenie CRM systému KST na 

platformu Membery, súvisí s U 56/2016. Plynie predĺžený termín.  

Uznesenie č.53/2016: VV KST ukladá propagačnej komisii kontaktovať vybranú umeleckú 

školu a presondovať možnosť získania výtvarného návrhu riešenia pamätníku všetkým 

dobrovoľným značkárom (umiestnenie na Sitne), a budovateľom turistických chodníkov 

(v oblasti Chopku) formou študentskej práce. Z.: V.Gábriš, M.Hučko, PT: 9.11.2016 

Termín plynie. Treba poslať list na tri adresy. 

Uznesenie č.54/2016: VV KST ukladá predsedovi KST vycestovať do Krakowa na 

konzultačné stretnutie s poľským partnerom (PTTK) a riadiacim orgánom projektov 

cezhraničnej spolupráce  Interreg. Z.:  P.Dragúň,T. Chudý; PT: 31.10.2016   

T.Chudý kontaktoval poľskú stranu, čaká sa na ponuku termínu. Plynie predĺžený termín. 

Uznesenie č.55/2016: VV KST berie na vedomie informáciu sekcie vodnej turistiky (VT) 

o zrušení podujatia Tatranský okruh vodákov (hl. podujatie v gescii sekcie VT), schvaľuje 

použitie 200 € z rozpočtovaných prostriedkov na splav a pietne podujatie na Dunaji. VV 

odporúča: a) zostávajúcich 300 € využiť na doškolenie inštruktorov VT;  b) pre dlhodobý 

pokles záujmu o podujatie Tatranský okruh vodákov vyradiť toto podujatie z kategórie 

hlavných podujatí KST. Z.: A.Krištofová, J.Šoffa; T: 30.11.2016 

Termín plynie. Bližšie informácie podá predseda sekcie vodnej turistiky, prizvaný na 

novembrové zasadnutie výkonného výboru. 

Uznesenie č.56/2016: VV KST ukladá predsedovi KST vyvolať stretnutie so spoločnosťou 

Unionsoft ohľadom platformy Membery pre vyjasnenie cenovej ponuky (overiť, či by to bolo 

za každý klub 10 €/mesačne). Z: P.Dragúň, PT: 11.9.2016  

Zostáva v sledovaní. Systém bude kompatibilný s registrami MŠVVŠ. Pokračuje 

vyjasňovanie  technických podmienok a vlastníckych pravidiel.  

Uznesenie č.57/2016: VV KST schvaľuje návrh sekcie značenia (na podnet predsedu 

Trnavského samosprávneho kraja) na pomenovanie TZT 8109b, žltá značka Čierna skala - 

Smolenice, ako chodník Štefana Baniča. Z: P.Dragúň, E.Škutová, T: 30.9. 2016   

Úloha splnená. Slávnostné otvorenie chodníka avizované na 12.11.2016 

Uznesenie č.58/2016: VV KST ukladá sekcii značenia a) objednať a zabezpečiť výmenu 

poškodených smeroviek pri Chate MRŠ; b) skontrolovať stav smerovníkov pri všetkých 

objektoch vo vlastníctve KST. Z: E.Škutová, PT: 9.11.2016. 

Termín plynie. Súvisiaca úloha pre sekretariát: kuriérskou službou poslať chatárovi 

Fabríciusovi (Chata MRŠ) smaltované logo KST – náhrada za poškodené logo.  
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Uznesenie č.59/2016: VV KST ukladá P.Dragúňovi vyvolať stretnutie s predstaviteľom 

Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP), ohľadom možností  KST a záujmu zo strany 

SZTP o vytvorenie značených trás pre vozičkárov. Z: P.Dragúň, PT: 9.11.2016.   

Plynie predĺžený termín. 

Uznesenie č.61/2016: VV KST odporúča schváliť trasu slovenského úseku štafetovej jazdy 

Via della Misericordia (s pripomienkami) ako trvalo vyznačenú jazdeckú trasu. Z.: P.Dragúň, 

M.Hučko. E.Škutová; T: 31.12.2016 

Termín plynie. 

