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SENIORKLUB  PKT DIVIAKY   
ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

 
 

 
ČLÁNOK 1. – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. 
 

1. SENIORKLUB Prvého klubu turistov Diviaky (ďalej len „SENIORKLUB PKT Diviaky“), je 
dobrovoľným združením občanov s cieľom vykonávať záujmovú činnosť v oblasti 
turistiky a horských športov, so zameraním na pobyt v prírode. 

2. Poslaním SENIORKLUB-u PKT Diviaky je uspokojovanie záujmov a záľub občanov 
v oblasti telesnej kultúry a turistiky, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, 
zvyšovať ich telesnú zdatnosť a zapojiť ich do ochrany prírody a krajiny. 

3. SENIORKLUB PKT Diviaky je otvorenou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, 
vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch. 

4. Adresa sídla SENIORKLUB-u PKT Diviaky je Teplická ulica 888/10, 039 01 Turčianske 
Teplice - Diviaky. 

 
ČLÁNOK 2. – HLAVNÉ ÚLOHY.                                                         

 
1. SENIORKLUB PKT Diviaky sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu práv svojich členov. 

Svojim členom, ale aj priaznivcom turistiky z radov širokej verejnosti, poskytuje 
v oblasti turistiky odbornú poradenskú, metodickú a servisnú službu. 

2. Vedie svojich členov k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a krajiny a k starostlivosti 
o životné prostredie a spolu s inými inštitúciami štátnej správy pôsobí na 
návštevníkov prírody v oblasti ochrany prírody. 

3. SENIORKLUB PKT Diviaky zameriava svoju činnosť hlavne na pešiu, vysokohorskú, 
lyžiarsku turistiku a cykloturistiku.   

4. Členovia SENIORKLUB-u PKT DIVIAKY plánujú svoje turistické podujatia spravidla 
na stredu, kedy je jednoduchšie dostupná MHD a vlakové spoje. Predbežne platí, že 
podujatia SENIORKLUB-u PKT DIVIAKY budú plánované na každú nepárnu stredu.                     

 
 
ČLÁNOK 3. – ČLENSTVO.  
 

1. Zakladajúcimi členmi SENIORKLUB-u PKT Diviaky sú: Marieta BERNÁTOVÁ, Štefan 
HUDÁK, Ladislav SMOLEN a Jozef STIEGEL. Zapisovateľkou pri tomto slávnostnom 
akte bola Martina ŠTRBOVÁ (budúca, o 29 rokov!!!) členka SENIORKLUB-u PKT 
Diviaky.  

2. Členstvo v SENIORKLUB-e PKT Diviaky je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan 
Slovenskej republiky bez rozdielu politickej  príslušnosti, náboženského vyznania, 
pohlavia, ako aj cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko na území SR, dosiahol 
vek 60 rokov a súhlasí s týmto Organizačným poriadkom.  
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3. Člen SENIORKLUB-u PKT Diviaky sa automaticky stáva členom aj Prvého klubu turistov 
Diviaky a Klubu Slovenských turistov a zaväzuje sa plniť si svoje povinností aj voči 
týmto spolkom, vrátane členských poplatkov. 

4. Dokladom o členstve v SENIORKLUB-e PKT Diviaky je členský preukaz, ktorý má 
platnosť jeden rok.  

5. Čestné členstvo môže na návrh člena, alebo orgánov PKT Diviaky, udeliť valné 
zhromaždenie PKT Diviaky jednotlivcovi, kolektívu alebo inštitúcii, za osobitné zásluhy 
o rozvoj a propagáciu SENIORKLUB-u PKT Diviaky. Čestný člen neplatí členské 
príspevky. 

6. Členstvo v SENIORKLUB-e PKT Diviaky zaniká vystúpením na vlastnú, písomnú žiadosť, 
alebo vylúčením pre neplnenie si základných povinnosti, pre obzvlášť závažné 
previnenie, nezlučiteľné s členstvom v SENIORKLUB-e PKT Diviaky. O vylúčení člena 
rozhoduje vedenie SENIORKLUB-u PKT Diviaky, v odvolacom konaní valné 
zhromaždenie PKT Diviaky.  

