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Zápisnica  

 zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov, 

Bratislava, 14. novembra 2017 

 
 

Prítomní:   

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

prizvaní: A.Mazániková, J.Pullmann, I.Ovečková, D.Valúch  

Ospravedlnili sa: T.Chudý, Ľ.Škumát, M.Heinrich,J.Puncochář  

 

Program podľa pozvánky: 

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

2. zosúladenie VP o cestovných náhradách a VP o školeniach inštruktorov s aktuálnou 

legislatívou SR                                                                                   T.Chudý, M.Heinrich 

3. aktuálne úlohy sekcie lyţiarskej turistiky                                            V.Gábriš, Ľ.Škumát 

4. aktuálne úlohy organiz. komisie - príprava na volebné VZ 2018        P.Dragúň, D.Valúch 

5. rôzne 

 

Predsedajúci P.Dragúň privítal prítomných, ospravedlnil neprítomných a navrhol, vzhľadom na 

časovú tieseň viacerých prítomných členov VV, spraviť kontrolu uznesení v „skrátenom reţime“, t.j. 

venovať sa len spresneniu niektorých uznesení (resp. ich interpretácie), o ktoré poţiadali členovia 

VV a kontrolórka A.Mazániková. Voči návrhu neboli námietky. 

 

1. Kontrola plnenia uznesení (obmedzená na vybrané uznesenia) 

Uznesenie č. 9/2017: VV schvaľuje objednávku aktualizácie geodetického zamerania 

vysokohorských chát v spoluvlastníctve. Súvisiace náklady budú spoluvlastníci znášať v pomere 

vlastníckych podielov. Z: P.Dragúň, M. Herchl; KT: 13.9.2017  

M.Herchl poţiadal VV o rozšírenie objednávky geodetického zamerania chát aj pre  Chatu 

M.R.Štefánika. VV schválil preformulovanie jestvujúceho uznesenia nasledovne: 

Uznesenie 09/2017(doplnené): VV schvaľuje objednávku aktualizácie geodetického zamerania 

vysokohorských chát. U chát v spoluvlastníctve budú spoluvlastníci znášať súvisiace náklady 

v pomere vlastníckych podielov. Z: P.Dragúň, M.Herchl, KT:13.12.2017    
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne 
Uznesenie č. 25/2017: VV schvaľuje, ţe v komunikácii s orgánmi MŠVVaŠ SR, s cieľom splniť 

podmienky priznania štatútu Národnej športovej organizácie (NŠO), bude KST zastupovať JUDr. 

Marek Heinrich, za čo mu bude na základe dohody o pracovnej činnosti (DPČ) vyplatená odmena vo 

výške 200 €. VV ukladá pripraviť príslušnú DPČ. 

Z: P.Dragúň, A.Krištofová; PT: 13.12.2017 

V nadväznosti na U 25/2017 schválil VV nové uznesenie U84/2017 zapísané v závere tohto bodu. 

Uznesenie č. 79/2017: Výkonný výbor na základe zlých skúseností s komplikovaným vyplácaním 

príspevku na dopravu detí na celoslovenské stretnutia TOM (U 37/2017) rozhodol, ţe predmetné 

uznesenie 37/2017 a príspevok 15 € na dieťa ruší s okamţitou platnosťou. Z: A.Krištofová, T: ihneď 

A. Krištofová spresnila termín účinnosti: netýka sa uţ uskutočneného stretnutia TOM v rámci 

letného zrazu KST 2017, týka sa budúcich stretnutí TOM, vrátane toho, ktoré bude v rámci zimného 

zrazu KST 2018. Uznesenie 37/2017 zrušené, U 79/2017 splnené, vypúšťa sa. 

Uznesenie č. 80/2017: Výkonný výbor schvaľuje pracovnú cestu zástupcov KST v zmiešanej 

majetkovej komisii spoluvlastníkov na stretnutie s nájomcami vysokohorských chát, v termíne 
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26.10.2017, Starý Smokovec, v zloţení: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl, A.Mazániková, J. 

Polomský; a jej zúčtovanie v zmysle VP KST č.9/2011 o cestovných náhradách. 