Uznesenie č.62/2016: VV KST ukladá predsedovi KST rokovať s novým vlastníkom 

pozemkov na Hrebienku o umiestnení medziskladu pre zásobovanie Zbojníckej a Téryho 

chaty. Z: P.Dragúň, T: 31.10.2016.   

Termín plynie. Predseda KST komunikuje s novým vlastníkom pozemkov. Koordinovať 

postup  s chatárom Zamkovského chaty.  

Uznesenie č.63/2016: VV prerokoval návrh stanov Asociácie TOM a vracia ho Sekcii na 

dopracovanie. Z.: T. Chudý, M. Šarvanec, PT: 9.11.2016  

Termín plynie. Požiadať M. Šarvanca, aby poslal aktualizovaný návrh stanov do 30.10.2016. 

Členovia sekcie mládeže budú pozvaní na najbližšie zasadnutie výkonného výboru. 

Uznesenie č. 65/2016:  VV ukladá osloviť KČT vo veci poskytnutia know how spočívajúceho 

v poskytnutí odborníka/ov, ktorí majú potrebné vzdelanie a kvalifikáciu naprojektovať pre 

KST certifikovaný chodník, ako podklad pre podanie spoločného cezhraničného projektu.  

Z: T.Chudý, T: 31.10.2016 

Príslušný list bol odoslaný, vyjadrenie KČT ešte neprišlo. Urgovať. 

Uznesenie č.68/2016: VV ukladá M.Fulkovi pripraviť grafické a množstevné podklady pre 

doplnenie chýbajúcich IVV preukazov/záznamníkov a ocenení. 

Z.: P.Dragúň, M.Fulka; T: 9.11.2016 

Termín plynie. 

Uznesenie č.70/2016: VV ukladá organizačnej komisii koordinovať aktualizáciu VP, 

aktualizované znenie VP sprístupniť členom VV na pripomienkovanie do konca roku 2016. 

Z: T.Chudý, T: 31.12.2016 

Rozdelenie celej sady vykonávacích predpisov medzi členov VV: P.Dragúň - VP č 1, 3, 6; 

A.Krištofová – VP č. 8, 9, 10, 11, 15; T. Chudý – VP č. 2, 4, 16, 21; M. Herchl – VP č. 7, 14, 

17, 22; M.Ziman – VP č. 5, 12, 18, 19; V.Gábriš – VP č. 13, 20, 23.  

P. Dragúň privítal na zasadnutí JUDr. M.Heinricha, autora aktuálnej verzie vykonávacích 

predpisov (VP) KST z roku 2011. M.Heinrich avizoval ochotu skontrolovať previazanosť 

Stanov KST (v úprave schválenej VZ KST v apríli 2016) s požiadavkami Zákona o športe, 

a následne prispôsobiť VP Stanovám. V úpravách VP nevidí problém, sú prevažne 

technického, rutinného charakteru. Vážnejším nedostatkom sú niektoré slabé (nejednoznačné) 

miesta v samotných Stanovách. Zákon o športe  treba naštudovať dôsledne a stanovy KST 

dopracovať. Taktiež je potrebné, aby si VV ujasnil o aké zaradenie chce KST usilovať  

spomedzi troch možností, ktoré Zákon o športe ponúka: a) národný športový zväz, b) národná 

športová organizácia, c) iná športová organizácia. Treba najmä zvážiť, čo organizácii tej-

ktorej kategórie zákon garantuje a čo od nej vyžaduje. Po diskusii VV prijal nové unesenie, U 

80/2016 (zapísané je v závere kontroly plnenia uznesení). 

Uznesenie č. 71/2016: VV berie na vedomie a schvaľuje pridelenie rotujúcich podujatí: 

Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska : 2017 - KST Beskyd Svidník, 2018 - RR KST 

Rožňava; Stretnutie priaznivcov KST: 2017 - KST Orava Dolný Kubín, 2018 - RR KST 

Banská Bystrica; Chodníkom J.D.Matejovie, spoluorganizátor za KST v r. 2017 - RR KST 

Trenčín, v r.2018 RR KST Topoľčany. Zároveň VV schvaľuje zrušenie uznesenia 29/2014.  

