Vykonávací predpis KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV č. 5/2011
o registrácii a o hláseniach odborov, klubov a regiónov a
o evidencii fyzických a právnických osôb v športe
čl. 1
Základné ustanovenia
Odbory KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV, kluby KLUBU SLOVENSKÝCH
TURISTOV (ďalej aj OaK) a regióny KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej aj R)
vyjadrujú svoju príslušnosť ku KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej len KST)
registračným číslom. Základné údaje o organizačných jednotkách KST sa pravidelne a podľa
potreby upresňujú a aktualizujú hláseniami odborov KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV,
klubov KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV a regiónov KLUBU SLOVENSKÝCH
TURISTOV. Súhrnné údaje sa využívajú pri rozhodovaní orgánov KST, pri skvalitňovaní
kontaktov organizačných jednotiek KST, na štatistické a ďalšie účely.
čl. 2
Registrácia odborov a klubov
1. OaK vypĺňajú pri svojom vzniku registračný list v 3 vyhotoveniach, ktoré doručujú
príslušnému R. Odbory s právnou subjektivitou a kluby s právnou subjektivitou
doručujú s registračným listom v 3 vyhotoveniach svoje stanovy, odbory bez právnej
subjektivity a kluby bez právnej subjektivity doručujú s registračným listom v 3
vyhotoveniach svoj štatút.
2. Príslušný R, ak sú podklady úplné, pridelí OaK registračné číslo (Prvé 3 číslice v kóde
sú zhodné s číslovaním regiónov.) a postúpi všetky 3 vyhotovenia registračného listu
spolu s odporúčaním, príp. aj s 3 vyhotoveniami stanov sekretariátu KLUBU
SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej len sekretariát) za účelom ústrednej registrácie.
Sekretariát vráti po ústrednej registrácii príslušnému R 1 vyhotovenie registračného
listu, príp. stanov a ďalšie vyhotovenie registračného listu doručí vznikajúcemu OaK
aj s 1 vyhotovením stanov alebo štatútu.
čl. 3
Registrácia regiónov KST
1. R sa pri svojom vzniku registrujú na sekretariáte registračným listom, ktorý doručia
v 2 vyhotoveniach spolu s 2 vyhotoveniami svojich stanov.
2. Sekretariát po zaregistrovaní R vráti 1 vyhotovenie registračného listu spolu s 1
vyhotovením stanov R.
čl. 4
Hlásenia odborov a klubov KST
1. OaK odosielajú každoročne najneskôr 31. januára príslušnému R hlásenie so
základnými údajmi so stavom k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
2. Pri závažných zmenách doručia OaK hlásenia aj mimo uvedeného termínu.
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čl. 5
Hlásenia regiónov KST
1. R doručujú každoročne najneskôr do 28. februára sekretariátu hlásenie so základnými
údajmi a so stavom k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
2. Pri závažných zmenách doručia R hlásenia aj mimo uvedeného termínu.
čl. 6
Povinnosti v oblasti evidencie
1. OaK vedú zdrojovú evidenciu svojich členov. V zdrojovej evidencii vedú nasledujúce
údaje:
1) titul, meno, priezvisko,
2) dátum narodenia,
3) jedinečný identifikátor osoby pridelený informačným systémom športu,
4) rodné číslo,
5) štátna príslušnosť,
6) adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
7) adresa na doručovanie,
8) adresa elektronickej pošty,
9) označenie, že ide o turistiku ako druh športu,
10) označenie, že ide o člena, ak ide o člena,
11) u turistického odborníka, ktorý nie je členom KST, právny titul, na základe
ktorého fyzická osoba vykonáva odbornú činnosť pre KST, resp. R, resp. OaK;
pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy,
12) čestné štátne tituly a ocenenia,
13) príslušnosť k športovej organizácii, k R a skutočnosť, že ide o člena KST,
14) údaj, že nebola overená zdravotná spôsobilosť člena (U členov KST sa
zdravotná spôsobilosť nevyžaduje.),
15) u turistického odborníka
1) druh odbornej činnosti v turistike,
2) číslo dokladu o odbornej spôsobilosti, ak sa pre jeho činnosť takýto
doklad vyžaduje,
3) dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo
obmedzená,
4) označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť turistického
odborníka, ak takáto osoba existuje,
5) označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti, ak sa pre
činnosť turistického odborníka takýto doklad vyžaduje,
6) údaj o overení bezúhonnosti,
7) údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie
vykonávanej funkcie, ak ide o funkcionára OaK, R alebo KST ako
celku,
8) dátum vzniku oprávnenia na podnikanie, dátum ukončenia podnikania
a obdobie pozastavenia podnikania, ak ide o športového odborníka,
podnikateľa,
16) u dobrovoľníka, napr. vedúceho tábora:
1) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, spravidla OaK,
2) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
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3) súťaž alebo projekt, napr. tábor, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná
dobrovoľnícka činnosť a
4) poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.
