Uznesenie Ústrednej rady Klubu slovenských turistov (IČO: 00688312, DIČ: 2020898935, IČ DPH: SK
20208989) zo dňa 21. apríla 2012 v Martine

Uznesenie Ústrednej rady Klubu slovenských
turistov zo dňa 21. apríla 2012 v Martine -Priekope
Ústredná rada Klubu slovenských turistov (ďalej len KST) na svojom zasadnutí 21. apríla
2012 v Martine – Priekope
A/ berie na vedomie
• správu o činnosti KST za rok 2011 prednesenú predsedom KST Petrom Perhalom
a predsedami sekcií a komisií KST,
• správu o hospodárení za rok 2011,
• správu revíznej komisie KST za rok 2011
• stav plnenia úloh uložených výkonnému výboru Ústrednou radou KST v decembri
2011.
B/ schvaľuje ocenenia:
Meno oceneného
doc. Ing. Arnošt Guldan CSc.
doc. Ing. Arnošt Guldan CSc.
Prof. Ing. Ivan Zapletal DrSc.
Matúš Chovan

Návrh doručený od
VV KST
RR BB
VV KST
RR Prievidza

Navrhované ocenenie
medaila Miloša Janošku
Čestné členstvo v KST
plaketa Alojza Lutonského
plaketa Alojza Lutonského

C/ schvaľuje
C.1.
návrh rozpočtu na rok 2012
C.2.
zmenu stanov s doplnkami. ÚR odporúča schváliť zmenu stanov KST s nasledovným
doplnkom: vypustiť čl. I., odst. 2 : „roky 1921, 1991“
C.3.
zmenu, alebo nové vykonávacie predpisy KST (ďalej len VP):
• o členstve (zmena VP), schválený bez pripomienok,
• volebný poriadok, (zmena VP), schválený s doplnením názvu členov výkonného
výboru (ďalej len VV) nasledovne: člen VV pre značenie, mládež a cestovný ruch;
člen VV pre činnosť (presunové prostriedky) a propagáciu; člen VV pre program
(turistika), kvalifikácia a klasifikácia;
• o sekciách a komisiách, (nový VP), schválený s doplnkami: doplnenie sekcií sekcia
vysokohorská, sekcia značenia, sekcia mládeže, sekcia zdravotne postihnutých;
ďalej v časti pôsobnosť sekcii doplniť „lyžiarska“; „zdravotne postihnutí“; „jazdecká
a „cyklo“; v texte uvádzať vždy pri regionálnych radách pojem „komisie“
a u výkonného výboru pojem „sekcie“. Vyškrtnúť spoluprácz sekcie značenia
s Milovníkmi prírody.
• o cestovných náhradách, (nový VP), schválený s doplnkom: „likvidátor má právo
kontrolovať použitie motorového dopravného prostriedku“
• o revíznej komisii, (nový VP), schválený bez pripomienok
• o daroch a inzercii, (nový VP), schválený bez pripomienok.
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C.4.
Schvaľuje rukoväť slovenských zrazov pre zrazy sekcie pešej turistiky a sekcie mládeže
D/ ukladá výkonnému výboru KST
zaoberať sa námetmi z diskusie na rokovaní Ústrednej rady KST.
T: do konania ďalšej Ústrednej rady KST
E/ zvolila nových členov KST do
E.1.
Propagačnej komisie KST:
• Hučka Michala, člen
• Martonovú Katarínu, člen
• Mäkkú Soňu, člen
E.2.
Ekonomickej komisie KST:
• Polomského Jozefa, člen
E.3.
Učebno – metodická komisia KST:
• Belás Martin, predseda
F/ poveruje do skončenia funkčného obdobia funkciou člena Výkonného výboru KST pre
sekcie Zuzanu Jendželovskú
G/ na návrh podpredsedníčky Výkonného výboru KST Eriky Fábryovej schvaľuje uzatvoriť
dohodu o vykonaní práce pre predsedu KST Petra Perhalu a vyplatiť dohodnutú odmenu vo
výške 500 € (netto).

Návrhová komisia v zložení:

predseda:

Martin Markušovský

člen:

Jozef Vlčej

člen:

Vladimír Povoda

V Martine, 21.4. 2012
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