Zápisnica Ústrednej rady Klubu slovenských turistov (IČO: 00688312, DIČ: 2020898935, IČ DPH: SK
20208989) zo dňa 3. decembra 2011 v Martine

Zápisnica z rokovania Ústrednej rady Klubu slovenských turistov,
3. decembra 2011 v Martine
Prítomní členovia ÚR: Ballo Ivan, RR Michalovce; Dorniak Jozef, RR Lučenec; Dragúň Peter, RR
Topoľčany; Fábryová Erika, podpredsedníčka VV, ekonomická komisia; Fiľakovský Juraj, RR
Prešov; Heinrich Marek, podpredseda VV, organizačná komisia; Herchl Miroslav, členVV, RR
Trnava, majetková komisia; Hudák Štefan, RR Martin; Choma Martin, RR Bardejov; Lomnický
Milan, poverený za RR Prievidza; Jeremiáš Vojtech, RR Spišská Nová Ves, sekcia VhT; Kaliský
Dušan, RR Banská Bystrica; Király Ondrej, RR Rimavská Sobota; Krátky Emanuel, RR Žiar n.
Hronom; Kuiš Štefan, podpredseda VV; Kunák Ján, RR Stará Ľubovňa; Labaj Štefan, RR Považská
Bystrica; Mitaľ Jozef, sekcia LT; Molnár Ladislav, poverený za RR Košice-mesto; Ollé Alexander,
RR Dunajská Streda; Perhala Peter, predseda VV, medzinárodná komisia; Petrík Marián, klasifikačná
komisia; Poracký Peter, RR Dolný Kubín; Povoda Vladimír, člen VV, RR Martin; Racek Jindrich,
sekcia PT; Reiser Dušan, RR Humenné; Rusnák Ernest, sekcia CT; Škutová Eva, RR Zvolen, sekcia
značenia; Šoffa Jozef, sekcia VT; Valúch Dušan, propagačná komisia; Vereščák Ján, RR SvidníkStropkov; Žabka František, RR Čadca; Žilka Milan, RR Poprad.
Neprítomní: Andrási Stanislav, sekcia mládeže; Balog Martin, RR Vranov n. Topľou; Cigánik Jozef,
RR Liptovský Mikuláš; Dzugas Karol, RR Košice-okolie; Guldan Arnošt, člen VV; Hučko Michal,
sekcia JT; Chovanec Marián, RR Trenčín; Jendželovská Zuzana, RR Bratislava; Kajda Štefan, RR
Trebišov; Lonc František, RR Žilina; Ľupták Ján, RR Nitra; Majchútová Miroslava, sekcia KaK;
Markušovský Martin, RR Rožňava; Martinček Pavol, RR Komárno; Paulíny Viliam, RR Levice;
Pavlovič Marián, RR Malé Karpaty; Šinka Ivan, RR Veľký Krtíš; Štefák Juraj, sekcia TZP; Vlčej
Jozef, RR Senica; Kollárová Zuzana, redakcia Krás Slovenska.
Prizvaní: Fehérpataky Vladimír, člen RK; Mazániková Anna, členka RK; Pullmann Ján, predseda
RK.
Prítomní pracovníci sekretariátu KST: Luhová Anna, Ovečková Ida, Valúch Dušan.
Program:

1/ Otvorenie (9:30 h)
2/ Schválenie programu, predsedníctva,
mandátovej a návrhovej komisie
3/ Kontrola uznesení z ÚR KST 12.3.2011
4/ Kontrola uznesení z VZ KST 13.3.2011
5/ Správa mandátovej komisie
6/ Správa o činnosti KST za rok 2011:
6.1. Správa o činnosti Klubu slovenských turistov
6.2. Správa o činnosti sekcie pešej turistiky
6.3. Správa o činnosti sekcie lyžiarskej turistiky
6.4. Správa o činnosti sekcie cykloturistiky
6.5. Správa o činnosti sekcie vodnej turistiky
6.6. Správa o činnosti sekcie vysokohorskej turistiky
6.7. Správa o činnosti sekcie mládeže
6.8. Správa o činnosti sekcie značenia
6.9. Správa o činnosti sekcie jazdeckej turistiky
6.10. Správa o činnosti sekcie turistiky zdravotne postihnutých
6.11. Správa o činnosti sekcie kempingu a karavaningu
6.12. Správa o činnosti organizačnej komisie
6.13. Správa o činnosti ekonomickej komisie
6.14. Správa o činnosti majetkovej komisie

