
Stanovy 
Slovenského turistického spolku

HIKING

Prvý oddiel 
Základné ustanovenia

§1 

Tieto stanovy upravujú názov a sídlo, pôsobnosť a ciele, členstvo, postavenie a činnosť 
orgánov, a zásady hospodárenia a financovania občianskeho združenia (ďalej len 
“združenie”).

§2 
Názov a sídlo

1. Názov združenia je Slovenský turistický spolok HIKING.
2. Sídlo združenia je Zvolenská 13/26, 036 01 Martin.
3. Združenie je nepolitickou neziskovou organizáciou, ktoré je založené podľa zákona č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov.

§3
Pôsobnosť a ciele

1. Pôsobnosť Slovenského turistického spoloku HIKING (ďalen iba “STS HIKING”) je na 
území Slovenskej republiky.

2. Základným cieľom STS HIKING je podieľať sa svojou činnosťou na ochrane a 
zveľaďovaní prírody s cieľom zachovať prírodné dedičstvo pre budúce generácie a 
propagovať myšlienky harmonického vzťahu človeka s prírodou prostredníctvom 
aktívneho trávenia voľného času v prírode.

3. Ďalšími cieľmi STS HIKING sú najmä:
3.1. pomoc pri budovaní a/alebo údržbe turistickej infraštruktúry v horách, najmä 

turistických značených trás, náučných chodníkov a turistických útulní,
3.2. pomoc so sprístupňovaní informácií o aktuálnom stave a podmienkach v 

slovenských horách,
3.3. vzdelávanie členov aj nečlenov STS HIKING najmä v oblasti ochrany prírody, 

zásad bezpečného pohybu v prírode, prvej pomoci, a pod.,
3.4. edičná a publikačná činnosť,
3.5. organizovanie a zabezpečovanie podujatí pre členov aj nečlenov STS HIKING 

na Slovensku a v zahraničí,
3.6. motivácia členov k aktívnemu záujmu a k propagácii cieľov STS HIKING,
3.7. spolupráca s fyzickými a právnickými osobami podobného zamerania,
3.8. tvorba výhod pre svojich členov,
3.9. obhajoba záujmov svojich členov vo vzťahu k štátnym, samosprávnym a 

ostatným inštitúciám a organizáciám.

Stanovy STS HIKING

- 1 / 5 -



Druhý oddiel
Členstvo

§4
Vznik a zánik členstva

1. Členom STS HIKING sa môže stať fyzická a právnická osoba, ktorá je občanom 
Slovenskej republiky alebo má sídlo na území Slovenskej republiky. Členom STS 
HIKING môže byť aj fyzická osoba, ktorá je občanom iného štátu. Členom STS HIKING 
sa môže stať aj fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, za ktorú podpisuje prihlášku 
zákonný zástupca žiadateľa.

2. Členstvo v STS HIKING vzniká podaním písomnej prihlášky, zaplatením prvého 
členského príspevku a súčasne zapísaním žiadateľa do zoznamu STS HIKING. 
Dokladom o členstve v STS HIKING je členský preukaz.

3. Členstvo v STS HIKING zaniká výmazom zo zoznamu členov STS HIKING na základe:
3.1. písomného oznámenia člena o vystúpení z STS HIKING – členstvo zaniká dňom 

doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z STS HIKING,
3.2. neuhradenia najmenej dvoch po sebe nasledujúcich platieb členského príspevku,
3.3. vylúčenia člena predsedníctva z dôvodu porušenia stanov, nerešpektovania 

uznesenia prijatého snemom, konaním proti záujmom STS HIKING, alebo z 
dôvodu poškodzovania dobrého mena STS HIKING,

3.4. úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
3.5. zánikom STS HIKING.

§5
Práva a povinnosti členov

1. Členovia STS HIKING majú právo:
1.1. slobodne vystúpiť z STS HIKING,
1.2. podieľať sa na činnosti STS HIKING, pričom účasť člena mladšieho ako 18 rokov 

na podujatiach organizovaných STS HIKING je možná len v sprievode 
zákonného zástupcu,

1.3. zúčastňovať sa snemu STS HIKING,
1.4. po dovŕšení 18 rokov veku hlasovať, voliť, byť volený do orgánov STS HIKING,
1.5. byť pravidelne a včas informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov STS 

HIKING,
1.6. obracať sa na orgány STS HIKING s námetmi a sťažnosťami a žiadať o 

stanovisko.
2. Členovia sú povinní najmä:

2.1. dodržiavať stanovy STS HIKING,
2.2. včas a v správnej výške platiť členský príspevok,
2.3. pomáhať pri plnení cieľov STS HIKING a aktívne sa podieľať na jeho práci,
2.4. plniť a rešpektovať uznesenie prijaté snemom,
2.5. rozvíjať a zdokonaľovať svoje teoretické i praktické vedomosti v oblastiach, ktoré 

priamo súvisia s činnosťou STS HIKING.
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Tretí oddiel
Postavenie a činnosť orgánov

§6
Orgány STS HIKING

1. Orgánmi STS HIKING sú:
1.1. snem,
1.2. predsedníctvo,
1.3. revízna komisia.

§7
Snem

1. Najvyšším orgánom STS HIKING je snem, ktorý sa koná
1.1. raz ročne,
1.2. mimoriadne na základe rozhodnutia predsedníctva,
1.3. mimoriadne v prípade, ak o to písomne požiada aspoň 1/5 členov.