Z: cestovatelia, T: podľa textu. 

A.Mazániková upozornila, ţe sa stretnutia s nájomcami zúčastnila tieţ, stretnutie bolo jednodňové 

(26.10.), poţiadala spresniť v tom zmysle text uznesenia.  

Uznesenie č. 82/2017: Predseda KST zvoláva XIX. valné zhromaţdenie Klubu slovenských turistov 

v termíne 8.-9. júna 2018. Miestom konania bude SOŠ Ţarnovica.  

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 8.6. 2017 

VV jednomyseľne prijal návrh A.Krištofovej, aby sa XIX. VZ KST konalo v priestoroch SOŠ 

Ţarnovica. V tom zmysle bol doplnený text U 82/2017 a bolo prijaté nové uznesenie U85/2017, 

zapísané v závere tohto bodu. 

Uznesenie č. 83/2017: Výkonný výbor schvaľuje 

a) účasť KST v cezhraničnom projekte rozvoja turistickej infraštruktúry v slovensko-poľskom 

pohraničí Interreg V-A PL-SK. Poľskí partneri projektu: PTTK COTG ako vedúci partner, 

Podkarpatské vojvodstvo, Podkarpatská regionálna turistická organizácia; názov projektu: Hory bez 

hraníc – integrácia siete TZT do cezhraničného turistického produktu; termín prihlásenia 10.11. 

2017, termín realizácie Q4 2018 – Q3 2020. Do projektu sú zahrnuté náklady na projekt samotný (na 

slovenskej strane je to vybudovanie zaistenej cesty via ferraty na Predné Solisko, vytvorenie 

spoločnej databázy TZT, zariadenie školiacej miestnosti a miestnosti pre správcu databázy 

spoločných TZT), personálne náklady a náklady na propagáciu. Financovanie: Interreg 85 %, vklad 

vlastný 15 %, moţnosť štátneho príspevku 10%, vlastný vklad KST 5%. 

b) vyčlenenie potrebných vlastných prostriedkov vo výške 5% z hodnoty projektu, čo pri rozpočte 

175 545 €  predstavuje 8 800 €. Z: P.Dragúň, T.Chudý, A.Krištofová. T: podľa textu. 

D.Valúch informoval, ţe hlavný projektový partner (COTG PTTK) v určenom termíne (10.11.2017) 

skompletizoval projektovú dokumentáciu a projekt zaregistroval pod číslom PLSK.01.01.00-00-

0116/17. Či bol projekt vybraný bude známe aţ v auguste 2018.    

 

Nové uznesenia: 

Uznesenie 84/2017: VV schvaľuje poverenie pre JUDr. M.Heinricha aby pripravil návrh úpravy 

stanov KST, zohľadňujúci pripomienky hlavného kontrolóra športu (HKŠ), s cieľom zosúladiť 

Stanovy KST s ustanoveniami zákona o športe pre národné športové organizácie (NŠO). Z: 

P.Dragúň, T.Chudý; T: 30.4.2018 
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 
Upravené stanovy bude (po prerokovaní vo výkonnom výbore) schvaľovať plénum XIX. VZ KST. 

Uznesenie 85/2017: VV ukladá sekretariátu rezervovať priestory SOŠ Ţarnovica pre konanie 

XIX.VZ KST v termíne 8.-9. júna 2018, pripraviť objednávku na rokovacie priestory, stravu 

a ubytovanie pre zamestnancov KST, členov VV a KoK KST  a pre delegátov a hostí VZ. 

Z: A.Krištofová, T.Chudý, sekretariát; T: 28.2.2018. 
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 
 

2. Zosúladenie vybraných VP KST s aktuálnou legislatívou SR 

Vzhľadom na ospravedlnenú neprítomnosť M.Heinricha bol bod posunutý na ďalšie zasadnutie. 

