
 

 

SEKCIE KST - správa o činnosti za rok 2016 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEKCIA PEŠEJ TURISTIKY 

pracuje v zložení: 

Jindrich Racek, Zuzana Jendželovská, Jozef  Kalamen, Svetozár Krno,  Štefan  

Mužík, Alexander  Ollé, Pavol Sitek, Dušan Reiser, Peter Hrdlička.  

 

Činnosť sekcie za rok 2016 

 

 

Sekcia sa podieľa sa na zabezpečovaní a príprave hlavných podujatí KST, ktorých je šesť:  

- 53. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, sa uskutočnilo na Slovensko – Česko - 

Moravskom pomedzí pri príležitosti 95.výročia vydávania časopisu Krásy Slovenska. 

Stretnutia sa zúčastnil predseda KST p. Peter Dragúň, predseda sekcie PT KST Jindrich 

Racek, Hostia za KČT pani Valentová a za sekciu PT KČT p.Ladislav Tomáš a členivia 

sekcie PT KST – Zuzana Jendželovská, Pavol Sitek a Štefan Mužík. Podujatia sa zúčastnilo 

cca 1500 ôčastníkov. 

 - 63. SZT KST a 47.stretnutie TOM a 1. medzinárodný letný zraz. Otvorenie zrazov sa 

uskutočnilo v areály hotela Freud za účasti cca 400 turistov, za účasti zástupcov turistov 

z Vyšegratskej štvorky. Na podujatí sa podieľalo –KČT, KST, MTSZ a PTTK. Za hostí 

prehovorili za KČT – Ing. Zdeněk Cabalka, KST – Ing. Peter Dragúň, MTSZ – Mark Tassy, 

námestník hejtmana Moravsko –Slezského kraja Ivan Strachoň, starosta Ostravice  Miroslav 

Mališ, starostka obce Staré Hámry Eva Tořová a za usporiadeteľov org.štábu Petr Holuš. 

Celkove sa podujatia zúčastnilo 525 účastníkov z toho 320 z KST, 142 jednodňových. 

Účasť TOM – 147 z toho 60 z KST a 87 z KČT. Podujatie bolo veľmi dobre pripravené. 

Budúcoročný letný zraz sa uskutoční na Duchonke. 

- 2. stretnuie na Štefánikovej chate pripravila Spoločnosť M. R. Štefánika – Klub pri Dome 

Matice slovenskej v Liptovskom  Mikuláši , Klub slovenských turistov. K podujatiu sa 

postupne pridali ďalší spoluorganizátori Obecný úrad a Železiarne Podbrezová, Horská služba 

Nízke Tatry – Juh. V tomto roku pribudli Okresný úrad a mesto Brezno a Mikroregión 

Chopok – Juh. Sztretnutie sa uskutočnilo16.07.2016. Aj napriek zlému počasiu sa stretnutia 

zúčastnilo 60 účastníkov. 

- 8. stretnutie priaznivcov KST sa uskutočnilo v Spišskom Bystrom. Napriek veľkému úsiliu 

organizátorov, ktoré vynaložili na prípravu podujatia im počasie naozaj neprialo, čo bolo 

príčinou slabej účasti na stretnutí pri s výstupom  na Kozí kameň 1255m.n.m. Podujatia sa 

zúčastnilo 47 účastníkov. 9.ročník stretnutia  - sa uskutoční v Západných Tatrách na Zverovke 

a Ťatliakovej chate. 

- 3. ročník Chodníkom J.D.Matejovie Otvorenie podujatia sa uskutočnilo o 9:00h pred 

LNCH príhovormi riaditeľa lesného závodu Ing. Igora Zboju, vedúceho lesnej správy Mútne 

Ing. Rudolfa Traja, riaditeľky LD múzea Zvolen Mgr. Ľudmila Miľanová, Mgr. Miriam 

Turayová starostovia obcí Oravské Veselé Ing.Albín Maslaňák a Mútne p.Marian Murín za 

KST Jindrich Racek.     Prechod sa uskutočnil chodníkom z Randovej LNCH Pilsko cez 

Dudovú na vrch Pilsko a okruhom späť na Randovú, kde si účastníci užili aj prvý sneh. Trasa 

mala dĺžku 12km s prevýšením 677m. Podujatia sa zúčastnilo cca 100 účastníkov. V roku 

2017 sa uskutoční stretnutie  pri Bošáci (Haluzická tiesňava). 

