Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
v Liptovskom Mikuláši 26. septembra 2020
Prítomní:
Členovia VV: P. Dragúň, A. Krištofová, M. Ziman, Ľ. Calpaš, V. Gábriš, J. Polomský.
Prizvaní: A. Mazániková, J. Pullmann, M. Schmidová, D. Valúch.
Ospravedlnil sa: M.Heinrich; ospravedlnenú neúčasť mala aj pravidelne prizývaná
I. Ovečková, ktorá tentokrát počas zasadnutia VV organizačne zabezpečovala prípravu VZ.
Návrh programu podľa pozvánky:
1. kontrola plnenia uznesení VV KST
P. Dragúň, D. Valúch
2. príprava 21. VZ KST – kontrola uznesení 20. VZ KST
P. Dragúň, A. Mazániková
3. plán hlavných podujatí KST na rok 2021
V. Gábriš, D.Valúch,
4. vykonávacie predpisy, doplnenie VP 6 o sekciách a komisiách
M. Heinrich
5. rôzne.
Krátko po 09. 00 h P. Dragúň privítal účastníkov zasadnutia, k navrhnutému programu neboli
pripomienky.
Uznesenie 50/2020: 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: žiadne
k bodu č. 2: uznesenie 20.VZ KST
k bodu č. 3: návrh hlavných podujatí KST 2021
k bodu č. 4: návrh zmeny vykonávacieho predpisu KST č. 6/2011 o sekciách a komisiách
k bodu č. 5: žiadne
1. Kontrola plnenia uznesení výkonného výboru KST
Splnené uznesenia: 44/2017, č. 23, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48/2020
Zrušené uznesenia: 107/2019,12/2020
Uznesenia presunuté do dlhodobých: 49/2020
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 44/2017: VV ukladá sekcii PT pripraviť aktualizáciu dokumentu Zásady zrazov pre
letný zraz peších turistov do konca novembra 2017, ostatným presunovým sekciám do konca
decembra 2017. Z: V. Gábriš, predsedovia presunových sekcií; PT: 31.3.2020
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania
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
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
Termín uplynul, úloha v sklze, pokračuje dolaďovanie.
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): bez nových skutočností.
Uznesenie 107/2019: Výkonný výbor KST súhlasí s nasledovnými odporúčaniami kontrolóra:
1. Doplniť chýbajúce zápisnice 22.1., 12.2., 6.3., 16.4. a 18.6.2019 zo zasadnutí
sekcie značenia k príslušným pokladničným dokladom, alebo zverejniť na
webstránke Sekcie značenia KST.
2. Dodržiavať čl. 7, bodu 4 Vykonávacieho predpisu KST č. 6/2011 o sekciách
a komisiách sekciou značenia.
Stav: Predsedníčka sekcie značenia prisľúbila nápravu do 31.08.2020. Nesplnené. Kontrolórka
navrhuje uznesenie zrušiť, keďže body 1 aj 2 sú zahrnuté v bode b) uznesenia č. 21/2020.
Uznesenie 8/2020: Výkonný výbor KST navrhuje valnému zhromaždeniu KST schváliť správu
o hospodárení za rok 2019 a rozpočet KST na rok 2020.
Stav: vzhľadom na odklad konania VZ na september, termín plynie.

