Klub slovenských turistov

Záborského 33

831 03 Bratislava

Zápisnica zo zasadnutia Organizačnej komisie (ďalej len OK) 6.7.2011
v Bratislave.
Prítomní/neprítomní: podľa prezenčnej listiny
Program podľa pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zmena stanov KST
Tézy pre nový organizačný poriadok (ďalej len OP),
Tézy pre vykonávací predpis o ochrane osobných údajov,
Systém a obsah vykonávacích predpisov v budúcnosti,
Príprava zasadnutia ústrednej rady Klubu slovenských turistov,
Rôzne

Ako zapisovateľkou zasadnutia bola zvolená Ida Ovečková.
Prítomní jednomyseľne odsúhlasili program.
Úvodné slovo predsedu OK Mareka Henricha: spýtal sa členom OK, či systém Vykonávacích predpisov
Klubu slovenských turistov (ďalej len VP KST) nepovažujú za zbyrokratizovaný, navrhol úpravu
systému VP KST, mal by byť útlejší, čísla jednotlivých VP KST by mali byť formátované podľa kódu,
ktorý by určoval poradie i obdobie existencie, odporúča menej citovať jestvujúce zákony, skôr sa na
ne odvolávať. Všetci členovia OK boli za, nikto sa nezdržal, preto prijali uznesenie:
Uznesenie č. 1/2011: OK považuje súčasný systém VP KST za príliš zložitý a rekodifikácia sa bude
uberať cestou redukcie počtu VP KST a zjednodušovaním ich obsahu“.
Ad 1) Zmena stanov KST
Predseda OK v stručnosti oboznámil prítomných s predstavou o zmene stanov, ktorá už čiastočne
prebehla, je potrebná určitá korekcia. Príslušný materiál v príslušnej podobe bude zaslaný členom OK
v i-podobe tak, aby výsledný návrh bol pripravený na najbližšie zasadnutie OK v septembri 2011. Z:
M. Heinrich
Ad 2) Tézy pre nový Organizačný poriadok (OP)
Členovia OK poverujú jej predsedu vypracovaním nového OP. Predseda OK konštatuje, že
z ústredných ani regionálnych štruktúr KST na základe jeho výzvy neboli požadované žiadne témy pre
OP. Predseda OK túto záležitosť skonzultuje z vecného hľadiska na najbližšom zasadnutí Výkonného
výboru KST a z právneho hľadiska pripraví predpis na najbližšie zasadnutie OK v septembri 2011.
K návrhu nového Organizačného poriadku sa vyjadril aj predseda KST a VV KST Peter Perhala.
Požiadal členov OK, aby nový OP obsahoval:
•
•
•

popis, akým systémom majú pracovať členovia Výkonného výboru KST, teda aké sú ich
povinnosti, zodpovednosti, kompetencie, možnosti popis, ako majú prebiehať zasadnutia
orgánov KST,
mechanizmus distribúcie a prípravy materiálov potrebných k jednotlivým zasadnutiam
a rokovaniam, následne mechanizmus spracovania a distribúcie materiálov po skončení
rokovaní
technický popis vypracovania zápisníc, interval spracovania a distribúcie, určenie osoby
zodpovednej za vypracovanie
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Predseda KST a VV KST Peter Perhala poveril členov organizačnej komisie zaslaním i-návrhu nového
Organizačného poriadku členom Ústrednej rady KST v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa
mohli vyjadriť pred termínom konania Ústrednej rady, a aby sa ich pripomienky stihli do OP
zapracovať. Chceme sa vynúť nedorozumeniam a diskusným polemikám v priebehu konania
Ústrednej rady. Diskusia môže prebehnúť na mailovej úrovni. Na Ústrednej rade by sa mal OP len
oficiálne schváliť.
Ad 3) Tézy pre vykonávací predpis o ochrane osobných údajov
Situácia je podobná ako v bode č. 2 tejto zápisnice. VP KST o ochrane osobných údajov nebude
prepisovať Zákon o ochrane osobných údajov, ktorý túto problematiku dosť podrobne špecifikuje, ale
VP KST o ochrane osobných údajov bude prispôsobovať ustanovenia zákona potrebám KST.
Ad 4) Systém a obsah vykonávacích predpisov v budúcnosti
Na najbližšiu Ústrednú radu KST (3.12.2011) predložia členovia OK a VV na hlasovanie návrh novej
formy VP KST. Navrhne sa zrušenie stávajúceho systému a nastavenie nového systému číslovania.
K obsahu VP KST sa predseda OK vyjadril v úvode tohto zasadnutia.
Ad 5) Príprava zasadnutia ústrednej rady Klubu slovenských turistov
Uznesenie č. 2/2011: OK poveruje pracovníkov sekretariátu KST zabezpečením miesta konania
najbližšej Ústrednej rady KST, prípadne zabezpečenie ubytovania, stravy, občerstvenia. OK poveruje
sekretariát KST na zorganizovanie Ústrednej rady KST v priestoroch Strednej odbornej školy
dopravnej v Martine – Priekope. OK navrhujú uskutočnenie Ústrednej rady KST v termíne dvoch dní
vrátane jednej noci za účelom možnosti neformálnej komunikácie medzi členmi KST.
Podpredsedníčke pre ekonomiku E. Fábryovej odporúča zvážiť finančné možnosti. Predseda OK
v tejto súvislosti poukázal na upozornenie viacerých členom Ústrednej rady, že neexistuje neformálna
komunikácia medzi členmi na celorepublikovej úrovni.
Ad 6) Rôzne
Predseda OK vyjadril tieto pripomienky:
•

pýta sa: prečo používame pojem „odbory“ a nie „oddiely“,

•

pýta sa: prečo je v stanovách KST vo vete: „Výkonný výbor má najviac sedem členov“,
uvedený výraz „najviac“?

•

žiada o zadefinovanie pojmu „nakladanie s 3000 €“, ktorý je uvedený v stanovách KST,

•

žiada o odstraňovanie skratiek z oficiálnych dokumentov KST,

•

žiada o logizáciu Vykonávacieho predpisu o sekciách a komisiách,

Uznesenie č.3/2011: „Vykonávací predpis o oceňovaní bude klásť dôraz v prvom rade na záslužnosť,
v druhom rade na služobnú pôsobnosť a v treťom rade na fyzický vek.“.

Zapísala: Ing. Ida Ovečková
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