Zápisnica zo zasadnutia VV KST Vyhne, 21.11.2014

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
21.11.2014, Vyhne
Prítomní: členovia VV - P. Dragúň, A. Krištofová, M. Herchl, S. Andrási, V. Gábriš.
prizvaní - J. Pullmann (RK), D.Valúch – zapisovateľ.
Neprítomní: A.Mazániková , J. Puncochář, J.Polomský – všetci sa ospravedlnili
Program podľa pozvánky:
Kontrola plnenia uznesení VV
D.Valúch
 Aktuálne majetkové otázky
M. Herchl
 Čerpanie rozpočtu za 1.-9./2014
A. Krištofová
 Návrh rozpočtu na 2015
A. Krištofová
 Návrhy na zmenu stanov KST
P. Dragúň
 Úprava jednotkových sadzieb za značkárske práce
S. Andrási
 Návrh na pomenovanie TZT 5107 na Chodník Jána Hollého
S. Andrási
 Informácia zo stretnutia KST – MTSZ vo Vyhniach
P. Dragúň
 Plán výstavby chaty na Skalke – analýza
P.Dragúň, J.Polomský
 Rôzne
Zasadnutie o 12.30 otvoril P.Dragúň. Privítal prítomných, ospravedlnil neprítomných. Návrhy
zmien ani pripomienky k programu neboli.
1.Kontrola plnenia uznesení VV (D.Valúch)
a) Uznesenia splnené resp. zrušené a vypustené z operatívneho sledovania:
172/2013 - petičná aktivita bola ukončená
194/2013 - sekcia značenia navrhla uznesenie zrušiť
204/2013 - výnos z nájmu CHMRŠ bol v celom rozsahu pouţitý do opráv chaty
61/2014 - súťaţ Studnička roka bola vyhodnotená
147/2014 - podklady pre značenie v Levočských vrchoch boli odoslané na VLM, š.p.
155/2014 - informácia o zmene termínu ÚR a VZ bola rozposlaná
157/2014 - M.Herchl svoju sluţobnú cestu na Téryho chatu pre chorobu neuskutočnil
163/2014 - bol predloţený prehľad hospodárenia aj za roky minulého funkčného obdobia
170/2014 - informácia o zániku hromadného úrazového poistenia členov KST
Medzi dlhodobo sledované úlohy boli presunuté
141/2014 - zmluva o spolupráci pri vydávaní kalendára KST
161/2014 - zabezpečovať trvalý prehľad o výške fakturácie z jednotlivých objektov (chát)
173/2014 - plán zasadnutí VV na prvý polrok 2015
b) Uznesenia v sledovaní:
Uznesenie 110c/ 2012: VV schvaľuje svojpomocnú opravu/výmenu plota vo dvore sídla KST.
Z: P. Dragúň, J.Racek; PT: jar 2015
Stav: termín plynie.
Uznesenie 194/2013: VV ukladá Sekcii značenia pripraviť a predloţiť VV popis softvérového
riešenia (vo forme v rámci moţností kompatibilnej s programom pouţívaným Radou značenia
KČT), finančnej náročnosti aplikovateľného softvéru a prínosu, ktorý to prinesie pre
administráciu značkárskej agendy. Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 30.11.2014