Uznesenie 13/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje delegátov na hlavné podujatia KST:
• 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
Informáciu z priebehu 42. zrazu cykloturistov podal P. Dragúň. Hlavní organizátori J. Pullmann
a J. Haráni v spolupráci s vedením miest Vrútky a Martin preukázali schopnosť improvizovať
a vybočiť zo zaužívaného priebehu aby sa mohol zraz aj pri obmedzujúcich opatreniach
nariadených krízovým štábom SR vôbec uskutočniť. Účasť bola oproti posledným ročníkom
asi tretinová, ale kto prišiel neľutoval. Z hľadiska bezpečnosti na cestách bolo o účastníkov
dobre postarané. Všetci dostali mapu turčianskych cyklotrás, kto chcel, mohol sa pohybovať
individuálne. Celkové hodnotenie: vysoko pozitívne.
Ďalej P.Dragúň informoval o rozhodnutí hlavného organizátora podujatia 7. Lesníckym
chodníkom J. D. Matejovie (Štátne lesy SR) odložiť podujatie v lokalite Kulháň na budúci rok.
V. Gábriš informoval, že ani významné podujatie KČT Pochod za posledním puchýřem sa
v tomto roku neuskutoční. Ohľadom festivalu Ľudia a hory ešte nebolo rozhodnuté.
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 23/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje rozhodnutie spoločnej majetkovej komisie
KST a Slovenského horolezeckého spolku JAMES uskutočniť výberové konania na prenájom
chát v dňoch 7. - 8. 9.2020. Z: J. Polomský, T: 8.9.2020
Stav: realizované, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 24/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje rozhodnutie spoločnej majetkovej komisie
ohľadom výšky nájomného pre nasledujúce roky.
Stav: návrh zaradený do programu 21.VZ KST, schvaľuje VZ.
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 37/2020: Výkonný výbor KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej len KST)
schvaľuje program svojho augustového zasadnutia.
Stav: realizované, vypúšťa sa zo sledovania.
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 €.
Stav: návrh zaradený do programu 21.VZ KST, schvaľuje VZ.

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.
Stav: návrh zaradený do programu 21.VZ KST, schvaľuje VZ.
Uznesenie 40/2020: Výkonný výbor KST pozýva na valné zhromaždenie a) ako čestných hostí:
Ivana Husára, štátneho tajomníka MŠVVaŠ pre šport; Antona Siekela, prezidenta SOŠV; Jána
Holka, predsedu AŠPV SR; Vratislava Chvátala, predsedu KČT; Jerzyho Kaplona, predsedu
PTTK; Helmuta Muntzera, člena výkonného výboru OETK; Antona Paceka, predsedu SHS
JAMES; Michala Káčeríka, prezidenta SVTS; Máriu Grebeňovú-Laczovú, intendantku Rádia
Regina-západ; Daniela Kollára, predsedu redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska a Tomáša
Grmana, administrátora facebookovej komunity KST;
b) Martina Čajku, predsedu nového regiónu KST Šariš.
Stav: realizované, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 41/2020: Výkonný výbor KST prijíma dokument Zásady organizovania zrazov
KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (KST) pre Celoslovenský zraz KST a stretnutie
Turistických oddielov mládeže. Zároveň výkonný výbor KST ukladá zverejniť Zásady na
internetovú stránku KST a súčasne ich poskytnúť ostatným odvetvovým sekciám turistiky (CT,
LT, VT, VhT, JT) ako základ pre aktualizovanie zásad organizovania ich zrazov.
Stav: realizované, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 42/2020: Výkonný výbor KST prijíma a) vykonávací predpis KLUBU
SLOVENSKÝCH TURISTOV (VP KST) č. 2/2020 - Prevádzkový predpis k zabezpečeniu
minimálnych bezpečnostných požiadaviek na zariadenia a prostredie pri práci so zobrazovacími
jednotkami; VP KST č. 3/2020 - Pravidlá postupov zamestnávateľa a zamestnancov pri práci
s bremenami; VP KST č. 4/2020 - Všeobecné pokyny na zaistenie BOZP v organizácii KLUB
SLOVENSKÝCH TURISTOV, občianske združenie; VP KST č. 5/2020 - Vnútorný predpis na
vykonávanie vyšetrenia, či zamestnanci nie sú v pracovnej dobe pod vplyvom alkoholu,
omamných látok alebo psychotropných látok; VP KST č. 6/2020 - Vnútorný predpis na určenie
podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch organizácie; VP KST č. 7/2020 - Spôsob
oboznamovania zamestnancov a vymedzené požiadavky na odbornú spôsobilosť v zmysle
zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov; b) zmenu VP KST č.
21/2011 o ochrane osobných údajov, zmenu VP KST č. 15/2011 o daroch, reklame
a sponzorstve, zmenu VP KST č. 8/2011 o obehu a účtovaní účtovných dokladov, zmenu VP
KST č. 5/2011 o registrácii a o hláseniach odborov, klubov a regiónov a o evidencii fyzických
a právnických osôb v športe.
Stav: Schválené nové VP a zmeny vo VP nadobudli účinnosť. Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 43/2020: Výkonný výbor KST udeľuje Zlatý odznak KLUBU SLOVENSKÝCH
TURISTOV: Dušanovi Reiserovi, členovi klubu LOKO Humenné.
Stav: Schválené ocenenie bolo vystavené a odovzdané. Vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 44/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje nasledovné objednávky:
• internetovú propagáciu KST v roku 2020 na portáli cestovného ruchu www.lexikon.sk
formou priebežného celoročného uverejňovania turistických tém od obchodnej
spoločnosti Astor Slovakia, s.r.o., Benediktiho 5, 811 05 Bratislava, IČO: 36218146, v
cene 400 €,
• dotlač 1000 ks záznamníkov Cesta hrdinov SNP od obchodnej spoločnosti ISMC
Slovakia, s. r. o., Ľ. Fullu 3, 841 05 Bratislava, IČO: 43971202, v cene 708 €.
• Zhotovenie pamätnej plakety pre Poisťovňu UNION, dodávateľ Victory Sport, s.r.o.,
v cene 25,70 €
Stav: realizované, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 45/2020: Výkonný výbor KST súhlasí s pracovnou cestou:

