Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej rady Klubu slovenských turistov v Martine, dňa 21.apríla 2012

Zápisnica z rokovania Ústrednej rady Klubu slovenských turistov,
21. apríla 2012 v Martine
Prítomní
členovia ÚR: Andrási Stanislav, predseda sekcie mládeže; Ballo Ivan, RR Michalovce; Belás Martin,
poverený vedením ÚMK; L.Bílek (poverený zastupovaním) RR Bardejov; Fábryová Erika,
podpredsedníčka VV, ekonomická komisia; Fiľakovský Juraj, RR Prešov; Heinrich Marek,
podpredseda VV, organizačná komisia; Herchl Miroslav, členVV, RR Trnava, majetková komisia;
Hreha Ján, RR Vranov nad Topľou; Hudák Štefan, za RR Martin; Choma Martin, RR Bardejov;
Chovanec Marián, RR Trenčín; Jendželovská Zuzana, za RR Bratislava; Jeremiáš Vojtech, RR
Spišská Nová Ves, sekcia VhT; Kajda Štefan, RR Trebišov; Kaliský Dušan, RR Banská Bystrica;
Király Ondrej, RR Rimavská Sobota; Krátky Emanuel, RR Žiar nad Hronom; Kubáň Augustín
(poverený zastupovaním) RR Považská Bystrica; Kuiš Štefan, podpredseda VV; Kunák Ján, RR Stará
Ľubovňa; Labaj Štefan, RR Považská Bystrica; Ľupták Ján, RR Nitra; Markušovský Martin, RR
Rožňava; Mitaľ Jozef, sekcia LT; Molnár Ladislav, poverený za RR Košice-mesto; Mužík Štefan, za
RR Žilina; Ollé Alexander, RR Dunajská Streda; Perhala Peter, predseda VV, medzinárodná komisia;
Petrík Marián, klasifikačná komisia; Poracký Peter, RR Dolný Kubín; Povoda Vladimír, člen VV,
Racek Jindrich, sekcia PT; Reiser Dušan, RR Humenné; Hasák Anton (poverený zastupovaním),
sekcia CT; Šinka Ivan, RR Veľký Krtíš; Škutová Eva, RR Zvolen, sekcia značenia; Šoffa Jozef, sekcia
VT; Valúch Dušan, propagačná komisia; Vereščák Ján, RR Svidník-Stropkov; Vlčej Jozef, RR Senica;
Žabka František, RR Čadca;
prizvaní: Fehérpataky Vladimír, člen RK; Mazániková Anna, člen RK; Pullmann Ján, predseda RK,
Perhala Peter, konateľ spoločnosti TURSERVIS KST, s.r.o.
pracovníci sekretariátu KST: Luhová Anna, Ovečková Ida, Valúch Dušan
Neprítomní: Cigánik Jozef, RR Liptovský Mikuláš; Dorniak Jozef, RR Lučenec; Dragúň Peter, RR
Topoľčany; Dzugas Karol, RR Košice-okolie; Guldan Arnošt, člen VV; Hučko Michal, sekcia JT;
Chovan Matúš, RR Prievidza; Majchútová Miroslava, sekcia KaK; Martinček Pavol, RR Komárno;
Paulíny Viliam, RR Levice; Pavlovič Marián, RR Malé Karpaty; Štefák Juraj, sekcia TZP; Žilka
Milan, RR Poprad; Kollárová Zuzana, redakcia Krás Slovenska.
Program:

