Stanovy Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov
I.

Názov a sídlo

Klub slovenských turistov Regiónu Prešov (ďalej aj KST RPO)
Federátov 6500/14, 080 01 Prešov
II.

Základné ustanovenia

1. Klub slovenských turistov Regiónu Prešov je športový zväz, ktorý tvoria športové organizácie zamerané
výlučne alebo čiastočne na turistiku (ďalej aj klub), majú svoje sídlo na území okresov Prešov a Sabinov,
písomne sa do KST RPO prihlásili a sú registrované v KST RPO.
2. Kluby si sami riadia vlastnú organizáciu, pričom ich vnútorné predpisy nesmú byť v rozpore s týmito
stanovami ani s inými vnútornými predpismi Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov.
3. KST RPO je pokračovateľom v činnosti Regionálnej rady Klubu slovenských turistov Prešov.

III.

Poslanie KST RPO

KST RPO je občianske združenie, ktoré v súlade s vlastnými stanovami a stanovami a predpismi
KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej len KST) rozvíja, pripravuje, organizuje a vykonáva pešiu,
vysokohorskú, lyžiarsku, cyklistickú, vodnú turistiku a iné druhy turistiky v okresoch Prešov a Sabinov.
Za týmto účelom KST RPO najmä:
1. personálne, organizačne, metodicky, materiálne, technicky a finančne zabezpečuje svoju vlastnú činnosť,
2. organizuje vlastné turistické podujatia v Slovenskej republike i v zahraničí s dôrazom na verejnosť
a turistiku mládeže,
3. v spolupráci s KST zabezpečuje učebno-metodickú činnosť, vzdelávanie a zvyšovanie turistickej
kvalifikácie v jednotlivých druhoch turistiky,
4. podporuje vznik a činnosť turistických organizácií v rámci KST, najmä turistických oddielov mládeže,
5. rozvíja spoluprácu s domácimi i zahraničnými turistickými organizáciami a podieľa sa na organizovaní
spoločných turistických podujatí,
6. v spolupráci s KST sa podieľa na budovaní a údržbe turistických trás a ich značkovaní,
7. spracúva, vydáva a distribuuje metodické, informačné a propagačné materiály, odbornú literatúru
a ďalšie materiály pre vlastnú činnosť a verejnosť,
8. v rámci organizovaných podujatí podporuje kultúrno-poznávaciu činnosť účastníkov a zachovávanie
kultúrnych a historických hodnôt a krás Slovenska,
9. pri napĺňaní svojho poslania aktívne spolupracuje s orgánmi verejnej správy, inými právnickými osobami
a s fyzickými osobami pri vytváraní podmienok na turistiku a pobyt v prírode,
10. v spolupráci s orgánmi a organizáciami ochrany prírody sa aktívne podieľa na ochrane prírody,
11. na svojich podujatiach dbá na starostlivosť o životné prostredie,
12. vstupuje do iných domácich a zahraničných združení a organizácií a podieľa sa prostredníctvom svojich
zástupcov na ich činnosti,
13. podporuje a rozvíja telesnú kultúru svojich členov,
14. 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 a domácimi
i zahraničnými grantovými agentúrami, príp. inými osobami,
c) prijíma členské príspevky, dotácie a dary od vlastných členov, iných fyzických osôb a od právnických
osôb,
d) organizuje verejné turistické podujatia,
e) vykonáva propagačné činnosti v prospech iných právnických osôb a v prospech fyzických osôb.

1

IV.

Klubový znak

Strieborný kruhopis KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
REGIÓNU PREŠOV je v červenej ploche. Vo vnútornom kruhu sú
symboly okresu Prešov a Sabinov. V dolnej časti symbol Šariša - Šarišský
hradný vrch a v hornej časti najvyšší vrch Pohoria Čergov – Minčol s
pylónom. Pomedzi preteká modrá rieka Torysa. Farebné riešenie je na
priloženom obrázku.

V.