1

Zápisnica zo zasadnutia VV KST Vyhne, 21.11.2014

Stav: Predsedníčka SZ písomne poţiadala o zrušenie uznesenia v zapísanom znení,
s odôvodnením, ţe pre prácu sekcie by viazanie sa na značkárov KČT nebolo prínosom. SZ
KST pripravuje svoje riešenie, vývoj nového softvéru prebieha. VV si osvojil názor SZ
a jednomyseľne zrušil U194/2013.
Uznesenie 27/2014: VV ukladá Majetkovej komisii KST pripraviť návrh časového plánu
generálnej rekonštrukcie Chaty M.R.Štefánika, v členení na etapy. Z: M.Herchl, PT: 31.12.2014
Stav: Sekretariát bude v predĺţenom termíne pokračovať v úsilí o dohodnutie stretnutia
P.Dragúňa a M.Herchla s M.Bolognom (ENEL).
Uznesenie č. 55/2014: VV ukladá sekcii značenia KST pripraviť v spolupráci s UMK KST
novú ţiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.
Z: P.Dragúň, E. Škutová, M. Belás, PT: 31.12.2014
Stav: P.Dragúň poţiadal o predĺţenie termínu do konca roka.
Uznesenie 77/2014: VV KST ukladá predsedovi Sekcie mládeţe a podpredsedovi KST pre
OaL pripraviť návrh krokov potrebných pre vytvorenie právnej subjektivity Sekcie mládeţe
a začlenenie subjektu do štruktúry KST. Z: P.Perhala, A.Krištofová; T: 31.12.2014
Stav: termín plynie.
Uznesenie č. 81/2014: VV KST ukladá zodpovedným pripraviť čo najjednoduchší spôsob
vyplácania značkárov, s platnosťou od roku 2015. Z: S.Andrási, E.Škutová, PT: 21.11.2014
Stav: stanovisko SZ: ponechať v roku 2015 značkárov v reţime roka 2014, t.j. aktualizovať
príkazné zmluvy. U 81/2014 splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie č. 94/2014: VV ukladá sekretariátu zaslať podklady pre vyhotovenie energetického
certifikátu (EC) na budovy RZ Kokava - Háj (hlavný objekt) a Chata M.R.Štefánika dvom
potenciálnym dodávateľom EC, vybraným zo zoznamu odborne spôsobilých osôb (so sídlom
v blízkosti predmetného objektu - Ing.M.Dubec, Brezno, pre Chatu M.R.Š
a Ing.Arch.K.Kriţová, Lučenec, pre RZ Kokava-Háj); majetkovej komisii ukladá posúdiť
dodané ponuky a predloţiť ich VV na schválenie; po ich schválení ukladá štatutárom uzavrieť
príslušné zmluvy. Z: P.Dragúň, M.Heinrich, A.Krištofová; D.Valúch; PT: 31.12.2014
Stav: cenové ponuky dostali členovia VV na oboznámenie. M.Herchl: ku objektu v Kokave
EC netreba, kým rokujeme s p. Dobrockým o priamom predaji. Ak bude rokovanie
bezvýsledné a odpredaj zveríme realitnej kancelárii, potom bude EC nutný. K Chate
M.R.Štefánika tieţ teraz ihneď EC netreba, ale bude to nutné v čase publikovania výzvy na
predkladanie ponúk zo strany záujemcov o nájom (výber chatára na ďalšie 5-ročné obdobie).
Uznesenie č.109/2014: VV s pripomienkami schvaľuje návrh zmluvy KST s realitnou
kanceláriou Romantické chalupy s.r.o., Nejedlého 67, Bratislava 841 02, na odpredaj hlavného
objektu RZ Kokava-Háj, vrátane pozemku a objektu ČOV v limitnej cene 145 000 € a ukladá
predsedovi podpísať predmetnú zmluvu. Z: predseda KST, PT: 31.12.2014
Stav: čaká sa na stanovisko p. Dobrockého ( rozhodnutie o kúpe podmienil vyššou kapacitou
el. prípojky a získaním väčšieho pozemku okolo RZ, uvedené faktory KST nevie ovplyvniť).
Uznesenie č. 122/2014: VV ukladá predsedovi MaK zaslať majetkové priznanie (obsahujúce
Chatu pod Rysmi), Mestu Vysoké Tatry do konca januára 2015. Z: M.Herchl, T: 31.1. 2015
Stav: termín plynie.
Uznesenie č.127/2014: VV schvaľuje výdavok 200 € za zápis licencie, ktorú má Klubu
slovenských turistov udeliť Klub českých turistov, na pouţívanie ochrannej známky
Turistické značenie, registrovanej Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu pod č.
000 824 388 0001. Z: A.Krištofová; T: 31.12.2014
Stav: termín plynie.
Uznesenie č.129/2014: VV na základe zápisu o stave účtovníctva KST k 30.6.2014, ktorý dňa
12.8.2014 predloţil nový dodávateľ účtovníckych sluţieb OLIV-H, ukladá pripraviť
doporučené listy Ing.E.Fábryovej - ohľadom zosobnenia prípadných finančných dopadov na
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KST z titulu neodovzdania ekonomickej agendy; Ing. E.Rusnákovi ohľadom TURSERVIS
s.r.o. a Ing. I.Ovečkovej ohľadom doplatenia mzdy neopodstatnene krátenej v 1.polroku 2014
Z: A.Krištofová, PT: 10.12.2014.
Stav: v plnení. Nie je doriešený zápis nového konateľa TURSERVIS KST s.r.o. E.Rusnáka do
Obchodného registra.
Uznesenie č.135/2014: VV schvaľuje kalendár zasadnutí do konca roka 2014 nasledovne:
26.9. 2014 (piatok) – Vyhne, so začiatkom o 12.00
22.10. 2014 (streda) – Bratislava, so začiatkom o 12.00
21.11. 2014 (piatok) – Vyhne, so začiatkom o 12.00
10.12. 2014 (streda) – Bratislava, so začiatkom o 12.00
Z: všetci členovia VV a RK, T: 31.12.2014
Stav: v plnení.
Uznesenie č. 142/2014: VV schvaľuje návrh Propagačnej komisie KST na vydanie 500 kusov
Záznamníka TTO Cesta hrdinov SNP a na jeho spoplatnenie, v cene 1€/ks. Z: P. Dragúň, M.
Hučko; T: 31.01.2015
Stav: termín plynie.
Uznesenie 143/2014: VV schvaľuje pracovné cesty na rokovania s partnermi nasledovne:
KST- KČT: Masarykova chata (CZ); 11. aţ 12.10.; účasť– P. Dragúň, D. Valúch, Š. Kuiš,
KST- MTSZ: Vyhne; 7. aţ 9.11.; účasť – P. Dragúň, A. Krištofová, M. Herchl, Š. Kuiš,
PTTK (OŠ u hlavného organizátora IX. MZZT): Miedzygorze (PL); 11.10.; účasť – Š. Kuiš,
KST- A.TOM: Vyhne; 29. - 30.11.; účasť – A. Krištofová, P. Perhala, S. Andrási, Š. Trojan,
60. Konferencia TID: Chľaba; 12. aţ 14.10.; účasť – Š.Barany, J. Šoffa (náhradník D.Valúch).
Z: P. Dragúň, A. Krištofová, sekretariát, delegáti; T: podľa textu
Stav: stretnutie Sekcie mládeţe KST a A.TOM (ČR) ešte len bude, ostatné cesty sa
uskutočnili. Info o rokovaní KST – MTSZ je v samostatnom bode.
Uznesenie č. 144/2014: VV ukladá štatutárom pripraviť do najbliţšieho zasadnutia cenové
ponuky na poistenie členov KST a na dodávateľov sluţieb, ktorých objednanie pre KST si
vyţaduje legislatíva SR. Z: P. Dragúň, A. Krištofová; PT: 21.11.2014
Stav: dňa 21.11.2014 (pred zasadnutím VV) rokovali štatutári so zástupcom Poisťovne
UNION o podmienkach úrazového poistenia typu „hory a doma“. Poisťovňa vypracuje
ponuku. Na základe cenovej výhodnosti boli vybraní dodávatelia sluţieb pre BOZP a PO, pre
zabezpečenie zdravotnej sluţby a osobnej ochrany údajov zamestnancov a značkárov. VV
KST dodávateľov schválil, nové uznesenie je v závere kontroly úloh.
Uznesenie č. 146/2014: VV ukladá Sekcii značenia v spolupráci s RR KST Trenčín pripraviť
návrh na vyuţívanie prostriedkov prisľúbených pre KST z prostriedkov Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Z: S. Andrási, E. Škutová, za humanizáciu I. Salviani; PT: 10.12.2014
Stav: termín predĺţený do nasledujúceho zasadnutia.
Uznesenie č. 151/2014: VV schvaľuje udelenie plakety KST dlhoročnému funkcionárovi
