
STANOVY 
 

 Regionálnej rady KST Prešov 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

1. Regionálna Rada Klubu slovenských turistov Prešov (ďalej RR KST PO) je dobrovoľným 

občianskym združením, ktoré tvoria členovia základných organizačných jednotiek KST 

pôsobiacich na území regiónu Šariš. 

 

2. RR KST PO je právnym nástupcom po turistických organizáciách Klubu slovenských turistov 

a lyžiarov (KSTL) a jedným z právnych nástupcov Československého zväzu telesnej výchovy 

(ČSTV), zaniknutého v roku 1990. 

 

3. RR KST PO je pokračovateľom v činnosti  Klubu slovenských turistov okresu Prešov. 

 

4. Sídlom RR KST je Prešov, ul. Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov. 

 

5. RR KST PO používa symboliku KST, ktorú  tvorí znak a vlajka. Právo a povinnosť používať 

symboliku KST majú len zložky zriadené a  registrované podľa stanov KST a týchto stanov. 

Podrobnosti určuje vykonávací predpis. 

 

6. RR KST PO sa môže združovať do vyšších foriem za účelom obhajovania, riešenia 

a presadzovania spoločných záujmov a potrieb. 

 

7. RR KST PO má právnu subjektivitu a môže vykonávať hospodársku činnosť. 

 

8. Politická činnosť v RR KST PO nie je prípustná. 

 

9. Činnosť RR KST PO vychádza z platných stanov  KST. 

 

Čl. 2 

Poslanie RR KST 
  

1. Poslaním a predmetom činnosti RR KST PO je: 

a) zastupovať záujmy členov a ich organizačných jednotiek 

b) podieľať sa na vytváraní podmienok na turistiku, táborenie a pobyt v prírode členov 

a verejnosti 

c) organizovať a všestranne rozvíjať turistické aktivity pre členov i verejnosť  

d) pôsobiť v oblasti ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie a viesť svojich členov 

i verejnosť k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a k starostlivosti o životné prostredie 

e) budovať a zveľaďovať materiálne zázemie turistiky – chaty, ubytovne, útulne, táboriská, 

lodenice atď. 

f) prevádzkovať turistické objekty 

g) vykonávať nakladateľskú a vydavateľskú činnosť v oblasti turistiky, pobytu v prírode 

a cestovného ruchu 

h) organizovať výcvikové a kvalifikačné kurzy v turistike 

i) vykonávať verejno-prospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok  na turistiku 

(značkovanie, výstavba a údržba turistických chodníkov, sprievodcovskú činnosť atď.) 

j) pripravovať a distribuovať materiály potrebné  k činnosti členov a verejnosti 

k) organizovať turistické pobyty doma i v zahraničí 



l) vykonávať aktivity vedúce k ochrane a podpore zdravia členov i verejnosti 

m) podporovať vzdelávanie a spoznávanie histórie a súčasnosti 

n) podporovať turistiku detí a mládeže a zdravotne postihnutých 

o) prispievať k zachovaniu kultúrnych, historických a prírodných hodnôt predovšetkým 

regiónu Šariš 

p) podporovať a rozvíjať telesnú kultúru svojich členov 

     

2. RR KST PO zabezpečuje plnenie svojho poslania: 

a) prostredníctvom organizačných jednotiek KST  

b) spoluprácou s ďalšími združeniami a štátnymi orgánmi a samosprávou 

c) uplatňovaním turistického režimu a zliav na chatách a turistických zariadeniach 

d) starostlivosťou  o výchovne zameranú, pestrú a príťažlivú činnosť detí  a mládeže 

e) starostlivosťou o turistické značkované trasy 

f) vydávaním metodických, informačných a propagačných materiálov 

 

Čl. 3 

Členstvo 
 

1. Členom RR KST PO sa môže stať každý samostatný odbor, klub a fyzicke osoby  KST na území 

regiónu  Šariš  alebo každý odbor a klub registrovaný pri telovýchovnej jednote, organizácii, 

škole, zložke a podobne, ktorý súhlasí so stanovami RR KST PO. 

