Smernica č. 1/2016
O zabezpečení turistických podujatí
Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica
Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica (ďalej KST Loko) celoročne propaguje
program Klubu slovenských turistov a organizuje vlastné turistické podujatia, výlety a zájazdy.
Zabezpečenie činnosti KST Loko vykonávajú dobrovoľní cvičitelia a funkcionári KST Loko bez
nároku na odmenu, vo svojom voľnom čase.
Náklady na zabezpečenie turistických aktivít KST Loko presahujú príjmy z predaja členských
známok Klubu slovenských turistov, z ktorých len časť hodnoty, podľa aktuálne schváleného
Vykonávacieho predpisu KST o členstve, ostáva v KST Loko, preto je nevyhnutné, aby uvedené
náklady uhrádzali samotní účastníci podujatí KST Loko.

I. Členstvo v KST Loko
1. Členom KST Loko sa stáva ten, kto v KST Loko uhradí členskú známku Klubu slovenských
turistov na príslušný kalendárny rok. Ak člen KST Loko chce mať výhody a zľavy poskytované
KST Loko je povinný uhradiť aj Klubový príspevok KST Loko (ďalej len Klubový príspevok).
2. Žiaden záujemca nemá právny nárok stať sa členom KST Loko. Záujemca o členstvo v KST
Loko je prijatý za člena KST Loko len po vzájomnej dohode.
3. Člen KST Loko, ktorý si do 31.marca príslušného kalendárneho roka neuhradí členskú známku
KST prestáva byť členom KST.
4. Samotný Klubový príspevok nenahrádza členstvo v Klube slovenských turistov.

II. Klubový príspevok
1. Výšku Klubového príspevku na príslušný kalendárny rok pre členov KST Loko schvaľuje
Výkonný výbor KST Loko.
2. Každý člen KST Loko dostane potvrdenie (preukaz) o zaplatení Klubového príspevku, na
základe ktorého môže využívať výhody člena KST Loko v danom kalendárnom roku a
zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných KST Loko, podľa svojho záujmu,
odbornosti, fyzickej a zdravotnej zdatnosti.

III. Práva členov KST Loko
1. Každý člen KST Loko má právo zúčastňovať sa všetkých podujatiach organizovaných KST
Loko, pričom si hradí sám všetky náklady spojené s úhradou cestovného, stravného, ubytovania
a iných poplatkov.
2. Členovia KST Loko, ktorí sa zúčastňujú na podujatiach iných organizátorov, na ktorých sa vyberá štartovné, alebo iné poplatky, hradia si ich v plnej výške. Po predchádzajúcom schválení
výborom KST Loko, môže na ich úhradu prispieť KST Loko.
3. Plánované podujatia sú určené pre všetkých záujemcov o turistiku, s tým, že na podujatiach so
zabezpečenou zmluvnou dopravou majú členovia KST Loko so zaplateným Klubovým
príspevkom prednosť pred členmi KST Loko bez zaplateného Klubového príspevku a nečlenmi
KST Loko. Prednosť členov KST Loko pred ostatnými záujemcami zaniká 7 dní pred termínom
podujatia.
4. Členovia KST Loko so zaplateným Klubovým príspevkom majú právo prihlasovať sa na
plánované podujatia KST Loko so zmluvnou dopravou prostredníctvom webovej stránky KST
Loko na základe zloženého kreditu.