a predsedovi Sekcie VT J. Šoffovi, k jeho ţivotnému jubileu. Plaketa mu bude odovzdaná na
VZ KST. Z: P. Dragúň, sekretariát KST; PT: 10.1.2015
Stav: plynie predĺţený termín (termín VZ bol posunutý na 10.1.2015), plaketa je spravená.
Uznesenie č.153/2014: VV poveruje predsedu KST uzavrieť s KČT licenčnú zmluvu na
pouţívanie pásového turistického značenia, ktoré je Úradom pre harmonizáciu vnútorného
trhu zapísané ako dizajn pod zn. RCD 000824388-0001. Značkári KST pracujú podľa
technickej normy STN 01 8025, čím je zaručený súlad pásového turistického značenia v SR
s právne chráneným dizajnom pásového značenia v ČR. Z: P.Dragúň, T: 31.12.2014
Stav: termín plynie.
Uznesenie č.154/2014: VV ukladá predsedovi sekcie VhT aby po oboznámení sa s výsledkom
petičnej aktivity za otvorenie Tatier pripravil do konca roku stanovisko sekcie a návrh ďalších
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krokov KST v tejto záleţitosti. Z: V.Jeremiáš, V.Gábriš; T: 31.12.2014
Stav: termín plynie.
Uznesenie č.156/2014: VV ukladá majetkovej komisii zabezpečiť pre krbový komín CHMRŠ
odbornú revíziu a revíznu správu. Z: M.Herchl, T: 10.12.2014
Stav: M.Herchl informoval, ţe komín bol odborne skontrolovaný, kominár odporúča
vyvloţkovanie. Nepodmieňuje to súhlas so zimnou prevádzkou chaty. Chatár I.Fabrícius má
predloţiť rozpočet nákladov.
Uznesenie č.158/2014: VV schvaľuje udelenie Plakety KST M.Jílkovi za dlhoročnú
spoluprácu a zveľadenie Téryho chaty, kde ako nájomca pôsobil 20 rokov (1994-2014).
Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 3.12.2014.
Stav: Termín plynie. Plaketa je pripravená.
Uznesenie č.159/2014: VV ukladá ekonomickej komisii vyţiadať od nájomcu M.Petríka
podrobnejšie vydokladovanie zápočtu za neodvedenú časť nájomného v roku 2013.
Z: A.Krištofová. M.Herchl; PT: 10.12.2014
Stav: v plnení. Od účtovníčky nájomcu Petríka boli vyţiadané príslušné doklady, namiesto
toho navrhol M.Petrík zápočet anulovať. Ponúkol, ţe nájomné 2013 doplatí v celej výške
a od KST očakáva potom preplatenie faktúr tieţ v plnej výške. A.Krištofová poţiadala
o predĺţenie termínu do nasledujúceho zasadnutia VV.
Uznesenie č.160/2014: VV ukladá predsedovi poţiadať JMF o predĺţenie nájomnej zmluvy
na prenájom pozemku pod nosičským medziskladom na Hrebienku (výmera 47 m2, parc.č.
8148/25 v katastri Starý Smokovec), platnej do 31.12.2014 Z: P.Dragúň, PT: 31.12.2014
Stav: v plnení. Ţiadosť bola podaná, rovnako bol zo strany KST potvrdený záujem o prípadné
odkúpenie pozemku, pokiaľ by na to JMF pristúpil. Uznesenie zostáva v sledovaní do
získania vyjadrenia JMF (buď súhlas s odpredajom, alebo predĺţenie nájmu).
Uznesenie č.162/2014: VV schvaľuje účasť zástupcov KST na stretnutí spolumajiteľov chát
dňa 3.12.2014 na Chate M.R.Štefánika, v zloţení: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl.
Z: P.Dragúň, A.Krištofová, M.Herchl, sekretariát; T: 3.12.2014
Stav: Termín plynie.
Uznesenie č.163/2014: VV ukladá podpredsedníčke pre EaM pripraviť prehľad o výsledkoch
hospodárenia (zisky-straty rozdelené na zdaňované a nezdaňované poloţky) aj za roky
uplynulého funkčného obdobia. Z: A.Krištofová, T: 21.11.2014
Stav: A.Krištofová prehľad pripravila a zaslala členom VV na oboznámenie. Splnené.
Uznesenie č.164/2014: VV schvaľuje dokúpenie softvérového vybavenia pre sledovanie
účtovníctva (program OMEGA) v cene pribliţne 300 €. Z: A.Krištofová, T: 31.12.2013
Stav: V plnení. A.Krištofová získala cenovú ponuku od fy Kros. Poţadovaná konfigurácia
programu OMEGA je za 358,40 € (bez DPH), balík podpory na ďalšie roky ročne za 20%
cenníkovej ceny, t.j. za 102,40 €.
Stav: VV dokúpenie softvéru schválil, uznesenie je v závere kontroly úloh.
Uznesenie č.165/2014: VV prerokoval návrh rozpočtu KST na rok 2015 a s pripomienkami ho
predkladá na najbliţšie zasadnutie Ústrednej rady KST.
Z: P.Dragúň, A.Krištofová; T: 9.1.2014
Stav: v plnení. A.Krištofová návrh rozpočtu upravila v zmysle pripomienok z prerokovania
na predchádzajúcom zasadnutí VV a opätovne ho predkladá do VV vo dvoch verziách –
príjem ústredia z členských známok na úrovni 20 %, resp. 30 % zo zaplateného členského.
Uznesenie č.166/2014: VV prerokoval VP 15/2014 o hospodárení s majetkom, VP 18/2014
o školeniach a seminároch a VP 19/2014 o školeniach inštruktorov a s pripomienkami ich
predkladá na najbliţšie zasadnutie Ústrednej rady KST. Z: P.Dragúň, T: 9.1.2014
Stav: Termín plynie.
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Uznesenie č.167/2014: VV prerokoval a odporúča návrat Organizačného poriadku do
pôvodného znenia VP 2/2011, predkladá tento návrh na najbliţšie zasadnutie ÚR.
Z: P.Dragúň, T: 9.1.2014
Stav: Termín plynie.
Uznesenie č. 168/2014: VV ukladá podpredsedníčke pre EaM dohliadnuť na prípravu
podmienok pre elektronickú evidenciu objednávok, faktúr a cestovných príkazov.
Z: A.Krištofová, T: 31.12.2014
Stav: Termín plynie.
Uznesenie č.169/2014: VV schvaľuje poţadované doplnenie a modernizáciu vybavenia
sekretariátu v limite súčasných finančných moţností KST.
Z: A.Krištofová, sekretariát, T: 31.12.2014
Stav: Termín plynie.
Uznesenie č.171/2014: VV schvaľuje
- účasť delegácie KST v zloţení P.Dragúň za VV, J.Racek a Š.Muţík za sekciu PT, na
pozvanie KČT, na podujatie Poslední Puchýř 14.-16.11.2014, Benešov u Prahy
- účasť V.Gábriša ako delegáta VV KST na 34. ročníku festivalu outdoorových filmov Ľudia
a hory, 29.11.2014 v Turčianskych Tepliciach.
Z: P.Dragúň, J.Racek, Š.Muţík, V.Gábriš, sekretariát ; T: podľa textu
Stav: delegáti sa zúčastnili podujatia Poslední puchýř, o jeho priebehu informoval P.Dragúň.
Uznesenie č.172/2014: a) VV schvaľuje čestné ocenenia KST
- strieborný odznak KST – Ing. Libor Tomašec, KST Elektrovod Ţilina.
- zlatý odznak KST – Ing. Zdenek Sýkora, KST Elektrovod Ţilina; Ing. Ján Kmec, KST Elán
Vlkanová (BB); zlatý odznak KST in memoriam - Ing. Vladimír Švancár OKST TJ Letecké
opravovne Trenčín, ktorý v októbri 2014 tragicky zahynul pri Himalájskej expedícii.
b) VV postupuje Ústrednej rade na schválenie návrhy na vyššie čestné ocenenia
- plaketa Alojza Lutonského – Leo Kilvády, KST Lokomotíva BB; Milan Hlavatý, KST
Kremnička; doc. Viliam Longauer, PhDr.,RSDr.,CSc., KST Baník Špania Dolina; Ján Cabala,
Klub Polar Alpin Trenčín.
- čestné členstvo KST – Dušan Kaliský, KST Lokomotíva Banská Bystrica
c) VV berie na vedomie udelenie ocenení v kompetencii predsedu KST
- Čestné uznanie KST – JUDr. Marek Heinrich, KST Horec Solinky; Milan Rebro, KST
Dubnica n.Váhom
- Ďakovný list KST – Roman Beţko, KST Podluţany; Imrich Goduš, GOBAKO; Juraj Papinčák,
KUK A FUK; Stanislav Labanc, MÚRCASS; Peter Lacko, PETIT; fa VALuX Petrovany.

