
 

S T A N O V Y 

Klubu bratislavských turistov 

 

 

Článok č. I 

Základné ustanovenia 

 

1. Klub bratislavských turistov (ďalej len KBT) je občianske združenie, ktoré tvoria 

členovia základných organizačných zložiek, zaoberajúcich sa turistikou a pobytom 

v prírode a individuálni členovia, podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, 

v znení neskorších predpisov. 

2. Sídlom KBT je Bratislava, Záborského 33, 831 03 Bratislava. 

 

3. KBT je nezávislé a nepolitické združenie s právnou subjektivitou. Rozhodnutím Valného 

zhromaždenia Klubu bratislavských turistov (ďalej len VZ KBT) sa môže združovať 

s inými subjektmi za účelom presadzovania spoločných záujmov a potrieb. 

 

4. KBT tvorí na území hl. m. SR Bratislavy jedinú regionálnu radu Klubu slovenských 

turistov (ďalej len KST). 

 

5. Štatutárnymi zástupcami KBT sú predseda KBT a podpredseda KBT. Štatutár zastupuje 

KBT samostatne. 

                                                   

Článok č. II 

Poslanie KBT 

 

1. Základným poslaním KBT je: 

a) pomáhať vytvárať vhodné podmienky pre činnosť odborov a klubov (ďalej len           

OaK) združených v KBT 

b) podieľať sa na všestrannom rozvoji turistických aktivít a na vytváraní podmienok 

pre turistiku, pobyt v prírode a táborenie pre členov KBT i širokú verejnosť 

c) viesť svojich členov k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a k starostlivosti 

o životné prostredie 

d) vykonávať verejno-prospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok pre 

turistiku 

e) zabezpečiť OaK združeným v KBT členské preukazy a známky KST, informačné 

a metodické materiály KST a účasť na školeniach kvalifikovaných cvičiteľov, 

inštruktorov, rozhodcov a pod. 

f) napomáhať pri príprave turistických podujatí a pri príprave a udržiavaní turistických 

značených trás 

 

2. KBT zabezpečuje plnenie svojich základných poslaní: 

      a) prostredníctvom základných organizačných zložiek 

      b) spoluprácou s ďalšími organizáciami v Bratislave 

      c) starostlivosťou o turistickú mládež a o jej pestrú a príťažlivú činnosť 

      d) koordináciou činností zákl. organizačných zložiek a špecializovaných zložiek KBT 

      e) racionálnym využívaním pridelených finančných prostriedkov 
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Článok č. III 

Členstvo v KBT 

 

1. Členmi KBT sú OaK KST so svojou členskou základňou a individuálni členovia, ktorí 

– uznajúc tieto stanovy – sa písomne prihlásia za členov KBT. 

 

2. Spôsob prihlasovania a členstva v KBT určuje Smernica o členstve. 

 

3. Práva OaK KBT a členov OaK KBT: 

a) podieľať sa na zľavách a výhodách pre členov KST 

b) voliť a byť volený do orgánov KBT a KST v prípade, že ide o osoby staršie 

ako 18 rokov 

c) obracať sa na orgány a revízne komisie KBT a KST s námetmi a žiadosťami 

 

4. Povinnosti OaK KBT a členov OaK KBT: 

a) dodržiavať stanovy a smernice KBT a KST 

b) platiť členské príspevky KST 

c) nepoškodzovať meno KBT a tým aj KST 

 

5. Práva individuálnych členov KBT: 

a) podieľať sa na zľavách a výhodách pre členov KST 

b) voliť a byť volený do orgánov KBT a KST v prípade, že ide o osoby staršie 

ako 18 rokov 

c) obracať sa na orgány a revízne komisie KBT a KST s námetmi a žiadosťami 

 

6. Povinnosti individuálnych členov KBT: 

a) dodržiavať stanovy a smernice KBT a KST 

b) platiť členské príspevky KST 

c) nepoškodzovať meno KBT a tým aj KST 

 

 

Článok č. IV 
Špecializované zložky 

 

