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Zápisnica
z videokonferencie výkonného výboru KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
9. decembra 2020
Zaregistrovali sa:
Členovia VV: P. Dragúň, A. Krištofová, V. Gábriš, M. Ziman, Ľ. Calpaš, J. Polomský
Prizvaní: A. Mazániková, J. Pullmann, M. Schmidová, M. Herchl, D. Valúch, I. Ovečková
Ospravedlnili sa: M. Heinrich
Program videokonferencie oznámil predseda účastníkom vopred, elektronicky.
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. návrh rozpočtu KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 2021
A. Krištofová,
3. turistické značenie ako nehmotné kultúrne dedičstvo
D. Valúch,
4. Krásy Slovenska, aktivity k 100-ročnici
M. Herchl, D. Valúch,
5. Cesta hrdinov SNP, nové formy propagácie
P. Dragúň,
6. rôzne.
Uznesenie 64/2020: 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 z videokonferencie VV KST 18.11.2020
k bodu č. 2: návrh rozpočtu KST 2021 odoslaný elektronicky
k bodu č. 3: žiadne
k bodu č. 4: žiadne
k bodu č. 5: žiadne
k bodu č. 6: žiadne
1. Kontrola plnenia uznesení výkonného výboru KST
Splnené uznesenia: 58/2020, 59/2020, 60/2020, 61/2020, 62/2020.
Zrušené uznesenia: 59/2018.
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. So znením uznesenia oboznámiť všetkých členov sekcie značenia
s požiadavkou o zaujatie stanoviska k tomu, prečo je úloha dlhodobo nesplnená. P. Dragúň
skonštatoval, že ak mu sekcia pošle údaje o osobách, ktoré úspešne absolvovali skúšky, osobne
preukazy vystaví a odošle.
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. Vyžiadať aktualizáciu.
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
Uznesenie sa ruší. P. Dragúň navrhol nové uznesenie č. 67/2020.
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. So znením uznesenia oboznámiť všetkých členov sekcie značenia
s požiadavkou o zaujatie stanoviska k tomu, prečo je úloha dlhodobo nesplnená.
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. Ako systém označovania bola navrhnutá nášivka,
logo KST s pridaným textom po vonkajšom obvode. Text bude popisovať konkrétnu funkciu
a podklad bude odlíšený farebne – zlatá bude označenie členov výkonného výboru, strieborná
predsedov regiónov, sekcií a komisií, bronzová členov sekcií a komisií. Každý funkcionár
obdrží 4 ks nášivky pre označenie iných častí oblečenia.
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. Chatári by mali informovať o situácii na jednotlivých chatách - aký mali
medziročný pokles tržieb v mesiacoch október, november, december, osobitne za ubytovanie
a za reštauračné služby, v akom režime fungujú, či a v akom rozsahu z celkovej kapacity
ubytovávajú, koľko majú zamestnancov k 1.1. 2021. Najneskôr 8.1.2021 by mali byť tieto
informácie poskytnuté členom výkonného výboru KST a kontrolnej komisii.
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,
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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. So znením uznesenia oboznámiť všetkých
členov sekcie značenia s požiadavkou o zaujatie stanoviska k tomu, prečo je úloha dlhodobo
nesplnená.
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. Bližšie informácie v samostatnom bode č. 2 tejto zápisnice, návrh rozpočtu
KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 2021.
Uznesenie 58/2020: Výkonný výbor KST berie na vedomie zrušenie 53. zimného zrazu turistov
2021 v Levoči.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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 €,
• 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.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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,
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•

