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 Zápisnica zo XVII. Valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov, 

uskutočneného 9. apríla 2016 v Žarnovici 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Prítomní delegáti s hlasom rozhodujúcim:  

Polomský Jozef, Vallo Andrej, RR Bratislava (KBT); Opial Anton, RR Čadca; Ollé Alexander, RR 

Dunajská Streda; Reiser Dušan, RR Humenné; Molnár Ladislav, RR Košice (KTMK); Gajdoš Ján, RR 

Levice; Lupták Ján, RR Liptov; Dorniak Jozef, RR Lučenec; Ballo Ivan, RR Michalovce; Ľupták Ján, 

RR Nitra; Adamusová Viera, RR Orava;  Žilka Milan, RR Poprad; Fiľakovský Juraj, RR Prešov; 

Šulková Mária, Lomnický Milan, RR Prievidza; Brndiar Jaroslav, RR Rimavská Sobota; Molnár 

Pavol, RR Rožňava; Kušnyer Miroslav, RR Spišská Nová Ves; Mrug Pavel, RR Stará Ľubovňa; 

Vereščák Ján, RR Svidník – Stropkov; Dragúň Peter, Janček Pavol, RR Topoľčany; Kajda Štefan, RR 

Trebišov; Salviany Igor, Mrlina Ján, RR Trenčín; Škumát Ľubomír, RR Trnava; Haráni Jozef, Hudák 

Štefan, RR Turiec; Hreha Ján, RR Vranov nad Topľou; Škutová Eva, RR Zvolen; Ziman Miloš, 

Krištofová Anna, RR Žiar nad Hronom; Klučka Ján, Mužík Štefan, RR Žilina. 

Neprítomní delegáti s hlasom rozhodujúcim:  

Kaliský Dušan, Kollárik Miloš , RR Banská Bystrica; Choma Martin, RR Bardejov; Dzugas Karol, RR 

Košice-okolie; Rusnák Ernest, RR Levočské vrchy-Branisko; Pavlovič Marián, RR Malé Karpaty; 

Fábryová Erika, RR Považská Bystrica; Bodnárová Alena, RR Prešov; Vlčej Jozef, RR Senica; Šinka 

Ivan, RR Veľký Krtíš. 

Prítomní delegáti s hlasom poradným:  
Gábriš Vladimír, člen VV pre činnosť (presunové prostriedky) a propagáciu; Jeremiáš Vojtech, 

predseda sekcie VhT; Herchl Miroslav, člen VV pre majetok; Mazániková Anna, predsedníčka 

revíznej komisie; Petrík Marián, predseda klasifikačnej komisie; Pullmann Ján, člen revíznej komisie; 

Puncochář Ján, člen revíznej komisie; Racek Jindrich, predseda sekcie pešej turistiky; Šoffa Jozef, 

predseda sekcie vodnej turistiky;   

Neprítomní delegáti s hlasom poradným:  
Andrási Stanislav, člen VV pre značenie, mládež a cestovný ruch; Teodor Chudý, podpredseda KST 

pre organizáciu a legislatívu; Belás Martin, predseda učebno-metodickej komisie; Hučko Michal, 

predseda sekcie JT; Kollárová Zuzana, Krásy Slovenska; Maroš Šarvanec, predseda sekcie mládeže.  

Hostia: Dr. Ján Holko, predseda AŠPV; RNDr. Jiří Homolka, podpredseda KČT   

Pracovníci sekretariátu KST: Valúch Dušan, Ovečková Ida, Luhová Anna. 

 

PROGRAM:  

 

1) Otvorenie, privítanie hostí, schválenie predsedu VZ         P. Dragúň 

2) Schválenie návrhu  programu     predsedajúci 

3) Voľba mandátovej a návrhovej  komisie (ďalej len MK a NK) predsedajúci 

4) Udelenie čestných ocenení KST     P. Dragúň 

5) Kontrola uznesení z VZ  KST 10.1.2015   P. Dragúň 

6) Správa mandátovej komisie     predseda MK 

7) Správa o činnosti KST za rok 2015 a hlavné úlohy v 2016 P. Dragúň 

8) Návrh na zmenu stanov KST     P. Dragúň 

9) Správa o hospodárení za 2015     A. Krištofová 

10) Návrh rozpočtu KST 2016     A. Krištofová 

11) Návrh novej formy členského preukazu Sphere card 

12) Správa revíznej komisie     A. Mazániková 

13) Diskusia        

14) Návrh uznesenia      predseda NK 

15) Ukončenie       P. Dragúň 
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1/ Otvorenie, privítanie hostí, schválenie predsedu VZ   

XVII.VZ KST o 10:00 otvoril predseda KST Peter Dragúň. Privítal delegátov a hostí, navrhol aby 

valnému zhromaždeniu predsedal M.Herchl.  

Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 35; návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

2/ Schválenie návrhu programu  

Predsedajúci M.Herchl požiadal o návrh a odsúhlasenie zmien programu. Navrhnuté zmeny: doplniť 

pred bod Odovzdanie ocenení ako bod 3 Zdravice hostí, vypustiť bod č. 11 Návrh novej formy 

členského preukazu Sphere card. 
Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 35; navrhnuté zmeny programu a program ako celok boli 

schválené jednomyseľne. 
 

3/ Voľba a schválenie mandátovej a návrhovej komisie  

Mandátová komisia (ďalej len MK) bola navrhnutá v zložení: Dušan Reiser, predseda; členovia Štefan 

Hudák, Ján Klučka.  

Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 35; MK bola schválená jednomyseľne. 

Návrhová komisia (ďalej len NK) bola navrhnutá v zložení: Igor Salviany, predseda; členovia Juraj 

Fiľakovský, Ivan Ballo.  

Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 35; NK bola schválená jednomyseľne. 
 

4/ Zdravice hostí 

Dr. Ján Holko, predseda Asociácie športu pre všetkých (AŠPV) SR  - komentoval situáciu po prijatí 

zákona o športe. Zákon viac vyhovuje súťažným športom, bude treba ďalšie kroky aby športové 

organizácie združené v AŠPV získali viac právnej istoty a štátnej podpory pre pohybové aktivity 

určené širokej verejnosti. Považuje za nevyhnutné,  aby subjekty AŠPV vystupovali koordinovanejšie 

a využili možnosť spoločne sa uchádzať o prostriedky z vyhlasovaných grantov a projektov. 

Ocenil a poďakoval Klubu slovenských turistov, že aj v čase stagnácie AŠPV si  KST udržal solídnu 

členskú základňu, má stále svoju tvár a tradičné aktivity. 

RNDr. Jiří Homolka, Klub českých turistov, podpredseda pre ekonomiku – ospravedlnil predsedu 

KČT a odovzdal pozdrav od českých turistov. Ocenil, že vzťahy KST a KČT  sú trvale veľmi dobré, 

určite aj vďaka častým stretnutiam  na podujatiach, niektoré sú aj organizované spoločne. V KČT 

s potešením prijali myšlienku, že tohoročný turistický zraz v Ostravici bude nielen 1. medzinárodným 

letným zrazom turistov z krajín V4, ale bude to aj národný zraz slovenský. Srdečne pozývajú do 

Beskýd, radi sa popýšia novou chatou na Lysej hore ktorú dokončili a otvorili v minulom roku.  

Ing. Igor Koller, predseda Slovenského horolezeckého spolku JAMES – vzhľadom na termínovú 

kolíziu s povinnosťami voči SHS JAMES (festival Hory a mesto a majstrovstvá Slovenska 

v boulderingu) sa ospravedlnil, svoju zdravicu poslal mailom. Vyzdvihol dobrú spoluprácu pri 

spravovaní chát vo Vysokých Tatrách. Obe organizácie sa usilujú udržať chaty v čo najlepšom stave 

pre úžitok všetkých aktívnych návštevníkov Tatier . Novou kapitolou by mohli byť spoločne 

podnikané  kroky pre získanie podpory potrebných autorít na vybudovanie prvých zaistených ciest 

(ferrát). Zaželal turistom úspešný rok a bezpečné návraty zo všetkých podujatí.  

 

5/  Odovzdanie ocenení 

Z rúk predsedu KST si ocenenia prevzali: Stefan Hudák medailu Miloša Janošku, Juraj Fiľakovský 

plaketu Alojza Lutonského. Ocenenie pre neprítomného Jána Cabalu (plaketa A.Lutonského) 

prevzal predseda RR KST TN I. Salviany. 

 

6/ Kontrola uznesení z VZ  KST 10.1.2015 

Kontrolu vykonal predseda KST P.Dragúň. Skonštatoval splnenie uznesení.  

 

7/ Správa mandátovej komisie 

Predseda mandátovej komisie Dušan Reiser  informoval, že zo 45 pozvaných delegátov s hlasom 
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rozhodujúcim je prítomných 35 delegátov, čo je 77 % účasť. Konštatoval, že XVII. VZ KST je 

uznášaniaschopné, nadpolovičnú väčšinu pre úspešné hlasovanie predstavuje 18 hlasov. 

 

8/ Správa o činnosti KST za rok 2015, hlavné úlohy 2016 a vízia smerovania KST 

Predniesol predseda KST P.Dragúň. Správa je prílohou tohto zápisu. 

Ľ. Škumát – v správe mu chýba zmienka o výkonnostnej turistike. Záujem o plnenia výkonnostných 

odznakov a dokumentovanie zápočtových ciest je dlhodobo veľmi nízky, treba využiť každú 

príležitosť na popularizáciu  výkonnostnej turistiky ako dlhodobého programu, získavať mladých ľudí. 

KST by sa nemal uspokojiť s imidžom rekreačnej turistiky, treba propagovať aj výkonnostné aspekty. 

Š.Hudák – podporil predrečníka. Pripustil, že časť problému môže byť v tom, že podmienky plnenia 

výkonnostných odznakov sú zastarané. Podobne u tématických  odznakov, konkrétne Za krásami 

Slovenska, tiež treba aktualizovať podmienky, povinné miesta majú byť atraktívne, ľahšie dostupné.  

 

9/ Návrh na zmenu stanov KST      

Predseda KST oboznámil delegátov s návrhom, ktorý valnému zhromaždeniu predkladá Ústredná 

rada. Návrh vzišiel z obsiahlej diskusie ÚR, v rámci ktorej sa zmeny v jednotlivých článkoch 

precizovali a jednotlivo sa hlasovalo o závažnejších zmenách. Keďže plénum VZ je personálne len 

veľmi málo odlišné od pléna Ústrednej rady, požiadal, aby  sa o návrhu na zmenu stanov hlasovalo 

ako o celku.  