VV ukladá sekretariátu vystaviť schválené a udelené ocenenia a odoslať navrhovateľom.
Z: P.Dragúň, sekretariát; PT: 9.1.1.2015
Stav: Uznesenie 172a a 172c splnené, pre 172b plynie termín.
_
Nové uznesenia schválené dňa 21.11.2014 pri kontrole plnenia úloh:
U 174/2014: VV schvaľuje dodávateľov sluţieb pre oblasti vyplývajúce z legislatívy
nasledovne: BOZP a PO bude pre sídlo KST zabezpečovať ţivnostník Miloš Ilavský,
Jacovce; zdravotnú sluţbu firma ALW, s.r.o. Topoľčany, ochranu osobných údajov PKsystems, Ţiar n.Hronom. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, T: 10.12.2014
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

U 175/2014: VV schvaľuje dokúpenie softvérového vybavenia pre sledovanie účtovníctva
KST (program OMEGA) od firmy Kros. Z: A.Krištofová, T: 10.12.2014
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

U 176/2014: VV schvaľuje vyplatenie príspevku 50 € z rozpočtu KST na finančné ocenenie
autora víťazného projektu zo súťaţe Studnička roka (Ján Filanda, Dekretov prameň
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v lesníckom skanzene Čierny Balog – Vydrovská dolina), v súlade so schválenými
propozíciami súťaţe. Z: A.Krištofová, T:10.12.2014
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

2.Aktuálne majetkové otázky (M. Herchl)
2.1 Chata M.R.Štefánika – vykonaná vonkajšia oprava komínov, ešte treba striešky
a uchytenie hromozvodu. Vnútorná oprava komína (vyvloţkovanie) – nájomca I.Fabrícius má
predloţiť rozpočet. V 2. etape opravy strechy (na jar) bude moţné pouţiť časť materiálu
nespotrebovaného v 1.etape.
2.2 Chata pri Zelenom plese – v 14 dňovom cykle sa aplikuje deratizačný chemický postrek;
nájomca chcel riešiť vlhnutie múru zo severnej strany, čo si vyţaduje: rozobrať terasu, múr
odkopať a zaizolovať, obnoviť terasu. Tento rok to nebolo realizované, ani riešenie bioodpadu z WC (sušenie fekálií). Nájomca má predloţiť koncepciu rozvoja chaty.
2.3 Téryho chata – tu uţ nastúpil nový nájomca P.Michalka, tieţ má za úlohu predloţiť svoj
plán na ďalší rozvoj chaty.
2.4 Zbojnícka chata – neboli avizované váţnejšie problémy.
2.5 Chata pod Rysmi – chata je po rekonštrukcii v dobrom stave.
2.6 RZ Kokava – situácia okolo odpredaja bola diskutovaná v rámci kontroly úloh.
2.7 Budova sídla KST v Bratislave – v lete bola vymenená škridla, aktuálne je potrebné riešiť
klampiarsku úpravu vo dvore – odviesť daţďovú vodu zo strechy ďalej od budovy.
2.8 Ešte stále sa nepodarilo doriešiť problém so zaregistrovaním nového štatutára dcérskej
spoločnosti TUSERVIS KST s.r.o Ing. E.Rusnáka.
J.Pullmann: k výmene škridlovej strechy na Záborského 33 – prečo je výsledná faktúra vyššia
neţ bola ponuková cena? D.Valúch: cenová ponuka JAS TRADE bola len na dodávku a
výmenu škridly, renovácia strechy si ale vynútila ďalšie práce v exteriéri (nové latovanie,
doizolovanie, úprava podhľadu) aj v interiéri (prerábka lištovania okolo strešných okien).
J.Pullmann: v takom prípade treba k zmluve spraviť Dodatok, ktorý špecifikuje materiál
a práce naviac oproti pôvodnému zadaniu. Na všetkých chatách a objektoch KST treba bez
výnimky dodrţovať pri opravách a vylepšujúcich prácach túto postupnosť krokov: 1. Chatár
poţiada o súhlas s nejakou prácou (uvedie dôvod a odhad nákladov); 2. Majetková komisia
(resp. zmiešaná komisia vlastníkov) to odsúhlasí; 3. Na základe súhlasného stanoviska
odbornej komisie to VV schváli; 4. Aţ potom môţe nastať realizácia. Skúsenosť J.Pullmanna
so starostlivosťou o Chatu pod Kľačianskou Magurou (majetok KST Vrútky) hovorí, ţe ak sa
uvedená procedúra dodrţuje, problémy nie sú.
U 177/2014: VV ukladá majetkovej komisii v súčinnosti so sekretariátom zabezpečiť
doplnenie dodávateľskej zmluvy s JAS TRADE s.r.o (výmena škridle na Záborského 33,
Bratislava) o Dodatok - špecifikáciu materiálu a prác vykonaných naviac.
Z: M.Herchl, D.Valúch; T: 10.12.2014
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