5. Účastníci podujatí KST Loko sa na podujatiach zúčastňujú dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. KST Loko nenesie žiadnu zodpovednosť za ich konanie, ani za ich prípadný úraz
a zdravotné poškodenie. Je preto v záujme každého, kto sa zúčastňuje na turistickom podujatí
KST Loko, aby, ak nie je poistený na základe zakúpenej členskej známky KST, si uzavrel
komerčné úrazové poistenie a poistenie na zásah horskej služby.
IV. Cestovné náhrady vedúcich organizovaných podujatí
1. Za zabezpečenie a organizovanie plánovaného podujatia zodpovedá jeho vedúci.
2. Podľa obtiažnosti, počtu účastníkov a potrieb pre zabezpečenie podujatia, môžu byť určení aj
viacerí vedúci, ktorí budú mať konkrétne úlohy pri organizačnom zabezpečení a vedení
podujatia.
Na každé podujatie je vopred určený 1 vedúci. Pri počte účastníkov nad 25 osôb môže byť
určený aj druhý vedúci.
V prípade, že počet účastníkov nad 25 sa ustáli až v okamihu začiatku podujatia, má právo hlavný vedúci určiť svojho zástupcu (druhého vedúceho) a zároveň ho musí poveriť konkrétnou
úlohou pri vedení túry.
Minimálny počet účastníkov na jednodennom podujatí verejnou dopravou je 5 osôb mimo
vedúceho.
3. KST Loko môže vedúcemu (vedúcim, cvičiteľom, inštruktorom turistiky) za organizovanie a
vedenie plánovaných turistických podujatí KST Loko vyplatiť preukázane vynaložené cestovné
náhrady podľa platného zákona SR o cestovných náhradách.
4. Vedúcim podujatí patria cestovné náhrady v nasledujúcom rozsahu :
A) na území Slovenska
a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov. Cestovné MHD sa neprepláca.
b) náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie
c) stravné
d) iné nutné výdavky.
B) v zahraničí
a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov
b) náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie
c) stravné: c/1. pri jednodňovom podujatí je stravné vo výške stravného v SR
c/2. pri viacdennom pobyte je stravné prvý a posledný deň pobytu za čas
strávený v zahraničí v dĺžke menej ako 12 h vo výške stravného v SR
c/3. pri viacdennom pobyte, keď čas strávený v zahraničí presiahne viac ako 12
hodín za deň, je stravné vo výške 75 % základnej sadzby stravného
stanoveného Ministerstvom financií SR pre príslušný kalendárny rok.
5. Cestovné náhrady patria len vedúcemu (vedúcim), ktorý organizačne zabezpečil a viedol
plánované podujatie KST Loko, bez rozdielu, či ide o podujatie pešej, lyžiarskej, vodáckej
turistiky, alebo cykloturistiky.
6. Pri viacdennom podujatí je pre vyplatenie cestovných náhrad vedúcemu potrebná minimálna účasť:
a) pri putovaní - 6 účastníkov okrem vedúceho
b) pri pobytovom podujatí so zabezpečenom verejnou, alebo zmluvnou dopravou – 16
účastníkov okrem vedúceho.

7. Povinnosťou všetkých vedúcich je zabezpečiť jednotlivé podujatia s využitím všetkých
foriem zliav a výhod poskytovaných dopravcom, prípadne ubytovateľom.

V. Poplatok účastníkov na podujatiach KST Loko
1. Do poplatku účastníka za účasť na podujatí organizovanom KST Loko sa započítajú všetky
náklady KST Loko nutné na zabezpečenie daného podujatia :
a) zabezpečenie programu, dopravy, ubytovania
b) cestovné náhrady vedúceho (vedúcich) podujatia
c) ubytovanie a stravné vodičovi (vodičom) zmluvnej dopravy
d) iné náklady spojené s podujatím.
2.Pri podujatiach, kde KST Loko zabezpečuje zmluvnú dopravu, sa poplatky účastníka – člena
KST Loko so zaplateným Klubovým príspevkom stanovujú nasledovne :
a) cena za zmluvne dohodnutú dopravu a ostatné náklady na zabezpečenie podujatia uvedené v
ods. 1 sa delí číslom 33.
b) pre neorganizovaných účastníkov podujatia (nečlenov KST Loko a členov KST Loko bez
zaplateného Klubového príspevku) sa k stanovenej cene pre člena KST Loko so zaplateným
Klubovým príspevkom pripočítajú režijné náklady vo výške 20 % z vypočítanej ceny podľa
bodu 1. a bodu 2 ods.a) tejto smernice, no nie menej ako 1,- €.
3. Vypočítaná cena poplatkov sa zaokrúhľuje nahor na 0,50 €.

VI. Zabezpečovanie podujatí
1. Na podujatie so zabezpečenou zmluvnou dopravou sa záujemcovia prihlasujú prednostne
prostredníctvom webovej stránky KST Loko.
2. V prípade, ak počet záujemcov (mimo vedúcich) o podujatie so zabezpečenou zmluvnou
dopravou klesne pod 33 platiacich záujemcov, podujatie sa neuskutoční, alebo len za podmienky,
že prihlásení účastníci uhradia všetky náklady súvisiace so zabezpečenou dopravou.
3. Pri nenaplnení potrebného počtu záujemcov je vedúci podujatia najneskôr 4 dní pred realizáciou
podujatia povinný stornovať objednávku dopravy a danú skutočnosť oznámiť prihláseným
účastníkom.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Výnimky z tejto smernice môže schváliť Výkonný výbor KST Loko, alebo predseda KST Loko,
okrem prípadov, keď schvaľovanie prislúcha výhradne Výkonnému výboru KST Loko.
2. Ruší sa smernice KST Loko č.1/2014 zo dňa 10.12.2014.
Smernica č.1/2016 bola schválená VV KST Lokomotíva Banská Bystrica dňa 19.4.2016
a nadobúda platnosť dňa 1. mája 2016.
Dušan Kaliský
predseda KST Lokomotíva
Banská Bystrica

