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Zápisnica
z videokonferencie výkonného výboru KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
18. novembra 2020
Zaregistrovali sa:
Členovia VV: P. Dragúň, A. Krištofová, V. Gábriš, M. Ziman, Ľ. Calpaš, J. Polomský
Prizvaní: A. Mazániková, J. Pullmann, M. Schmidová, D. Valúch, I. Ovečková
Ospravedlnili sa: M. Heinrich
Program videokonferencie oznámil predseda účastníkom vopred, mailom:
Krátko po 14. 00 h P. Dragúň privítal účastníkov konferencie, k navrhnutému programu neboli
pripomienky.
1. Kontrola plnenia uznesení výkonného výboru KLUBU SLOVENSKÝCH
TURISTOV
P. Dragúň, D. Valúch,
2. podnety z diskusných príspevkov delegátov 21. valného zhromaždenia KLUBU
SLOVENSKÝCH TURISTOV,
P. Dragúň,
3. príprava návrhu na zmenu stanov
M. Heinrich,
4. aktuálne úlohy sekcie lyžiarskej turistiky - zrušenie zimného zrazu turistov 2021
v Levoči
P. Dragúň,
5. aktuálne úlohy majetkovej komisie (inventarizácia chát) J. Polomský,
6. rôzne.
Uznesenie 57/2020: Výkonný výbor KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej len KST)
schvaľuje program zasadnutia.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

Zoznam písomných podkladov k jednotlivým bodom programu:
k bodu č. 1: zápisnica zo zasadnutia VV KST 26.9.2020 v Liptovskom Mikuláši
k bodu č. 2: zápisnica z 21.valného zhromaždenia KST
k bodu č. 3: e-mailová správa spracovateľa návrhu stanov M. Heinricha
k bodu č. 4: e-mailová správa zástupcu organizátora zrazu E. Rusnáka
k bodu č. 5: žiadne
k bodu č. 6: e-mailová informácia D. Valúcha – prehľad objednávok
1. Kontrola plnenia uznesení výkonného výboru KST
Splnené uznesenia: 65/2018, 8/2020, 13/2020, 24/2020, 38/2020, 39/2020, 46/2020, 51/2020,
52/2020, 53/2020, 24/2020, 55/2020, 56/2020.
Uznesenia v sledovaní:
Uznesenie 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: 31.1.2020
Termín uplynul, nesplnené. Úloha trvá.
Uznesenie 47/2017: VV ukladá sekcii značenia vystaviť preukazy všetkým, čo absolvovali
školenie značkárov za uplynulých 5 rokov. Z: P. Dragúň, E. Škutová; PT: 31.1.2020
Termín uplynul, nesplnené.
Uznesenie 37/2018: VV ukladá a) klasifikačnej komisii pripraviť podklady pre zostavenie
informačnej skladačky, resp. brožúrky Turistické odznaky KST; b) propagačnej komisii
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zabezpečiť jej vytlačenie v náklade 800 kusov; c) ekonomickej komisii vytvoriť na to rezervu
v rozpočte na rok 2019.Z: M. Ziman, M. Petrík, A. Krištofová; PT: 31.3.2020
Termín uplynul. nesplnené. Úloha trvá.
Uznesenie 59/2018: výkonný výbor ukladá propagačnej komisii v súčinnosti s predsedom KST
pripraviť koncepciu web sídla KST zohľadňujúcu aktuálne komunikačné potreby organizácie
a použiteľnú ako zadanie pre potenciálnych providerov na vytvorenie návrhu a cenovej ponuky.
Z: P. Dragúň, M. Hučko; PT: 31.3.2020
Nové uznesenie č. 111/2019.
Termín uplynul, nesplnené. Úloha trvá.
Uznesenie 65/2018: výkonný výbor schvaľuje za dodávateľa informačného systému KST
spoločnosť STENGL a.s. a ukladá predsedovi uzatvoriť zmluvu, po jej predchádzajúcom
elektronickom spripomienkovaní členmi VV. Z: P. Dragúň, PT: 27.3.2020
Uznesenie splnené náhradným spôsobom. Namiesto zmluvy s dodávateľom prax ukázala ako
priechodnejší postup zadať dodávateľovi požadovaný rozsah IS. Jednotlivé dokončené sekcie
informačného systému boli po otestovaní funkcionality fakturované postupne, v zmysle
dielčích objednávok.
