
KLUB SLOVENSKÝCH T U R I S T O V 
Sekcia lyžiarskej turistiky 

Vystúpenie predsedu sekcie L T na ÚR K S T 
vo Vrútkach 3.12.2011 

Evidencia cvičiteľov a inštruktorov L T 
v súčasnosti je evidovaných 135 cvičiteľov a 112 inštruktorov lyžiarskej turistiky. 
V decembri 2011 pribudne cca 15-20 nových cvičiteľov po školení v Levoči. 
Na budúci rok, by sme chceli zorganizovať školenie inštruktorov LT, nakoľko sa už 
nerobilo viac ako 6 rokov. Záleží to samozrejme od financií a dohody s metodickou 
sekciou. 

Prejazdy 2010/11 
Hlásenie na sekciu LT poslalo celkom 13 RR. 
Počet akcií LT: 151, účasť: 9676. 
Tu by sme chceli apelovať aj na ostatné RR ktoré štatistiku neposlali, aby zjednali 
nápravu. 

Zrázy 2010/11 
45. SZZT -Stará Ľubovňa 27.-30.1.2011 

účasť 1052. z toho TOM - 63; 41 - ČR , 22 - Poľsko. 
XII. ČZST- Veľké Karlovice 10.-13.2.2011 

účasť 366. z toho 142 SK, 2- Maďarsko + 32 usporiadateľov 

Činnosť sekcie 
• 28.1.2011 - sekcia LT počas zrazu v St. Ľubovni mala stretnutie s predsedami 

RR , W KST, KČT. 
• 18.06 .11 - zasadnutie sekcie LT v Ružomberku. Prijali sa opatrenia na 

tímové riešenie úloh a dohodla sa postupnosť krokov ďalšej činnosti sekcie 
/viď zápis / 

• Na webovej stránke KST je zverejňovaná a spropagovaná naša činnosť 
• Prepracovali sa Zásady organizovania ZZT. 

Iné 
• Je potrebne doriešiť koncepciu značenia ako aj post značkára. 
• Sekcia navrhla oceniť a ďakovnými listami a vyznamenaniami KST členov OŠ 

45. SZZT v Starej Ľubovni, ako aj organizácie ktoré prispeli k úspešnému 
priebehu zrazu. 



História a hľadanie ďalších organizátorov SZZT 

Už niekoľko rokov pretrváva problém pri hľadaní organizátorov zimných zrázov (ZZ) 
turistov a konvenčné spôsoby ako je napr. Zverejnenie výzvy na ústrednej webovej 
stránke KST neprináša žiadané výsledky. Rok čo rok sa opakuje situácia, kde 
členovia sekcie LT a nielen oni musia oslovovať, žiadať a niekedy až prosiť jednotlivé 
RR aby sa ujali organizovania ZZ. Organizácia ZZ sa z polohy výsady prezentovania 
regiónu stáva niekedy až nútenou povinnosťou. Nerobíme si ilúzie, že 
o organizovanie ZZ bude boj ako o vrcholné podujatia v iných športoch (futbal, hokej, 
lyžovanie ...), ale musíme si predsa uvedomiť, že naša masová členská základňa si 
zaslúži mať každý rok takéto vrcholné podujatie. 

Veď mal by niekto z vás odvahu povedať tej mase ľudí (SL - 1000 a LE - predbežne 
rovnaký počet), že na budúci rok ZZ nebude, že sa nebudú môcť stretnúť priatelia 
turisti z rôznych kútov nielen Slovenska na takomto nádhernom podujatí. Móda 
regionálnych ZZ tento hendikep určite nevynahradí. 

Príčiny, resp. problémy by sa dali zhrnúť do 3 bodov: 

1. Klimatické podmienky 
Objektívna príčina, ktorou sa „ospravedlňujú" južnejšie regióny, kde nie je 
dostatočná snehová pokrývka. No v poslednej dobe sa tento faktor už vyrovnáva 
a tak sú si v podstate všetky regióny rovnocenné. Viď napr. posledný MZZ 
v Čechách. 

