STANOVY KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
REGIÓN LIPTOV

STANOVY KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV - REGIÓN LIPTOV

Článok I.
Názov a sídlo
1. KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV - REGIÓN LIPTOV (ďalej KST-L)
031 01 Liptovský Mikuláš, ul. Vajanského 30

Článok II.
Základné ustanovenia
1. Klub slovenských turistov - región Liptov je dobrovoľným združením klubov, odborov
a oddielov (ďalej klub), pri Telovýchovných Jednotách a Športových kluboch zameraných na
turistiku, ktoré majú svoje sídlo na území okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok, súhlasia
so stanovami, písomne sa do KST-L prihlásili a sú v ňom riadne registrované.
2. Kluby si sami riadia vlastnú organizáciu, pričom ich vnútorné predpisy nesmú byť v rozpore
s týmito stanovami, ani s inými predpismi Klubu slovenských turistov (ďalej KST).
3. KST-L je občianske združenie - právnická osoba s právnou subjektivitou.
4. Štatutárnym zástupcami KST-L je predseda, podpredseda a tajomník. Sú oprávnení konať
v jeho mene, za svoju činnosť a plnenie úloh sa zodpovedajú valnému zhromaždeniu.
Zastupujú klub navonok - styk s inými organizáciami, médiami, štátnymi orgánmi
a verejnosťou.
5. Pre platnosť písomných právnych úkonov klubu vo vzťahu k tretím osobám je potrebný
podpis aspoň dvoch z uvedených osôb ( bod 4. tohto článku).
6. Štatutárni zástupcovia podľa dohody predkladajú správu o činnosti regionálnej rady a celej
organizácie KST-L za obdobie od posledného valného zhromaždenia.
7. Politická činnosť v KST-L je neprípustná.

Článok III.
Poslanie KST-L
1. KST-L je občianske združenie, ktoré v súlade s vlastnými stanovami a stanovami KLUBU
SLOVENSKÝCH TURISTOV zastupuje záujmy turistov a priateľov prírody. Rozvíja, pripravuje,
organizuje a vykonáva pešiu, vysokohorskú, lyžiarsku, cyklistickú, vodnú turistiku a iné druhy
turistiky.

2. Za týmto účelom personálne, organizačne, metodicky, materiálne, technicky a finančne
zabezpečuje svoju vlastnú činnosť.
3. Organizuje vlastné turistické podujatia v Slovenskej republike i v zahraničí s dôrazom na
verejnosť a turistiku mládeže.
4. V spolupráci s ústredím KST zabezpečuje učebno - metodickú činnosť, vzdelávanie
a zvyšovanie turistickej kvalifikácie v jednotlivých druhoch turistiky.
5. Podporuje vznik a činnosť turistických organizácií v rámci KST, najmä turistických oddielov
mládeže.
6. Rozvíja spoluprácu s domácimi i zahraničnými turistickými organizáciami a podieľa sa na
organizovaní spoločných turistických podujatí.
7. V spolupráci s ústredím KST sa podieľa na budovaní, značkovaní a údržbe turistických trás.
8. Vykonáva, spracúva, vydáva, distribuuje metodické, informačné a propagačné materiály,
odbornú literatúru a ďalšie materiály pre vlastnú činnosť a verejnosť.
9. V rámci organizovaných podujatí podporuje kultúrno - poznávaciu činnosť účastníkov,
spoznávanie a zachovávanie kultúrnych a historických hodnôt regiónu Liptova a Slovenska.
10. Pri napĺňaní svojho poslania aktívne spolupracuje s orgánmi verejnej správy, inými
právnickými a fyzickými osobami pri vytváraní podmienok pre turistiku a pobyt v prírode.
11. V spolupráci s orgánmi a organizáciami ochrany prírody sa aktívne podieľa na ochrane
prírody, pri organizovaní svojich podujatí dbá na starostlivosť o životné prostredie.
12. Vstupuje do iných domácich a zahraničných združení a organizácií, podieľa sa
prostredníctvom svojich zástupcov na ich činnosti.
13. Na účely financovania svojej činnosti:
a ) nadobúda vlastný hnuteľný i nehnuteľný majetok a hospodári s ním,
b ) vypracováva projekty na grantové výzvy vyhlásené orgánmi verejnej správy, domácimi
a zahraničnými grantovými agentúrami, príp. inými osobami,
c ) prijíma členské príspevky, dotácie od právnických osôb, vlastných členov a iných fyzických
osôb.