Uznesenie 2/2019: Výkonný výbor KST ukladá sekcii značenia písomne informovať o stave
plnenia uznesení, resp. dôvodoch dlhodobého neplnenia starších uznesení 29/2016, 47/2017
a prijať potrebné opatrenia. Z: E. Škutová; PT: 27.3.2020
Termín uplynul, nesplnené.
Uznesenie 70/2019: Výkonný výbor KST ukladá propagačnej komisii pripraviť systém
označenia funkcionárov v sekciách. Z: V. Gábriš, M. Hučko, PT: 19.2.2020
Uznesenie 71/2019: Výkonný výbor KST ukladá ekonomickej komisii pripraviť návrh na
motivačné ocenenie funkcionárov (výkonný výbor, sekcie, kontrolná komisia, predsedovia
regiónov). Z: A. Krištofová, PT: 27.3.2020
U 70/2019 a 71/2019 sú riešené spoločne. Termín uplynul, riešenie mešká, úloha trvá.
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.
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.
Stav (U 102 až 105): spoločná majetková komisie KST a SHS James a nájomcovia budú mať
stretnutie v januári, očakáva sa, že nájomca Chaty pri Zelenom plese T. Petrík predloží návrh.
Uznesenie 8/2020: Výkonný výbor KST navrhuje valnému zhromaždeniu KST schváliť správu
o hospodárení za rok 2019 a rozpočet KST na rok 2020.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 13/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje delegátov na hlavné podujatia KST:
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29.-31.5., 57. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Hermanovce – Bachureň,
P. Dragúň,
• 25.-28.6., 53. Zraz vysokohorských turistov KST, Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry,
M. Heinrich.
• 14.-16. 8., Národný výstup na Kriváň, ATC Račkova dolina, V. Gábriš.
• 19. – 23.8., 17. Letný turistický zraz KČT, Duchcov, ČR , V.Gábriš,
• 10.-12.9., 42. Zraz cykloturistov KST, Vrútky, P. Dragúň,
• 16.-18.10., 7. Lesníckym chodníkom J. D. Matejovie, Topoľčany, Duchonka –
Kulháň, P. Dragúň,
• 15. – 15.11., 51. Pochod za posledním puchýřem, Brno, ČR, V.Gábriš.
• 28. 11., 40. Festival „Ľudia a hory“, Turčianske Teplice, V.Gábriš
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Väčšina podujatí sa pre COVID neuskutočnila.
Uznesenie 21/2020: Výkonný výbor KST ukladá predsedníčke sekcie značenia:
a) predložiť kontrolnej komisii KST podklady k vyplateným mzdám za rok 2019 do dvoch
týždňov po zrušení zákazu zasadnutí orgánov KST v čase COVID,
b) doplniť zápisnice zo zasadnutí sekcie značenia v roku 2019 v súlade s čl. 7, bodu 4 VP KST
č. 6/2011 a zverejniť ich na webovej stránke KST do 31.08.2020.
Stav: predložené podklady len za 1.-10. mesiac 2019, kontrolór konštatuje porušenie § 14, ods.
2 a 4 Zákona č. 44/2015 Z. z. o športe; úloha trvá.
Uznesenie 24/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje rozhodnutie spoločnej majetkovej komisie
ohľadom výšky nájomného pre nasledujúce roky.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 25/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje zníženie rozpočtu sekcie vysokohorskej
turistiky KST na rok 2020 pre školenie inštruktorov vysokohorskej turistiky KST o 300,00 €
a na rok 2021 o 400,00 €. Obe položky rozpočtu budú odobrané iba v prípade, že sekcia
vysokohorskej turistiky KST nevráti neoprávnene vyúčtované cestovné náhrady. Z: A.
Krištofová, T: 31.8.2020.
Stav: v plnení.