1. Špecializovanými zložkami KBT sú: 

      a) Rada mládeže KBT (ďalej len RM KBT) 

      b) Sekcie KBT podľa druhu presunu: 

 - pešia turistika 

 - vysokohorská turistika 

                   - lyžiarska turistika 

                   - cykloturistika 

                   - vodná turistika 

        - turistika so psom 

        - turistika telesne postihnutých 

        - jazdecká turistika 

        - turistika kempingu a karavaningu 

            c) Komisie KBT 

                   - značkárska 

                   - klasifikačná 
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        - učebno-metodická 

2. Spôsob ustanovenia, náplň činností a poslanie špecializovaných zložiek určuje      

    Smernica o sekciách a komisiách KBT 

 

 

Článok č. V 
Organizačná štruktúra 

 

Orgánmi KBT sú:  a) VZ KBT 

                                b) Výkonný výbor KBT 

                                c) Revízna komisia KBT 

 

 

1. VZ KBT: 

a) VZ  je najvyšším orgánom KBT. Tvoria ho zástupcovia OaK KBT v počte 

jeden delegát na jeden odbor alebo klub. VZ sa schádza najmenej jedenkrát za 

rok a zvoláva ho  predseda KBT. 

b) VZ je predseda KBT povinný zvolať aj vtedy, ak sa tak uznesie Výkonný 

výbor KBT (ďalej len VV KBT), alebo o to požiada minimálne jedna tretina 

OaK KBT. 

c) VZ KBT volí a odvoláva: 

-              - predsedu KBT 

                         - členov VV KBT 

                         - členov Revíznej komisie KBT (ďalej len RK KBT) 

                  d)  Volebné obdobie funkcionárov KBT je štvorročné 

                  e)   Rokovanie a voľby sa riadia rokovacím a volebným poriadkom VZ KBT   

       f)  VZ KBT  je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina  

delegátov s hlasom rozhodujúcim, ktorých delegovali jednotlivé kluby alebo 

 odbory KBT zaslaním delegačného listu.  

g) Pri hlasovaní o zmene stanov KBT je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny  

prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

 

2. Výkonný výbor KBT: 

a) VV KBT riadi činnosť KBT medzi VZ KBT. Na zasadnutia sa schádza podľa 

potrieb (minimálne jedenkrát za tri mesiace), ktoré zvoláva predseda KBT. V prípade 

jeho nefunkčnosti podpredseda KBT, ktorý bol zvolený z členov VV KBT. 

     b) Práva VV KBT: 

         - podieľať sa na poskytovaných účelových dotáciách 

         - mať zastúpenie v Ústrednej rade KST 

         - získavať potrebné informácie z ústredia KST 

         - iniciovať stretnutia sekcií a komisií VV KBT 

     c) Povinnosti VV KBT: 

         - poskytovať všestrannú pomoc všetkým OaK KBT 

         - priebežne vykazovať stav členskej základne a ďalšie požadované údaje 

         - koordinovať aktivitu OaK KBT 

     d) VV KBT tvorí 

          - predseda KBT 

          - sekretár KBT 

          - predsedovia sekcií KBT 

          - predsedovia komisií KBT 
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 - hospodár KBT 

          - predseda RM KBT 

            ktorí boli zvolení VZ KBT. 

            Funkciu podpredsedu vykonáva niektorý z predsedov sekcií, ktorý sa schváli na 

 prvom zasadnutí nového VV KBT na celé funkčné obdobie. 

Predseda RK KBT je prizývaný na zasadnutia VV KBT s hlasom poradným.       

e) VV KBT vytvára a ruší podľa potrieb aj ďalšie svoje komisie (propagačná, učebno-

metodická, majetková, medzinárodná, komisia ochrany prírody a pod.) a menuje 

a odvoláva ich predsedov. 

f) VV KBT zvoláva mimoriadne VZ KBT , za účelom voľby nového predsedu KBT 

v prípade, ak predseda odstúpi, nevykonáva svoju funkciu viac ako pol roka alebo je 

daný návrh na jeho odvolanie. 

