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    KLUB   SLOVENSKÝCH  TURISTOV 
 

SK 831 03 BRATISLAVA 3, ZÁBORSKÉHO 33, IČO: 00688312, DIČ: 2020898935

Tel.: sekretariát: +421/2/44451121, sekretár: +421/2/44454088, 

e-mail: ustredie@kst.sk, www.kst.sk 

___________________________________________________________________________ 

č.: 149/2021              Vybavuje: Valúch Dušan, Ovečková Ida                  Bratislava, 17.8.2021     

 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

 

 
v zmysle platných stanov KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej len KST) 

predseda KST zvoláva 22. Valné zhromaždenie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 

(ďalej len VZ) so začiatkom v sobotu 18. septembra 2021 o 14:00 h, v hoteli Slovakia, 

Antona Bernoláka 3231/2A,  Žilina, https://hotelslovakia.sk/ . 

 

ČASOVÝ RÁMEC VZ: 

 

Sobota, 18. septembra 2021     13:00  prezentácia delegátov a hostí  

                                                  14:00  VZ, prvá časť, do 18:00 h 

       18:00  večera 

       19:30 pokračovanie rokovania, druhá časť, do cca 21:00 h 

                   

Nedeľa, 19. septembra 2021    08:00  raňajky 

       09:00 tretia časť a záver programu 22. VZ  

       13:00 obed 

 

VOLEBNÁ ČASŤ VZ: 

22. VZ bude tajne voliť: 

• na 4-ročné funkčné obdobie (čl. VII stanov KST, ods. 6.1., bod 3), vykonávací 

predpis KST č. 4/2011, Volebný poriadok) podpredsedu KST pre organizáciu 

a legislatívu, ktorému uplynulo funkčné obdobie 8. júna 2020 v súlade s čl. XII Stanov 

KST, 

• člena do propagačnej komisie.  

 

ÚČASTNÍCI VZ: 

Podľa  stanov KST, článku VII, bodu 2, účastníkmi VZ sú: 

1) delegáti regiónov KST s platnými mandátmi, 

2) zástupcovia sekcií KST, 

3) zástupcovia komisií KST, okrem kontrolnej komisie KST (ďalej len KoK) 

a disciplinárnej komisie KST (ďalej len DK), 

4) zástupca športovcov, ak ho navrhne aspoň 50 turistov príslušných ku KST; pre 

určenie konkrétneho zástupcu je rozhodujúci najvyšší počet navrhujúcich turistov; 

v prípade rovnosti počtu navrhujúcich zástupcu určí zástupca podľa čl. VI, ods. 3., 

bodu 8) stanov KST, 

https://hotelslovakia.sk/
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5) členovia výkonného výboru KST, 

6) kontrolór KST a ostatní členovia KoK, 

7) členovia disciplinárnej komisie, 

8) zamestnanci v pracovnom pomere s KST a 

9) hostia pozvaní predsedom KST ako zvolávateľom na základe rozhodnutia 

výkonného výboru. 

 

Uvedenému okruhu účastníkov VZ bude poskytnutá strava (počínajúc večerou v 

sobotu, končiac obedom v nedeľu), cestovné a ubytovanie im bude uhradené v zmysle 

vykonávacích predpisov  KST. 

 

 

                                                                                            

                                                                                 Ing. Peter Dragúň 

      predseda KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 

 

 

 

 

Prílohy pozvánky: 

1. návrh programu 22.VZ, 

2. kľúč voľby delegátov a určenia počtu mandátov. 
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PRÍLOHA 1 – Návrh programu 22. VZ  KST 

 

Sobota,  18. septembra 2021  

13.00  Prezentácia,         

14.00 Otvorenie, P. Dragúň        

1. Schválenie mandátovej komisie (ďalej MK), návrhovej komisie (ďalej NK) a volebnej 

komisie (ďalej VK),     

2. schválenie programu 22. VZ,      

3. pozdravné vystúpenia hostí VZ, 

4. predstavenie sa nájomcov chát, 

5. správa mandátovej komisie, predseda MK, 

6. kontrola plnenia uznesení 21.VZ, A. Mazániková,    

7. správa o činnosti za rok 2020 a hlavné úlohy organizácie, P. Dragúň,  

8. prednesenie 

 - a. výročnej správy za 2020, A. Krištofová,                                                                    M 

 - b. čerpanie rozpočtu 2020, A. Krištofová,                                                                     M 

 - c. správy nezávislého audítora o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky za r. 2020;  M  

 - d. návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku - zisku, za rok 2020, A. Krištofová, 

 - e. návrhu audítora pre rok 2021: Ing. Milota Antalová, štatutárny audítor - licencia SKAu č. 