U 178/2014: VV ukladá ekonomickej a majetkovej komisii dopracovať VP 7 a 8 o konkrétny
postup pri realizácii opráv a zveľaďovania/modernizácie objektov KST, od objednávky práce
po zaplatenie faktúry. Z: A.Krištofová, M.Herchl: T: 9.1.2015
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

3. Čerpanie rozpočtu za 1.-9./2014 (A. Krištofová)
Materiál doplnený v zmysle pripomienok členov VV z predchádzajúceho zasadnutia VV dňa
22.10. 2014 bude predloţený na rokovanie ÚR KST.
4. Návrh rozpočtu na 2015 (A. Krištofová)
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Materiál doplnený v zmysle pripomienok členov VV z predchádzajúceho zasadnutia VV dňa
22.10. bol opätovne prerokovaný a bude predloţený na rokovanie ÚR. Pre zlepšenie evidencie
čerpania rozpočtu sekciami A.Krištofová poţaduje od sekcií lepšiu súčinnosť.
U 179/2014: VV ukladá predsedom sekcií KST dodrţiavať pri dokladovaní aktívov tento
postup: zasielať originály dokumentácie z aktívu (prezenčná listina, hromadné vyúčtovanie,
zápisnica s uzneseniami) na sekretariát, samotný zápis s uzneseniami zasielať aj mailom na
ustredie@kst.sk. Z: S.Andrási, V.Gábriš, predsedovia sekcií; T: trvale
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

5. Návrhy na zmenu stanov (P. Dragúň)
U 180/2014: VV prerokoval návrhy zmien Stanov KST písomne zaslané organizačnej
komisii od minulého VZ, s pripomienkami ich predkladá na rokovanie ÚR KST.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: 9.1.2015
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

6. Návrh úpravy jednotkových sadzieb za značkárske práce (S. Andrási)
U 181/2014: VV schvaľuje návrh Sekcie značenia z 5.11.2014 na úpravu jednotkových
sadzieb za značkárske práce , s platnosťou pre rok 2015. Z: S.Andrási, E.Skutová; T: trvale.
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

Schválená úprava (špecifikácia sadzieb za jednotlivé činnosti) je v prílohe tejto zápisnice.
7. Návrh pomenovania TZT 5107 na Chodník Jána Hollého (S. Andrási)
U 182/2014: VV schvaľuje návrh Sekcie značenia z 5.11.2014 pomenovať TZT 5107 (z
Hradišťa pod Vrátnom do Pustej Vsi, cez obec Dobrá Voda) na Chodník Jána Hollého.
Z: S.Andrási, E.Škutová; T: 31.12.2014
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

8. Informácia zo stretnutia KST – MTSZ vo Vyhniach (P.Dragúň )
Základné informácie z priebehu a záverov rokovania podal predseda, vypichol tri momenty:
– ak by sa uskutočnil letný zraz KST vo Veľkom Mederi, MTSZ má záujem pridať sa.
– v rámci obrovského (vo finančnom vyjadrení) projektu vybudovania okruţnej turistickej
trasy okolo Maďarska sa črtá moţnosť cezhraničnej spolupráce – výstavba rozhľadne na
Veľkom Miliči (Slanské vrchy)
– MTSZ má záujem o zľavy na chatách KST, stanovisko KST: téma bude aktuálna, keď
bude MTSZ schopné poskytnúť reciprocitu.
Podrobnú zápisnicu zo stretnutia spravila A.Krištofová, je na webe.
9. Plán výstavby chaty na Skalke
M.Herchl oboznámil členov VV s lokalizáciou, kde konkrétne sa na Skalke stavebná parcela
nachádza, zdôraznil atraktívnosť miesta počas celého roka a obzvlášť v zime. Dal k dispozícii
projektovú dokumentáciu, ktorá bola vypracovaná pre územné konanie. A.Krištofová
konzultovala s predsedom majetkovej komisie niektoré skutočnosti (KST má list vlastníctva,
ale pozemok nie je vovedený do účtovníctva; inţinierske siete sú v majetku TURSERVIS-u)
a trvala na tom, aby v zmysle uznesenie XV. VZ bol k projektu spravený biznis plán.
M.Herchl navrhol zadať vypracovanie biznis plánu hlavnému inţinierovi mesta Martin
Ing.V.Povodovi.
U 183/2014: VV ukladá predsedovi majetkovej komisie poţiadať V.Povodu o vypracovanie
biznis plánu k projektu výstavby chaty KST na Skalke. Z: M.Herchl, T: 10.12.2014
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