Na príprave  podujatí sa sekcia zúčastnila na 10 organizačných štáboch. 

 



 

      Pri sekcii  pracuje komisia expedičnej turistiky a netradičných cestovateľov, ktorá v apríli 

usporiadala stretnutie s prednáškami a premietaním filmov z nenarušených alebo málo 

navštevovaných oblastí. Už 30.stretnutie sa uskutočnilo v Bratislave  na Fakulte 

elektrotechniky a informatiky STU v areáli Mlynskej doliny v Bratislave od 10:00 do 19:00, 

kde sa predstavilo desať prednášajúcich.  Na podujatí boli premietnuté filmy z okolia Bajkalu, 

Etiopie, Alijašky a Yukonu, USA, Karpatský oblúk. Na záver sa uskutočnil krst knihy 

Monzúnový Sečuán a čínský sever.  Podujatie sa veľmi vydarilo. 

 

Plnenie odznakov TTO: 

 Cesta hrdinov SNP -  v roku 2016  sa zúčastnilo 18 turistov na splnení podmienok Cesty 

hrdinov SNP, odznaky I. – III. Stupňa. Z toho: 1 účastník získal I. stupeň,                                                                     

1- účastník získal  II. stupeň, 2 účastníci získali I. a II. stupeň,  9 účastníkov  na etapy splnilo 

celú trasu, 1 účastník na etapy splnil celú trasu v roku 2016, 4 účastníci (nečlenovia KST) 

 v máji 2016 naraz splnili celú cestu. Prehľad po regiónoch:  

  z RR Prešov                    - 9 účastníkov 

    RR Košice                    - 2 účastníci 

    RR Svidník-Stropkov  – 1 účastník 

    RR Michalovce             - 1 účastník 

    KČT                              - 1 účastník 

    nečlenovia KST            - 4 účastníci 

 

Hrady a Zámky Slovenska  splnili 3 účastníci 

1- z RR Žilina 

2- z RR Martin 

 

Za Krásami Slovenska splnili 4- účastníci z RR Martin 

 

Na požiadavku  RR Prievidza sekcia pešej turistiky  uskutočnila školenie Inštruktorov 1. 

stupňa v Prievidzi v dňoch 13.05. – 16.05.2016. podľa kvalifikačného systému pre pešiu 

turistiku. Na školenie bolo prihlásených 17 účastníkov z ktorých sa 7 účastníkov 

ospravedlnilo, lebo museli ísť do práce, bola im zrušená dovolenka. Treba sa zamyslieť ako 

riešiť školenia Inštruktorov 1, ak chceme mať vyškolených vedúcich podujatí. Navrhujeme 

organizovať základnú časť školenia, spoločnú pre všetky sekcie, po regiónoch (úspora 

cestovných nákladov), odbornú časť po regiónoch  jednotlivé presunové  sekcie môžu 

doškoliť samostatne. Sekcia navrhuje prispieť na ubytovanie 10€ a na  stravné prispieť 50% 

 

Úzko spolupracujeme so sekciou PT KČT , kde si vymieňame skúsenosti pri organizovaní  

turistických podujatí, kvalifikácií, klasifikácií. 

 

Rok 2017, hlavné podujatia pešej turistiky: 

- 54. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska - Svidník/Čierna Hora, 26.- 28.05.2017, 

hlavný organizátor KST Beskyd Svidník. 

- 64. celoslovenský zraz KST, 48. stretnutie TOM a 2. medzinárodný letný zraz turistov krajín 

V4, Duchonka, 06.- 9.07.2017 (stretnutie TOM už od 3.7.), organizátor RR KST Topoľčany. 

