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Zápisnica 

z výkonného výboru KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 

 17. – 18.  2021 

 

Prítomní:  

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

Prizvaní: A. Mazániková, J. Pullmann D. Valúch.  

Ospravedlnil sa: Ľ. Calpaš, M. Schmidová. 

 

Krátko po 19. 00 h P. Dragúň privítal účastníkov zasadnutia, požiadal o prípadné doplnenie 

programu v pozvánke:  

1. kontrola plnenia uznesení výkonného výboru KST        P. Dragúň, D. Valúch, 

2. príprava 22. valného zhromaždenia                                          D. Valúch,  

3. plán hlavných podujatí KST 2022                                            V. Gábriš, D. Valúch, 

4. hromadné poistenie členov KST                                               P. Dragúň, 

5. aktualizácia vykonávacieho predpisu KST č. 8/2011 o obehu a účtovaní účtovných do-

kladov         A. Krištofová, M. Heinrich, 

6. rôzne. 

 

K navrhnutému programu neboli pripomienky. 

Uznesenie 81/2021: Výkonný výbor KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej len KST) 

schvaľuje program zasadnutia. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

Zoznam písomných podkladov k jednotlivým bodom programu:  

k bodu č. 1: žiadne  

k bodu č. 2: žiadne  

k bodu č. 3: plán hlavných podujatí 2022 zaslaný elektronicky  

k bodu č. 4: žiadne    

k bodu č. 5: návrh vykonávacieho prepisu KST č. 8/2011 o obehu a účtovaní účtovných 

dokladov, zaslaný elektronicky  

k bodu č. 6: žiadne 

  

1. Kontrola plnenia uznesení výkonného výboru KST  

Splnené uznesenia: 58/2021, 66/2021, 76/2021, 77/2021, 78/2021, 79/2021, 80/2021  

Zrušené uznesenia: 10/2021 

Uznesenia v sledovaní:  

Uznesenie 102a/2019: Výkonný výbor KST súhlasí, že rekonštrukcia Chaty pri Zelenom plese 

môže byť realizovaná a financovaná nájomcom, podmienkou je predloženie technického 

projektu so špecifikáciou nákladov, ako aj zmluva garantujúca i po rekonštrukcii majetkové 

práva súčasných spolumajiteľov.  

Uznesenie 102b/2019: Výkonný výbor KST ukladá zmiešanej majetkovej komisii 

spolumajiteľov vyžiadať si a preskúmať návrh projektového a zmluvného riešenia 

rekonštrukcie Chaty pri Zelenom plese a jej financovania nájomcom Tomášom Petríkom 

a pripraviť k nemu technické a právne stanovisko, s ktorým výkonný výbor KST predloží návrh  

na schválenie valnému zhromaždeniu KST.  

Uznesenie 103/2019: Výkonný výbor KST pripúšťa predĺženie doby nájmu Chaty pri Zelenom 

plese na dlhšie obdobie, z dôvodu únosnosti splácania nákladov rekonštrukcie. Podmienkou je, 

aby boli do nájomnej zmluvy s nájomcom zakomponované, alebo samostatnou zmluvou 

o realizácii rekonštrukcie garantované záväzné technické (projekt), časové (harmonogram) a 

finančné (splátkový kalendár) parametre rekonštrukcie. 
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Uznesenie 105/2019: Výkonný výbor KST súhlasí so zadaním spracovania projektovej 

a rozpočtovej dokumentácie k rekonštrukcii Chaty pri Zelenom plese autorovi štúdie Ing. arch. 

Neumannovi a Ing. Ľ. Malinovi.  

Uznesenia  102 až 105/2019 boli prijaté k zámeru stavebnej rekonštrukcie Chaty pri Zelenom 

plese. Súvisiace úlohy sú pozastavené, nie je možné ich realizovať z dôvodu pandemickej 

situácie, ktorá nastala začiatkom roku 2020 a trvá doteraz. Odložené na neurčito. 

Uznesenie 10/2021: Výkonný výbor KST súhlasí s účasťou M. Čajku na Národnej konferencii 

Cyklistická doprava 2021. Cestovné a stravné bude preplatené v zmysle VP KST.  

Z: A. Krištofová, T: v priebehu roka 2021, podľa aktuálnych protipandemických opatrení. 

Podľa posledných informácií sa konferencia v tomto roku buď neuskutoční, alebo bude 

uskutočnená „on line“, bez nutnosti cestovať. Tým sa stáva uznesenie bezpredmetné a je 

zrušené. 

Uznesenie 32/2021: Výkonný výbor KST schválil prípravu publikácie autorov M. Herchla a E. 

Rusnáka o medzinárodných zimných zrazoch, vydavateľom bude KST, náklad 500 ks. 

Termín plynie. 

Uznesenie 35/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje nasledovnú objednávku: 

• 08/2021 na výrobu mikín, tričiek a nášiviek pre funkcionárov KST, od obchodnej 

spoločnosť 3b, s.r.o., Sabinovská 151, 080 01 Prešov IČO:36513148, DIČ:2022123961, 

v celkovej hodnote 4671,60 € bez DPH. 

Stav: mikiny a nášivky boli dodané, tričká sú zadané do výroby. Predpokladaný termín dodania 

koniec septembra 2021. 