    919; adresa: Pri Kaplnke 366/4, 966 11 Trnavá Hora,                                                     

9. diskusia k bodu 8 (vrátane informácie o doterajšom vývoji ekonomiky KST v roku 2021), 

10. Schválenie: 

  - a. výročnej správy za 2020,  

  - b. čerpania rozpočtu za rok 2020, 

  - c. riadnej účtovnej závierky za rok 2020, 

  - d. vysporiadania výsledku hospodárenia z riadnej účtovnej závierky – zisku za rok 2020, 

  - e. audítorskej spoločnosti  pre rok 2021, 

11. správa Kontrolnej komisie, A. Mazániková,  

12. návrh rozpočtu na rok 2021, A. Krištofová;                  M 

13. diskusia k bodom 11 a 12, 

14. schválenie rozpočtu 2021,                                                                           

15. návrh výšky členského na rok 2022,  A. Krištofová,     M 

16. diskusia k bodu 15,  

17. schválenie výšky členského na rok 2022, 

18. návrh náhrady za stratu času pre členov výkonného výboru KST a kontrolnej komisie 

     KST, A. Krištofová                   M  

19. diskusia k bodu 18, 

20. schválenie náhrady za stratu času pre členov výkonného výboru KST a kontrolnej komisie 

     KST,   

21. všeobecná diskusia (písomné prihlášky). 

     

18.00 Večera  

19.30 Druhá časť rokovania 22. VZ 

          správa mandátovej komisie, predseda MK  

22. návrhy na udelenie čestných ocenení KST,                                                                    M  

23. návrh turistickej hymny, 

24. návrh na zmenu stanov,                                                                                                   M 

25. diskusia k bodom 22, 23 a 24 

26. schválenie ocenení, schválenie zmeny stanov, schválenie turistickej hymny  

      (v prípade časovej rezervy do 21.00 pokračovanie bodu 21 - všeobecná diskusia).  
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Nedeľa, 19. septembra 2021 

8.00  Raňajky 

8.30  Prezentácia         

9.00  Otvorenie volebnej časti rokovania 22. VZ, predsedajúci  

         Správa mandátovej komisie, predseda MK       

27. vystúpenie predsedu volebnej komisie,      

28. vystúpenie kandidátov na podpredsedu KST pre organizáciu a legislatívu,             

29. voľba podpredsedu KST pre organizáciu a legislatívu, 

     (Počas rátania volebných lístkov pokračovanie bodu 21 – všeobecná diskusia),  

30. oznámenie výsledku voľby podpredsedu KST pre organizáciu a legislatívu,  

31. voľba člena propagačnej komisie, 

     (Počas rátania volebných lístkov pokračovanie bodu 21 – všeobecná diskusia),  

32 oznámenie výsledku voľby člena propagačnej komisie, 

33. odovzdanie čestných ocenení KST schválených na 21.VZ, P. Dragúň,               

34. návrh uznesenia 22. VZ, predseda návrhovej komisie,   

35. schválenie uznesenia  22.VZ,      

36. záverečné slovo predsedu KST, ukončenie VZ.    

13.00 Obed 

Program VZ končí spoločným obedom. 

 

 

 

M – k danému bodu dostanú účastníci VZ spracovaný písomný materiál  
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PRÍLOHA 2 – Kľúč voľby delegátov a určenia počtu mandátov 

 

Podľa stanov KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV, článku VII., bodu 3, právo hlasovať na 

VZ majú delegáti členov (t.j. regiónov) zvolení na valných zhromaždeniach členov, ďalej 

zástupca športovcov, a zástupca športových odborníkov. Na VZ sa ako delegát s právom 

hlasovať zúčastňuje za každý región KST jeden delegát.  

