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O R G A N I Z A Č N Ý   P O R I A D O K 

Klubu slovenských turistov 
 

Schválila Ústredná rada KST 
dňa 10. decembra 2000 

 
 
 
 
 
 

I. Základné ustanovenia 
 

1/ Organizačný poriadok (ďalej OP KST) je dokumentom, ktorý nadväzuje na stanovy KST 
a ďalej konkretizuje ich ustanovenia.  

 
2/ Otázky, ktoré nevysvetlujú stanovy KST alebo Organizačný poriadok KST, môžu byť 

upravené vo vykonávacích predpisoch KST, ktoré schvaľuje ÚR KST na návrh VV KST. 
V naliehavých prípadoch (napr. úprava podľa zákonných noriem) môže vykonávací predpis 
platný do najbližšej ÚR KST vydať i VV KST, predĺženie jeho platnosti musí však schváliť ÚR 
KST. 

 
 

II. Činnosť odborov KST 
 

1/ Odbory KST (ďalej OKST) sú zamerané na jeden alebo viac druhov turistiky. Pôsobia na 
základe svojich stanov samostatne ako právnická osoba (po registrácii na MV SR) alebo pri 
inej právnickej osobe, spravidla pri telovýchovnej jednote (športovom klube), ktorá 
zodpovedá za činnosť OKST, vyvíjanú podľa stanov právnickej osoby a štatútu OKST. Oba 
typy turistických  kolektívov sa zaregistrujú na ústredí KST ako organizačné jednotky KST. 
KST nemôže registrovať ako svoje organizačné články kolektívy turistov mimo uvedeného 
právneho postavenia. 

 
2/ Odbor KST môže byť vnútorne členený na oddiely podľa výkonnosti, veku alebo druhu 

turistiky. 
Každý člen má právo byť v ľubovoľnom počte oddielov. Pripúšťa sa možnosť hosťovať 
v oddieli iného OKST. Rovnako môže v OKST vyvíjať činosť značkár alebo oddiel značkárov. 
Oddiely spravidla vedú členovia KST s príslušnou kvalifikáciou. Metodicky sú usmerňované 
príslušnými sekciami, radou mládeže alebo komisiou značenia KST. 
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3/  V rámci OKST alebo ich oddielov môžu byť so súhlasom výboru OKST (v prípade OKST v TJ 
(ŠK) so súhlasom výboru TJ (ŠK)) zavedené oddielové príspevky na úhradu réžie základnej 
činnosti oddielov. Oddielové príspevky podliehajú riadnemu účtovaniu v systéme 
účtovníctva právnickej osoby, rovnako ako poskytnuté dary.  

 
 

III. Činnosť regionálnych rád KST 
 
1/ Regionálne rady KST (ďalej RR KST) majú právnu subjektivitu. V súlade s vykonávacím 

predpisom KST o sekciách a komisiách si RR KST vytvárajú sekcie a komisie pre 
zabezpečenie jednotlivých čiností. Činnosť v oblasti mládeže rieši rada mládeže RR KST. 
Činnosť v oblasti značenia rieši komisia značenia RR KST. RR KST spolupracujú 
s pracoviskami SZTK, ktoré im poskytujú služby. 

 
2/ RR KST združujú odbory KST len v rámci vlastného regiónu, spravidla na území okresov 

podľa územnoprávneho členenia do roku 1996, spravidla v rámci jedného kraja. Výnimkou 
môže v odôvodnených prípadoch schváliť Valné zhromaždenie KST. Nová RR KST môže 
vzniknúť, ak v novonavrhovanom regióne pôsobí najmenej 5 registrovaných OKST. Na 
úrovni jestvujúcich okresov môžu pôsobiť okresné koordinačné komisie KST (OKK). OKK 
tvoria predsedovia odborov KST v okresoch, ktorí si volia spomedzi seba predsedu OKK 
KST. 

 
3/ V prípade, že RR KST nemajú zriadenú niektorú sekciu alebo komisiu, poverujú funkcionárov 

RR KST starostlivosťou o jednotlivé činnosti, pričom prihliadajú na odporúčania príslušnej 
sekcie alebo komisie KST. 