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

Termín plynie 
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Uznesenie č. 72/2016: VV ukladá sekretariátu publikovať výzvu miestnym klubom a 

regionálnym radám KST - podujať sa na prípravu 65. CZ KST a 49. stretnutia TOM (2018).  

Z: P.Dragúň, T: 9.11.2016 

Termín plynie. P. Dragúň: máme už takmer 17 000 členov, ale nájsť organizátorov zrazu sa 

nám nedarí. Ak doteraz nikto nereagoval, asi nepomôže zopakovať starú výzvu. Treba zmeniť 

formu oslovenia prípadných organizátorov, možno cez sociálne siete.  

Uznesenie č.76/2016: VV schvaľuje účasť na pracovných stretnutiach 

- D.Valúch, Š.Bárány,  Dunajské fórum 22.9.2016 Bratislava; cestovné náklady nevzniknú. 

- P.Dragúň, A.Krištofová, D.Valúch, trojstretnutie  vedenia MTSz, KČT a KST, Mátra-

Galyatető, 18.-19.10. 2016, na základe pozvánky MTSZ. Zúčtovanie cestovných nákladov 

v zmysle VP KST. Z: účastníci stretnutí podľa textu, T: podľa textu 

Od minulého zasadnutia realizované:  

Dunajské fórum 22.9.2016 Bratislava. Informáciu pre VV poskytol D.Valúch. Bol to druhý 

ročník fóra, ktoré iniciovala Stredoeurópska nadácia (CEF), s cieľom združiť podnikateľskú 

a komunálnu sféru k podpore projektov rozvíjajúcich rekreačné využite územia popri Dunaji 

a Malom Dunaji. KST sa fóra zúčastnil ako pozorovateľ, sondovali sme možnosti podpory pre 

podujatie TID. Výbor tid.sk  by  sa, napríklad, mohol uchádzať o prostriedky na projekt 

dobudovania táboriska pre účastníkov TID v Gabčíkove.   

Uznesenie č.77/2016: VV schvaľuje a) predložený súbor hlavných podujatí KST 2017 pre 

publikovanie v Kalendári podujatí KST 2017; b) predložený súbor IVV podujatí 

a permanentných IVV trás na rok 2017 a ich publikovanie v kalendári IVV. 

Z.: P.Dragúň, M.Hučko, D.Valúch; T: 30.10.2016 

Termín plynie. Na kalendári podujatí pracuje grafik. Podujatia vložené do Informačného 

systému KST boli správcom systému CBsoft stiahnuté do excelovského súboru a odoslané. 

Uznesenie č.78/2016: VV schvaľuje objednávku na tlač 3000 ks Kalendára podujatí KST 

2017, so zachovaním jednotkovej ceny Kalendára 2016 (1,1083 €), dodávateľ: ISMC s.r.o. 

Z.: A.Krištofová, T: 31.12.2016 

Termín plynie. 

 

Nové uznesenie schválené v rámci kontroly plnenia úloh:  

Uznesenie č. 80/2016:  VV schvaľuje, že aktualizáciu stanov a vykonávacích predpisov KST 

vzájomne súladnú a súladnú s aktuálnym znením Zákona o športe, vypracuje M. Heinrich.  

VV poveruje menovaného naštudovaním Zákona o športe za účelom uvedenej aktualizácie. 

Z: P. Dragúň, sekretariát KST; T: 31.12.2016  
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

 

2. Aktuálne úlohy sekcie lyžiarskej turistiky (Ľ. Škumát) 

Predseda sekcie LT Ľ. Škumát sa ospravedlnil z účasti, poslal písomnú informáciu Plán 

činnosti sekcie LT KST na zimnú sezónu 2016-2017: 

 Pomoc pri organizácii jubilejného 50. zimného zrazu. Nakoľko MÚ Ružomberok ako garant 

zrazu robí zasadania prípravného výboru len počas ich (a nášho) pracovného času, sekcia vie 

organizátorom pomôcť len odpoveďou na konkrétne otázky v telefonátoch, resp. mailoch.  

