Vykonávací predpis KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV č. 1/2011
o členstve
čl. 1
Predmet predpisu
Vykonávací predpis o členstve konkretizuje vznik, podmienky a zánik členstva v KLUBE
SLOVENSKÝCH TURISTOV (Ďalej len KST.) v zmysle stanov KST.
čl. 2
Vznik členstva
Riadne členstvo vzniká prijatím za člena na základe zaevidovania člena predsedom klubu KST,
ním povereným členom KST, predsedom odboru KST alebo ním povereným členom KST. Podmienkou
je zaplatenie členského príspevku za kalendárny rok. Členmi KST sa môžu stať i cudzí štátni príslušníci.
čl. 3
Členské
Členský príspevok za kalendárny rok:
a) základný – 7 Eur,
b) študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62
do 69 rokov) – 4 Eurá,
c) deti do 15 rokov, dôchodcovia od 70 rokov a držitelia preukazov ŤZP a ŤZP–S – 2 Eurá

Ak je na začiatku kalendárneho roka zrejmé, že nastane skutočnosť, ktorá odôvodní novú
sadzbu členského pre daného člena, člen zaplatí nové členské už pre daný kalendárny rok. Ak táto
skutočnosť nie je na začiatku kalendárneho roka zrejmá, členské sa platí podľa známych skutočností a
toto sa už v priebehu daného kalendárneho roka nemení. Členský príspevok je povinný každý člen
KST uhradiť do 31. marca príslušného kalendárneho roka. Čestní členovia KST neplatia členské
príspevky. Z členských príspevkov ostáva 40 % odborom KST a klubom KST, 20 % sa odvádza pre
regionálne rady KST a 40 % sa odvádza sekretariátu KST pre KST ako celok.
čl. 4
Preukaz
Dokladom o členstve je členský preukaz s fotografiou a známkou. Členský preukaz so
známkou na kalendárny rok je platný do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
čl. 5
Zánik členstva
Členstvo v KST zaniká:
a) vystúpením z KST,
b) vyškrtnutím predsedom odboru KST, ním povereným členom KST, predsedom klubu KST
alebo ním povereným členom KST v prípade nezaplatenia členského príspevku za bežný
kalendárny rok,
c) vylúčením.
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Člen KST môže byť vylúčený z KST len z dôvodu poškodenia dobrého mena KST hrubým
spôsobom alebo z dôvodu poškodenia záujmu KST hrubým spôsobom. Takýmto poškodením je:
a) prezentovanie stanoviska člena, ktoré je v rozpore s rozhodnutím orgánu KST,
b) prevod alebo založenie nehnuteľných vecí vo vlastníctve KST v rozpore s rozhodnutím
príslušného orgánu KST alebo bez existencie rozhodnutia príslušného orgánu KST o takomto
prevode alebo založení.
Člen je prizvaný na rokovanie orgánu KST, ktorý rozhoduje o jeho vylúčení. Rozhodnutie o
vylúčení musí byť písomne zdôvodnené a doručené členovi. Vylúčený člen sa môže do 30 dní od
doručenia rozhodnutia odvolať proti zániku svojho členstva u vyššieho orgánu KST. Tento orgán KST
rozhodne definitívne o veci na svojom najbližšom zasadnutí. Právoplatné vylúčenie je rozhodujúci
orgán (ak ním nie je regionálna rada) povinný oznámiť príslušnej regionálnej rade. Vylúčený člen sa
môže uchádzať o členstvo v KST najskôr 3 roky od termínu skončenia členstva.
čl. 6
Záverečné ustanovenie
Okrem povinností a práv riadneho člena KST uvedených v stanovách KST môžu byť členskou
schôdzou odboru KST alebo klubu KST schválené ďalšie povinnosti a práva člena odboru KST alebo
klubu KST, ktoré však nemôžu odporovať stanovám KST.

Tento vykonávací predpis schválila Ústredná rada KST dňa 3. decembra 2011 a nadobudol
účinnosť dňa 4. decembra 2011. Prvú zmenu vykonávacieho predpisu schválila Ústredná rada KST
21. apríla 2012 a táto nadobudla účinnosť 23. apríla 2012. Druhú zmenu vykonávacieho predpisu
schválila Ústredná rada KST 22. septembra 2012 a táto nadobudla účinnosť 1. januára 2013. Tretiu
zmenu vykonávacieho predpisu schválilo Valné zhromaždenie KST 4. júla 2013 a táto nadobudla
účinnosť 5. júla 2013. Štvrtú zmenu vykonávacieho predpisu schválil výkonný výbor KST 3. augusta
2013 a táto nadobudla účinnosť 4. augusta 2013. Platnosť štvrtej zmeny predĺžila Ústredná rada KST
dňa 14. decembra 2013 .

Marek Heinrich
podpredseda KST

Peter Perhala
predseda KST
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