
Sekcia mládeže KST pracovala v roku 2013 v 7 člennom zložení (zväčša iba v 4 člennom) . 
Zasadnutie bolo oficiálne len jedno a to na jar 2013 a v roku 2014 tak isto.  Zvyšok roka sme 
sa stretávali na zrazoch  či už na letnom v Bratislave , alebo zimnom v Oščadnici a v roku 
2014 v Bardejove.  Zvyšnú časť roku 2013 a v roku 2014 komunikovala SM cez internet. 
Hlavným dôvodom neuskutočnenia ďalších stretnutí SM bol nedostatok financií  na prácu 
sekcie. Zvyšné financie sa používal na výjazdy zástupcov SM na organizačné štáby zrazov. 
V roku 2014 presnejšie 12.4.2014 sa uskutočnil v Ružomberku volebný aktív SM, kde bola 
zvolená nová SM KST. Predsedom sa stal Stanislav Andrási a členmi Maroš Šarvanec, Jana 
Ivanová, Ján Chromík, Štefan Trojan a Erika Fábryová. 

Správa SM KST za rok 2013-2014. 

V minuloročnej evidencii hlásení oddielov TOM bolo registrovaných 47 oddielov TOM KST na 
Slovensku. Tieto oddiely sme sa rozhodli informovať o činnosti KST. Veľa z týchto oddielov 
nie je príslušníkom niektorého oddielu KST a tak budú dostávať informácie priamo zo zdroja.  

Hlavné podujatia SM boli zimné a letné zrazy a MS pretekov PTZ. Letný zraz sa konal 
v Bratislave , kde sa ho zúčastnil rekordný počet tomákov za posledné zrazy. To isté platí aj 
o zimnom zraze v Bardejove, kde bolo 200 tomákov. Posledné zrazy ukázali že je nutné aby 
organizátor zrazu pripravil program pre mládež aj v popoludňajších hodinách , keď sa vrátia 
z túr. Pri nezáujme organizovania celoslovenských letných a zimných zrazov je situácia 
u tomákov trochu lepšia , nakoľko organizovanie zrazu pre mládež je troch jednoduchšie 
z dôvodu nenáročnosti mládežníkov s ubytovaním a aj so stravovaním. A preto 
predpokladáme že zrazy  by nemali byť prerušené ako sa to  rysuje u dospelých. Na letný zraz 
v roku 2014 v Trebišove sa zatiaľ prihlásilo vyše 100 mládežníkov. 

Ďalšou kapitolou práce SM KST sú preteky turistickej zdatnosti mládeže a dospelých. V roku 
2013 sa konalo 5 krajských pretekov (Nitra, Žilina, Trenčín , Prešov, Košice), ktorých sa 
zúčastnilo viac ako 400 pretekárov. Tieto preteky boli postupové a najlepšie hliadky postúpili 
na MS PTZ v Bratislave. Pretek sa uskutočnil pred celoslovenským letným zrazom 
v Bratislave. Súbežne sa s krajskými pretekami  uskutočnili 3 kolá Slovenského pohára a to 
v Bátovciach, Lemešanoch a Turzovke. Víťazi v celkovom hodnotení SK a MS boli nominovaný 
do reprezentácie Slovenska na MM PTZ. Tie sa konali v roku 2013 v Českej republike 
v Orlovej  pri Ostrave. Pretekov sa zúčastnilo vyše 60 pretekárov zo Slovenska. Celoročne sa  
PTZ ročne zúčastňuje  vyše 1200 mládežníkov čo nie ja malý počet. Organizovanie takýchto 
pretekov je náročné na čas aj na financie, bez toho sa preteky nedajú organizovať. SM aj 
organizátori pretekov každý rok bojujú o udržanie pretekov aspoň v takej forme a takom 
počte ako doposiaľ. V roku 2014 sú na pláne len dve kolá Slovenského pohára PTZ. Oproti 
minulému roku bola dotácia pre mládež v roku 2014 krátená dosť výrazne o viac ako 60 %. 
Úroveň z roku 2013 sa nám už určite nepodarí udržať. Najviac nám to poškodí pri 
organizovaní MM PTZ v Bátovciach 13.9.2014, kde nám VV KST v prvom rozpočte 



neodsúhlasila ani cent. To by znamenalo po 5 rokoch pretekov len v Čechách , keď sme sa 
konečne rozhodli organizovať preteky aj na Slovensku,  veľkú hanbu.  

Aktív v Ružomberku zaviazal SM KST aby prerokoval s VV KST možnosť zakúpenia, alebo 
zabezpečania TOM základne . Tá by mala slúžiť pre mládež na možnosť oddielových táborov 
za minimálne náklady (prevádzkové). Ďalej o dialóg s VV KST o samostatnej právnej 
subjektivite SM KST a následne vypracovania zmluvy medzi KST a SM. Niečo podobné ako 
 medzi KČT a Atomom . Toto sa riešilo na zasadnutí VV KST v apríli v Bratislave. Termín 
realizácie je do konca roka 2014. 

Práca s mládežou je náročná a ťažká. Preto sme radi ak sa mládeži niekto venuje. Radi by 
sme dosiahli to, že budeme vedieť ľudí čo sa mládeži venujú nejako motivovať. To je náš cieľ 
do ďalších rokov. Začať by sme mali od nás v KST. Preto verím že mládežníci v KST budú mať 
zelenú. 

 

V Košiciach  dňa 31.5.2014 

 

 

SM KST – predseda Stanislav Andrási 

 

 