Uznesenie 38/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje delegátov na hlavné podujatia KST 2021 

a ďalšie významné stretnutia nasledovne:. 

24. - 27. 6., 50. Zraz mladých vodných turistov KST na Dunajci, Červený Kláštor, Ľ. Calpaš, 

24. - 27. 6., 54. Zraz vysokohorských turistov KST, Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry, V. Gábriš, 

8. - 11. 7., 51. Stretnutie TOM KST, P. Lehota, ATC Bystrina, Demänovská. dolina, A. Krištofová, 

8. - 11.7., 67. CZ KST,  ATC Bystrina, Demänovská dolina, P.Dragúň, A. Krištofová, 
13. - 15. 8., Národný výstup na Kriváň, V. Gábriš, 

4.9., Organizačný štáb 4. medzinárodného letného zrazu v Sanoku (Poľsko), D. Reiser, Ž. Sekelová, 

25. - 29. 8., 43. Zraz cykloturistov KST, Nižná, delegát nebol určený, bude definovaný neskôr, 

4.09., Majstrovstvá SR v Turisticko  orientačnom behu, Opátka, Ľ. Calpaš, 

25.09., Medzinárodné Majstrovstvá v Turisticko -  orientačnom behu, Hubová, Ľ Calpaš, 
12. – 14.10. Stretnutie vedenia turistických organizácií krajín V 4 na chate pod Rysmi,  P. Dragúň, A. 

Krištofová, J. Polomský, V. Gábriš, A. Mazániková, D. Valúch. 

1. – 3.10., 57. Stretnutie čit. časopisu Krásy Slovenska, Malinô Brdo, Veľká Fatra, P. Dragúň 

17. 10., 7. Lesníckym chodníkom J. D. Matejovie, Topoľčany, Duchonka – Kulháň, P. Dragúň, 

27. 11., 41. Festival „Ľudia a hory“, Turčianske Teplice, V. Gábriš. 

Od predchádzajúceho zasadnutia sa konali tieto podujatia: 

13. - 15. 8., Národný výstup na Kriváň. O priebehu informoval delegát V. Gábriš, hodnotil 

pozitívne. 

4.9., Organizačný štáb 4. medzinárodného letného zrazu v Sanoku (Poľsko). Poverení delegáti 

D. Reiser a Ž. Sekelová sa zúčastniť nemohli, poľského organizátora sme informovali, že 

delegáti KČT sa budú k príprave podujatia vyjadrovať aj v mene KST a požiadali sme o zápis 

zo stretnutia štábu. 

25. - 29. 8., 43. Zraz cykloturistov KST, Nižná, delegát VV mal byť určený dodatočne, nestalo 

sa tak, za čo sa generálny sekretár usporiadateľom ospravedlnil. Podľa informácií od predsedu 

OŠ a od predsedu sekcie cykloturistiky M. Čajku, ktorý bol na celom podujatí,  zraz bol veľmi 

dobre pripravený, účasť cca 200 ľudí, bez vážnejších úrazov. Organizátori z KST Nižná si 

zaslúžia pochvalu  a ocenenie. Zrazovú štafetu prevzal M.Čajka, ktorý ohľadom prípravy 
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nasledujúceho ročníka oslovil predsedu R KST Senica, s tým, že ak si región na podujatie 

netrúfne, bude organizátorom 44. cyklozrazu KST na Záhorí sekcia CT.  

4.09., Majstrovstvá SR v Turisticko-orientačnom behu, Opátka; delegát VV Ľ. Calpaš: 

v Opátke sa majstrovstvá SR konali prvý krát, domácim pomohli skúsenejší organizátori 

z Košickej Belej. Trať bola dobre pripravená, v zaujímavom kopcovitom teréne, trochu potrápil 

slabší signál. Potvrdila sa dominancia klubu Priatelia Kysúc z Nesluše, ale doťahuje sa TOM 

Červík zo Svitu. Kompletná výsledková listina ja na webe. Na podujatí bolo, ak rátame 

pretekárov s doprovodom, rozhodcov, organizátorov a divákov, spolu cca 250 ľudí, závažnejšie 

problémy neboli.  

Uznesenie 45/2021: Výkonný výbor KST ukladá sekcii značenia doplniť sekciu na plný počet 

členov, teda deväť, prerozdeliť práce v sekcii tak, aby boli vykonávané včas a správne. Z: E. 

Škutová, T: ihneď a trvale. 

Sekcia doteraz neinformovala o doplnení sekcie. 

Uznesenie 46/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje obchodnú spoločnosť Stengl a.s, 

Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava,  ako zhotoviteľa novej webovej stránky KST, ukladá zaslať 

víťazovi výberového konania objednávku a ostatným poďakovať za účasť.  

Z: P. Dragúň, T: 12.5. 2021 

Stav: nový vzhľad a funkcionalita web sídla je pre členov VV sprístupnený vo vývojovom 

prostredí, zhotoviteľ je pripravený reagovať na pripomienky.  

Uznesenie 47/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje poskytnutie prostriedkov  na revitalizáciu 

14 studničiek v celkovej sume 4095 € s tým, že 3380 € bude použitých z účelovej dotácie 

spoločnosti madebythe, s.r.o. a 715 € zo zdrojov KST. Preplatenie nákladov je podmienené 

dodaním požadovanej účtovnej a fotografickej dokumentácie. 

