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Vykonávací predpis KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV č. 20/2011 

o identifikačných číslach regiónov, odborov, klubov, členských preukazov a 

kvalifikačných preukazov 

 

čl. 1 

Identifikačné čísla regiónov KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 

 

 Identifikačné číslo regiónu KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej len R) 

prideľuje výkonný výbor KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej len VV). Zoznam 

regionálnych rád spolu s ich číselným kódom prijíma a obnovuje VV uznesením. 

Identifikačné číslo je 3-miestne. Aktuálny zoznam sa uvádza na webovej stránke KLUBU 

SLOVENSKÝCH TURISTOV. Prijatie zoznamu a jeho aktualizáciu je sekretariát KLUBU 

SLOVENSKÝCH TURISTOV povinný uvedeným spôsobom zverejniť do 30 dní od prijatia 

príslušného uznesenia. 

 

čl. 2 

Identifikačné čísla odborov a klubov KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 

 

 Identifikačné číslo odboru KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV alebo klubu 

KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej len OaK) prideľuje príslušný R. Číslo je 6-

miestne. Prvé 3 miesta sú zhodné s identifikačným číslom príslušného R. Ďalšie 3 miesta 

tvoria poradové čísla OaK vedené v evidencii daného R. V prípade, že OaK zanikol, jeho 

číslo sa už nepoužíva pre iný, nový OaK. 

 

čl. 3 

Identifikačné čísla členských preukazov KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 

 

 Identifikačné číslo preukazu prideľuje OaK pri vypísaní preukazu člena. Číslo je 10-

miestne. Prvú, 6-miestnu, časť identifikačného čísla preukazu tvorí identifikačné číslo 

príslušného R a identifikačné číslo príslušného OaK. Posledné 4 číslice sú zhodné 

s číslovaním v evidenčných knihách členov, ktoré vedú OaK. Posledné štvorčíslie sa prideľuje 

spôsobom 0001, 0002, 0003, atď. V prípade, že členstvo bolo u niekoho z rôznych dôvodov 

ukončené, číslo jeho preukazu sa už nepoužije pre iného člena.  

 

čl. 4 

Identifikačné čísla kvalifikačných preukazov 

 

 Identifikačné číslo kvalifikačného preukazu prideľuje učebno-metodická komisia 

KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV. Pre každú špecializáciu i triedu platí osobitné 

identifikačné číslo kvalifikačného preukazu. 

 

 vzor: LT/III/01/17 

 

1. údaj – druh turistiky (špecializácia) 

2. údaj – kvalifikačný stupeň 

3. údaj – poradové číslo absolventa v danom druhu turistiky v kalendárnom roku 

4. údaj – kalendárny rok 
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 Skratky u 1. údaja sa používajú nasledovné: 

 

 PT – pešia turistika 

 LT – lyžiarska turistika 

 CT – cykloturistika 

 VhT – vysokohorská turistika 

 VT – vodná turistika 

 TM – turistika mládeže 

 JT – jazdecká turistika 

 Z – značenie 

 R – rozhodca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tento vykonávací  predpis prijala Ústredná rada KLUBU SLOVENSKÝCH 

TURISTOV 22. septembra 2012 a nadobudol účinnosť 23. septembra 2012. Zmenu 

vykonávacieho predpisu prijalo Valné zhromaždenie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 

25. marca 2017 a nadobudla účinnosť 26. marca 2017. 

 

 

   

 

  Teodor Chudý         Peter Dragúň 

podpredseda KST          predseda KST 

 