P. Perhala
P. Perhala
M. Heinrich
M. Heinrich
predseda MK
P. Perhala
J. Racek
J. Mitaľ
E. Rusnák
J. Šoffa
V. Jeremiáš
S. Andrási
E. Škutová
M. Hučko
J. Štefák
M.Majchútová
M. Heinrich
E. Fábryová
M. Herchl
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6.15. Správa o činnosti učebno-metodickej komisie
6.16. Správa o činnosti klasifikačnej komisie
6.17. Správa o činnosti propagačnej komisie
6.18. Správa o činnosti komisie ochrany prírody
6.19. Správa o činnosti medzinárodnej komisie
7/ Predbežná správa o hospodárení za rok 2011

L. Khandl
M. Petrík
D. Valúch
L. Khandl
P. Perhala
E. Fábryová

Obedňajšia prestávka (12:30 h)
8/
9/
10/
11/

Návrh rozpočtu KST do VZ KST 2012
Návrh na schválenie ocenení
Návrh na zmenu vykonávacích predpisov KST
Návrh zmien v zložení sekcií a komisií

12/ Diskusia
13/ Návrh uznesenia
14/ Ukončenie (18:00 h)

E. Fábryová
P. Perhala
M. Heinrich
V. Povoda,
A. Guldan
predseda NK
P. Perhala

1/ Otvorenie
Rokovanie o 9:30 otvoril predseda KST Peter Perhala. Privítal členov ÚR v aule SOŠD.
2/ Schválenie programu, predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie (P.Perhala)
Predseda informoval o časovom rámci rokovania, požiadal o schválenie navrhnutého programu.
Program bol bez pripomienok schválený, hlasovanie: nikto proti, nikto sa nezdržal, schválené
jednomyseľne.
Návrh pracovného predstavenstva: P.Perhala, E. Fábryová, M. Heinrich, Š.Kuiš. Hlasovanie: 1 hlas proti
ostatní za, schválené väčšinou hlasov.
Návrh zloženia mandátovej komisie: J.Racek, E.Škutová, J.Fiľakovský. Hlasovanie: nikto proti, nikto sa
nezdržal, schválené jednomyseľne.
Návrh zloženia návrhovej komisie: M.Herchl, J.Šoffa, P.Poracký. Hlasovanie: nikto proti, nikto sa
nezdržal, schválené jednomyseľne.
3 / Kontrola uznesení z Ústrednej rady KST konanej 12.3.2011
4 / Kontrola uznesení z Valného zhromaždenia KST konaného 13.3.2011
Podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu M.Heinrich spojil oba body do jedného vystúpenia.
Konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia.
5/ Správa mandátovej komisie
Predseda mandátovej komisie J.Racek informoval o účasti na rokovaní ÚR: z 52 pozvaných je 32
prítomných; konštatoval, že ÚR je s 61,5 %-nou účasťou uznášania schopná.
6/ Správa o činnosti KST za rok 2011

