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Zápisnica zo zasadnutia organizačnej a legislatívnej komisie KLUBU 
SLOVENSKÝCH TURISTOV 

 
dátum: 11. jún 2012 
miesto: Bratislava 
prítomní: JUDr. Marek Heinrich, Ing. Ida Ovečková, Ing. Dušan Valúch 
ospravedlnil sa: Jindrich Racek 
 
Návrh programu: 
 

1. revízia vykonávacích predpisov, 
2. príprava zasadnutia Ústrednej rady KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV, 
3. kooptácia do organizačnej a legislatívnej komisie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV, 
4. rôzne 

 
za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

1. Revízia vykonávacích predpisov 
 

Marek Heinrich uviedol, že bola schválená ďalšia séria vykonávacích predpisov, a úspešne 
bola zavŕšená aj zmena stanov, ktoré ministerstvo vnútra zaevidovalo v novom znení. Dúfa, že zmena 
prinesie skôr uľahčenie práce ako komplikácie. Čaká nás revízia ekonomických vykonávacích 
predpisov, ktorú bude vhodné pripraviť na nastávajúce zasadnutie Ústrednej rady KLUBU 
SLOVENSKÝCH TURISTOV. Bude nutná spolupráca s ekonomickou komisiou tak, aby bola revízia 
dokončená v tomto roku. 

 
2. Príprava zasadnutia Ústrednej rady KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 

 
Zasadnutie Ústrednej rady KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV bude na učilišti v Žiline, na 

Tulipánovej ulici. Avizované je na 24. novembra 2012. Vzhľadom na vonkajšiu organizačnú situáciu, 
v rámci ktorej prebieha vstupný proces KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (Ďalej aj KST.) do strešnej 
organizácie slovenského športu, je vhodnejším termínom 10. november 2012. 
 
Uznesenie: 
 
 Organizačná a legislatívna komisia odporúča predsedovi KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 
zvolať zasadnutie Ústrednej rady KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV na 10. december 2012. 
 
za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

3. Kooptácia do organizačnej a legislatívnej komisie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 
 

Komisia zvážila potrebu kooptácie do svojich radov. Z organizačných dôvodov 
a z pragmatických dôvodov komisia je názoru, že nie je potrebné kooptovať do nej ďalších členov. 

 
4. Rôzne 

 
Marek Heinrich uviedol, že ubytovanie zahraničných delegácií na podujatiach KST je na veľmi 

nízkej úrovni, mala by byť určitá štábna kultúra a prejavom kultúry je aj reprezentatívnejšie 
ubytovanie. Na Slovensku existuje mnoho chát v sieti KST i mimo nej a miest, ktoré sú cenovo 
prijateľné, pekné a reprezentujúce Slovensko, napr. ubytovanie v Mútnom, kde sme boli ubytovaní 
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minulý rok. Slovenská delegácia bola ubytovaná v máji v Gyenesdiasi za podmienok, ktoré sú úplne 
neporovnateľné s tým, kde ubytúvame zahraničných hostí my. 

 
 
 
 

JUDr. Marek Heinrich 
predseda organizačnej a legislatívnej komisie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 

 
 
 
 

zapísala: Ing. Ida Ovečková 


