
 

Smernica č. 1/2013 
o členstve v Klube bratislavských turistov 

 

Smernica konkretizuje vznik, podmienky a zánik členstva v Klube bratislavských turistov  

(ďalej len KBT), v zmysle platných Stanov KBT a Vykonávacieho predpisu Klubu slo- 

venských turistov (ďalej len KST) č. 1/2011 o členstve.  

 

Čl. 1 

Riadne členstvo vzniká prijatím za člena na základe zaevidovania predsedom KBT, prípadne 

ním povereným členom výboru KBT (individuálne členstvo) alebo predseda odboru – klubu 

KBT (členovia základných zložiek). 

 

Čl. 2 

Dokladom o členstve je preukaz s fotografiou a známkou za príslušný kalendárny rok. 

Členská známka má platnosť do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku. 

 

Čl. 3 

Členský príspevok za kalendárny rok je: 

a/ 7€ - základný, 

b/ 4€ - študenti, okrem študentov externého štúdia (od 16 do 26 rokov) a dôchodcovia ( od 62  

           do 69 rokov), 

c/ 2€ - deti a mládež do 15 rokov, dôchodcovia od 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S  

 

Členský príspevok je povinný uhradiť každý člen KST do 31. marca príslušného kalendár-

neho roku. Výšku členského príspevku schvaľuje Valné zhromaždenie KST na základe 

návrhu Výkonného výboru KST.   

Čl. 4 

Členstvo v KST zaniká: 

a/ vystúpením, 

b/ vyškrtnutím, v prípade nezaplatenia členského príspevku za bežný kalendárny rok, 

c/ vylúčením, v prípade poškodenia dobrého mena alebo záujmu KST hrubým spôsobom. 

Takýmto poškodením je : 

a/ prezentovanie stanoviska člena KST, ktoré je v rozpore so Stanovami, 

b/ prevod alebo založenie nehnuteľného majetku odboru – klubu KBT alebo KST , bez 

existencie rozhodnutia o takomto prevode, či založení.   

O vylúčení rozhoduje príslušný orgán KBT za prítomnosti člena. Rozhodnutie o vylúčení  

musí byť písomne zdôvodnené a doručené aj členovi. Vylúčený člen sa môže do 30 dní od 

doručenia rozhodnutia odvolať k vyššiemu orgánu KBT, prípadne KST. Tento orgán defini- 

tívne rozhodne o vylúčení na svojom najbližšom zasadnutí. Právoplatné rozhodnutie zašle 

písomne vylúčenému členovi a prvostupňovému orgánu KBT.   

Vylúčený člen sa môže uchádzať o nové členstvo v KST najskôr 3 roky od termínu vylúčenia.  

    

Čl. 5 

Túto smernicu schválil na svojom zasadnutí VV KBT dňa 27.11.2013 a nadobudla účinnosť 

dňa 28.11.2013. 

 

 

                                                                                                   Peter Perhala 

                                                                                                  predseda KBT 