Správu o činnosti výkonného výboru predniesol jeho predseda P.Perhala. Správu o činnosti
sekcií a komisií predniesli predsedovia príslušných sekcií/komisií v časovom limite 3 min.
Správy dodané písomne, sú v prílohe zápisnice.
Diskusia k bodu 6
Š. Hudák: nerobíme z toho tak trochu frašku? Na správy predsedov sekcií a komisií sú 3 minúty málo,
treba minimálne 5 minút.
P.Perhala: limit bol stanovený tak, aby sa dal stihnúť program rokovania do cca 16.00. Ale prosím, na
úvod rokovania bol schvaľovaný program, vtedy bolo možné dať návrh na predĺženie limitu.
Š.Kuiš: Ak viem, že mám 3 minúty, poviem to čo je podstatné, alebo naliehavé. Hlavné veci sa dajú
povedať aj za 3 minúty.
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E.Škutová: apelovala na regionálne rady aby mobilizovali činnosť svojich značkárskych komisií. Vo
viacerých regiónoch pracujú sekcie značenia slabo (RR Levice, RR Trenčín, RR Dunajská streda), alebo
sú celkom nefunkčné – pri RR Poprad nepracuje SZ už 5 rokov! Je nutná generačná výmena.
A.Ollé: RR Dunajská Streda o situácii vie, bude ju riešiť doterajší regionálny predseda značenia odstúpil
len nedávno.
M.Žilka: v Popradskom regióne sa po odchode p.Hudáčka snažil plniť úlohy značenia on sám
s P.Hromadom, ale nestačia na to, uvítajú výpomoc z okolitých regiónov.
D.Kaliský: Medzi prednesenými správami mu chýbala správa Učebno-metodickej komisie a z nej
napríklad taký údaj, koľko je vlastne vyškolených cvičiteľov v rámci jednotlivých presunov, alebo
v pôsobnosti jednotlivých RR. Ak začne UMK opäť pracovať, takéto zistenie stavu by malo byť jednou
z jej prioritných úloh.
J.Fiľakovský: dal námet, či by bolo možné dať z ústredia vyrobiť väčšie množstvo vlajok KST (cca 4050),a distribuovať po jednej na regionálne rady. Keď sa vyrába viac, je to lacnejšie, ako keby si mala dať
RR vyrábať jednu vlajku a pri takej hromadnej výrobe by okrem finančnej úspory bola aj istota, že všetky
regionálne rady budú mať vlajky jednotného formátu a vzhľadu.
Pridal ešte jeden postreh – kvalita smeroviek nie je ako bývala. Mali by vydržať viac a nie rozpadať sa po
5 rokoch.
Š.Hudák: tohto roku absolvoval 30 vrcholov a a takmer všade je vrcholový smerovník (TIM) schátralý,
alebo devastovaný.
J. Mitaľ: hovoril o realizácii (obnove?) lyžiarskej trasy „Vraňarska magistrála“.
D.Kaliský: za takej situácie, keď nie je ani dostatok peňazí a ako sa ukazuje, tak už ani ľudí na údržbu
celej siete značkovaných chodníkov dáva na zváženie, či nie je na čase sieť zredukovať a udržiavať len
najdôležitejšie trasy. Aj železnica ruší trate, ktoré nevie ekonomicky utiahnuť, len KST stále rozširuje sieť
hoci ju nedokáže udržiavať.
J. Šoffa: Znovu apeloval na predsedov RR kde majú vodácke oddiely, aby komunikovali zo sekciou VT,
na jeho predchádzajúce mailové oslovenie reagovalo z 36 regiónov len 9. Informoval o hrozbe intenzívnej
výstavby malých vodných elektrární (MVE), na všetkých doteraz splavných riekach. Ak sa budú stavať
takým štýlom ako doteraz, vodná turistika skončí. Sekcia proti tomu mobilizuje odborníkov a chcela by
zapojiť aj vodákov z príslušných regiónov, bude potrebná podpora ústredia, treba sa ozvať, napísať na
úrad vlády a kde treba. Ďalej zopakoval svoju sťažnosť, že postráda ekonomické informácie, aspoň
predbežný rozpočet pre sekcie a komisie.
J.Kunák: V akom štádiu je budovateľské úsilie KST na Skalke?
M.Herchl: Máme tam pozemok, ku ktorému bola spravená kvalitná cesta a pripojenie na inžinierske siete,
je to pripravené na stavbu, ale nepustíme sa do nej, naše prostriedky viaže rekonštrukcia chaty pod
Rysmi. Treba sledovať, či sa neobjaví príležitosť, nejaký vhodný projekt, v rámci ktorého by sa dala
výstavba realizovať z cudzích zdrojov.
J.Racek: Bratislava (KBT) sa chystá spolu s pomocou RR Dunajská streda pripraviť jubilejný 60.SZT
a čo ďalej? V pláne prípravy ďalších zrazov nefiguruje žiadny uchádzač. Znamená to koniec tradície?
Alebo prejdeme na 2-ročný cyklus so striedaním jeden rok letný zraz, ďalší rok zimný zraz?
Vyzval predsedov RR k väčšej iniciatíve.
M.Heinrich: Uvedomuje si naliehavosť úlohy vytvoriť manuál právnej zodpovednosti cvičiteľov, doteraz
sa prioritne venoval revízii vykonávacích predpisov, ale v novom roku sa plánuje pustiť aj do tohto
zadania. P.Perhala mu poďakoval, požiadal o ukončenie diskusie a pokračovanie v schválenom programe.
7/ Predbežná správa o hospodárení za rok 2010
8/ Návrh rozpočtu KST do valného zhromaždenia 2012
Podpredsedníčka pre ekonomiku a marketing E. Fábryová spojila oba body do jedného vystúpenia.
Referovala ústne, svoje rozhodnutie nepripravovať písomnú správu odôvodnila tým, že koncom
novembra je v účtovníctve ešte veľa otvoreného a vôbec nie je jasný objem hlavnej príjmová položky
– štátnej dotácie. Informáciu preto treba chápať ako predbežnú. Zrekapitulovala hlavné očakávané
príjmy, hlavné nákladové položky, vyzvala k disciplíne pri objednávaní známok.
Diskusia k bodom 7-8