 

3. Aktuálne úlohy sekcie LT (L.Škumát) 

V.Gábriš sprostredkoval písomnú informáciu predsedu sekcie Ľ.Škumáta, ktorému pracovné 

povinnosti v zamestnaní znemoţnili osobnú účasť. Správa je v prílohe zápisnice. VV vzal správu na 

vedomie. P.Dragúň vyzval členov VV aby osobným kontaktom motivovali potenciálnych 

organizátorov zimných zrazov. Poţiadal,  aby bola informácia postúpená predsedovi UMK, ktorý by 

mal odpovedať  na otázky sekcie ohľadom školení inštruktorov. Neboli schválené nové uznesenia. 
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4. Aktuálne úlohy organizačnej komisie – príprava na volebný rok 2018 

Štvorročné funkčné obdobie skončí v júni 2018. Vzhľadom na to, ţe prebieha proces postupného 

zosúlaďovania stanov KST so Zákonom o športe, členovia VV diskutovali ako zabezpečiť, aby sa 

zmeny stanov premietli do prípravy samotného volebného VZ, ako aj do prípravy regionálnych 

zhromaţdení a aktívov sekcií, ktoré mu budú predchádzať.   

Uznesenie 86/2017: VV ukladá pripraviť návrh inštrukcie/usmernenia pre regionálne a odborné 

zloţky KST ohľadom konania regionálnych zhromaţdení a aktívov sekcií pred volebným valným 

zhromaţdením, vysielania delegátov na VZ a návrhu kandidátov na volené funkcie.  

Z:  T.Chudý, A.Mazániková; T: 25.11.2017  
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

Uznesenie 87/2017: VV ukladá sekretariátu zabezpečiť urýchlené schválenie návrhu predvolebného 

usmernenia pre regionálne a odborné zloţky KST elektronickým hlasovaním členov VV (per rolam) 

a rozposlať schválený dokument aţ na úroveň miestnych odborov a klubov.  

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.11.2017 
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

 

5.  Rôzne 

5.1 M.Herchl pripravil návrh zmlúv s nájomcami chát (Saveboxy, zmluva o budúcej zmluve). 

Uznesenie 88/2017: Výkonný výbor  

a) schvaľuje predloţené znenie zmlúv KST/6/2017 (Chata pri Z. plese), KST/7/2017 (Téryho chata) 

a KST/8/2017 (Zbojnícka chata), upravujúcich majetkové vysporiadanie Saveboxov;  

b) ukladá predsedovi podpísať predmetné zmluvy a sekretariátu zabezpečiť podpísanie zmlúv zo 

strany spolumajiteľa a nájomcov. Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 13.12.2017 
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

5.2 Návrhy na ocenenia, doručené od predchádzajúceho zasadnutia VV. 

Uznesenie 89/2017: Výkonný výbor KST  

a) schvaľuje udelenie Medaila KST - Ján Ľupták, Strieborný odznak KST - Mgr. Marta Branická, 

RNDr. Oľga Boháčová a Jozef Domiňák.  

b) berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST, Čestné uznanie KST - Juliana 

Belošovičová, Alena Plaštiaková a Ján Šeliga. 

c) ukladá sekretariátu vystaviť schválené ocenenia a zaslať navrhovateľom. 

Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 30.11. 2017      
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

5.3 A.Mazániková, Správa KoK č.4 z kontroly účtovných dokladov KST za január aţ august 2017. 

Uznesenie 90/2017: Výkonný výbor berie na vedomie správu KoK KST č.4 z kontroly účtovných 

dokladov KST za január – august 2017, zameranej na účtovnú dokumentáciu čerpania dotácie 

MŠVVaŠ, s návrhom opatrení. Ukladá zodpovedným odstrániť zistené nedostatky v  stanovenej 

lehote. Z: P.Dragúň, E.Škutová, sekretariát; T: 31.12.2017  
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

5.4  I.Ovečková, objednávka členských známok KST na rok 2018 

Uznesenie 91/2017: VV na základe cenovej ponuky ISMC Slovakia s.r.o. schvaľuje objednávku 

tlače členských známok na rok 2018 podľa navrhnutej farebnosti a počtu nasledovne: 12 500 ks 

ruţových v nominálnej hodnote 10 €, 4 500 ks oranţových v hodnote 6 € a 3700 ks tyrkysových 

v hodnote 4 €, v cenovom limite 180 € a s dodávkou do 30.11. 2017. 