 

3.  Revízna komisia KBT  - minimálne trojčlenná: 

      a) vykonáva revíznu činnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom      

          KBT 

      b) vykonáva dozornú činnosť v dodržiavaní stanov a smerníc KBT a KST 

      c) rieši sťažnosti členov KBT 

      d) spomedzi svojich členov si volí predsedu RK KBT 

      e) o svojej činnosti predkladá písomnú správu VZ KBT jedenkrát ročne 

      f) jej činnosť je daná Revíznym poriadkom 

  

4.   Predseda KBT: 

      a) je oprávnený vystupovať a konať v mene VV KBT i KBT ako celku 

      b) zodpovedá VZ KBT za činnosť VV KBT  

      c) zvoláva zasadnutia VV KBT a VZ KBT 

 d) vedie účet KBT 

      e) v prípade  jeho nedostupnosti plní jeho úlohy zvolený podpredseda 

 

5.   Sekretár: 

      a) pracuje podľa organizačnej smernice KBT  

      b) zabezpečuje predaj známok KST pre členov OaK KBT 

 

6.   Hospodár: 

      a) pracuje podľa organizačnej smernice KBT 

      b) spravuje majetok KBT 

      c) predkladá písomnú správu o hospodárení VZ KBT jedenkrát ročne 

 

Článok č. VI 
Majetok a hospodárenie KBT 

 

1. Zdrojom financií KBT sú: 

a) príspevky od OaK KST združených v KBT  

b) príspevky od ústredia KST 

c) príspevky a dary od štátnych orgánov, od samosprávnych orgánov Slovenskej 

republiky, od podnikov, spoločností, spoločenských organizácií a ďalších 

subjektov  

d) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti 

e) príspevky fyzických a právnických osôb vo forme zbierok a účastníckych 

poplatkov. 
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2. Majetok KBT tvoria: 

a) finančné fondy 

b) hmotný majetok 

c) pohľadávky a iné majetkové práva slúžiace na zabezpečenie vlastnej činnosti 

d) uvedené typy majetku je možné nadobudnúť  - prevodom od iných subjektov; 

získaním do účelového užívania; výstavbou alebo kúpou z vlastných 

peňažných zdrojov 

 

3. Pre hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom KBT platia všeobecné 

záväzné predpisy. 

 

4. Rozpočet združenia schvaľuje VV KBT.  

 

5. Špecializované zložky KBT môžu účelne využívať pridelené prostriedky podľa svojho 

rozpočtu, ktorý schválil VV KBT najneskôr v decembri predchádzajúceho roku. 

 

6. Hospodárenie OaK KBT je ich vnútornou záležitosťou v súlade s ich stanovami alebo 

stanovami TJ, prípadne ŠK, ktorých sú súčasťou. 

 

7. Špecializované zložky KBT a OaK združené v KBT sú povinné preukázať orgánom 

KBT - na ich požiadanie – účel použitia finančných prostriedkov pridelených VV 

KBT zo zdrojov KBT alebo KST. 

 

Článok č. VII 

Zánik KBT 

 

1. KBT zanikne, ak sa na tom uznesie dvojtretinová väčšina prítomných delegátov 

s hlasom rozhodujúcim na VZ KBT. Predsedajúci VZ KBT, ktoré rozhodlo o zániku, 

je povinný písomne upovedomiť Ministerstvo vnútra SR o tomto rozhodnutí, z dôvodu 

zrušenia registrácie KBT. 

 

2. V prípade zániku KBT sa jeho majetok stáva majetkom celého KST. 

 

Článok č. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Záväzný výklad Stanov KBT vykonáva VV KBT.  

 

2. Zmeny v Stanovách KBT vykonáva VZ KBT. 

 

3. Tieto Stanovy KBT boli schválené VZ KBT dňa 15. októbra 2009. Zmenu stanov 

KBT schválilo VZ KBT dňa 11. apríla 2014.  

 

4. Stanovy KBT nadobúdajú platnosť dňom schválenia. 

 