 

2. Práva členov RR KST PO: 

a) podieľať sa na činnosti RR KST PO a KST a na využívaní výhod spojených s členstvom 

b) obracať sa na orgány a revízne komisie RR KST PO s námetmi, žiadosťami a sťažnosťami 

a žiadať od nich stanovisko a byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach RR KST PO 

c) zúčastňovať sa na zasadnutiach RR KST PO 

 

3. Povinnosť členov: 

a) dodržiavať stanovy RR KST PO a uznesenia RR KST PO 

b) chrániť dobré meno ,záujmy a majetok RR KST PO 

c) podľa svojich možností a schopností pomáhať orgánom RR KST PO 

 

4. Člen môže z RR KST PO: 

a) vystúpiť 

b) byť vyškrtnutý, ak si neplní členské povinnosti 

c) byť vylúčený, ak hrubým  spôsobom poškodil dobré meno a záujmy RR KST PO 

 

5. O vyškrtnutí alebo o vylúčení rozhoduje RR KST PO. Vyškrtnutý alebo vylúčený člen má právo 

voči rozhodnutiu RR KST PO sa odvolať na ÚR KST. 

 

Organizačné jednotky RR KST PO 

 

Čl. 4 

Odbory a kluby KST 

 

1. Základnými organizačnými jednotkami RR KST PO sú odbory a kluby KST (ďalej OaK KST),  

hlásiace sa k činnosti KST a registrované RR KST PO. Pôsobia samostatne ako občianske 

združenia v zmysle platnej legislatívy alebo v rámci  telovýchovnej jednoty alebo športového 

klubu. 

2. Za OaK KST registrované v RR KST PO koná štatutárny orgán alebo ním písomne poverená 

osoba. 



3. Práva OaK RR KST PO sú: 

a) podieľať sa na činnosti RR KST PO a KST  

b) mať zastúpenie v RR KST PO 

c) dostávať informácie z  RR KST PO 

 

4. Povinnosti  OaK RR KST PO sú: 

a) dodržiavať stanovy RR KST PO a jej uznesenia 

b) podieľať sa na poslaní RR KST PO 

c) poskytovať RR KST PO údaje podľa predpisov a legislatívy 

 

Orgány RR KST 

 

Čl. 5 

Výkonný výbor RR KST PO 
 

1. Výkonný výbor RR KST PO je výkonným  orgánom RR KST PO, ktorý zabezpečuje činnosť 

RR KST PO medzi Regionálnymi zhromaždeniami (ďalej RZ ) KST PO. a zasadnutiami RR 

KSP PO. Zvoláva ho a vedie predseda RR KST PO. Má najmenej troch členov.  

 

2. Členmi Výkonného výboru KST PO sú predseda RR KST PO, podpredseda RR KST PO, 

hospodár RR KST PO, prípadne ďalší členovia zvolení na RZ RR KST PO. 

 

3. Štatutárnymi zástupcami RR KST PO sú predseda a podpredseda RR KST PO. 

 

4. Štatutár zastupuje RR KST PO navonok samostatne. Listiny podpisuje tak, že k svojmu menu 

pripojí vlastnoručný podpis a pečiatku RR KST PO. O svojej činnosti informuje RR KST PO. 

 

Čl. 6 

 Zasadnutie RR KST PO 

1. Zasadnutie RR KST PO riadi činnosť medzi Regionálnymi zhromaždeniami KST PO. Tvoria ju 

členovia výkonného výboru RR KST PO, zástupcovia OaK KST, predsedovia sekcií a komisií 

RR KST PO. Na zasadnutí RR KST PO sa zúčastňuje aj zástupca revíznej komisie (RK) RR 

KST PO. Schádza sa raz mesačne. Zasadnutie RR KST PO je uznášaniaschopné pri účasti 

nadpolovičnej väčšiny členov zasadnutia RR KST PO a uznesenie je schválené v prípade 

odsúhlasenia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov zasadnutia RR KST PO. 

 

2. Zasadnutie RR KST PO: 

a) rozhoduje o nehnuteľnom a hnuteľnom majetku RR KST PO 

b) prerokúva správu o činnosti, správu o hospodárení a správu revíznej komisie (RK) RR KST 

PO za uplynulý rok 

c) prerokúva hlavné úlohy a hospodárenie RR KST PO 

d) v prípade odstúpenia predsedu alebo podpredsedu RR KST PO poveruje jeho funkciou do 

konca volebného obdobia niektorého člena RR KST PO 

e) v prípade odstúpenia hospodára RR KST PO poverí zastupovaním niektorého člena 

navrhnutého OaK do konca volebného obdobia 

f) v prípade odstúpenia predsedu alebo člena RK RR KST PO poveruje ich funkciou do konca 

volebného obdobia niektorého člena RK RR KST PO. 