Článok IV.
Členstvo v KST-L
1. KST-L je dobrovoľným združením klubov podľa článku II. bod 1.
2. Kluby sa písomne hlásia o prijatie do KST-L, o prijatí rozhoduje Regionálna rada KST-L
(ďalej RR KST-L) na základe prihlášky, registračného listu a stanov klubu.
3. Kluby sa podieľajú na činnosti KST-L prostredníctvom svojich členov - fyzických osôb,
členským vzťahom ku klubu je vyjadrená aj ich príslušnosť ku KST-L.

4. Minimálny počet členov v KST-L sú tri kluby.
5. Členstvo klubov v KST-L zaniká:
a ) vystúpením na základe písomného oznámenia,
b ) vyškrtnutím, nezaplatením členských príspevkov do konca marca príslušného
kalendárneho roka,
c ) vylúčením, za hrubé poškodenie mena KST,
d ) zánikom KST-L.
6. O vyškrtnutí a vylúčení rozhoduje RR KST-L a klub má právo sa odvolať na ÚR KST.

Článok V.
Práva členov KST-L
1. Členovia môžu slobodne prejavovať a obhajovať svoje názory na činnosť KST-L.
2. Podieľať sa na činnosti, podujatiach a výhodách poskytovaných členom KST-L.
3. Navrhovať vlastné podujatia do kalendára podujatí na príslušný kalendárny rok.
4. Navrhovať členov starších ako 18 rokov do orgánov KST-L, za delegátov na valné
zhromaždenie, voliť a byť volený.
5. Využívať majetok KST-L v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými
predpismi KST a KST-L.
6. Slobodne vystúpiť z KST-L.

Článok VI.
Povinnosti členov KST-L
1. Každý člen je povinný platiť členské príspevky, dodržiavať stanovy a predpisy KST-L.
2. Napĺňať a rozvíjať poslanie KST-L podľa čl. III. týchto stanov.
3. Zodpovedne zabezpečovať organizáciu podujatí zaradených do kalendára podujatí.
4. Byť zapísaný v registri, viesť zdrojovú evidenciu svojich členov, riadne a správne
aktualizovať údaje v tejto evidencii najmenej jeden krát ročne.
5. Zabezpečovať úlohy v KST-L, plniť uznesenia VZ KST-L, RR KST-L a Revíznej komisie KST-L
(ďalej RK KST-L).
6. Zodpovedne narábať s finančnými prostriedkami v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, smernicou pre hospodárenie a inými predpismi KST-L a KST.

7. Dbať na zachovávanie morálnych a etických princípov v športe, v oblasti ochrany prírody
a krajiny, v oblasti životného prostredia a v spoločenskom živote.
8. Zabezpečiť vo svojej pôsobnosti pri súťažiach dodržiavanie pravidiel Svetového
antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží
a vystupovať proti týmto negatívnym javom.

Článok VII.
Orgány KST-L

1. Orgánmi sú: Valné zhromaždenie ( VZ KST-L )
Regionálna rada

( RR KST-L )

Revízna komisia

( RK KST-L )

Článok VIII.
Valné zhromaždenie KST-L
1. Najvyšším orgánom KST-L je valné zhromaždenie, koná sa najmenej jedenkrát za dva roky,
riadi sa stanovami KST-L, vlastným rokovacím a volebným poriadkom.
2. Valné zhromaždenie obyčajne zvoláva predseda, po dohode aj podpredseda, alebo
tajomník, ktorí navrhujú termín a organizujú program. Mimoriadne VZ KST-L môžu zvolať aj
iní členovia RR KST-L, RK KST-L ak o to požiada najmenej tretina klubov združených v KST-L.
3. Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú delegáti jednotlivých klubov s hlasom rozhodujúcim
podľa kľúča:
a ) klub s počtom členov od 3 do 50 členov - jeden delegát
b ) klub s počtom členov od 51 do 100 členov - dvaja delegáti
c ) klub s počtom členov nad 100 členov - traja delegáti
4. Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú členovia regionálnej rady KST-L a revíznej komisie
KST-L s hlasom rozhodujúcim.
5. Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť aj hostia pozvaní RR KST-L.
6. Pozvánka, návrh programu, podklady na VZ sa zasielajú členom RR KST-L, RK KST-L
a delegátom valného zhromaždenia najmenej sedem dní pred začiatkom konania.
7. Valné zhromaždenie:
a ) schvaľuje stanovy, smernice, zmeny a ich doplnky,
b ) určuje výšku členských príspevkov,