1/ Otvorenie (14.00 h)
P. Perhala
2/ Schválenie programu, predsedníctva,
Mandátovej komisie, návrhovej komisie a komisie
pre tajné hlasovanie
P. Perhala
3/ Kontrola uznesení z ÚR KST 3.12.2011
M. Heinrich
4/ Správa mandátovej komisie
predseda MK
5/ Správa o činnosti KST za rok 2011
P. Perhala
6/ Správa o hospodárení za rok 2011
E. Fábryová
7/ Správa revíznej komisie KST za rok 2011
J. Pullmann
8/ Návrh rozpočtu KST na rok 2012
E. Fábryová
9/ Návrh na udelenie ocenení
P. Perhala
10/ Návrh na zmenu stanov KST
M. Heinrich
11/ Návrh na zmenu vykonávacích predpisov KST o členstve,
Volebný poriadok, o sekciách a komisiách, o cestovných
náhradách, o revíznej komisii, o daroch a inzercii
M. Heinrich
12/ Návrh na poverenie člena VV pre sekcie do konca
funkčného obdobia; návrhy na doplnenie komisií
P. Perhala
13/ Návrh rukoväte slovenských zrazov (zrazy a stretnutia TOM) Š. Kuiš
14/ Diskusia
15/ Návrh uznesenia
predseda NK
16/ Ukončenie
P. Perhala
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1/ Otvorenie
Rokovanie o 14.00 otvoril predseda KST Peter Perhala. Privítal členov ÚR a prizvaných v aule SOŠD.
Zmienil sa o čerstvo uzavretej spolupráci s agentúrou Inventi pri propagácii výživových doplnkov
GERIAVIT PHARMATON, posilňujúcich imunitu a výkonnosť aj vo vyššom veku, posmelil členov
ÚR k ich užívaniu na podporu turistickej kondície.
2/ Schválenie programu, predsedníctva, mandátovej komisie, návrhovej komisie a komisie pre tajné
hlasovanie (P.Perhala)
2.1 Návrh programu: k programu podľa pozvánky mala pripomienku/doplňujúci návrh E. Škutová –
požiadala o rozšírenie bodu 11 – o zaradenie VP o náhradách v turistickom značení. Predsedajúci dal
najprv hlasovať o pôvodnom návrhu programu. Výsledok: 2 hlasy proti, 2 sa zdržali, ostatní za.
Väčšinou hlasov bol schválený program podľa pozvánky; hlasovanie o zmene-doplnení programu
podľa návrhu E. Škutovej sa tým stalo bezpredmetné.
2.2 Návrh pracovného predsedníctva: P. Perhala navrhol, aby pracovné predsedníctvo tvorili predseda
a podpredsedovia VV - P. Perhala, E. Fábryová, M. Heinrich, Š. Kuiš. Hlasovanie: nikto proti, 2 sa
zdržali, ostatní za; schválené väčšinou hlasov.
2.3 Návrh zloženia mandátovej komisie (MK): P. Perhala predniesol návrh, aby MK pracovala v zložení
J.Vereščák, M.Herchl, Š.Mužík. Hlasovanie: nikto proti, 4 sa zdržali; schválené väčšinou hlasov.
2.4. Návrh zloženia návrhovej komisie (NK): P. Perhala predniesol návrh, aby NK pracovala v zložení
M.Markušovský, J.Vlčej, V.Povoda. Hlasovanie: nikto proti, 2 sa zdržali; schválené väčšinou hlasov.
2.5 Návrh komisie pre tajné hlasovanie (KTH): P.Perhala predniesol návrh, aby KTH pracovala
v zložení J.Fiľakovský, J.Kunák, L.Bílek. Hlasovanie: nikto proti, 2 sa zdržali; schválené väčšinou
hlasov.
3 / Kontrola plnenia uznesení z Ústrednej rady KST konanej 3.12.2011 (M.Heinrich)
Predchádzajúce rokovanie ÚR uznesením zaviazalo VV KST zabezpečiť zhotovenie a zverejnenie
zápisnice do 30 dní. Stav: uznesenie bolo splnené.
4/ Správa mandátovej komisie
Predseda mandátovej komisie J.Vereščák informoval o účasti na rokovaní ÚR: z 53 pozvaných je 46
prítomných; konštatoval, že ÚR je s 86,79 %-nou účasťou uznášania schopná.
5/ Správa o činnosti KST za rok 2011