 

 



Čl. 7 

Regionálne zhromaždenie RR KST PO 

1. Najvyšším orgánom RR KST PO je Regionálne zhromaždenie RR KST PO (RZ RR KST PO), 

ktoré : 

a) prerokúva a schvaľuje stanovy RR KST PO a zmeny v nich 

b) prerokováva a schvaľuje správu o činnosti od predchádzajúceho RZ RR KST PO, správu 

o hospodárení za uplynulý rok a správu revíznej komisie za uplynulý rok 

c) volí na štvorročné volebné obdobie, alebo v prípade odstúpenia na zvyšok funkčného 

obdobia, predsedu RR KST PO, podpredsedu RR KST PO, hospodára, členov výkonného 

výboru (VV) RR KST PO a predsedu a členov revíznej komisie RR KST PO 

d) rozhoduje o zániku RR KST PO a o vysporiadaní jej majetku. Na schválenie je potrebná 

trojpätinová väčšina hlasov prítomných delegátov. 

e) schvaľuje na štvorročné funkčné obdobie komisie  RR KST PO a na základe návrhov OaK 

KST sekcie presunov na čele s predsedami.  

 

2. Regionálne zhromaždenie RR KST PO zvoláva RR KST PO spravidla raz za štyri roky. 

Mimoriadne RZ RR KST PO sa zvolá, ak sa na tom uznesie najmenej tretina OaK KST. 

 

3. RZ RR KST PO tvoria delegáti zvolení na výročných členských schôdzach (konferenciách) OaK 

KST, ktorí majú hlas rozhodujúci. S hlasom poradným sú prizvaní členovia OaK KST, ktorí nie 

sú delegátmi s hlasom rozhodujúcim, t.z. súčasní členovia RR KST PO, navrhovaní kandidáti do 

jednotlivých funkcií a revízna komisia RR KST PO. 

 

4. RZ RR KST PO sa riadi stanovami RR KST PO a vlastným rokovacím a volebným poriadkom. 

Je uznášaniaschopné, ak sa prezentuje aspoň nadpolovičná väčšina zvolených kandidátov.  

 

Čl. 8 

Revízna komisia RR KST 
    

1. Revízna komisia (RK) RR KST PO vykonáva revíznu činnosť v hospodárení s finančnými 

prostriedkami a majetkom, dozornú činnosť v dodržiavaní stanov a smerníc  RR KST PO a rieši 

sťažnosti a odvolania. 

 

2. Členstvo v revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom vo výkonnom výbore RR KST PO a v 

RR KST PO. 

 

3. RK RR KST PO pozostáva z predsedu a dvoch členov. 

 

Čl. 9 

Hospodárenie a majetok 

1. Zdroje na činnosť RR KST PO tvoria:  

a) členské príspevky 

b) dotácie od štátu a územných samospráv 

c) dary a príjmy z projektov a grantov, z výnosov lotérií a od sponzorov  

d) príjmy zo zbierok, ktoré budú použité na plnenie svojich úloh 

e) prijatý podiel zaplatenej dane z príjmov  

 

2. Nehnuteľný, hnuteľný a duševný majetok RR KST PO tvoria:  

a) vrátený majetok bývalého KSTL a ČSTV 

b) turistické a ďalšie objekty získané z majetku telovýchovných a turistických organizácií 

c) majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou 



d) systém práce, štruktúra podujatí a súťaží turistických oddielov, odborov a klubov 

 

3. Majetok bývalého KSTL,  ČSZTV a iných telovýchovných a turistických organizácií, ktorý RR 

KST PO získala a majetok zo spoločných zdrojov RR KST PO má prinášať úžitok všetkým 

členom. 

 

4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov RR KST PO. 

 

5. RR KST PO môže v záujme vytvárania vlastných zdrojov vykonávať v doplnkovom rozsahu vo 

vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov 

a poslania RR KST PO a v súlade so všeobecne platnými predpismi a stanovami. 

 

6. RR KS PO je jediným orgánom, oprávneným rozhodovať o otázkach finančných a materiálnych 

RR KST PO, ako aj uskutočňovať jednania za RR KST PO s ostatnými organizáciami a orgánmi. 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. RR KST PO je právnická osoba s vlastnou právnou subjektivitou. 

 

2. RR KST PO sa pri svojej činnosti riadi týmito stanovami RR KST PO, všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vykonávacími predpismi KST a rozhodnutiami orgánov KST. 

 

3. Pri zániku RR KST PO menuje RZ likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky 

a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia RZ KST PO. Zánik RR KST 

PO oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra (MV) SR a ďalším 

zložkám podľa predpisov. 

 

4. Stanovy RR KST PO boli schválené RZ RR KST PO dňa 3.5.2011 a nadobudli účinnosť dňom 

ich registrácie na MV SR. 