2. Finančné problémy 
Dnešná doba nie je naklonená k jednoduchému prísunu peňazí z rôznych 
zdrojov, všade sú obmedzené rozpočty a možnosti, no ZZ je nie len o peniazoch. 
LS sa podarilo aktualizovať zásady organizovania ZZ v ktorých sú zakotvené 
jasné pravidlá a istoty finančného príspevku pre organizátora zo strany KST. Zo 
strany W sa treba zamyslieť nad jeho výškou s ohľadom na počet účastníkov ZZ 
a náročnosť v porovnaní so zrázmi cyklistov, VhT, resp. letného zrazu KST. 
Na druhej strane, ten kto chce prísť na ZZ nebude sklamaný ak by sa zvýšil 
účastnícky poplatok, pretože tvorí len malú časť celkových nákladov, no pre 
organizátora je to obrovský zdroj prostriedkov, ktoré sú jednoznačne potrebné. 
V neposlednej rade je to možnosť prezentácie rôznych sponzorov z daného 
regiónu na vrcholnom podujatí, ktorí by určite dokázali prispieť. 

3. Ochota a zanietenosť ľudí 
Tu vidíme asi najväčší problém. Zdroje potrebné k organizácii ZZ nie sú len 
finančné, ale hlavne aj ľudské a časové. Nájsť ochotných a zanietených ľudí, je 
problém. Každý z nás sa musí v tejto ťažkej dobe „poriadne obracať" a neostáva 
teda veľa času na takéto aktivity. No mali by sme si uvedomiť, že turistika je to, 
čo nás baví, to čo robíme nezištne, čo potrebujeme preto aby sme „vypadli" 
z tejto skazenej doby a načerpali energiu do ďalších dní. Apelujem preto na vás 



predsedov RR, z ktorých by mali tieto vlastnosti sršať, aby ste ich mohli 
prenášať na členov do svojich regiónov, ktorí by ste mali byť lídrami a hnacím 
motorom práve aj pre takéto podujatia. 
Vy by ste mali presvedčiť svojich ľudí, že to spolu dokážete(me), len treba „trošku 
chcieť". Presvedčiť ich, aby sa ku každému problému ktorý určite nastane 
nestavali ako ku prekážke, ale ako k výzve. 

Pri pohľade na mapu konania ZZ za posledných 22 rokov môžeme badať spústu 
„bielych miest", kde ešte ZZ neboli a tieto regióny určite majú čo ponúknuť. Nájdime 
ochotu vyplniť aj tieto vyplniť biele miesta na mape (oblasť podhoria Vysokých a 
Nízkych Tatier, Orava, Rudohorie, Horné Považie, Banská Bystrica, ...), resp. 

vráťme sa tam kde sme už dávno neboli. 
Nasledovania hodným príkladom je Stará Ľubovňa, kde sa ZZ opakujú každých 10 
rokov. Ak by sa podobná tradícia zaviedla aj v iných regiónoch, tak by to bolo 
nádherné... 

• Dohodnúť pravidla na lokáciu - napr. striedanie východ/západ 
• Vyzvať predsedova RR k vyššej aktivite a nespoliehať sa len ostatných a „viezť 

sa v dave" 
• Vyžiadať si verejne stanovisko od každého predsedu RR ( v prípade že by všetci 

mali negatívne stanovisko, opýtať sa ich ... čo teraz ? ) - nech navrhnú riešenie, 
resp. ktorý rok by chceli 

• Nie je trošku zvláštne ak je ochota klubu organizovať ZZT, ale v RR to 
nenachádza podporu 

• A nakoniec si možno položiť otázku - „Sme správni ľudia na správnom 
mieste, ak toto nedokážeme ???" 



História konania zimných zrázov turistov 
za posledných 22 rokov 
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štát ročník MZZT 

2013 47 
2012 Levoča SK 46 7 
2011 Stará Ľubovňa 45 
2010 Bialsko Biala PL 44 6 
2009 Prešov 43 
2008 Kremnica SK 42 5 
2007 Martin 41 
2006 Dolný Kubín SK 40 4 
2005 Svidník, Stropkov 39 
2004 Kremnica SK 38 3 
2003 Revúca 37 
2002 Jeseníky ČR 36 2 
2001 Stará Ľubovňa 35 
2000 Čadca SK 34 1 
1999 Košice 33 
1998 Poltár 32 
1997 Prievidza, Handlová 

Nové Mesto nad 
31 

1996 Váhom 30 
1995 Čadca 29 
1994 Detva 28 
1993 Prešov 27 
1992 Kremnica 26 