Uznesenie 38/2020: Výkonný výbor KST navrhuje valnému zhromaždeniu KST zmenu stanov,
u ktorej sa mení suma zmluvného plnenia potrebná pre schválenie valným zhromaždením KST
z 3000 € na 100 000 €.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 39/2020: Výkonný výbor KST navrhuje valnému zhromaždeniu KST zmenu
audítora na Ing. Milota Antalová, štatutárny audítor – licencia SKAu č. 919, Pri kaplnke 366/4,
933 11 Trnavá Hora.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 46/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje delegáciu na stretnutie reprezentantov
turistických organizácií krajín V4, ktoré sa uskutoční 13. - 15. 10. 2020 na Chate pod Rysmi,
v zložení: P. Dragúň, A. Krištofová, J. Polomský, A. Mazániková, D. Valúch.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 51/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje plán hlavných podujatí na rok 2021
s pripomienkou.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 52/2020: Výkonný výbor KST prijíma zmenu VP KST č. 6/2011 o sekciách
a komisiách.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 53/2020: Výkonný výbor KST súhlasí s pracovnou cestou:
• P. Dragúňa z Nitry do Bratislavy a späť dňa 15.6.2020, na zasadnutie propagačnej
komisie KST,
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Členov VV a KoK KST na inventarizáciu vysokotatranských chát (termíny budú
skonkretizované po dohode so zástupcami spoluvlastníka.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. Inventúra sa vykonala len na Zbojníckej chate, ktorú od
predchádzajúceho nájomcu preberal nový nájomca. Ďalšie inventúry budú zrealizované po
uvoľnení opatrení COVID.
Uznesenie 54/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje nasledovné objednávky:
• Zhotovenie makety – tlačové pdf súbory publikácie Kalendár podujatí 2021, od ISMC
Slovakia s.r.o., Ľ. Fullu 3, 841 05 Bratislava, IČO: 43971202, v cene 588,00 €.
• Tlač publikácie Kalendár podujatí 2021, v náklade 2500 ks, od ISMC Slovakia s.r.o., Ľ.
Fullu 3, 841 05 Bratislava, IČO: 43971202, v cene 3 195,00 €.
• Tlač propagačného materiálu k 100. výročiu vzniku odborov KČST na Slovensku,
v náklade 250 ks, od Polypress Levoča s.r.o., Mäsiarska 28, 054 01 Levoča, IČO:
17084903, v cene 325,60 €
• Zhotovenie Plakety s poďakovaním banskobystrickému pracovisku RTVS a redakcii
relácie Televíkend za dlhodobú propagáciu činnosti miestnych klubov KST, od Victory
Sport s.r.o. Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO 35774282, v cene 25, 70 €
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 55/2020: Výkonný výbor KST ukladá sekcii histórie turistiky pripraviť informačný
leták k výročiu 100 rokov od vzniku odborov KČST na území Slovenska. Z: M. Herchl, T:
27.9.2020
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 56/2020: Výkonný výbor KST udeľuje medailu KLUBU SLOVENSKÝCH
TURISTOV: Marte Trebatickej, členke klubu KST TTS Trenčín; zlatý odznak KLUBU
SLOVENSKÝCH TURISTOV: Margite Vereščákovej, členke KST Slávia Stropkov, Karolovi
Mrázikovi a Jozefovi Červeňanovi, členom Trenčianskeho vysokohorského turistického klubu;
strieborný odznak KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV: Miroslavovi Ronecovi, členovi
Trenčianskeho vysokohorského turistického klubu.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
2. Podnety z diskusných príspevkov delegátov 21. valného zhromaždenia KLUBU
SLOVENSKÝCH TURISTOV
Členovia VV v diskusných príspevkoch identifikovali tieto požiadavky:
• M. Kubla, predseda regiónu Klub bratislavských turistov, navrhol vyvolať rokovanie so
Slovenským cykloklubom o zvýšení bezpečnosti peších turistov na úsekoch TZT kde
je súbeh s cyklo-značením. P. Dragúň poveruje touto úlohou predsedu sekcie
cykloturistiky M. Čajku.
• I. Salviany, predseda regiónu Trenčín, vyjadril nespokojnosť s tým, že dlhodobo nie sú
vydané preukazy inštruktorom pešej turistiky. P. Dragúň bude iniciovať pracovné
stretnutie učebno-metodickej komisie KST, kde sa chce venovať aj téme vydávania
inštruktorských preukazov.
• Úloha z uznesenia 21. VZ KST, bod D-1: VZ odporúča výkonnému výboru KST
organizovať minimálne jeden krát ročne stretnutie zástupcov sekcií a komisií KST
s výkonným výborom KST. Pôjde o stretnutie cca 25 ľudí, takže do konca roku 2020
s ohľadom na protipandemické opatrenia nie je možné. Zatiaľ si preň aspoň vytipujeme
vhodné priestory.