10. Rôzne
10.1 A.Krištofová upozornila na Protokol z kontroly účtovných dokladov a súvisiacich
dokladov KST za 1.polrok 2014. VV vzal dokument na vedomie.
10.2 A.Krištofová po konzultácii ohľadom inventárneho súpisu dlhodobého majetku,
s cieľom očistiť hlavnú knihu účtovníctva KST poţiadala VV o schválenie uznesenia:
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U 184/2014: VV schvaľuje zrušenie finančného vkladu KST do spoločnosti Slovenské
Karpaty v sume 2 323,57 €. Z: A.Krištofová, T: 31.12.2014
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

10.3 Letný a zimný zraz 2015: P.Dragúňovi sa nepodarilo získať súhlas organizátorov
Pochodu vďaky SNP Cigeľ – Handlová, aby toto tradičné podujatie prijalo v roku 2015 aj
funkciu Zimného zrazu KST. M. Herchl ešte osloví v tejto veci organizátorov Zimného
prechodu Kremnickým Pohorím (7.- 8.3.2015). Moţnosť usporiadania Letného zrazu vo
Veľkom Mederi zostáva otvorená, čaká sa na potvrdenie zo strany organizátorov.
10.4 Členský preukaz: V.Gábriš informoval o svojom stretnutí s predsedom propagačnej
komisie M.Hučkom ohľadom prípravy novej verzie členského preukazu. Návrh formy,
funkcionality a vizuálu novej podoby preukazu, náklady na jeho zavedenie a očakávané
prínosy takéhoto kroku môţu byť predstavené a prediskutované uţ na nasledujúcom
zasadnutí VV.
10.5 Web-sídlo: P.Dragúň: terajšia podoba webu KST a vyuţívanie informačného CRM
systému sú neuspokojivé. S dodávateľom sluţby (CB Soft Skalica) konzultoval moţnosti
zlepšenia. Sú aj na strane CBSoft, aj na strane KST. Web je uţ zrelý na zásadnejšiu inováciu,
len musíme na to získať prostriedky. Predsedov odborov/klubov a regionálnych rád treba
viesť k tomu, aby sa stali aktívnejšími uţívateľmi informačného systému.
10.6 Petícia: P.Dragúň oboznámil členov VV s vyhodnotením doterajšieho priebehu petície
Za otvorené Tatry, ktoré mu zaslal M.Heinrich. Od vyhlásenia petície v marci 2014 do
polovice novembra prišli petičné hárky na ktorých je pribliţne 1 200 podpisov. M.Heinrich
povaţuje túto odozvu za neprimerane slabú pre organizáciu s 15 000-ovou členskou
základňou. Navrhuje uverejniť informáciu o ukončení petície, s poďakovaním všetkým, čo
petíciu podporili, zároveň priznať, ţe petícia nebola úspešná, čo ale neznamená, ţe problém
neexistuje. Dôvodom slabšej odozvy mohla byť nedostatočná príprava, nevhodné načasovanie
a slabá mediálna podpora petície. Úsilie o otvorenejšie Tatry by však malo pokračovať
naďalej štandardnými formami medzirezortnej diplomacie. Záverečný informačný výstup
smerom dovnútra KST spraví M.Heinrich.
VV vzal informáciu na vedomie, odporúča publikovať na webe KST oznámenie o ukončení
petičnej aktivity, ako aj poďakovanie všetkým, čo petíciu podporili a poprosiť tých, čo
prípadne ešte majú u seba podpísané petičné hárky, aby ich najneskôr do 31.12.2014 poslali
na sekretariát KST. Čo sa týka ďalších krokov, VV počká na návrhy Sekcie VhT, v zmysle
uznesenia č.154/2014.
10.7 Ocenenia.
Uznesenie č.185/2014: a) VV schvaľuje čestné ocenenie Zlatý odznak KST pre
– Mgr. Jarmila Chovancová, Ján Migra, Stanislav Pastor, Mgr. Jozef Senk, Ing. František
Tomko, všetci KST Tatran Prešov.
b) VV berie na vedomie udelenie Čestného uznania KST pre
- Janka Beňová, Ing. Pavel Štibrányi, Ing. Elemír Nečej, Ing. Bohuslav Mlynarčík, František
Chovanec, všetci KST Tatran Prešov. Z: P.Dragúň, D.Valúch; T: 10.12.2014
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, zdržal sa – 0; o ZO sa hlasovalo ku každému osobitne, uznesenie bolo schválené ako celok.

10.8 Ochrana loga. D.Valúch informoval o cenovej ponuke z patentovej kancelárie
Beleščák&partneri vo veci predĺţenia platnosti ochrannej známky pre pouţívanie loga KST.
Cenu je moţné zníţiť redukciou tried chránenia. VV vzal informáciu na vedomie s tým, ţe
sekretariát vyţiada novú cenovú ponuku.
10.9 Orange: P.Dragúň informoval o rokovaní s mobilným operátorom Orange. Predostrel
druhej strane záujem KST vyuţiť retranslačné stoţiare ako turistické rozhľadne. Pre uţ
stojace stoţiare to nie je reálne, no operátor nevylúčil moţnosť dohody pri chystanej
výstavbe. Orange zasa prejavil záujem o prípadné vyuţitie jestvujúcich objektov KST (chaty
a rozhľadne ) na umiestnenie svojich vysielačov.
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U 186/2014: VV ukladá sekretariátu informovať prostredníctvom predsedov RR všetky
subjekty v štruktúre KST, ktoré sú vlastníkmi objektov vhodných na umiestnenie antén
o moţnosti dať svoj objekt do databázy Orange. Z: P.Dragúň, D.Valúch; T: 10.12.2014
Hlasovanie: ZA - 5, PROTI – 0, zdržal sa - 0; uznesenie bolo schválené.