J.Šoffa: Príprava rozpočtu na rok 2012 teda ešte ani nezačala?
E.Fábryová: Nie, bolo by to celé „na vode“...
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M.Herchl: Vždy sa robil aspoň provizórny rozpočet. Keď situácia nie je jasná, robí sa nejaký
optimistický, realistický a pesimistický scenár.
E. Fábryová: Nie som scenárista, na toto naozaj nemám čas. V dobrej viere môžeme počítať
zhruba s tým čo bolo tento rok, a byť pripravený, že môže byť menej.
E.Škutová: Odkedy bude možné kupovať členské známky?
E.Fábryová: Od januára. Pozor, zásadne treba rozlišovať či RR objednáva členské známky,
alebo iný materiál (preukazy, odznaky, samolepky). Peniaze na členské známky treba zasielať
na účet KST, kým pri objednávke iného materiálu treba zasielať peniaze vždy iba na adresu
KST- ústredie, Záborského 33, 831 03 Bratislava. Bude vytvorené nové objednávkové tlačivo
– osobitne na členské známky, osobitne na iný materiál, dáme ho na web, aby ste si ho mohli
stiahnuť, tam to bude tiež zdôraznené.
9/ Návrh na schválenie ocenení
V písomných materiáloch pre účastníkov rokovania ÚR bolo 10 návrhov:

Meno oceneného
Anna Mazániková
Ing. Ján Puncochař
Ing. František Hos
Mária Adamíková
Anton Hasák
Ing. Martin Markušovský
Molnár Pavol
Ing. Milan Kurucár
Karol Stanek
Ing. Zdeněk Šír

Návrh doručený od
RR Dolný Kubín
RR Bratislava
RR Spišská Nová Ves
RR Žilina

O KST Najstarší michalovský

RR Rožňava
RR Rožňava, sekcia PT
RR Čadca
RR Spišká Nová Ves
RR Banská Bystrica

Navrhované ocenenie
plaketa Alojza Lutonského
plaketa Alojza Lutonského
plaketa Alojza Lutonského
plaketa Alojza Lutonského
Plaketa Alojza Lutonského
plaketa Alojza Lutonského
medaila Miloša Janošku (M.J.)
plaketa Alojza Lutonského
plaketa Alojza Lutonského
medaila M.J.

