STANOVY
Klubu slovenských turistov
Základné ustanovenia, poslanie KST a členstvo v KST
Článok I.
Základné ustanovenia
1) Klub slovenských turistov (Ďalej len KST.) je dobrovoľným občianskym združením,
ktoré tvoria členovia základných organizačných jednotiek KST pôsobiacich na území
Slovenskej republiky.
2) KST je právnym nástupcom zaniknutých turistických organizácií pôsobiacich na
území Slovenskej republiky, a to Klubu československých turistov, Klubu
slovenských turistov a lyžiarov (Ďalej len KSTL.), Slovenského zväzu turistov a
jedným z právnych nástupcov Československého zväzu telesnej výchovy zaniknutého
v roku 1990.
3) Sídlom KST je Bratislava, Záborského 33, PSČ 831 03.
4) Symboliku KST tvorí znak a vlajka. Právo používať symboliku KST majú len zložky
registrované podľa týchto stanov Ústrednou radou KST (Ďalej aj ÚR.).
5) KST môže rozhodnutím ÚR alebo Valného zhromaždenia KST (Ďalej aj VZ.)
vstupovať do iných združení a vystupovať z nich. Tým nie je dotknuté právo
organizačných jednotiek KST s právnou subjektivitou vstupovať do združení a
vystupovať z nich samostatne.
6) Politická činnosť v KST nie je prípustná.
Článok II.
Poslanie KST
1) Poslaním a predmetom činnosti KST je:
1) zastupovať záujmy členov a organizačných jednotiek,
2) podieľať sa na vytváraní podmienok na turistiku, táborenie a pobyt v prírode členov
i verejnosti,
3) organizovať a všestranne rozvíjať turistické aktivity pre členov i verejnosť,
4) pôsobiť v oblasti ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie a viesť svojich
členov a verejnosť k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a starostlivosti o životné
prostredie,
5) budovať a zveľaďovať materiálne zázemie turistiky – chaty, ubytovne, útulne,
táboriská, lodenice, atď.,
6) prevádzkovať turistické objekty,
7) vykonávať nakladateľskú a vydavateľskú činnosť v oblasti turistiky, pobytu v prírode
a cestovného ruchu,
8) organizovať výcvikové a kvalifikačné kurzy v turistike,
9) vykonávať verejno-prospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok na turistiku
(značkovanie, tvorba nových a údržba existujúcich turistických značkovaných trás
atď.),
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10) pripravovať a distribuovať materiály potrebné k činnosti členov i verejnosti,
11) organizovať turistické podujatia doma i v zahraničí,
12) vykonávať aktivity vedúce k ochrane a podpore zdravia členov i verejnosti,
13) podporovať vzdelávanie a spoznávanie histórie a súčasnosti,
14) podporovať turistiku detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov,
15) prispievať k zachovaniu kultúrnych a historických hodnôt a krás Slovenska.
2) KST zabezpečuje plnenie svojho poslania:
1) prostredníctvom organizačných jednotiek KST,
2) spoluprácou s ďalšími subjektmi záujmovej samosprávy, so štátnymi orgánmi
a so subjektmi územnej samosprávy ,
3) uplatňovaním turistického režimu a zliav na chatách a turistických
zariadeniach,
4) starostlivosťou o výchovne zameranú, pestrú a príťažlivú činnosť detí
a mládeže,
5) zakladaním vlastných obchodných spoločností a vstupovaním do ďalších
obchodných spoločností s predmetom činnosti zodpovedajúcim poslaniu KST,
6) starostlivosťou o turistické značkované trasy,
7) znovuzískavaním majetkových práv na objekty bývalého KSTL,
8) vydávaním metodických, informačných a propagačných materiálov, odbornej
literatúry a časopisu Krásy Slovenska.
Článok III.
Členstvo v KST
1) Členstvo v KST je riadne a čestné.
1) Riadnymi členmi KST sú fyzické osoby bez ohľadu na národnosť, rasu a vyznanie,
združené prostredníctvom základných organizačných jednotiek KST. Podmienkou
riadneho členstva je platný členský preukaz.
2) Čestné členstvo v KST môžu získať fyzické osoby za mimoriadne zásluhy o rozvoj
turistiky.
2) Práva členov KST:
1) podieľať sa na činnosti KST a na využívaní výhod spojených s členstvom,
2) voliť a byť volený do orgánov KST po dovŕšení veku 18 rokov veku,
3) obracať sa na orgány KST s námetmi, žiadosťami a sťažnosťami a žiadať od
nich stanovisko a byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov KST,
4) zúčastňovať sa na zasadnutiach ÚR a VZ.