Správu o činnosti Klubu slovenských turistov predniesol P.Perhala, zdôraznil dohody a zmluvy,
ktoré sa podarilo dotiahnuť do podpisu od predchádzajúceho rokovania ÚR 3.12.2011: Dohoda
o spolupráci KST so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK), ktorá garantuje 25 %-nú
zľavu pre účastníkov vybraných podujatí (pri nákupe spiatočného cestovného lístka), dokonca
bez ohľadu na to či sú členmi KST; Memorandum o spolupráci KST so Slovenskými
elektrárňami,a.s. pri ďalšom dopĺňaní vybavenia vysokohorských chát KST obnoviteľnými
zdrojmi elektrickej energie (fotovoltika pre Chatu pod Rysmi, Téryho chatu, Zbojnícku chatu
a Chatu M.R.Štefánika, MVE pre Chatu pri Zelenom plese); Memorandum o spolupráci
magistrátu hlavného mesta Bratislava s predstaviteľmi vodáckeho športu pri riešení re-lokácie
lodeníc na pravom brehu Dunaja na nové miesto po prúde, ak mesto začne s budovaním novej
vybavenosti oproti Eurovea na petržalskom nábreží, medzi Starým mostom a mostom Apollo;
Zmluva s agentúrou INVENTI (Geriavit Pharmaton); Dohoda o spolupráci KST s Trnavským
samosprávnym krajom. ÚR vzala správu na vedomie.

6/ Správa o hospodárení KST za rok 2011 (E.Fábryová)
Správu predložila podpredsedníčka pre ekonomiku a marketing E. Fábryová, najprv sama
komentovala niektoré významnejšie položky potom dala priestor na otázky z pléna. Otázky

smerovali prevažne k špecifikácii niektorých ďalších položiek, zodpovedali P.Perhala a E. Fábryová.
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D.Kaliský sa zaujímal, kedy bude ÚR predložené hospodárenie TURSERVIS, s.r.o. Odpoveď: Eseročka
má viac záväzkov než príjmov, postupné umorovanie pôžičiek sa rieši vzájomným započítavaním
pohľadávok, finančný tok z KST do Turservisu neprebiehal. J.Lupták (NR) sa zaujímal aké boli investície
na Skalke. Odpoveď: žiadne, všetky disponibilné zdroje v priebehu roka 2011 išli na ukončenie
rekonštrukcie Chaty pod Rysmi. Po diskusii vzala ÚR správu o hospodárení na vedomie.
7/ Správa revíznej komisie
Správu predniesol predseda RK Ján Pullmann. ÚR vzala správu na vedomie.
8/ Návrh rozpočtu KST na rok 2012
Návrh predniesla podpredsedníčka pre ekonomiku a marketing E. Fábryová. Po krátkej diskusii sa
o návrhu hlasovalo, s výsledkom: 43 hlasov za, nikto proti, nikto sa nezdržal. ÚR jednomyseľne
schválila návrh rozpočtu KST na rok 2012.
9/ Návrh na udelenie ocenení
P.Perhala informoval , že od minulého zasadnutia ÚR boli písomne podané 3 návrhy na ocenenia nad
rámec kompetencie výkonného výboru:

Meno oceneného
Matúš Chovan
prof. Ivan Zapletal
doc. Arnošt Guldan

Návrh doručený od
RR Prievidza
VV KST
VV KST

Navrhované ocenenie
plaketa Alojza Lutonského
plaketa Alojza Lutonského
medaila Miloša Janošku