Hlasovanie: za 35, proti 0, zdržal sa 0; zmena Stanov KST bola jednomyseľne schválená. 

Schválená úprava stanov je v prílohe tohto zápisu. 

 

10/ Správa o hospodárení 2015     

Podpredsedníčka KST pre ekonomiku a marketing A.Krištofová pripravila prehľadnú správu 

v tabuľkovej forme, ktorá je prílohou tohto zápisu. Delegáti mali možnosť oboznámiť sa so správou 

v predstihu, vo svojom vystúpení sa A.Krištofová obmedzila na komentovanie vybraných položiek. 

Hlasovanie: za 35, proti 0, zdržal sa 2; správa o hospodárení KST 2015 bola schválená. 

 

11/ Návrh rozpočtu KST 2016      

Návrh predniesla A. Krištofová.  

Hlasovanie: za 35, proti 0, zdržal sa 2; rozpočet KST 2016 bol schválený. 

 

12/ Správa revíznej komisie          

Predniesla A.Mazániková, predsedníčka Revíznej komisie. Správa je prílohou tejto zápisnice. 

 

13/ Všeobecná diskusia        

P.Dragúň –  prekvapil nás člen VV pre značenie, mládež a cestovný ruch, Stano Andrási. Namiesto 

účasti na včerajšom a dnešnom zasadnutí  poslal  mail, že odstupuje zo svojej funkcie vo výkonnom 

výbore aj zo Sekcie mládeže. Neteší nás to, nemáme pripravených kandidátov, aby sme volili nového 

člena VV. Riešením v zmysle novej úpravy stanov je, že zostávajúci členovia VV si rozdelia jeho 

agendu, prerozdelenie  a podľa potreby budeme na zasadnutia prizývať predsedu  sekcie mládeže, 

resp. značenia.   

V.Gábriš – veci by sa mali pohnúť v Sekcii cykloturistiky. Doterajší predseda Ernest Rusnák sa pre 

dlhodobé zdravotné problémy vzdal funkcie,  na 30.4.2016 je do Ružomberka zvolaný aktív sekcie. 

Dúfam, že regióny pošlú kvalitných zástupcov, hlavnou úlohou aktívu bude voľba nového predsedu 

a celková personálna obmena sekcie.  

 I.Salviany – požiadavka do uznesenia: uložiť výkonnému výboru, aby bol zapracovaný priemet zmien 

v stanovách do vykonávacích predpisov KST. 

E.Škutová – apelovala na predsedov RR aby dohliadli na to, či predseda komisie značenia v danom 

regióne absolvoval 2. stupeň značkárskeho školenia - inštruktorský kurz. Kto nemá, treba ho prihlásiť 

na najbližšie školenie.  

J.Šoffa – ani štvrtina regionálnych rád neodpovedá na maily zo sekcie vodnej turistiky. Aktívni vodáci 

by mohli pomôcť pri zabezpečení splavov aj pre kluby, ktoré nemajú vlastné vybavenie pre vodnú 

turistiku. Ale nereagujete, nedá sa nikoho dopátrať. 
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M. Ziman – viacerí aktívni vodáci ktorých poznám robia vodnú turistiku pod hlavičkou iných klubov 

mimo štruktúry KST, kde majú lepšie technické vybavenie. 

L. Škumát – sekcia lyžiarskej turistiky má podobnú skúsenosť ako spomínal predseda sekcie VT. Či 

ide o požiadavky alebo ponuky, na maily zo sekcie je odozva z regiónov slabá. 

J.Lupták – podrobil kritike vzhľad diplomov. Čestné uznanie je nedôstojné, treba ho prepracovať. Keď 

sekretariát vystaví schválené ocenenie, treba dať na diplom aj pečiatku, nech to má vážnosť.  

M.Ziman – upozornil prítomných, že poistenie má svoje limity. V prípade  úrazu v teréne, ak je 

zistený alkohol v krvi, poisťovňa nepreplatí nič, pri pobyte na horskej chate je povinnosťou nahlásiť 

kam sa ide na túru. Ak sa tak nestane, môže to poisťovňa považovať za dôvod odmietnuť poistné 

plnenie. Treba si kontrolovať, či sú údaje v zoznamoch poistencov správne. Za prvý rok skúseností 

s poisťovňou Union máme jeden prípad, keď pre nezhodu osobných údajov v zozname poistencov 

s údajmi v členskom preukaze poisťovňa neuznala identitu poškodeného a odmietla plnenie. 

A. Opial, Š.Mužík, J. Mrlina  – reagovali na vystúpenia hosťa z KČT, informovali o čulej cezhraničnej 

spolupráci turistov v regiónoch Trenčín, Žilina a Kysuce, funguje na úrovni regiónov aj na úrovni 

klubov. Bol vydaný medzinárodný (slovensko-česko-poľský) odznak BESKYDY, prvá edícia 4 000 

kusov bola už rozobraná. 

J. Fiľakovský – navrhol rozšíriť paletu ocenení KST o špeciálny diplom za aktivity v cezhraničnej 

spolupráci s partnerskými turistickými organizáciami. 

M.Herchl – chýba nám aj ocenenie za mimoriadny prínos pre rozvoj turistiky v regióne. Potom sa 

stáva, že ľudia celoživotne aktívni vo svojom regióne sú navrhovaní na plaketu A. Lutonského 

a medailu M.Janošku, hoci nespĺňajú kritériá - nepublikovali, nepôsobili nadregionálne. 

A. Opial – informoval, že RR KST Čadca – Klub turistov Kysúc -  pripravuje extrémny diaľkový 

pochod na vzdialenosť 2 000 km, pôjde sa štafetovým spôsobom, cieľom je zapojiť čo najviac 

účastníkov, povinný úsek je minimálne 10 km. Záujemcovia o účasť sa môžu hlásiť u neho. 

P. Dragúň – nedarí sa predať nevyužívaný objekt bývalého RZ Kokava-Háj. VV KST je viazaný 

rozhodnutím VZ predať objekt minimálne za 135 000 €. Žiadam VZ o súhlas so znížením dolnej 

hranice na 99 000 €. Predsedajúci dal o požiadavke hlasovať.  

Hlasovanie: za 33, proti 0, zdržal sa 2; zníženie predajnej ceny RZ Kokava bolo schválené. 

M. Herchl ako predsedajúci navrhol ukončenie diskusie, keďže neboli námietky, diskusiu ukončil 

a požiadal návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

14/ Návrh uznesenia 

Predniesol predseda návrhovej komisie Igor Salviany. Hlasovalo sa o uznesení ako celku.  

Hlasovanie: za 35, proti 0, zdržal sa 0; uznesenie XVII. VZ KST bolo jednomyseľne schválené. 

Predsedajúci poďakoval návrhovej komisii a požiadal jej predsedu o odovzdanie prečítaného 

uznesenia v písomnej podobe, s podpismi členov návrhovej komisie. Celé znenie schváleného 

uznesenia je v prílohe tohto zápisu.      

            

15/ Ukončenie  

Záverečné slovo si vzal predseda KST Peter Dragúň. Poďakoval prítomným delegátom za rokovaciu 

disciplínu  a dosiahnutý konsenzus pri prerokovaní a schválení návrhu zmien Stanov  KST vo väzbe 

na zákon o športe, ocenil podnety a návrhy ktoré odzneli v diskusii a prisľúbil, že výkonný výbor sa 

nimi bude postupne zaoberať.  S konštatovaním, že schválený  program bol vyčerpaný,  približne 

o 13.00 hod. XVII. VZ KST ukončil.      

 

 

Zapísali:  Dušan Valúch                                                                  Overil:  Peter Dragúň   

               Ida Ovečková                                                         predseda Klubu slovenských turistov  

 

PRÍLOHY ZÁPISNICE: 
 

1) Správa o činnosti KST za obdobie 2015-2016, vízia do budúcna   P. Dragúň 

2) Správa o hospodárení za 2015     A. Krištofová 

3) Návrh rozpočtu na 2016     A. Krištofová 
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4) Správa revíznej komisie      A. Mazániková 

5) Úprava Stanov KST vo väzbe na zákon o športe, schválená na XVII. VZ KST 

 

