
 

Vykonávací predpis Občianskeho združenia Pernecké ONÉ č. 1/2022 o 

členstve 

čl. 1 

 

Predmet predpisu 

Vykonávací predpis  o členstve konkretizuje podmienky členstva v Občianskom združení 

Pernecké ONÉ (ďalej aj „OZ PO“) v zmysle Stanov OZ PO a definuje fyzickú osobu 

a právnickú osobu - člena OZ PO alebo člena OZ PO - turistu. 

čl. 2 

Fyzická osoba a právnická osoba - člen OZ PO a výška členského v OZ PO a OT KST 

 

1. Fyzická osoba a právnická osoba - člena OZ PO sa zúčastňuje na všetkých aktivitách 

a činnostiach občianskeho združenia Pernecké ONÉ okrem čl. X. a, platných stanov OZ PO, 

pokiaľ sa nerozhodne stať sa aj členom OZ PO - turistom, organizačnej zložky OZ PO - 

Odborom turistiky KST pri Perneckom ONÉ (ďalej aj „OT KST“), v tomto prípade je výška 

členského pre člena OZ KST a OZ PO - turistu 30 eur na kalendárny rok. 

 

čl. 2a 

Člen OZ PO - turista 

1. Turista vykonáva turistiku ako šport v postavení amatérskeho športovca, 

2. Turista vykonáva turistiku v miestnom OT KST alebo turistickej organizácii alebo v inej 

športovej organizácii, ktorej je súčasťou (napr. Klub slovenských turistov), za ktorú je v 

oboch prípadoch registrovaný v zdrojovej evidencii, a tým vykonáva turistiku ako fyzická 

osoba príslušná ku KST, 

3. Turista vykonáva turistiku bez zmluvy, 

4. Turista vykonáva turistiku na vlastnú zodpovednosť. 

čl. 3 

Vznik členstva 

Členstvo vzniká registráciou podľa čl. 2 a 3 vykonávacieho predpisu Klubu slovenských 

turistov č. 5/2011 o registrácii a o hláseniach miestnych klubov, odborov a regiónov a o 

evidencii fyzických a právnických osôb v športe (ďalej len „KST“) 

 

 

 



 

čl. 4 

Členské člena OT KST  pri  OZ Pernecké ONÉ 

 

1. Členský príspevok si platí  na ročné obdobie od 1. apríla do 31. marca, a to: 

a) 15 € každý člen, ktorý nie je uvedený v bode b) až g), a každý člen regiónu, fyzická osoba, 

ktorý nie je uvedený v bode b) až g), 

b) 10 € každý študent denného štúdia, ktorý je členom OT KST alebo každý študent denného 

štúdia, ktorý je členom regiónu, 

c) 10 € každý dôchodca do 69 rokov, ktorý je členom OT KST a každý dôchodca do 69 

rokov,  ktorý je členom regiónu, 

d) 5 € každé dieťa do 16 rokov, ktoré je členom OT KST a každé dieťa do 16 rokov, ktoré je 

členom regiónu, 

e) 5 € každý dôchodca od 70 rokov, ktoré je členom OT KST a každý dôchodca od 70 rokov, 

ktorý je členom regiónu, 

f) 5 € každý držiteľ preukazov ZŤP (zdravotne telesne postihnutú osoba), ktorý je členom OT 

KST a každá zdravotne telesne postihnutú osoba, ktorá je členom regiónu, 

g) 0 € čestný člen KST 0 € ocenení podľa osobitného predpisu KST, 

2. Členský príspevok je povinný každý člen OT KST uhradiť do 31. marca príslušného 

kalendárneho roka. 

3. Pre výpočet percentuálneho prerozdelenia členských príspevkov sa budú používať následné 

sumy: 15 €, 10 € a 5 € . 

4. Z členských príspevkov ostáva 40 % miestnym klubom a odborom KST, 20 % sa odvádza 

príslušnému regiónu KST a 40 % sa odvádza ústrediu KST pre KST podľa uvedenej tabuľky: 

Členská 

známka základ klub 

región 

20% 

ústredie 

40% poistenie 

ústredie 

spolu 

15,00 13,50 5,40 2,70 5,40 1,50 6,90 

10,00 8,50 3,40 1,70 3,40 1,50 4,90 

5,00 3,50  0,70 1,40 1,50 2,90 

5. Z členského príspevku KST uhradí 1,50 eur za každú fyzickú osobu pre účely poistenia členov 

KST poisťovni, s ktorou je uzavretá zmluva . 

6. Ak je na začiatku kalendárneho roka zrejmé, že nastane skutočnosť, ktorá odôvodní novú sadzbu 

členského pre daného člena, člen zaplatí nové členské už pre daný kalendárny rok. Ak táto 

skutočnosť nie je na začiatku kalendárneho roka zrejmá, členské sa platí podľa známych 

skutočností a toto sa už v priebehu daného kalendárneho roka nemení. 

 

 



 

čl. 5 

Preukaz 

OT KST je povinný zabezpečiť svojim členom členský preukaz člena KST s fotografiou 

daného člena a platnou členskou známkou. Členský preukaz so známkou a fotografiou na 

kalendárny rok je platný do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. 

čl. 6 

Vylúčenie člena 

1. Člen KST môže byť vylúčený z KST len z dôvodu poškodenia dobrého mena KST hrubým 

spôsobom alebo z dôvodu poškodenia záujmu KST hrubým spôsobom. Takýmto poškodením 

sa rozumie: 

a) prezentovanie stanoviska člena KST v mene KST, ktoré je v rozpore s rozhodnutím orgánu 

KST, 

b) nezaplatenie pokuty uloženej členovi KST Kontrolnou komisiou Klubu slovenských turistov 

alebo Disciplinárnou komisiou Klubu slovenských turistov za porušenie stanov a právnych 

predpisov 

2. Člen je prizvaný na rokovanie orgánu KST, ktorý rozhoduje o jeho vylúčení. Rozhodnutie o 

vylúčení musí byť písomne zdôvodnené, inak je neplatné. 

čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

Tento vykonávací predpis prijalo a schválilo Valné zhromaždenie občianskeho združenia 

Pernecké ONÉ dňa 30. apríla 2022 a  nadobúda účinnosť 1. mája 2022.  

 

 

 

 

 

predseda OZ PO, v. r. 

 