Delegát regiónu KST s počtom do 300 členov Odborov a klubov KST (ďalej aj OaK), ktoré 

sú jeho členmi, príp. aj jeho individuálnych členov vrátane, podľa stavu k 31. decembru 

kalendárneho roka predchádzajúceho Valnému zhromaždeniu má 1 hlas. Pri počte od 301 

takýchto členov do 600 podľa uvedeného stavu má delegát 2 hlasy, pri počte od 601 do 900 

takýchto členov podľa uvedeného stavu má delegát 3 hlasy, pri počte od 901 do 1 200 

takýchto členov podľa uvedeného stavu má delegát 4 hlasy, pri počte nad 1 200 takýchto 

členov podľa uvedeného stavu má delegát 5 hlasov. Delegát regiónu KST (zástupca 

športovcov a zástupca športových odborníkov), turisti s príslušnosťou ku ktorému získali 

v kalendárnom roku bezprostredne predchádzajúcom VZ najvyšší počet bodov v Slovenskom 

pohári v Turistickom orientačnom behu ako súťaži, ktorú organizuje KST, má ďalší hlas. 

V prípade, že turisti príslušní k viacerým regiónom KST dosiahli rovnaký najvyšší počet 

bodov, majú po ďalšom hlase všetky takéto regióny KST. Delegát regiónu KST, za ktorý sa 

zúčastní v kalendárnom roku bezprostredne predchádzajúcom VZ najvyšší počet tomuto 

regiónu KST príslušných turistov v Slovenskom pohári v Turistickom orientačnom behu, má 

ďalší hlas. V prípade, že viaceré regióny KST delegovali do súťaže rovnaký najvyšší počet 

účastníkov, majú po ďalšom hlase všetky takéto regióny KST. Delegáta môže zastúpiť jeho 

náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako delegát. Zástupca športovcov má 1 hlas, zástupca 

športových odborníkov má 1 hlas. 

Počet registrovaných členov k 31. decembru 2020:  

a) do 300 registrovaných členov – tieto regióny  volia na VZ 1 delegáta, ktorý má 1 hlas  

(Dunajská Streda, Levice, Veľký Krtíš, Bardejov, Humenné, Košice-okolie, Poprad, Stará 

Ľubovňa, Svidník – Stropkov, Trebišov, Levočské vrchy-Branisko, Šariš), 

b) od 301 do 600 registrovaných členov – tieto regióny volia na VZ 1 delegáta, ktorý má 2 

hlasy (Nitra, Senica, Trnava, Lučenec, Rimavská Sobota, Michalovce, Vranov n. Topľou),  

c) od 601 do 900 registrovaných členov – tieto regióny volia na VZ 1 delegáta, ktorý má 3 

hlasy (Malé Karpaty, Topoľčany, Banská Bystrica, Čadca, Orava, Považská Bystrica, Žiar 

nad Hronom, Klub turistov mesta Košice, Rožňava, Spišská Nová Ves),  

d) od 901 do 1 200 registrovaných členov – tieto regióny volia na VZ 1 delegáta, ktorý má  4 

hlasy (Liptov, Prešov), 

e) nad 1 200 registrovaných členov – tieto regióny volia na VZ 1 delegáta, ktorý má 5 hlasov 

(Bratislava, Trenčín, Turiec, Prievidza, Žilina). 

 

Preferenčný hlas za najviac bodov získaných v Slovenskom pohári súťaže Turistický 

orientačný beh (ďalej len TOB) za rok 2020 získal región Čadca, rovnako aj  preferenčný hlas 

za najviac zúčastnených športovcov v súťaži Slovenského pohára TOB získal región Čadca.   

Čadcu to zaraďuje medzi regióny ktorých delegáti majú 5 hlasov. 

 

Registrovaným členom sa na účely týchto pokynov rozumie člen odboru alebo klubu, ktorý je 

členom príslušného regiónu, alebo člen regiónu (tzv. individuálne členstvo), ak takéto 

členstvo stanovy regiónu umožňujú.  