10.10 EXI sport, zľavové karty. P.Dragúň informoval, ţe obchodná spoločnosť EXI sport
s.r.o. ponúkla Klubu slovenských turistov limitovaný počet partnerských zľavových kariet.
Moţnosť vyuţitia: EXI sport má spolu 31 predajní v 16–ich mestách, platnosť karty nie je
časovo obmedzená, podmienkou je registrácia karty na konkrétnu osobu. Pre KST s tým nie
sú spojené ţiadne náklady, preto predseda ponuku prijal, s tým, ţe karty budú prerozdelené na
regionálne rady (proporčne podľa počtu členov) a ich menovité pridelenie ponechal na
predsedov RR. Poďakoval sekretariátu za súčinnosť. EXI sport avizoval distribúciu kariet na
predsedov RR k termínu 20.11.2014.
10.11 M.Herchl poţiadal, aby bol na zasadnutí VV vţdy schválený program nasledujúceho
zasadnutia, aspoň hlavné body. Nevylučuje to doplnenie programu, ak sa to ukáţe potrebné.
V. Gábriš: treba obnoviť prax prizývania predsedov sekcií na zasadnutie VV.
U 185/2014: VV schvaľuje organizačný princíp, ţe na aktuálnom zasadnutí VV bude prijatý
základ programu nasledujúceho zasadnutia VV. Z: P.Dragúň, T: trvale
10.12 Program nasledujúceho zasadnutia VV:
- kontrola úloh (D.Valúch)
- príprava ÚR a VZ (P.Dragúň)
- aktuálne majetkové otázky – správa zo stretnutia s nájomcami (M.Herchl)
– info o príprave biznis plánu pre Skalku (M.Herchl)
- Správa z rokovania KST, Sekcia mládeţe – A.TOM,ČR (A.Krištofová, S.Andrási)
- Aktuálne úlohy Sekcie mládeţe (S.Andrási, P.Perhala)
- Aktuálne úlohy sekcie VhT (V.Gábriš, V.Jeremiáš)
- Aktuálne úlohy propagačnej komisie (V.Gábriš, M.Hučko)
- Rôzne
--Po vyčerpaní programu predseda ukončil zasadnutie o 19.20 hod.
Zapísal: Dušan Valúch, generálny sekretár KST

Peter Dragúň
Predseda Klubu slovenských turistov
________________________________________________________________________________

PRÍLOHY ZÁPISNICE
1. Dlhodobo sledované úlohy
2. Zmeny jednotkových sadzieb za značkárske práce
1. Uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania - dlhodobo sledované úlohy:
Uznesenie 29/2013: VV schválil návrh modelového textu Memoranda o spolupráci KST –
OOCR a splnomocňuje predsedu KST predkladať ho na rokovaniach s oblastnými
organizáciami cestovného ruchu (OOCR). Z: P. Dragúň, T: priebeţne
Stav: v plnení.

