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A - VÝKONNOSTNÁ TURISTIKA V LÍNII ZÁPOČTOVÝCH CIEST (ZC) 
 
 Výkonnostná turistika je jednou z foriem motivácie turistickej činnosti 
jednotlivca i kolektívu. Je prostriedkom na sústavné zvyšovanie a upevňovanie 
fyzickej zdatnosti turistu. Pri jej vykonávaní dochádza k všeobecnému rozširovaniu 
duševného obzoru a morálno-vôľových vlastností. 
 Sústavne platí, že výkonnostná turistika v línii ZC obsahuje jednotu  troch 
zložiek: 

• fyzický výkon, 
• kultúrno-poznávaciu činnosť (KPČ), 
• odborno-technickú činnosť (OTČ). 

 
 Plnenie výkonnostnej turistiky v línii ZC dáva záujemcom dlhodobý 
niekoľkoročný program, ktorý je otvorený a variabilný tak, aby mohol byť 
prispôsobiteľný širokému spektru individuálnych záujmov. Súčasne umožňuje prejsť 
od začiatočného, špecializovaného zamerania k všestrannému zameraniu 
v jednotlivých presunoch vo vyšších výkonnostných triedach. 
 

1. Klasifikačné požiadavky 
 
 Výkonnostná trieda (ďalej len VT) je klasifikačná kategória, pomocou ktorej 
hodnotíme výkonnosť turistu. Určuje klasifikačné stupne dosiahnuté turistami vo 
výkonnostnej turistike. Rozlišujeme 4 stupne výkonnostných tried. 
 

1. Výkonnostné triedy  
 

III. VT 
 Turista, ktorý po dosiahnutí veku 15 rokov splnil nasledujúce podmienky: 
             -  v priebehu 5 rokov absolvoval 3 ZC III. stupňa obťažnosti ľubovoľným 
presunovým prostriedkom. 
 
 II. VT 
 Turista zaradený do III. VT v línii ZC, ktorý absolvoval po splnení 
podmienok III. VT: 

• 2 ZC II. stupňa obťažnosti a 2 ZC III. stupňa obťažnosti 
• z toho jednu ZC II. stupňa obťažnosti ďalším, druhým presunovým 

prostriedkom. 
 
 I. VT 
 Turista zaradený do II. VT v línii ZC, ktorý po splnení podmienok II. VT 
absolvoval: 

• 2 ZC I. stupňa obťažnosti, 1 ZC II. a 1 ZC III. st. obťažnosti 
• z toho jednu ZC I. stupňa obťažnosti ďalším, tretím presunovým 

prostriedkom, 
• 1 ZC minimálne II. stupňa obťažnosti absolvoval v zimnom období. 
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 Majstrovská VT 
 
 Turista zaradený do I. VT v línii ZC, ktorý po splnení podmienok I. VT 
absolvoval: 

• 3 ZC I. stupňa obťažnosti, 
• 2 ZC II. stupňa obťažnosti, 
• jednu z uvedených ZC absolvoval ďalším, štvrtým presunovým 

prostriedkom. 
 
 Majster turistiky 
 Turista zaradený do MVT v línii ZC a splní podmienky: 

• obnoví 1x MVT, 
• splní podmienky Zlatého odznaku Turista SR, 
• menovanie odporučí materský OKST a regionálna rada KST. 

 
Nadväznosť klasifikačných ustanovení 
 

2. Platnosť výkonnostných tried 
 

2.1. Platnosť výkonnostných tried je 5 rokov. 
2.2. Výkonnostná trieda platí odo dňa splnenia do 31.12. toho istého roku a 

ďalších 5 kalendárnych rokov. 
 2.3. Turisti, ktorí splnili príslušné klasifikačné podmienky a bola im udelená 
výkonnostná trieda, budú vedení v evidencii príslušnej klasifikačnej komisie (KK) a 
v zozname turistov - nositeľov VT. 
 2.4. Ak turista 2x obnoví VT, alebo dosiahne vek 60 rokov u mužov a 55 
rokov u žien zostáva platnosť VT na trvalo. 
 

3. Obnova VT 
 
 3.1. Pre zachovanie svojej VT - predĺženie jej platnosti na ďalších 5 rokov - 
musí turista splniť tieto podmienky: 
 3.2. - III. VT - absolvovať 2 ZC III. stupňa obťažnosti. 
 3.3. - II. VT - a - absolvovať 2 ZC II. stupňa obťažnosti, 

b – alebo absolvovať 1 ZC II. stupňa obťažnosti a 2 ZC III. 
stupňa obťažnosti. 

 3.4. - I. VT - a - absolvovať 1 ZC I. stupňa obťažnosti, 
b - alebo absolvovať 2 ZC II. stupňa obťažnosti a 2 ZC III. 
stupňa obťažnosti. 

 3.5. - MVT - absolvovať 2 ZC I. stupňa obťažnosti rôznymi presunovými 
prostriedkami. 
 3.6. Turista, ktorému končí platnosť VT, je povinný si sám žiadať o 
predĺženie VT u príslušnej klasifikačnej komisie. 
 3.7. Pokiaľ turista nesplnil požiadavky na predĺženie platnosti svojej VT, 
preraďuje sa na dobu nasledujúcich 5 rokov o jeden stupeň nižšie. 
 3.8. Predsedovia O KST, resp. vo väčších O KST klasifikátori nahlásia vždy 
koncom roku príslušnej KK podľa stupňa VT, resp. odznakov prípadné zmeny ich 
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nositeľov (zmena adresy, príslušnosť k O KST, úmrtie, a to zvlášť u nositeľov VT a 
odznakov s trvalou platnosťou). 
 3.9. ZC, ktoré boli absolvované do obnovy VT sa do plnenia vyššej VT 
nezaratúvajú. 
 
 4. Charakteristika ZC 
 
 4.1. ZC sú turistické cesty vykonané určitým presunovým prostriedkom, 
rozlíšené podľa stupňa náročnosti v závislosti na počte dní a normou uvedenou 
v článku 5 - prehľad noriem ZC. 
 4.2. Cestovným dňom sa rozumie kalendárny deň plne využitý na aktívnu 
turistickú činnosť na plnenie podmienok a noriem ZC stanovených klasifikáciou. 
 4.3. Kalendárny deň strávený iba jazdou dopravným prostriedkom 
k východziemu miestu, resp. úseku ZC a naspäť sa nepočíta ako cestovný deň ZC. 
 4.4. ZC si turisti plánujú a vyberajú sami. Nemusia byť vopred schválené. 
 4.5. Podľa stupňa náročnosti sa ZC delia na tri stupne: III., II. a I. stupeň 
náročnosti (obťažnosti) od najľahšej po najťažšiu. 
 4.6. ZC je možné absolvovať v najmenej trojčlennom kolektíve. Pokiaľ je 
povolené ZC deliť, je možné kolektív meniť podľa toho, na koľko úsekov je možné 
deliť ZC. 
 4.7. ZC je možné absolvovať nasledujúcimi presunovými prostriedkami: 

• pešo (pešia ZC), 
• na lyžiach (lyžiarska ZC), 
• na bicykli (cyklistická ZC), 
• loďou (vodácka ZC) pri použití kanoe, kajaku, pramice, gumových 

nafukovacích člnov s použitím vesla, 
• VHT (vysokohorská ZC). 

 
 4.8. V kombinovaných ZC musí viac ako 50 % normy kilometráže presahovať 
jeden presunový prostriedok a v tomto presune bude uznaná ZC. 
 4.9. V kombinovaných ZC je možné spájať maximálne 3 presuny. 
 4.10. Do kilometráže ZC sa započítavajú všetky absolvované kilometre. U ZC 
VHT sa započítavajú všetky absolvované prevýšenia. 
 4.11. Vodácke ZC môže byť kombinované iba u ZC III. st., a to iným 
aktívnym presunom. 
 4.12.  Pre prepočet platí: 
  1 km pešo = 1,2 km na lodi 
    1,2 km na lyžiach 
    2,6 km na bicykli 

100 m prevýšenia VHT - platí len v prepočte VHT na 
iný presun, ale nie opačne. 
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 5. Prehľad noriem ZC 
 
Druh ZC  Stupeň ZC 
  III II I 
Pešia ZC počet cestovných dní 3-6 6-11 10-15 
 min. dĺžka v km 100 200 300 
 max. denná norma = 50 km    
Lyžiarska ZC počet cestovných dní 3-6 6-11 10-15 
 min. dĺžka v km 120 240 360 
 max. denná norma = 50 km    
Cyklistická ZC počet cestovných dní 3-6 6-11 10-15 
 min. dĺžka v km 260 520 780 
 max. denná norma = 130 km    
VHT počet cestovných dní 3-6 6-11 10-15 
 min. stúpanie v m 3 500 7 000 10 500 
 Každý deň dosiahnuť stúpanie minimálne 800 metrov. 

U ZC III. stupňa - v každom dni dosiahnuť cieľ nad 1500 m n. m. 
(chata, sedlo, vrchol, hrebeň). 
U ZC II. stupňa – v každom dni dosiahnuť cieľ nad 1 500 m n. m, 
z toho aspoň tri dni nad 1800 m n. m.  
U ZC I. stupňa – v každom dni dosiahnuť cieľ nad 1 500 m n. m, 
z toho aspoň tri dni nad 1 800 m n. m. a ďalšie tri dni nad 2 200 m n. 
m. 