3) Povinnosti členov KST:
1) dodržiavať stanovy KST, vykonávacie predpisy a uznesenia orgánov KST,
2) platiť členské príspevky a podieľať sa na činnosti KST (s výnimkou čestných
členov),
3) chrániť dobré meno, záujmy a majetok KST,
4) podľa svojich možností a schopností pomáhať orgánom KST,
5) ochraňovať a zveľaďovať majetok KST.
4) Člen môže z KST
a) vystúpiť,
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b) byť vyškrtnutý, ak nezaplatil členský príspevok za bežný kalendárny rok alebo
c) byť vylúčený, ak hrubým spôsobom poškodil dobré meno alebo záujem KST.
O vyškrtnutí a vylúčení rozhoduje členská schôdza príslušného odboru KST alebo
príslušného klubu KST. Podrobnosti vrátane práva na odvolanie sa proti takémuto
rozhodnutiu členskej schôdze upravuje vykonávací predpis o členstve v KST.
Organizačné jednotky KST
Článok IV.
Odbory a kluby KST
1) Základnými organizačnými jednotkami KST sú odbory a kluby KST (Ďalej aj OaK
KST.) hlásiace sa k činnosti KST. Sú registrované regionálnou radou KST (Ďalej aj
RR.) a ÚR. Pôsobia ako právne subjekty, konkrétne občianske združenia v zmysle
platnej legislatívy, alebo bez právnej subjektivity ako zložka telovýchovných jednôt a
športových klubov. Za odbory a kluby KST s právnou subjektivitou koná štatutár.
Stanovy OaK KST nesmú byť v rozpore so stanovami KST.
2) Práva OaK KST sú:
1) podieľať sa na činnosti KST,
2) mať zastúpenie na regionálnom zhromaždení KST (Ďalej len RZ.).
3) Povinnosti OaK KST sú:
1) dodržiavať stanovy KST, vykonávacie predpisy a uznesenia vyšších orgánov
KST
2) podieľať sa na poslaní KST
3) poskytovať RR a ÚR údaje podľa predpisov a legislatívy
4)Vyškrtnutie a vylúčenie:
1) Odbor alebo klub KST, ktorý si neplní povinnosti, môže byť z KST vyškrtnutý
RR. Proti vyškrtnutiu sa môže odbor alebo klub KST odvolať na ÚR.
2) Odbor alebo klub KST, ktorý koná proti záujmom KST, môže byť z KST
vylúčený RZ, ÚR alebo VZ. Proti vylúčeniu RZ KST alebo ÚR sa môže odbor
alebo klub KST odvolať na vyšší orgán.
Článok V.
Regionálne rady KST
1) OaK KST sa združujú na regionálnom princípe a vytvárajú RR, ktoré koordinujú ich
činnosť. Stanovy RR nesmú byť v rozpore so stanovami KST. O počte RR rozhoduje
výkonný výbor KST.
2) Práva RR sú
1) podieľať sa na činnosti KST,
2) mať zastúpenie v ÚR,
3) dostávať informácie od orgánov KST
3) Povinnosti RR sú:
1) dodržiavať stanovy KST, vykonávacie predpisy a uznesenia vyšších orgánov
KST a odosielať im údaje podľa predpisov a legislatívy,
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2) podieľať sa na poslaní KST a registrovať sa na ÚR ako organizačná jednotka
KST,
3) pomáhať všetkým OaK KST v regióne a koordinovať ich aktivitu,
4) registrovať sa ako občianske združenie v zmysle platnej legislatívy.
5) Za RR koná jej štatutárny orgán alebo iná ním písomne poverená osoba.
4) Zrušenie RR:
RR, ktorá si neplní povinnosti alebo koná proti záujmom KST, môže byť zrušená ÚR
alebo VZ. Proti zrušeniu ÚR sa môže RR odvolať na VZ.
Orgány KST
Článok VI.
Výkonný výbor KST
1) Výkonný výbor KST (Ďalej aj VV.) je výkonným orgánom KST, ktorý zabezpečuje
činnosť KST medzi zasadnutiami ÚR a VZ. Zvoláva ho a vedie predseda KST. Má 7
členov. Schádza sa najmenej raz za tri mesiace. Na rokovanie je prizývaná revízna
komisia KST (Ďalej aj RK.), generálny sekretár KST a podľa potrieb aj ďalší
funkcionári KST a zamestnanci KST.