- 3. Štefánikovské stretnutie turistov a členov HS na Chate MRŠ, 14.7.- 16.07.2017 

- 62. obnovený Národný výstup na Kriváň (NVK), ATC Račkova dolina, 18.– 20.08.2017 

- 9. stretnutie priaznivcov KST, Roháče/Chata Zverovka-Ťatliakova chata, 15. – 17.09.2017, 

organizátor KST Orava Dolný Kubín.  

- 4. Chodník J.D.Matejovie, Bošáca/Haluzická Tiesňava, 20.-22.10.2017, spoluorganizátor   



RR KST Trenčín. 

Výhľad na rok 2018, hlavné podujatia pešej turistiky: 

- 55. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska pripraví RR KST Rožňava, náučný 

chodník „Turecká“ , miestom stretnutia bude vrch Turecká (953 m n.m.), 25.- 27.05.2018 

-  65. celoslovenský zraz KST a 49.stretnutie TOM –  prihlásil sa  TJ Bezovec Piešťany, zraz 

chcú pripraviť  v termíne 02.- 08.07.2018 

- 4. Štefánikovské stretnutie turistov a členov HS na Štefánikovej chate,  20.-22.07.2018 

- 63. obnovený výstup na Kriváň, 17.-19.08.2018 

- 10. stretnutie  priaznivcov KST, Skalka, organizátor RR Banská Bystrica, 14.-16.09.2018 

- 5.  Chodníkom J.D.Matejovie, LNCH Kulháň, 19.-21.10.2018 

- - - 

 

Sekciu čaká generačná výmena. Snaha terajšieho predsedu nájsť nových ľudí ochotných 

pracovať v sekcii zatiaľ nebola úspešná. 

...................................................................................................................................................... 

 

SEKCIA CYKLOTURISTIKY 

 

Zvolanie aktívu Sekcie  

Predseda sekcie CT Ernest Rusnák mal dlhodobé zdravotné problémy a nemohol sa 

dostatočne venovať práci v sekcii, preto sa rozhodol odstúpiť. V marci sa v Ružomberku 

úspešne uskutočnil  aktív Sekcie cykloturistiky, na ktorom došlo k obnove zloženia (výboru) 

sekcie a bol zvolený nový predseda sekcie. Sekcia aktuálne pracuje v zložení: 

PREDSEDA 

Peter Zöld, zoldies@zoznam.sk, +421905316020, Hronský Beňadik 966 53, Stráň 170 

ČLENOVIA: 

Juraj Nedorost, juraj@nedorost.sk, +421904375092,  Žilina 010 01, Štrková 10/A 

Róbert Fajta, fajtabra@mail.t-com.sk, +421907227379, Likavka 297, 034 95 

Kamil Klimčík, kamilklimcik@gmail.com, +421944489843, Tvrdošín 23/15 

Ladislav Bimbo, lacobimbo@gmail.com, +421905733048, Bratislava, Tupolevova 7 

 

38. zraz cykloturistov KST, Pieniny – Červený Kláštor, 25.-28.8.2016 

Na 38. ročník cyklozrazu KST, ktorého organizátorom bola regionálna rada KST Stará 

Ľubovňa, sa milovníci jazdy na bicykloch zišli v prekrásnom prostredí Pienin, s centrom 

zrazu v areáli kúpeľov Červený Kláštor – Smerdžonka. Vzhľadom na rekordných 474 

oficiálne registrovaných  účastníkov, niektorí sa museli ubytovať za hranicou, našťastie len 

cez most, v poľských Nižných Sromowcach. Pre účastníkov bol pripravený bohatý športový, 

ale aj kultúrny program. Každý deň bola možnosť výberu z dvoch cyklotrás: Najväčší záujem 

bol o tzv. Ľubovniansku trasu (73 km, 294 účastníkov), s návštevou Ľubovnianskeho hradu, s 

krásnym pohostením od pani starostky v obci Jarabina, a zastavením sa na pútnickom mieste 