Z: A.Krištofová, sekretariát; T: podľa textu.  
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

5.5  D.Valúch, objednávky súvisiace so zabezpečením Kalendára KST 2018. 

Uznesenie 92/2017: VV schvaľuje 

a) objednávku grafiky Kalendára KST 2018 v cene 500 €, dodávateľ M.Hučko, IČO: 37127667. 

b) objednávku tlačovej makety (pdf súbory) kalendára v cene 588 €, zhotoviteľ ISMC Slovakia s.r.o. 
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c) objednávku tlače kalendára o rozsahu 160 strán, tlačový náklad 3 300 ks, v celkovej cene 3660 €, 

s dodávkou do 20.12.2017, dodávateľ ISMC Slovakia s.r.o. A.Krištofová, sekretariát; T: 15.11.2018 

5.6  P.Dragúň poţiadal propagačnú komisiu o návrh PF 2018 a pripomenul, ţe v roku 2018  bude 

mať Chata M.R.Š. okrúhle výročie 90 rokov od otvorenia, čo by si zaslúţilo vydať magnetku. 

Uznesenie 93/2017: VV ukladá propagačnej komisii pripraviť variantný  návrh PF 2018   - 

koncoročného/novoročného pozdravu KST určeného médiám, partnerom, priaznivcom 

a podporovateľom,  pre zverejnenie na webe a na elektronické rozposielanie. 

Z: V.Gábriš, M.Hučko; T: 13.12.2017: 
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

Uznesenie 94/2017: VV ukladá propagačnej komisii pripraviť k 90. výročiu postavenia Chaty 

M.R.Štefánika návrh magnetky s motívom jubilea. Z: V.Gábriš, M.Hučko; T: 28.2.2018  
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

5.7 V.Gábriš, v mene sekcie VhT poţiadal o moţnosť dočerpať prostriedky sekcie ako príspevok na 

zhotovenie usporiadateľských tričiek pre štáb festivalu Ľudia a hory.  

Uznesenie 95/2017: VV schvaľuje príspevok z rozpočtu KST na jednotné tričká usporiadateľov  

jedného z hlavných podujatí  KST, festivalu horských filmov Ľudia a hory, vo výške 110 €.  

Z: A.Krištofová, T: 30.11.2017 
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 

5.8 M.Ziman – v záujme prehĺbenia spolupráce KST, dodá NFA informačný text o finančných 

sluţbách ktoré vedia poskytnúť členom KST, pre zverejnenie na webe. 

5.9   P.Dragúň – nutnosť aktualizovať výkazy poistencov nám pomohla zistiť skutočný stav členskej 

základne, výkazy by mohli slúţiť aj na zlepšenie komunikácie, ako adresár mailového kontaktu, ak 

od 1.1.2018 bude súčasťou tabuľky nepovinný údaj mailovej adresy. 

5.10 Pracovné cesty. 

Uznesenie č. 96/2017: Výkonný výbor schvaľuje pracovné cesty predsedu KST 

- do Banskej Bystrice dňa 27.11.2017, na rokovanie s vedením Lesy SR 

- do Spišskej Novej Vsi (Čingova) dňa 7.12.2017, na konferenciu o návštevnom poriadku NP 

Slovenský raj; a ich zúčtovanie v zmysle VP KST č.9/2011 o cestovných náhradách.  

Z: P. Dragúň, T: podľa textu.  
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené jednomyseľne. 
 

 

Po vyčerpaní programu bolo zasadnutie ukončené pribliţne o 16.00  

Zapísal: D.Valúch 

 

                                                                                                        Peter Dragúň 

                                                                                      predseda Klubu slovenských turistov 

 

 

PRÍLOHA: 

 
Správa o činnosti sekcie lyžiarskej turistiky KST 
Ospravedlňujem sa, že nemôžem prijať pozvanie osobne sa zúčastniť zasadnutia VV KST a referovať 
o činnosti sekcie, nakoľko množstvo pracovného voľna zaručené Zákonníkom práce nepustí... 
Sekcia pracuje v zložení schválenom VZ KST a nanajvýš racionálne, šetriac financie určené pre LT. Problémy 
a ich riešenia sa vybavujú operatívne mailami a telefonátmi. 