Po oboznámení s odôvodnením sa o návrhoch hlasovalo jednotlivo:
9.1 Udelenie plakety A. Lutonského Matúšovi Chovanovi: proti nikto, zdržali sa 3, za 35; ocenenie
M.Chovana bolo schválené.
9.2 Udelenie plakety A. Lutonského prof. Ivanovi Zapletalovi: schválené jednomyseľne.
9.3 Udelenie medaile M. Janošku doc.Arnoštovi Guldanovi: schválené jednomyseľne.
O slovo požiadal D.Kaliský a v súlade s novým VP navrhol v prípade A.Guldana doplniť najvyššie
ocenenie - čestné členstvo KST. O návrhu sa hlasovalo, s výsledkom: schválené jednomyseľne.
Ocenenia schválené na ÚR 3.12.2011 a 21.4.2012 budú odovzdané na VZ KST 22.4.2012
10/ Návrh na zmenu stanov
Návrh predniesol predkladateľ – podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu JUDr. M. Heinrich.
S pozmeňujúcimi návrhmi vystúpil D.Kaliský. O návrhoch sa hlasovalo, jeden z nich bol prijatý.
ÚR odporúča aby VZ schválilo zmenu stanov v predloženom znení s jednou úpravou v čl. I, odst. 2
– vypustiť „roky 1921, 1991“ .
11/ Návrh na zmenu vykonávacích predpisov
Návrh predniesol predkladateľ – podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu JUDr. M. Heinrich.
VP Volebný poriadok
P.Perhala mal pozmeňujúci návrh - doplnenie názvu, vymedzujúceho agendu jednotlivých členov
výkonného výboru (podobne, ako je to u podpredsedov); hlasovalo sa, s výsledkom: 39 x za, nikto
proti, 1 sa zdržal. ÚR schválila VP Volebný poriadok s doplnením názvu členov VV: člen VV pre
značenie, mládež a cestovný ruch, člen VV pre činnosť (presunové prostriedky) a propagáciu, člen VV
pre program (turistiku), kvalifikáciu a klasifikáciu.
VP o cestovných náhradách
Jeden pozmeňujúci návrh z pléna: likvidátor nie je povinný, ale „má právo“ kontrolovať použitie
dopravného prostriedku; hlasovalo sa, s výsledkom: 38 x za, nikto proti, 1 sa zdržal. ÚR schválila VP
O cestovných náhradách s odhlasovaným doplnkom.
VP o členstve
Po diskusii D.Kaliského s predkladateľom sa hlasovalo o predloženom návrhu, s výsledkom 42 za, 1
proti, 1 sa zdržal. ÚR schválila VP o členstve bez pripomienok.
VP o daroch a inzercii – schválený bez pripomienok.
VP o revíznej komisii – schválený bez pripomienok.
VP o sekciách a komisiách
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Z pléna zazneli spresňujúce pripomienky, o ich zapracovaní sa hlasovalo „an blok“ s výsledkom: nikto
proti, nikto sa nezdržal. ÚR schválila VP o sekciách a komisiách s pripomienkami.
12/ Návrh na poverenie člena VV pre sekcie do konca funkčného obdobia, voľba