2. Snem tvoria všetci členovia STS HIKING. Snem je uznášania schopný, ak sa na ňom 
zúčastí aspoň 1/5 členov STS HIKING. Všetky rozhodnutia prijíma nadpolovičnou 
väčšinou hlasov prítomných členov, okrem zmeny stanov, kde je potrebný súhlas 2/3 
prítomných členov a zániku STS HIKING, kde je potrebný 2/3 súhlas všetkých členov. 
Z každého rokovania snemu sa vyhotovuje zápisnica a prezenčná listina.

3. Snem:
3.1. volí členov predsedníctva a predsedu revíznej komisie,
3.2. schvaľuje správu o činnosti a hospodárení,
3.3. schvaľuje plán činností a rozpočet,
3.4. schvaľuje správu revíznej komisie,
3.5. schvaľuje výšku a periodicitu platenia členských príspevkov, 
3.6. schvaľuje vnútorné smernice a pokyny,
3.7. rozhoduje o zmenách stanov, o zániku STS HIKING dobrovoľným rozpustením 

alebo zlúčením s iným združením,
3.8. odvoláva členov predsedníctva a predsedu revíznej komisie.

§8
Predsedníctvo

1. Výkonným orgánom STS HIKING je predsedníctvo. Funkčné obdobie predsedníctva je 
štvorročné. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby.

2. Predsedníctvo tvoria:
2.1. predseda,
2.2. podpredseda,
2.3. dva výkonní tajomníci.

3. Predseda je štatutárnym orgánom, ktorý je oprávnený konať v mene STS HIKING.
4. Presedníctvo:

4.1. organizuje a riadi činnosť STS HIKING podľa uznesení prijatých snemom,
4.2. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie snemu a pripravuje základné materiály 

na tieto rokovania,
4.3. predkladá snemu správu o činnosti a správu o hospodárení,
4.4. predkladá snemu návrh rozpočtu na ďalšie obdobie,
4.5. spomedzi seba volí a odvoláva predsedu,
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4.6. vedie evidenciu členov,
4.7. rozhoduje o vylúčení člena podľa týchto stanov,
4.8. hospodári so zverenými prostriedkami v zmysle platných zákonov,
4.9. zverejňuje informácie o činnosti a dianí prostredníctvom internetovej stránky 

http://spolok.hiking.sk, prípadne iným vhodným spôsobom.

§9
Revízna komisia

1. Kontrolným orgánom STS HIKING je revízna komisia. Funkčné obdobie revíznej 
komisie je dvojročné. Predseda revíznej komisie stanoví počet členov revíznej komisie, 
ktorých vymenuje a stanoví ich povinnosti. Revízna komisia kontroluje efektívnosť a 
správnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom, pričom:
1.1. má právo nahliadať do účtovných kníh a iných dokladov súvisiacich s 

hospodárskou činnosťou STS HIKING,
1.2. výsledky kontrol prerokúva s predsedníctvom STS HIKING a navrhuje spôsob 

odstránenia prípadných nedostatkov,
1.3. má právo preskúmať správnosť účtovnej závierky,
1.4. podáva snemu STS HIKING správu o výsledkoch kontrol hospodárenia STS 

HIKING.

Štvrtý oddiel
Zásady hospodárenia a financovania

§10
Hospodárenie

1. Hospodárenie STS HIKING sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi, 
týmito stanovami a podľa schváleného rozpočtu. STS HIKING vedie jednoduché 
účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve.

§11
Majetok

1. Majetok STS HIKING tvoria:
1.1. finančné prostriedky na účte, ktorý je vedený v príslušnom peňažnom ústave,
1.2. hmotný a nehmotný majetok s výnimkou vecí, ktoré boli STS HIKING zverené na 

používanie a sú majetkom tretích osôb.

§12
Zdroje príjmov

1. Zdroje príjmov STS HIKING tvoria:
1.1. členské príspevky a mimoriadne príspevky členov,
1.2. dotácie a príspevky z verejných prostriedkov,
1.3. dotácie a príspevky získané od fyzických a právnických osôb,
1.4. poukázanie 2% zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb podľa zákona 

č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
1.5. STS HIKING môže získavať príjmy z vlastnej činnosti v súlade s platnými 

právnymi predpismi.
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Piaty oddiel
Záverečné ustanovenia

§13
Vysporiadanie majetku

1. V prípade zániku STS HIKING dôjde k vysporiadaniu majetku podľa Zákona č. 83/1990 
Zb. o združovaní občanov a podľa zásad schválených predsedníctvom.

§14
Účinnosť stanov

1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky.

V Bratislave, dňa 8.12.2009
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