na Hore Zvir. Druhá najväčšia účasť bola na tzv. Ružbašskej trase (67 km, 166 účastníkov), tá 

viedla cez hrebeň Spišskej Magury a príjemné privítanie s pohostením tu cykloturistom 

pripravili starosta obce Toporec a OZ Ružbašský prameň vo Vyšných Ružbachoch. Keďže 

počas troch dní bola obloha bez mráčka, veľmi padla vhod dvojhodinová prestávka na 

prehliadku kúpeľov Vyšné Ružbachy a kúpanie sa v miestnom kráteri. Záujem však bol aj 

o tretiu, kratšiu a ľahšiu trasu (44 km, 155 účastníkov) cez Veľkú Frankovú, okolo priehrady 

na Czorsztyňskom jazere a hradu Niedzica v Poľsku, s návštevou infocentra PIENAP-u v 

Spišskej Starej Vsi. Najkratšiu trasu (24 km) cez Lesnícke sedlo, Lesnicu a Prielom Dunajca 

absolvovalo 78 cyklistov. Na pešie trasy (výstup na Tri Koruny, Lesnica) sa nahlásilo 60 

turistov. Mnohí cyklisti sa pohybovali aj samostatne, o tom štatistiky nie sú. Vekový rozdiel 
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medzi najmladším a najstarším účastníkom cyklozrazu bol 78 rokov. Najväčšia výprava bola 

z Oravy – 39 členov KST Nižná. O kultúrny program sa v najväčšej miere (okrem vystúpenia 

folklórneho súboru) podieľali naši členovia pod vedením Veroniky Boďovej, za čo im patrí 

obrovská vďaka. Trocha netradičným spôsobom dokázali zabaviť skoro 500 účastníkov. 

Posledný deň podujatia sa v areáli kúpeľov konala Rímskokatolícka svätá omša v prírode. 

Zvláštne poďakovanie patrí pánovi Jánovi Korčákovi a jeho manželke za vytvorenie 

výborných podmienok v priestoroch nedávno obnovených Kúpeľov Červený Kláštor – 

Smerdžonka. A že sa taká veľká akcia zaobišla bez vážnejšieho úrazu? Vďačíme za to 

disciplinovanosti všetkých a výdatne pomohla aj dopravná polícia z okresov Kežmarok a 

Stará Ľubovňa, ktorá úspešne zvládala presun početného pelotónu aj po ceste 1. triedy.  

Samozrejme, nešlo by to bez sponzorov. Pomohli nám: Prešovský samosprávny kraj, 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, OOCR Severný Spiš Pieniny, 

Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica, Chata Pieniny Lesnica, Mesto Stará Ľubovňa, Obec Toporec, 

Obec Jarabina, Obec Červený Kláštor, OZ Ružbašský Prameň, Pivovary Topvar, a.s., 

Nestville Distillery, Tatranská mliekáreň a.s., Goralský dvor Haligovce, Správa Pienap-u, 

Ľubovniansky hrad. Všetkým partnerom ešte raz ďakujeme.  

Na záver chcem v mene 9 členného organizačného štábu (Pavel Mrug – predseda, Jaroslav 

Macko – podpredseda, Jana Duračinská – ekonomika, Milan Malý – vedúci trás, Dana 

Joštiaková – propagácia, Veronika Boďová – kultúra, Ján Staš – člen, Peter Zöld – predseda 

sekcie cykloturistiky KST, Vladimír Gábriš – zástupca výkonného výboru KST) všetkým 

účastníkom poďakovať za rešpektovanie našich pokynov, vzájomnú ohľaduplnosť a celkove 

úžasnú atmosféru.  Pavel Mrug, predseda RR Spišská Nová Ves 

 
Zasadnutie výboru sekcie CT KST v Likavke, 05.11.2016 

Bolo dohodnuté zorganizovať  v máji vo Vyhniach školenie inštruktorov I. stupňa, v 

spolupráci s predsedom UMK  M. Belásom. Podmienkou je minimálne 15 účastníkov. 