predsedu učebno-metodickej komisie, doplnenie propagačnej a ekonomickej komisie

Najprv sa hlasovalo o tom, aby sa k uvedeným personálnym návrhom hlasovalo v tajnom hlasovaní.
Tento procedurálny návrh bol schválený jednomyseľne. Potom prebehlo tajné hlasovanie o poverení
Zuzany Jendželovskej pracovať vo VV do konca funkčného obdobia. Predseda komisie pre tajné
hlasovanie J. Fiľakovský po zrátaní a kontrole odovzdaných hlasovacích lístkov oznámil výsledok:
z 53 pozvaných delegátov odovzdalo hlasovací lístok 39, z toho bolo 37 platných hlasov.
ÚR schválila Z. Jendželovskú za členku VV pre sekcie do konca funkčného obdobia.
V druhom tajnom hlasovaní sa hlasovalo o všetkých ostatných návrhoch. Výsledok: 39 odovzdaných
hlasov, z toho pre Martina Belása za predsedu učebno-metodickej komisie (UMK) – 38 platných
hlasov za, pre doplnenie Michala Hučka do propagačnej komisie (PK) 37 platných hlasov za, pre
doplnenie Kataríny Martonovej do PK 36 platných hlasov za, pre doplnenie Sone Mäkkej do PK 33
platných hlasov za, pre doplnenie Jozefa Polomského do ekonomickej komisie (EK) 32 platných
hlasov za.
ÚR schválila a) M. Belása za predsedu UMK, b) doplnenie M.Hučka, K.Martonovej a S. Mäkkej do
PK, c) doplnenie J. Polomského do EK.
13/ Návrh rukoväte slovenských zrazov
Materiál uviedol podpredseda VV pre turistiku a medzinárodné vzťahy Š.Kuiš. Zdôraznil, že materiál
nemá organizátorom, najmä tým menej skúseným prinášať stres z toho, že niečo je inak, naopak, má
byť pomôckou, aby sa v príprave na nič dôležité nezabudlo. Prihlásilo sa viacero diskutérov,
polemizujúcich najmä o vhodnosti navrhnutých názvov pre zrazy v jednotlivých presunoch. Po
diskusii sa hlasovalo, s výsledkom: 33 hlasov za, nikto proti, zdržali sa 4. ÚR schválila rukoväť
slovenských zrazov pre zrazy sekcie pešej turistiky a sekcie mládeže.
14/ Záverečná diskusia
Do záverečnej diskusie sa písomne prihlásilo 11 diskutérov.
14.1 E. Fábryová, podpredsedníčka VV; predniesla návrh na udelenie odmeny predsedovi KST
P.Perhalovi. Odôvodnenie: hoci ide o neplatenú funkciu, P.Perhala ju vykonáva takpovediac na plný
úväzok a výsledky jeho úsilia sú viditeľné. Navrhuje udeliť predsedovi odmenu 500 € „čistého“, t.j. po
zdanení. O návrhu sa hlasovalo na záver diskusie.
14.2 D. Reiser, RR Humenné; vystúpil s požiadavkou väčšej pružnosti výkonného výboru aj
sekretariátu pri reakcii na podnety a požiadavky z RR KST, konkrétne išlo o to, že sa zaujímal
o možnosť vystavenia Ďakovného listu/Poďakovania v mene RR, na čo nedostal odpoveď. Teraz mu
odpovedal P.Perhala, že na to bude vytvorená možnosť pri tvorbe nového návrhu ĎL, na ktorom práve
robí propagačná komisia. D.Reiserovi odpoveď postačovala.
14.3 J. Fiľakovský, RR Prešov; predniesol dva návrhy
- sústrediť kompletnú sadu aktualizovaných VP do šanonu, ktorý by dostala každá regionálna rada;
odpovedal M.Heinrich: revízia VP bude ukončená v decembri 2012, potom je to aktuálne.
- aktualizovať dnes už 10-ročné vydanie máp ShoCart, keďže mapy z VKÚ Harmanec boli za ten čas
spresňované, niektoré už 2x. Odpovedal P.Perhala: ShoCart už nie je partnerom KST, máme záujem
o dohodu s VKÚ Harmanec. J.Fiľakovskému odpovede postačovali.
14.4 J.Vereščák, RR Svidník – Stropkov; informoval o príprave 4. Stretnutia priaznivcov KST na
Bani, zdôraznil, že o kvalite takéhoto podujatia nerozhoduje nadmorská výška, všetkých pozval.
14.5 J. Mitaľ, sekcia LT; mal vo svojom príspevku viacero tém. Požadoval, aby na Poverenie KST
pre RR Kysuce a obec Oščadnica na usporiadanie zimného zrazu 2013, nadviazala zmluva
o poskytnutí príspevku 1 500 € z rozpočtu KST pre organizátorov. Požadoval informáciu, či zmluva
medzi KST a VÚC Žilina zahŕňa spoluprácu na lyžiarskom značení , alebo to vypadlo. Sekcia LT má
pripravený návrh metodiky skráteného školenia, komu ho má predložiť na schválenie? Zimný zraz
KST v roku 2014 usporiada RR Bardejov. K situácii v sekcii - dotkli sa ho výhrady RR Prešov