Vodácka ZC Počet dní a delení neobmedzený.    
 Min. dĺžka trate v km podľa obťažnosti toku: 
  III. II. I. 
 I. ZWA - ZWC 160 60 40 
 II. WW 1-2 - 100 140 
 III. WW 3-6 - - 20 
 
 6. Delenie ZC 
 
 6.1. Delenie ZC znamená prerušenie plynulého časového sledu priebehu ZC. 
 6.2. ZC III. st. je možné deliť na 3 úseky. 
        ZC II. a I. st. je možné deliť na 2 úseky. 
                   Vodácke ZC je možné deliť neobmedzene. 
 6.3. Na základe delenia je možné z absolvovaných úsekov ZC skladať celé 
ZC príslušného stupňa obťažnosti pri dodržaní podmienok a noriem čl. 5. 
 6.4. Delené ZC treba dokončiť do 24 mesiacov odo dňa, kedy bola ZC začatá. 
 6.5. Pokiaľ splnený úsek ZC spĺňa podmienky a normy určitého stupňa 
obťažnosti ZC, možno ho uznať ako celú ZC. 
 6.6. KK zásadne schvaľuje len celé ZC. Úseky ZC sa neschvaľujú! Ďalšie 
pozri v ustanovení odseku 8.7. 
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7. Ďalšie ustanovenia k ZC 
 
 7.1. Podmienky výkonnostnej turistiky v línii ZC môžu plniť len členovia 
KST. 
 7.2. Obťažnosť vodných tokov, jej kilometráž u vodáckej ZC stanovuje sekcia 
vodnej turistiky. 
 7.3. Pokiaľ je v turistických materiáloch či v teréne uvádzaná vzdialenosť 
v hodinách, počíta sa 1 hodina ako 4 km. U ZC VHT podľa oficiálne vydaných 
sprievodcov VHT alebo horolezeckých sprievodcov. 
 7.4. Jedna ZC I. st. obťažnosti môže byť pre klasifikačné potreby použitá ako 
1 ZC II. st. a 1 ZC III. st. obťažnosti, alebo 3 ZC III st. obťažnosti. Jedna ZC II. st. 
môže byť použitá ako 2 ZC III. st. obťažnosti. Opačne to neplatí. 
 7.5. ZC je možné započítať do klasifikačných podmienok iba raz. 
 7.6. Turista môže plniť ZC ľubovoľného stupňa obťažnosti. Plnenie nie je 
podmienené udelenou VT. O použití príslušnej ZC rozhoduje turista. Príslušná KK 
vyznačí do evidenčného listu turistu započítanie pre príslušnú VT. 
 7.7. Pri spracovaní dokumentácie je potrebné používať predpísané tlačivá.  
 7.8. KK KST je oprávnená zverejňovať prípady podvodov v oblasti plnenia 
klasifikácie a dokumentov. 
 7.9. Pri turistických akciách majúcich charakter ZC a spĺňajúcich normy ZC 
môže usporiadateľ predložiť KK KST jednoduchú dokumentáciu vopred. Za takúto 
sa považuje mapa s vyznačením trasy a kilometráže, resp. stúpania, obťažnosti toku. 
Ďalej stručný popis a KPČ. Údaje je potrebné uviesť podľa jednotlivých dní i 
celkove, aby bolo možné uznať účastníkom aj čiastkové úseky. Vopred sa schvaľuje 
iba celá ZC. Pokiaľ KK podujatie schváli, pridelí mu príslušné evidenčné číslo, ktoré 
je potrebné uvádzať na všetkých potvrdeniach (uznanie, diplom, potvrdenie o účasti a 
pod.), ktoré vydáva usporiadateľ účastníkom. 
 7.10. Vopred schválená akcia ako ZC má platnosť do prípadnej zmeny ( trasy, 
stúpania, počet dní, klasifikácie a pod.). Pri zmene je potrebné, aby usporiadateľ 
postupoval znovu podľa bodu 7.9. 
 7.11. Opakovanie dennej trasy v jednej ZC nie je dovolené. 
 7,12, Opakovanie časti trasy je dovolené iba v prípade, ak nie je možné 
použiť inú trasu. 
 7.13. Ako časť ZC s vopred schválenou dokumentáciou je možné započítať 
tradičné podujatia zaradené do turistického kalendára, pokiaľ spĺňajú požadované 
normy. Ako doklad slúži diplom alebo účastnícky preukaz, resp. potvrdenie 
organizátora, spĺňajúce požiadavky bodu 8.1. 
 
 8. Dokumentovanie a schvaľovanie ZC, udeľovanie VT 
 
 8.1. Vopred schválené ZC - dokumentáciu nahradzuje potvrdenie o 
absolvovaní podujatia, resp. jeho časti, ktoré vystaví usporiadateľ. Potvrdenie 
obsahuje: meno a priezvisko účastníka, dátum narodenia, príslušnosť ku KST, termín 
konania ZC, počet dní a kilometráž, resp. prevýšenie a obťažnosť toku (podľa druhu 
ZC), číslo, pod ktorým bola ZC schválená a pečiatku usporiadateľa ako aj miesto 
konania. 
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 8.2. Individuálne pripravené a absolvované ZC - dokumentácia musí byť 
spracovaná tak, aby z nej bolo preukázateľne a jednoznačne možné určiť výkon 
(splnenie stanovených noriem, priebeh a príslušné podmienky ZC) a účastníkov ZC. 
Dokumentácia sa robí spoločne pre celý kolektív. Okrem údajov ako u vopred 
schválenej dokumentácie musí obsahovať menoslov účastníkov - vedúci na 1. mieste, 
doklady potvrdzujúce priebeh denných trás (fotodokumentáciu, cestovné lístky, 
vstupenky, pečiatky a pod. - si volí vedúci sám), celkový prehľad dní a kilometráže, 
jednoduchý náčrt denných trás (samostatne alebo v mape). ZC všetkých stupňov 
obťažnosti, ich pravdivosť, priebeh plnenia noriem a príslušných podmienok potvrdí 
prítomný cvičiteľ - vedúci ZC a predseda odboru KST. ZC I. st. obťažnosti okrem 
hore uvedených náležitostí je potrebné doplniť technickým zhodnotením a postrehmi 
z KPČ. 
 8.3. K dokumentácii sa prikladá tlačivo - evidenčný list ZC a to pre každého 
účastníka, ktorý absolvoval celú ZC (pri prvom podaní až do udelenia III. VT 
dvojmo). Do evidenčného listu si turista zaznačí všetky požadované údaje o ZC 
okrem potvrdenia o schválení ZC. 
 8.4. Dokumentáciu je potrebné predložiť KK na schválenie najneskoršie do 6 
mesiacov po skončení ZC (spolu s požadovanými vyplnenými evidenčnými listami). 
Schvaľujúca KK je povinná dokumentáciu prejednať a vrátiť najneskôr do 3 
mesiacov od dátumu jej obdržania. KK vráti všetky doklady a materiály 
odosielateľovi. 
 8.5. Zásadne sa schvaľujú len celé ZC. 
 8.6. Raz schválená dokumentácia nemôže byť použitá ako dokumentácia 
úseku inej ZC. 
 8.7. Účastníci, ktorí neabsolvovali celú ZC, miesto evidenčného listu priložia 
tlačivo “Uznanie ZC”. Vedúci ZC za účelom možnosti uznania časti ZC týmto 
účastníkom v dokumentácii uvedie doklad, z ktorého je jasné, koľko kilometrov a dní  
účastník absolvoval. 
 8.8. ZC III. a II. st. schvaľuje klasifikačná komisia regiónu (okresu), pričom 
schvaľovaním ZC III. st. môže poveriť aj dobre fungujúce väčšie odbory KST. Tieto 
tiež uznávajú splnenie a udelenie II. a III. VT. 
 8.9. ZC I. st. obťažnosti schvaľuje KK KST, ktorá schvaľuje tiež ZC iných 
presunov a ZC s vopred schválenou dokumentáciou. Udeľuje I. a MVT. 
            8.10. Titul Majster turistiky udeľuje VV KST na návrh KK KST. 
 8.11. KK vyššieho stupňa môže schvaľovať i ZC nižších stupňov obťažnosti, 
o čom upovedomí príslušnú KK. 
 8.12. Na základe žiadosti turistu (predloženého evidenčného listu - originálu) 
príslušná KK overí správnosť splnenia podmienok a zaradí turistu do príslušnej VT. 
Jeden evidenčný list zaradí do svojej evidencie a druhý vráti žiadateľovi. Pri 
prechode do vyššej VT sa presúva príslušná evidencia do príslušnej vyššej KK. 
Podobne je to aj pri prechode  do nižšej VT. 
 8.13. Záznam potvrdený jednou KK môže byť na základe originálu 
zaevidovaný ostatnými KK do ďalších materiálov. 
            8.14. Originály tlačív na ZC možno získať u klasifikátora regiónu, prípadne 
stiahnuť z internetovej stránky www.kst.sk. 
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   8.15.  Označovanie schvaľovaných ZC: 
 
KK KST: 

 
Stupeň 

 
Presun 

 
Por. č./rok 

 
KST/skratka 
klasifikátora 

Príklad: I P 22/05 KK KST/Pe 
 I L 13/05 KK KST/Šk 

 
KK regiónu 
(okresu) 

Stupeň Presun Por. č./rok KK skratka okresu 
ŠPZ /skratka 
klasifikátora 

Príklad: III L 12/05 TT/Šu 
 II V 7/05 SN/Pe 

 
 9. Platnosť klasifikácie 
 
 Ustanovenia tejto klasifikácie sú platné od 1. 1. 2005 minimálne na dobu 5 
rokov. 
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B - VÝKONNOSTNÉ ODZNAKY PRESUNOV (VOT) 
 
 Ich cieľom a účelom je oceniť a ohodnotiť výkonnosť v jednotlivých druhoch 
turistiky podľa špecializácie záujemcov. Majú trvalú platnosť a neobnovujú sa. 
Podmienky vypisujú, odznaky udeľujú a evidujú jednotlivé sekcie prostredníctvom 
svojich klasifikátorov. Odznaky majú tri stupne: 
 
  pešo - VOPT 
I. - zlatý  VHT - VOVHT 
II. - strieborný s nasledovnými presunmi: cyklo - VOCT 
III. - bronzový  voda - VOVT 
  lyže - VOLT 
 
Zásady plnenia, evidovania a hodnotenia VOT 
 

1. Plnenie výkonnostných odznakov turistiky 
a- Turista sa rozhodne pre plnenie VOT na základe  vlastného zváženia 

s prihliadnutím na svoj zdravotný stav a záujem. Odporúča sa lekárska 
prehliadka. Kolektívne plnenie je dané zásadami jednotlivých VOT. 

b- Podmienky VOT môžu plniť iba členovia KST po dosiahnutí 15 roku 
veku. 

c- Záujemca o plnenie, resp. uznanie svojej výkonnosti môže plniť 
ktorýkoľvek z druhov bronzových VOT podľa podmienok platných po     
1. 1. 2005. 

d- Turista môže plniť súčasne i ďalší VOT, pokiaľ mu to jeho časové, 
zdravotné a finančné podmienky dovolia. 

e- Po splnení niektorého zo základných - bronzových odznakov - môže turista 
rovnakým spôsobom pokračovať v plnení strieborného VOT. 

f- Aj v tomto prípade môže plniť niekoľko strieborných, resp. zlatých 
odznakov. 

            g- Všetky stupne udeľuje klasifikátor KK KST pre daný presun. 
 