Odzneli informácie o výške požadovaných finančných prostriedkov pre S CT z rozpočtu KST,  

o priebehu 38. zrazu cykloturistov v Červenom Kláštore (viď vyššie, správa P.Mruga), 

o príprave  39. zrazu cykloturistov vo Vyhniach - výber trás, ich dĺžka a zabezpečenie. 

V diskusii Róbert Fajta informoval o záznamníkoch „Cesta okolo sveta“ a „Cyklovrcholy“  - 

možnosť získať bronzový, strieborný a zlatý, po predložení vyplneného záznamníka.  Juraj 

Nedorost informoval o vypracovanom projekte „Okolo Slovenska cykloturistov“. Zámer treba 

ešte dopracovať aby sa dal úspešne realizovať.  Kamil Klimčík navrhol vyrobiť  pre tím 

členov výboru tričká s označením a pozval prítomných na jubilejný 50-ty ročník Okolo Tatier.  

Peter Zöld predložil nový model cykloturistickej ligy. Na záver bolo prijaté uznesenie: 

Výbor sekcie schvaľuje plán činnosti na rok 2017 a rozdelenie úloh jednotlivým členom. 

 

PLÁN ČINNOSTI SEKCIE CYKLOTURISTIKY NA ROK 2017 

4. marec 2017, Likavka - zasadnutie výboru sekcie CT KST a predsedov regionálnych rád pre 

cykloturistiku. 

12. - 14. máj 2017, Vyhne - školenie inštruktorov I. stupňa pre cykloturistiku 

31.08. - 03.09.2017, Vyhne  - zasadnutie výboru S CT počas  39. zrazu cykloturistov KST 

28.10.2017, Rajecké Teplice - zasadnutie výboru sekcie CT KST   

  
............................................................................................................................................... 

 
SEKCIA VODNEJ TURISTIKY 
pracuje v zložení: 

Jozef Šoffa,  Jozefína Koščíková - tajomníčka (kooptovaná  aktívom Sekcie  VT v novembri 2016), 
Ladislav Cechlár - metodik; Štefan Bárány, Martin Blahuta - slovenský výbor TID; Jaroslav Baran, 



poverený zastupovať KST v agende malých vodných elektrární; Milan Gacík – www.kajakar.sk;  Martin 
Čajagi, Milan Poliak. 
  

J Šoffa: Činnosť vo vodnej turistike má v našej republike čoraz viac limitov. Prevoz lodí, prístup 
k vode, plynulosť splavu - všetko je na Slovensku komplikovanejšie, než bolo v minulosti. Na Hrone aj 
na ďalších tokoch pribúdajú malé vodné elektrárne (MVE) skracujú sa úseky plavby, pribúda nutnosť 
prenášania lodí. Je dobre, že sa KST zaslúžil o prebudenie verejnej mienky, len či už nie je neskoro... 
Všetky ohlásené stavby MVE treba pripomienkovať, má na to poverenie Jaro Baran, ktorý sa aj 
zúčastňuje pojednávaní. Všade, kde už stojí MVE, sú problémy – zanášanie koryta, koncentrácia 
toxických splodín, pokles vody. V poslednom období sa podarilo výstavbu aspoň trošku pribrzdiť. Aj 
tak mnohí vodáci cestujú splavovať radšej  do zahraničia. Vodácka sezóna začína koncom marca, 
kalendár vodáckych podujatí sa finalizuje niekedy vo februári,  je problém nahlásiť podujatia do 
kalendára KST, ktorého  uzávierka je pol roka predtým. už v septembri. Záujem o vodnú turistiku 
neklesá, len počet registrovaných sa zmenšil. Mnohí nemajú záujem stať sa členmi KST, aj keď sekcia 
sa snaží ponúknuť výhody klubovej príslušnosti, napr. inštruktorské kurzy. Organizujeme letné školy 
kanoistiky. Sú určené pre úplných začiatočníkov, naučia sa základy. Potom tých, čo majú záujem, 
prizveme na školenie inštruktorov.  
 