        Podľa VP 6/2011 sekcia vystupuje vo vzťahu k príslušným lyžiarskym sekciám a komisiám  na úrovni regiónov  
        ako metodicky usmerňujúca a koordinačná zložka v danom okruhu činnosti v súlade s usmerňujúcou a 
        koordinačnou činnosťou výkonného výboru. Vykonávací predpis sekcii LT KST ukladá: 
       1. iniciatívne predkladať na riešenie a riešiť rozvoj lyžiarskej turistiky v KST,  
       2. realizovať úlohy stanovené ústrednými orgánmi KST,  
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       3. koordinovať prípravu slovenských zimných zrazov turistov,  
       4. zabezpečovať prípravu inštruktorov a starostlivosť o nich,  
       5. spolupracovať so sekciami a komisiami lyžiarskej turistiky (funkcionármi lyžiarskej  
       turistiky) regiónov 
       6. spolupracovať so SZ pri zabezpečení lyžiarskeho turistického značenia,  
       7. v spolupráci s KK riešiť otázky výkonnostnej turistiky v lyžiarskej turistike po línii  
       výkonnostných odznakov,  
       8. spolupracovať s EK pri príprave rozpočtu KST v časti výdavky na činnosť sekcií a komisií   
       9. spolupracovať pri riešení otázok podujatí IVV a EWV. 

       Od toho sa chcem vo svojej správe odpichnúť. 

