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STANOVY
Klubu slovenských turistov Trenčianske Teplice
Článok 1
Základné ustanovenia
1) Klub slovenských turistov Trenčianske Teplice je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú
činnosť v turistike.
2) Poslaním klubu je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti
telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú
a duševnú zdatnosť a výkonnosť.
3) Klub je otvorenou, samostatnou s nezávislou, nepolitickou spoločenskou
organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
4) Klub sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom
obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.
5) Klub je organizáciou s právnou subjektivitou. Jeho sídlo je v Trenčianskych
Tepliciach.
6) Jeho činnosť vychádza zo stanov Klubu slovenských turistov okresu Trenčín, ktoré
boli prijaté na ustanovujúcej konferencii KST okresu Trenčín v Trenčíne dňa
24.4.1990 a zaregistrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-334 zo
dňa 17.7.1990.
Článok 2
Hlavné úlohy
1) Poslaním klubu slovenských turistov je:
a) zastupovať záujmy turistov,
b) zabezpečovať rozvoj jednotlivých druhov turistiky,
c) podieľať sa na vytváraní podmienok pre turistiku, táborenie a pobyt v prírode
členov i širokej verejnosti,
d) viesť členov k dodržiavaniu zásad ochrany prírody ako existenčnej základne
ľudstva a k starostlivosti o životné prostredie a spolu s inými inštitúciami, ktorých
profesnou alebo záujmovou činnosťou je ochrana prírody, podieľať sa na riešení
spoločných otázok,
e) spolupracovať s ďalšími organizáciami rozvíjajúcimi turistiku a pobyt v prírode,
f) vykonávať verejnoprospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok na
turistiku (značkovanie, výstavba a údržba turistických chodníkov, sprievodcovská
činnosť po pamätihodnostiach miest, v prírode, atď.),
g) zriaďovať vlastné podniky hospodárskej činnosti s právnou subjektivitou
a zodpovednosťou za zverený majetok,
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2)

3)

4)

5)

6)

i) viesť registráciu členov KST.
Hlási sa za nástupcu Klubu slovenských turistov a lyžiarov, ktorého majetok
evidovaný ku dňu 31.3.1948 prešiel proti jeho vôli najskôr do Československej obce
sokolskej (§ 9 Zák. 187, 1949 Zb.) a následne (na základe zákona Zák. č. 68/1956
Zb. o organizácii telesnej výchovy a uznesenia vlády Republiky Československej č.
21 zo dňa 4.1.1957) bezplatne do vlastníctva štátu (bol do správy podnikov CR)
a vynaloží potrebné úsilie na vrátenie tohto majetku, často postaveného vlastnými
rukami turistov, do majetku pre potreby turistiky.
Zasadzuje sa za vybudovanie turistických chát, ubytovní, kempingov, táborísk
a nocľahárni s prihliadnutím na turistické trasy a na bezpečnosť turistického pbytu.
Na ich výstavbu zabezpečuje potrebné zdroje, resp. podieľa sa na združovaní
prostriedkov.
Prevádzukuje turistické chaty, útulne, ubytovne a stravovacie zariadenia, kempingy
a táboriská. Dbá v nich na zavedenie turistického režimu a poskytovanie zliav
členom.
Ako jediná na to oprávnená organiácia značkuje turistické trasy, vybavuje ich
turistickými informačnými prvkami a objektami, vedie ich evidenciu. V spolupráci
s inými organizáciami udržiava turistické trasy a buduje turistické a vysokohorské
chodníky,
Považuje prácu s vlastným doastom za prvoradú a preto venuje zvýšenú pozornosť
turistickým a tábornickým oddielom mládeže a pomáha im v pestrej a príťažlivej
činnosti. Podporuje ich spoluprácu s ďalšími mládežníckymi organizáciami, ktorých
náplňou činnosti je i pobyt v prírode, resp. ktoré sa starajú o jej ochranu. Vedie
mládež k láske k prírode, k poznávaniu vlasti, k prírodným krásam, k historickým
a umeleckým pamiatkam.
Článok 3
Členstvo