Po oboznámení s odôvodnením návrhov sa k nim Ústredná rada vyjadrila hlasovaním o jednotlivých
návrhoch. Ocenenie pre A. Mazánikovú, J.Puncochařa, M.Markušovského, Z.Šíra bolo schválené
jednomyselne, ocenenie pre F.Hosa, M.Adamíkovú, P.Molnára, M.Kurucára, K.Staneka schválené
väčšinou hlasov. Ocenenie pre A. Hasáka nebolo schválené, s odporúčaním aby si návrh osvojila RR
Michalovce.
10/ Návrh na zmenu vykonávacích predpisov
M. Heinrich zhrnul právny rámec KST – základom sú stanovy, praktické dôsledky sú zakotvené
v systéme vykonávacích predpisov (VP). Organizačná komisia a Výkonný výbor boli poverení
revidovať tento systém, aktualizovať ho, podľa možnosti zjednodušiť ale aj doplniť niekoľko nových
VP. Úloha je rozsiahla, zatiaľ bola revízii podrobená, pripomienkovaná a vo výkonnom výbore
prediskutovaná prvá skupina VP. M. Heinrich nemenil predpisy zásadne, len ich zosúladil, spresnil
a prispôsobil meniacim sa podmienkam. Návrh predkladaný ústrednej rade sa skladá z dvoch častí: 1.
Návrh úprav formálneho rámca vykonávacích predpisov, 2. Návrhy upraveného znenia jestvujúcich
VP, resp. návrhy nových VP.
1. časť – zmena formálneho rámca, nové číslovanie VP. Návrh bodu do uznesenia: Ústredná rada
KST s účinnosťou od 4.12.2011 ruší doterajšie číslovanie vykonávacích predpisov a schvaľuje nové
číslovanie (ktoré je uvedené v samostatnom dokumente „Uznesenie z rokovania Ústrednej rady KST
3.12.2012 “).
Hlasovanie: proti - nikto, zdržal sa - nikto, schválené jednomyseľne.
2. časť – návrhy zmien vybraných VP a návrhy nových VP. Výkonný výbor KST predkladá 8
vykonávacích predpisov (archivácia, členstvo, oceňovanie, ochrana osobných údajov, organizačný
poriadok, propagácia, rokovací poriadok, volebný poriadok). M. Heinrich zdôraznil, že všetci členovia
Ústrednej rady mali dosť času na pripomienkovanie, pripomienkami, ktoré dostal sa zaoberal, tie ktoré
nešli proti zmyslu VP zapracoval. Návrhy VP predkladá v abecednom poradí.
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VP „O archivácii“ – nový VP, neboli k nemu pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, prijatý.
VP „O členstve“ – pripomienky a pozmeňujúce návrhy:
D. Kaliský – VP podľa neho neobsahuje všetko, čo má obsahovať. V predpise o členstve by mal byť
zakotvený postup pri riešení zániku členstva, resp. vylúčenia, v prípade „hrubého porušenia“. Ďalej
informoval, že členská základňa v regióne Banská Bystrica ho zaviazala hlasovať proti zvýšeniu
členských poplatkov.
E. Škutová – článok 3 – kategória nezamestnaný podľa nej nemá opodstatnenie, uviedla príklad „dnes si kúpim známku ako nezamestnaný a následne sa zamestnám“. Ďalej mala pripomienky k bodu
b) a c) členské do 70 rokov vrátane a od 71 rokov; v článku 5, bod b) o vyškrtnutí požadovala
odstrániť.
P. Poracký – súhlasí s vynechaním „nezamestnaný“, nesúhlasí so zvyšovaním členského.
P. Perhala – čl. 3 výška členského – vo výkonnom výbore k tejto téme prebiehala diskusia 2 mesiace.
Boli rôzne návrhy, predkladaný je snahou o kompromis, zjednodušenie a aj o potrebné zvýšenie
výnosu z členského. Odôvodnil prerozdelenie medzi ústredie, RR a odbory, z toho čo dostane ústredie
treba pokryť náklady na aparát organizácie a jej odborné zložky – na školenia, aktívy, kurzy, cestovné.
KST síce má príjem aj z nájomného, ale z toho sa 50 % dáva späť na opravy, údržbu, drobné
investície. Druhých 50% je čiastka potrebná na platy 3 zamestnancov. Treba si uvedomiť, že výška
členského sa dlho nemenila. Sme jedna z mála športových organizácií, ktorá má také nízke členské,
