Dobrý deň diviacke turistky a turisti.
V sobotu 10.01.2015 sa konalo Valné zhromaždenie Klubu Slovenských turistov, ktorému sa po dlhých rokoch
konečne podaril husársky kúsok: dokázali sme pre našich členov pripraviť spoločné poistenie za mimoriadne
výhodných podmienok. Súčasťou tohto je však aj navýšenie ceny členských známok KST od roku 2015 takto:
1. Základná členská známka pre dospelých 10 € vrátane poistenia,
2. študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 r. max. do 26 r.) a dôchodcovia 6 € vrátane poistenia,
3. deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP 4 € vrátane poistenia,
4. čestný člen KST 0 €, poistné zaplatí KST
Percento rozdelenia členských príspevkov od roku 2015 nasledovne:
 40 % z členských príspevkov bude poskytnutých klubu/odboru KST,
 40 % ústrediu,
 20 % regionálnej rade KST.
V členskom je zahrnuté aj poistenie členov. Poistenie platí na horách i doma, je v ňom zahrnutá záchrana horskou
službou, záchrana vrtuľníkom v našich horách, poistené sú všetky turistické presuny - aj pohyb vo vysokohorskom
prostredí mimo značenia podľa pravidiel VhT, poistení sú aj členovia starší ako 70 rokov.... Je šité na mieru, pre
turistov. Takéto isté poistenie pre jednu osobu stojí pri individuálnom poistení 29.- € na jeden rok. Aktívny turista
na poistnom nepochybne ušetrí. Zmluva o poistení kde sa dozviete podrobnosti, bude do cca desiatich dní
zverejnená na webe KST a následne aj na našej klubovej webovej lokalite.
Čo za tejto situácie vyplýva pre členov Prvého klubu turistov Diviaky?
1. Je potrebné, aby ste u predsedu PKT Diviaky osobne, prípadne poštovou poukážkou na jeho adresu
uhradili členský príspevok podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patríte (10.-€, 6.- €, alebo 4.- €) a to
najneskôr do 21.02.2015, kedy sa bude konať valné zhromaždenie PKT Diviaky.
2. Po valnom zhromaždení PKT Diviaky bude spracovaný zoznam členov ktorí uhradili členské príspevky
a tabuľka bude zaslaná na ústredie do Bratislavy s tým, že títo ľudia budú aj poistení.
Chcem vás teda, vážené turistky a turisti PKT Diviaky poprosiť o maximálne pochopenie a súčinnosť v tejto veci.
V neposlednom rade je to aj váš osobný záujem, pretože v dnešnej dobe zúriacej demokracie u nás a v každom
okamihu číhajúcich všelijakých poplatkov za všetko možné aj nemožné, vrátane zdravotnej starostlivosti je tento
počin ústredia KST veľmi dobrý a vítaný. UPOZORŇUJEM, že každý člen KST MUSÍ byť aj poistený! Z toho vyplýva, že
iný druh členstva v našej organizácii nie je možný!

Citujem z listu predsedu KST Petra Dragúňa:
...Ak uvažujeme, že poistné bude 1 €, potom percentuálne vyjdú hodnoty pre navýšenie členského v absolútnych
číslach na 1.- a 2.- € naviac. Za posledné 4 roky naša organizácia bola v strate cca 157 000 €. Rok 2014 uzavrieme
okolo nuly. V novembri sme boli v miernom zisku. Bola nastolená otázka ako ďalej. Dodržať aj pre budúce roky
vyrovnaný rozpočet a zároveň utlmiť takmer všetky aktivity - školenia, činnosť komisií, sekcií, zrazy ...., alebo zvýšiť
členské a rozbehnúť aktivity pre turistov. Tohtoročný schválený rozpočet to umožní a vytvorila sa aj rezerva pre
možné havárie, ako bola napr. v minulom roku strhnutá časť strechy na Chate Milana Rastislava Štefánika.
Pekné dni v prírode Vám želá Peter Dragúň.

Dca Štefan Hudák, majster turistiky
predseda PKT Diviaky
16.01.2015

INFO:
www.turistikadiviaky.sk; stevohudak@azet.sk; 0905 479001