1) Výročná správa – stav a činnosť  KST od VZ v roku 2015 , vízia do budúcna.  P.Dragúň 
Vývoj počtu členov za posledných 5 rokov: 
2011 -  15 185 
2012 -  15 379 
2013 -  15 015 
2014 -  15 232 
2015 -  15 302  možný negatívny vplyv zvýšeného členského prevážilo poistenie v Unione 
2016 -  16 008  (k 7. 4. 2016) 
Veková štruktúra členov v porovnaní s celou populáciou Slovenska viď obrázok – najviac máme 50 
a 60 ročných.  
Že sa VV stretával viete zo zápisníc, sú na webe, dostávali ste ich mailom. Podarilo sa stabilizovať 
financie, uhradili sme niekoľkoročný záväzok pre TID, vzťahy medzi členmi. Napätie pominulo. 
Turservis je takmer zrušený. Čakáme na výzvu úradov. Vyberali sme nových chatárov. Na Chate pri 
Zelenom plese zostal Tomáš Petrík, Na Rysoch  Viktor Beránek, na Štefáničke Igor Fabrícius. Zbojnícka 
chata má nového nájomcu. Dlhoročného chatára Eda Záhora, prezývaného Gazda, vystriedala 
chatárka, Dominika Dejcová. Nové nájomné je uvedené v návrhu rozpočtu. Spolupráca s chatármi je 
dobrá. Tohto roku nás čaká dokončenie výmeny zostatku strechy na Štefánikovej chate. Snažíme sa 
vylepšovať prostredie na ostatných chatách. Téryho chata - voda a záchody, Zbojnícka – záchody, Ch. 
pri Zelenom plese - el. energia, krb, Štefánička - strecha + sprchy. 
Publikačná činnosť – vydali sme Učebné texty pre inštruktorov turistiky 1. kvalifikačného stupňa, 
škoda, že sme ju nedostali na pripomienkovanie.  
Kalendár na rok 2016 -  priebežne sa snažíme zlepšovať  obsah aj vzhľad kalendára. Mal  by vychádzať 
začiatkom novembra, čo sa nám zatiaľ nedarí. Záleží to aj od Vás. 
Cez fondy cezhraničnej spolupráce sme, napriek slabej súčinnosti  dotknutých regiónov na našej aj 
českej strane, vydali brožúru Na horách s radosťou a bezpečne. Dá sa využiť na propagáciu turistiky.  
Pre všetky regionálne rady sme kúpili publikáciu Turistika a šport v prírode, kde máte legislatívu  
potrebnú pre Vašu činnosť. Ak budú novelizácie zákonov, budete na ne upozornení a budete si ich 
môcť objednať,  už na vlastné náklady. 
Usporiadali sme konferenciu turistických organizácií združených v asociácii ERA-EWV-FERP, za účasti 
zástupcov z celej Európy. Podujatie sa uskutočnilo v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 64 delegátov, 
zastupujúcich 31 turistických organizácií z 21 krajín. Vedenie ERA aj zahraniční účastníci hodnotili 
konferenciu veľmi pozitívne. Rezonovala slovenská pohostinnosť, zaujímavý sprievodný poznávací 
program. Škoda, že stretnutie nevyužili zástupcovia cestovného ruchu. Boli hľadať Japoncov v 
Japonsku. Celú akciu organizovala  agentúra Supravia. Bola usporiadaná aj tlačová konferencia, 
výstupy boli aj v dennej tlači. 
Úspešne sa rozbiehajú školenia inštruktorov. Vytvárame databázu inštruktorov, ktorá sa niekde 
stratila, niekde neviedla a niekde ju majú na vysokej úrovni. Spôsob obnovovania inštruktorských 
preukazov záleží na metodikoch jednotlivých presunov. 
Facebook – či sa nám tento spôsob komunikácie páči alebo nie, je to fenomén doby. Dvaja mladí 
ľudia – nečlenovia – si založili účet na meno KST. Podarilo sa nám ich vypátrať a získať prístupové 
heslá. Teraz je pod našou kontrolou a pod vedením šéfa propagačnej komisie sa na ňom zverejňujú 
rôzne informácie. 
Ako viete Slovenský letný zraz v tomto roku nemáme. Nikto nebol ochotný sa obetovať a pripraviť 
stretnutie pre priateľov. Obrátili sme sa na českých turistov. Tí nám podali pomocnú ruku. Isté práce 
však bolo  a je nutné urobiť. Ubytovanie, odznaky, musíme zabezpečiť niekoho na registráciu 
slovenských účastníkov. Dávam si básnickú otázku, kto? 
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Čo so stagnujúcou klasifikáciou budeme riešiť čoskoro. Do konca maca bol termín na spracovanie 
návrhov. Budem o nej hovoriť v časti vízie. 
Spolupráca so spriatelenými organizáciami je výborná. S českými partnermi chceme realizovať 
certifikovanú trasu z Moravy k našim dvom novým rozhľadniam na Magure a Baske. Projekt bude na 
našej strane financovať VÚC Trenčín.  
S kým sme rokovali: VÚC Trenčín, Bratislava, Trnava, Nitra, VšZP, Lesy SR, Poľovnícka komora, 
Slovnaft.  
Ako nám fungujú jednotlivé sekcie: 
Vodná turistika – podarilo sa vyškoliť 26 inštruktorov, školenia aj v tomto roku, VT je náročná na 
množstvo inštruktorov, napadlo mi, či by nebolo vhodné začleniť do vzdelávania aj minimum vodnej 
turistiky, kde by sa frekventanti oboznámili s vodnou turistikou na svoje náklady – niečo podobné, 
ako majú VHT. Uskutočnili tradičné podujatia, prosia o väčšiu informovanosť od RR o činnosti VT.  
Hrozbou je, že ak sa vybudujú plánované vodné elektrárne, umŕtvi  to Hron i ďalšie vodné toky, aj 
samotnú vodnú turistiku. Aktivisti sekcie bojujú proti mŕtvej vode, chcem ich podporiť, preto som 
prijal ponúknuté miesto v petičnom výbore petície Za živé rieky. Bolo by dobré, keby ste aj Vy svojim 
členom odporučili podpísať  túto petíciu. 
Cykloturistika  - zatiaľ posledný zraz v Dolnom Kubíne bol na vysokej úrovni, ale práca sekcie nebola 
celkom dobrá. Bola poznačená aj dlhodobou chorobou predsedu. Na 30.4. 2016 je zvolaný aktív 
sekcie v Ružomberku, kde sa bude voliť nové zloženie a vedenie sekcie. Cyklistika zažíva boom, tak 
nespime. Novým ľuďom  na čele sekcie želám dobré nápady, očakávam aktívny, konštruktívny  tím, 
schopný  rozhýbať  sekciu tak, ako si to cykloturistika zaslúži. 
Vysokohorská turistika - sekcia, s ktorou nie sú problémy. Vieme o nej len vtedy, keď jej kompetencie 
končia a ponúknu nám riešenie. Školenia sú každý rok, obsadenosť dobrá. Výmena preukazov 
inštruktorov 120 vymenených, zraz dobre zabezpečený, zimný prechod Slovenského raja 34 
odznakov. 
Jazdecká turistika -  sekcia je štádiu budovania, aj personálne aj územne sa postupne dopĺňa, naberá 
na vážnosti. Dlhšie trvalo, než došlo k dohode so sekciou značenia, ale dohodli sa, jazdecké trasy sa 
budú značiť. Budujú sa jazdecké okruhy s kompletným vybavením – stajne, ubytovanie, kontakty na 
veterinára, odvoz koní, atď.  Podarilo sa rozšíriť členskú základňu o nové kluby, ktoré sú zaradené pod 
príslušné regionálne rady. Žiar nad Hronom, Turiec, Zvolen, Orava, Liptov (Ružomberok). Najväčšou 
akciou s medzinárodnou účasťou bolo zapojenie sa do medzinárodnej diaľkovej štafetovej jazdy Cesta 
Božieho milosrdenstva z Krakova do Ríma. Slovenský úsek meral 430 km.  
Lyžiarska turistika -  pod vedením nového predsedu Ľuba Škumáta vstáva z popola. Tohtoročný zimný 
zraz v Banskej Štiavnici s 1280 účastníkmi bol pripravený vzorne. Je potešiteľné, že na budúce dva 
roky sú prihlásení usporiadatelia. Zrazy sa uskutočnia v Ružomberku (2017) a v Oščadnici (2018),  kde 
to bude zároveň 10. medzinárodný zimný zraz. Prebehli aj školenia 1. triedy a 2. triedy vraj prvé po 
revolučných rokoch. Predseda lyžiarskej turistiky má ťažkú hlavu na regióny, tak ako všetci 
predsedovia sekcií. Citujem jeho slová: čo ma mrzí je skutočnosť, že regióny, ktoré majú ideálne 
terény a ubytovacie možnosti na usporiadanie zrazu, hrajú mŕtvych chrobákov, nemajú záujem 
privítať kolegov, ktorí  aj pre nich pripravovali minulé ročníky. Je len na ich zvážení, či skutočne majú 
snahu rozvíjať činnosť v rámci KST. Pokračujem v citácii venovanej sekcii mládeže:  zatiaľ nám viazne 
spolupráca s úsekom mládeže. Že sa to dá zrealizovať, je vidieť na činnostiach v KČT. 
Pešia turistika  - vždy bola a zostáva najmasovejšia. Sekcia musí metodicky usmerňovať organizátorov 
hlavných letných podujatí, keďže každý rok je to niekto iný. 
52. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska sa uskutočnilo v Detve, tešilo sa veľkému záujmu, 
o čom svedčí cca 1 700 účastníkov. Tento rok sa stretneme v Starej Turej, bude výstup na Javorinu. 
62.CZ KST a 46. Stretnutie TOM sa uskutočnilo vo Veľkom Mederi. Podujatia sa zúčastnilo 641 turistov 
zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Rakúska. Na stretnutí TOM sa zúčastnilo 90 tomíkov,  zo 
Slovenska 11 oddielov, jeden oddiel z Čiech.  
Stretnutie na Štefánikovej chate pri, príležitosti 135. výročia narodenia M.R. Štefánika. Podujatia sa 
zúčastnilo 300 účastníkov. 
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Na 60-tom výročí obnoveného Národného výstupu na Kriváň (NVK) bolo vydaných 500 výstupových 
lístkov. Účastníkov bolo omnoho viac, cca 1000. 
7.Stretnutie priaznivcov KST sa uskutočnilo v Oščadnici, s výstupom na Veľkú Raču. Napriek 
celodennému dažďu cca 150 účastníkov. Na ďalší deň sa viacerí presunuli na otvorenie EURORANDA 
2016 na Hrčave, tam na trojmedzí  SR-ČR-PL sa zišlo cca 800 účastníkov. 
2.Chodníkom Jozefa Dekréta Matejovie sa uskutočnilo v Zámutove na Náučnom chodníku 
Zámutovská Kolejka. Aj tu bolo napriek vytrvalému dažďu asi 130 účastníkov. 
Boli vydané nové záznamníky Cesta hrdinov SNP aj s odznakmi. K oživeniu záujmu o tento záznamník 
prispela propagácia na Facebooku. Do tlače je pripravený aj záznamník Za krásami Slovenska – boli 
ste oslovení pri jeho revidovaní, kontrole správnosti údajov, ďakujem tým, čo s revíziou pomohli, 
niektorí ešte spia. Záverečná korekcia dvom ľuďom trvala niekoľko hodín. Keby bol každý predseda 
regiónu aktívny, mohli sme čas využiť lepšie. 
Školenia inštruktorov - v roku 2016 budú. Treba sa prihlásiť. Stav funkčných inštruktorov na webovej 
stránke KST je alarmujúci. Je to pravda, alebo len odraz uľahčenia si povinností predsedu RR? 
Turistické značenie - peniaze v minulom období neboli hlavným problémom. V posledných rokoch je 
výška dotácie stabilná.  V roku 2015 sme dostali z ministerstva školstva 76 000 €. Okrem toho sme 
získali peniaze aj z VÚC – Trenčín, BB a OOCR Stredné Slovensko cca 9 000 €. Spolu sme na značenie 
dostali 84 000 €. Celkove po prepočítaní všetkých značkárskych prác na „obnovené kilometre“ cez 
značkársky prepočítací koeficient boli uskutočnené práce na 4.918 km TZT (pešie) - v roku 2014 len 
4.049 km, teda medziročný nárast 869 km, kým lyžiarskych TZT len 61 km, čo je medziročne o 88 km 
menej. Pochvalu si zaslúžia komisie značenia Trenčín, Levočské vrchy-Branisko, Rožňava, Považská 
Bystrica. Naproti tomu KZ Orava nechcela vyznačiť nič, zanikla komisia značenia v Poprade a vznikla 
komisia značenia v Trebišove. Značkári majú nový značkársky program, kde sa dá objednávať materiál 
na značenie. Na jeho dokončení sa ešte pracuje. Poďakovanie za to patrí Štefanovi Gregoričkovi ale aj 
Jánovi Michalcovi, ktorý do nového programu zapracoval všetky nové TZT a všetky zmeny, ktoré boli 
schválené od roku 2011. Poďakovanie samozrejme patrí všetkým značkárom. Predsedníčka sekcie  si 
zaslúži uznanie za množstvo práce ktorú robí. Bolo by však veľmi dobré pre všetkých, keby viac 
činností prerozdelila medzi ostatných členov sekcie značenia, aby sa mohla viac venovať koncepčnej a 
riadiacej práci. Sekcia pracuje na revízii normy STN Turistické značkovanie, s cieľom doplniť normu o 
nové druhy značkovania (vozičkárske trasy, trasy pre jazdeckú turistiku), nové piktogramy, doplnenie 
normatívu pre tematické trasy (Mariánska cesta, Svätojakubská, Barborská ...). 
Freemap nám ukázal, ako sa pracuje dobrovoľne. Na mapu vyniesli 80 % našej siete chodníkov a 
dodali zoznam ešte nezdigitalizovaných trás. Koľko máme my zdigitalizovaných trás, neviem. Dohodli 
sme sa, že kvôli verejnej kontrole bude na webe KST/značenie prehľadne aktualizovaný zoznam 
obnovených značených trás. Vzťahy v sekcii treba zlepšiť, uznať právo väčšiny.  
Turistika mládeže - v sekcii mládeže pretrvávala po roku 2014 patová situácia, predseda existoval len 
na papieri, ale v skutočnosti zostával mimo diania. Nejakú dobu trvalo, než si v sekcii uvedomili 
neúnosnosť takého stavu a zvolili nového predsedu. Maroš Šarvanec má na funkciu dostatok 
praktických skúseností. Nosnou aktivitou sekcie sú Preteky turistickej zdatnosti (PTZ). 
Otvorená zostáva otázka vzniku Asociácie TOM ako samostatného subjektu v rámci KST, podobne ako 
to funguje v KČT. Plusom by mohlo byť viac možností  na získanie prostriedkov z projektov a grantov 
zameraných na mládež. Deti máme v rámci KST nielen v TOM-och, v mnohých oddieloch si robia 
program pre skupinu rodičov s deťmi, do príchodu puberty deti turistika baví, treba to využiť a vštepiť 
im základy ku ktorým sa v zrelom veku môžu vrátiť.  
 