 Na požiadanie organizátora uskutočníme školenie inštruktorov LT, hlavne pre potreby zrazu. 

 Príprava aktívu sekcie LT. Chceme  čerpať aj z námetov od zástupcov regiónov a aktív 

uskutočniť prípadne aj s pomocou VV. Vzrástol počet regiónov, ktoré hoci majú dobré 

podmienky na lyžiarsku turistiku, neašpirujú však na usporiadanie zimného zrazu a viac-

menej ignorujú spoluprácu so sekciou, prípadne ani nemajú zástupcu LT v RR. Jedná sa 

o Banskú Bystricu, Košice-mesto, Košice-vidiek, Rožňavu, Bratislavu, Levočské vrchy, Malé 

Karpaty, Považskú Bystricu, Poprad, Nitru, Rimavskú Sobotu, Svidník-Stropkov, Trebišov. 

A to som nemenoval južné okresy, kde tento druh presunu nepreferujú. 
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 Naďalej sa budeme snažiť sprostredkovať našim inštruktorom LT spoluprácu s o.z. Na bežky, 

kde majú možnosť na komerčnom základe naučiť záujemcov základy bežeckého lyžovania 

a následne im ponúknuť účasť na akciách KST, prípadne členstvo v KST.  

 Práca s mládežou. Vyškolili sme 1 inštruktora LT II.st., ktorý pracuje s mládežou. Tu vidím 

veľké rezervy, aj keď v súčasnosti neprekonateľné. Je minimum odborov, kde sa TOMy 

venujú lyžiarskemu presunu. Dôvod: absentujú prostriedky na zakúpenie lyžiarskej výstroje. 

V Čechách je situácia podstatne optimistickejšia. V Beskydách stoja na bežkách už  deti 

predškolského veku,  KČT má  cvičiteľov v mládežníckom veku. Ak vychádzam z čísel 

posledného zrazu na snehu v Bardejove 2014, tak zrazu sa síce zúčastnilo 191 členov TOM, 

ale v prvý deň absolvovalo lyžiarsku stopu len 41 a druhý deň dokonca len 20 členov... 

 Výkonnostná turistika. V súčasnosti sa praktizuje len forma po línii výkonnostných odznakov, 

kde sa dajú plniť podmienky aj jednodňovými akciami, čo je podstatne jednoduchšia forma 

ako po línii zápočtových ciest. Je povinnosťou organizátorov zrazov dať si schváliť vopred 

vypracovanú dokumentáciu ZC, čo účastníkom zrazu veľmi uľahčuje plnenie podmienok ZC, 

ako pravidelný účastník zimných zrazov aj cyklozrazov pozorujem, že o to záujem nie je. 

Pokiaľ KST má záujem, aby sme boli nielen rekreačná, ale aj športová organizácia, je 

potrebné nájsť motivačné činitele. VV vzal informáciu na vedomie. 

D. Valúch informoval, že organizátor 50. ZZ KST už dodal na web zrazový spravodaj č.1, 

s propozíciami, prihláškovým formulárom a ostatnými nevyhnutnými informáciami.   

M.Ziman reklamoval obmedzenú funkcionalitu prihlášky - nie je možné urobiť hromadnú 

prihlášku, nie sú uvedené kapacity ubytovacích zariadení. V prestávke zasadnutia VV boli 

výhrady M.Zimana hneď telefonicky konzultované s podpredsedom OŠ P.Luptákom.  

 

3. Aktuálne úlohy sekcie vysokohorskej turistiky (V. Jeremiáš) 

V júni 2016 bol ukončený kurz inštruktorov VhT II. stupňa, následne sa konal 49. ročník 

zrazu vysokohorských turistov KST. Zúčastnilo sa ho 245 turistov z 36 oddielov, zraz bol 

veľmi úspešný. Dve skupiny uskutočnili hrebeňové prechody ku zrazu – Malá Fatra, vedúci J. 

