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Zápisnica zo zasadnutia organizačnej komisie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 
 

dátum: 12. apríl 2012 
miesto: Bratislava 
prítomní: JUDr. Marek Heinrich, Ing. Ida Ovečková, Jindrich Racek, Ing. Dušan Valúch 
neprítomní: PhDr. Ladislav Khandl, Vladimír Gábriš 
hosť: Peter Perhala 
 
Návrh programu: 

1. vykonávací predpis KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV o členstve, 
2. vykonávací predpis KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV o náhradách u turistického značenia, 
3. opatrenia na zabezpečenie funkčnosti organizačnej komisie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV, 
4. vznik novej regionálnej rady KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV Levoča, 
5. rôzne 

 
1. Vykonávací predpis KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV o členstve 

Marek Heinrich uviedol, že na Ústrednej rade KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (Ďalej aj ÚR.) 
sme prijali nový vykonávací predpis KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV o členstve. V ten istý deň sa 
objavil pozmeňujúci návrh Dušana Kaliského. S návrhom Dušana Kaliského sa nestotožnil a predložil 
výkonnému výboru KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (Ďalej aj VV.) návrh bez zapracovania uvedenej 
pripomienky, ktorý VV následne schválil. VV je jediný oprávnený navrhovať zmeny vo vykonávacích 
predpisoch (Ďalej aj VP.), ktoré následne schvaľuje ÚR. Členovia ÚR síce môžu dať pozmeňujúce 
návrhy, ale tieto sa nemôžu týkať oblastí, ktoré nie sú predmetom návrhu VV. Je potrebné 
rešpektovať postavenie našich orgánov. Pri VP, kde sa vyžaduje isté vzdelanie a konzultácie, nie je 
možné, aby členovia ÚR mohli spôsobovať výrazné zmeny. Na tento účel je potrebné sa dať zvoliť do 
VV a z tejto pozície je možné realizovať zmeny. Z hľadiska vecného sa Marek Heinrich nestotožňuje 
s ustanovením práv a povinností členov KST, nakoľko tieto sú ustanovené v stanovách, a úprava by 
bola preto duplicitná. Taktiež sa nestotožnil s rozšírením dôvodov zániku členstva v KST, nakoľko 
úmrtie je upravené v zákone, išlo by o duplicitu, obdobne v prípade pozbavenia, príp. obmedzenia 
spôsobilosti na právne úkony. V prípade obmedzenia spôsobilosti navyše súd stanoví, či sa 
obmedzenie vzťahuje na členstvo v KST, alebo nie, preto obmedzenie by nemalo byť striktným 
dôvodom pre zánik členstva v KST. Dušan Kaliský navrhol ako dôvod vylúčenia z KST uviesť aj konanie 
v rozpore s programom KST. Marek Heinrich uviedol, že nikde nie je stanovené, čo je program KST, 
návrh na zmenu je preto neurčitý a nevykonateľný. V otázke morálnej zodpovednosti KST, ktorú ako 
inštitút navrhol Dušan Kaliský zaviesť, Marek Heinrich uviedol, že vykonávací predpis je právny 
predpis, nie morálny predpis, okrem toho pod morálkou si každý predstavuje niečo iné, preto by 
pravidlá pre sankcionovanie členov KST mali byť stanovené právne a 2 dôvody vylúčenia, ktoré 
upravuje VP o členstve podľa neho postačujú. 
 
Uznesenie 
 Organizačná komisia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV konštatuje, že jediný orgán 
oprávnený navrhovať vykonávacie predpisy KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV a ich zmeny je 
výkonný výbor KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV. 
 
za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 Podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu sa v zmysle dohody s Dušanom Kaliským 
zaoberal jeho návrhom na zmenu VP o členstve, tento navrhol zapracovať v obmedzenom rozsahu 
a VV ako jediný oprávnený orgán ustanoveným spôsobom navrhol ÚR novelizovať VP o členstve. 
 

2. vykonávací predpis KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV o náhradách v turistickom značení 
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Marek Heinrich uviedol, že podnet na nový vykonávací predpis KLUBU SLOVENSKÝCH 

TURISTOV o členstve bol predložený na zasadnutie VV v takom termíne, v ktorom už VV nemohol 
v stanovenej lehote podať návrh na zasadnutie ÚR. 
 
Uznesenie 
 Organizačná komisia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV konštatuje, že návrh nového 
vykonávacieho predpisu o náhradách u turistického značenia nie je možné prijať na 
nadchádzajúcom zasadnutí Ústrednej rady KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV. 
 
za: 4 proti: 0  zdržal sa: 0 
 

3. Opatrenia na zabezpečenie funkčnosti organizačnej komisie KLUBU SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 
Marek Heinrich uviedol, že OK má v súčasnosti 6 členov, zasadnutí sa zúčastňujú 4 členovia, 2 

nereagujú, zrejme nechcú v komisii pôsobiť. Za takéhoto stavu môže byť OK ľahko neuznášania 
schopná. Preto na nadchádzajúcom Valnom zhromaždení KLUBU SLOVENSKÝCH by bolo vhodné 
navrhnúť odvolanie uvedených 2 členov z OK, následne pouvažovať, kto ich nahradí, a na 
nasledujúcej ÚR kooptovať  2 ľudí do OK. 
 
Uznesenie 
 
 Organizačná komisia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV odporúča podpredsedovi KLUBU 
SLOVENSKÝCH TURISTOV pre organizáciu a legislatívu podať na nadchádzajúcom Valnom 
zhromaždení KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV návrh na odvolanie PhDr. Ladislava Khandla 
a Vladimíra Gábriša z funkcií členov Organizačnej komisie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV. 
 
za: 4 proti: 0  zdržal sa: 0 
 

4. Vznik novej regionálnej rady KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV Levoča 
Marek Heinrich uviedol, že z právneho hľadiska je stanovený spôsob vzniku novej regionálnej 

rady (Ďalej aj RR.), avšak v tomto prípade vzniká praktická otázka, s ktorým vyšším územným celkom 
(Ďalej len VÚC.) bude RR jednať, nakoľko pôjde o presiahnutie hraníc VÚC. 

 
Peter Perhala uviedol, že OK by sa mala zaoberať tým, aby sa RR rozdelili podľa aktuálneho 

územného členenia Slovenskej republiky. 
 
Uznesenie 
 
 Organizačná komisia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV poveruje predsedu komisie zistiť, či 
v prípade vzniku novej regionálnej rady KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV Levoča budú zachované 
stanovené najmenšie počty odborov a klubov v miestnej pôsobnosti regionálnych rád KLUBU 
SLOVENSKÝCH TURISTOV, a s výsledkom oboznámiť výkonný výbor KLUBU SLOVENSKÝCH 
TURISTOV. 
za: 4 proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 

JUDr. Marek Heinrich 
predseda OK 

 
 
zapísala: Ing. Ida Ovečková 