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.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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.
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania.
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.
Stav: v plnení. M. Heinrich pripravuje zmenu vykonávacieho predpisu VP KST č. 2/2011,
organizačný poriadok.
2. Návrh rozpočtu KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 2021
A. Krištofová požiadala o zorganizovanie videokonferencie s predsedami sekcií a komisií.
Skonštatovala, že okrem sekcie vysokohorskej turistiky nikto neposlal návrh rozpočtu.
Potrebuje, aby sa pri požiadavke na školenie uvádzal približný počet frekventantov a lektorov.
M. Ziman reagoval na zmienku o odrádzajúcej finančnej náročnosti kurzov, uvedenej
v zápisnici zo zasadnutia sekcie vysokohorskej turistiky zo dňa 19.11.2020. Požiadal
o orientačnú kalkuláciu nákladov na vyškolenie inštruktora po položkách – ubytovanie, strava,
cestové, odmena lektorov a pod. A. Krištofovú zaujímalo, aký je konkrétny prínos inštruktorov
pre KST, ak vyškolenie jedného stojí, podľa výpočtov sekcie VHT, približne 1400 € (s touto
sumou členov VV KST oboznámil Vladimír Gábriš). A. Krištofová ďalej skonštatovala, že
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rozpočet sekcie VHT neznížila o 400 € pre rok 2021, ako je písané v uznesení 25/2020, aby
mala sekcia VHT dosť financií na činnosť aj na školenia. P. Dragúň požiadal, aby sa v rozpočte
KST 2021 zohľadnil jubilejný rok časopisu Krásy Slovenska. Konkrétna suma navýšenia
vyplynie z videokonferencie s redakciou, ktorá sa uskutoční v januári 2021.
3. Turistické značenie ako nehmotné kultúrne dedičstvo
D. Valúch skonštatoval známy fakt, že čo sa týka prostriedkov na turistické značenie, pre KST
je podstatná štátna účelová dotácia. Každoročne sa u ňu KST musí uchádzať a vopred nikdy nie
je jasné, v akom finančnom objeme bude pridelená. Jeden z dlhoročných pracovníkov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý za roky pôsobenia na úrade pozná
problematiku, poradil KST, aby požiadal o zaradenie systému turistického značenia do
kultúrneho dedičstva UNESCO. Ako jeden z argumentov uviedol, že ak by KST bol úspešný,
bol by to významný faktor pre stabilizáciu finančnej podpory od štátu, bez ohľadu na to, ako sa
bude vyvíjať politická situácia v krajine. D. Valúch pripravil žiadosť a konzultoval ju s Klubom
českých turistov (KČT). Je tu predpoklad väčšieho úspechu, ak by oba kluby podali žiadosť
paralelne. KČT nie je proti, v Českej republike sú však iné pravidlá pre prihlasovanie. A
Krištofová navrhla tiež zaoberať sa zápisom ako nehmotného dedičstva aj pre nosičov na
vysokohorské chaty.
4. Krásy Slovenska, aktivity k 100-ročnici
M. Herchl informoval o podujatiach a aktivitách, ktorými sa pripomenie 100 rokov od
založenia časopisu. Uskutoční sa zimné stretnutie čitateľovu časopisu na Chate M.R. Štefánika
a letné stretnutie na Malinom Brde. V rámci publikačnej činnosti je pripravený kompilát
z profilových rozhovorov uverejnených v časopise. V spolupráci so Slovenským múzeom
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa pripravuje putovná a súčasne
elektronická výstava. Je potrebné stretnutia redakčnej rady so zástupcami KST za účelom
spresnenia financií. Ideálne ešte pred Vianocami.
5. Cesta hrdinov SNP, nové formy propagácie
P. Dragúň skonštatoval, že doterajšie snahy spropagovať projekt prostredníctvom umiestnenia
umeleckého diela na trase, zlyhali. KST v minulosti oslovil umeleckú školu, či by v rámci
študijného programu žiaci nepripravili ideový návrh na skulptúru, ktorá bude umiestnená na
niektorom významnom bode Cesty hrdinov SNP. V spolupráci so školou nebolo možné projekt
zrealizovať. Informoval o zámere požiadať sochára Mgr. art. Petra Mészároša o ideový návrh.
Zmienený umelec má rozsiahle a zaujímavé referencie. P. Dragúň predpokladá financovanie prípadnej
realizácie prostredníctvom sponzorov.

