
1 
 

                             KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 
Sekcia lyžiarskej turistiky 

ZÁBORSKÉHO 33, 831 03  BRATISLAVA 
_________________________________________________________________ 

Zápisnica z aktívu Sekcie LT KST s účasťou predsedov komisií lyžiarskej 

turistiky pri RR KST, zo dňa 16.05.2015 

Termín konania: 16.05.2015 o 10.30 hod 

Miesto konania: Ružomberok 

Prítomní:  
za Sekciu LT KST: Ľubomír Škumát, Ing. Alena Beloritová (RR KST Orava) 
ospravedlnení: Ing. Majtner, Ing. Chrapčiak 
za VV KST: Vladimír Gábriš 
za RR KST: Lupták Ján (RR KST LM), Darula Milan (RR KST Liptova), Řiha 
Vladimír (RR KST RK), Gdovec Ján (RR KST Vranou na Topľou), Bileková Anna 
(RR KST Bardejov), Baloghová Želmíra (RR KST Prievidza), Šlauka Zdeno (RR 
KST Žilina) 

 
Vzhľadom k situácií, že na zvolaný aktív prišlo 8 z 37 pozvaných, aktív nebol 

uznášania schopný, na 11.00 hod. bol zvolaný volebných aktív zúčastnených 8 
členov. 

1. Otvorenie, Program – odsúhlasenie 

2. Správa o činnosti sekcie za roky 2014-15 

3. Rozpočet na r. 2015 

4. Návrh rokovacieho a volebného poriadku aktívu sekcie LT  
5. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie  
6. Návrh na zloženie sekcie LT KST 2015 - 2018  
7. Voľba predsedu a členov sekcie LT KST  
8. Školenie cvičiteľov sekcie LT  

9. Klasifikácia v LT 

10. Značenie v LT 

11. Činnosť sekcií LT pri RR KST  
12. Hlavné podujatia na rok 2016  
13. Diskusia rôzne, podnety, návrhy 

14. Uznesenie  

15. Záver 

 

1. Otvorenie 

Aktív sekcie lyžiarskej turistiky otvoril a všetkých zúčastnených privítal v zastúpení 

sekcie LT KST Ľubomír Škumát, zároveň oboznámil zúčastnených s programom, 

ktorý bol odsúhlasený delegátmi aktívu. 

 



2 
 

2.  Správa o činnosti sekcie 

Na zimnom zraze v Bardejove 2.2. 2014 odovzdal predseda sekcie predsedovi KST 

Perhalovi dokumentáciu sekcie s listom, kde sa vzdáva všetkých funkcií a s nimi 

spojenými aktivitami z rôznych dôvodov. Do konania aktívu sa stala zastupujúca 

predsedníčka A. Beloritová. Táto sa po aktívu sekcie, ktorý sa konal v máji 2014 

vzdala funkcie. Aktív mal vyriešiť personálne obsadenie sekcie. Zúčastnilo sa ho 7 

delegátov s hlasom rozhodujúcim. Tento však obsadenie predsedu nevyriešil. 

Činnosť sekcie stagnovala, následne aj tým, že sa nenašiel organizačný team, ktorý 

by usporiadal zimný zraz. 

 

3.  Rozpočet na r. 2015 

Na rok 2015 nám na činnosť sekcie - zasadnutia, organizačný štáb, hlavné podujatia, 

aktív - bolo poskytnutých 400€, dotácia na zimný zraz 5000€, na školenie 

inštruktorov min.  800€ 

 

4.  Návrh rokovacieho a volebného poriadku aktívu sekcie LT 

Rokovací a volebný poriadok KST: 
Mandátová a volebná zlúčená – jednomyseľne schválené.. 
Návrhová komisia –  napíše uznesenie, všetci traja podpísať 
 

5. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie  
volebná a mandátová komisia:  
1.) Gdovec Ján - predseda 
2.) Šlauka Zdenko 
 
návrhová komisia:  
1.) Lupták Ján - predseda 
2.) Baloghová  Želmíra  
3.) Darula Milan 
 

Komisie boli delegátmi schválené. 