2. Potvrdzovanie podmienok 
a- Potvrdzovanie vychádza z podmienok jednotlivých presunových 

prostriedkov stanovených ich sekciami a z iniciatívy turistu. 
b- Na potvrdenie slúži príslušný záznamník VOT alebo vlastný turistický 

záznamník obsahujúci potrebné údaje. 
c- Ako potvrdenie slúži tiež účastnícky diplom.  
d- Pri každom druhu dokumentácie však musí byť meno, adresa, príslušnosť 

k O KST, dátum narodenia, termín konania, kilometráž, resp. prevýšenie 
a obtiažnosť toku.                                                                                 

e- Účasť, dosiahnutie hodnoty (km, prevýšenie, stupeň obťažnosti a pod.) 
potvrdzuje cvičiteľ prítomný na podujatí, organizátor a pod. (podpisom 
a pečiatkou). 
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3. Evidencia a udeľovanie 
a- Na základe splnenia podmienok VOT požiada turista prostredníctvom 

svojho O KST klasifikátora príslušnej sekcie KST. 
b- Udelené odznaky eviduje príslušná sekcia a KK KST. 
c- Jednotlivé VOT sa udeľujú trvale, neobnovujú sa. 
d- Udelenie VOT nie je možné viazať na inú činnosť (životné jubileum, 

funkcionárska a iná činnosť). 
 
 4. Technické podmienky VOT podľa jednotlivých presunov 
 
 4.A -  Výkonnostný odznak pešej turistiky - VOPT 
 A.1. Plní sa na turistických podujatiach výkonnostného charakteru uvedených 
v kalendári podujatí KST a RR KST na ktorých organizátor potvrdí splnenie 
technických podmienok. 
 A.2. Za podujatie výkonnostného charakteru sa počítajú: 

        a- Turistické podujatia s dĺžkou trasy od 35 do 100 km na deň.                     
Nehodnotia sa podujatia, na ktorých sa hodnotí čas alebo poradie. 

                  b-  Schválené pešie zápočtové cesty ( všetky km). 
 A.3. Za každých 100 m stúpania sa pripočítava 1 km. 
 A.4. Kombináciou oboch spôsobov - súčtom km. 
 A.5. Normy pre jednotlivé stupne: 

a- bronzový odznak 1 000 km 
b- strieborný odznak  2 000 km spolu 3 000 km 
c- zlatý odznak  3 000 km spolu 6 000 km 
   

 4.B. Výkonnostný odznak vysokohorskej turistiky - VOVHT 
 B.1. Možno plniť po absolvovaní Základov VHT. 
 B.2. Absolvovanie výstupov na vrcholy, sedlá alebo chaty v nadmorskej 
výške nad 1 500 m. V jednom dni je možné uznať max. 2 dosiahnuté ciele. 
 B.3. Absolvovanie ZC podľa noriem VHT. 
 B.4. Podmienky pre splnenie a udelenie jednotlivých stupňov: 
Bronzový – vystúpiť na 10 vrcholov v nadm. výške nad 1 500 m, 
                 - absolvovať jednu ZC III. st. VHT. 
Strieborný – po splnení bronzového stupňa vystúpiť na ďalších 15 vrcholov v nadm.  
                     výške nad 1 800 m, 
                   - absolvovať jednu ZC II. st. VHT, 
                   - vystúpiť na dva vrcholy s nadm. výškou nad 2 500 m. 
Zlatý – po splnení podmienok strieborného stupňa vystúpiť na ďalších 20 vrcholov 
                      v nadm. výške nad 2 100 m, 
                    - absolvovať jednu ZC I. st. VHT, 
                    - vystúpiť na ďalšie štyri vrcholy s nadm. výškou nad 2 500 m. 
            B.5. Výkony absolvované v rámci plnenia VO VHT je možné započítať iba 
raz. Vrcholy, sedlá a chaty musia byť vyznačené na turistickej mape s merítkom 
1:50 000 a to názvom a nadmorskou výškou. 
 
 B.6. Splnenie jednotlivých výkonov dokladovať jedným z týchto spôsobov: 
                    a- vrcholovou fotografiou, 
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                    b- podpisom inštruktora alebo cvičiteľa VHT, vrátane jeho evidenčného  
                         čísla, 
                    c- pri organizovaných podujatiach účastníckym diplomom. 
            B.7. VO VHT sa budú prednostne odovzdávať na zraze VHT. 
 
 4.C. Výkonnostný odznak cykloturistiky - VOCT 
 C.1. Plní sa: 

a- Účasťou na podujatiach, ktoré sú organizované orgánmi KST. 
b- Schválenými cyklo zápočtovými cestami (všetky km). Ak je ZC 

kombinovaná inými presunovými prostriedkami ako cyklo, započítavajú sa 
iba body za presun cyklo. 

c- Kombináciou obidvoch spôsobov. 
  
 C.2. Pre splnenie jednotlivých stupňov VOCT je potrebné získať: 

• bronzový odznak 2 600 b  
• strieborný odznak ďalších 5 200 b (spolu 7 800 b) 
• zlatý odznak ďalších 7 800 b (spolu 15 600 b) 

 
 C.3. Bodové hodnotenie 

- 1 bod = 1 km absolvovaný na bicykli 
- 2.6 bodov   = 100 m prevýšenia absolvovaných na bicykli 
  

 C.4. Do plnenia podmienok VOCT sa započítavajú iba tie podujatia, na 
ktorých dosiahne účastník minimálne 91 bodov za jeden deň a maximálne 260 bodov 
za jeden deň. Jednodenné podujatie je také ktoré sa začína a končí v ten istý deň. 
 C.5. Každý uchádzač o VOCT musí ovládať v súčasnosti platnú vyhlášku o 
cestnej premávke – Bicykle. 
 
 
 
 4.D. Výkonnostný odznak vodnej turistiky - VOVT 
 D.1. Pri plnení podmienok VOVT turisti dodržiavajú pravidlá bezpečnosti pri 
VT a zásady ochrany prírody. 
 D.2. Do plnenia VOVT sa započítava každý km, absolvovaný turistickou 
loďou poháňanou pádlom po vodných tokoch. Boduje sa podľa obťažnosti toku a 
ročného obdobia takto: 

 

 
Obtiažnosť 

 
1.5.-14.9. 

 
15.9.-30.4. 

ZW A-C 2 3 
WW I 4 6 
WW II 6 9 
WW III 10 15 
WW IV 30 45 
WW V 60 90 
WW VI 120 180 
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 D.3. Až do vydania samostatnej kilometráže slovenských riek sa náročnosť 
vodných tokov posudzuje podľa “Československé řeky - kilometráž” vydanej v r. 
1987 vo vydavateľstve Olympia, zoznamu riek, uverejneného v ročenke Vodná 
turistika ’87 a podľa vodáckej mapy ČSFR, vydanej Kartografiou Praha v r. 1991. 
 
 D.4. Každý splavený úsek sa zaraďuje plnou bodovou hodnotou len trikrát. 
Pri ďalšom opakovanom úseku sa zaratúvajú iba základné hodnoty, t. j. 2, resp. 3 
body za km podľa ročného obdobia. 
 D.5. Na dosiahnutie jednotlivých stupňov VOVT treba získať: 

• bronzový odznak 5 000 b  
• strieborný odznak ďalších 10 000 b (spolu 15 000 b) 
• zlatý odznak ďalších 20 000 b (spolu 35 000 b) 

 
 D.6.  Potvrdzovanie: trasy potvrdzuje vedúci akcie, cvičiteľ VT alebo 
poverený člen O KST (podpisom a pečiatkou). 
 D.7. Plnenie podmienok zapisujeme do samostatného na toto vyhradeného 
záznamníka tak, aby z neho bolo zrejmé plnenie všetkých stanovených kritérií. 
 
 4.E. Výkonnostný odznak lyžiarskej turistiky - VOLT 
 E.1. VOLT je možné plniť na turistických podujatiach výkonnostného 
charakteru. 
 E.2. Na jednorázových podujatiach, ako sú výstupy, prechody, hviezdicové 
pochody a prechody organizované O KST.  
 E.3. Formou zápočtových ciest lyžiarskych. 
 E.4. Kombináciou obidvoch foriem. 
 E.5. Pre splnenie jednotlivých stupňov je potrebné získať: 
 

• bronzový VOLT 250 b  
• strieborný VOLT ďalších 800 b (spolu 1050 b) 
• zlatý VOLT ďalších 1500 b (spolu 2550 b) 

 
 E.6. Bodovanie 1 km = 1 bod 
                                      100 m stúpania = 1.2 bodu 
 E.7. Potvrdenie účasti: zaznamenáva organizátor podujatia, resp. cvičiteľ LT 
čitateľným podpisom a evidenčným číslom. 
 