Moja vízia: 
1. Profesionalizácia vedenia KST 
Riadiť KST vo voľnom čase je za dnešných podmienok nemožné, ale zdroje na platy zamestnancov sa 
prakticky nedajú zohnať. Je možnosť získať peniaze cez projekty. Bude potrebný projektový manažér. 
Pomocou projektov sa dajú zohnať peniaze na opravu chát, na údržbu i budovanie turistických 
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chodníkov, na drobnú infraštruktúru pri značených trasách, na zaistené cesty – via ferraty, na 
podujatia, na vydávanie odbornej literatúry. Ušetrené peniaze môžu ísť na réžiu, na správu. 
2. Odbornosť 
Školenie inštruktorov. Každý klub musí mať vyškolený odborný personál. Práve odbornosťou a 
skúsenosťou sa líši vedenie túr v klube  od neregistrovaných turistov. Dôraz kladiem na odbornosť, 
charakter, skúsenosti. Doškoľovanie inštruktorov na zrazoch alebo iných spoločných podujatiach. Dať 
úctu práci inštruktorov. Označenie nášivkami inštruktor už od 1. triedy, finančné výhody pre 
inštruktorov. 
3. Zvýšená aktivita všetkých funkcionárov  
Zvýšiť hrdosť na členstvo v KST – hrdý na to, čo sme urobili. Budovanie táborísk, prístreškov, 
studničiek, lavičiek, možnosť dopĺňať mapové podklady freemap, mať vlastnú zástavu, mať aspoň 
jedno väčšie podujatie. 
4. Sociálny aspekt turistiky 
Venovať sa členom, viesť ich k spoločnému prežívaniu zážitkov, stretávať sa aj mimo turistiky, 
pomáhať si – viac je napísané – ako byť úspešný 
5. Propagácia 
Je potrebné zlepšiť komunikáciu so všetkými turistami. Hľadať vo svojom okolí aktívnych ľudí. Dať im 
príležitosť niečo urobiť. Viac pracovať s facebookom, využiť aktivity ľudí z neho, oživiť webovú 
stránku, prispievať do nej turistami. Na podujatia pozývať médiá, lokálne médiá, písať do novín, 
organizovať zaujímavé podujatia a písať o nich 
6. Digitalizácia odznakov a výkonnostnej turistiky 
Pripraviť softwér na možnosť digitalizácie odznakov s celoslovenskou pôsobnosťou, s oblastnými 
odznakmi. Možnosť získať virtuálny odznak a za úplatu aj konkrétny. Spolupracovať s českými a 
maďarskými partnermi pri jeho budovaní. Možné získať geokešerov, ktorí už vyčerpali zaujímavé 
miesta.  
7. Spolupráca na miestnej úrovni 
Turistiku dostať do povedomia na úrovni VÚC, regiónov, miest, obcí. Regionálne zrazy, spoločné túry 
regiónov,  priniesť ponuku pre okolie. 
8. Zbierky 
Pripraviť zbierky na všetky chaty, predávať napr. magnetky s peknými fotkami chát s pridanou cenou 
na chatu, rôzna cena, rôzne foto, zbierky na konkrétne veci na chatách – sprcha, vodná nádrž, kotol… 
9. Práca s deťmi, TOM 
Vytvorenie  autonómie pre TOM v rámci KST. Širšie možnosti získania peňazí. Spolupráca so 
susednými mládežníkmi,  s Čechmi, Rakúšanmi, Maďarmi, rozšíriť spoluprácu so školami, turistickými 
krúžkami. Vychovať zanietených vedúcich. Čo zaujíma deti - jaskyne, hrady, skaly, skanzeny, 
opekanie, preteky, hry… Chceme? Podobne ako TOM spolupráca so školami. Pozývať na detské akcie 
školy. Finančne podporovať všetky deti na zrazoch – organizátori dokážu zabezpečiť – príkladom bol  
zimný zraz v Banskej Štiavnici. 
10. Budovanie  ferrát - zaistených ciest  
v Tatrách, ale i na menších skalách po Slovensku. Rozbiehajú sa práce na povoleniach pre zaistené 
cesty vo Vysokých Tatrách, no dal by sa využiť potenciál skalných stien  a útvarov na rôznych 
miestach Slovenska, v tom si treba vziať príklad z Maďarska. Zdolať zaistenú cestu je väčší adrenalín 
ako kráčať po chodníku. Aj toto je cesta k získaniu mladých členov. Spokojnosť bude aj na strane 
poskytovateľov  služieb, zaistené cesty priťahujú, zvýši to návštevnosť.  
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2) Správa o hospodárení  za rok 2015; A.Krištofová  

Klub slovenských turistov, Záborského 33, 831 03  BRATISLAVA 
 Vyhodnotenie  krízového rozpočtu výnosov a nákladov KST na rok 2015 (40% z 

členského) 
 

 
A.) PRÍJMY 

   p.č. popis vlastné dotácie plnenie 

1 Účelová dotácia z Ministerstva na značenie TZT   76 000   

2 Účelová dotácia z MŠ  na mzdy sekretariátu značenie TZUT   0   

3 Podiel z členských známok  40% 40 180   44 989 

3a. poistné členov 14 151   15 302 

4 Podiel 2% dane z príjmov 2014 (príjem rok 2015) 3 000   4 111 

5 Nájomné z Téryho chaty 22 500   22 500 

6 Nájomné zo Zbojníckej chaty 10 805   10 806 

7 Nájomné z Chaty pri Zelenom plese 33 550   33 562 

8 Nájomné z Chaty pod Rysmi 4 580   4 584 

9 Nájomné z Chaty M. R. Štefánika 21 830   21 830 

10 Slovak Telekom prenájom na Chate pri Zelenom plese 560   552 

11 prenesené - nevyčerpané na značenie, príjem za značenie 14 690   4 880 

12 Trenčiansky samosprávny kraj -  na značenie a humanizáciu chodníkov 16 667   4 122 

13 výnos z predaja magnetiek tatranských chát 300   12 

14 iné - dary a dotácie získané v priebehu roka účelové 11 000   5 077 

15 náhrada z poisťovne GENERALI - chata MRŠ     19 515 

16 splátka 560   560 

17 sponzorské na konferenciu ERA 0   5 400 

  Príjmy spolu 

194 
373 76 000 

197 
802 

     

 
14.873€ SEKCIA Značenie - PS k 1.1.2016 

   

     

 
B.) VÝDAVKY 

   p.č. popis vlastné dotácie čerpanie 

I. Činnosť VZ, ÚR, VV KST, sekcií, komisií       

1 zasadnutie  valné zhromaždenie,ústredná rada  1 700   1 819 

2 zasadnutia výkonný výbor 1 600   1 282 

3 činnosť sekcií 13 167   9 656 

  3.1.pešia turistika-zasadnutia, organizačný štáb, hlavné podujatia,aktív 600   388 

  3.2.lyžiarska turistika-zasadnutia, organizačný štáb, hlavné podujatia,aktív 400   81 

  3.3. cykloturistika-zasadnutia, organizačný štáb, hlavné podujatia,aktív 400   61 

  3.4. VHT zasadnutia, organizačný štáb, hlavné podujatia,aktív 400   298 
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  3.5.vodná turistika-zasadnutia, organizačný štáb, hlavné podujatia,aktív 500   498 

  3.6.sekcia mládeže-zasadnutia, organizačný štáb, hlavné podujatia,aktív 600   540 