2. Za zmluvu o dobrovoľníctve sa na účely evidencie považuje aj ústne uzavretá zmluva
o dobrovoľníctve.
3. Príslušné sekcie a komisie vykonávajú metodickú pomoc pri evidencii turistických
odborníkov klubmi a odbormi a dohľad na správnosťou tejto evidencie.
čl. 7
Registrácia v informačnom systéme športu
1. Informačný systém športu je informačným systémom verejnej správy, ktorého
správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo školstva.
2. Informačný systém športu tvoria tieto moduly:
1) register fyzických osôb v športe,
2) register právnických osôb v športe,
3) verejný portál informačného systému športu a
4) odbornej prípravy športových odborníkov.
3. Sekretariát zodpovedá za aktuálny a správny zápis KST v registri právnických osôb
v športe.
4. R, odbory KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV, ktoré sú právnickými osobami,
a kluby KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV, ktoré sú právnickými osobami, sa
povinne zapisujú do registra právnických osôb v športe.
5. OaK, ktoré nie sú právnickými osobami, sú povinné vykonať účinné kroky k
zaevidovaniu ich materských športových organizácií do registra právnických osôb
v športe.
6. Na účely identifikácie pridelí informačný systém športu každej fyzickej osobe v
turistike a každej právnickej osobe v turistike jedinečný identifikátor osoby.
7. Údaje v informačnom systéme športu sa považujú za úplné, správne a pravdivé, kým
nie je preukázaný opak. Za úplnosť, správnosť a pravdivosť údajov zapísaných v
informačnom systéme športu zodpovedá osoba, ktorá zápis vykonala.
8. Povinné údaje sa do informačného systému športu zapisujú priamym vložením alebo
automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii športovej organizácie s
údajmi v informačnom systéme športu.
9. Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré
vykonávajú turistickú činnosť ako
1) amatérsky športovec,
2) turistický odborník,
3) držiteľ športového poukazu.
10. O každej fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú tieto údaje:
1) titul, meno, priezvisko,
2) dátum narodenia,
3) identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,
4) jedinečný identifikátor osoby pridelený informačným systémom športu,
5) rodné číslo,
6) štátna príslušnosť,
7) adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
8) obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
9) adresa na doručovanie,
10) adresa elektronickej pošty,
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11) číslo bankového účtu na príjem a použitie
a) dotácie,
b) sponzorského,
12) označenie, že ide o turistiku ako druh športu,
13) druh vykonávanej odbornej činnosti v turistike, ak takúto fyzická osoba
vykonáva,
14) označenie, že ide o člena, ak ide o člena,
15) u turistického odborníka, ktorý nie je členom KST, právny titul, na základe
ktorého fyzická osoba vykonáva odbornú činnosť pre KST, resp. R, resp. OaK;
pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy,
16) čestné štátne tituly a ocenenia,
17) príslušnosť k športovej organizácii, k R a skutočnosť, že ide o člena KST,
18) dátum úhrady členského príspevku,
19) označenie zdrojovej evidencie,
20) závažné porušenie povinnosti podľa osobitného zákona a
21) údaj, že nebola overená zdravotná spôsobilosť člena (U členov KST sa
zdravotná spôsobilosť nevyžaduje.).
11. O turistickom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj tieto
údaje:
1) druh odbornej činnosti v turistike,
2) číslo dokladu o odbornej spôsobilosti,
3) dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená,
4) označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť turistického odborníka,
5) označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti,
6) údaj o overení bezúhonnosti,
7) údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej
funkcie, ak ide o funkcionára KST vrátane funkcionárov organizačných
zložiek KST,
8) údaje o turistickom odborníkovi podnikateľovi
a) dátum vzniku oprávnenia na podnikanie,
b) dátum ukončenia podnikania,
c) obdobie pozastavenia podnikania.
12. Ak turistický odborník vykonáva turistickú činnosť ako dobrovoľník, napr. vedúci
tábora, do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú aj tieto údaje:
1) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, spravidla OaK,
2) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
3) súťaž alebo projekt, napr. tábor, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná
dobrovoľnícka činnosť a
4) poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.