a predsedu klasifikačnej komisie proti novým členom, tí sú znechutení a zvažujú či v sekcii zostanú.
Na príspevok bolo odpovedané, najprv reagoval P.Perhala, potvrdil, že spôsob konštituovania nového
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zloženia LT pod predsedníctvom J.Mitaľa bol v poriadku. Ďalej potvrdil, že zmluva o poskytnutí
príspevku organizátorom 47. SZZT bude vystavená, návrh metodiky skráteného školenia cvičiteľov
LT treba predložiť predsedovi ÚMK. Krátko reagoval aj J.Fiľakovský – ako predseda RR Prešov sa
cítil obídený, keď zrazu videl v obsadení sekcie LT ľudí z odborov prešovského regiónu, stačí mu toto
vysvetlenie.
14.6 V.Jeremiáš, sekcia VhT; informoval o situácii v sekcii, odmietol obavy že by hrozila nejaká
generačná priepasť, sekcia funguje spoľahlivo a vychováva si tých, čo prevezmú štafetu od súčasného
vedenia. Vyjadril sa k príprave rukoväte zrazov: zraz VhT necirkuluje medzi regiónmi ako je to
v prípade letných a zimných zrazov, tam to robí vždy niekto iný a rukoväť zrazov je opodstatnená, čo
ale nie je prípad zrazu VhT (a trebárs aj vodáckeho zrazu), kde má prípravu na starosti dlhoročne
fungujúci tím. Pripomenul zmenu miesta tohoročného zrazu VhT - zrazové centrum sa presúva zo
Štrby do Tatranskej Lomnice, kde je síce o niečo menšia kapacita, ale lepšie podmienky.
14.7 E.Škutová, sekcia značenia; vyjadrila nespokojnosť s tým, že sekciou značenia pripravený VP
o náhradách pri značení nebol zahrnutý na prerokovanie a z čisto formálneho dôvodu (nedodržanie
termínu predloženia) bol odročený až na program koncoročnej ÚR, vníma to ako schválnosť zo strany
podpredsedu pre organizáciu a legislatívu M.Heinricha, ktorý podľa nej nechápe praktické dopady
a súvislosti. Na príspevok bolo odpovedané, reagoval M.Heinrich: prekvapilo ho otočenie
argumentácie predsedníčky sekcie značenia proti nemu, nemá voči nikomu osobnú predpojatosť, chce
len aby všetci brali vážne termínové lehoty na prípravu a prerokovanie dokumentov, lebo keď sa to
nedodržuje, príprava je nedostatočná a odrazí sa to na kvalite VP. Reagoval p. Bílek – značkári
potrebujú značkovať, VP mal ísť na schválenie. Reagoval aj P.Perhala – z poverenia VV otvoril
otázku spôsobu práce a celkovej situácie v sekcii značenia, kde v poslednej dobe neklape všetko tak
ako by malo. Prichádzajú sťažnosti členov sekcie na štýl práce predsedníčky, na dlhodobo chýbajúce
zápisnice zo zasadnutí sekcie, na neriešenie úloh značenia pre cyklo a lyžiarsku turistiku. Položil
otázku, ako prebieha personálne dopĺňanie nefungujúcich regionálnych komisií značenia, postráda
vyjadrenie sekcie k námetu D.Kaliského na redukciu TZT. E.Škutová priznala meškajúce zápisnice,
ostatné výčitky považuje za obštrukčné. Kritizovala snahu riešiť veci „od stola“, bez hlbšej znalosti
reality.
14.8 M. Petrík, klasifikačná komisia; dodatočne zareagoval na vystúpenie J.Mitaľa – za sekciu LT bol
do klasifikačnej komisie nominovaný človek bez akejkoľvek znalosti problematiky, ale vyštvaný
nebol. Keď zistil, že tomu nerozumie, sám odišiel.
14.9 J. Šoffa, sekcia VT; venoval sa situácii v RR Košice-mesto, z ktorej je znechutený. Dáva za vinu
dlhoročnému funkcionárovi Š.Kuišovi, že to dospelo do dnešného stavu, podozrieva ho z podieľania
sa (aj keď len pasivitou) na tom, že košickí turisti prišli o Chatu na Prednej holici. Má mu za zle, že
nekomunikuje, svoj návrh, aby valné zhromaždenie odvolalo Š. Kuiša z VV KST, nestiahol. Na
príspevok bolo odpovedané, reagoval P.Perhala, ktorý prečítal stanovisko L.Molnára, v súčasnosti
povereného predsedu KTMK - doterajšie šetrenie vo veci odpredaja Chaty na Prednej holici
nepotvrdili, že by v tom bol Š. Kuiš osobne zaangažovaný, výhrady voči nemu má L.Molnár aj
naďalej, no nie sú takého druhu, aby trval na jeho odvolaní. Reagoval Š.Kuiš – stručne zhrnul svoje
vnímanie prípadu odpredaja chaty, odmietol obvinenia z priamej alebo nepriamej spoluúčasti.