  3.7.sekcia značenia 10 167   3 712 

  spoluúčasť MŠ na značkovaní     4 079 

  3.8. jazdecká turistika, aktív 100   0 

  3.9. turistika zdravotne postihnutých 0   0 

4 činnosť komisií 19 367   1 412 

  4.1. organizačná 100   0 

  4.2 majetková, zasadnutia, inven.komisia,výber.komisia 1 000   265 

  4.3. učebno-metodická 100   42 

  4.4. klasifikačná 200   145 

  4.5. propagačná 200   178 

  4.6. medzinárodná, zasadanie dvojstranné stretnutia 700   188 

  4.7. ekonomická 200   0 

  4.8. revízna 200   10 

5 značenie TZT - účelová dotácia z MŠ, Trenčiansky VUC 16 667 76 000 584 

6 pracovné cesty členov ústrednej rady 800   1 532 

7 rokovanie delegácie KST a KČT, MTSy, PTTK, ÖTK 600   0 

8 školenia včítane seminárov 5 600   560 

II. Podujatia KST       

1 49. Zimný zraz KST a stretnutie TOM 0   0 

2 62. Celoslovenský zraz KST a 46. stretnutie TOM 3 000   2 802 

3 52. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska 200   200 

4 48. Vysokohorský zraz KST 300   384 

5 37. Zraz cykloturistov KST 500   548 

6 47. Tatranský okruh vodákov 200   200 

7 43. Zraz mladých vodákov KST 200   200 

8 59. Medzinárodná plavba po Dunaji - TID 300   300 

9 Národný výstup na Kriváň 300   351 

10 7. Stretnutie priaznivcov KST 200   305 

11 Krajské preteky turistickej zdatnosti TOM 500   541 

12 Slovenský pohár pretekov  turistickej zdatnosti TOM 500   500 

13 Majstrovstvá Slovenska pretekov  turistickej zdatnosti TOM 1 000   976 

14 Sústredenie pretekárov  a Medzinárodné majstrovstvá PTZ TOM 1 500   1 800 

15 Medzinárodný zimný zraz turistov 0   1 000 

16 konferencia ERA 1 000   7 099 

17 Ľudia a hory 300   300 

18 2. chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie 200   0 

19 1. ročník stretnutia turistov na chate MRŠ 100   89 
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20 Olympiáda mládeže Trebišov 1 000   1 000 

21 Medzinárodsný letný zraz KST 2016 v ČR     500 

III. Činnosť sekretariátu a prevádzkové náklady       

1 účelová dotácia z MŠ na réžiu a mzdy sekretariátu   0   

2 mzdy + odvody zamestnancov 23 200   20 102 

3 stravné lístky zamestnancov 900   980 

4 dom KST (elektrina, plyn, vodné-stočné, údržba, opravy) 7 000   2 437 

5 poštovné a rozmnožovanie 1 000   706 

6 kancelárske potreby a drobné nákupy, občerstvenie 1 500   634 

7 telefón, internet a informačný systém, včítane upgrade OMEGA,OLYMP 3 500   1 436 

8 dohody o vykonaní práce 4 500   4 468 

9 zmluva BOZP a P0, zdrav. Služba. Ochrana osob. údajov, licencia TURSERVIS 3 200   2 013 

10 výroba známok, odznakov, preukazov, vlajok a ocenení 1 500   632 

11 vedenie účtovníctva 5 400   5 400 

12 bankové poplatky 400   152 

13 ostatné(tlač kalendára KST,poplatky,inzeráty,magnetky,prezenty a iné) 2 500   13 782 

14 koeficient DPH 500   288 

IV.  Poistenie majetku 2 265   2 265 

V.  Poistenie členov 14 151   14 886 

VI.  Dane z nehnuteľností 5 300   5 300 

VII.  podiel 2% dane z príjmu  3 000   1 187 

VIII.  Prenájom pozemkov 2 140   2 210 

IX. Prevádzkové náklady - tatranské chaty       

  IX. 1. ENEL - ekologizácia chát      0 

  IX.2. Opravy tatranských chát TCH, CHZP, ZCH, CHR 35 718   16 946 

  Oprava chaty MRŠ 11 140   1 146 

X. Správa majetku, stretnutia s chatármi 500   154 

XII. členský príspevok do medzinárodných organizácií       

  XII. 1.  IVV 500   336 

  XII. 2. ERA-TID 500   500 

  III. vrátené financie krajinám ERA     4 692 

  Spolu výdavky 

184 
448 76 000 

144 
383 

     

 
C.) KAPITÁLOVÉ  PRÍJMY  

   

1 predaj chaty Kokava 

145 
000 

  2 GENERALI poistná udalosť rok 2014  na chate MRŠ  35 000 
 

19 515 

     

 
D.) KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY   
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1 oprava strechy chata MRŠ 53 860 
   

3) Návrh rozpočtu pre rok 2016 

Klub slovenských turistov, Záborského 33, 831 03  BRATISLAVA 

Návrh  rozpočtu výnosov a nákladov KST na rok 2016 

 
A.) PRÍJMY 

  p.č. popis vlastné dotácie 

  Počiatočný stav účtu KST v Slovenskej sporiteľni 40 000   

1 Účelová dotácia z Ministerstva na značenie TZT   90 000 

1a dotácia - Trenčiansky samosprávny kraj   20 000 

2 Podiel z členských známok  40% 43 716   

3 poistné členov 15 230   

4 Podiel 2% dane z príjmov 2015 (príjem rok 2016) 3 500   

5 Nájomné z Téryho chaty 22 500   

6 Nájomné zo Zbojníckej chaty 20 250   

7 Nájomné z Chaty pri Zelenom plese 36 075   

8 Nájomné z Chaty pod Rysmi 8 400   

9 Nájomné z Chaty M. R. Štefánika 30 000   

10 Slovak Telekom prenájom na Chate pri Zelenom plese 560   

11 výnos z predaja magnetiek tatranských chát 50   

12 iné - dary a dotácie získané v priebehu roka účelové 12 300   

13 VUC Trenčín 95% hradenie projektu "Na horách s radosťou a bezpečne" 7 410   

14 splátka KBT 560   

  Príjmy spolu 

200 
551 

110 
000 

 
Príjmy spolu aj s počiatočným stavom na účte 

240 
551   

    

 
B.) VÝDAVKY 

  p.č. popis vlastné dotácie 

I. Činnosť VZ, ÚR, VV KST, sekcií, komisií     

1 zasadnutie  valné zhromaždenie,ústredná rada  1 900   

2 zasadnutia výkonný výbor 1 500   

3 činnosť sekcií 19 473   

  3.1.pešia turistika-zasadnutia, organizačný štáb, hlavné podujatia,aktív 600   

  3.2.lyžiarska turistika-zasadnutia, organizačný štáb, hlavné podujatia,aktív 600   

  3.3. cykloturistika-zasadnutia, organizačný štáb, hlavné podujatia,aktív 600   

  3.4. VHT zasadnutia, organizačný štáb, hlavné podujatia,aktív 600   

  3.5.vodná turistika-zasadnutia, organizačný štáb, hlavné podujatia,aktív 1 000   

  3.6.sekcia mládeže-zasadnutia, organizačný štáb, hlavné podujatia,aktív 600   

  3.7.sekcia značenia 14 873   

  3.8. jazdecká turistika, aktív  600   

  3.9. turistika zdravotne postihnutých 0   

4 činnosť komisií 3 100   
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  4.1. organizačná 100   

  4.2 majetková, zasadnutia,  300   

  4.3. učebno-metodická 100   

  4.4. klasifikačná 200   

  4.5. propagačná, vytlačenie propagačných materiálov 1 200   

  4.6. medzinárodná, zasadanie dvojstranné stretnutia 900   

  4.7. ekonomická 100   

  4.8. revízna 200   

5 značenie TZT - účelová dotácia z MŠ 0 90 000 

5a dotácia - Trenčiansky samosprávny kraj   20 000 

6 pracovné cesty členov VV a ústrednej rady 1 300   

7 školenia včítane seminárov 6 300   

II. Podujatia KST     

1 49. Zimný zraz KST a stretnutie TOM 3 000   

2 9. Medzinárodný zimný zraz Medzygorze     

3 1. Medzinárodný letný zraz turistov Ostravice - ČR     

4 63. Celoslovenský zraz KST a 47. stretnutie TOM - medzinárdný v ČR 1 000   

5 53. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska 300   

6 49. Vysokohorský zraz KST 400   

7 38. Zraz cykloturistov KST 500   

8 47. Tatranský okruh vodákov 500   

9 45. Zraz mladých vodákov KST 500   

10 61. Medzinárodná plavba po Dunaji - TID 300   

11 Národný výstup na Kriváň 500   

12 8. Stretnutie priaznivcov KST 300   

13 Krajské preteky turistickej zdatnosti TOM 500   

14 Slovenský pohár pretekov  turistickej zdatnosti TOM 500   

15 Majstrovstvá Slovenska pretekov  turistickej zdatnosti TOM 1 000   

16 Sústredenie pretekárov  a Medzinárodné majstrovstvá PTZ TOM 1 200   

17 36. Festival Ľudia a hory 300   

18 3. chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie 100   

19 2. ročník stretnutia turistov na chate MRŠ 200   

III. Činnosť sekretariátu a prevádzkové náklady     

1. mzdy + odvody zamestnancov 20 500   

2 stravné lístky zamestnancov 1 000   

3 dom KST (elektrina, plyn, vodné-stočné, údržba, opravy) 4 000   

4 poštovné a rozmnožovanie 800   

5 kancelárske potreby a drobné nákupy, občerstvenie 1 100   

6 telefón, internet , správa domén 1 900   

7 informačný systém, včítane upgrade OMEGA,OLYMP 1 400   

8 dohody o vykonaní práce 7 000   

9 zmluva BOZP a P0, zdrav. Služba. Osob.údaje,práv.služ, licencia TURSERVIS 900   

10 výroba známok, odznakov, preukazov, vlajok a ocenení 1 000   

11 vedenie účtovníctva 5 400   

12 bankové poplatky 150   
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13 ostatné(tlač kalendára KST,poplatky,inzeráty,magnetky,prezenty a iné) 6 000   

14 SPHERE poplatok 5 000   

15 neplánované akcie, knihy, publikácie 4 000   

IV.  Poistenie majetku 2 265   

V.  Poistenie členov 15 100   

VI.  Dane z nehnuteľností 5 300   

VII.  podiel 2% dane z príjmu  3 000   

VIII.  Prenájom pozemkov 3 083   

IX. Prevádzkové náklady - tatranské chaty     

  IX.1. Opravy tatranských chát TCH, CHZP, ZCH, CHR 34 890   

  IX.2. Oprava strechy chaty MRŠ 70 500   

  IX.2. Oprava strechy chaty MRŠ finacovanie z poistky 19 500   

X. Správa majetku, stretnutia s chatármi 800   

XII. členský príspevok do medzinárodných organizácií     

  XII. 1.  IVV 200   

  XII. 2. ERA-EWV 500   

  Spolu výdavky 

259 
961 

110 
000 

    

 
C.) KAPITÁLOVÉ  PRÍJMY  

  

1 predaj chaty Kokava 

145 
000 

  
4) Správa revíznej komisie KST k hospodáreniu KST za rok 2015, A.Mazániková 

 

Členovia revíznej komisie KST v zložení Anna Mazániková, Ing. Ján Pullmann a Ing. Ján Puncochář 

od posledného zasadania ÚR KST vykonali: 

A. Kontrolu účtovných dokladov a s nimi súvisiacich dokumentov  

Štyri kontroly sa týkali kontroly účtovných dokladov a s nimi súvisiacich dokumentov. Bola vykonaná 

následná kontrola nedostatkov vyplývajúcich z uznesenia ÚR KST z 9.1.2015, týkajúcich sa Domu 

turistiky v Bardejove k čomu bolo prijaté uznesenie č. 20/2015. Ďalej bola vykonaná kontrola 

účtovných dokladov za rok 2014, ktoré sa týkali zúčtovania príjmov a nákladov sekcie značenia mimo 

poskytnutej dotácie MŠVVaŠ a jej zúčtovania.  Kontrolu vyvolali pochybnosti o správnosti rozpočtu 

sekcie značenia pre rok 2016. Kontrola ešte nie je ukončená z časových dôvodov a musí byť ešte 

prerokovaná so  sekciou značenia. 2 kontroly boli zamerané na kontrolu dokladov roku 2015. 