9

Zápisnica zo zasadnutia VV KST Vyhne, 21.11.2014

Uznesenie 139/2013: VV ukladá predsedovi KST vyvolať rokovanie so ŠL TANAP s cieľom
dosiahnuť rekonštrukciu poškodeného chodníka na Kriváň a získať súhlas na umiestnenie
informačnej a pamätnej tabule Národného výstupu na Kriváň (NVK) v lokalite Tri studničky.
Z: P. Dragúň, T: 31.10.2013.
Stav: Správa TANAP odpovedala na ţiadosť KST o umiestnenie info panelu a pamätnej
tabule NVK formou usmernenia – ţiadosť s určitými náleţitosťami (presná lokalizácia
infoprvkov, náčrt info panelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) treba adresovať na
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŢP. Zabezpečuje Sekcia PT v súčinnosti s OŠ NVK.
Uznesenie 161/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje návrh Dohody o partnerstve
a spolupráci KST – ARD Transcarpathia Uţhorod. Poveruje predsedu KST podpísať
predmetnú dohodu, ukladá Sekcii značenia KST odborne pripraviť potrebné podklady
a vyčleniť ľudské zdroje na vecné plnenie predmetu dohody. Z: P. Dragúň, V.Gábriš, E.
Škutová; T: priebeţne
Stav: Dňa 24.9.2014 sa v sídle KST v Bratislave stretol predseda P.Dragúň s dvojčlennou
delegáciou ARD Transcarpathia. Ukrajinská strana potvrdila, ţe záujem o spoluprácu trvá,
zatiaľ sa čakalo na finančné prostriedky, aby sa veci pohli.
Súvisiace uznesenie: 197/2013 (viď ďalej)
Uznesenie č. 172/2013: VV KST ukladá podpredsedovi KST pre organizáciu a legislatívu
urobiť kroky smerujúce k propagácii rozšírenia prístupu do TANAPu medzi širokou
verejnosťou a to buď v rámci dohody o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny a
cestovného ruchu podpísanej KST 14. decembra 2012, v prípade nemoţnosti takéhoto riešenia
aj samostatne. Z: M. Heinrich, T: priebeţne
Stav: M.Heinrich zaslal vyhodnotenie petičnej aktivity. Petícia nebola úspešná. Uznesenie sa
vypúšťa zo sledovania.
Uznesenie č.186/2013: VV schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôţičky pre KBT vo výške
2836,66 €, so splátkovým kalendárom rozloţeným na 5 rokov. Dohodu o pôţičke urýchlene
pripravia podpredsedovia – štatutári KST. Z: A.Krištofová, M. Heinrich;T:15.11.2013.
Stav: uznesenie splnené. E. Fábryová spresnila formu: zmluva o pôţičke, splátkový kalendár
do 30.4.2018. Na ţiadosť RK je v záujme sledovania uznesenie zaradené medzi dlhodobo
sledované úlohy. Prvá splátka (cca 550 €) bola uhradená 28.4.2014.
Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, ţe pre príspevok KST na podujatia organizované
subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.
Z: A.Krištofová, T: trvale
Stav: v plnení.
Uznesenie 196/2013: VV ukladá Propagačnej komisii aby pripravila grafický návrh nového
členského preukazu KST a predloţila ho VV na januárové zasadnutie.
Z: V. Gábriš, PT: 30.8.2015
Stav: pôvodný termín bol odročený – posunutý o jeden rok.
Uznesenie 197/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje účasť KST ako lídra v cezhraničnom
projekte Implementácia metodiky turistického značenia na Ukrajine, v súčinnosti s ARD
Transcarpathia Uţhorod a projektovými partnermi SACR, KOCR Košický kraj, Regionálne
dátové sluţby, a.s. Poveruje predsedu KST vypracovaním, podpísaním a podaním projektu.
Z: P. Dragúň, T: 15.10.2014
Stav: termín plynie. Projekt (ţiadosť o grant z Nórskych finančných mechanizmov) bol
vypracovaný a v termíne podaný na úrad vlády, pod názvom Carpathian Road. V prvom kole
hodnotenia (v júli 2014) sa projekt nepresadil. „Nórom“ sa však spôsob hodnotenia projektov
nezdal dôveryhodný, určili druhé kolo hodnotenia, jeho výsledok zatiaľ nie je známy.
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Uznesenie 202/2013: VV ukladá štatutárom KST aby všetky kroky smerujúce k schváleniu
opráv a úprav na objektoch v majetku KST, ako aj spojené s nakladaním s majetkom, vrátane
odsúhlasovania prác a ich preplácania vopred konzultovali s MaK KST
Z: P. Dragúň, A.Krištofová, M. Heinrich; T: trvale.
Stav: v plnení.
Uznesenie 204/2013: VV ukladá podpredsedníčke pre ekonomiku a marketing aby celý
príjem z nájomného z Chaty M. R. Štefánika v roku 2014 smerovala do opráv tohto objektu.
Z: A.Krištofová; T: 31.12.2014
Stav: A.Krištofová predloţila prehľad na aký účel bolo nájomné pouţité. Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie 29/2014: VV na návrh sekcie PT KST schvaľuje lokality a organizátorov
tradičného podujatia Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na najbliţšie štyri roky
nasledovne:
2015 – 52. ročník, stretnutie v Detve s výstupom na Poľanu; KST Detva, RR KST Zvolen.
2016 – 53. ročník, Stará Turá, výstup na Veľkú Javorinu; KST Stará Turá, RR KST Trenčín
2017 – 54. ročník, Svidník, výstup na Čiernu horu; RR Svidník-Stropkov
2018 – 55. ročník, Dobšiná, výstup na Borovniak/Ondrejisko/Čuntavu; KST Dobšiná, RR Roţňava.
Ukladá predsedovi KST priebeţne vystavovať poverenia pre organizátorov podujatia.
Z: P.Dragúň, J.Racek; T: podľa textu uznesenia
Stav: v plnení. Organizátorom 52. SČČKS bolo poverenie odoslané.
Uznesenie 30/2014: VV ukladá majetkovej komisii (MK) robiť na dodávateľov
angaţovaných na opravu/údrţbu budov v majetku KST (aktuálne napr. na opravu strechy
sídla KST, resp. na zhotovenie dokumentácie pre zamýšľanú Chatu KST na Skalke) výberové
konanie. Výberová komisia bude pozostávať z členov MK, zástupcu ekonomickej komisie
a jedného zo štatutárov. Z: M.Herchl, T: trvale.
Stav: v plnení.
Uznesenie č. 61/2014: VV schvaľuje metodickú a finančnú spoluúčasť KST na vyhlásení
súťaţe Studnička roka 2014 na základe iniciatívy KST Perun Zámutov.
Z: P. Dragúň, A.Krištofová; T: 30.10.2014.
Stav: Súťaţ bola vyhodnotená, finančná spoluúčasť ústredia (50 €) je pripravená na
poukázanie na účet KST Perun Zámutov, viď uznesenie U 176/2014. Splnené, vypúšťa sa.
Uznesenie č. 141/2014: VV schvaľuje s pripomienkami návrh Propagačnej komisie KST na
uzavretie 4-ročnej Zmluvy o spolupráci pri vydávaní Kalendára podujatí KST, s firmou ISMC
Slovakia s.r.o. Poveruje predsedu KST podpísať predmetnú zmluvu.
Z: P. Dragúň, T: 10.10.2014
Stav: zmluva bola podpísaná, vzhľadom na jej 4-ročnú platnosť bolo uznesenie presunuté
medzi dlhodobo sledované úlohy.
Uznesenie č.161/2014: VV ukladá majetkovej a ekonomickej komisii zlepšiť súčinnosť
a zabezpečiť trvalý prehľad o výške fakturácie z jednotlivých objektov (chát) v priebehu roka.
Faktúry bez náleţitostí (rozpis práca materiálu) musia byť dodávateľovi vrátené na doplnenie.
Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: trvale
Stav: v plnení.
Uznesenie č.173/2014: VV schvaľuje plán zasadnutí VV na prvý polrok 2015 nasledovne:
9.1.2014 v Ţarnovici, 11.2. v Bratislave, 11.3. vo Vyhniach, 15.4. v Bratislave, 13.5. vo
Vyhniach a 17.6. v Topoľčanoch, vţdy od 12.00, pokiaľ nebude na pozvánke uvedené inak.
Z: P.Dragúň, členovia VV, sekretariát; T: podľa textu
Stav: uznesenie bolo vyňaté z operatívneho sledovania.
----
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2. Schválený návrh zmeny jednotkových sadzieb za značkárske práce pre rok 2015
Návrh spracovala predsedníčka Sekcie značenia KST Ing. Eva Škutová.
Činnosť značkára
1. Obnova značkovania
2. Rušenie značkovania
3. Príprava dát novej TZT
4. Kontrola značkovania
5. Revízia značkovania
6. Iné práce v teréne
7. Montáž alebo demontáž smerovky alebo tabuľky
8. Stavba smerovníka
9. Údržba smerovníka bez demont. a mont.smeroviek
10. Demontáž kovového smerovníka
11. Stavba značkárskeho kolíka
12. Údržba značkárskeho kolíka
13. Demontáž kovového značkárskeho kolíka
14. Stavba stojana s mapou

pôvodná sadzba návrh na novú
sadzbu
7,10
7, 80
2,85
3,10
2,85
3,10
2,85
3,10
1,05
1,15
2,60
2,85
1,75
1,90
27,00
29,70
9,50
10,50
12,50
14,00
12,00
13,20
4,90
5,40
6,20
6,80
70,00
77,00

Sekcia značenia KST návrh schválila dňa 5.11.2014
VV KST schválil dňa 21.11.2014, s účinnosťou od januára 2015.

---
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