Z: P. Dragúň, a. Krištofová, T: 30.11.2021 

Termín plynie. 

Uznesenie 58/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje upravený návrh rozpočtu 2021 na 

predloženie 22. valnému zhromaždeniu KST. 

Uznesenie splnené. Vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 62/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje nasledovné inventarizačné komisie: 

• Zbojnícka chata, 24.-26. júna 2021, A. Krištofová, J. Polomský, 

• Chata M. R. Štefánika, august 2021, A. Krištofová, J. Pullmann, J. Polomský, 

• Chata pod Rysmi, 5.-6. septembra 2021, M. Heinrich, J. Polomský, 

• Chata pri Zelenom plese, 6.-7.9. 2021, A. Mazániková, J. Pullmann, 

• Téryho chata, 4.-5. októbra 2021, V. Gábriš, D. Valúch, 

• Záborského 33, november 2021, A, Krištofová, A. Mazániková, J. Pullmann, 

• pokladňa KST, december 2021, A, Krištofová, A. Mazániková, J. Pullmann, 

• položky evidované pre sekciu značenia, 12/2021, A.Krištofová, E.Škutová, J. Michalec, 

• položky evidované pre sekciu mládeže, 12/2021, P. Dragúň, A, Krištofová, Ľ. Calpaš. 

Konkrétne dátumy budú určené priebežne, u chát v závislosti od poveternostných podmienok. 

Stav: inventarizácie naplánované na august a september sa uskutočnili, inventarizácia na 

Téryho chate bude v náhradnom termíne 4.-5.10. 

Uznesenie 64/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje úpravu platby nájomného za vysokohorské 

chaty: Chata pod Rysmi, Zbojnícka chata, Chata pri Zelenom plese, Téryho chata, Chata M. R. 

Štefánika v období, keď chaty nemali hostí nasledovne: 

• január až apríl 2021 zľava 85 %, 

• máj 2021 zľava 50 %. 

Odoslanie dobropisov sa uskutoční po konzultácii s Ministerstvom hospodárstva SR . 

Stav: Ministerstvo kompenzáciu zamietlo. Odoslanie dobropisov sa uskutoční pri vystavení 

faktúr za mesiac október. 
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Uznesenie 65/2021: Výkonný výbor KST poveruje P. Dragúňa preveriť možnosť využitia 

elektronickej aplikácie preukazu pre KST tak, ako je realizovaná v klube Hikemates, 

s podmienkou, aby KST mal plné a trvalé práva na používanie aplikácie. V prípade nemožnosti 

preskúmať podmienky prípravy novej aplikácie. T: 31.7.2021. 

P. Dragúň informoval, že stretnutie sa uskutočnilo, tému konzultoval, štatutár Hikemates P. 

Pajta je pripravený spolupracovať, vyšpecifikuje náklady na udržiavanie aplikácie, navrhne 

cenu, VV zaujme stanovisko. Názor členov VV: treba zistiť trhovú cenu aplikácie tohto druhu. 

Uznesenie 82/2021: Výkonný výbor KST ukladá osloviť najmenej troch dodávateľov aplikácií, 

nahrádzajúcich členský preukaz.   
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

Uznesenie 66/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje, aby na 22. valnom zhromaždení KST bol 

predložený návrh na zvýšenie členského nasledovne: 

• základné: 15 €, 

• študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a 

dôchodcovia (od 62 do 69 rokov): 10 €, 

• deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP: 5 €, 

• čestný člen KST 0 €. 

Uznesenie splnené. Vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 67/2021: Výkonný výbor KST poveruje P. Dragúňa rokovať na Ministerstve 

školstva, vedy, výskumu a športu SR o možnostiach rozšírenia účelu finančnej dotácie. T: 

31.8.2021. 

Plynie predĺžený termín. 

Uznesenie 68/2021: Výkonný výbor KST ukladá majetkovej komisii KST dohodnúť na 

stretnutí s nájomcami chát prípravu elektronického rezervačného systému na chatách a jeho 

zverejnenie na webových stránkach chát. Z: J. Polomský, T: 30.9.2021. 

Stav: Nájomcovia boli vo veci oslovení, teraz sú na rade oni.  

Uznesenie 70/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje návrh náhrad za stratu času pre členov 

výkonného výboru KST, ktorý bude predložený na schválenie valnému zhromaždeniu KST 

2021 nasledovne: 

• A. Mazánikovej, kontrolórovi KST, 1 500 €, 

• J. Pullmannovi, členovi kontrolnej komisie, 500 €, 

• M. Schmidovej, členke kontrolnej komisie, 200 €, 

• P. Dragúňovi, predsedovi KST, 1000 €, 

• M. Heinrichovi, podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu, 1000 €, 

• Krištofovej, podpredsedníčke KST pre ekonomiku a marketing, 1000 €, 

• M. Zimanovi, členovi VV KST pre program, kvalifikáciu a klasifikáciu, 500 €, 

• V. Gábrišovi, členovi VV KST pre činnosť odvetvových sekcií turistiky a propagáciu, 500 €, 

• J. Polomskému, členovi VV KST pre majetok, 500 €, 

• Ľ. Calpašovi, členovi VV KST pre turistické značenie, mládež a cestovný ruch, 500 €.   