Kontrolované boli príjmové a výdavkové pokladničné doklady, dodávateľské a odberateľské  

a faktúry, pohyby na bankovom účte a v pokladničnej knihe Klubu slovenských turistov (ďalej len 

„klubu“), Kontrola bola zameraná na celkové hospodárenie s finančnými prostriedkami a 

dokladovanie finančných operácii.  

Pri kontrole výdavkových pokladničných dokladov  za rok 2015 boli zistené formálne nedostatky, 

ktoré sú uvedené v protokoloch z kontroly č. 1/2016 a 3/2016, ktoré boli poskytnuté členom VV KST. 

Nedostatky boli ku dňu konania ÚR KST odstránené.  

Nedostatky sa vyskytli aj pri zúčtovaní  cestovných  náhrad pri zasadnutiach sekcii, resp. aktívov. Z 

aktívu sekcie mládeže a  z aktívu a zasadnutí sekcie značenia na ústredí KST neboli založené zápisnice 

a uznesenia. Ide o porušenie čl. 6, bod 4 VP KST č. 2/2014.  Na ich odstránenie boli predsedovia 

uvedených sekcii upozornení emailovou poštou, zatiaľ sú odstránené len čiastočne.  

Pri kontrole dodávateľských faktúr  (kniha záväzkov)  a odberateľských  faktúr (kniha pohľadávok) a 

výpisov z bankového účtu sme zistili, že za rok 2015 

a) neboli uhradené 4 dodávateľské  faktúry v celkovej hodnote 390,14 €.  

b) neboli KST uhradené 2 odberateľské faktúry v celkovej hodnote 1560,00 €. 
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B. Kontrolu inventarizácie majetku 

K 31.12.2015 boli na základe uznesenia z VV KST 84/2015 vykonané inventarizácie na chate M. R. 

Štefánika, na chate pod Rysmi, na Zbojníckej chate, na chate pri Zelenom plese a v sídle KST. 

Inventarizácia majetku sa nekonala na Téryho chate, nakoľko bola vykonaná pri zmene chatára roku 

2014. Inventarizáciu hmotného majetku môže KST vykonávať raz za 4 roky v zmysle platného zákona 

o účtovníctve. 

Inventarizačné zápisy boli odovzdané.  Na základe výsledkov z inventarizácie majetku VV KST prijal 

č.  uznesenie 109/2015, ktorým ukladá majetkovej komisii zapracovať úpravy formuláru inventárneho 

zápisu a od roku  2015 u každej položky uvádzať rok nadobudnutia a obstarávaciu cenu a dbať na 

dôsledné vyraďovanie položiek, ktoré už stratili úžitkovú hodnotu.  

 

     C. Kontrolu dodržiavania rozpočtu KST na rok 2015 a jeho čerpanie v súlade s uznesením VZ  

KST z 10.1.2015 

Revízna komisia KST skontrolovala niektoré príjmové a výdavkové položky rozpočtu.   

 

D. Kontrolu evidencie a plnenia uznesení 

Na základe čl. 2 písm. f) platného VP o činnosti revíznej komisie bola vykonaná kontrola plnenia 

uznesení VV KST za rok 2015 vč. uznesení z roku 2014,  ktorých plnenie prešlo  do roku 2015 ako 

nesplnené a uznesení s termínom „trvalý“. 

1.  V roku 2015 bolo prijatých 127 uznesení. Uznesenia VV KST sa realizovali priebežne a ku dňu 

konania ÚR (VZ) 7.-8.4.2016 nebolo splnených 13 uznesení (15, 18, 49, 77, 90, 101, 103, 116, 118, 

121, 122, 123, 126 ). Uznesenia č. 116/2015, 118/2015, 123/2015 majú termín splnenia v roku 2016, 

u ostatných uznesení ide už o predĺžený termín splnenia v roku 2016.  

2. Do roku 2015 prešli 2 uznesenia prijaté v roku 2014, ktoré sa týkajú sekcie značenia (55/2014 

a 193/2014), Ku dňu konania kontroly nie sú splnené. 

3.  Okrem toho ku dňu konania ÚR KST je platných 28 uznesení  s termínom trvalý. 

4. Z kontroly uznesení vyplýva, že 

a)  zmluvy uzatvárané medzi KST a inými subjektmi boli prerokovávané na zasadnutiach VV KST, resp. 

prostredníctvom emailovej pošty a členovia VV KST  mohli vyjadriť svoj súhlas, resp. nesúhlas,    

b)  niektoré uznesenia VV KST mali neprimeranú dĺžku plnenia. Z priebežne kontroly na zasadnutiach 

VV KST bolo zistené, že toto bolo spôsobené nedostatočnou spoluprácou medzi RR KST, sekciami, 

komisiami a príslušným členmi VV KST a tiež nedostatočným využívaním „Informačného systému 

KST“. Týkalo sa to hlavne kompletizácie zoznamov inštruktorov turistiky, udelených výkonnostných 

tried a  výkonnostných odznakov, turistických značených trás, projektov a pod.    

c) uznesenia z ÚR KST sa priebežne plnia, nebolo splnené uznesenie č. G2, bližšie informácie boli 

podané v osobitnom bode ÚR KST. 

d) uznesenia z VZ KST sa priebežne plnia, resp. sú už splnené, bližšie informácie boli podané 

v osobitnom bode VZ KST. 

Zároveň RK KST konštatuje, odporúčacie uznesenia zo Správy revíznej komisie Klubu slovenských 

turistov za rok 2014 boli akceptované a tvorili súčasť uznesení z ÚR KST 15.1.2015 (body G1 až G4). 

    

    E.  Vybavovanie sťažnosti  

V roku 2015 bola doručená Revíznej komisii KST jedna sťažnosť člena z KST Lokomotíva Banská 

Bystrica. O sťažnosti bolo vydané dňa 3. novembra 2015 „Rozhodnutie RK KST“, ktoré KST 

Lokomotíva Banská Bystrica odmietol rešpektovať. 

 

G.  Uznesenie z kontroly 

Revízna komisia KST konštatuje, že predložené účtovné doklady za rok 2015 sú  spracované v zmysle 

platných predpisov a sú prehľadne uložené na ústredí KST. 
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5. Úprava Stanov KST vo väzbe na zákon o športe, schválená na XVII. VZ KST 

 

S T A N O V Y 

KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 

Základné ustanovenia, poslanie Klubu slovenských turistov a členstvo v Klube 

slovenských turistov 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

1) Klub slovenských turistov (ďalej len KST) je dobrovoľným občianskym združením, 

ktoré tvoria členovia základných organizačných jednotiek KST pôsobiacich na území 

Slovenskej republiky. 

2) KST je právnym nástupcom zaniknutých turistických organizácií pôsobiacich na 

území Slovenskej republiky, a to Klubu československých turistov, Klubu 

slovenských turistov a lyžiarov (ďalej len KSTL), Slovenského zväzu turistov a 

jedným z právnych nástupcov Československého zväzu telesnej výchovy zaniknutého 

v roku 1990. 

3) KST je národná športová organizácia. 

4) Sídlom KST je Bratislava, Záborského 33, PSČ 831 03. 

5) Symboliku KST tvorí znak a vlajka. Právo používať symboliku KST majú len zložky 

registrované podľa týchto stanov.  Zložky registruje sekretariát KST. 

6) KST môže rozhodnutím Valného zhromaždenia KST (ďalej aj VZ) vstupovať do 

iných združení a vystupovať z nich. Tým nie je dotknuté právo organizačných 

jednotiek KST s právnou subjektivitou vstupovať do združení a vystupovať z nich 

samostatne. 

7) Politická činnosť v KST nie je prípustná. 

8) Štatutárnym orgánom KST sú predseda KST a dvaja podpredsedovia KST. 

 

Článok II. 

Poslanie KST 

Poslaním a predmetom činnosti KST je: 

1.  zastupovať záujmy členov a organizačných jednotiek, 

2.  podporovať a rozvíjať telesnú kultúru, podieľať sa najmä na vytváraní podmienok na 

     turistiku, táborenie a pobyt v prírode členov i verejnosti, 

3.  organizovať a všestranne rozvíjať turistické aktivity pre členov i verejnosť, 

4.  pôsobiť v oblasti ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie a viesť svojich 

     členov a verejnosť k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a starostlivosti o životné  

     prostredie, 

5.  budovať a zveľaďovať materiálne zázemie turistiky – chaty, ubytovne, útulne, táboriská,  

     lodenice, atď., 

6.  prevádzkovať turistické objekty, 

7. vykonávať nakladateľskú a vydavateľskú činnosť v oblasti turistiky, pobytu v prírode  

     a cestovného ruchu, 

8.  organizovať výcvikové a kvalifikačné kurzy v turistike, 

9.  vykonávať verejno-prospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok na turistiku  

     (značkovanie, tvorba nových a údržba existujúcich turistických značkovaných trás atď.), 

10.  pripravovať a distribuovať materiály potrebné k činnosti členov i verejnosti, 
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11.  organizovať turistické podujatia doma i v zahraničí, 

12.  vykonávať aktivity vedúce k ochrane a podpore zdravia členov i verejnosti, 

13.  podporovať vzdelávanie a spoznávanie histórie a súčasnosti, 

14.  podporovať turistiku detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov, 

15.  prispievať k zachovaniu kultúrnych a historických hodnôt a krás Slovenska. 

