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Uznesenie Ústrednej rady Klubu slovenských 
turistov  zo dňa 3. decembra 2011 v Martine -

Priekope                                                                                                                                                              
 
Ústredná rada Klubu slovenských turistov (ďalej len KST) na svojom zasadnutí 3. decembra 
2011 v Martine – Priekope 
 
A/ berie na vedomie 

• správu o činnosti KST za rok 2011 prednesenú predsedom KST Petrom Perhalom 
a predsedami sekcií a komisií KST, 

• predbežnú správu o hospodárení za rok 2011, 
• stav plnenia úloh uložených výkonnému výboru Ústrednou radou KST  v marci 2011. 

 
B/ udeľuje ocenenia:  

 
 Meno oceneného Návrh doručený od Navrhované ocenenie 

Anna Mazániková RR Dolný Kubín plaketa Alojza Lutonského 
Ing. Ján Puncochař RR Bratislava plaketa Alojza Lutonského 
Ing. František Hos RR Spišská Nová Ves plaketa Alojza Lutonského 
Mária Adamíková RR Žilina plaketa Alojza Lutonského 
Ing. Martin Markušovský RR Rožňava plaketa Alojza Lutonského 
Molnár Pavol RR Rožňava, sekcia PT medaila Miloša Janošku (M.J.) 
Ing. Milan Kurucár  RR Čadca plaketa Alojza Lutonského 
Karol Stanek RR Spišká Nová Ves plaketa Alojza Lutonského 
Ing. Zdeněk Šír RR Banská Bystrica medaila M.J.  

 
C/ ruší  
 
číslovanie doterajších vykonávacích predpisov a schvaľuje ich nové číslovanie. Doposiaľ 
platné vykonávacie predpisy budú mať čísla a názvy: 
 

• vykonávací predpis KST č. 1/2011 o členstve, 
• vykonávací predpis KST č. 2/2011 organizačný poriadok,  
• vykonávací predpis KST č. 3/2011 rokovací poriadok, 
• vykonávací predpis KST č. 4/2011 volebný poriadok, 
• vykonávací predpis KST č. 5/2011 o registrácii a o hláseniach odborov, klubov 

a regionálnych rád, 
• vykonávací predpis KST č. 6/2011 o sekciách a komisiách,  
• vykonávací predpis KST č. 7/2011 o hospodárení s majetkom,  
• vykonávací predpis KST č. 8/2011 o obehu účtovných dokladov, 
• vykonávací predpis KST č. 9/2011 o cestovných náhradách,  
• vykonávací predpis KST č. 10/2011 o náhradách u turistického značenia, 
• vykonávací predpis KST č. 11/2011 o účtovaní v sekciách a komisiách,  
• vykonávací predpis KST č. 12/2011 o revíznej komisii, 
• vykonávací predpis KST č. 13/2011 zásady oceňovania, 
• vykonávací predpis KST č. 14/2011 o podujatiach IVV,  
• vykonávací predpis KST č. 15/2011 o daroch a inzercii, 
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• vykonávací predpis KST č. 16/2011 o pomenovaných turisticky značených trasách, 
• vykonávací predpis KST č. 17/2011 o sieti turistických ubytovacích objektoch,  
• vykonávací predpis KST č. 18/2011 o kurzoch a seminároch, 
• vykonávací predpis KST č. 19/2011 o kurzoch a seminároch cvičiteľov, inštruktorov, 

značkárov a rozhodcov,  
• vykonávací predpis KST č. 20/2011 o identifikačných číslach regionálnych 

rád, odborov, členských preukazov a kvalifikačných preukazov. 
 

Nové prijaté vykonávacie predpisy budú mať nasledujúce čísla a názvy: 
 

• vykonávací predpis KST č. 21/2011 o ochrane osobných údajov, 
• vykonávací predpis KST č. 22/2011 o archivácii, 
• vykonávací predpis KST č. 23/2011 o propagácii. 

 
D/ schvaľuje 

D.1. 
nové vykonávacie predpisy KST: 

• o archivácii, 
• o členstve, s pripomienkami 
• zásady oceňovania, s pripomienkami 
• o ochrane osobných údajov, 
• organizačný poriadok, s pripomienkami 
• o propagácii, 
• rokovací poriadok, 
• volebný poriadok.   

D.2. 
Schvaľuje 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 € 
 
D.3. 
Schvaľuje zníženie minimálnej ceny pre predaj objektu Dom turistiky, ubytovňa II. Triedy 
s pozemkom, Kutuzovova 34, Bardejov na 200 000,00 € 
 

E/ ukladá výkonnému výboru KST 
 
zaoberať sa námetmi z diskusie na rokovaní  Ústrednej rady KST. 
       T: do konania ďalšej Ústrednej rady KST 
 
F/ konštatuje 
 
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. Preto: 
 
 F.1.  
Dočasne, do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia KST, poveruje 

• Hučka Michala, 
• Martonovú Katarínu, 
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• Mäkkú Soňu 
výkonom funkcie člena Propagačnej komisie KST.  
 
Dočasne, do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia KST, poveruje Polomského 
Jozefa výkonom funkcie člena Ekonomickej komisie KST. 
 
Dočasne, do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia KST, poveruje Mišíka Dušana 
výkonom funkcie člena sekcie Lyžiarskej turistiky KST. 
 
Dočasne, do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia KST, poveruje Belása Martina 
výkonom funkcie predsedu Učebno – metodickej komisie KST. 
 
 F.2. 
Odporúča Valnému zhromaždeniu KST upraviť v stanovách KST systém  kooptácie 
predsedov a členov sekcií a komisií KST v období medzi zasadnutiami Valného 
zhromaždenia KST. 
 
G/ odporúča Valnému zhromaždeniu KST 

• zrušiť komisiu ochrany prírody 
• zrušiť sekciu kempingu a karavaningu 

 
 
Návrhová komisia v zložení: 
 
 
predseda:  Miroslav Herchl 
 
 
člen:   Jozef Šoffa 
 
 
člen:   Peter Poracký 
 
 
 
 
 
 
V Martine,  3.12. 2011 
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