2) Člen KST môže kandidovať a byť zvolený do funkcie vo VV maximálne dve po sebe
nasledujúce funkčné obdobia. Opätovne môže kandidovať po uplynutí minimálne
jedného volebného obdobia, v ktorom nevykonával žiadnu funkciu vo VV.
3) Na účely zabezpečenia administratívno-technických úloh je zriadený sekretariát, na
čele ktorého stojí generálny sekretár KST. Podrobnosti určuje organizačný poriadok
KST.
4) VV je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Článok VII.
Ústredná rada KST
1) ÚR riadi činnosť KST medzi VZ. Tvoria ju delegovaní stáli zástupcovia RR, členovia
VV a predsedovia sekcií KST a komisií KST. Na jej rokovaní sa zúčastňuje aj RK
KST. Schádza sa najmenej raz do roka. Zvoláva ju predseda KST.
2) ÚR:
1) rozhoduje o nehnuteľnom a hnuteľnom majetku vyššej hodnoty
(Podrobnosti určuje vykonávací predpis o hospodárení s majetkom KST.),
2) prerokováva správu o činnosti a správu o hospodárení za uplynulý rok,
3) prerokováva hlavné úlohy a rozpočet KST na nasledujúci rok,
4) schvaľuje vykonávacie predpisy a zmeny v nich,
5) v prípade odstúpenia predsedu KST alebo podpredsedu KST alebo v prípade
odvolania predsedu KST alebo podpredsedu KST poveruje v tajným
hlasovaním príslušnou funkciou niektorého člena ÚR do konca funkčného
obdobia. Obdobne sa postupuje v prípade odstúpenia alebo odvolania iného
člena VV.
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6) V prípade odstúpenia alebo odvolania predsedu RK KST poveruje v tajnom
hlasovaní jeho funkciou do konca funkčného obdobia iného člena KST.
Obdobne sa postupuje v prípade odstúpenia alebo odvolania iného člena RK
a v prípade odstúpenia alebo odvolania predsedu alebo člena inej komisie.
7) Prerokúva správu RK.
3) ÚR je uznášaniaschopná, ak je prezentovaných viac ako 50% stálych delegátov s
hlasom rozhodujúcim. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou z počtu prezentovaných
stálych delegátov s hlasom rozhodujúcim.
Článok VIII.
Valné zhromaždenie KST
1) VZ je najvyšším orgánom KST. VZ tvoria delegáti s hlasom rozhodujúcim zvolení na
RZ. S hlasom poradným sú prizvaní členovia ÚR, ktorí nie sú delegátmi s hlasom
rozhodujúcim a členovia RK KST.
2) VZ:
1) schvaľuje stanovy KST a zmeny v nich,
2) prerokúva a schvaľuje správu o činnosti KST a správu o hospodárení KST od
predchádzajúceho VZ, ako aj správu RK KST,
3) tajne volí na štvorročné funkčné obdobie a tajne odvoláva predsedu KST,
podpredsedov KST a ostatných členov VV,
4) rozhoduje o zániku KST a vysporiadaní jeho majetku. Na schválenie zániku je
potrebná trojpätinová väčšina hlasov zvolených delegátov.
5) Tajne volí na 4-ročné funkčné obdobie a tajne odvoláva predsedov a ďalších
členov komisií KST,
6) schvaľuje výšku členských príspevkov KST.
3) Valné zhromaždenie KST zvoláva predseda KST najmenej raz za dva roky. Predseda
KST zvolá VZ aj vtedy, ak ho o to požiada najmenej tretina regionálnych rád KST. V takom
prípade ho zvolá tak, aby sa zasadnutie VZ uskutočnilo do 3 mesiacov od doručenia žiadosti.
Ak tak predseda KST neurobí, zasadnutie VZ bude zvolané výkonným výborom KST tak, aby
sa uskutočnilo do 3 mesiacov od uplynutia 3-mesačnej lehoty uvedenej v predošlej vete.
4) VZ je v rámci KST viazané len stanovami KST, rokovacím poriadkom a volebným
poriadkom. Je uznášaniaschopné, ak je prítomných viac ako 50% zvolených delegátov s
hlasom rozhodujúcim. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou z počtu prezentovaných zvolených
delegátov s hlasom rozhodujúcim.
Článok IX.
Štatutárne orgány KST
1) Štatutármi KST sú predseda KST a dvaja podpredsedovia KST.