Dlábik, 13 účastníkov; Nízke Tatry, vedúci J. Lupták, 8 účastníkov. V októbri sa po dlhom 

čase konal seminár inštruktorov III. Stupňa. V novembri bude v Turčianskych Tepliciach 

ďalší ročník festivalu „Ľudia a hory“. Výkonný výbor Sekcie VhT sa stretol na plánovaných 

zasadnutiach tri krát. Sekcia funguje dobre, poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu KST 

2016 splnili svoj účel. V.Jeremiáš predložil rozpočet sekcie na rok 2017. Informoval, že 

prebiehajú prípravné konzultácie ohľadom zamýšľanej feraty vo Vysokých Tatrách, pod 

Huncovským štítom. Trasa už je vytýčená,  treba získať súhlasy vlastníka pozemku (obec 

Huncovce) a TANAP-u. Nedávno bola sprístupnená ferata v Slovenskom raji. Zástupcovia 

Sekcie VhT KST sa na pozvanie Sekcie VhT KČT zúčastnili na českom VhT zraze v 

Žďárskych vrchoch. Českí inštruktori majú záujem získať oprávnenie viesť svoje skupiny vo 

Vysokých Tatrách aj neznačeným terénom. Aby to bolo možné, museli by sa stať členmi 

slovenskej Sekcie VhT, nikto z našej sekcie to ale nepodporil. Čo sa týka školenia, veľmi 

dobre funguje školenie základov VhT a vyriešili aj platnosť preukazov inštruktorov II. stupňa 

– predĺženie platnosti starého preukazu je podmienené absolvovaním seminára s dvoma 

lektormi, týka sa to cca 20 ľudí. Termíny seminárov budú zverejnené na webe KST. 

Preškolenie je povinné, bez neho účinnosť inštruktorského oprávnenia zanikne. VV vzal 

informácie na vedomie. P. Dragúň poďakoval V.Jeremiášovi za poskytnuté informácie, aj za 

dlhoročnú prácu. Vyzdvihol, že V.Jeremiášovi sa podarilo v sekcii stmeliť skupinu aktívnych 

ľudí, ktorí pristupujú k činnosti s nadšením, ale aj systematicky a koncepčne, s dôrazom na 

bezpečnosť, presne tak, ako si to vysokohorská turistika vyžaduje. 

Sekcia pracuje veľmi dobre aj po metodickej stránke. Ide o dobrý kolektív, vekovo 

rozvrstvený, doterajší predseda nebude mať problém, ktorý je čoraz vypuklejší v iných 

sekciách - problém nájsť pokračovateľa.  
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4. Aktuálne úlohy učebno-metodickej komisie (M. Belás) 

4.1. Školenia. Predseda UMK sa ospravedlnil za meškanie prisľúbenej informácie/inštrukcie 

ku školeniam,  je spôsobené prebiehajúcimi zmenami vo výklade zákona o športe. Zákon vo 

viacerých bodoch nie je jednoznačný a už bola ohlásená jeho novelizácia. Každopádne, do 

konca platnosti akreditácie MŠVVŠ (t.j. do júna  2019) si môže KST školiť inštruktorov I. až 

III. stupňa  interne, bez povinnosti podpisovať zmluvy o vzdelávaní  s vysokými školami, 

vychovávajúcimi telovýchovných odborníkov. Kvalifikácia už raz dosiahnutá nezaniká, klub 

ju môže predlžovať. Po skončení platnosti akreditácie však hrozí, že fakticky nebude na 

Slovensku nikto, kto by školil inštruktorov turistiky. Iba ak by takého vzdelávanie bolo 

organizované cez Vysoké školy,  špecializované aj na outdoorový šport. M. Belás odošle na 

MŠVVŠ žiadosť o zachovanie možnosti interného školenia i po roku 2019.  

4.2 Učebné texty. Pre jednotlivé odvetvia turistiky (cyklo, voda, VhT, lyžovanie), M. Belás 

pošle odkazy (linky) na verejne prístupne online-knižnice vysokých škôl. 

4.3 Register odborníkov v športe – nie je úplný. KST mohol dať do registra len také  

zoznamy, aké sa podarilo získať zo sekcií a regiónov. Dopĺňanie a spresňovanie obsahu 

registrov je dlhodobá úloha. VV vzal informácie na vedomie. 