13. Zápis údajov podľa ods. 10. bodov 1) – 14), 16) – 19) a 21), ods. 11. bodov 1) – 7),
a ods. 12. je do 10 dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii
povinný vykonať príslušný OaK. Ak sa jedná o turistického odborníka podľa ods. 11.
s regionálnym rozsahom činnosti alebo dobrovoľníka podľa ods. 12. s regionálnym
rozsahom činnosti, zápis podľa ods. 11. a 12. je povinný vykonať miesto OaK
príslušný R. Ak sa jedná o turistického odborníka podľa ods. 11. s celoštátnym
rozsahom činnosti alebo dobrovoľníka podľa ods. 12. s celoštátnym rozsahom
činnosti, zápis podľa ods. 11. a 12. je povinný vykonať miesto OaK sekretariát.
Povinnosť zápisu podľa tohto odseku sa týka len vo vzťahu k členom KST. Turistický
odborník, ktorý nemá príslušnosť ku KST, môže požiadať o zápis údajov ministerstvo
školstva.
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14. O zápise turistického odborníka do registra fyzických osôb v športe alebo o zmene
údajov o turistickom odborníkovi ten, kto zápis alebo zmenu údajov vykonal, vydá
potvrdenie, ktoré turistickému odborníkovi doručí
a) do elektronickej schránky adresáta uvedenej na účely doručovania v
informačnom systéme športu,
b) postupom podľa osobitného zákona do elektronickej schránky, ak ju má
adresát aktivovanú,
c) prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo
d) verejnou vyhláškou prostredníctvom informačného systému športu.
15. O každej právnickej osobe v rámci KST vrátane KST samotného sa do registra
zapisujú tieto údaje:
1) názov,
2) adresa sídla,
3) údaj, že sa jedná o občianske združenie ako právnu formu,
4) identifikačné číslo organizácie,
5) jedinečný identifikátor osoby pridelený informačným systémom športu,
6) číslo bankového účtu a príjem a použitie
1. dotácie,
2. príspevku na národný športový projekt,
3. príspevku na športové poukazy,
4. sponzorského,
7) adresa elektronickej pošty,
8) druh športovej organizácie,
9) údaj, že sa jedná o turistiku ako druh športu,
10) turistika ako druh vykonávanej športovej činnosti,
11) meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
12) adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu,
13) meno a priezvisko kontrolóra,
14) adresa elektronickej pošty kontrolóra,
15) zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu
meno, priezvisko, dátum narodenia a členstvo ako právny titul a dátum vzniku
členstva v športovej organizácii,
16) zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu
názov, sídlo, občianske združenie ako právna forma, identifikačné číslo
organizácie, registrácia ako právny titul a dátum registrácie k športovej
organizácii (KST registruje R a OaK, R registrujú OaK.),
17) príslušnosť k športovým organizáciám, t. j. u OaK príslušnosť k R a ku KST
a u R príslušnosť ku KST; do úvahy pripadá aj príslušnosť k iným športovým
organizáciám;
18) zoznam turistických podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom
roku,
19) spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,
20) označenie zdrojovej evidencie a
21) údaje o závažnom porušení povinnosti podľa osobitného zákona.
16. O KST sa do registra právnických osôb v športe zapíše aj
1) údaj o príslušnosti k medzinárodnej turistickej organizácii s celosvetovou
pôsobnosťou pre turistiku,
2) meno a priezvisko delegátov na VZ a ich náhradníkov a údaj o tom, koho
podľa stanov vo VZ zastupujú,
3) kľúč delegátov VZ,
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4) zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených
orgánov a ich náhradníkov a
5) pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie
rozhodnutia.
17. Zápis údajov podľa ods. 15. bodov 1) – 20) sú do 10 dní od zapísania týchto údajov vo
svojej zdrojovej evidencii povinní vykonať príslušný OaK, R a za KST sekretariát.
18. Zápis údajov, ktorého povinnosť nie je uvedená v tomto čl., nespadá pod povinnosti
KST ani jeho organizačných jednotiek.
19. Príslušné sekcie a komisie vykonávajú metodickú pomoc pri zápisoch a zmenách
údajov turistických odborníkov klubmi, odbormi a regiónmi a dohľad na správnosťou
týchto zápisov a zmien.
čl. 8
Spoločné ustanovenie
Ak úkon, ktorý má byť povinne vykonaný prostredníctvom informačného systému
športu, nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné
povinné zverejnenie v informačnom systéme športu, povinná osoba informáciu zverejní na
svojej webovej adrese.

Tento vykonávací predpis prijala Ústredná rada KLUBU SLOVENSKÝCH
TURISTOV 22. septembra 2012 a nadobudol účinnosť 23. septembra 2012. Prvú zmenu
vykonávacieho predpisu prijalo Valné zhromaždenie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
25. marca 2017 a nadobudla účinnosť 26. marca 2017.

Teodor Chudý
podpredseda KST

Peter Dragúň
predseda KST
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