Klasifikácia v línii výkonnostných odznakov 
 
 III. výkonnostná trieda 

• Získa turista, ktorý podľa nových podmienok splnil 3 bronzové 
výkonnostné odznaky ľubovoľných presunov podľa svojho výberu. 

• Výkonnostné odznaky na základe splnených podmienok udeľuje príslušná 
sekcia prostredníctvom svojho zástupcu v klasifikačnej komisii, udelenie 
odznaku zapíše do príslušného záznamníka a do evidenčného listu. 
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• Na základe splnenia podmienok 3 výkonnostných odznakov presunu udelí 
III. VT príslušná klasifikačná komisia (OR, regiónu). 

 
 II. výkonnostná trieda 

• Získa turista, ktorý po splnení podmienok III. VT splnil podmienky 3 
výkonnostných odznakov ľubovoľného presunu II. stupňa (strieborný). 

• Výkonnostné odznaky presunu udeľujú príslušné sekcie prostredníctvom 
KK. 

• II. VT udeľuje a eviduje klasifikačná komisia okresu (regiónu) záznamom 
do evidenčného listu. 

 
 I. výkonnostná trieda 

• Získa turista, ktorý po splnení podmienok II. VT splnil podmienky a boli 
mu udelené 3 výkonnostné odznaky ľubovoľného presunu I. stupňa (zlatý). 

• Výkonnostné odznaky presunu udeľujú príslušné sekcie prostredníctvom 
KK. 

• I. VT udeľuje a eviduje KK KST. 
 
 Majstrovská VT  

• Získa turista, ktorý po splnení podmienok I. VT splnil podmienky a bol mu 
udelený odznak Turista I. stupňa (zlatý) podľa súčasných podmienok 
platných od 1.1.1993. 

• MVT udeľuje a eviduje KK KST. 
 
      Majster turistiky 
       Získa turista, ktorý po splnení podmienok MVT získa VO I. st. (zlatý) ďalšieho,     

štvrtého presunového  prostriedku. Udelenie  titulu  MT  odporučí OKST a RR 
KST. Titul udeľuje VV KST na návrh KK KST.        

 
 O udelenie všetkých výkonnostných stupňov žiada turista príslušnú KK  
prostredníctvom  svojho  materského  OKST  a  na  jeho doporučenie. 
 K udeleniu VT je potrebné zaslať originálne záznamníky VO, k MVT aj 
záznamník Turista. 
 Plnenie jednotlivých výkonnostných odznakov presunov je možné súbežne a 
podľa vlastnej voľby, podobne ako aj podmienky pre odznak Turista. 
 Výkonnostné stupne sa udeľujú trvalo a neobnovujú sa. 
 Podmienky môžu plniť len členovia KST, resp. turistických organizácií, 
s ktorými má KST uzavreté dohody. 
 Ocenenie na úseku výkonnostnej turistiky nie je možné viazať, resp., 
udeľovať z titulu inej činnosti, napr. životné jubileum, cvičiteľská a funkcionárska 
činnosť a pod. 
             Schvaľujúca KK je povinná dokumentáciu prejednať a vrátiť najneskôr do 
troch mesiacov od dátumu jej obdržania. KK vráti všetky doklady a materiály 
odosielateľovi. 
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C - ODZNAK TURISTA 
 
 Podmienky pre získanie odznaku TURISTA platia od 1.1.1993. Plnenia 
vykonané pred týmto dátumom a zodpovedajúce novým podmienkam sa uznávajú. 
Dňom 1.1.1993 zaniká platnosť doterajších podmienok platných od 1.1.1979. 
Doteraz udelené odznaky zostávajú v platnosti. 
 
 1. Všeobecné ustanovenia 
 
 1.1. Klasifikácia vyjadrená 3 stupňami odznakov je určená širokej turistickej 
verejnosti. Podmienky môžu plniť členovia KST, resp. iných turistických organizácií. 
Snahou je zamedziť nárazovej sezónnej činnosti. Kladie sa dôraz na sústavnosť, 
dlhodobosť a všestrannosť. Okrem telesnej zdatnosti a odborno-technickej vyspelosti 
umožňuje dosahovať výraznejšie výsledky aj v oblasti výchovno-vzdelávacej práce 
s uplatnením primeranej skúsenosti. 
 1.2. Čas plnenia podmienok nie je obmedzený. 
 1.3. Podmienky môžu plniť kolektívy i jednotlivci postupným absolvovaním 
turistických podujatí ľubovoľným presunovým prostriedkom, prípadne ich 
kombináciou. 
 1.4. Z výchovných a bezpečnostných dôvodov sa odporúča absolvovať 
viacdňové cesty minimálne v trojčlenných skupinách. 
 1.5. Nadpolovičná väčšina podujatí musí byť absolvovaná na území 
Slovenska. 
 1.6. Jednotlivé stupne odznaku TURISTA udeľuje poverený klasifikátor KK  
KST na základe splnených podmienok. 
 1.7. Všetky odznaky sa udeľujú trvalo bez obnovenia platnosti. 
 
 
 2. Podmienky na získanie odznaku TURISTA 
 
 2.1. Bronzový odznak TURISTA - III. stupeň môže získať turista, ktorý začal 
plniť podmienky odznaku dovŕšením školopovinného veku a splnil tieto podmienky: 

• absolvoval 100 turistických podujatí, z toho 2 turistické cesty, 
• minimálne 20 turistických podujatí z uvedeného počtu uskutočnil mimo 

vlastného okresu. 
 
 2.2. Strieborný odznak TURISTA - II. stupeň môže získať turista, ktorý po 
získaní bronzového odznaku splnil podmienky: 

• absolvoval 200 turistických podujatí, z toho 4 turistické cesty, 
• z uvedených turistických podujatí minimálne 30 uskutočnil mimo svojho 

okresu. 
 
 2.3. Zlatý odznak TURISTA - I. stupeň môže získať turista, ktorý po splnení 
strieborného odznaku splnil tieto podmienky: 
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• absolvoval 400 turistických podujatí, z toho najmenej 5 turistických ciest, 
• z uvedených turistických podujatí minimálne 50 absolvoval mimo svojho 

okresu. 
 
 3. Podrobnejšie ustanovenia a vysvetlivky 
 3.1. Za turistické podujatie sa pokladá deň využitý minimálne 4 hodiny 
aktívnym presunom. 
 3.2. Za turistickú cestu sa považuje súvislé minimálne trojdňové turistické 
podujatie využité aktívnou turistickou činnosťou akýmkoľvek presunovým 
prostriedkom platným v turistickej klasifikácii, ktorý je spojený s ďalšou turistickou 
činnosťou (stanovanie, pobyt v prírode, KPČ a pod.). 
 3.3. Turistické podujatia možno plniť v ľubovoľnom ročnom období. 
 3.4. Minimálne 10 % turistických podujatí je potrebné realizovať v zimnom 
období, t. j. od 1. 12. do 31. 3. 
 3.5. Opakovanie rovnakej trasy v jednom kalendárnom roku je povolené: 

• pri pešej turistike a VHT 4x vždy v inom ročnom období, 
• pri vodnej turistike 3x pri rôznych podmienkach zjazdnosti tokov, 
• pri lyžiarskej turistike najviac 2x. 

 
 
 4. Evidencia a udeľovanie odznakov 
 
 4.1. Evidenciu absolvovaných ciest si vedie každý turista samostatne 
v turistickom záznamníku alebo v inom doklade, ktorý zodpovedá stanoveným 
podmienkam (upravené podľa vzoru). 
 4.2. V jednotlivých riadkoch do príslušného stĺpca zaznamenáva príslušné 
údaje: poradové číslo, dátum, presun, trasu, kilometre a potvrdenie. 
 4.3. Jednotlivé podujatia sa dokladajú vhodným potvrdením, ako je pečiatka 
navštíveného miesta, objektu, cestovný lístok, potvrdenie organizátora, pohľadnica, 
potvrdenie cvičiteľa alebo povereného člena odboru KST. 
 4.4. Správne vyplnený a potvrdený turistický záznamník prekontroluje a 
odporučí na udelenie odbor KST, ktorého je turista členom, KK KST. 
 4.5. Žiadateľ o vyšší stupeň pripojí potvrdenie, resp. záznamník, z ktorého je 
zrejmé, ktorý stupeň kedy a kto udelil. 

4.6. Udeľovanie a evidencia je v právomoci  KK KST.  
 
 4.7. Udeľovanie odznakov sa eviduje v zoznamoch, ktoré obsahujú: 

• poradové číslo, 
• dátum udelenia odznaku, 
• príslušnosť k odboru KST. 

 4.8. Všetky stupne odporúčame odovzdávať slávnostne. 
            4.9. Schvaľujúca KK je povinná dokumentáciu prejednať a vrátiť najneskôr 
do troch mesiacov od dátumu jej obdržania. KK vráti všetky doklady a materiály 
odosielateľovi. 
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D - VÝKONNOSTNÁ TURISTIKA MLÁDEŽE 
 
1. Preteky turistickej zdatnosti. 
 Riadia sa podľa vlastného Súťažného poriadku, na ktorý úzko nadväzuje aj 
ich klasifikácia. Zahŕňa preteky: 

• Základné - bez kvalifikácie 
• Postupové - región, kraj, majstrovstvá SR, medzinárodné 

majstrovstvá (CZ a SR) 
• Pohárové - Slovenský pohár 

 
             Turistická klasifikácia v línii PTZ 
 
a: Klasifikačné požiadavky 
Výkonnostné triedy sú udeľované v kategóriách žiactva, dorastu a dospelých takto: 
 
Medzinárodná výkonnostná trieda –  
udeľuje sa podľa pravidiel Medzinárodných pretekov. 
 