Členstvo v KST RPO

1. KST RPO je dobrovoľným združením klubov podľa článku II. ods. 1.
2. Kluby sa hlásia do KST RPO písomne, k prihláške prikladajú registračný list klubu KST RPO, jedno
vyhotovenie stanov klubu s potvrdením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registrácii klubu ako
občianskeho združenia a jedno vyhotovenie zdrojovej evidencie osôb s príslušnosťou ku klubom.
3. O prijatí klubov do KST RPO rozhoduje Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov Regiónu
Prešov (ďalej aj VZ). Podmienkou prijatia je zápis klubu do registra právnických osôb v športe, ktorú
overí výkonný výbor Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov (ďalej aj VV), o čom podá na VZ
prostredníctvom svojho povereného člena správu vrátane výsledku overenia.
4. Kluby sa podieľajú na činnosti KST RPO prostredníctvom svojich členov – fyzických osôb, ktorých
členským vzťahom ku klubu je vyjadrená aj ich príslušnosť ku KST RPO.
5. Minimálny počet členov klubu je tri.
6. Členstvo klubov v KST RPO zaniká
a) vystúpením na základe písomného oznámenia,
b) vylúčením,
c) nezaplatením členských príspevkov do konca februára príslušného kalendárneho roka podľa počtu
všetkých aktuálne registrovaných členov klubu v informačnom systéme športu. Výšku členského
príspevku určí VZ.
7. Člen klubu nesmie mať kontrolu alebo vplyv v 2 alebo viacerých kluboch, ktorých dospelí jednotlivci
pôsobia v tej istej súťaži Turistického orientačného behu, najmä nesmie vykonávať funkciu v orgánoch v
takýchto kluboch alebo vykonávať hlasovacie práva v orgánoch v takýchto kluboch.
VI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VII.

1.
2.
3.
4.

Práva členov
Členovia môžu:
slobodne prejavovať a obhajovať svoje názory na činnosť KST RPO,
podieľať sa na činnosti a podujatiach KST RPO,
navrhovať vlastné podujatia do kalendára podujatí na príslušný kalendárny rok,
navrhovať svojich členov starších ako 18 rokov do VV,
určiť svojich členov starších ako 18 rokov za delegátov na VZ v počte stanovenom týmito stanovami,
žiadať o finančnú podporu na organizáciu podujatí zaradených do kalendára podujatí,
využívať majetok KST RPO v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými
predpismi KST a vnútornými predpismi KST RPO,
slobodne vystúpiť z KST RPO.
Povinnosti členov
Každý člen je povinný:
dodržiavať stanovy KST RPO,
napĺňať a rozvíjať poslanie KST RPO podľa čl. III.,
zodpovedne zabezpečovať organizáciu vlastných podujatí a podujatí zaradených do kalendára podujatí,
byť zapísaný v registri právnických osôb v športe a aktualizovať v tomto registri údaje vyžadované
osobitnými predpismi,
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5. viesť zdrojovú evidenciu vlastných členov a aktualizovať v tejto evidencii údaje vyžadované osobitnými
predpismi,
6. zabezpečovať prostredníctvom KST RPO úlohy spojené s ich príslušnosťou ku KST,
7. zúčastňovať sa prostredníctvom svojich volených členov rokovania valného zhromaždenia,
8. plniť uznesenia valného zhromaždenia, Kontrolnej komisie Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov
(ďalej aj kontrolnej komisie) a výkonného výboru,
9. zodpovedne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi KST
a vnútornými predpismi KST RPO narábať s finančnými prostriedkami od KST RPO na organizáciu
podujatí,
10. dbať na zachovávanie morálnych a etických princípov v športe, v oblasti ochrany prírody a krajiny,
v oblasti životného prostredia a v spoločenskom živote,
11. zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení
proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe
vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí, pričom nedodržanie takéhoto pravidla alebo
opatrenia členom KST RPO alebo jeho členom je závažným disciplinárnym previnením, na základe
ktorého hlasuje valné zhromaždenie o vylúčení člena z KST RPO,
12. umožniť každému jeho členovi účasť na Turistickom orientačnom behu,
13. platiť členské príspevky.
VIII.

Orgány KST RPO
Orgánmi KST RPO sú:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
IX.

Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov,
predseda Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov (ďalej aj predseda KST RPO),
podpredseda Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov (ďalej aj podpredseda KST RPO),
Výkonný výbor Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov
Kontrolná komisia Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov,
turistický rozhodca Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov (ďalej aj turistický rozhodca).
Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov

1. Najvyšším orgánom KST RPO je Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov.
2. Valné zhromaždenie sa koná minimálne raz v kalendárnom roku.
3. Valné zhromaždenie zvoláva, organizuje, jeho termín stanovuje a program navrhuje zvolávateľ.
Zvolávateľom môže byť výkonný výbor, kontrolná komisia alebo najmenej 30 % členov KST RPO. Ak
uplynulo funkčné obdobie členov výkonného výboru alebo kontrolnej komisie a noví členovia týchto
orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen
KST RPO.
4. Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú delegáti jednotlivých klubov podľa kľúča:
a) klub s počtom členov od 3 do 30 členov – jeden delegát,
b) klub s počtom členov od 31 do 60 členov – dvaja delegáti,
c) klub s počtom členov nad 60 členov – traja delegáti.
5. Členovia výkonného výboru, ak nie sú zároveň delegátmi klubu, sa na rokovaní valného zhromaždenia
zúčastňujú bez hlasovacieho práva.
6. Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť hostia pozvaní výkonným výborom.
7. Pozvánka na valné zhromaždenie, návrh programu valného zhromaždenia a podklady na valné
zhromaždenie sa zasielajú delegátom valného zhromaždenia a členom kontrolnej komisie najmenej 7 dní
pred valným zhromaždením.
8. Program valného zhromaždenia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku valného zhromaždenia;
v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže valné zhromaždenie prijať len odporúčania
a stanoviská.
9. Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje stanovy KST RPO a ich zmeny,
b) určuje členské príspevky,
c) rozhoduje o zrušení KST RPO a vysporiadaní jeho majetku,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

rozhoduje o prijatí členov do KST RPO,
rozhoduje o vylúčení členov z KST RPO,
uskutočňuje disciplinárne konanie,
rozhoduje o reorganizácii súťaží Turistického orientačného behu na regionálnej úrovni,
stanovuje počet členov výkonného výboru a kontrolnej komisie,
volí na štvorročné obdobie predsedu KST RPO, podpredsedu KST RPO a ďalších členov výkonného
výboru. Predsedu kontrolnej komisie a ďalších členov kontrolnej komisie volí na päťročné obdobie.
prerokúva a schvaľuje návrh kalendára podujatí na nasledujúci kalendárny rok,
volí delegáta, príp. náhradníka na valné zhromaždenie KST,
prerokúva a schvaľuje správu o činnosti KST RPO a správu o činnosti výkonného výboru za obdobie
od ostatného valného zhromaždenia,
prerokúva a schvaľuje správu o hospodárení za kalendárny rok,
prerokúva a schvaľuje rozpočet na kalendárny rok,
prerokúva a schvaľuje správu kontrolnej komisie za kalendárny rok,
prerokúva a schvaľuje správu o inventarizácii majetku za kalendárny rok,
schvaľuje uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 3 000
Eur,
rozhoduje o vytvorení obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom bude KST
RPO,
rozhoduje o prevode obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti, ktorej
spoločníkom alebo akcionárom je KST RPO,
prerokúva ďalšie aktuálne otázky činnosti KST RPO,
prijíma uznesenia,
rozhoduje o ďalších otázkach postavenia, organizácie a činnosti KST RPO, rozhodovanie o ktorých
si vyhradí,
plní funkciu regionálneho zhromaždenia v súlade so stanovami KST.

10. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov klubov. Na
platnosť uznesení je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov klubov s výnimkou
rozhodnutí podľa nasledujúcej vety. Na rozhodnutie podľa ods. 9. bodu a), g), q), r) a s) tohto článku je
potrebná trojpätinová väčšina hlasov prítomných delegátov.
11. Zo zasadnutia valného zhromaždenia a konania volieb do orgánov KST RPO sa vyhotovuje v 2
vyhotoveniach zápisnica, z ktorej po 1 vyhotovení uchovávajú predseda KST RPO a ďalší výkonným
výborom poverený člen výkonného výboru po dobu 10 rokov. Zápisnica musí obsahovať meno,
priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.