Termín plynie. 

Uznesenie 76/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje hostí 22. valného zhromaždenia KST: Ivan 

Husár, štátny tajomník MŠVVŠ SR; Branislav Strečanský, štátny radca, sekcia športu MŠVVŠ 

SR; Dr. Ján Holko, predseda AŠPV SR; Anton Siekel, prezident SOŠV; Vratislav Chvátal, 

predseda KČT; Daniel Kollár, editor časopisu Krásy Slovenska; Miroslav Debnár ako zástupca 

RTVS; Viktor Beránek, nájomca Chaty pod Rysmi; Miki Knižka, nájomca Zbojníckej chaty; 

Tomáš Petrík, nájomca Chaty pri Zelenom plese; Peter Michalka, nájomca Téryho chaty; Igor 

Fabrícius, nájomca chaty M.R. Štefánika; Štefan Hudák, laureát najvyššieho ocenenia KST, 

čestného členstva, schváleného na 21.VZ KST   

Pozvánky boli odoslané. Uznesenie splnené. Vypúšťa sa zo sledovania. 



Zápisnica 

z  VV KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV  17. – 18. septembra 2021 
 

5 

 

Uznesenie 77/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje výročnú správu  za rok 2020 a čerpanie 

rozpočtu za rok 2020. 

Uznesenie splnené. Vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 78/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje nákup technického vybavenia (kufrík 

s čipmi, sledovanie pretekárov na trati) od spoločnosti VAVRYS SK pre sekciu mládeže/TOB. 

Uznesenie splnené. Vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie 79/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje nasledovné objednávky: 

• 27/2021 z 21.6.2021, zhotovenie 4 ks vlajok Turistických oddielov mládeže KST, 

objednané od obchodnej spoločnosti Signo s.r.o., Tatranská cesta 38, 031 01 Ružomberok, 

IČO: 43930824, IČ DPH: SK2022516859, v cene 72 €, 

• 28/2021 z 22.6.2021, priestory a gastro služby hotela pre konanie zasadnutia výkonného 

výboru  a 22. valného zhromaždenia KST v dňoch 17.- 19.9.2021, objednané od Hotel 

Slovakia, SIRS - Akvizície a. s., Framborská 125, 010 01 Žilina, IČO: 50647270, DIČ: 

2120402823, v cene 4 346,00 €, podľa kalkulácie, ktorá je prílohou tohto zápisu, 

• 29/2021 z 22.6.2021, zhotovenie plakety v kazete typ KS 869/B, pre Ing. Pavla Miksu, 

objednané od spoločnosti VICTORY SPORT, spol. s r. o., Junácka 6, 831 04 Bratislava, 

IČO: 35774282, IČ DPH: SK2020232786, v cene 25,12 €,  

• 30/2021 z 15.7.2021, LDPE a papierové tašky s logom KST, objednané od spoločnosti 

ISMC Slovakia, Ľ. Fullu  3, 841 05 Bratislava, IČO: 43971202, IČ DPH:  SK2022546856, 

v cene 492 €, 
•  31/2021 z 1.7.2021, kufrík s čipmi pre TOB, objednané od spoločnosti VAVRYS SK s.r.o., 

A. Rudnaya 3619, 010 01 Žilina, IČO 36716111, IČ DPH SK 2022303415, v celkovej cene 

2 210, 00 €,  
• 34/2021 z 12.7.2021, zhotovenie a tlač plagátov a pamätných listov k podujatiu Stretnutie 

na chate M. R. Štefánika, objednané od spoločnosti HLPgrafik, s.r.o., Nám. gen. M. R. 

Štefánika 2, 977 01 Brezno, IČO: 36050334, IČ DPH: SK 2020084990, v celkovej cene 

200,00 €, 

• 35/2021 z 12.7.2021, odznaky Cesta hrdinov SNP, objednané od spoločnosti ARNOLD 

s.r.o. - výroba odznakov, Alstrova 219, 831 06 Bratislava, IČO: 46631542, DIČ: 

2023530718, v celkovej cene 463,50 €, 

• 36/2021 z 27.7.2021, doplnenie informačného systému o výberové poistenie členov, 

objednané od spoločnosti STENGL, a.s., Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava, IČO: 

35873426, DIČ: 2021772720, v celkovej cene 2880,00 €, 

• 38/2021 z 5.8.2021, farebné tonery do tlačiarne, objednané od spoločnosti Pretože TRIPSY, 

s.r.o., Sliačska 1/E, 83102 Bratislava, IČO:52724077, IČ DPH:SK2121121497, v celkovej 

cene 256,80 €   

• 42/2021 z 9.8.2021, ďakovné plakety v kazete pre členov projektového tímu Interreg J. 

Kaplona, A.M. Zychowsku, T. Golabeka, Bc. P. Dragúňa, Ing. T. Chudého, Ing. A. 

Krištofovú, objednané od spoločnosti VICTORY SPORT, spol. s r. o., Junácka 6, 831 04 

Bratislava, IČO: 35774282,  DIČ: SK2020232786, v celkovej cene 178,20 €  

Stav: v prípade objednávky tašiek s logom KST (30/2021), šlo o dve položky - polyetylénové 

tašky („igelitky“) a papierové tašky, s logom KST. Keď dodávateľ oznámil, že jednotková cena 

u papierových tašiek bude takmer o 100% vyššia oproti pôvodnej informácii, bola táto položka  

objednávky stornovaná.  Igelitky dodané boli, 500 ks za 204 €. 