I. výkonnostná trieda 
Pretekár (člen hliadky alebo jednotlivec, ďalej len pretekár), ktorý v klasifikačnom 
preteku I. stupňa zvíťazil, alebo jeho výsledný čas nie je horší o viac ako 10 % od 
času víťaza. 
 
II. výkonnostná trieda 
Pretekár, ktorého výsledný čas v klasifikačnom preteku I. stupňa nie je horší o viac 
ako 20 % od času víťaza, alebo pretekár, ktorý v klasifikačnom preteku II. stupňa 
zvíťazil, alebo jeho čas nie je horší o viac ako 10 % od času víťaza. 
 
b: Platnosť výkonnostných tried 
 
 Výkonnostná trieda platí odo dňa splnenia klasifikačných požiadaviek do 31. 12. 
nasledujúceho kalendárneho roku, aj keď postúpil do vyššej vekovej kategórie. 
 
Vekové kategórie: 

mladší žiaci a žiačky                           11-12 rokov 
starší žiaci a žiačky                             13-14 rokov  
mladší dorastenci a dorastenky           15-16 rokov 
starší dorastenci a dorastenky             17-18 rokov 
juniori a juniorky                                19-21 rokov 

 
c: Všeobecné ustanovenia 
VT sa v PTZ získavajú výlučne na klasifikačných pretekoch príslušného stupňa. 
Za klasifikačné preteky I. stupňa sa považujú preteky na úrovni Majstrovstiev 
Slovenska a Slovenského pohára. 
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Za klasifikačné preteky II. stupňa sa považujú preteky na úrovni kraja. 
Preteky na úrovni regiónov (okresov) sa za klasifikačné nepovažujú. 
Klasifikačné preteky akéhokoľvek stupňa musia byť usporiadané podľa súťažného 
poriadku a pravidiel PTZ. 
Klasifikačné preteky I. stupňa schvaľuje ÚRM KST, klasifikačné preteky II. stupňa 
schvaľujú príslušné nižšie zložky KST. 
VT možno získať v klasifikačných pretekoch len v tej kategórii, v ktorej štartovali 
najmenej tri hliadky (jednotlivci). 
Pretekár, ktorý v súťažnom roku získa I. VT v línii PTZ a jej platnosť bude trvať aj 
v nasledujúcom súťažnom roku, má právo priameho postupu na MS SR v PTZ 
v roku, ktorý nasleduje po roku získania I. VT v línii PTZ. 
Pretekár, ktorý v súťažnom roku získa II. výkonnostnú triedu v línii PTZ a jej 
platnosť bude trvať aj v nasledujúcom súťažnom roku, má právo priameho postupu 
na krajské majstrovstvá v PTZ v roku, ktorý nasleduje po roku získania II. VT v línii 
PTZ. 
Pri posudzovaní VT je jedno, či pretekári získali VT v PTZ postupových alebo iných 
klasifikačných pretekoch (preteky Slovenského pohára a pod.). 
Výkonnostné triedy na základe riadnych výsledkových listín z jednotlivých 
klasifikačných pretekoch udeľuje klasifikátor ÚRM člen KK KST. 
 
2. Výkonnostný odznak turistiky mládeže (VOTM). 
 
 VOTM je zavádzaný do turistickej praxe najmä preto, aby vedúci TOM a jeho 
členovia mali motiváciu k všestrannej turistickej činnosti. 
 Obsah VOTM preferuje pohybovú zložku turistiky podobne ako ostatné 
výkonnostné odznaky. 
 
 Využitie plnenia VOTM závisí od vedúceho oddielu, ktorý môže, ale i nemusí 
tento spôsob aktivity v rámci TOM využiť. Zárukou záujmu oddielov o VOTM by 
mala byť jeho obsahová pestrosť, nutnosť dlhodobej orientácie na plnenie 
podmienok, sústavná fyzická i odborne technická príprava členov TOM, ako aj 
relatívna náročnosť VOTM. Toto by malo viesť k rozvoju čestnej a zdravej 
konkurencie vnútri i mimo TOM. 
 
 Podmienky VOTM sú spracované pre žiacky vek (10-14 rokov), dorastenecký 
vek (15-18 rokov) a juniorov (19-21 rokov). Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie 
do týchto vekových kategórií je rok, v ktorom záujemca dosiahne príslušnú vekovú 
hranicu. 
 
 VOTM pre žiakov, dorast a juniorov fungujú ako tri samostatné celky. To 
znamená, že plnenie VOTM nie je podmienené predchádzajúcim plnením podmienok 
VOTM pre žiacku kategóriu. To isté platí i pre juniorov. 
 
 Pokiaľ turista žiackeho veku nedokončí plnenie podmienok I. stupňa VOTM 
do konca roka, v ktorom dosiahne 14 rokov, nie je možné žiadnu zo splnených 
podmienok uznať pre splnenie podmienok VOTM III. stupňa pre dorastencov. Keď 
turista dorasteneckej kategórie nedokončí plnenie podmienok niektorého 
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z dorasteneckých stupňov VOTM do konca roku, v ktorom dovŕši 18 rokov, nie je 
možné žiadnu zo splnených podmienok uznať pre splnenie podmienok VOTM III. 
stupňa pre juniorov. 
 
 Avšak, keď turista žiackej kategórie ukončí v roku, v ktorom dosiahne 14 
rokov, plnenie podmienok VOTM I. stupňa pre žiakov, môže už v tomto roku začať 
s plnením podmienok VOTM III. stupňa pre dorast. Tak isto, keď dokončí dorastenec 
plnenie podmienok VOTM I. stupňa pre dorast v roku, kedy dosiahne 18 rokov, 
môže v tomto roku začať s plnením VOTM III. stupňa pre juniorov. 
 
 VOTM nemá za cieľ nahradiť výkonnostnú turistiku v línii zápočtových ciest, 
avšak s touto oblasťou výkonnostnej turistiky sa čiastočne prekrýva. V rámci plnenia 
VOTM sa môžu plniť aj klasifikačné ustanovenia pre zápočtové cesty alebo ich časti. 
Týmto je odznak VOTM vhodnou prípravou pre výkonnostnú turistiku v línii ZC. 
 

 
Základné podmienky pre plnenie VOTM 

- členstvo v Klube slovenských turistov 
- dosiahnutie dolnej vekovej hranice (10rokov) 
- postupnosť v plnení podmienok od III. do I. stupňa ( to znamená, že II. stupeň sa dá  
   plniť až po splnení všetkých podmienok III. stupňa ) 
- činnosť predpísaná pre vyšší stupeň, absolvovaná pred dokončením nižšieho stupňa,          
   sa nezapočítava do plnenia vyššieho stupňa 
- táborenie je potrebné uskutočniť v celku (nepretržite). Kilometre absolvované pri 
   putovaní a táborení je možné zrátať do kilometráže presunov 
- vedúci TOM sú povinný pri plnení VOTM dodržiavať platné hygienické predpisy a  
   s nimi súvisiace normy zaťaženia pre žiakov a dorastencov. 
 

 
A) VOTM – žiacka kategória – 10-14 rokov 

Činnosť   III. II. I. Celkom 
1. Pešie akcie Km 80 100 150 330 
2. Lyžiarske akcie Km 40 50 65 155 
3. Cyklo akcie Km 80 100 130 310 
4. Vodácke akcie Km 20 30 50 100 
5. Táborenie - leto Dni 3 4 5 12 
6. PTZ počet účastí 1 1 1 3 
7. Plávanie M 50 100 200 200 vcelku 
- u dievčat je kilometráž znížená o 15 % 
- jednu z podmienok – okrem plávania – je možné vynechať 
- plnenie podmienok pre získanie I. stupňa VOTM je potrebné dokončiť do 31. 12.  
   toho roku, v ktorom turista dosiahne 14 rokov. 
 

 
B) VOTM – dorastenecká kategória – 15-18 rokov 

Činnosť   III. II. I. Celkom 
1. Pešie akcie Km 180 220 250 650 
2. Lyžiarske akcie Km 70 80 100 250 
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3. Cyklo akcie Km 150 200 250 600 
4. Vodácke akcie Km 40 60 80 180 
5. Táborenie - leto Dni 5 7 10 22 
6. Denný OB Účasť 0 1 1 2 
7. PTZ počet účastí 1 1 1 3 
8.Plávanie M 200 200 200 200 vcelku 

- u dievčat je kilometráž znížená o 10 % 
- jednu z podmienok – okrem plávania – je možné vynechať 
- plnenie podmienok pre získanie VOTM dorastu je potrebné dokončiť do 31. 12. 
   toho roku, v ktorom turista dosiahne 18 rokov 
 

 
C) VOTM – juniori – 19-21 rokov 

Činnosť   III. II. I. Celkom  
1. Pešie akcie Km 180 220 250 650  
2. Lyžiarske akcie Km 100 150 200 450  
3. Cyklo akcie Km 200 250 350 800  
4. Vodácke akcie Km 70 90 120 280  
5. Táborenie - leto Dni 7 9 11 27  
6. Táborenie - zima Noci     1 1 dievčatá 
      1 1 2 chlapci 
7. Denný OB Účasť 1 1 1 3  
8. Nočný OB Účasť   1 1 2  
9. PTZ počet účastí 1 1 1 3  
10. Plávanie M 200 200 200 200 vcelku  
 
- u dievčat je kilometráž znížená o 10 % 
- jednu z podmienok – okrem plávania – je možné vynechať 
- plnenie podmienok pre získanie VOTM juniorov je potrebné dokončiť do 31. 12.  
   toho roku, v ktorom turista dosiahne 21 rokov 
 

 
Evidencia a uznanie jednotlivých stupňov. 