X.

Predseda Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov

1. Predseda Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov je štatutárnym orgánom KST RPO oprávneným
konať v jeho mene.
2. Predseda KST RPO zvoláva a vedie rokovania výkonného výboru. Na rokovania prizýva predsedu
kontrolnej komisie.
3. Predseda KST RPO za svoju činnosť a za plnenie svojich úloh zodpovedá valnému zhromaždeniu,
ktorému predkladá správu o činnosti KST RPO a správu o činnosti výkonného výboru za obdobie od
ostatného valného zhromaždenia.
XI.

Podpredseda Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov
Podpredseda Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov zastupuje predsedu KST RPO, ak nemôže
vykonávať svoju funkciu, alebo ho tým predseda KST RPO poverí.
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XII.

Výkonný výbor Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov

1. Výkonný výbor Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov je výkonným orgánom KST RPO medzi
valnými zhromaždeniami a schádza sa jedenkrát mesačne.
2. Výkonný výbor má počet členov stanovený valným zhromaždením.
3. Členmi výkonného výboru sú aj predseda KST RPO a podpredseda KST RPO.
4. Rokovanie výkonného výboru sa môžu zúčastniť aj ďalší členovia klubov bez práva hlasovať a predseda
kontrolnej komisie (KK).
5. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na platnosť
uznesení je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov výkonného výboru.
6. Výkonný výbor:
a) poveruje svojich členov zodpovednosťou za jednotlivé druhy turistiky alebo iné oblasti svojej činnosti,
b) určuje zapisovateľa svojich rokovaní, ktorý vypracúva zápisnice z rokovaní a predkladá ich
predsedajúcemu zasadnutia výkonného výboru na podpis,
c) zvoláva, pripravuje, organizuje a všestranne zabezpečuje rokovanie valného zhromaždenia podľa
článku IX.,
d) prerokúva a plní uznesenia valného zhromaždenia, ktorému sa za svoju činnosť zodpovedá,
e) prerokúva a rieši pripomienky a nedostatky vznesené kontrolnou komisiou,
f) prerokúva a plní úlohy vyplývajúce z poslania KST RPO podľa článku III.,
g) vypracúva návrh kalendára podujatí a návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok,
h) spolupracuje s orgánmi KST,
i) prerokúva úlohy vyplývajúce z týchto stanov a stanov KST,
j) prerokúva organizáciu a zabezpečenie jednotlivých podujatí uvedených v kalendári podujatí,
k) zabezpečuje hospodárenie a financovanie činnosti KST RPO v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
l) hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom KST RPO,
m) raz ročne vykonáva inventarizáciu majetku KST RPO a správu o jej výsledku predkladá valnému
zhromaždeniu,
n) zodpovedá valnému zhromaždeniu za zápis a aktualizáciu údajov o KST RPO a osobách
s príslušnosťou ku KST RPO v informačnom systéme športu podľa vnútorného predpisu KST,
o) môže prijímať uznesenia k jednotlivým bodom programu a uznesenia, ktoré vyplynuli priamo
z rokovania,
p) rozhoduje o ďalších otázkach postavenia, organizácie a činnosti, ktoré nie sú týmito stanovami
zverené inému orgánu KST RPO.

XIII.