Uznesenie splnené. Vypúšťa sa zo sledovania. 

Uznesenie  80/2021: Výkonný výbor KST súhlasí s pracovnými cestami: 

• P. Dragúňa z Nitry do Spišskej Novej Vsi  a späť, 14.8.2021, na oslavy storočnice 

SHS James, 

• P. Dragúňa z Nitry do Banskej Bystrice  a späť, 16.8.2021, na rokovanie 

s riaditeľom Štátnej ochrany prírody SR, 
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• A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do Mýta pod Ďumbierom a späť, 25. – 

26.8.2021, na vykonanie inventúry Chaty M. R. Štefánika, 

• J. Polomského z Bratislavy do Jasnej v Nízkych Tatrách a späť, 25. – 26.8.2021, na 

vykonanie inventúry Chaty M. R. Štefánika, 

• P. Dragúňa z Nitry do Vysokých Tatier (Tatranská Lomnica, Horný Smokovec) 

a späť, 18. – 20.8.2021 na záverečné podujatia projektu Interreg „ Hory bez hraníc“,  

• A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do Vysokých Tatier (Tatranská Lomnica, 

Horný Smokovec) a späť, 18. – 20.8.2021 na záverečné podujatia projektu Interreg 

„Hory bez hraníc“,  

• J. Polomského z Bratislavy do Vysokých Tatier (Tatranská Lomnica, Horný 

Smokovec) a späť, 18. – 20.8.2021 na záverečné podujatia projektu Interreg, hory 

bez hraníc, 

• A. Mazánikovej z Dolného Kubína do Trenčína a späť, 18. – 20.8.202, vzdelávanie 

kontrolórov,  

• D. Valúcha z Bratislavy do Vysokých Tatier (Tatranská Lomnica, Horný 

Smokovec) a späť, 19. – 20.8.2021 na záverečné podujatia projektu Interreg „Hory 

bez hraníc“, 

• M. Heinricha zo Žiliny do Štrbského plesa a späť, 29. – 30.8.2021 na vykonanie 

inventúry Chaty pod Rysmi, 

• J. Polomského z Bratislavy do Štrbského plesa a späť, 29. – 30.8.2021 na vykonanie 

inventúry Chaty pod Rysmi, 

• Ľ. Calpaša z Bratislavy do Opátky a späť, 4.9.2021 na Majstrovstvá SR v Turisticko 

-  orientačnom behu,  

• Ľ. Calpaša z Bratislavy do Hubovej a späť, 25.9.201 na Medzinárodné Majstrovstvá 

v Turisticko -  orientačnom behu, 

• A. Mazánikovej z Dolného Kubína do Bielej vody (Tatranské Matliare) a späť, 6. – 

7.9.2021 na vykonanie inventúry Chaty pri Zelenom plese, 

• J. Pullmanna z Vrútok do do Bielej vody (Tatranské Matliare) a späť, 6. – 7.9.2021 

na vykonanie inventúry Chaty pri Zelenom plese. 

Uznesenie splnené. Vypúšťa sa zo sledovania. 

 

2. Príprava 22. valného zhromaždenia                                           

D. Valúch informoval o zabezpečení priestorov a priebehu rokovania VZ (do programu bude 

doplnené schvaľovanie zmien v pravidlách TOB, z programu vypadne volebná časť nakoľko 

neboli doručené žiadne personálne návrhy), o avizovanej účasti delegátov a pozvaných hostí. 

P.Dragúň sa zaujímal prečo nebude VZ voliť predsedu propagačnej komisie, jeden návrh sa 

predsa objavil. D. Valúch: áno, Radoslav Kohút z Oščadnice, návrh R KST Čadca ale prišiel 

neskoro, nebol podaný v určenej lehote. Vzhľadom na to, že propagačná komisia je od marca 

bez predsedu, D.Valúch navrhol, aby VV schválil zatiaľ kooptáciu R. Kohúta do propagačnej 

komisie ako člena a pozval ho na 22. VZ ako hosťa - pozorovateľa, bez mandátu hlasovať. 

Uznesenie 83/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje kooptáciu Radoslava Kohúta do 

propagačnej komisie a jeho účasť na 22.VZ KST ako hosťa - pozorovateľa. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

 

3. Plán hlavných podujatí KST 2022     

D. Valúch predložil plán hlavných podujatí, lokality a termíny boli odkonzultované 

s predsedami presunových sekcií a organizátormi.  

Uznesenie 84/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje plán hlavných podujatí KST 2022. Ukladá 

zverejniť schválený plán HP KST 2022 na webe a v Kalendári podujatí.  
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 
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4. Hromadné poistenie členov KST                                                

P. Dragúň a A. Krištofová informovali o úvodnom rokovaní s predstaviteľmi poisťovne 

MetLife, ktorá prichádza s konkurenčnou ponukou hromadného celoročného cestovného 

poistenia členov KST. Oproti poisťovni UNION sľubujú rozšíriť (pri porovnateľnej cene) 

poistné teritórium o susedné krajiny V4 (ČR, Poľsko, Maďarsko) a Chorvátsko. Ďalšie kolá 

rozhovorov ukážu, nakoľko je ponuka MetLife reálna. M.Ziman porovná hlavné parametre 

predloženej ponuky s aktuálnym poistením cez UNION.  