Pripustil, že funkcionársky aktív v Košiciach je rozložený, mrzí ho, že tomu nedokázal zabrániť, ale
zdôraznil, že to ani nezavinil. Ak teraz niekto tlačí na jeho odvolanie, alebo chce aby odstúpil sám,
odmieta vyhovieť tomuto tlaku, svedomie má čisté. Reagoval M.Heinrich – vysvetlil, že z procesného
hľadiska môže návrh na odvolanie člena VV predniesť na VZ len delegát VZ s hlasom rozhodujúcim.
Keďže J. Šoffa je členom ÚR, ale nie je delegátom VZ, návrh na odvolanie Š.Kuiša zaznie na VZ len
v takom prípade, ak si ho osvojí niekto z delegátov. J.Šoffa k tomu poznamenal, že chcel vo svojom
príspevku ďalej komentovať aj celkový stav, jednak vo vodnej turistike, jednak v turistickom hnutí
ako takom, ale stráca záujem, keď jeho podnety nemajú odozvu. Načo sekcia vypracuje podklady do
rozpočtu, keď to potom nie je zohľadnené, načo od neho niekto mámi písomný elaborát o príprave
zrazov, keď je to tak ako povedal šéf VhT. Predsedovia sekcií by podľa neho mali byť prizývaní na
zasadnutia VV častejšie.
14.10 A. Kubáň, RR Považská Bystrica, odviedol pozornosť na inú tému – zvyšovanie členských
poplatkov. Vyjadril názor, že je zvyšovanie neopodstatnené, ak za to člen KST nemá nové výhody,
napríklad pripoistenie na zásah horskej služby o ktorom pred časom bola reč, ale nejako to stíchlo. Na
príspevok bolo odpovedané, reagoval P.Perhala: aj keď diskusný príspevok A. Kubáňa nebol
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prihlásený písomne, vyjadrí sa k nemu, lebo otvoril tému s ktorou sám chcel vystúpiť. Na jednej strane
je tu pobúrenie z toho, že sa zvyšuje členské, na druhej strane sklamanie, že nemáme pripoistenie.
Treba si však uvedomiť, že tie dve požiadavky sú nezlučiteľné. Napríklad poisťovňa UNION by nám
spravila pripoistenie za 15 €, ak by sa prihlásilo 15 000 členov. Ukazuje sa však, že reálne by
o pripoistenie na zásah horskej služby malo záujem maximálne 2 000 členov, lenže pre takýto počet
by pripoistenie stálo už 40 €. Sotva sa dá takýto poistný produkt ponúkať v organizácii, kde členovia
nevedia stráviť ani zvýšenie celoročného členského z 5 na 7 €.
14.11 S. Andrási, sekcia mládeže; prihlásil sa do diskusie s apelom na predsedov RR. Pripomenul, že
situácia v turistike mládeže už dlhšie trpí tým, že klesá členská základňa, mnohé TOM-y zanikli.
Požiadal predsedov RR, aby mu pomohli zmapovať súčasný stav, aby na sekciu mládeže nahlásili
ktoré TOM-y v ich regióne fungujú. Rovnako aj aktívne turistické krúžky na školách, ak o takých
vedia, hoci aj nie pod hlavičkou KST, môžeme sa pokúsiť ich získať.
14.12 L.Bílek, RR Bardejov; Prihlásil sa do diskusie s otázkou ako teda vlastne majú značkári
postupovať pri vykazovaní značkárskej činnosti a vystavovaní dokumentácie, keď starý predpis už
vraj neplatí a teraz sa dozvedá, že ani nový ešte nie je platný. Ako teda majú značkovať? Alebo radšej
neznačkovať? Na príspevok bolo odpovedané, reagovala E. Fábryová, otázka podľa nej takto nestojí.
Dohody o vykonaní práce umožňujú značkárom pracovať bez ohľadu na to, či platí starý, alebo nový
vykonávací predpis.
Keďže sa do diskusie nikto ďalší písomne neprihlásil, vzhľadom na pokročilý čas predsedajúci
diskusiu ukončil s tým, že dal hlasovať o návrhu E. Fábryovej, ktorý zaznel v úvode – o odmene pre
predsedu KST P. Perhalu. Výsledok: za návrh 33 hlasov, nikto proti, 2 sa hlasovania zdržali. Ústredná
rada schválila P.Perhalovi vyplatenie odmeny vo výške 500 € po zdanení.
15/ Návrh uznesenia
Predseda návrhovej komisie M. Markušovský prečítal návrh uznesenia Ústrednej rady. Po krátkej
spresňujúcej diskusii k niektorým formuláciám sa hlasovalo o uznesení ako celku, s výsledkom: nikto
proti, nikto sa nezdržal, 35 hlasov za; uznesenie z rokovania ÚR bolo jednomyseľne prijaté.
16/ Záver
Prijatím uznesenia bol program ÚR vyčerpaný, predseda všetkým poďakoval za aktívnu účasť.
Zapísal: D. Valúch