2) Štatutár zastupuje KST navonok samostatne. V prípade prevodu alebo zaťaženia
majetku v hodnote vyššej ako 3.000,- € konajú najmenej 2 štatutári spoločne.
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Článok X.
Revízna komisia KST
1) RK KST vykonáva revíznu činnosť pri hospodárení s majetkom, dozornú činnosť v
dodržiavaní stanov a vykonávacích predpisov KST a rieši sťažnosti a odvolania.
2) Členstvo v RK KST je nezlučiteľné s členstvom vo VV a ÚR.
3) Revízna komisia má troch členov, z ktorých jeden je predsedom RK KST.
4) Revíznu a dozornú činnosť v obdobnom zameraní vykonávajú i príslušné revízne
orgány nižších organizačných zložiek.
Záverečné ustanovenia
Článok XI.
Hospodárenie a majetok
1) Zdroje na činnosť KST tvoria najmä
1) členské príspevky,
2) výnosy z obchodných spoločností a komerčných činností,
3) dotácie od štátu a územných samospráv,
4) dary a príjmy z projektov a grantov, z výnosov lotérií a od sponzorov.
2) Nehnuteľný, hnuteľný a duševný majetok KST tvoria,
1) vrátený majetok bývalého KSTL a ČSZTV,
2) turistické a ďalšie objekty získané z majetku telovýchovných a turistických
organizácií,
3) majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou,
4) systém turistického značenia a informačných objektov na značkovaných
turistických trasách v materiálnej i nemateriálnej podobe,
5) systém práce a štruktúra podujatí KST, osobitne systém práce a štruktúra
súťaží turistických oddielov mládeže.
3) Majetok bývalého KSTL, ČSZTV a iných telovýchovných a turistických organizácií,
ktorý KST získal, a majetok zo spoločných zdrojov má prinášať úžitok všetkým členom KST.
4) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov KST.
KST môže v záujme vytvárania vlastných zdrojov vykonávať v doplnkovom rozsahu vo
vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a
poslania KST a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami. Podrobnosti určuje
vykonávací predpis o hospodárení s majetkom KST.
Článok XII.
Ďalšie ustanovenia
1) VV môže požiadať odbor KST, klub KST alebo RR o pozastavenie účinnosti
niektorého ich uznesenia až do vyjadrenia stanoviska ÚR, keď zistí, že sa prieči
stanovám KST.
2) V prípade poklesu počtu fungujúcich OaK KST v danom regióne pod 3 môže dôjsť k
zrušeniu RR ako organizačnej zložky KST. Zostávajúce fungujúce OaK KST sa môžu
začleniť do iných RR.
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3) Pri zániku organizačnej jednotky KST odovzdá jej poverený zástupca dokumentáciu
organizačnej jednotke vyššieho stupňa, ak sa v rámci likvidácie nerozhodne inak.
4) Organizačná jednotka vyššieho stupňa prizýva na svoje zasadnutie zástupcov nižších
organizačných jednotiek na prerokovanie otázok, ktoré sa ich bezprostredne týkajú.

1)
2)
3)
4)

5)

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
KST je právnická osoba s vlastnou právnou subjektivitou.
KST sa pri svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito
stanovami KST, vykonávacími predpismi KST a rozhodnutiami orgánov KST.
Záväzný výklad Stanov KST vykonáva ÚR.
Otázky, ktoré nevysvetľujú stanovy KST, môžu byť upravené vo vykonávacích
predpisoch KST, ktoré schvaľuje Ústredná rada KST na návrh výkonného výboru
KST. V naliehavých prípadoch (napr. úprava podľa zákonných noriem) môže
vykonávací predpis platný do najbližšieho zasadnutia Ústrednej KST vydať i výkonný
výbor KST, predĺženie jeho platnosti však musí schváliť Ústredná rada KST.
Pri zániku KST menuje VZ likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a
pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ. Zánik KST
oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie MV SR a ďalším zložkám podľa
predpisov.

Tieto stanovy schválila ustanovujúca konferencia KST dňa 24. februára 1990 a
nadobudli účinnosť dňa 27. apríla 1990.
Zmeny stanov nadobudli účinnosť 16. júla 1992, 1. júna 1993, 29. júla 1996 a 4. apríla
2011 .
Poslednú zmenu stanov schválilo Valné zhromaždenie KST dňa 22. apríla 2012.
Zmena stanov vzatá na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 18.5.2012
pod číslom spisu VVS/1 - 909/90 – 107 - 6
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