              

5. Aktualizácia VP KST č. 8/2011 o obehu a účtovaní účtovných dokladov 

Uznesenie 85/2021: Výkonný výbor KST prijal zmenu vykonávacieho prepisu KST č. 8/2011 

o obehu a účtovaní účtovných dokladov. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

          

6. Rôzne 

6.1  Termíny zasadnutí VV KST. 

D.Valúch pripomenul, že termíny zasadnutí VV boli zatiaľ určené len do termínu 22. valného 

zhromaždenia KST. Po diskusii určil predseda termíny zasadnutí VV do konca roka 

nasledovne: 20. októbra, 16. novembra a 15. decembra 2021. 

6.2  Termíny predkladania zápisníc zo zasadnutia VV, výkazov o dochádzke a stavu pokladní.  

 A. Krištofová vyslovila nespokojnosť s oneskorovaním predkladania uvedených dokumentov, 

požiadala VV o schválenie skráteného termínu.    

Uznesenie 86/2021: Výkonný výbor KST ukladá zamestnancom napísať zápisnicu zo 

zasadnutia VV  do 4 pracovných dní a ponechať 5 dní na pripomienkovanie členom výkonného 

výboru KST. Na neskôr vznesené pripomienky sa nebude prihliadať. T.: trvale 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

Uznesenie 87/2021: Výkonný výbor KST ukladá sekretariátu odovzdávať externej účtovníčke 

výkaz o dochádzke zamestnancov a o stave pokladní do 3 pracovných dní od skončenia 

mesiaca. T.: trvale. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

6.3  Pracovné cesty. 

Uznesenie  88/2021: Výkonný výbor KST súhlasí s pracovnými cestami: 

• P. Dragúňa z Nitry do Bratislavy  a späť, 13.9.2021, na rokovanie so spoločnosťou 

MetLife o hromadnom poistení členov KST, 

• P. Dragúňa z Nitry do Vysokých Tatier  a späť, 12.-14.10.2021, na stretnutie V4, 

Chata pod Rysmi, 

• A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do Bratislavy späť, 13.9.2021, na rokovanie so 

spoločnosťou MetLife o hromadnom poistení členov KST, 

• A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do Vysokých Tatier  a späť, 12.-14.10.2021, 

na stretnutie V4, Chata pod Rysmi, 

• A. Mazánikovej z Dolného Kubína do Vysokých Tatier  a späť, 12.-14.10.2021, na 

stretnutie V4, Chata pod Rysmi, 

• J. Polomského z Bratislavy do Vysokých Tatier  a späť, 12.-14.10.2021, na 

stretnutie V4, Chata pod Rysmi, 

• V. Gábriša z Bratislavy do Vysokých Tatier  a späť, 4. – 5.10.2021 na inventarizáciu 

Téryho chaty, 

• V. Gábriša z Bratislavy do Vysokých Tatier  a späť, 12.-14.10.2021, na stretnutie 

V4, Chata pod Rysmi, 

• D. Valúcha z Bratislavy do Vysokých Tatier  a späť, 4. – 5.10.2021 na inventarizáciu 

Téryho chaty, 
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• D. Valúcha  z Bratislavy do Vysokých Tatier  a späť, 12.-14.10.2021, na stretnutie 

V4, Chata pod Rysmi, 

• J. Raceka, z Bratislavy do Habury a späť, 17. – 19.9.2021 na podujatie Stretnutie 

priaznivcov KST, 

• A.Mazánikovú z Dolného Kubína, J. Pullmanna z Martina a Moniku Schmidovú 

Dubnice n/Váhom do Novej Bane a späť, 27.-28.9.2021 za účelom kontroly 

účtovných dokladov KST. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

6.4  Objednávky  

Uznesenie 89/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje nasledovné objednávky: 

39/2021 zo 17.8.2021 - účastnícke odznaky 57.stretnutia Krásy Slovenska, objednané od  

ARNOLD s.r.o. výroba odznakov, Alstrova 219, 831 06 Bratislava, IČO: 46631542, DIČ: 

2023530718, v celkovej cene 757,08 € 

53/2021, z 20.9.2031 – internetová propagácia KST cez portál lexikon.sk, počas roka 2021, 

objednané od spoločnosti  ASTOR Slovakia, s.r.o., Benediktiho 5, 811 05 Bratislava, IČO: 

36218146, DIČ: 2020162078, v celkovej cene 480,00 €   

54/2021, zo 7.9.2021 - ubytovanie a strava na Chate pod Rysmi, pre účastníkov periodického 

konzultačného stretnutia reprezentácie KST, KČT, PTTK a MTSZ „V4 touristic summit“, 

12.-14.10.2021, objednané od: Viktor Beránek,  Nový Smokovec 62, 062 01 Vysoké Tatry, 

IČO: 17116376, DIČ: 1029108333, cena vopred neurčená, poskytovateľ bude fakturovať 

podľa počtu účastníkov a reálnej konzumácie. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