3. Príprava návrhu na zmenu stanov
M. Heinrich vo svojej mailovej správe zo dňa 11.11.2020 skonštatoval, že do stanoveného
termínu 9.10.2020 nedostal žiadne podnety na úpravu stanov, preto informuje, že pripraví
vlastný návrh, ku ktorému sa výkonný výbor bude mať možnosť vyjadriť. D. Valúch
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pripomenul požiadavku spracovateľa aby boli prípadné návrhy na úpravu stanov predložené
písomne. P. Dragúň sa vyjadril k procesu prípravy: chce umožniť aby sa k návrhu mohli
vyjadriť regióny. Dostanú možnosť nominovať svojho (odborne zdatného!) zástupcu do
pracovnej skupiny VV, ktorá sa bude zaoberať návrhom zmeny stanov, keď ho M. Heinrich
predloží. Úlohou pracovnej skupiny nebude tvorba konkurenčného návrhu ale posúdenie
a prípadné doladenie návrhu M. Heinricha, pred jeho predložením na schválenie valnému
zhromaždeniu. Predseda požiadal sekretariát informovať regióny o možnosti nominovať
zástupcu do pracovnej skupiny.
4. Aktuálne úlohy sekcie lyžiarskej turistiky - zrušenie zimného zrazu turistov 2021
v Levoči
Zástupca organizátora E. Rusnák informoval, že 53. zimný zraz KST sa z dôvodu COVID
situácie v januári 2021 neuskutoční, navrhol usporiadať ho alternatívne buď v nasledujúcom
roku 2022, alebo až v roku 2023, ak by sa v roku 2022 konal medzinárodný zimný zraz
v Poľsku (Nowy Sacz). M. Ziman, ako organizátor zrazov, sa vyslovil, že argumenty, ktoré
predkladá E. Rusnák sú logické a chápe ich v plnom rozsahu. VV prijal uznesenie o zrušení
zrazu v roku 2021, ďalšie kroky budú spravené neskôr, v koordinácii s PTTK.
Uznesenie 58/2020: Výkonný výbor KST berie na vedomie zrušenie 53. zimného zrazu turistov
2021 v Levoči.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

5. Aktuálne úlohy majetkovej komisie (inventarizácia chát)
J. Polomský skonštatoval, že inventúra sa vykonala len na Zbojníckej chate, nový nájomca
prevzal chatu od pôvodného. Ostatné inventarizácie nie sú vykonané z dôvodu pandemickej
situácie. Informoval, že dňa 13.11.2020 sa uskutočnilo stretnutie spoločnej majetkovej komisie
KST, Slovenského horolezeckého spolku JAMES a nájomcov chát, stretnutie iniciovali chatári,
prišli so spoločným návrhom odkladu splátky nájomného, na preklenutie výpadku tržieb
z ubytovania. V. Gábriš požiadal o zverejnenie záverov zo stretnutia. A. Mazániková
odporučila aby sa zápis zo stretnutia stal prílohou tejto zápisnice. P. Dragúň pripomenul, že na
Chate M.R. Štefánika nie je vykonaná elektro-revízna kontrola. Požiadal J. Polomského aby
dohliadol na neodkladné vykonania revízie a získania revíznej správy.
Uznesenie 59/2020: Výkonný výbor KST súhlasí, aby zápis spoločnej majetkovej komisie
KST, Slovenského horolezeckého spolku JAMES a nájomcov chát zo dňa 13.11.2020 bol
prílohou tejto zápisnice.
ZA – 5 , proti - 0, zdržal sa – 1; schválené.