 Pre evidenciu splnených podmienok použiť príslušný záznamník. 
 Evidencia splnených podmienok, uznanie jednotlivých stupňov a súhlas  
s nosením príslušnej symboliky je úplne v kompetencii vedúceho TOM. V kluboch  
a odboroch KST, kde nie je pre malý počet členov zriadený TOM, vedie túto 
evidenciu predseda klubu alebo odboru KST, alebo ním poverený člen výboru. 
 

 
Symbolika VOTM. 

 Označenie získaných stupňov farebnými stužkami rozmerov cca 3-3,5 cm x 
0,6-0,8 cm a to: 
biela pre žiakov, modrá pre dorastencov a červená pre juniorov. 
Označenie príslušného stupňa je vyznačené rímskou číslicou, a to v strede stužky. 
Označenie sa nosí na pravej strane košele, vždy najvyšší dosiahnutý stupeň vekovej 
kategórie. Stužka nasledujúcej vekovej kategórie sa našíva pod predchádzajúcu. 
Nosenie tejto symboliky je dobrovoľné. 
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3. Výkonnostná turistika dorastu a žiactva v línii Zápočtových ciest. 
 

 
A. Výkonnostné triedy dorastu. 

III. Výkonnostná trieda dorastu 
Turista, ktorý od 31. 12. toho roku, v ktorom dosiahol vek 14 rokov, absolvoval ZC 
predpísané pre III. VT dospelých so znížením kilometráže a stúpania o 20 %. 
 
II. Výkonnostná trieda dorastu 
Turista, ktorý po zaradení do III. VT dorastu v línii ZC absolvoval ZC predpísané pre 
II. VT dospelých so znížením kilometráže a stúpania o 20 %. 
 
I. Výkonnostná trieda dorastu  
Turista, ktorý po zaradení do II. VT dorastu v línii ZC absolvoval ZC predpísané pre 
I. VT dospelých so znížením kilometráže a stúpania o 20 %. 
 

 
B. Výkonnostné triedy žiactva. 

III. Výkonnostná trieda žiactva 
Turista starší ako 10 rokov, ktorý absolvoval ZC predpísané pre III. VT dospelých so 
znížením kilometráže a stúpania o 50 %. 
 
II. Výkonnostná trieda žiactva 
Turista, ktorý po zaradení do III. VT žiactva v línii ZC absolvoval ZC predpísané pre 
II. VT dospelých so znížením kilometráže a stúpania o 50 %. 
 
I. Výkonnostná trieda žiactva 
Turista, ktorý po zaradení do II. VT žiactva v línii ZC absolvoval ZC predpísané pre 
I. VT dospelých so znížením kilometráže a stúpania o 50 %. 
 
 Vo výkonnostných triedach žiactva v línii ZC sa nevyžaduje použiť niekoľko 
presunových prostriedkov. 
 

 
C. Platnosť výkonnostných tried dorastu a žiactva. 

1. VT dorastu a VT žiactva platí odo dňa splnenia až do 31. 12. toho roku, v ktorom  
    roku dosiahol: 
      turista VT dorastu 18 rokov 
      turista VT žiactva 14 rokov 
2. Platnosť VT dorastu či žiactva sa nepredlžuje, turisti postupne plnia požiadavky         
    VT vyššej vekovej kategórie. 
3. Turisti I., II. a III. VT dorastu v línii ZC sa vyraďujú zo zoznamu turistov VT    

dorastu vždy k 1. januáru roku nasledujúceho po dosiahnutí 18 rokov. Turisti I. 
VT dorastu získavajú II. VT dospelých. Turisti II. VT dorastu získavajú III. VT 
dospelých. Turisti III. VT dorastu sa v kategórii dospelých považujú za turistov 
bez VT. 
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4. Turisti I., II. a III. VT žiactva v línii ZC sa vyraďujú zo zoznamu turistov VT 

žiactva vždy k 1. januáru roku nasledujúceho po dosiahnutí 14 rokov. Turisti I. 
VT žiactva získavajú II. VT dorastu. Turisti II. VT žiactva získavajú III. VT 
dorastu. Turisti III. VT žiactva sa v kategórii dorastu považujú za turistov bez VT. 

5. Raz absolvované presunové prostriedky platia trvale aj pre všetky vyššie vekové 
kategórie. 
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E - OBLASTNÉ A TEMATICKÉ ODZNAKY 
 
Zásady pre tvorbu a organizáciu oblastných turistických odznakov 
 
 1. Všeobecné podmienky 
 
 1.1. Oblastné turistické odznaky (OTO) sú tvorené za účelom obohatenia 
foriem turistickej činnosti. Sú určené väčšine organizovaných turistov, ale aj širokej 
verejnosti, predovšetkým ako vhodná náplň rekreačnej turistiky. 
 1.2. OTO majú náborový charakter a ich cieľom je plnenie jedného zo 
základných článkov programovej činnosti KST - ponúknuť širokej verejnosti pestrú 
paletu činnosti s dominujúcou KPČ, ktorá oživí jej záujem o systematické 
vykonávanie turistickej činnosti v rámci KST. 
 1.3. OTO na rozdiel od výkonnostných odznakov, výkonnostných tried a 
odznaku Turista vytvárajú podmienky pre účely vymedzeného úseku turistickej 
činnosti s dominujúcou KPČ, pri plnení ktorej sa však nevyhneme i aktívnemu 
telesnému výkonu a spravidla uplatníme i odborno-technické vedomosti. 
 1.4. OTO tým, že sa zameriavajú na ucelené oblasti, sú dobrou a vhodnou 
pomôckou i pri príprave ZC. Pre OTO však nie je žiaduce stanoviť podmienky tak, 
aby spĺňali normy ZC, nie je to ich cieľom, ani poslaním. 
 1.5. Kvalifikovaným turistom nič nebráni v tom, aby sa neuspokojili len 
s návštevou predpísaných miest. Vhodným spojením za plného využitia aktívneho 
presunu a odborno-technických vedomostí môžu byť plnenie OTO súčasne so ZC, a 
tým i VT. 
 1.6. OTO sa môžu plniť akýmkoľvek spôsobom presunu. 
 1.7. Podmienky OTO možno plniť v ľubovoľnom ročnom období a časovo 
neobmedzene. 
 1.8. Na plnenie OTO je stanovená zásadne iba dolná veková hranica, ktorá je 
8 rokov. 
 1.9. Súbežne je možné plniť podmienky i viacerých OTO. 
 1.10. Jedinou podmienkou získania OTO je návšteva určeného (predpísaného) 
počtu miest, resp. získanie počtu bodov v danej turistickej oblasti, spravidla 
s možnosťou výberu zo zoznamu miest uvedených v záznamníku príslušného OTO. 
Podmienky OTO môžu určovať i povinnú návštevu niektorých významných miest, 
nemali by však vyžadovať žiadne viacdňové túry. Neviazať povinnosť na účasť 
termínovo viazaných okresných turistických podujatí (zraz, možnosť plnenia len 
v určenom stabilnom termíne a pod.). 
 1.11. Ako miesta je potrebné vyberať mestá a objekty v nich s bohatou 
históriou, hrady, zámky, prírodopisné zaujímavosti, kultúrne, národopisné a 
historicky zaujímavé miesta, pamätníky, miesta so zaujímavým výhľadom a pod. Ak 
určujeme povinné miesta, malo by to byť 5-10 najvýznamnejších a najzaujímavejších 
miest v danej oblasti. 
 1.12. OTO je možné plniť individuálne i kolektívne. Odporúča sa však 
z hľadiska bezpečnosti aspoň trojčlenná skupina pri návšteve miest nachádzajúcich 
sa v extraviláne. 
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 1.13. Záznamník má obsahovať zoznam miest v oblasti, ktorých návšteva je 
povinná, alebo z ktorých je možné si vybrať. Odporúča sa bodové ohodnotenie 
jednotlivých návštevných miest, ako aj celkový súčet bodov, ktoré je na plnenie 
podmienok potrebné získať. Záujemca má takto možnosť sám si voliť miesta, ktoré 
mieni navštíviť a ktoré vynechá. Hodnotu bodov stanoviť podľa dôležitosti, 
zaujímavosti a obťažnosti (napr. 3, 2, 1, celkový počet 45 b.). Pri názve miest 
odporúčame uviesť stručný vlastivedný popis, charakteristiku. Každé miesto má mať 
i primerane veľkú rubriku na záznam o účasti, s uvedením druhu potvrdenia )a kde 
ho hľadať - malo by to byť čo najjednoduchšie: pečiatka, vstupenka, opis textu 
z orientácie a pod. Odporúča sa tiež uviesť pokyny HS, resp. pohybu v chránenej 
krajinnej oblasti, príp. doporučenú turistickú mapu, resp. sprievodcu. Mal by mať 
vhodný vreckový formát, buď ako zošitok, alebo skladačka. 
 1.14. Neodporúča sa ako doklad o účasti požadovať fotografiu. Naopak, 
uznávať podpis cvičiteľa, resp. vedúceho pri organizovanom hromadnom podujatí. 
 1.15. Najcharakteristickejším znakom OTO je vykonanie KPČ, sústredenej do 
menšieho územného celku, zvyčajne zemepisného, národopisného, kultúrneho, resp. 
historického. Tomu zodpovedá i vhodná voľba názvu OTO. Napr. Záhorie, Malá 
Fatra, Orava, Turiec, Horné Ponitrie, Hrady a zámky regiónu a pod. 
 