 

KST zabezpečuje plnenie svojho poslania: 

a)  prostredníctvom organizačných jednotiek KST, 

b)  spoluprácou s ďalšími subjektmi záujmovej samosprávy, so štátnymi orgánmi a so 

     subjektmi územnej samosprávy, 

c)  uplatňovaním turistického režimu a zliav na chatách a turistických zariadeniach, 

d)  starostlivosťou o výchovne zameranú, pestrú a príťažlivú činnosť detí a mládeže, 

e)  zakladaním vlastných obchodných spoločností a vstupovaním do ďalších obchodných  

     spoločností s predmetom činnosti zodpovedajúcim poslaniu KST, 

f)  starostlivosťou o turistické značkované trasy, 

g)  znovuzískavaním majetkových práv na objekty bývalého KSTL, 

h)  vydávaním metodických, informačných a propagačných materiálov, odbornej literatúry 

     a časopisu Krásy Slovenska. 

 

Článok III. 

Členstvo v KST 

1.  Členstvo v KST je riadne a čestné. 

1) Riadnymi členmi KST sú fyzické osoby bez ohľadu na národnosť, rasu a vyznanie, 

združené prostredníctvom základných organizačných jednotiek KST. Podmienkou 

riadneho členstva je členský preukaz s platnou členskou známkou. 

2) Čestné členstvo v KST môžu získať fyzické osoby za mimoriadne zásluhy o rozvoj 

turistiky. 

 

2.  Práva členov KST: 

      1)   podieľať sa na činnosti KST a na využívaní výhod spojených s členstvom, 

      2)   voliť a byť volený do orgánov KST po dovŕšení veku 18 rokov  

      3)   obracať sa na orgány KST s námetmi, žiadosťami a sťažnosťami a žiadať od nich  

            stanovisko a byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov KST, 

      4)   zúčastňovať sa na zasadnutiach VZ. 

      5)   prostredníctvom organizačných jednotiek navrhovať kandidátov na volenú funkciu 

             v orgánoch KST. 

 

3.  Povinnosti členov KST: 

       1)   dodržiavať stanovy KST, vykonávacie predpisy a uznesenia orgánov KST, 

       2)   platiť členské príspevky (s výnimkou čestných členov), zaplatené členské je platné na 

             obdobie od 1.4. do 31.3. nasledujúceho roku. 
       3)   podieľať sa na činnosti KST, 

       4)   chrániť dobré meno a záujmy KST, 

       5)   podľa svojich možností a schopností pomáhať orgánom KST, 
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       6)   ochraňovať a zveľaďovať majetok KST. 

 4.  Členstvo  v KST zaniká: 

        a)   vystúpením, 

        b)   nezaplatením členského na aktuálny rok do konca marca daného roku, 

        c) vylúčením, pokiaľ člen hrubým spôsobom poškodil dobré meno alebo záujem KST. 

      O vylúčení rozhoduje VZ. 

 

Organizačné jednotky KST 

Článok IV. 

Odbory a kluby KST 

 

1) Základnými organizačnými jednotkami KST sú odbory a kluby KST (ďalej aj OaK 

KST) hlásiace sa k činnosti KST. Sú registrované regionálnou radou KST (ďalej aj RR) 

v rámci svojej územnej pôsobnosti. Prehľad všetkých OaK je vedený na sekretariáte 

KST na základe údajov z jednotlivých RR. OaK pôsobia ako právne subjekty, konkrétne 

občianske združenia v zmysle platnej legislatívy, alebo bez právnej subjektivity ako 

zložka telovýchovných jednôt a športových klubov. Za odbory a kluby KST s právnou 

subjektivitou koná ich štatutár. Stanovy OaK KST nesmú byť v rozpore so stanovami 

KST. Spôsob zakladania základných organizačných jednotiek určuje Vykonávací 

predpis. 

 

2) Práva OaK KST sú: 

1.  podieľať sa na činnosti KST, 

2.  mať zastúpenie na regionálnom zhromaždení KST (ďalej aj RZ). 

  3)   Povinnosti OaK KST sú: 

1. dodržiavať stanovy KST, vykonávacie predpisy a uznesenia vyšších orgánov KST, 

2. podieľať sa na poslaní KST, 

3. poskytovať RR a sekretariátu KST údaje podľa vykonávacích predpisov KST 

a legislatívy SR 

  4)   Vylúčenie: 

1. Odboru alebo klubu KST, ktorý si neplní povinnosti, môže byť  zrušená registrácia 

Regionálnym zhromaždením. Proti zrušeniu registrácie sa môže odbor alebo klub KST 

odvolať na VZ. 

2. Odboru alebo klubu KST, ktorý koná proti záujmom KST, môže byť zrušená 

registrácia RZ alebo VZ. Proti vylúčeniu RZ KST sa môže odbor alebo klub KST 

odvolať na VZ. 

 

Článok V. 

Regióny KST 

1) Miestne odbory a kluby KST sa združujú na regionálnom princípe a vytvárajú 

Regióny KST (ďalej aj R KST), ktoré koordinujú ich činnosť. Najvyšším orgánom 

Regiónu je Regionálne zhromaždenie (ďalej aj RZ). RZ tvoria zvolení zástupcovia 

OaK z príslušného regiónu. Regióny KST vznikajú na návrh OaK z príslušného 

regiónu. Región tvoria najmenej tri OaK. O zaradení, resp. vyradení R KST do alebo 

z organizačnej štruktúry KST rozhoduje Valné zhromaždenie KST. 

2) RZ zasadá najmenej 1x do roka. V období medzi zasadnutiami RZ činnosť regiónu 

riadi Regionálna rada (RR), ktorú na 4-ročné funkčné obdobie volí Regionálne 
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zhromaždenie. Regionálne rady sú organizačné jednotky KST. Stanovy R KST nesmú 

byť v rozpore so stanovami KST. 

 

3) Práva Regiónu KST sú 

1) podieľať sa na činnosti KST, 

2) mať zastúpenie na VZ KST, počet mandátov delegáta určuje príslušný 

vykonávací predpis, 

3) dostávať informácie od orgánov KST. 

 

4) Povinnosti Regiónu KST sú: 

1) podieľať sa na poslaní KST a registrovať sa na sekretariáte KST, ako 

organizačná jednotka KST, 

2) dodržiavať stanovy KST, vykonávacie predpisy a uznesenia vyšších orgánov 

KST 

3) poskytovať sekretariátu KST údaje podľa interných predpisov a legislatívy SR, 

4) pomáhať všetkým OaK KST v regióne a koordinovať ich aktivitu, 
5) registrovať sa ako občianske združenie v zmysle platnej legislatívy. 

 

5) Za R KST koná predseda (štatutárny orgán) RR, alebo iná ním poverená osoba. 

 

6) R KST, ktorý si neplní povinnosti alebo koná proti záujmom KST, môže byť Valným 

zhromaždením KST vylúčený z organizačnej štruktúry KST. 

 

Orgány KST 

Článok VI. 

Sekcie a komisie KST 

 

1. Odbornými orgánmi KST sú sekcie a komisie. 

2. Sekcie metodicky usmerňujú činnosť v jednotlivých presunoch – odvetviach turistiky,      

v turistickom značení a v turistike mládeže. Príslušné celoslovenské aktívy sekcií volia      

členov sekcií na čele s predsedom. Celoslovenský aktív sekcie je tvorený volenými      

zástupcami Regiónov KST. Sekcie nemajú právnu subjektivitu, sú vnútornými 

orgánmi KST. Aktív jednotlivých sekcií sa schádza najmenej 1 x za dva roky. 

3. Členov do komisií navrhujú R KST. Predsedu a zloženie komisií volí VZ KST. 

4. Sekcie a komisie prijímajú uznesenia nadpolovičnou väčšinou členov na príslušných 

zasadnutiach. 

5. V prípade odstúpenia predsedu sekcie a komisie (okrem Kontrolnej komisie, ďalej aj 

KoK) výkonný výbor KST poveruje niektorého z členov príslušnej sekcie alebo 

komisie. 

 

Článok VII. 

Výkonný výbor KST 

Výkonný výbor KST (ďalej aj VV) je výkonným orgánom KST, ktorý zabezpečuje 

činnosť KST medzi valnými zhromaždeniami. Má najviac 7 členov. Schádza sa 

najmenej raz za tri mesiace. Na rokovanie je prizývaná kontrolná komisia KST (ďalej 

aj KoK), generálny sekretár KST a prípadne aj ďalší funkcionári KST, zamestnanci 

KST, resp. iné osoby, podľa potrieb aktuálneho rokovania VV.  
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Funkčné obdobie, na ktoré sú volení členovia VV je štvorročné. S výnimkou funkčného 

obdobia 2018 – 2022, keď tri funkcie (podpredseda pre organizáciu a legislatívu; člen 

VV pre majetok; člen VV pre program, klasifikáciu a kvalifikáciu) sú volené na dva 

roky.  

Členmi Výkonného výboru KST sú : 

a) predseda KST 

b) podpredseda pre organizáciu a legislatívu  KST 

c) podpredseda pre ekonomiku a marketing KST 

d) člen VV pre majetok KST 

e) člen VV pre turistické značenie, mládež a cestovný ruch 

f) člen VV pre činnosť sekcií (odvetvia turistiky) a propagáciu 

g) člen VV pre program (hlavné podujatia, klasifikáciu a kvalifikáciu) 

VV je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje 

nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

V prípade odstúpenia predsedu KST,  podpredsedu KST, alebo člena výkonného výboru 

KST, poveruje príslušnou funkciou niektorého člena výkonného výboru do 

najbližšieho VZ. 

VV je oprávnený prijímať uznesenia a operatívne riešiť aktuálne problémy aj 

prostredníctvom písomnej procedúry hlasovania (per rollam). 

Členovi VV zaniká mandát :  

1)  uplynutím volebného obdobia, 

2) písomným vzdaním sa členstva, 

3) odvolaním, 

4) úmrtím, 

5) ukončením členstva. 

Člen VV, ktorému uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 6.1. je oprávnený vykonávať iba 

nevyhnutné úkony až do zvolenia nového člena VV. 

Zasadnutia VV zvoláva predseda KST alebo podpredseda pre organizáciu a legislatívu   

Zasadnutie VV riadi predseda KST alebo ním poverená osoba. 

      11) Pre zabezpečenie administratívno-technických úloh je zriadený sekretariát, na čele 

            ktorého je generálny sekretár KST. Pracovnú náplň a kompetencie generálneho 

            sekretára  určuje organizačný poriadok KST. 