6. Rôzne
6.1 Objednávky
Uznesenie 60/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje nasledovné objednávky:
• 037/2020 na výmenu meniča vo fotovoltickom systéme výroby elektriny na Chate pod
Rysmi, od obchodnej spoločnosti SR SOLAR SK s.r.o., Bystrická cesta 55, 034 01
Ružomberok. IČO: 46850805, DIČ: SK2023610644, v cene 2640,00 €,
• 044/2020 na rozbor vody z vodného zdroja pre Zbojnícku chatu od obchodnej
spoločnosti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,
058 89 Poprad, IČO: 36500968, IČ DPH: SK2021918459,
• 046/2020 na rozšírenie funkcionality informačného systému KST pre objednávanie aj
ďalších položiek okrem členských známok od obchodnej spoločnosti STENGL a.s.,
Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35873426; DIČ: SK202177720, v cene
3000,00 €,
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047/2020 na práce a materiál pre zjednocujúcu úpravu interiéru v chodbe sídla KST, ide
o položenie podlahoviny rovnakého typu a vzoru ako bol použitý pri renovácii dvoch
miestností podľa projektu Interreg a súčasné vyspravenie stien a obnovenie bieleho
náteru stien a stropu, od obchodnej spoločnosti S.WORK s.r.o., Dunajská 7, 931 01
Šamorín, IČO: 36797197, IČ DPH: SK2022401975, v cene 1 101,58 €,
048/2020 na výrobu a namontovanie konštrukcie snehovej zábrany na Zbojníckej chate,
od obchodnej spoločnosti ALYA, s.r.o., Levočská 4667/38A, 058 01 Poprad, IČO:
00617776; DIČ: SK2020513000, v cene 897,60 €,
050/2020 na polykarbonát (plexisklo), hrúbka 6 mm, číry, 12,5 m2, na konštrukciu
snehovej zábrany na vstupe do Zbojníckej chaty, od NOVEXplast, s.r.o., Za Hornádom,
878/6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 48066087, DIČ: 2120046280, v cene 575,40 €.
049/2020 na tlač členských známok pre rok 2021, od obchodnej spoločnosti ISMC
Slovakia s.r.o, Ľ .Fullu 3, 841 05 Bratislava, IČO: 43971202, DIČ: SK2022546856
v cene 185,50 € bez DPH.

ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

6.2 Pracovné cesty
Uznesenie 61/2020: Výkonný výbor KST súhlasí s pracovnými cestami:
• P. Dragúňa z Topoľčian do Bobrovca a späť dňa 18.6.2020, za účelom obhliadky
Bobroveckého lomu, ako možnej náhrady za vybudovanie zaistenej cesty podľa
projektu Interreg na Solisku,
• P. Dragúňa z Topoľčian do Tatranskej Lomnice, Popradu a späť v dňoch 25.6.2020 –
28.6.2020, ako delegáta za výkonný výbor KST na Zraze vysokohorských turistov KST,
• P. Dragúňa z Nitry do Bratislavy a späť dňa 20.7.2020, z dôvodu stretnutia ohľadom
riešenia budúcej internetovej stránky KST,
• P. Dragúňa z Topoľčian do Popradu a späť dňa 23.7.2020, z dôvodu obhliadky miesta
pre vybudovanie zaistenej cesty podľa projektu Interreg,
• P. Dragúňa z Nitry do Bratislavy a späť dňa 3.8.2020, na stretnutie s prezidentom
Slovenského olympijského a športového výboru,
• P. Dragúňa z Nitry do Bratislavy a späť dňa 13.8.2020, ako účastníka výberového
konania pre Chatu M. R. Štefánika a na rokovanie so zástupcom spoločnosti, ktorá
prevádzkuje vernostný program Sphere,
• P. Dragúňa z Nitry do Bratislavy a späť dňa 30.9.2020, na základe pozvania SOŠV na
pracovné stretnutie členov k aktuálnej situácii v slovenskom športovom hnutí a k
príprave národnej stratégie pre šport,
• P. Dragúňa z Topoľčian do Popradu a späť dňa 9.10.2020, za účelom stretnutia
spolumajiteľov vysokohorských chát s nájomcami,
• A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do Martina a späť dňa 13.11.2020, za účelom
účasti na pracovnom stretnutí spoločnej majetkovej komisie KST, Slovenského
horolezeckého spolku JAMES a nájomcov chát,
• P. Dragúňa z Topoľčian do Martina a späť dňa 13.11.2020, za účelom účasti na
pracovnom stretnutí spoločnej majetkovej komisie KST, Slovenského horolezeckého
spolku JAMES a nájomcov chát,
• J. Polomského z Bratislavy do Martina a späť dňa 13.11.2020, za účelom účasti na
pracovnom stretnutí spoločnej majetkovej komisie KST, Slovenského horolezeckého
spolku JAMES a nájomcov chát,
• P. Dragúňa z Topoľčian do Bratislavy a späť dňa 26.11.2020, ako účastníka stretnutia
skupiny Aj my sme Tatry, na ktorom bude prerokovaná stratégia postupu
k Návštevnému poriadku vo Vysokých Tatrách.