Ad 1) K niektorým problémom sa postupne vyjadrím v texte. 
Ad 3) Sekcia LT bola prvá, ktorá vypracovala návod na zabezpečenie a organizovanie slovenských zrazov. 
Tento materiál sa potom pretavil do VP pre všetky druhy presunov. Preto by som chcel, aby sa v širšom fóre 
riešila pálčivá otázka pravidelného zabezpečenia zimných zrazov a hlavne (ne)ochoty regionálnych rád sa na 
ich realizácii podieľať. Je smutné, že RR, ktoré majú vhodné terény, snehové podmienky, dostatok 
ubytovacích kapacít a v prípade nedostatku snehu aj možnosť realizovať náhradný program využitím 
návštevy blízkych kultúrnych pamiatok, „spia“. Neviem, prečo si ich členovia volia a prečo niekto príjme 
funkciu, keď si potom neplní základné požiadavky kladené na funkcionára – nesnaží sa o rozvoj turistiky 
v regióne, nevyužíva možnosti poskytnúť ich celej členskej základni KST, spokojný s tým, že turisti z „jeho“ 
regiónu sa hromadne zúčastňujú zrazov, ktoré pre nich pripravujú iné kolektívy. Množstvo a ročník konania 
zimných zrazov je k dispozícii na webe, na stránke sekcie a bol nedávno zaslaný aj sekretárovi KST. Sekcia LT 
totiž nemá žiadne kompetencie, aby oficiálne požiadala o usporiadanie zimného zrazu región, ktorý v tomto 
zmysle stagnuje. Je na vyšších orgánoch KST, aby sa pýtali regionálnych predsedov prečo nechcú 
zorganizovať zraz, keď im bola vyslovená dôvera, že budú vykonávať činnosť v prospech celku a nielen preto, 
aby boli nositeľmi funkcie. Nakoľko tento problém je dlhodobý, opäť navrhujem zvážiť, že by sa v roku 
konania medzinárodného zimného zrazu aj mimo územia SR nerobil  zraz na území Slovenska. 
Ad 4) Podľa VP 19/2011 má sekcia zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných inštruktorov turistiky, 
sledovať ich stav a oslovovať kolektívy s ponukou na vyškolenie. Chceli by sme poznať skutočnú realizáciu 
novej kvalifikácie inštruktorov, keď vykonávací predpis udáva rozsah školenia pre získanie I. stupňa 20 hod 
pre všeobecnú časť a NAJMENEJ 40 hod pre špeciálnu časť plus absolvovanie skúšok z oboch častí.  
II. stupeň si vyžaduje 40 + 60 hod plus skúšky. Spomínam to preto, že nám bolo vyčítané, že sme si dovolili 
označiť najbližšie školenie inštruktorov pre zimný zraz za školenie v skrátenom rozsahu. 60 hodín znamená 
totiž 5 dní, pokiaľ by sme chceli dosiahnuť 12 hodinový denný učebný cyklus. Druhý stupeň radšej 
nespomínam. Zatiaľ sa nám toleruje lektorská činnosť z radov vlastnej základne KST. Tento kompromis má 
však platiť len do roku 2019, potom budú všeobecnú časť zabezpečovať lektori z telovýchovných fakúlt.  
Platnosť kvalifikácií si musia všetci inštruktori II. stupňa získaného po r 2008 znovu obnoviť po r.2019. Ako si 
KST predstavuje realizáciu zvyšovania kvalifikácie členstva by sme sa radi včas dozvedeli, nakoľko takýto 
masívny úbytok je ťažké nahradiť aj finančne. Nehovoriac o tom, že ľudia nedokážu absolvovať taký počet 
hodín výučby bez adekvátnej protihodnoty. My starší si pamätáme, že sme účasť na školeniach mali zo 
zákona refundovanú zamestnávateľom.  
Na r. 2018 sú naplánované financie aj na školenie pre II. stupeň. Ak sa aj zrealizuje v doterajšom rozsahu 
bude pre KST efektívne, keď už nebude spĺňať kritériá po r. 2019 a inštruktori stratia platnosť kvalifikácie? 
Na získanie kvalifikácie lektora to bude vyžadovať viac času a hlavne schopnosti a ochoty to robiť. Zatiaľ 
máme len troch lektorov pre presun, z toho dvaja sú už dlhšie v dôchodcovskom veku.  
Ad 5) Mrzí nás, že niektoré regióny nemajú vo svojich RR zástupcov LT, takže nemajú potrebu sa zaujímať 
o tento druh presunu, a nie je možnosť ich ani žiadať o realizáciu akcií väčšieho rozsahu. Škoda, že regióny, 
ktoré by o takéto akcie aj mali záujem, nemajú na to vhodné klimatické podmienky. 
Ad 6) Na absenciu tejto činnosti nemáme žiadne pripomienky a požiadavky sa realizujú v daných termínoch. 
Ad 7) Táto aktivita našťastie žije, žiaľ  stojí len na pár jednotlivcoch niektorých regiónov, ktorí kompletujú 
potrebnú agendu na získanie VO pre členov regiónu. Zoznam držiteľov zlatých odznakov je na stránke sekcie. 
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Ad 8) Rozpočtovú disciplínu stanovenú EK dodržiavame a overujeme si pred väčšími akciami aj momentálny 
dostatok finančných zdrojov. 
Poznámka na záver: na Facebooku existuje verejná skupina „KST Klub slovenských turistov“, ktorá má 14721 
členov, v záhlaví má aj znak organizácie. Zatiaľ som tam zaregistroval len fotky  a fotoalbumy 
z individuálnych akcií členov skupiny. Neviem teda, či je založená oficiálne, s vedomím VV, alebo je to len 
individuálna iniciatíva. Ja som tam dal aspoň nepriamy oznam na foto Veľkej Rače, že chceme tam mať 
dostatok snehu, hlavne v dobe, keď sa tam bude konať zimný zraz turistov, následne sa tam objavil aj 
emblém zimného zrazu, a oznam o plánovanom školení inštruktorov v budúcom roku. Uverejňovanie 
upozornení cez FB som navrhol aj poriadateľom letného zrazu v Piešťanoch a začali to využívať. Navrhoval by 
som použiť a zintenzívniť túto možnosť na šírenie aktuálnych akcií KST, pretože FB je určite viac 
navštevovaná stránka ako naša oficiálna.  

        Za sekciu LT KST  13.11.2017 Ľubomír Škumát 
_ _ _ 