  

5. Rôzne 

5.1  Rozpočet. A.Krištofová predložila spresnený návrh rozpočtu. Informovala o príčine jeho 

nevyrovnanosti (nároky Sekcie značenia na tzv. ušetrené/nevyčerpané  prostriedky z minulých 

rokov). Požiadala členov VV o pripomienky, ktoré zapracuje do finálneho návrhu rozpočtu. 

5.2 Web-sídlo KST. P.Dragúň požaduje od propagačnej komisie aby dohliadala na  

aktualizáciu/dopĺňanie informácií v jednotlivých rubrikách. Je neúnosné, aby tam ako 

najnovšie aktuality boli materiály z roku 2013, stránka potom pôsobí ako mŕtva. 

Uznesenie č. 81/2016: VV ukladá propagačnej komisii dohliadnuť na doplnenie  súčasných 

informácií do rubrík, ktoré zostali dlhodobo neaktualizované (Zmluvy, Kvalifikácia, 

Vydavateľská činnosť). Z: propagačná komisia, sekretariát KST; T: 31.12.2016 
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

A.Krištofová – požaduje k dokumentácii hlavných podujatí na webe doplniť okrem správ 

delegátov aj vyhodnotenie podujatia od samotných organizátorov. 

Uznesenie č. 82/2016: VV ukladá zakomponovať do zmluvy o príspevku na hlavné podujatia 

KST povinnosť organizátora poskytnúť vyhodnotenie podujatia vo formáte vhodnom na 

zverejnenie na webe. Z: P. Dragúň, sekretariát KST; T: trvalý 
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

5.3  Pracovné cesty, pozvánky.  

V.Gábriš avizoval aktív sekcie CT s účasťou M. Belása, jednou z nosných tém bude 

problematika školenia inštruktorov.  

D.Valúch informoval o pozvánke KČT pre 2-člennú delegáciu KST na tohoročné podujatie 

Za posledním Puchýřem.  

Uznesenie č. 83/2016: VV schvaľuje  

- účasť V.Gábriša a M.Belása na aktíve Sekcie cykloturistiky, v Ružomberku-Likávke, dňa 

5.11.2016.   

- účasť P.Dragúňa ako delegáta VV KST na podujatí Za posledním puchýřem, Lázne 

Bělohrad, 17.-20.11.2016 . 

a zúčtovanie cestovných nákladov v zmysle VP. Z: menovaní, T: podľa textu. 
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

5.4  Poistné zmluvy. KST má majetkovo poistené objekty, spoločnosť NFA Group prisľúbila 

revíziu týchto poistných zmlúv do konca r.2016. Na podpis je pripravená tzv. tipérska zmluva 

medzi KST a NFA Group, na základe ktorej môže NFA Group poskytovať poistné služby 

nielen organizácii, ale aj jej  členom (poistenie domácností, PZP a pod.)   
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Uznesenie č. 84/2016: VV KST poveruje predsedu P.Dragúňa aby podpísal tipérsku zmluvu 

s NFA Group. Z: P.Dragúň, T: neodkladne  
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

5.5 Poistenie členov, zoznamy poistencov, termín vzniku poistenia  

Uznesenie č. 85/2016: VV ukladá poverenému pracovníkovi: doplnenie zoznamu poistencov 

v mesačnom intervale zasielať poisťovni vždy do 23. dňa v mesiaci. Člen začína byť poistený 

od dátumu podpisu príslušného dodatku k základnej zmluve.  

Z: A.Krištofová, sekretariát KST; T: trvalý 
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie č. 86/2016: VV oprávňuje povereného pracovníka aby neúplné alebo nesprávne 

vyplnené zoznamy poistencov vrátil na príslušný región Z: sekretariát KST; T: trvalý 
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

5.6  Ocenenia. 

Uznesenie č. 87/2016: VV prerokoval návrhy na udelenie čestných ocenení a  

a) schvaľuje udelenie Zlatého odznaku KST Justínovi Cesnekovi, Anne Dolníkovej, Dušanovi 

Kurhajcovi, Jozefovi Moravčíkovi a Viktorovi Miňovi; udelenie plakety KST Antonovi 