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ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

6.3 Kongres IVV (International Federation of Popular Sports e. V. )
Kongres IVV 2020 sa vzhľadom na COVID koná dištančne. Centrála začiatkom novembra
rozposlala materiály, členské organizácie majú poslať svoje návrhy a hlasovania k jednotlivým
bodom agendy do 30.11. 2020, pričom je aj možnosť, že vrátime prázdny formulár a napriek
tomu budeme účastníkmi kongresu. JUDr. Michal Fulka, člen medzinárodnej komisie KST
poverený problematikou IVV, navrhol využiť tento pasívny spôsob účasti, keďže v radoch KST
je záujem o IVV podujatia okrajový a skôr klesá (čoho dôkazom je aj medziročné redukovanie
slovenských IVV podujatí a organizátorov pre budúci rok), nemáme teda ambície nejako
zasahovať do vývoja IVV. Výkonný výbor si návrh M. Fulku osvojil.
6.4 Informačná tabuľa o Chate M. R. Štefánika
V Chate M.R. Štefánika sa nachádza nedávno inštalovaná pamätná tabuľa venovaná rodákovi
z Neresnice Dr. Slávikovi. Tabuľa je aj vkusná aj informačne zaujímavá, preto sekcia histórie
turistiky a propagačná komisia KST navrhujú aj do ostatných chát umiestnenie podobných
tabúľ s textovou a obrazovou informáciou ako sa objekty chát vyvíjali od ich vzniku až do
dnešných čias, so zdôraznením, že objekty sú vo vlastníctva, resp. spoluvlastníctve KST.
6.5 Ocenenia
Uznesenie 62/2020: Výkonný výbor KST udeľuje zlatý odznak KLUBU SLOVENSKÝCH
TURISTOV: Mgr. Eve Anwarzai, členke KST Dukla Trenčín; strieborný odznak KLUBU
SLOVENSKÝCH TURISTOV: Janke Salvianiovej, členke KST Dukla Trenčín.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

6.6 Informácia o výsledku kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia Košice
Protokol o výsledku kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia Košice zameranej na
zariadenie na čistenie odpadových vôd pri Chate pod Rysmi bol doručený na ústredie KST
18.11.2020. Inšpekcia ŽP žiada KST, aby sa ku kontrolným zisteniam vyjadril do 7 dní od
doručenia. Sekretariát odošle sken protokolu L. Gancarčíkovi, ktorý vyjadrenie pripraví
a odošle.
6.7 Informácia kontrolnej komisie
A. Mazániková predložila Správu kontrolnej komisie KST č. 1/2020 z kontroly rozpočtu KST,
časť A) členské príspevky a poistenie členov KST za 1. až 9. mesiac 2020. Správa konštatuje,
že členské príspevky boli uhradené v súlade s Vykonávacím predpisom KST č. 1/2011
o členstve. Navrhuje vykonať inventúru členských známok k 31.12.2020.
6.8 Nadobudnutie účinnosti vykonávacích predpisov KST
A Mazániková upozornila, že vo vykonávacích predpisoch KST (VP KST) bude
pravdepodobne potrebné inak formulovať informáciu o nadobudnutí platnosti. V súčasnosti je
uvádzané, že VP KST, alebo jeho zmena, nadobudli platnosť na druhý deň po prijatí. V takom
termíne nie je možné VP KST, alebo jeho zmenu, zverejniť. Navrhuje, aby vo VP KST bolo
uvádzané, že nový VP KST, alebo jeho zmeny, nadobúdajú platnosť jeden mesiac po prijatí.
Uznesenie 63/2020: Výkonný výbor KST ukladá spracovateľovi vykonávacích predpisov KST
(VP KST) uvádzať informáciu o nadobudnutí účinnosti VP KST, alebo ich zmien, tak, aby VP
KST, alebo ich zmeny, nadobudli účinnosť mesiac po prijatí.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

Zapísala: Ida Ovečková
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Peter Dragúň
predseda KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV

Prílohy:
1. uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania - dlhodobé úlohy,
2. zápis z pracovného stretnutia spoločnej majetkovej komisie KST, Slovenského
horolezeckého spolku JAMES a nájomcov chát zo dňa 13.11.2020.
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