 

6. Návrh na zloženie sekcie LT KST 2015 - 2018  
 
Predseda volebnej a mandátovej komisie p. Gdovec Ján predložil návrh, aby delegáti 
rozhodli ako budú prebiehať voľby, verejne alebo tajne. Delegáti odsúhlasili verejné 
voľby. Bol predložený návrh na zloženie sekcie LT: 
Návrh na predsedu sekcie LT KST 2015 – 2018:  
1.) Ľubomír Škumát 
 
Návrh na zloženie sekcie LT KST na roky 2015 – 2018:  
 
1.) Ing. Bernard Majtner – metodik, podpredseda 
2.) Ing. Alena Beloritová – tajomník, prejazdy 
3.) Ing. Vladimír Chrapčiak – značenie zimných trás 
4.) Ľubomír Škumát – klasifikácia, hospodár 
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Pred voľbou predsedu sekcie, kandidát na predsedu Ľubomír Škumát, sa delegátom 
predstavil a predniesol svoju predstavu o smerovaní sekcie: 
 
Dlhodobo pracujem ako klasifikátor, ešte vo federálnej komisii. Po rozdelení štátu 

som bol kooptovaný do sekcie LT za klasifikačnú komisiu. V r. 2010 sa väčšina 

členov sekcie vzdala členstva, aby umožnila sa angažovať aj mladším. Vzhľadom 

neznalosti problematiky vo výkonnostnej turistike mojím nástupcom, som bol 

požiadaný v r. 2012, aby som sa opäť ujal funkcie klasifikátora v sekcii. V sekcii 

pôsobím aj ako lektor. Som tiež držiteľom titulu Majster turistiky.   

 

 Ako si predstavujem prácu sekcie.  

 

Podľa vykonávacieho predpisu č. 6/2011 o sekciách a komisiách sekcie vykonávajú 

servis v príslušných druhoch turistiky a iniciatívne navrhujú riešenie problémov a 

úloh. Sekcie vystupujú vo vzťahu k príslušným komisiám na úrovni regiónov ako 

metodicky usmerňujúca a koordinačná zložka v danom okruhu činnosti. 

 

Sekcia lyžiarskej turistiky KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 

 1. iniciatívne predkladá na riešenie a rieši rozvoj lyžiarskej turistiky v KST, 

 2. realizuje úlohy stanovené orgánmi KST, 

 3. koordinuje prípravu slovenských zimných zrazov turistov, 

 4. zabezpečuje prípravu inštruktorov a starostlivosť o nich, 

 5. spolupracuje s komisiami lyžiarskej turistiky (funkcionármi lyžiarskej turistiky) RR 

KST, 

 6. spolupracuje so sekciou značenia pri zabezpečení lyžiarskeho turistického 

značenia, 

 7. rieši otázky výkonnostnej turistiky v lyžiarskej turistike po línii výkonnostných 

odznakov formou svojho zástupcu v klasifikačnej komisii KST, 

 8. spolupracuje s ekonomickou komisiou pri príprave rozpočtu KST v časti výdavky 

na činnosť sekcie, 

 9. spolupracuje pri riešení otázok podujatí IVV a EWV. 

 

Čiže sekcia by mala v prvom rade napomáhať rozvoju presunu. Školiť inštruktorov a 

cez nich vychovávať ďalších milovníkov presunu. Týchto aj zapojiť do komerčného 

školenia záujemcov z radov verejnosti, ktorým by následne mohli ponúknuť členstvo 

v KST, s poukázaním na jeho výhody. Sám som dostal ponuku od o.z. Na bežky. Je 

to združenie, ktoré chce prilákať laickú verejnosť k aktívnemu pohybu v zimnom 

období, prípadne jej pomôcť k zlepšeniu zručnosti, návykov, techniky, mazania 

a pod. Finančne to pre inštruktora môže byť zaujímavé, nakoľko hodinová sadzba je 

15€. Záujemca zaplatí 27€. Dokonca na otázku či by sa zúčastnili následného kurzu, 

kde by si osviežili naučené zručnosti za 10 eur, všetci opýtaní odpovedali kladne. 

Týchto frekventantov by inštruktori mohli inštruovať o vstupe do KST, kde by mohli 

rozvíjať svoje aktivity. Záujemcovia o kurzy môžu poslať email na 

adresu skola@nabezky.sk 

mailto:skola@nabezky.sk
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 Ďalej by som si chcel vynútiť užšiu spoluprácu s  odbornými komisiami - metodickou, 

značkárskou a klasifikačnou cez kooptovaných členov sekcie a spýtať sa aj komisie 

mládeže, ako si predstavuje našu spoluprácu. Tá je totiž na nule. Taktiež mi chýbajú 

pokyny, snáď aj formou vykonávacieho predpisu, ako vyškoliť lektorov presunu. V 

žiadnom prípade nebudem súhlasiť, aby sme zháňali poriadateľov zrazov. Z 

kompetencií nevyplýva predsedom regionálnych rád, aby sme im boli partnermi. RR 

majú len v sekcii zástupcov (aj to nie všetky) a ich účasť na aktívoch je sporadická. 