napr. členské v SHS James je až 20 €. Navýšenie členského sa vedenie snaží kompenzovať vybavením
výhod pre členov, napr. 50% -nou zľavou z ceny ubytovania na tatranských chatách, vybavením zliav
ako Alpine Pro, v rokovaní je vybavovanie zľavy pri cestovaní na vybrané podujatia KST.
M. Herchl – k článku o vylúčení - vylúčiť môže len odbor, optimálne by to bolo tak, aby záujmy KST
poškodzujúceho člena mohol vylúčiť región; k členskému – ak by bolo zvýšenie príliš strmé, bude to
mať za následok úbytok členov, na druhej strane, ak sa nezvýši vôbec a ak sa nezmení prerozdelenie,
bude problematické udržať aj ten minimálny trojčlenný aparát, ktorý poskytuje informačný
a administratívny servis pre sekcie, komisie, RR a odbory.
E Fábryová – je vhodné urobiť oba kroky: aj zvýšiť členské aj prerozdeliť %, inak nebude ústredie
funkčné. Pri predstave príjmových položiek v rozpočte a ich porovnaní s nutnými výdavkami, by si
želala súhlas členskej základne s navýšením na 10 €, ak aj nie toľko, aspoň o 2 – 3 € je zvýšenie
členského nevyhnutné.
S. Hudák navrhol členské 6 €.
E. Rusnák navrhol 7 €, rozdelenie: 2,5 € pre ústredie; 2,5 € odbor, 2,0 € regionálna rada.
P. Poracký navrhol prerozdelenie 40 % región, 30 % odbory, 30 % ústredie.
V. Jeremiáš navrhuje v %: 40 – 20 – 40, aby sa navýšil príjem pre ústredie.
Š. Hudák - dúfa, že predsedovia regionálnych rád hovoria nielen za seba, ale aj za ľudí, ktorých
zastupujú. Podľa neho, pri dramatickom zvýšení členského (na 10 €) hrozí zníženie členskej základne
na polovicu.
Š. Kuiš skonštatoval, že všetci súhlasia, že treba členské zvýšiť, treba len nájsť mieru. Nech si
členovia zvážia členské výhody (pri ubytovaní, perspektívne aj pri cestovaní) a nech si uvedomia že
hovoríme o zvýšeni zopár Euro nie mesačne ale ročne, to „neožobráči“ ani penzistov. S členským sa
naozaj dlho nehýbalo, ak by sa teraz odsúhlasilo zvýšenie na 10 €, tak KST nebude musieť riešiť túto
otázku najbližších 5 rokov, ak zvýšime len o 2€, budeme to riešiť o rok znovu.
E. Škutová: 7 € ešte ako tak, vyššie členské je riziko masového odchodu členov.
J. Fiľakovský: prihovára sa za 6 €, s prerozdelením v %: 40 – 20 – 40
P. Dragúň: pripomenul, že členské sa zvyšovalo v roku 2009 zo 120 na 150 SK.
E. Fábryová: 7 €, v %: 40 – 20 – 40
M. Heinrich vstúpil do diskusie s procedurálnym návrhom na časové obmedzenie diskusie – už len 5
min, potom hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch a záverečné hlasovanie. Návrh obmedzenia
diskusie bol schválený jednomyselne, nikto proti, nikto sa nezdržal.
M. Petrík: k téme vylúčenia z KST. Ak člen poškodí odbor, nech ho vylúči odbor, ak svojim
správaním poškodí KST na regionálnej úrovni, nech takého člena vylúči región.
F. Žabka: k členskému, nedvíhať členské pre mládež, počet TOM-ov oproti minulosti veľmi klesol, ak
bude členské pre mládež 4 €, odídu už všetci.
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J. Šoffa: dospelí 7 €, deti do 15 a dôchodcovi: 2 €, ostatná mládež 4 €.
Záverečné slovo M. Heinricha:
K stanovám 1 – Členstvo KST je komplikovanejšia otázka a bolo by treba porovnať toto so stanovami
KST a organizačným poriadkom KST. Navrhuje otázku vylúčenia člena neuzatvárať teraz, predpis
obsahuje časti, ktoré sú z právneho hľadiska nepresné, nie sú tam jasné definície. Forma vylúčenia je
pomerne zrozumiteľne upravená vo vykonávacom predpise č.1/2011 o členstve, článok 5- zánik
členstva , kde je aj zadefinovaný pojem: „Porušením záujmov KST hrubým spôsobom je:

a) prezentovanie stanoviska člena, ktoré je v rozpore s rozhodnutím orgánu KST,
b) prevod alebo založenie nehnuteľných vecí vo vlastníctve KST v rozpore
s rozhodnutím príslušného orgánu KST alebo bez existencie rozhodnutia
príslušného orgánu KST o takomto prevode alebo založení.“

Následne dal hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch:
Ad 1 ) súhlas s horeuvedenou definíciou „porušenie záujmov“: za 26; proti nikto; zdržal sa 5; prijaté.
Ad 2 ) zachovanie členského v pôvodnej, súčasnej výške: za 2; proti 29; zdržal sa 3; neprijaté.
Ad 3) vyškrtnutie pojmu/kategórie „ nezamestnaný“: za 24; proti 0; zdržal sa 6; prijaté.
Ad 4) hlasovanie o výške členského pre dospelých:
a) 6 €, rozdelenie ( %) - 35 región, 25 odbory, 40 ústredie: za 3, proti 23, zdržal sa 6; neprijaté.
b) 6 €, rozdelenie (%) - 40 región, 20 odbory, 40 ústredie: za 4, proti 18, zdržal sa 9; neprijaté.
c) 7 €, rozdelenie (%) - 20 región, 40 odbory, 40 ústredie: za 29, proti 1, zdržal sa 2; prijaté.
Ad 5) hlasovanie o zľavnenom členskom: deti do 15 a dôchodcovia nad 70 rokov 2 €, mládež 4 € :
za: 18, proti 3, zdržal sa 10; prijaté.
Záverečné hlasovanie za VP „O členstve“ s pozmeň. návrhmi: za 27, proti 1, zdržal sa 4; prijatý.
VP „Zásady oceňovania“
P. Dragúň: ako navrhovatelia na ocenenie nemajú vypadnúť regionálne rady, tieto sa k návrhu
ocenenia majú vyjadrovať. Hlasovanie: za 22, proti 2, zdržal sa 2, pozmeňujúci návrh prijatý.
E. Škutová: ocenenie k životnému jubileu - zadefinovať prácu/aktivity ako podmienku ocenenia, vek
sám o sebe nestačí. Hlasovanie: za 24, proti 2, zdržal sa 5, pozmeňujúci návrh prijatý.
D. Kaliský: návrhy má posúdiť výkonný výbor KST.
M. Herchl: ocenenie udeľovať nielen pri príležitosti výročia osoby, ale i organizácie.
Záverečné hlasovanie za VP „Zásady oceňovania“ s pozmeňujúcimi návrhmi: za 28, proti 0, zdržal
sa 0; prijatý.
VP „O ochrane o osobných údajov“ – nový VP, neboli k nemu pripomienky ani pozmeňovacie
návrhy. Hlasovanie: za 29, proti 0, zdržal sa 0, prijatý.
VP „Organizačný poriadok“
I. Ballo: doplniť - „odbory sa registrujú na sekretariáte prostredníctvom regionálnych rád“.
E. Škutová: zmeniť - regionálne rady môžu mať právnu subjektivitu, namiesto majú.
Š. Hudák: každý člen KST má právo byť v ľubovoľnom počte odborov a klubov – je to správne.
P. Poracký: k čl. 2 odst. 1, aká je vlastná definícia? Má pocit, že sa zbytočne byrokratizujeme,
organizácia má byť jednoduchá. Navrhol zrušiť existenciu okresných organizačných komisíí.
M. Herchl: namiesto klub napísať odbor bez právnej subjektivity
D. Kaliský: klub = odbor
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch:
Ad 1) o návrhu I . Ballu: za: 28, proti: 0, zdržal sa 1; prijaté.
Ad 2) o návrhu P. Porackého: za 28, proti 0, zdržal sa 1; prijaté.
Ad 3) Zahrnúť do predpisu jednak odbory a kluby s právnou subjektivitou a tiež aj odbory a kluby bez
právnej subjektivity: za 19, proti 0, zdržal sa0; prijaté.
Záverečné hlasovanie za VP OP s pozmeňujúcimi návrhmi: za 18, proti 0, zdržal sa1; prijatý.
VP O propagácii – nový VP, neboli k nemu pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie: za 26, proti 0, zdržal sa 1; prijatý.
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VP Rokovací poriadok - neboli pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie: za 29, proti 0, zdržal sa 0; prijatý.
VP Volebný poriadok - neboli pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie: za 29, proti 0, zdržal sa 0, prijatý.
11/ Návrh zmien v zložení sekcií a komisií
M. Heinrich skonštatoval, že podľa aktuálne platných stanov KST nie je možné riešiť otázku
obsadenia sekcií a komisií KST v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia KST, čím môže
nastať nefunkčnosť jednotlivých sekcií a komisií KST.
Navrhol hlasovať o takomto bode do Uznesenia:
-Dočasne, do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia KST, poveriť Hučka Michala,
Martonovú Katarínu, Mäkkú Soňu výkonom funkcie člena Propagačnej komisie KST.
-Dočasne, do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia KST, poveriť Polomského Jozefa
výkonom funkcie člena Ekonomickej komisie KST.
-Dočasne, do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia KST, poveriť Mišíka Dušana výkonom
funkcie člena sekcie Lyžiarskej turistiky KST.
-Dočasne, do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia KST, poveriť Belása Martina výkonom
funkcie predsedu Učebno – metodickej komisie KST.
-Odporučiť Valnému zhromaždeniu KST upraviť v stanovách KST systém kooptácie predsedov
a členov sekcií a komisií KST v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia KST,
O predložených návrhoch zmien a doplnkov v sekciách a komisiách sa hlasovalo v jednom bloku,
s výsledkom: za 29, proti: 0, zdržal sa: 0, návrh prijatý.
12/ Záverečná diskusia
Do záverečnej diskusie sa písomne prihlásilo 5 diskutérov.
12.1 P.Perhala predniesol 4 návrhy výkonného výboru:
- aby Ústredná rada prijala zníženie minimálnej ceny pre predaj rekreačného strediska v obci