Overil: Peter P e r h a l a
predseda KST

PRÍLOHA:
Uznesenie z rokovania ÚR KST 21.4.2012

UZNESENIE
ÚSTREDNEJ RADY KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZO DŇA 21. APRÍLA 2012 V MARTINE-PRIEKOPE
Ústredná rada Klubu slovenských turistov (ďalej len KST) na svojom zasadnutí 21. apríla 2012 v
Martine – Priekope
A/ berie na vedomie
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• správu o činnosti KST za rok 2011 prednesenú predsedom KST Petrom Perhalom a predsedami
sekcií a komisií KST,
• správu o hospodárení za rok 2011,
• správu revíznej komisie KST za rok 2011,
• stav plnenia úloh uložených výkonnému výboru Ústrednou radou KST v decembri 2011.
B/ schvaľuje ocenenia:
Meno oceneného
doc. Ing. Arnošt Guldan
CSc.
doc. Ing. Arnošt Guldan
CSc.
Prof. Ing. Ivan Zapletal
DrSc.
Matúš Chovan

Návrh doručený od

Navrhované ocenenie

VV KST

medaila Miloša Janošku

RR BB

Čestné členstvo v KST

VV KST

plaketa Alojza Lutonského

RR Prievidza

plaketa Alojza Lutonského

C/ schvaľuje
C.1.
návrh rozpočtu na rok 2012
C.2.
zmenu stanov s doplnkami. ÚR odporúča schváliť zmenu stanov KST s nasledovným doplnkom:
vypustiť čl. I., odst. 2 : „roky 1921, 1991“
C.3.
zmenu, alebo nové vykonávacie predpisy KST (ďalej len VP):
• o členstve (zmena VP), schválený bez pripomienok,
• volebný poriadok, (zmena VP), schválený s doplnením názvu členov výkonného výboru (ďalej
len VV) nasledovne: člen VV pre značenie, mládež a cestovný ruch; člen VV pre činnosť
(presunové prostriedky) a propagáciu; člen VV pre program (turistika), kvalifikácia a klasifikácia;
• o sekciách a komisiách, (nový VP), schválený s doplnkami: doplnenie sekcií sekcia
vysokohorská, sekcia značenia, sekcia mládeže, sekcia zdravotne postihnutých; ďalej v časti
pôsobnosť sekcii doplniť „lyžiarska“; „zdravotne postihnutí“; „jazdecká a „cyklo“; v texte
uvádzať vždy pri regionálnych radách pojem „komisie“ a u výkonného výboru pojem „sekcie“.
Vyškrtnúť spoluprácu sekcie značenia s Milovníkmi prírody.
• o cestovných náhradách, (nový VP), schválený s doplnkom: „likvidátor má právo kontrolovať
použitie motorového dopravného prostriedku“
• o revíznej komisii, (nový VP), schválený bez pripomienok
• o daroch a inzercii, (nový VP), schválený bez pripomienok.
C.4.
Schvaľuje rukoväť slovenských zrazov pre zrazy sekcie pešej turistiky a sekcie mládeže.
D/ ukladá výkonnému výboru KST
zaoberať sa námetmi z diskusie na rokovaní Ústrednej rady KST.
T: do konania ďalšej Ústrednej rady KST
E/ zvolila nových členov KST do
E.1.
Propagačnej komisie KST:
• Hučka Michala, člen
• Martonovú Katarínu, člen
• Mäkkú Soňu, člen
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E.2.
Ekonomickej komisie KST:
• Polomského Jozefa, člen
E.3.
Učebno-metodickej komisie KST:
• Belás Martin, predseda
F/ poveruje do skončenia funkčného obdobia funkciou člena Výkonného výboru KST pre sekcie
Zuzanu Jendželovskú
G/ na návrh podpredsedníčky Výkonného výboru KST Eriky Fábryovej schvaľuje uzatvoriť
dohodu o vykonaní práce pre predsedu KST Petra Perhalu a vyplatiť dohodnutú odmenu vo výške
500 € (netto).

Návrhová komisia v zložení:
predseda: Martin Markušovský
člen: Jozef Vlčej
člen: Vladimír Povoda
V Martine, 21.4. 2012
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