Nemajú žiadne rozhodovacie kompetencie, takže nemôžu zaručiť ani to, čo by 

prípadne sľúbili. Partnermi pre nich môžu byť len VV príp. ÚR, alebo VZ. Tam by si 

mali predsedovia RR obhajovať pred zástupcami celej organizácie svoju nečinnosť, 

keď ich členovia určite využívajú aktivity iných RR pri poriadaní zrazov. Sekcia 

vypracovala zoznam poriadateľov zrazov za posledných 20 rokov. Je k dispozícii aj 

na stránke sekcie. 

V dňoch 12. až 15. 2.2015 som sa na pozvanie sekcie LT KČT zúčastnil spolu s 

predsedom KST českého zimného zrazu v Telči. Zrazu sa zúčastnilo 201 turistov zo 

Slovenska z celkového počtu 346 účastníkov zrazu. Najpočetnejšiu skupinu tvorili 

turisti z Oravy, ktorých prišlo na zraz 59. Z toho je tiež vidieť, ako slovenskí turisti 

obľubujú zimné zrazy a neváhajú vycestovať aj do vzdialených oblastí, aby si mohli 

užiť prírodu a spoločnosť priateľov. 

Budúci český zraz sa bude konať 9. až 12.2 2017 v Domažliciach. 

Čo je však na zamyslenie aj pre nás, ktorí nedokážeme zabezpečiť poriadateľov 

zrazov je fakt, že zraz zorganizoval OT, ktorý má len 24 členov. Avšak, ako mi 

povedal predseda odboru Vladimír Mazal, až do príchodu prvých účastníkov zrazu 

všetko dokázal zabezpečiť sám. Z tohto je vidieť, že prvoradá je ochota pustiť sa do 

organizovania takejto akcie. Samozrejme, je potrebné mať dobré kontakty na stupne 

samosprávy. Regióny, kde sa už desiatky rokov nekonali zimné zrazy, by si mali 

spytovať svedomie, že nechcú organizovať zimný zraz, aj keď naň majú ideálne 

podmienky. Ich členovia však využívajú úsilie iných regiónov a zúčastňujú sa 

poriadaných zrazov. A nielen zimných. Mapky počtu poriadaných zrazov nájdete aj 

na stránke sekcie.  

Správy z účasti na českom aktíve sekcie a zo zimného zrazu sú na webovej stránke 

sekcie. 
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7. Voľba predsedu a členov sekcie LT KST  

 

Z Á P I S    Z    V O L I E B 

aktívu sekcie lyžiarskej  turistiky KST 

16. mája 2015 
 

1.) Počet prítomných predsedov sekcií LT RR KST, prípadne ich zástupcov s 
písomným poverením : 8 
Pozvaných predsedov LT RR bolo 37 
Prítomných 8 čo predstavuje 29,6 %  
 

Vzhľadom k situácií, že na zvolaný aktív prišlo 8 z 37 pozvaných, aktív nebol 
uznášania schopný, na 11.00 hod. bol zvolaný volebných aktív zúčastnených 8 
členov. 
 
V zmysle schváleného rokovacieho a volebného poriadku je počet členov s hlasom 
rozhodujúcim je 8. Na schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných t.j. 4 
hlasy.  
 
2.) V zmysle návrhu bolo jednomyseľne hlasované:  

- predseda : Ľubomír Škumát 
- členovia: 

Ing. Bernard Majtner – metodik, podpredseda 
Ing. Alena Beloritová – tajomník, prejazdy 
Ing. Vladimír Chrapčiak – značenie zimných trás 
Ľubomír Škumát – klasifikátor, hospodár 

 
 
Volebná a mandátová komisia konštatuje, že vyššie uvedení členovia boli 
právoplatne zvolení za predsedu a členov sekcie lyžiarskej turistiky KST.  
 
Predseda komisie: Gdovec Ján 
Člen: Šlauka Zdenko 

 

8. Školenie cvičiteľov sekcie LT 

Najbližšia úloha sekcie je vycvičiť inštruktorov pre zimný zraz v B. Štiavnici. Je 

potrebné zistiť záujem a prípadne ponúknuť možnosť ho absolvovať aj záujemcom 

z iných regiónov. 

Skrátený režim, ktorý metodika dovoľuje, vypúšťa niektoré kapitoly, ale povinné časti 

musia byť prebrané, čo predstavuje 35 hodín, 2 lektori, 1 vedúci, ubytovanie, diéty, 

mzda za školenie, účastníci si náklady hradia sami, resp. ich vysielajúca zložka. 