Kontrolná komisia Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov

1. Kontrolná komisia Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov je nezávislým orgánom KST RPO
oprávneným kontrolovať činnosť ostatných orgánov KST RPO.
2. Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom výbore.
3. Počet členov kontrolnej komisie stanovuje predseda Kontrolnej komisie Klubu slovenských turistov
Regiónu Prešov (ďalej aj predseda kontrolnej komisie) a ďalších jej členov volí valné zhromaždenie.
4. Rokovanie kontrolnej komisie zvoláva predseda kontrolnej komisie najmenej 2-krát ročne.
5. Kontrolná komisia:
a) dohliada na činnosť ostatných orgánov KST RPO a plnenie ich úloh,
b) kontroluje vedenie dokumentácie, evidenciu, registráciu a hospodárenie KST RPO,
c) rieši sťažnosti členov KST RPO na činnosť alebo nečinnosť orgánov KST RPO,
d) spracúva správu kontrolnej komisie za kalendárny rok, ktorú predkladá valnému zhromaždeniu,
e) môže navrhnúť zvolanie valného zhromaždenia,
f) môže ukladať pokuty do výšky 100 Eur a opatrenia za porušenie pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí
orgánov KST RPO,
g) na základe sťažností preskúmava rozhodnutia klubov,
h) preskúmava súlad predpisov klubov s týmito stanovami.
6. Kontrolná komisia výsledky kontrol spolu s návrhmi na riešenie predkladá výkonnému výboru, ktorý ich
je povinný prerokovať.
7. Kontrolná komisia dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných prípadoch alebo
podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
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XIV.

Turistický rozhodca Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov

1. Spory v priebehu okresného kola Turistického orientačného behu v okresoch v miestnej pôsobnosti KST
RPO rozhoduje turistický rozhodca Klubu slovenských turistov Regiónu Prešov vedený v zdrojovej
evidencii KST RPO, ktorého volí a odvoláva výkonný výbor. Výkonný výbor môže vymenovať
turistického rozhodcu aj na konkrétnu súťaž.
2. Spory v priebehu okresného kola Turistického orientačného behu rozhoduje turistický rozhodca
bezodkladne počas súťaže priamo na športovisku v súlade s pravidlami súťaže. Ak turistický rozhodca
rozhodne spor tak, že pravidlo súťaže porušené bolo, súčasne rozhodne o sankcii alebo o opatrení voči
tomu, kto pravidlo porušil.
XV.

Zásady hospodárenia, majetok KST RPO a jeho nadobúdanie

1. Hospodárenie KST RPO sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito
stanovami. KST RPO vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov upravujúcich účtovníctvo. Náklady
plynúce z činnosti KST RPO sú úmerné príjmom a činnosť KST RPO nezakladá cenovú konkurenciu
voči iným osobám.
2. Majetok KST RPO tvoria:
a) nehnuteľné veci,
b) peňažné prostriedky na účtoch v bankách a pokladničná hotovosť,
c) cenné papiere
d) ďalšie hnuteľné veci,
e) majetkové práva vrátane pohľadávok,
f) finančná účasť KST RPO na podnikaní iných osôb.
3. Zdroje príjmov KST RPO tvoria najmä:
a) členské príspevky,
b) subvencie, dotácie, príspevky na telovýchovu a šport z verejných prostriedkov,
c) dary a príspevky získané od fyzických alebo právnických osôb,
d) výnosy z vlastnej hospodárskej, športovej alebo spoločenskej činnosti, ktoré boli dosiahnuté za
účelom plnenia poslania KST RPO,
e) príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti,
f) príjmy z dobrovoľných príspevkov členov, ktoré budú použité na činnosť klubov
g) prijatý podiel zaplatenej dane z príjmov.
h) dotácie a príspevky z KST

4. Výdavky KST RPO sú najmä:
a) členské príspevky KST,
b) výdavky na zabezpečenie rokovania valného zhromaždenia, výkonného výboru a jeho členov a
činnosti komisií,
c) dotácie na jednotlivé podujatia uvedené v kalendári podujatí so zameraním na turistiku detí, mládeže
a TZP
d) výdavky spojené s internetovou stránkou a propagáciou KST RPO
e) vlastné náklady do projektov a grantov.
f) režijné náklady na činnosť KST RPO
g) náklady na turistické značenie, výstavbu a údržbu turistických chodníkov
h) náklady na prevádzkovanie a budovanie turistických objektov
i) náklady na výcvik a kvalifikačné kurzy v turistike
j) náklady na propagačnú činnosť klubov a RPO
5. V prípade zániku KST RPO dôjde k vysporiadaniu majetku v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, pričom sa bude postupovať podľa osobitne stanovených zásad schválených výkonným
výborom.
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XVI.