6.5  Ocenenia. 

Uznesenie 90/2021: Výkonný výbor KST udeľuje medailu KLUBU SLOVENSKÝCH 

TURISTOV Jurajovi Fiľakovskému, členovi KST Prešov. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

6.6   Projekt Interreg „Hory bez hraníc“. 

Dragúň informoval o záverečných projektových aktivitách prebiehajúcich v auguste: vydanie 

publikácie Unikáty slovensko-poľského príhraničia (východ), slávnostné otvorenie ferraty cez 

Priečne sedlo vo Vysokých Tatrách, s účasťou médií a zástupcov poľských projektových 

partnerov, príprava nadväzujúcej záverečnej hodnotiacej konferencie vo Vysokých Tatrách, 

s účasťou médií a poľských projektových partnerov, a príprava školenia značkárov KST 

a PTTK v Bratislave. S tým bolo spojené: 

- verejné obstarávanie (VO) zhotoviteľa publikácie, a poskytnutie potrebnej súčinnosti 

zhotoviteľovi aby bol schopný publikáciu v extrémne krátkom čase skompletizovať a vytlačiť. 

- VO poskytovateľa ubytovacích  a gastro služieb pre účastníkov slávnostného otvorenia ferraty 

- VO poskytovateľa konferenčných priestorov, vrátane audiovizuálnej techniky, tlmočenia 

a gastroslužieb 

- VO ubytovateľa účastníkov školenia značkárov. 

P.Dragúň navrhol odmenu pre dve osoby, na ktoré najviac dopadla administratívna náročnosť 

uvedených výberových konaní, ich vyhodnotenia a kontaktu s víťaznými dodávateľskými 

subjektami, vysoko nad rámec pracovnej doby.  

Uznesenie 91/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje  odmenu 500 € Ing. Teovi Chudému a Ing. 

Dušanovi Valúchovi za významný podiel na realizácii záverečných aktivít projektu Interreg 

„Hory bez hraníc“, a jej poskytnutie na základe zmluvy o dobrovoľníctve. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

P. Dragúň spomenul, že sa dva roky snažil presadiť ferratu v Mlynickej doline, od vodopádu 

Skok na predné Solisko a trasa cez Priečne sedlo sa mu zdala iba slabou náhradou. No výsledok 

nepotvrdil jeho obavy. Staviteľ zaistenej cesty J.Šupica vytýčil trasu odvážne, takže splní nielen 
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funkciu zlepšenia priechodnosti a zvýšenia bezpečnosti v Priečnom sedle, ale naozaj poskytne 

turistovi aj adrenalínový zážitok zdolania Priečneho sedla cestou ferratového typu. 

Publikácia turistický sprievodca bola vydaná v náklade 10 000 kusov, je pripravený 

rozdeľovník pre jej expedíciu na obce, vzdelávacie inštitúcie a subjekty cestovného ruchu 

Prešovského samosprávneho kraja, ktorým bude poskytnutá. P. Dragúň vyzdvihol ochotu Ing. 

Ernesta Rusnáka, predsedu R KST Levočské vrchy-Branisko,  ktorý súhlasil s tým, aby bol celý 

náklad dočasne umiestnený u neho v Levočskej doline, kým nebude pripravená logistika 

distribúcie ku koncovým užívateľom. 

6.7   Návrh majetkovej akvizície. 

J. Polomský, člen VV pre majetok, predniesol námet na rozšírenie majetkového portfólia – 

navrhol získať do vlastníctva objekt v podhorí Tatier. Zaujímal sa o procesnú stránku veci, či 

stanovy umožňujú realizovať takú finančnú operáciu v kompetencii VV, alebo treba zvolať 

mimoriadne VZ, prípadne online formou a aký je na to názor členov VV. Ostatní členovia VV 

sa odmietli témou zaoberať kým nie je jasné čo vlastne je v ponuke a za akých podmienok.  

6.8   Nadobúdateľ RZ Kokava-Háj nedodržuje odsúhlasený splátkový kalendár. 

A. Krištofová informovala, že spoločnosť  HR 2008 Consulting s.r.o., ktorá v roku 2019 

odkúpila dlhodobo nevyužívaný majetok KST, objekt RZ Kokava-Háj v katastrálnom území 

Kokava nad Rimavicou, nedodržiava platobný kalendár. Boli odoslané už dve upomienky. 

Chce o tom informovať aj delegátov VZ. 

6.9   Informácia predsedu učebno- metodickej komisie. 

J. Kompán prijal dodatočné prizvanie do programu zasadnutia VV a poskytol vysvetlenie 

k organizácii a účtovaniu dvoch školení, ktoré od neho požadovala kontrolórka A.Mazániková  

Doškoľovací seminár  pre sekciu pešej turistiky prebiehal  formou online konferencie, doloží 

zoznam účastníkov (95 osôb), všetci sú vložení do registra ISŠ, v časti odborníci v športe. 

Školenia inštruktorov I. stupňa PT s pozvanými kvalifikovanými lektormi (Pačuta, Molnárová) 

v penzióne Gápel sa zúčastnilo 32 frekventantov. Školenie zostalo neukončené, nakoľko 

účastníci nepredložili záverečnú prácu, termín bol 15.9.2021, je predĺžený do 30.9.2021.  