c ) pri zániku KST-L menuje likvidátora a rozhoduje o vysporiadaní majetku, na schválenie
uznesenia o zániku je potrebný súhlas 3/5 - ( 60% ) prítomných delegátov s hlasom
rozhodujúcim,
d ) uskutočňuje disciplinárne konanie, riadi sa stanovami KST-L,
e ) volí na štvorročné obdobie menovite predsedu RR KST-L, podľa potrieb volí najviac 15
členov (nepárny počet spolu s predsedom), menovite predsedu RK KST-L a členov komisie,
(najmenej troch spolu s predsedom, nepárny počet),
f ) prejednáva a schvaľuje návrh kalendára podujatí na nasledujúci kalendárny rok,
g ) volí delegáta a náhradníka na Valné zhromaždenie KST,
h ) prejednáva a schvaľuje správu o činnosti, správu o hospodárení, rozpočet, správu
revíznej komisie, správu o inventarizácii majetku KST-L za obdobie od posledného valného
zhromaždenia,
i ) prejednáva ďalšie aktuálne otázky činnosti a postavenia organizácie KST-L,
j ) schvaľuje uznesenia.
8. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov
klubov. Na platnosť uznesení je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov
s hlasom rozhodujúcim.

Článok IX.
Regionálna rada KST-L
1. RR KST-L je výkonným orgánom a riadi činnosť KST-L medzi valnými zhromaždeniami.
Zvoláva a riadi ju predseda KST-L, alebo štatutárni zástupcovia najmenej štyrikrát za rok. Na
zasadnutia RR KST-L môžu byť pozývaní predseda a členovia RK KST-L, nemajú hlasovacie
právo.
2. RR KST-L má nepárny počet členov stanovený valným zhromaždením. Zodpovednosť
funkcionárov za jednotlivé druhy turistiky a každú oblasť činnosti KST-L si určuje sama.
3. Vytvára podľa potreby komisie a ich štruktúru na zabezpečenie jednotlivých okruhov
činnosti.
4. Metodicky riadi kluby vo svojej pôsobnosti, v prípade potreby poskytuje odbornú
metodickú pomoc pri vzdelávaní a klasifikácii v turistike.
5. Pripravuje, organizuje a zabezpečuje rokovanie valného zhromaždenia.
6. Prejednáva a plní uznesenia valného zhromaždenia, ktorému sa za svoju činnosť
zodpovedá.
7. Prejednáva, rieši pripomienky a nedostatky predložené revíznou komisiou.
8. Spracúva návrh kalendára podujatí a návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
9. Prejednáva a zabezpečuje prostredníctvom svojich členov (klubov) organizáciu
jednotlivých podujatí uvedených v kalendári podujatí.

10. Zabezpečuje hospodárenie s majetkom a financovaním činnosti KST-L v súlade so
smernicou o hospodárení a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
11. Jedenkrát ročne vykonáva inventarizáciu majetku KST-L a správu o jej výsledku predkladá
valnému zhromaždeniu.
12. Zodpovedá valnému zhromaždeniu za zápis a aktualizáciu údajov o KST-L v informačnom
systéme športu podľa vnútorného predpisu KST.
13. Výklad stanov robí RR KST-L, rozhoduje o ďalších otázkach postavenia, činnosti
organizácie, ktoré si vyhradí a ktoré nie sú týmito stanovami zverené inému orgánu KST-L.
14. Spolupracuje s inými orgánmi KST na úrovni VÚC a Slovenska.

Článok X.
Revízna komisia KST-L
1. RK KST-L je nezávislým orgánom, vykonáva revíznu a kontrolnú činnosť v hospodárení,
dozornú činnosť v dodržiavaní stanov, evidencie, predpisov a smerníc KST-L.
2. Na základe sťažností skúma odvolania, rozhodnutia klubov, ich súlad s predpismi
a stanovami.
3. Členstvo v RK KST-L je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch KST-L.
4. RK KST-L má nepárny počet členov stanovený valným zhromaždením.
5. Zodpovednosť funkcionárov RK KST-L za jednotlivé úlohy si určuje sama.
6. RK KST-L zvoláva predseda najmenej dvakrát ročne, výsledky kontrol spolu s návrhmi
predkladá RR KST-L, ktorá je povinná ich prejednať.
7. Spracúva správu komisie za kalendárny rok, ktorú predkladá RR a VZ KST-L.