Tento systém vyžaduje na školenie vyslať len takých záujemcov, ktorí vynaložené 

náklady aj zúročia vysielajúcim zložkám. 
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V r. 2012 sa začala pripravovať nová akreditácia inštruktorov. Nebola ujasnená 

koncepcia, takže sa nevedelo, aké typy osvedčení získajú absolventi. Konečne tento 

rok v marci UMK na zasadnutí so sekciami rozhodla, že absolventi kurzov do júna 

2014 musia dostať osvedčenia podľa dovtedajšej legislatívy. Preukazy účastníkov 

pre ročníky 2012 a 2013 boli zaslané vedúcim kurzov až v 20.týždni.. 

Kapitoly školenia nie sú zatiaľ komplexne spracované. Po mailovom dohovore s UMK 

mi bolo sľúbené, že príručku s učebnými textami  pre inštruktorov I. st dokončia 

v priebehu leta. Predpokladám, že bude k dispozícii len v elektronickej forme.  

Momentálne zvládame len školenia inštruktorov I. st., ale chceli by sme skvalitniť 

inštruktorskú základňu aj o školenie inštruktorov II. st. Je potrebné počkať na 

materiály UMK, kde pracujú profesionálni pracovníci športových fakúlt, ktorým 

nie je cudzí náš presunový prostriedok. Nakoľko momentálne pracuje len 

zlomok vyškolených inštruktorov II.st., po upresnení kritérií s UMB chceme 

zorganizovať školenie inštruktorov LT II.st. podľa nových podmienok, 

z ktorých by mohli vzísť noví lektori presunu. V súčasnosti máme k dispozícii 

len jedného, čo je povážlivý stav. Preto žiadame OT a RR o 

predbežné nahlásenie záujemcov o tento stupeň, aby sme ho mohli 

najneskoršie v r. 2016 uskutočniť. Minimálny počet frekventantov je 15. 

 

9.  Klasifikácia v LT 

Klasifikácia , čiže výkonnostná turistika nielen v LT, ale celkovo stagnuje. V LT sa 

vôbec neabsolvujú zápočtové cesty a výkonnostné odznaky si plní len región Prešov, 

aj to len vďaka úsiliu jediného človeka, klasifikátora.  Za rok 2014 im boli udelené 3 

bronzové, 3 strieborné VO a za rok 2015 5 bronzových, 4 strieborné a 3 zlaté VO. Je 

smutné, a to som pozoroval na rôznych zrazoch nielen zimných, že napriek tomu, že 

podmienkou usporiadania zrazu je aj vypravovanie vopred schválenej dokumentácie 

pre plnenie výk. Turistiky, účastníci nemajú záujem si ani potvrdiť účasť na 

jednotlivých túrach. Výkonnostná turistika dáva možnosti trvalý a dlhodobý životný 

štýl, akým spôsobom sa turista bude uberať 15 až 20 rokov v jednotlivých stupňoch. 

VV prijal uznesenie že majstri turistiky sa môžu zúčastniť zrazu bez 

účastníckeho poplatku, bude to za nich hradiť ústredie. V súčasnosti evidujeme 

okolo 77 majstrov turistiky v rámci všetkých regiónov Slovenska. 

Je na uváženie, či okrem MT by bolo vhodné ako motivačný faktor odpustiť 

účastnícky poplatok aj držiteľom zlatých VO v danom presune a danom zraze. 

Menný zoznam držiteľov najvyššieho stupňa VO uverejníme na svojej stránke.  

 

10. Značenie v LT 

Poslal súbor s evidovanými lyžiarskymi trasami (raz podľa čísel a raz podľa oblastí), 

s plánom na rok 2014 a predbežným vyhodnotením spravených vecí a sumu 

vydelenú na značkovanie lyžiarskych trás v roku 2015 (rozpis na regióny doteraz 

nedostal). Zaslané materiály sú prílohou zápisnice. 
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11. Činnosť sekcií LT pri RR KST  
- Vranov nad Topľou – vidí generačný problém, pocit spolupatričnosti k základni 

je predpokladom zrealizovania rôznych akcií a výjazdov 

- Liptov - 3 prechody, posnažia sa rozbehnúť lyžiarsku turistiku 

- Orava – od januára do marca sú na Orave prechody, ktorých sa zúčastňuje 

celé Slovensko, záujem je aj z Čiech, s účasťou od 100 do 900 účastníkov, čo 

je organizačne náročné, ale každá obec to berie ako prezentovanie svojej 

dediny a snaží sa ich realizovať, pod hlavičkou KST je týchto prechodov 

minimum 

- Prievidza – gro 4 akcie v okrese. veľký prechod na Cingli, viaceré prechody, 

chodievame na Oravu...  