J. Kompán požaduje zmeniť pravidlá refundácie pri organizácii školení v tom zmysle, aby si 

pred školením frekventanti školenie uhradili sami a po ukončení školenia bude KST refundovať 

náklady len úspešným absolventom. Zhodnotil stav v tzv. presunových sekciách z pohľadu 

prípravy školení: 

• VhT, VT  – metodici pracujú, školenia sú zabehnuté, pravidelne sa realizujú, 

• PT – školenia zastrešila UMK, 

• CT –  snaha vytvoriť lektorský tím zostala nedotiahnutá 

• LT a JT – školenia prakticky neexistujú. 

Sú dve možnosti realizácie kurzov a seminárov: buď ich bude organizovať KST, alebo si ich 

bude objednávať prostredníctvom UK-FTVŠ/UMB/UPJŠ. Do nasledujúceho zasadnutia VV 

pripraví písomný materiál s identifikáciou problému a návrhom riešenia. 

Čo sa týka nahlasovania vyškolených inštruktorov do ISŠ, informoval, že UMK je pripravená 

zabezpečovať to za určitý poplatok, návrh je 5 €, požiadal VV o schválenie. 

Uznesenie 92/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje možnosť výberu manipulačného poplatku 

vo výške 5 €, na krytie nákladov s vydaním osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti a zápisu 

do ISŠ, Z: predseda UMK. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

6.10  Zoznam dohodárov  

Uznesenie 93/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje dohodu o vykonaní práce pre: predsedovia 

komisií značenia - Oravec Ján, Kollárik Miloš, Bilek Ladislav, Mgr. Kubla Tomáš, Kurka Peter, 

Kormaňák Rudolf, Ollé Alexander, Ing. Daňo Alexander, Kalapos Jozef, Mgr. Dzugas Karol, 

Nichtová Jana, Ing. Rusnák Ernest, Hlavna Roman, Medvéš Tomáš, Ing. Šteiner Igor, Ing. 

Šteliar Zdenek, RNDr. Jahn Ján, Truchlík Vojtech, Mgr. Juščák Karol, Mgr. Šiller František, 
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Prcín Marián, Molnár Pavol, Hodoš Dušan, Panáček Marián, Ing. Batková Elena, Cibula Ľuboš, 

Olejník Miroslav, Vereščák Ján, Petrovič Daniel, Ing. Salviany Igor, Srdoš Peter, Ježík Ján, 

Ing. Gitschinský Peter, Mgr. Kajda Štefan, Ing. Chrapčiak Vladimír, Šinková Erika, Ing. Koščík 

Ivan, Ing. Michalec Ján, Ing. Kučera Stanislav; školenie GPS, resp. spolupráca s VKÚ - Ing. 

Kubla Miloslav, Ing. Škutová Eva, Mikulec Ján, Ing. Puncochář Ján; výpomoc na valnom 

zhromaždení KST -  Luhová Anna, jazykové posúdenie novelizovanej STN 01 8025 – PaedDr. 

Považaj Matej, CSc. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

6.11  Účasť členov VV na hlavných podujatiach 

Uznesenie 94/2021: Výkonný výbor KST schvaľuje účasť V. Gábriša ako delegáta VV na 

zahraničnom podujatí. V termíne 19.-21.11.2021 sa zúčastní významného podujatia KČT „Za 

posledním puchýřem“, Brno a okolie (CZ).   
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

Uznesenie 95/2021: Výkonný výbor KST ukladá sekretárovi v predstihu zarezervovať 

ubytovanie v lokalite 68. CZ KST Hrabušice – Slovenský raj, pre členov výkonného výboru 

a zahraničných hostí v limite do 10 osôb. 
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

6.12  Vyjadrenie ku žiadosti Z.Vasilišina o odškodnenie 

M. Ziman vysvetlil okolnosti prípadu a jeho šetrenia, ako aj spornosť opodstatnenosti 

odškodnenia, keď si člen KST chce uplatniť náhradu za odcudzenie vecí, ktoré poistka 

pravdepodobne nepokrýva, počas pracovnej cesty, čo poistka taktiež pravdepodobne 

nepokrýva. Poisťovňa UNION nedala vyjadrenie aká by bola hypotetická miera poistného 

plnenia, ak by bol pán Vasilišin poistený, keďže poistený nebol, hoci členské zaplatil. Situáciu 

nezavinil Klub slovenských turistov ako poistená organizácia, šlo o nedôslednosť na úrovni 

bratislavského regiónu KST, čo je samostatná právna subjektivita, tam došlo k opomenutiu 

zaradenia časti členskej základne do zoznamu poistencov.  

Uznesenie 96/2021: Výkonný výbor KST ukladá sekretariátu pripraviť osobné stretnutie 

predsedu so Z.Vasilišinom, resp. ak by sa do konca septembra nemohlo uskutočniť osobné 

stretnutie, odoslať Z. Vasilišinovi vyjadrenie výkonného výboru k jeho prípadu.  
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené. 

Po vyčerpaní programu predseda ukončil zasadnutie o 12:00.  

 

Zapísal: Dušan Valúch 

                                Peter Dragúň 

                                                                      predseda KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 

 

 

Prílohy: 

1. uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania  -  dlhodobé úlohy, 

2. prezenčná listina, 

 


