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             SEKCIA LYŽIARSKEJ TURISTIKY 
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Zápisnica 

z aktívu sekcie  lyžiarskej turistiky KST                  
 

Termín konania: 7.4.2018 o 10:00 hod. 

Miesto konania: Martin 

 

Program aktívu: 

1.  Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

4. Správa o činnosti sekcie LT KST za roky 2015 – 2018   predseda sekcie 

5. Správa o hospodárení  sekcie LT KST     hospodár sekcie 

6. Správa kontrolnej komisie       predseda KK 

 7. Správa mandátovej komisie      predseda MK 

 8. Návrh na voľbu predsedu sekcie LT KST    predseda VK  

 9. Diskusia 

10. Voľba a vyhlásenie výsledku voľby predsedu sekcie LT KST  predseda VK 

11. Návrh voľby podpredsedu sekcie LT KST    predseda VK  

12. Diskusia 

13. Voľba a vyhlásenie výsledku voľby podpredsedu sekcie  predseda VK 

14. Návrh volieb členov sekcie LT KST     predseda VK 

15. Diskusia  

16. Voľby a vyhlásenie výsledkov volieb členov sekcie LT KST  predseda VK 

17.  Návrh na voľbu delegáta  na VZ KST     predseda VK 

18. Voľba a vyhlásenie výsledku voľby delegáta  na VZ KST  predseda VK 

19. Správy z regiónov, všeobecná diskusia  

20. Návrh uznesenia        predseda NK 

21. Schválenie uznesenia       predseda MK 

22. Ukončenie 

 

1. Zasadnutie otvoril a viedol Ľubomír Škumát, predseda sekcie. Privítal 

prítomných zástupcov regiónov a pozvaných hostí, a oboznámil ich s 

programom zasadnutia. Ospravedlnil neprítomných a ozrejmil dôvody, prečo sa 
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nezúčastnili rokovania. Návrh volebného a rokovacieho poriadku nebol zaslaný, 

preto bolo odsúhlasené, že aktív sa bude riadit' rokovacím a volebným 

poriadkom KST. Toto bolo jednomyseľne schválené. Keďže aktív nebol 

uznášaniaschopný, nakoľko z 15 regiónov sa nezúčastnil potrebný počet 

delegátov, po jednej hodine sa otvoril druhý aktív. Program aktívu bol 

jednomyseľne schválený. Je tu 11 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 1 delegát 

s hlasom poradným, aktív je uznášaniaschopný, ak sa za návrh vysloví 

nadpolovičná väčšina prítomných delegátov - čiže 6 hlasov.  

2. Ľ. Škumát navrhol, aby bol vedením druhého aktívu poverený zástupca VV p. 

Herchel. Návrh bol jednomyseľne prijatý. Aktív ďalej viedol p. Herchel. Písaním 

zápisnice bol/a poverený/á a jednomyseľne schválený B.Majtner. Následne sa 

hlasovalo o spôsobe volieb. Jednomyseľne boli schválené verejné voľby. Druhý 

aktív začal o 11.00 hod. 

3.  Volebná a mandátová komisia bola zlúčená do jednej v zložení: J.Gdovec - 

predseda, členovia: M.Darula, A.Bileková. Zloženie volebnej a mandátovej 

komisie bolo jednomyseľne schválené nakoľko delegátov nebol dostatočný 

počet. Návrhová komisia v zložení J.Gdovec - predseda, členovia: M.Darula, 

A.Bileková bola jednomyseľne schválená.  

4. Predseda sekcie LT prečítal správu o činnosti sekcie a o hospodárení sekcie za 

roky 2015 až 2018 a následne ho doplnili členovia sekcie za jednotlivé úseky.  

5. Predseda sekcie LT prečítal správu o hospodárení sekcie za roky 2015 až 

2018.  

6. Nakoľko kontrolnú komisiu sekcia nemá, lebo nie je hospodársky samostatná 

zložka, tento bod bol vypustený. 

7. Predseda mandátovej komisie oznámil, že je prítomných 11 delegátov s hlasom 

rozhodujúcim a 1 delegát s hlasom poradným, aktív je uznášaniaschopný, ak sa 

za návrh vysloví nadpolovičná väčšina prítomných delegátov - čiže 6 hlasov.            

8. Na predsedu Sekcie LT boli navrhnutý kandidát: Ľubomír Škumát. 

9. Kandidát na predsedu sekcie sa predstavil a vyjadril predstavu o svojej činnosti 

v nasledujúcich rokoch. Po predstavení kandidátov prebehla diskusia. 

10. Následne prebehla voľba a predseda volebnej komisie vyhlásil, že za 

Ľ.Škumáta hlasovalo 10, zdržal sa 1. 

11. Na podpredsedu sekcie boli navrhnutý Bernard Majtner.  

12. Po diskusii prebehla voľba podpredsedu 
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13. Po voľbe predseda volebnej komisie vyhlásil, že za B.Majtnera hlasovalo 10, 

zdržal sa 1. 

14. Za členov sekcie boli navrhnutí: A.Beloritová, V.Chrapčiak, M.Darula, 

A.Majtnerová, D.Reiser. 

15. K tomuto bodu nebola diskusia. 

16. Získali 11 hlasov delegátov. Boli jednomyseľne zvolení za členov sekcie LT 

KST.  

17. Na VZ KST bol navrhnutý Ľ.Škumát, náhradník B.Majtner. 

18. Vo voľbách na delegáta na VZ KST získali 11 hlasov delegátov.  

19. Vo všeobecnej diskusii vystúpili zástupcovia regiónov a oboznámili nás 

s činnosťou v jednotlivých regiónoch. 

20. Na záver sa schválili navrhnuté uznesenia. 

21. O 15:30 sa predseda SLT Ľubomír Škumát poďakoval prítomným za aktívnu 

účasť a ukončil aktív SLT.  

 

 

Zapísal/a:  B.Majtner  

 

Overil: Ľ.Škumát 

 

 

 

 

   

 