1) Členom Klubu slovenských turistov Trenčianske Teplice sa môže stať každý občan
Slovenskej republiky, ktorý súhlasí s jeho programom a stanovami.
2) Členovia Klubu slovenských turistov Trenčianske Teplice sú:
- čestní
- riadni
- dorastenci
- žiaci
Čestným členom KST Trenčianske Teplice sa stáva občan, ktorého zvolí členská
schôdza klubu za jeho zásluhy. Čestný člen neplatí členské a iné príspevky.
Riadnym členom KST Trenčianske Teplice sa stáva fyzická osoba staršia ako 18
rokov, ktorá zaplatila zápisné a členské príspevky. Študenti, ženy v domácnosti
starajúce sa o deti a dôchodcovia platia znížené členské príspevky.
Členovia vo veku 18 – 30 rokov môžu vyvíjať činnosť v TOM, alebo
v turistickom klube mládeže. Dorastenci od 15 rokov sa môžu združovať v TOM,
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alebo sa podieľať na práci dospelých. Dorastenci platia dorastenecké zápisné
a dorastenecké členské príspevky.
Žiaci vo veku 8 – 14 rokov sa združujú v turistických a táborníckych oddieloch
mládeže (TOM), alebo sa zúčastňujú na činnosti s rodičmi, členmi KST, v rámci
rodinnej turistiky. Prihlášku musí podpísať rodič. Žiaci platia žiacke zápisné a žiacke
členské príspevky.
Deti vo veku do 8 rokov sa zúčastňujú na činnosti výlučne s rodičmi – členmi
KST, v rámci rodinnej turistiky. Neplatia zápisní ani členské príspevky.
3) Členom KST Trenčianske Teplice prestáva byť:
a) Kto oznámi svoje vystúpenie z KST výboru KST,
b) Kto nezaplatí členský príspevok k 31.3. príslušného roku,
c) Kto bol vylúčený odborom KST, alebo výborom KST pre poškodzovanie záujmov
klubu alebo odboru, alebo sa dopustil nečestného prípadne trestného činu. Dôvody
vylúčenia sa vylúčenému oznamujú písomne.
Práva členov
1) Člen KST Trenčianske Teplice, ktorý zaplatil členský príspevok a aj čestný člen
klubu má právo hlasovať, voliť a byť volený na členských schôdzach klubu, je
oprávnený zúčastňovať sa na všetkých schôdzach, spoločných podujatiach
a výletoch. Člen je oprávnený nosiť odznak KST a používať všetky výhody členstva.
2) Členovia sú povinní:
a) Dodržiavať stanovy klubu, podporovať jeho zámery, chrániť jeho dobré meno
a nepodnikať nič, čo by mohlo poškodiť jeho záujmy a ciele.
b) Riadiť sa uzneseniami orgánov klubu.
c) Najneskôr do 30. marca bežného roku zaplatiť členské príspevky.
Článok 4
Organizačné zásady a vnútorné vzťahy
1) Klub slovenských turistov Trenčianske Teplice je registrovaný samostatný klub
turistov. Združuje turistov podľa záujmov a podľa miestnej príslušnosti
2) Klub turistov registrovaný v KST má právnu subjektivitu s možnosťou nadobúdať
práva a zaväzovať sa.
3) Kluby turistov telovýchovných jednôt, ako i kluby turistov pri školách, podnikoch,
organizáciách, inštitúciách majú autonómnu pôsobnosť, stanovenú dohodou so
zložkou, pri ktorej vyvíjajú činnosť.
4) Klub turistov môže mať oddiely, prípadne skupiny špecializované podľa záujmov.
Z výchovných dôvodov zriaďuje trvalé kolektívy detí a mládeže (TOM) – turistické
a tábornícke oddiely mládeže.
5) Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, alebo konferencia.
6) Pre riadenie činnosti klubu medzi členskými schôdzami si klub volí výbor na
štvorročné funkčné obdobie.
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7) Klub slovenských turistov Trenčianske Teplice reprezentuje a zastupuje jeho výbor.
8) Za výbor je oprávnený rokovať a konať jeho predseda a po jeho splnomocnení
i ostatní členovia výboru.
9) KST v okresi si vytvárajú Okresnú adu KST s potrebnou štuktúrou úsekov a komisií.
Členovia Okresnej rady KST a jej výkonného výboru sú zvolení na okresnej
konferencii na štvrťročné obdobie.
Článok 5
Hospodárenie a majetok
1) Zdrojom príjmov KST Trenčianske Teplice sú:
a) členské príspevky,
b) zisky a príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
c) príspevky štátu, OR KST, SZTK, ústredie KST na údržbu turistických objektov
a zariadení,
d) príspevky a dotácie štátnych orgánov, inštitúcií, spoločenských organizácií
a ďalších zložiek.
2) Zdrojom majetku sú nehnuteľnosti i hnuteľnosti, ktoré pripadajú KST v okrese
z delimitácie majetku bývalého ČSZTV, ako aj ďalší majetok získaný vlastnou
hospodárskou činnosťou a reštitúciou majetku bývalého KSTL.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1) Klub slovenských turistov Trenčianske Teplice má právnu subjektivitu
a samostatnosť.
2) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie.
3) Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobene záväznými predpismi
Slovenského združenia telesnej kultúry vydanými po dohode s Asociáciou
telovýchovných a turistických aktivít a Ústrednej rady Klubu slovenských turistov.
4) Klub slovenských turistov Trenčianske Teplice bol registrovaný Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky dňa: 21.12.1990 pod číslom spisu: VVS/1-900/903230.
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