Aktív vodákov bol na Kubínskej holi, v termíne 25. – 27.11.2016. Výber z prednesených správ: 
Správa o činnosti  sekcie vodnej turistiky, Jozef Šoffa, predseda 
Sekcia sa schádza 3 x  do roka + aktív; nedostatok ľudí na dobrovoľnú prácu; legislatívne veci v KST 

nemá kto riešiť, chýba právnik;  na  činnosť  sa sekciám  prideľuje málo prostriedkov – na školenie 

cvičiteľov bolo pridelených 700,- €, na činnosť 800,- €, na zraz vodákov sekcia žiadala 1000,- €, 

pridelených bolo len 200,- €! , na TIDku – bolo pridelených 300,-€ 

Sekciu VT čaká generačná výmena, je potrebné nájsť pokračovateľov, J Šoffa  vyzval na predloženie 

návrhov na predsedu SVT – oddiely majú navrhnúť kandidáta a s jeho súhlasom kandidatúru poslať 

na sekciu. Vývoj na Slovensku - spojili sa slalomári a rýchlostná kanoistika, sekcia by mala osloviť 

slovenskú kanoistiku,  získať čo najviac informácií o vodákoch a vodáckych aktivitách a podchytiť ich 

na jednotnej platforme. Na návrh predsedu bola do sekcie na funkciu tajomníčky kooptovaná ing. 

Jozefína Koščíková, členka KST Kremenec Strážske. Kontaktná adresa: Dlhá 526, 093 01 Vranov n/T., 

mail.: finkako@gmail.com, mob.0905 533 157. 

Správa z činnosti Metodickej komisie sekcie vodnej turistiky – Ladislav Cechlár 

v rokoch 2015 a 2016 sa v troch častiach uskutočnilo školenie inštruktorov vodnej turistiky I. triedy 
podľa novej akreditácie. Školenie úspšne absolvovalo 26 frekventantov.  Inštruktori vodnej turistiky 
zorganizovali tri týždňové Letné školy kanoistiky 2x Dunajec, 1x  Salza  
Výkonný výbor KST na návrh sekcie VT schválil postup preregistrovania cvičiteľov a inštruktorov, 
vyškolených podľa pôvodnej akreditácie: udelenie kvalifikácie inštruktora vodnej turistiky I. stupňa 
podľa novej akreditácie  tým aktívnym cvičiteľom vodnej turistiky III. triedy, ktorí absolvovali školenie 
cvičiteľov v posledných desiatich rokoch a majú platnú kvalifikáciu podľa starej akreditácie. 
Podmienkou je absolvovanie všeobecnej časti vzdelávania (spoločnej pre všetky sekcie), napísanie a 
obhájenie diplomovej práce a záverečné písomné skúšky zo všeobecnej športovej teórie. 
Inštruktorom vodnej turistiky II. stupňa je možné uznať kvalifikáciu inštruktorov vodnej turistiky III. 
stupňa, ak sa zúčastnili školenia inštruktorov podľa novej akreditácie vo funkcii lektorov (nie 
školiacich sa účastníkov. Uvedený postup bol odkonzultovaný s predsedom UMK M. Belásom. 
Inštruktorom vodnej turistiky II. triedy (podľa starej akreditácie) a cvičiteľom vodnej turistiky III. 
triedy (podľa starej akreditácie)  budú vymenené preukazy. Je potrebné zaslať scan alebo fotokópiu 
starého preukazu Cechlárovi. 
Cvičitelia  vodnej turistiky III. triedy podľa starej akreditácie môžu získať kvalifikáciu inštruktora 
vodnej turistiky podľa novej akreditácie. Je potrebné prihlásiť a absolvovať tie časti vzdelávanie, 
ktorými sa líši stará a nová akreditácia - doštudovať všeobecnú športovú teóriu, úspešne  spraviť 