Rechtoríkovi.  

b) berie na vedomie udelenie ocenenia v kompetencii predsedu KST: čestné uznanie KST 

Vladimírovi Cesnekovi, Dimitarovi Conevovi, Borisovi Gaškovi, Martinovi Honsovi, Jánovi 

Hruštincovi, Igorovi Košnárovi, Ľubomírovi Kovaľovi, Mariánovi Magdolenovi, Márii 

Ondrašinovej, Jurajovi Židekovi, Eve Jamrichovej, Miroslavovi Stránskemu, Jánovi 

Jesenskému a JUDr. Rudolfovi Pšenkovi;  

c) najbližšiemu zasadnutiu valného zhromaždenia KST postupuje návrh RR Bratislava (Klub 

bratislavských turistov) a KT Via Danubia na udelenie plakety Alojza Lutonského RNDr. 

Štefanovi Nagy, CSc.  

Z: P.Dragúň, sekretariát KST; T: 9.11.2016 
Hlasovanie: ZA – 4, proti - 0, zdržal sa – 0 

 

Po vyčerpaní programu bolo zasadnutie ukončené približne o 16.00. 

Zapísali: D. Valúch, generálny sekretár; I. Ovečková, sekretár 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 pôžičky 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 pôžička.  

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  

Stav: v plnení. Bez konkrétneho efektu. 

Uznesenie 50/2013: VV schvaľuje požiadavku predsedu Sekcie mládeže, 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. 
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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 žiadosť KST o povolenie umiestnenia info panelu 

a pamätnej tabule NVK formou usmernenia – žiadosť s určitými náležitosťami (presná 

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

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

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

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, sekretariát; T: 30.4.2018.  

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

Druhá splátka (cca 565 €) bola uhradená 12.5.2015, tretia splátka uhradená v marci 2016. 

Predsedníčka KK upozornila, že 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, že 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 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. A. Krištofová požiadala M.Herchla o dôslednejšie dodržiavanie tohto 

uznesenia. 

      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 plnení, na základe uvedenej zmluvy s ISMC prebieha príprava kalendára 2017.  

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 

Stav: v plnení. 

U 179/2014: VV ukladá predsedom sekcií KST dodržiavať 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, že na aktuálnom zasadnutí  VV  bude prijatý 

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

Stav:  v plnení. 

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

požiadavky na nasledujúci rok uplatnili vždy do 31. augusta prebiehajúceho roku, aby ich 

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

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

Stav:  v plnení.  

mailto:ustredie@kst.sk
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U 196/2014:  VV ukladá sekretariátu zabezpečiť, aby všetky faktúry investičného charakteru 

doručené do sídla KST boli vždy 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) priebežne, vždy 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 bežného 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 možnosť 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 77/2015:  VV ukladá sekcii značenia pripraviť záložné projekty (pre rok 2016) na účelné 

použitie finančných prostriedkov v prípade ich neplánovaného získania. Z: P.Dragúň, 

E.Škutová; T: trvalý 

E.Škutová – záložné projekty nemožno pripravovať bez špecifickej požiadavky partnera,  

ochotného poskytnúť financie. Projekty sa pripravujú konkrétne, na základe výzvy, povedzme 

VÚC. Ak niektorá inštitúcia vyzve na prekladanie projektov, SZ KST zareaguje. 

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 každej položke od roku 2015 uvádzať rok nadobudnutia a obstarávaciu cenu) 

a dôsledné vyraďovať položky, ktoré už stratili úžitkovú hodnotu. Z. M.Herchl, T: trvale 

Stav: v plnení. 

Uznesenie č. 9/2016:  VV súhlasí s návrhom nájomcu, aby na svoje náklady obstaral systém 

Inteligentných veľkokapacitných akumulátorov (IVA) SaveBox M, typ SBM 8.5-24-4,8. 

Cenu zariadenia refakturuje vo výške 25 700 € spolumajiteľom chaty v rámci dohodnutého 

objemu finančných prostriedkov na opravu chát, v rokoch 2019 – 2020. 