•

04.08.2020, na základe pozvania PTTK, D. Valúch, A.Krištofová, z Bratislavy do
Krakova a späť, účasť na pracovnom stretnutí úvodného zasadnutia štábu 4.
medzinárodného letného zrazu turistov krajín V 4.
Stav: realizované, 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.
Stav: termín plynie.
Uznesenie 47/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje nákup športových potrieb pre sekciu
mládeže KST vo výške 523 € podľa rozpisu, ktorý sekcia predložila podpredsedníčke pre
ekonomiku a marketing. Z.: A. Krištofová, T: 30.9.2020
Stav: realizované, vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie 48/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje členov výberovej komisie pre výber
nájomcov tatranských chát v zložení: P. Dragúň, M. Heinrich, A. Krištofová, J. Polomský, A.
Mazániková. Výberové konanie sa uskutoční 7. – 8. 9. 2020.
Stav: výberové konanie sa uskutočnilo, uznesenie sa vypúšťa zo sledovania
Uznesenie 49/2020: Výkonný výbor KST mení cenu záznamníka Hrady a zámky Slovenska
z pôvodnej, ktorá je uvedená v uznesení č. 35/2020, na novú, vo výške 3 €/ks.
2. Kontrola plnenia uznesení 20.VZ KST
Kontrolórka KST zrekapitulovala uznesenia 20.VZ KST a konštatovala, že úlohy uložené
výkonnému výboru boli splnené.
3. Plán hlavných podujatí KST 2021
K predloženému plánu mal pripomienku P. Dragúň: keďže 7. ročník Lesníckeho chodníka
J.D.Matejovie v lokalite Kulháň bol odložený o rok, zohľadniť to a informovať R KST Žilina
že 8.ročník podujatia, plánovaný na Lesníckom náučnom chodníku Dolná Hora (Rajecké
Teplice), sa tým pádom posúva na rok 2022.
Uznesenie 51/2020: Výkonný výbor KST schvaľuje plán hlavných podujatí na rok 2021
s pripomienkou.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené

4. Doplnenie VP 6 o sekciách a komisiách
V neprítomnosti predkladateľa uviedol zmenu D. Valúch: ide o doplnenie VP 6/2011 o nedávno
konštituovanú sekciu histórie turistiky KST. Návrh bol pripravený už na marcové zasadnutie
VV, ktoré sa v dôsledku proti-COVID opatrení nekonalo. Nedopatrením to potom vypadlo
z programu nasledujúcich zasadnutí a je predložené teraz.
Uznesenie 52/2020: Výkonný výbor KST prijíma zmenu VP KST č. 6/2011 o sekciách
a komisiách.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