Disciplinárne konanie

1. Disciplinárne konanie môže viesť valné zhromaždenie voči členovi klubu, turistickému odborníkovi
podľa vnútorného predpisu KST, klubu alebo inej osobe, ktorá má príslušnosť ku KST RPO, za porušenie
pravidiel Turistického orientačného behu na okresnej úrovni, predpisov KST RPO alebo rozhodnutia KST
RPO, ktorého sa dopustila v čase, keď mala príslušnosť ku KST RPO.
2. V disciplinárnom konaní možno uložiť nasledujúce sankcie:
a) pokarhanie,
b) pokutu do výšky 100 Eur,
c) uloženie povinnosti klubu vylúčiť svojho člena v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia,
d) vylúčenie klubu z KST RPO.
3. Povinnosť zaplatiť pokutu zaniká vylúčením zodpovedného z klubu alebo z KST RPO.
4. Rozhodnutie valného zhromaždenia o závažnom porušení pravidiel Turistického orientačného behu na
okresnej úrovni, predpisov alebo rozhodnutia KST RPO musí byť odôvodnené.
5. Za závažné porušenie stanov KST RPO sa považuje:
a) prezentovanie stanoviska člena KST RPO alebo jeho člena v mene KST RPO, ktoré je v rozpore
s rozhodnutím príslušného orgánu KST RPO,
b) prevod alebo zaťaženie nehnuteľných vecí vo vlastníctve KST RPO v rozpore s rozhodnutím
príslušného orgánu KST RPO alebo bez existencie rozhodnutia príslušného orgánu KST RPO o
takomto prevode alebo zaťažení,
c) úmyselné ohrozenie alebo poškodenie života, zdravia alebo majetku člena klubu KST RPO na
turistickom podujatí, pri výkone turistiky alebo v turistickom ubytovacom objekte podľa osobitného
predpisu KST.
6. Za závažné porušenie pravidla súťaže sa považuje nedodržanie pravidla Svetového antidopingového
programu, opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledku súťaže alebo iného opatrenia proti
negatívnemu javu v športe vyplývajúceho z medzinárodného predpisu alebo rozhodnutia.
7. Za závažné porušenie rozhodnutia KST RPO sa považuje
a) nezaplatenie pokuty uloženej príslušným orgánom KST RPO v lehote 60 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia,
b) nesplnenie povinnosti klubu vylúčiť svojho člena v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 60
dní odo dňa doručenia rozhodnutia,
c) prijatie vylúčeného člena klubu na základe uloženej povinnosti zo strany KST RPO počas doby 3
rokov od vylúčenia, a to aj iným klubom KST RPO ako klubom, ktorý svojho člena vylúčil.
8. Za závažné porušenia podľa bodov 5. – 7. tohto článku môže byť v závislosti od povahy tohto porušenia
príslušný člen KST RPO vylúčený z KST RPO alebo môže byť príslušnému členovi KST RPO uložená
povinnosť vylúčiť svojho člena, ktorého uzná príslušný orgán KST RPO za zodpovedného za takéto
porušenie.
9. Vylúčený člen KST RPO sa do KST RPO môže prijať najskôr po uplynutí 3 rokov od jeho vylúčenia,
a to po posúdení nápravy člena orgánom, ktorý člena vylúčil.

XVII.

Zápisnica

1. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, výkonného výboru a kontrolnej komisie obsahuje
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení delegáta na valné zhromaždenie, príp. jeho náhradníka a
písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d) dôležité vyjadrenia delegátov, príp. členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
e) 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,
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
2. Zápisnica podľa bodu 1. tohto článku sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia
príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.
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XVIII.

Spoločné ustanovenie

Členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a
činnosť na zabezpečenie fungovania KST RPO a turistickej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo
ustanovenia nových členov orgánov.
XIX.

Záverečné ustanovenie

Tieto stanovy boli prerokované a schválené Valným zhromaždením KST RPO dňa 12.4.2022 a v
plnom znení nahrádzajú stanovy vzaté Ministerstvom vnútra SR na vedomie dňa 4.5.2018 pod č. VVS/1900/90-332-2.
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