Uznesenie Ústrednej rady Klubu slovenských turistov (IČO: 00688312, DIČ: 2020898935, IČ DPH: SK
20208989) zo dňa 9. januára 2015 v Žarnovici

Uznesenie Ústrednej rady Klubu slovenských
turistov zo dňa 9. januára 2015 v Žarnovici
Ústredná rada Klubu slovenských turistov (ďalej len KST) na svojom zasadnutí 9. januára
2015 v Žarnovici:
A/ berie na vedomie:
A.1. Správu revíznej komisie KST k 30.9.2014.
A.2. Stav plnenia úloh uložených výkonnému výboru Ústrednou radou KST v júni 2014.
A.3. Správu o činnosti KST a hlavné úlohy v 2015.
A.4. Správu o hospodárení k 30.9.2014.
A.5. Situáciu v majetku KST a Turservis KST, s.r.o., podľa jednotlivých investičných celkov.
A.6. Účtovníctvo a uzávierky rokov 2010, 2011, 2012, 2013, a stav k 30.6.2014
A.7. Odpoveď na správu revíznej komisie z 7.6.2014.
B/ schvaľuje ocenenia:
meno

priezvisko

región

schválené ocenenie

Ján

Cabala

Juraj

Fiľakovský

Milan

Hlavatý

Ida

Hrebenárová

Štefan

Hudák

MT

medaila Miloša Janošku

Leo

Kilvády

BB

plaketa Alojza Lutonského

Viliam

Longauer, Doc.

BB

plaketa Alojza Lutonského

Prešov

plaketa Alojza Lutonského

Miroslav Mudrák

TN

plaketa Alojza Lutonského

Prešov

plaketa Alojza Lutonského

BB

plaketa Alojza Lutonského

Prešov

plaketa Alojza Lutonského

C/ poveruje na funkciu podpredsedu KST pre organizáciu a legislatívu Ing. Teodora
Chudého.
D/ kooptuje
D.1. JUDr. Michala Fulku za člena medzinárodnej komisie KST.
D.2. PaedDr. Jaroslava Kompána PhD za člena učebno - metodickej komisie KST.
E/ odporúča Valnému zhromaždeniu KST:
E.1. schváliť správu o hospodárení KST k 30.9.2014.
E.2. schváliť zmenu percenta rozdelenia členských príspevkov od roku 2015 tak, aby členské
príspevky boli rozdeľované nasledovne:
40 % z členských príspevkov bude poskytnutých klubu/odboru KST,
40 % ústrediu,
20 % regionálnej rade KST.
E.3. schváliť poistenie členov KST v zmysle predloženého návrhu.
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E.4. schváliť rozpočet po prerokovaní bodu programu Valného zhromaždenia KST: “Zmena
percenta rozdelenia členských príspevkov od roku 2015“ a následnom schválení členského
príspevku. Zároveň ústredná rada odporúča valnému zhromaždeniu prerokovať rozpočet KST
ihneď po bode programu valného zhromaždenia: „ Poistenie členov KST“.
E.5. schváliť členský príspevok s platnosťou od 2015 nasledovne:
základný 10 € vrátane poistenia,
študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov)
a dôchodcovia 6 € vrátane poistenia,
deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP 4 € vrátane
poistenia,
čestný člen KST 0 €, poistné zaplatí KST
F/ schvaľuje
F.1. vykonávacie predpisy KST (ďalej len VP) nasledovne:
VP č. 2/2011 organizačný poriadok s pripomienkami
VP č. 4/2011 volebný poriadok s pripomienkami
VP č. 15/2011 o daroch a reklame
VP č. 18/2014 o školeniach a seminároch s pripomienkami
VP č. 19/2014 o školeniach a seminároch inštruktorov
F.2. výnimku z platného uznesenia o predaji majetku a použití peňazí z predmetného predaja
a to: vyčleniť z predaja majetku nehnuteľnosti „Kokava – Háj“ financie v sume 30 000 € na
školenia a semináre pre všetky sekcie, ktoré sa uskutočnia v rokoch 2016 – 2018.
G/ ukladá
G.1. ukladá výkonnému výboru KST zaslať predchádzajúcim štatutárom Ing. Erike
Fábryovej, Petrovi Perhalovi, JUDr. Marekovi Heinrichovi predžalobnú výzvu na odstránenie
nedostatkov, uvedených v listoch zo dňa 22.10.2014, 20.11.2014, 25.11.2014. T: 28.2.2015
G.2. predsedovi Majetkovej komisie KST každoročne spracovať „Plán opráv a údržby na
nasledujúci rok s konkrétnymi položkami pre každú chatu“ a predložiť ho do 15. novembra na
prerokovanie vo VV KST tak, aby tvoril prílohu „Rozpočtu KST na nasledujúci rok“, ktorý sa
predkladá VV KST na schválenie ÚR KST.
G.3. podpredsedovi KST pre ekonomiku a marketing zabezpečiť v súčinnosti s predsedom
majetkovej komisie a sekretariátom evidenciu každého nadobudnutého majetku v zmysle
zákona o účtovníctve.
G.4. výkonnému výboru KST zaoberať sa zistenými nedostatkami zo správy revíznej komisie
s cieľom, aby k ním nedochádzalo v budúcnosti.
H/ zaväzuje všetkých členov ústrednej rady KST a predsedov odborov/klubov KST používať
informačný systém CRM KST tak aby priebežne dopĺňali a aktualizovali informácie.
T: priebežne
Návrhová komisia v zložení:
predseda:

Miloš Ziman

člen:

Juraj Fiľakovský

člen:

Ján Vereščák

V Žarnovici, 9. januára 2015
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