Kokava nad Rimavicou, katastrálne územie Kokava nad Rimavicou, hlavný objekt
s pozemkom na 135 000,00 €.
Hlasovanie: za 26, proti 0, zdržal sa 2; návrh prijatý.
- aby Ústredná rada prijala zníženie minimálnej ceny pre predaj objektu Dom turistiky,
ubytovňa II. triedy s pozemkom, Kutuzovova 34, Bardejov, na 200 000,00 €.
Hlasovanie: za 19, proti 0, zdržal sa 6; návrh prijatý.
- aby ÚR odporučila Valnému zhromaždeniu zrušiť nefungujúcu sekciu kempingu a karavaningu.
Hlasovanie: Za 24, proti 1, zdržal sa 1; návrh prijatý.
- aby ÚR odporučila Valnému zhromaždeniu zrušiť Komisiu ochrany prírody s tým, že agendu
vzťahov s úradmi ŽP, ŠOP a ďalšími inštitúciami prevezmú presunové sekcie.
Hlasovanie: za 27, proti 1, zdržal sa 1; návrh prijatý.
12.2 J. Mitaľ: nadviazal na správu o činnosti sekcie lyžiarskej turistiky a spomenul iné vážne
problémy. Skonštatoval, že máme 36 regionálnych rád, prítomných je 22 predsedov. Niekoľko rokov
trvá problém s organizovaním zimných zrazov, Výzva na stránke www.kst.sk nepriniesla žiadne
výsledky. Organizácia zrazov sa stáva nútenou povinnosťou. Musíme si uvedomiť, že naša členská
základňa si zaslúži takéto vrcholové podujatie. Miesto realizácie ovplyvňujú klimatické podmienky –
preto neorganizujú zimné zrazy turistov južné regióny. Ale tento faktor sa v súčasnosti vyrovnáva.
Ďalší problém je finančný – avšak zimný zraz nie je len o peniazoch. Sekcia lyžiarskej turistiky
aktualizovala podmienky organizovania zimných zrazov, v ktorých sú stanovené finančné príspevky
od ústredia KST. Aj sponzori môžu sa prezentovať a prispieť. Nájsť ochotných a zanietených ľudí je
problém. Sekcia lyžiarskej turistiky apeluje na predsedov RR, mali by byť lídrami a hnacími
motivátormi. Majú presvedčiť ľudí, že spolu organizáciu zrazov dokážeme. Každý predseda RR
dostane mapku, kde je zoznam konania zimných zrazov turistov a kde sa dá vidieť, v ktorých
regiónoch sa zrazy nekonali. Nájdime ochotu a zorganizujem zraz aj tam, kde už bol. Zraz v Starej
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Ľubovni bol v minulosti kritizovaný, vraj bol komerčný. Avšak tento zraz vysoko nasadil latka
budúcim organizátorom, každý má pocit, že zraz zorganizovať na úrovni toho v Starej Ľubovni
nedokáže.
Hlasovanie za predlženie diskusného príspevku o ďalšie 4 min: za: 17, proti 4, zdržal: 2, prijaté.
P. Perhala zopakoval výzvu na organizáciu zrazu aj letného aj zimného
12.3 D. Kaliský: spomenul, že KST Lokomotíva BB získala na značenie turistických značkových trás
2 000,0 € od združenia Ekopolis v roku 2011. RR BB má 1200 km TZT. 2000 € pomohlo –
spriechodnili sa nepriechodné chodníky, vymenili sa prvky. Skonštatoval, že KST má priveľa
značených chodníkov, možno by nebolo zlé zvážiť ich zníženie. Väčšina organizácií znižuje svoje
portfólio, ktoré je náročné na údržbu (napr. železnice), len KST rozširuje a pritom nemá dostatok
financií. Ďalej skonštatoval, že by bolo vhodné spísať zoznam osobností turistiky. V archívoch, ktoré
sú uložené od 1948 roku nie sú uložené žiadne materiály o SZTK, pretože tam treba materiály
protokolárne odovzdať. Vieme o osobnostiach, avšak nemáme už údaje dostupne. Navrhuje spísať
adresáre ústredných, okresných výborov a všetkých funkcionárskych zložiek, ktoré existovali. Dá sa to
len vtedy, ak predsedovia RR skúmali v materiáloch vedených v regióne a napísali údaje
o predsedoch klubov, komisií a pod. Navrhuje, aby sa urobili takého zoznamy.
12.4 V.Jeremiáš - informatívny príspevok k zimnému prechodu Slovenského raja, ktorý bude jednou
z trás 7.MZZT. Upozornil na povinnosť účastníkov prechodu mať zimnú výstroj (mačky).
12.5 J. Šoffa. Ohradil sa proti obmedzovaniu času na vystúpenie systémom 3minúty a dosť, chcel
hovoriť o trendoch znižovania členskej základne a vyvolať diskusiu čo sa stým dá robiť, ale teraz má
pocit, že to nemá význam a na jeho názor nikto nie je zvedavý. Je z toho sklamaný.
13/ Návrh uznesenia
Predseda návrhovej komisie M. Herchl prečítal návrh uznesenia Ústrednej rady.
Hlasovanie: 29 za, proti 0, zdržal sa 0; uznesenie z rokovania ÚR bolo jednomyseľne prijaté.
14/ Záver
Prijatím uznesenia bol program rokovania ÚR vyčerpaný, predseda poďakoval prítomným za aktívnu
účasť.
Zapísali: D. Valúch, I. Ovečková
Overil: Peter P e r h a l a
predseda KST

PRÍLOHY:
Správa predsedu VV
Správy predsedov sekcií a komisií (ktoré boli doručené)
Uznesenie z rokovania ÚR KST 3.12.2011
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