       12) VV rozhoduje o personálnom obsadení sekretariátu KST a určuje pracovné  

              podmienky jeho pracovníkov. 

 

Článok VIII. 

Valné zhromaždenie KST 

1) Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším orgánom KST.  
2) Účastníkmi VZ sú : 

 Delegáti z Regiónov KST s platnými mandátmi, 

 Členovia Výkonného  výboru KST, 

 Členovia Kontrolnej komisie a kontrolór, 

 Predsedovia sekcií a komisií, 

 Pracovníci sekretariátu, 

 Hostia  navrhnutí Výkonným výborom KST. 

3) Právo hlasovať na VZ majú delegáti zvolení na regionálnych zhromaždeniach, počet ich 

mandátov stanovuje príslušný vykonávací predpis, podľa počtu členov KST v Regióne 

ktorý na VZ zastupujú. Rokovanie VZ sa riadi rokovacím poriadkom KST. S hlasom 

poradným sú prizvaní členovia KK KST. 
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   4)  Valné Zhromaždenie ako najvyšší orgán KST je viazané len stanovami KST, rokovacím 

        poriadkom a volebným poriadkom. VZ je uznášaniaschopné, ak sú prezentovaní  delegáti  

         s viac ako 50% (s päťdesiatimi percentami) mandátov. Rozhoduje nadpolovičnou, resp. 

        dvojtretinovou  väčšinou z počtu prezentovaných mandátov. 

 

      4.1. nadpolovičnou väčšinou mandátov 

 

        a)  schvaľuje program rokovania VZ, 

        b)  schvaľuje rozpočet, výročnú správu, správu o činnosti KST a správu o hospodárení  

             KST od predchádzajúceho VZ, ako aj správu KK KST,  

        c)  tajne volí na štvorročné funkčné obdobie a tajne odvoláva predsedu KST,  

             podpredsedov KST a ostatných členov VV KST, 

        d)  schvaľuje výšku členských príspevkov KST, 

        e)  rozhoduje o zriadení alebo zrušení sekcií a komisií KST, 

        g)  tajne volí na päťročné funkčné obdobie a tajne odvoláva predsedu a členov kontrolnej  

              komisie. Predseda kontrolnej komisie vykonáva zároveň aj funkciu kontrolóra, 

        h)  rozhoduje o zriadení a zrušení predmetov podnikania, 

        i)  schvaľuje audítora na overenie riadnej účtovnej závierky a výročnej správy, 

        j)  rozhoduje v prípade konfliktu v zmysle §20 Zákona o športe, 

        k)  rozhoduje verejným hlasovaním o všetkých iných otázkach, neuvedených pod bodom  

             4.2, 4.1c a 4.1f. 

 

       4.2. dvojtretinovou väčšinou mandátov 

 

        a)  schvaľuje stanovy KST a zmeny v nich, 

        b)  schvaľuje vykonávacie predpisy KST a zmeny v nich, 

        c)  rozhoduje o zániku KST a vysporiadaní jeho majetku, 

       d)   rozhoduje o nehnuteľnom a hnuteľnom majetku vyššej hodnoty (viď čl. IX, bod 2), 

        e)  schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo nadobudnutie, zmenu či zánik 

             majetkových práv v takejto spoločnosti. 

 

    5)  Valné zhromaždenie KST zvoláva predseda KST najmenej raz za rok, a to najmenej 30 

         dní pre termínom jeho konania. Predseda KST zvolá VZ aj vtedy, ak ho o to požiada 

          najmenej tretina regionálnych rád KST, alebo výkonný výbor KST. V takom prípade ho 

         zvolá tak, aby sa zasadnutie VZ uskutočnilo do 3 mesiacov od doručenia žiadosti. Ak  

          tak predseda KST neurobí, zasadnutie VZ bude zvolané výkonným výborom KST tak,  

          aby sa uskutočnilo do 3 mesiacov od uplynutia 3-mesačnej lehoty uvedenej v predošlej 

          vete. 

    6)   Pre účely týchto stanov sa za zvolanie VZ považuje zaslanie písomnej informácie o 

          dátume, mieste, čase začiatku konania a programe VZ jej účastníkom a zverejnenie 

          týchto informácií na webovej stránke KST. 

    7)   VZ vedie osoba poverená zvolávateľom. 

    8)   Ak VZ nie je uznášaniaschopné podľa bodu 4, nemôže prijímať uznesenia, môže 

          prijímať len odporúčania a stanoviská a to len vo veciach, ktoré boli súčasťou zaslaného 

          programu. 

    9)  Predseda KST je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena požiadať Ministerstvo 

          školstva, vedy výskumu a športu SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude 

          oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania 

          hlasov. Výdavky spojené s účasťou pozorovateľa na VZ hradí KST. 
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Článok IX. 

Štatutárne orgány KST 

1) Štatutárne orgány (štatutárov) KST definuje článok 1. ods. 8 týchto stanov.  

2) Štatutár zastupuje KST navonok samostatne. V prípade prevodu alebo zaťaženia 

majetku v hodnote vyššej ako 3 000,- € konajú najmenej 2 štatutári spoločne. V 

prípade bezhotovostných finančných transakcií v hodnote vyššej ako 50 000,- €, musí 

byť prevodný príkaz podpísaný dvoma štatutármi spoločne. 

 

Článok X. 

Kontrolná komisia KST 

1) Kontrolná komisia (ďalej len KoK) KST vykonáva kontrolnú činnosť pri hospodárení 

s majetkom, dozornú činnosť v dodržiavaní stanov a vykonávacích predpisov KST, 

rieši sťažnosti a odvolania, navrhuje opatrenia na zlepšenie stavu. 

2) Členstvo v KoK KST je nezlučiteľné s členstvom vo VV KST. 

3) Kontrolná komisia má troch členov, z ktorých jeden je jej predsedom. Na 5-ročné 

funkčné obdobie ich volí VZ KST (viď čl. VIII, bod 4.1.h). 

4) Predseda KoK vykonáva funkciu kontrolóra podľa osobitného vykonávacieho 

predpisu. Ak predsedovi kontrolnej komisie zanikne mandát, funkciu kontrolóra do 

najbližšieho VZ vykonáva iný člen KoK na základe jej uznesenia. 

5) Kontrolnú a dozornú činnosť v obdobnom zameraní vykonávajú i príslušné kontrolne 

orgány nižších organizačných zložiek. 
6) KoK prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prezentovaných na jej 

zasadnutí. 

 

 Článok XI. 

Hospodárenie a majetok 

1) Zdroje na činnosť KST tvoria najmä : 

a) členské príspevky, 

b) výnosy z obchodných spoločností a komerčných činností, 

c) dotácie od štátu a územných samospráv, 

d) dary a príjmy z projektov a grantov, z výnosov lotérií a od sponzorov, 

e) príjmy z nájmu a reklám, 

f) príjem podľa paragrafu 50 zo zákona o dani z príjmov. 

 

2) Nehnuteľný, hnuteľný a duševný majetok KST tvoria, 

a) vrátený majetok bývalého KSTL a ČSZTV, 

b) turistické a ďalšie objekty získané z majetku telovýchovných a turistických 

organizácií, 

c) majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou, 

d) systém turistického značenia a informačných objektov na značkovaných 

turistických trasách v materiálnej i nemateriálnej podobe, 

e) systém práce a štruktúra podujatí KST, osobitne systém práce a štruktúra 

súťaží turistických oddielov mládeže. 

 

       3)  Majetok bývalého KSTL, ČSZTV a iných telovýchovných a turistických organizácií,  

            ktorý KST získal ako aj majetok nadobudnutý zo spoločných zdrojov, má prinášať  

            úžitok všetkým členom KST.  
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     4)   Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov KST.  

             KST môže v záujme vytvárania vlastných zdrojov vykonávať v doplnkovom rozsahu 

             vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním 

            cieľov a poslania KST a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.  

            Podrobnosti určuje vykonávací predpis o hospodárení s majetkom KST. 

 

Článok XII. 

Ďalšie ustanovenia 

1) VV môže požiadať odbor KST, klub KST alebo Región KST o pozastavenie účinnosti 

niektorého ich uznesenia až do získania stanoviska VZ, keď zistí, že sa prieči 

stanovám KST. 

2) V prípade poklesu počtu fungujúcich OaK KST v danom regióne na menej ako 3, 

môže dôjsť k zrušeniu daného Regiónu KST, pričom zostávajúce fungujúce OaK KST 

sa môžu začleniť do iných Regiónov KST. 

3) Pri zániku organizačnej jednotky KST odovzdá jej poverený zástupca dokumentáciu 

organizačnej jednotke vyššieho stupňa, ak sa v rámci likvidácie nerozhodne inak. 

4) Organizačná jednotka vyššieho stupňa prizýva na svoje zasadnutie zástupcov nižších 

organizačných jednotiek na prerokovanie otázok, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. 

5) Voľby do orgánov KST sa vykonávajú na VZ alebo elektronickou formou 

prostredníctvom informačného systému športu v súlade s príslušným vykonávacím 

predpisom. 

6) Zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou musí obsahovať všetky 

náležitosti v zmysle Zákona o športe a upravuje ju príslušný Vykonávací predpis. 

7) Zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou sa zašle všetkým 

oprávneným osobám najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia. 

8) Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov KST zabezpečuje volebná komisia  

volená najvyšším orgánom KST v zmysle vykonávacieho predpisu. 

9) KST zabezpečí vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového 

antidopingového programu opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov PTZ. 

 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. KST je právnická osoba s vlastnou právnou subjektivitou. 

2. KST sa pri svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito 

stanovami KST, vykonávacími predpismi KST a rozhodnutiami orgánov KST. 

3. Záväzný výklad Stanov KST vykonáva VZ. 

4. Otázky, ktoré nevysvetľujú stanovy KST, môžu byť upravené vo vykonávacích 

predpisoch KST, ktoré schvaľuje VZ KST na návrh výkonného výboru KST. V 

naliehavých prípadoch (napr. úprava podľa zákonných noriem) môže vykonávací 

predpis platný do najbližšieho zasadnutia VZ KST vydať i výkonný výbor KST, 

predĺženie jeho platnosti však musí schváliť VZ KST. 

5. Pri rozhodnutí o zániku KST menuje VZ likvidátora a určí termín nasledujúceho VZ 

za účelom schválenia správy predloženej likvidátorom. Likvidátor najskôr vyrovná 

všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia 

VZ. Zánik KST oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie MV SR a ďalším 

zložkám podľa predpisov. 

 