5. Rôzne
5.1. Výberové konanie na chatárov.
O priebehu a výsledku výberového konania informovala A.Krištofová. VV vzal informáciu na
vedomie, návrh nájomných zmlúv nájomcov vysokohorských chát bude schvaľovať VZ.
5.2 Inventarizácia chát
A.Krištofová informovala, že počas výberového konania bola zo strany spoluvlastníka (SHS
JAMES) vznesená požiadavka spojiť nové nájomné zmluvy s inventarizáciou na chatách. Je to
určite nutné na Zbojníckej chate, kde dochádza k zmene nájomcu, pre ďalšie tri chaty
v spoluvlastníctve bude záležať od počasia a ďalších okolností (COVID) či sa to stihne pred

nástupom zimných podmienok. Požiadala o rámcové schválenie cesty pre tých členov VV
a KoK, ktorí budú členmi inventarizačných komisií
5.3 Pracovné cesty.
Uznesenie 54/2020: Výkonný výbor KST súhlasí s pracovnou cestou:
• P.Dragúňa 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.
• Členov VV a KoK KST na inventarizáciu vysokotatranských chát (termíny budú
skonkretizované po dohode so zástupcami spoluvlastníka.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

5.4 Propagácia turistiky v kalendári KST a v programoch RTVS
D. Valúch požiadal VV o schválenie objednávok súvisiacich s prípravou kalendára a predniesol
návrh propagačnej komisie poslať banskobystrickému pracovisku RTVS k 30. výročiu relácií
Rádiovíkend a Televíkend Ďakovný list za dlhodobú a systematickú propagáciu turistiky
a činnosti miestnych klubov KST. VV schválil udelenie Plakety KST pre redakciu Televíkendu
(redakcii Rádiovíkendu bola takáto plaketa odovzdaná v roku 2014).
5.5 Objednávky.
Uznesenie 53/2020: 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 €
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené

5.6 Propagácia okrúhleho výročia organizovanej turistiky na Slovensku.
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
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

Stav: na základe pôvodne prijatého uznesenia 12/2020 sa v príprave info letáka pokračovalo, aj
keď uznesenie bolo v auguste „technicky“ zrušené a znovu prijaté dnes, po schválení zmeny vo
VP č.6., pod novým číslom 55/2020. Leták je vytlačený v náklade 250 ks a je pripravený na
distribúciu do regiónov KST prostredníctvom delegátov 21. VZ KST. Uznesenie je splnené,
vypúšťa sa zo sledovania.
5.7 Turistický „V4 summit“ na Chate pod Rysmi, odklad
D.Valúch informoval, že vzhľadom na druhú vlnu proti-COVID opatrení a narastajúce
komplikácie pri prekračovaní štátnych hraníc, bol s partnermi z KČT, PTTK a MTSZ
dohodnutý odklad konzultačného stretnutia, plánovaného na 13.-15. 10.2020, s tým, že pokiaľ
nastane zlepšenie situácie, mohlo by sa konať v júni 2021.
5.8. Spolupráca učebno-metodickej komisie KST s univerzitami.
P.Dragúň pripomenul zatiaľ nepodpísanú Dohodu o spolupráci s Prešovskou univerzitou,
požiadal sekretariát urgovať urýchlenie podpisu dohody.
5.9 Ocenenia
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.
ZA – 6 , proti - 0, zdržal sa – 0; schválené.

5.10 Termíny zasadnutí VV do konca roku.
Október – s ohľadom na zaneprázdnenosť viacerých členov VV v inventarizačných komisiách
zasadnutie nebude; november – 18.11.2020 ; december – 9.12.2020.
Vzhľadom na nadväzujúci program – rokovanie 21. valného zhromaždenia KST, predsedajúci
ukončil zasadnutie približne o 12.00 hod.
Zapísal: D.Valúch
Peter Dragúň
predseda KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV

Prílohy:
1. prezenčná listina,
2. uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania - dlhodobé úlohy.