6. Rôzne
6.1 Situácia na chatách
J. Polomský informoval o nečakaných opravách na Zbojníckej chate, keď víchor rozbil okno,
I. Fabrícius poskytol rozhovor pre portál hiking.sk.
6.2 Ekonomické otázky
A. Krištofová uviedla, že konateľ spoločnosti HR 2008 Consulting s.r.o., Erik Hanyus,
nezaplatil druhú splátku, ktorá mala byť prevedená do 20.11.2020. Spýtala sa členov
výkonného výboru KST, aký návrh na riešenie odporúčajú. Navrhla osloviť E. Hanyusa
telefonicky aj písomne. M. Ziman navrhol odoslanie upomienky. Všeobecný súhlas. Ďalej
požiadala všetkých, aby si do konca roka zúčtovali cestovné príkazy. K dotácii z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR informovala, že vyúčtovanie naznačuje, že časť
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prostriedkov budeme musieť vrátiť. vyslovila nespokojnosť s tým, že Kalendár podujatí KST
2021 stále nie je dostupný a, podľa jej názoru, nemá zmysel vydávať takú publikáciu v januári,
resp. februári.
6.3 Poisťovňa Union
M. Ziman skonštatoval, že sa zosúladili interpretácie o termíne, od kedy sú poistenci poistení
tak, aby aj členovia klubu Hikemates boli poistení v deklarovanom termíne. Ďalej informoval,
že komunikuje s poisťovňou ohľadom prípravy budúcoročnej zmluvy, ktorá má zahŕňať
vytvorenie nového poistného produktu.
6.4. Služobné cesty
Uznesenie 65/2020: Výkonný výbor KST súhlasí s pracovnými cestami:
• P. Dragúňa z Nitry do Bratislava a späť dňa 10.12.2020, za účelom registrácie KST do
evidencie prijímateľov 2 %, návštevy sochára P. Mészároša stretnutie Predsedu Slovenského
•
•

horolezeckého spolu JAMES a nájomcom V. Beránkom,

A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do Zvolena a späť dňa 1.12.2020 za účelom
doručenia účtovných dokladov audítorovi,
A. Krištofovej z Tekovskej Breznice do Zvolena a späť dňa 7.12.2020 za účelom
prevzatia účtovných dokladov od audítora.

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

6.5. Objednávky
Uznesenie 66/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje nasledovné objednávky:
• 052/2020 na výrobu plakety v kazete, čestné členstvo udelené J. Mikušovej, od
obchodnej spoločnosti Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO:
35774282, DIČ:2020232789.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

6.6. Bulgarian Tourist Union Association
Turistická organizácia Bulgarian Tourist Union Association so sídlom v Sofii oslovila KST,
aby sa stal partnerom projektu s názvom Unlocking Youth Potential, financovaného z Nórskych
európskych fondov (EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment). V náčrte projektu,
ktorý zaslali je uvedené, že pôjde o tvorbu družtiev, ktorá by sa starali o turistické cesty a ich
značenie. Ako príspevok k zníženiu nezamestnanosti mládeže chce projekt pritiahnuť
eurofondy. D. Valúch zmienil, že mu nie je celkom jasné, v čom by spočívalo partnerstvo KST.
Výkonný výbor KST navrhuje projekt slušne odmietnuť.
6.7. Pracovná skupina k návrh stanov KST
D. Valúch informoval o výsledku výzvy, ktorá bola odoslaná predsedom regiónov KST,
možnosti spolupracovať pri príprave stanov KST spôsobom, že región deleguje zástupcu do
pracovnej skupiny. delegovaný bol len zástupca z jedného regiónu, Orava.
6.8. Stretnutie Učebno – metodickej komisie KST
Predseda komisie J. Kompán pripravil a elektronicky odoslal správu o činnosti Učebno–
metodickej komisie KST (UMK). Zároveň požiadal, aby sa zástupca výkonného výboru KST
zúčastnil na on-line zasadnutí UMK za účelom vyjasnenia si nezodpovedaných otázok.
Zasadnutie sa bude konať ešte v decembri, termín oznámi predseda UMK. Program zasadnutia
bude nasledovný: informácia o stave vzdelávania v rámci jednotlivých presunových sekcií KST
za rok 2020 (informujú zástupcovia, resp. predseda UMK), informácie o činnosti UMK za rok
2020 (doplnenie správy pripravenej k valnému zhromaždeniu KST), informácie týkajúce sa
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Informačného systému športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, aktuálny stav
so zápisom odborníkov v športe - preklopenie odborníkov z informačného systému KST,
financovanie, vydávanie osvedčení, spolupráca s vysokými školami, realita, rôzne. P. Dragúň
súhlasil s účasťou na rokovaní UMK.
6.10. Web sídlo KST
Uznesenie 67/2020: Výkonný výbor KST súhlasí aby koncepciu web sídla pripravil Mgr. P.
Dragúň. Výkonný výbor KST ukladá, po odsúhlasení koncepcie propagačnou komisiou KST
a výkonným výborom KST, následný výber dodávateľa.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

Predseda P. Dragúň poďakoval za účasť ukončil videokonferenciu približne o 16:50.

Zapísala: Ida Ovečková
Peter Dragúň
predseda KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV

Prílohy:
1. uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania - dlhodobé úlohy.
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