 
 

IV. Činnosť na krajskej úrovni 
 
1/ Na úrovni krajov pôsobia krajské koordinačné komisie (KKK) KST, zložené z predsedov 

príslušných RR KST. Predsedom KKK je spravidla predseda RR KST, ktorá má sídlo totožné 
so sídlom kraja. KKK majú sídlo totožné so sídlami krajských štruktúr. Ich úlohou je 
koordinácia pôsobenia v rámci kraja. Spolupracujú s pracoviskami SZTK, ktoré im poskytujú 
služby, aj so štátnymi zložkami a samosprávnymi orgánmi na úrovni kraja. 

 
 

V. Činnosť na  republikovej úrovni 
 
1/ Valné zhromaždenie KST tvorí 38 delegátov s hlasom rozhodujúcim, zvolených na reg. 

zhromaždeniach KST. S hlasom poradným sú prizvaní: všetci členovia ÚR KST, ktorí nie sú 
delegátmi RR KST,  3 členovia RK KST,  sekretár KST,  šéfredaktor Krás Slovenska  a konateľ 
s. r. o. Turservis KST. Ak sa delegát RR KST nemôže zúčastniť na VZ, môže RR KST vyslať 
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zvoleného písomne potvrdeného náhradníka s hlasom rozhodujúcim. Pokiaľ sú niektoré 
funkcie kumulované, zúčastňuje sa na rokovaní len jeden funkcionár. 
Valné zhromaždenie KST schvaľuje na 4-ročné funkčné obdobie sekcie a komisie a radu 
mládeže KST, ktoré odborne zabezpečujú jednotlivé oblasti činnosti KST v súlade 
s vykonávacím prespisom KST o sekciách a komisiách. Činnosť v oblasti mládeže rieši rada 
mládeže KST. Činnosť v oblasti značenia rieši komisia značenia KST. 
 

2/ Ústrednú radu KST (ďalej ÚR KST) schvaľuje Valné zhromaždenie KST. Tvorí ju 32 členov: 7 
členov VV KST, 16 členov z regiónov (po dvoch z každého kraja), 5 predsedov sekcií 
a presedovia všetkých stálych komisií KST.  
V prípade, že niektoré funkcie sú kumulované, zúčastňuje sa na rokovaní len jeden 
funkcionár. 
Ak sa člen ÚR – zástupca regiónu, príp. predseda sekcie alebo komisie nemôže na rokovaní 
ÚR KST zúčastniť, v záujme informovanosti môže byť vyslaný zástupca s hlasom poradným. 
S hlasom poradným sú prizývaní: sekretár KST, šéfredaktor časopisu Krásy Slovenska, 
revízna komisia KST, konateľ Turservis KST s. r. o. a v prípade potreby aj predsedovia RR 
KST, ktorí nie sú členmi ÚR KST. 

 
3/ Revízna komisia KST vykonáva svoju činnosť podľa stanov KST a vykonávacieho predpisu 

KST o činnosti revíznej komisie. 
 
4/ Podpredsedovia KST sú zodpovední za jednotlivé úseky činnosti (pre organizáciu a 

legislatívu, pre turistiku a medzinárodné vzťahy a pre ekonomiku a marketing). 
 
5/ Na profesionálne zabezpečenie činnosti sekretariátu KST sú na základe dohody vyčlenení 

pracovníci Asociácie športu pre všetkých KST, ktorí vykonávajú prácu na základe 
dohodnutej pracovnej náplne, usmernenia štatutárneho zástupcu AŠPV SR a rozhodnutí 
orgánov KST. Podľa možností môže byť dohodnutá spolupráca na plnení úloh sekcií, komisií 
a rady mládeže (pokiaľ nie je dohodnutá priamo v pracovnej náplni). Súčasťou tejto 
profesionálnej štruktúry sú i pracovníci redakcie časopisu Krásy Slovenska.    