 

Uznesenie č.15/2016: VV ukladá sekcii značenia publikovať na webe KST kedy bola ktorá 

vetva TZT naposledy preznačená (ku každej TZT s evidenčným číslom pridať deň/mesiac/rok 

obnovy). Z: E.Škutová, T: priebežne. 

 

Uznesenie č.17/2016: VV schvaľuje postup pre použitie prostriedkov z 2% dane z príjmov 

nasledovne: do 30.6. je odbor/klub povinný dokladovať príjem z 2% dane z príjmov. Aby 
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prijímateľ dokázal identifikovať odosielateľa, je odosielateľ povinný v tlačive "Vyhlásenie o 

poukázaní sumy" vyjadriť súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) 

prijímateľovi. Ak odosielateľ zmienený súhlas v tlačive nevyjadrí, nebude možné jeho platbu 

identifikovať a prostriedky sa použijú na všeobecnú činnosť KST. Po 30.6. budú 

neidentifikované príjmy z 2% dane z príjmov použité na všeobecnú činnosť KST.  

 

Uznesenie č. 37/2016: VV KST schvaľuje prerozdelenie agendy odstúpivšieho člena VV 

S.Andrásiho medzi P.Dragúňa (značenie), V.Gábriša (mládež) a T.Chudého (cestovný ruch), 

s platnosťou do konca terajšieho funkčného obdobia. Z: uvedení členovia VV, T: podľa textu. 

 

Uznesenie č.40/2016: VV KST ukladá predsedom sekcií náležite dokumentovať aktivity 

sekcie. Uvoľnenie prostriedkov na jednotlivé aktivity v zmysle rozpočtu KST  je podmienené 

predložením propozícií a organizačného zabezpečenia, a vyhodnotením podujatia po 

ukončení, aby bolo zdokumentované efektívne čerpanie prostriedkov. 

Z: predsedovia sekcií, T: trvalý. 

 

Uznesenie č.41/2016: VV KST ukladá predsedom sekcií zverejňovať vyhodnotenie aktivít 

dotovaných z rozpočtu KST na webe KST, na podstránke príslušnej sekcie, najneskôr do 

mesiaca po uskutočnení. Informácia musí obsahovať názov podujatia, termín a miesto 

konania, počet účastníkov a stručné hodnotenie. Z: predsedovia sekcií, T: trvalý. 

 

Uznesenie č.42/2016: VV KST ukladá predsedom sekcií potvrdiť termín svojich hlavných 

aktivít v nasledujúcom roku najneskôr do 30. septembra prebiehajúceho roku. 

Z: predsedovia sekcií, T: trvalý. 

 

Uznesenie č.44/2016: VV KST ukladá sekciám, aby prípadne zmeny v podmienkach plnenia 

tematických turistických odznakov TTO vopred konzultovali s klasifikačnou komisiou. 

Z: predsedovia sekcií, T: trvalý.  

 

Uznesenie č.52/2016: VV KST ukladá sekretariátu zverejňovať na webe cestovné správy 

z hlavných podujatí KST. Z: P. Dragúň, I. Ovečková, T: trvalý   

 

Uznesenie č.66/2016: VV ukladá organizátorom hlavných podujatí KST, kde sa požaduje 

účastnícky poplatok (celoslovenské zrazy) upraviť elektronickú prihlášku tak, aby zahŕňala 

prehľad o počte detí do 15 rokov. Z: V.Gábriš, organizátori, T: trvale  

 

Uznesenie č.67/2016: VV schvaľuje, že na hlavných podujatiach KST, kde sa požaduje 

účastnícky poplatok (zrazy), za deti do 15 rokov ho bude organizátorom refundovať ústredie, 

z rozpočtu KST, na základe dokumentovaného počtu účastníkov v tejto vekovej kategórii. 

Z: A.Krištofová, T: trvale  

 

Uznesenie č.69/2016: VV ukladá organizátorom hlavných podujatí KST ktoré sa chcú 

prezentovať ako IVV podujatie, prizvať na prvý organizačný štáb podujatia aj JUDr. Michala 

Fulku, povereného v KST agendou IVV. Z.: organizátori hlavných podujatí, T: trvalý.  

_ _ _ 