- Žilina – 4 akcie, ktoré sú súčasťou kalendára, štartovné sa nevyberá, dáva sa 

knižka 

- Trnava – závislosť na snehu, posledný zraz v 1986, hl. činnosť účasť na 

zimnom zraze a individuálne akcie 

 
 
12. Hlavné podujatia na rok 2016  
Našou hlavnou prioritou a akciou je pomôcť organizátorom zrealizovať zimný zraz. 

Jednak tým, že sme ako prvá sekcia vypracovala pokyny na prípravu a priebeh 

zrazu, a pripraviť inštruktorský káder, ktorý bude k dispozícii na trasách. 

Taktiež sa pripravuje medzinárodný zimný zraz, ktorý bude v Poľsku, kde aj KST má 

záujem sa spolupodielať a kontrolovať prípravu zrazu. 

 

Zimný zraz 2016 je v Banskej Štiavnici, dotácia od KST 5000€. 
 
 
13. Diskusia rôzne, podnety, návrhy 

 

V priebehu zasadania sekcie sa jednotliví zúčastnení priebežne vyjadrovali 

a diskutovali k daným témam, ktoré sú zachytené v jednotlivých bodoch. 

 

Podnety: 

- zverejniť uverejnením držiteľov výkonnostných odznakov presunov na stránke 

sekcie LT KST, požiadať VV o zváženie opatrení na zvýšenie motivácie 

plnenia podmienok vo výkonnostnej turistike napr. zrušením zrazových 

poplatkov  pre držiteľov zlatých výkonnostných odznakov v danom presune 

- z dôvodu organizovania školenia osloviť RR o nahlásenie  záujemcov 

o inštruktorov II. stupňa LT  ešte v tomto roku 

- do konca augusta nahlásiť  akcie do kalendára na budúci rok, aby sa dali do 
rozpočtu kvôli spracovaniu 
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14. Uznesenie z Aktívu sekcie LT KST v Ružomberku zo dňa 16.05.2015 
 
Uznesenie volebného aktívu sekcie LT KST, ktoré je prílohou zápisnice  bolo 
jednomyseľne schválené  a podpísané členmi návrhovej komisie. 
 
 

A.) Berie na vedomie :  

1.) Správu o činnosti sekcie LT.  

2.) Informáciu o konaní 49. zimného zrazu KST, Banská Štiavnica. 

 

B.) Schvaľuje :  
1.) Rokovací poriadok Aktívu LT  
2.) Voľbu predsedu sekcie a členov LT KST  

predseda : Ľubomír Škumát 
členovia: 
Ing. Bernard Majtner – metodik, podpredseda 
Ing. Alena Beloritová – tajomník, prejazdy 
Ing. Vladimír Chrapčiak – značenie zimných trás 
Ľubomír Škumát—klasifikátor, hospodár 
 

 
C.) Ukladá :  
1.) Spolupracovať pri zabezpečovaní hlavných úloh KST  
2.) Vydať a uverejniť na webovej stránke sekcie adresár predsedov komisií LT pri RR 

a odoslať ich predsedom komisií LT RR.  
3.) Zaoberať sa pripomienkami, námetmi a návrhmi komisii LT pri RR KST  
4.) Požiadať VV o zváženie opatrení na zvýšenie motivácie plnenia podmienok vo 

výkonnostnej turistike. 
5.) Aktív navrhuje predsedovi KST udeliť Jozefovi Mitaľovi ďakovný list KST za 

činnosť predsedu sekcie LT KST v rokoch 2010-2014 – nesplnená úloha z aktívu 
konaného v r. 2014. 

6.) Aktív poveruje Vladimíra Gábriša  o oboznámenie VV s príspevkom História 
a hľadanie ďalších organizátorov SZZT, vypracovaného členmi sekcie LT KST– 
nesplnená úloha z aktívu konaného v r. 2014. 

 
 
Návrhová komisia:  
predseda: Lupták Ján  
člen : Baloghová  Želmíra 
člen : Darula Milan 
 
 
Ružomberok 16.05.2015 
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15. Záver 
Záverom novozvolený predseda vyjadril presvedčenie, že spoločnými silami s členmi 
sekcie a predsedami komisií pri RR sa pričinia o rozvoj lyžiarskej turistiky v KST 
a zvýšia počty členov, ktorí si tento spôsob presunu obľúbia. 
 
Zapísal: Ľ. Škumát, Ing. A. Beloritová 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ľubomír Škumát 
predseda sekcie LT KST 