 2. Organizačné zásady 
 
 2.1. Organizátorom a vyhlasovateľom OTO je spravidla RR KST, sekcia KST 
alebo silnejší odbor KST. 
 2.2. Návrh podmienok a spracovanie predkladá príslušná sekcia KST 
v spolupráci s klasifikačnou a metodickou komisiou. S návrhom podmienok sa 
predkladá na schválenie i záznamník a odznak. 
 2.3. Podmienky OTO podliehajú schváleniu príslušnej RR KST. Príslušnej 
sekcii a klasifikačnej komisii KST sa zasiela návrh za účelom ústrednej registrácie. 
 2.4. Organizátor a vyhlasovateľ je zároveň i vydavateľom záznamníka a 
odznaku. Zabezpečuje ich výtvarné doriešenie, výrobu a financovanie. Pri realizácii 
odporúčame spoluprácu s miestnou správou. 
 2.5. Záznamník musí obsahovať údaje o organizátorovi, stručné podmienky 
plnenia, formu udeľovania OTO po splnení podmienok, adresu, kde je potrebné po 
splnení podmienok záznamník zaslať a finančné náklady. Strednú dvojstránku 
záznamníka je vhodné riešiť tak, aby jedna časť slúžila ako evidenčný list pre 
organizátora a druhá časť ako potvrdenie o splnení podmienok pre uchádzača. 
 2.6. Administratívu s udeľovaním je potrebné organizovať tak, aby sa doba 
medzi zaslaním záznamníka a udelením odznaku zbytočne nepredlžovala (najlepšie 
obratom). 
 2.7. Spolu s odznakom sa po predchádzajúcom prekontrolovaní a potvrdení 
vráti uchádzačovi i pôvodný záznamník. 
 2.8. Finančnú náhradu za záznamník stanoviť za primeranú cenu, ktorú 
stanovíme nákladmi na záznamník i odznak. Doporučuje sa, aby záznamníky mali 
evidenčné čísla. 
 2.9. Odznak sa udeľuje trvalo a neobnovuje sa. Za stratu odznaku sa náhrada 
spravidla neposkytuje. 
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Tematické a oblastné odznaky KST 
 
Európska cesta E3  
Medzinárodná turistická trasa (bývalá MHCP EB). 
4 stupne. Plní sa priebežne. Záznamník 30,- Sk. 
Udeľuje, informácie: KST sekcia PT, Junácka 6, 832 80 Bratislava. 
 
Cesta hrdinov SNP 
Trasa po červenej magistrále - Devín - Dukla. 
3 stupne. Plní sa priebežne. Záznamník 30,- Sk. 
Udeľuje, informácie: KST, sekcia PT, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 
Hrady a zámky Slovenska 
Návšteva 40 povinných a 10 ľubovoľných z  uvedených objektov. 
Plní sa priebežne. Záznamník 30,- Sk. 
Udeľuje, informácie:, KST sekcia PT, Junácka 6, 832 80 Bratislava. 
 
Za krásami Slovenska 
Návšteva najatraktívnejších turistických území a objektov Slovenska.  
Návšteva 30 povinných a 20 nepovinných  území a objektov. Plní sa priebežne. 
Záznamník 30,- Sk. 
Udeľuje, informácie:, KST sekcia PT, Junácka 6, 832 80 Bratislava. 
 
Najvyššie vrcholy slovenských pohorí 
3 stupne. Plní sa priebežne. Záznamník 30,- Sk. 
Udeľuje, informácie: Štefan Hudák, Teplická 888/10, 039 01 Turčianske Teplice,     
č. t.: 0905-479001. 
 
Slovenský cykloturistický odznak 
Návšteva 11 povinných miest a účasť na cykloturistických zrazoch. 
Plní sa priebežne. Záznamník 20,- Sk. 
Udeľuje, informácie: doc. Ing. Alexander Haas CSc, Šalviova 54, 821 01 Bratislava. 
 
Cyklovrcholy SR 
Absolvovanie 16 vrcholov v rámci cykloturistických diaľkových trás. 
2 stupne. Plní sa priebežne. Záznamník 20,- Sk. 
Udeľuje, informácie: Ing. Ernest Rusnák, RZ Levočská dolina, 054 01 Levoča 
 
Cesta okolo sveta 
Plní sa priebežne. Podmienka - absolvovanie predpísaného počtu kilometrov. 
Záznamník 20,- Sk. 
Udeľuje, informácie: Jozef Javorka, Poľná 42/24, 036 01  Ružomberok. 
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Stopa I. a II. 
Odznak určený pre členov TOM za účelom osvojenia si najzákladnejších turistických 
vedomostí. 
Plní sa priebežne. Záznamník 5,- Sk. 
Udeľuje, informácie: Jozef Halcin, Hlinná 25/168, 055 01 Margecany 
 
Strieborný, Zlatý kvet, Ochranca prírody 
Odznaky určené pre členov TOM, so zameraním na výchovu k ochrane prírody. 
Plnia sa postupne a priebežne. Záznamník 5,- Sk. 
Udeľuje, informácie: Jozef Halcin, Hlinná 25/168, 055 01 Margecany 
 

O všetkých uvedených tematických odznakoch možno získať informácie tiež 
na sekretariáte KST, Junácka 6, 832 80 Bratislava, č.  t.: 49249221. 
 
OTO Bardejov 
Návšteva lokalít Horného Šariša. 8 povinných a 8 výberových miest. 
Garant RR KST Bardejov. Záznamník 25,- Sk. 
Udeľuje, informácie: MUDr. Jozef Chovanec, Pod papierňou, 085 01 Bardejov. 
 
OTO Cassovia 
Poznávanie kultúrno-historických a turistických miest Košíc a okolia. 
Garant Klub turistov mesta Košíc. Záznamník: členovia KTMK 20,- Sk, členovia 
KST 22,- Sk, nečlenovia 25,- Sk + poštovné v prípade zásielky. 
Udeľuje, informácie: Marcela Červeňáková, PČĽ 26, 040 01 Košice. 
 
OTO Päť vrchov Liptova 
Návšteva 5 typických vrcholov Liptova. 
Garant TJ TK Sliače. Záznamník 20,- Sk + poštovné. 
Udeľuje, informácie: Lenka Laková, 034 84 Sliače č. 979, č. t.: 4372380. 
 
OTO Doliny Liptova 
Návšteva najkrajších dolín Liptova. 
Garant TJ TK Sliače. Záznamník 20,- Sk + poštovné. 
Udeľuje, informácie: Blažena Škorvagová, 034 84 Sliače, č. 12315, č. t.: 4372407. 
 
OTO Dolné Pohronie 
Návšteva najvýznamnejších kultúrno-historických a prírodných zaujímavostí okresu 
Levice. 
Garant RR KST Levice. Záznamník 10,- Sk + poštovné. 
Udeľuje, informácie: Ing. Viliam Paulíny, Hviezdoslavova 25, 934 01 Levice, č. t.: 
0813/6223553. 
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OTO Humenné 
Návšteva 20 významných a pamätných miest okresu. 
Garant RR KST Humenné. Záznamník 20,- Sk. 
Udeľuje, informácie: RR KST  Humenné. 
 
 
OTO Kysuce 
Návšteva 19 povinných a 5 voliteľných miest. 
Garant RR KST Čadca. Záznamník 20,- Sk + 2x Poštovné za doporučenú listovú 
zásielku. 
Udeľuje, informácie: Emília Stranovská, Ul. Športovcov 2525, 022 35 Čadca. 
 
OTO Liptov 
Návšteva 9 povinných a 2x5 výberových miest z 20 miest v dvoch častiacxh (A+B). 
Garant RR KST Liptova L. Mikuláš. Záznamník 10,- Sk. 
Udeľuje, informácie: KST Liptova, ul. M. M. Hodžu 20, 031 01 Liptovský Mikuláš 
(Ivan Bubelíny), č. t.: 0849 522925. 
 
OTO Michalovce 
Návšteva 4 povinných a 8 voliteľných miest v oblasti Zemplína. 
Garant RR KST Michalovce. Záznamník 20,- Sk + poštovné. 
 
Hrady a zámky Malých Karpát 
Spoznanie 12 hradov a zámkov M. Karpát. 
Garant RR KST Malé Karpaty. Záznamník 25,- Sk + poštovné. 
Udeľuje, informácie: Ing. Milan Růžička, Kalvárska 432/8, 900 31 Stupava, č. t.: 
07/65935185. 
  
OTO Malé Karpaty 
Poznanie najkrajších miest Malých Karpát. 
Garant RR KST Malé Karpaty. Záznamník 25,- Sk + poštovné. 
Udeľuje, informácie: Ing. Milan Růžička, Kalvárska 432/8, 900 31 Stupava, č. t.: 
07/65935185. 
 
OTO Malá Fatra 
Návšteva 10 povinných a 10 voliteľných miest v pohorí Malej Fatry. 
Garant RR KST Žilina. Záznamník 30,- Sk. 
Udeľuje, informácie: SZTK, Hálkova 24 p. pr. A-58, 010 Žilina (Igor Sitár), č. t.: 
089/7632283. 
 
OTO Nitra 
Návšteva 10 z navrhnutých 12 miest. 
Garant RR KST Nitra. Záznamník 5,- Sk + poštovné. 
Udeľuje, informácie: Július Karász, Tr. A. Hlinku 13, 949 01 Nitra, č. t. 087 33753 
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OTO Prievidza 
Poznávanie prírodných krás a histórie Horného Ponitria. 
Garant RR KST Prievidza. Záznamník 10,- Sk + poštovné. 
Udeľuje, informácie: Peter Baláž, Energetikov 13, 971 01 Prievidza. 
Záznamník možno objednať na adrese: Eva Bírová, Ul. Olympionikov č. 4, 971 01 
Prievidza, č. t. 0862 430182. 
 