 
 
ČLÁNOK 4. – PRÁVA ČLENOV.                                                                                                             
 

1. Členovia SENIORKLUB-u PKT Diviaky majú právo zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, 
možností, záľub alebo záujmov na turistických  aktivitách, ako aj ďalších, napríklad 
kultúrno – spoločenských akciách organizovaných SENIORKLUB-om PKT Diviaky. 

2. Členovia SENIORKLUB-u PKT Diviaky majú právo dávať podnety, návrhy a pripomien - 
nky a požadovať na ne do 30. dní odpoveď. 

3. Členovia SENIORKLUB-u PKT Diviaky majú právo zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, 
na ktorých sa hodnotí ich činnosť a správanie. 

4. Členovia SENIORKLUB-u PKT Diviaky majú právo voliť a byť volený do orgánov KST, 
KSTT, PKT Diviaky a SENIORKLUB-u PKT Diviaky.  

5. Každý člen si môže na akcie SENIORKLUB-u PKT DIVIAKY prizvať maximálne dvoch 
turistov mladších ako 60 rokov života, pričom sa za nich zaručí svojou povesťou. 

 
 
ČLÁNOK 5. – POVINNOSTI ČLENOV.     
 

1. Dodržiavať Organizačný poriadok SENIORKLUB-u PKT Diviaky, plniť úlohy prijaté 
orgánmi SENIORKLUB-u PKT Diviaky a uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady 
morálky. 

2. Aktívne sa podieľať na činnosti SENIORKLUB-u PKT Diviaky. 
3. Riadne a včas platiť členské a iné schválené príspevky a poplatky. 
4. Chrániť dobré meno SENIORKLUB-u PKT Diviaky a nepodniknúť nič, čo by mohlo 

poškodiť jeho záujmy.                                            
 
 
ČLÁNOK 6. –  VNÚTORNÉ VZŤAHY. 
 

1. Oprávnení konať v mene SENIORKLUB-u PKT Diviaky a jeho činnosť zabezpečovať je 
vedenie  SENIORKLUB-u PKT Diviaky, ktoré tvorí  prezident a viceprezident 
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SENIORKLUB-u PKT Diviaky. Títo funkcionári o svojej činnosti pravidelne informujú 
členov SENIORKLUB-u PKT Diviaky. 

2. Prezidenta a viceprezidenta SENIORKLUB-u PKT Diviaky volia jeho členovia v tajných 
voľbách na obdobie dvoch rokov. 

3. Na obdobie od 27. februára 2013 do 26. februára 2015 boli absolútnou väčšinou 
prítomných členov SENIORKLUB-u PKT Diviaky počas túry na trojmedzie (SR – ČR – 
PR) v obci Hrčava dňa 27. februára 2013 zvolení: prezident SENIORKLUB-u PKT 
Diviaky Štefan HUDÁK a viceprezident SENIORKLUB-u PKT Diviaky Jozef STIEGEL.  

4. Stredajšie akcie vyhlasuje spravidla prezident, alebo viceprezident SENIORKLUB-u PKT 
Diviaky s niekoľkodňovým predstihom. Iniciatíva ostatných členov SENIORKLUB-u PKT 
Diviaky v tejto oblasti však týmto ustanovením nie je nijakým spôsobom dotknutá. 

5. Za turistické podujatie SENIORKLUBU PKT Diviaky sa považuje podujatie s účasťou 
minimálne dvoch členov  SENIORKLUBU PKT Diviaky, trvanie túry minimálne dve 
hodiny a zdokumentovanie aspoň jednou fotografiou (nie je bezpodmienečnou 
podmienkou).   

 
 
ČLÁNOK 7. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.           
 

1. Organizačný poriadok SENIORKLUB-u PKT Diviaky je otvoreným dokumentom, ktorý 
možno dopĺňať a pripomienkovať tak, aby prípadné úpravy mohli byť, po schválení 
dvojtretinovej väčšiny členov, zapracované do tohto dokumentu. 

2. Zmeny Organizačného poriadku sú možné jedenkrát v kalendárnom roku. 
3. Veci tu neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a morálnymi 

zásadami. 
4. Tento Organizačný poriadok SENIORKLUB-u PKT Diviaky bol schválený dňa 27. apríla 

2013 na Pustom hrade nad Zvolenom. 
 
 
 
 

 
 
 

Štefan Hudák, majster turistiky  
prezident 

SENIORKLUB PKT Diviaky 
 
 
 
 
 
 