Článok XI.
Zásady hospodárenia, majetok KST-L a jeho nadobúdanie
1. Hospodárenie KST-L sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
Smernicou pre hospodárenie KST-L, účtovníctvo a týmito stanovami.
2. Majetok KST-L tvoria:
a ) nehnuteľné veci,
b ) finančné prostriedky na účtoch v bankách a pokladničná hotovosť,
c ) ďalšie hnuteľné veci,
d ) majetkové práva vrátane pohľadávok.

3. Zdroje príjmov KST-L tvoria najmä:
a ) členské príspevky,
b ) dotácie, príspevky na telovýchovu a šport z verejných prostriedkov,
c ) príspevky na zriaďovanie, údržbu a značenie turistických chodníkov,
d ) dary a príspevky získané od fyzických, alebo právnických osôb,
e ) výnosy z vlastnej hospodárskej činnosti, turistických podujatí, z reklamnej a propagačnej
činnosti (publikácie, odznaky, mapy a iné)
4. Výdavky KST-L sú najmä:
a ) výdavky na zabezpečenie rokovaní VZ KST-L, RR KST-L a RK KST-L,
b ) dotácie na vybrané podujatia uvedené v kalendári podujatí KST-L,
c ) výdavky spojené s internetovou stránkou KST-L,
d ) vlastné náklady do projektov a grantov.
5. V prípade zániku KST-L majetok sa vysporiada v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, Smernicou pre hospodárenie KST-L, pričom sa bude postupovať podľa osobitne
stanovených zásad schválených RR KST-L.

Článok XII.
Zápisnica a archivácia
1. Zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, regionálnej rady a revíznej komisie
obsahujú:
a ) prezenčnú listinu prítomných, termín a miesto zasadnutia,
b ) schválený program a podklady k jednotlivým bodom, spôsob prístupu k nim,
c ) vyjadrenia delegátov, členov RR a RK KST-L k bodom programu,
d ) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu, vrátane výsledkov hlasovania a
odlišného stanoviska delegáta, príp. člena príslušného orgánu, ktorý nesúhlasil s prijatým
rozhodnutím, alebo s jeho odôvodnením ak o to požiada,
e ) mená osôb zvolených do orgánov KST-L a delegáta na valné zhromaždenie KST, príp.
jeho náhradníka,
f ) záverečné uznesenie orgánu,
g ) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
2. Zápisnice pre archiváciu sa vyhotovujú v dvoch vyhotoveniach, archivuje ich poverená
osoba.
3. Zápisnica podľa bodu 1. tohto článku sa pošle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa
zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa zasadnutia.

Článok XIII.
Ocenenie členov
1. KST-L si uvedomuje významný spoločenský prínos svojich členov, kolektívov, ale aj
nečlenov a organizácií s ktorými spolupracuje. Ich prácu v prospech turistiky oceňuje
ĎAKOVNÝM LISTOM.
2. Spôsob a podmienky ocenenia určuje Smernica pre oceňovanie členov KST-L.

Článok XIV.
Symbolika KST-L
1. Právo na používanie má len KST-L, jeho organizačné jednotky a po dohode aj iné
organizácie. Symboliku tvorí znak, vlajka a zástava KST-L.
2. Znak - tvar opačne hruškovitý, s červeným okrajom, v ňom biely nápis KLUB SLOVENSKÝCH
TURISTOV REGIÓN LIPTOV. Vo vnútri znaku štylizovaný Kriváň s modrou oblohou, na
spodnej zelenej časti horec Clusiov.
3. Vlajka a zástava - rozmery 120 x 80, pozostáva zo slabomodrej farby, v prvej polovici
v strede je umiestnený znak KST región Liptov.
4. Farebné riešenie je na obrázkoch.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie
1. Členovia orgánov RR a RK KST-L, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení
vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania KST-L až do zvolenia,
alebo ustanovenia nových členov.
2. Schválením VZ KST-L sa týmto ruší do súčasnosti platné pôvodné znenie stanov KST-L.
3. Stanovy boli prejednané a schválené Valným zhromaždením KST-L dňa 20. januára 2018
a účinnosť nadobúdajú dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