OTO Poprad 
Návšteva 10 povinných a 2x po 5 výberových miest z dvoch skupín z regiónov V. a 
N. Tatier, Sp. Magury a Pienin. 
Garant RR KST Poprad. Záznamník 20,- Sk + poštovné. 
Udeľuje, informácie: Ing. Július Mráz, INTES, VOS Nám. Sv. Egidia 95, 058 01 
Poprad, fax: 098 723414. 
 
OTO Považská Bystrica 
Návšteva 5 povinných a 10 výberových miest Považia. 
Garant RR KST Považská Bystrica. Záznamník 20,- Sk + poštovné. 
Udeľuje, informácie: KÚ SZTK, prac. Považská Bystrica, PSČ - 017 01 
Jilemnického 146/27, č. t. 0822 321 296. 
 
OTO Kraj pod Poľanou 
Návšteva 18 zaujímavých turistických a historických miest. 
Garant RR KST Zvolen. Záznamník 10,- Sk + poštovné. 
Udeľuje, informácie: RR KST Študentská 12, 960 01 Zvolen. 
 
OTO Turiec 
Poznanie prírodných krás Turca návštevou vybraných miest s celkovou hodnotou 43 
bodov. 
Garant KST Turiec, Martin. Záznamník 30,- Sk + poštovné. 
Udeľuje, informácie: KST Turiec , Kmeťova 26, 036 01 Martin, č. t. 043 4222384 
 
OTO Svidník 
Garant KST Beskyd, Svidník. Záznamník 30,- Sk. 
Návšteva 7 povinných, 9 voliteľných miest a 2 vrcholov v okresoch Svidník a 
Stropkov. 
Udeľuje, informácie: Ján Kmiť, Ul. gen. Svobodu 698/19, 089 01 Svidník, č. t. 
0903618810. 
 
OTO Po stopách Ľudovíta Štúra 
Oboznámenie sa s prácou a životom Ľ. Štúra. 
Garant Múzeum Ľ. Štúra, Štúrova 54, 900 01 Modra, tam aj informácie a udelenie. 
Záznamník možno získať zdarma v rodnom dome Ľ. Štúra v Uhrovci. 
 
OTO Stará Ľubovňa 
Poznávanie prírodných krás časti Spiša a Šariša. 
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Garant KST Stará Ľubovňa. Záznamník 30,- Sk + poštovné. 
Udeľuje, informácie: KST, Mierová 23, 064 01 Stará Ľubovňa, č. t. 0963 4321935. 
 
OTO Senica 
Návšteva 10 povinných a 10 výberových pamätných a prírodne zaujímavých miest. 
Garant RR KST Senica. Záznamník 10,- Sk + poštovné. 
Udeľuje, informácie: OÚ SZTK, Štefánikova 1317, PSČ 905 01 Senica. 
 
OTO Trnava 
Návšteva 10 povinných a 10 výberových miest v pohorí M Karpát a Považského 
Inovca. 
Garant RR KST Trnava. Poštovné. 
Informácie a udelenie: Ľubomír Škumát, J. Slottu 40, 917 01 Trnava, č. t.: 0908 
126938. 
 
OTO Stredné Pohronie 
Návšteva 10 povinných a 8 z 12 výberových miest. 
Garant RR KST Žiar nad Hronom. Zápisník 1 euro + poštovné. 
Informácie a udelenie: Emanuel Krátky, Š. Moysesa 71/4, 965 01 Žiar nad Hronom, 
č. t.: 045/ 6723 815; mobil: 0902 345 935, mail: emankratky@seznam.cz 
 
OTO Spiš 
Návšteva 20 turisticky a historicky zaujímavých miest Spiša. 
Garant RR KST Spišská Nová Ves. Záznamník 20,- Sk + poštovné. 
Udeľuje, informácie: Ing. Emil Pindroch 066 62 Prakovce č. 331. 
 
OTO Šariš 
Návšteva 5 povinných a 20 voliteľných miest. 
Garant RR KST Prešov. Záznamník 20 Sk. 
Udeľuje, informácie: Jirka Mikušová, Nábrežná 10, 080 01 Prešov 
 
OTO Bratislava 
Návšteva 25 povinných a 10 výberových miest. 
Garant sekcia PT. Plní sa priebežne. Záznamník 40,- Sk. 
Udeľuje, informácie:, KST sekcia PT, Junácka 6, 832 80 Bratislava. 
 
Odznaky I V V 
Plnenie podmienok v línii počtu podujatí a počtu kilometrov podľa jednotlivých 
druhov turistiky na základe absolvovania podujatí zverejnených v kalendári IVV. 
Garant: Medzinárodná komisia KST. Zápisník 40,- Sk. 
Informácie, udeľovanie: PaedDr. Peter Hromada, Školská 305/15, 059 34 Spišská 
Teplica 
 
 
 
 
 

mailto:emankratky@seznam.cz�
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Náplň a zásady práce klasifikačných komisií KST. 
 

V zmysle stanov KST je klasifikačná komisia pomocným a poradným 
orgánom KST ako aj nižších (regionálnych) orgánov KST podľa organizačného 
členenia. V rámci svojej kompetencie riadi a usmerňuje prácu KST na úseku 
klasifikácie a výkonnostnej turistiky v zmysle platnej turistickej klasifikácie. 
 

I. Zloženie komisie: 
Klasifikačná komisia KST sa skladá so zástupcov, ktorých do nej delegujú 

jednotlivé sekcie, pracovníka pre úsek OT SR, zástupcu TOM, zapisovateľa, 
hospodára a predsedu komisie. 

V rámci regiónu sa vyžaduje minimálne trojčlenná komisia. V takomto 
prípade je potrebné náplň práce jej jednotlivých členov vhodne kumulovať. Podľa 
potreby si na zasadnutie prizýva aj zástupcov iných komisií (metodická a p.). 

V rámci odborov KST sa ukazuje potreba mať aspoň jedného člena výboru, 
ktorý vedie evidenciu VT a jednotlivých odznakov. 
 

II. Obsah práce klasifikačnej komisie KST: 
− Schvaľuje a eviduje všetky ZC I. st. jednotlivých presunov. 
− Schvaľuje a eviduje všetky ZC s vopred schválenou dokumentáciou. 
− Schvaľuje a eviduje všetky VT I. st. a MVT. 
− Predkladá VV KST návrhy na udelenie titulu “Majster turistiky”, zároveň 

vedie operatívnu evidenciu všetkých nositeľov tohoto titulu. 
− Udeľuje a eviduje odznak Turista všetky stupne. 
− Udeľuje a eviduje VOT všetkých presunov a stupňov. 
− Na základe predložených výsledkov PTZ udeľuje a eviduje I. VT žiactva, 

mládeže a dospelých. 
− Udeľuje a vedie evidenciu udelených odznakov na úseku TOM 
− Jedenkrát ročne vydáva zoznam platných nositeľov MVT a VT I. st., ako aj 

zlatých odznakov jednotlivých presunov. 
− Má číselný prehľad o počtoch nositeľov VT a jednotlivých odznakov 

nižších stupňoch v rámci regiónov. 
− Archivuje dokumentáciu ZC s vopred schválenou dokumentáciou. 
− Úzko spolupracuje s metodickou komisiou, hlavne pomocou prednášok pri 

školeniach, doškoleniach a seminároch ostatných sekcií. 
− Po metodickej stránke riadi výkonnostnú turistiku vo svojej oblasti, hlavne 

usporiadaním aktívu (minimálne 1x ročne) pracovníkov klasifikačných 
komisií, prípadne ich školení. 

− Úzko spolupracuje pri vytváraní podmienok pre nové odznaky. 
− Vysvetľuje sporné prípady. 
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III. Obsah práce klasifikačnej komisie RR KST: 
− Schvaľuje a eviduje v zmysle platnej klasifikácie ZC II. a III. stupňa. 
− Udeľuje a eviduje výkonnostné triedy II. a III. stupňa. 
− Udeľuje a eviduje na základe výsledkov PTZ VT II. a III. st. 
− Jedenkrát ročne spracováva zoznamy nositeľov platných VT a jednotlivých 

druhov odznakov vo svojom regióne. 
− Na základe splnených podmienok doporučuje a predkladá doklady na 

udelenie vyšších typov odznakov, VT a Majstra turistiky. 
− Po metodickej stránke riadi výkonnostnú turistiku vo svojej pôsobnosti, 

hlavne: 
− prednáškami na školeniach, doškoleniach a seminároch, 
− usporiadaním aspoň 1x ročne seminára pracovníkov klasifikácie 

v OT KST, 
− podieľa sa na tvorbe nových oblastných odznakov ako aj 

pripomienkami pri tvorbe zmien v klasifikácii. 
 

IV. Spolupráca komisie na jednotlivých stupňoch 
Vyplýva z organizačného členenia KST a spočíva hlavne v týchto bodoch: 
− KK vyššieho stupňa usmerňuje činnosť KK nižšieho stupňa. 
− KK nižšieho stupňa podáva správu o svojej činnosti a dosiahnutých 

výsledkoch k 31. 12. bežného roku KK vyššieho stupňa ako aj VV KST 
príslušného stupňa v týchto bodoch: 

− číselné stavy VT príslušného stupňa, 
− číselné stavy OT SR príslušného stupňa, 
− číselné stavy ostatných sledovaných odznakov (VOT, Obl. 

odznaky, odznaky za prechody a pod.), 
− stručný komentár k svojej činnosti. 

− KK každého stupňa vhodným spôsobom informuje aspoň 1x ročne o svojej 
činnosti svoje členstvo (Spravodaj, Informácie, tlač a pod.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