http://www.kajakar.sk/
mailto:finkako@gmail.com


písomný test, napísať a obhájiť diplomovú prácu s témou týkajúcou sa vodnej turistiky a zúčastniť sa 
záverečného seminára. 
Bol aktualizovaný starý zoznam inštruktorov, z roku 1994, zámerom sekcie je pripraviť prehľad 
aktívnych inštruktorov po jednotlivých povodiach.  
Správa z činnosti Komisie  ochrany prírody  S VT. Komisia robí legislatívne kroky na ochranu vodných 

ciest a ŽP. Jaroslav Baran informoval o vývoji schvaľovacích a rozporových konaní  ohľadom výstavby 

jednotlivých MVE,  ktorých sa zúčastňuje s poverením zastupovať KST. 

Správa z činnosti Výboru tid.sk. 
Š. Bárány zhodnotil priebeh 61. ročníka  medzinárodnej plavby po Dunaji TID 2016. Medzinárodný 
konvoj plavidiel tvorili vodáci z 11 krajín, celkove 97 účastníkov, z toho 14 zo SR a 12 z ČR. Ako bolo 
konštatované na konferencii TID v rakúskom Gmunden (čo avizuje, že v budúcom roku 2017  bude 
plavba  pod „patronátom“ Rakúšanov. Všetky tri táboriská  na slovenskom úseku  - Bratislava, 
Gabčíkovo aj Komárno boli zabezpečené k spokojnosti,   počas samotného splavovania neboli žiadne 
komplikácie, ani mimoriadne udalosti.  Nasledujúca konferencia bude v nemeckom 
Erlau, organizátorskú štafetu preberie nemecký klub DKV.  
 

.................................................................................................................................................... 

SEKCIA LYŽIARSKEJ  TURISTIKY  

pracuje v zložení: 

Ľubomír Škumát - predseda, zároveň aj klasifikátor a hospodár 

Bernard Majtner - podpredseda, metodik 

Alena Beloritová - tajomník, prejazdy; 

Vladimír Chrapčiak - značenie lyžiarskych trás 

 

Správa Sekcie lyžiarskej turistiky pre účastníkov VZ 2017 
V prvom rade by som chcel ospravedlniť členov sekcie za neprítomnosť, nakoľko dvaja z nás 

sme v termíne VZ mimo republiky a tretí sa ospravedlnil z pracovných dôvodov. 

V predchádzajúcej správe na XVII VZ minulý rok v Žarnovici bolo optimisticky uvedené, že 

práca sekcie LT sa začína rozbiehať. Platí to len čiastočne. Hlavná časť činnosti je na 

organizovaní akcií odbormi turistiky, pri väčších akciách vďaka súčinnosti s regionálnymi 

radami a zložkami samosprávy. Nemalú úlohu v našom presune pri bilancovaní sezóny 

zohráva aj počasie. To, že sú OT, ktoré dokážu zorganizovať akciu je viac než chvályhodné 

a zaslúži si uznanie a ocenenie aj samotného VZ. Všetkým organizátorom akcií patrí  naša 

vďaka.  

Činnosť sekcie je tak obmedzená len na metodickú pomoc a zvyšovanie klasifikácie 

vytipovaných členov KST odbormi turistiky, príp. RR. Taktiež môžeme pomôcť 

skúsenosťami novým regiónom pri organizovaní zimných zrazov. Tento rok sme ponúkli 

zorganizovať školenie inštruktorov LT pre potreby zrazu, avšak organizátori necítili potrebu 

preškoliť vedúcich túr. Títo síce mali roky praxe, ale na zrazoch bývajú špecifické 

podmienky. Množstvo účastníkov s rôznou skúsenosťou v presune môže vyvolať nežiadúce 

komplikácie, na ktoré upozorňujeme na školeniach, aby sme tomu predchádzali. Vzhľadom 

na túto skutočnosť sme chceli využiť situáciu a usporiadať školenie pre záujemcov z radov 

KST, ale pre malý záujem by to bolo neefektívne. 

Naďalej sa budeme snažiť sprostredkovať našim inštruktorom LT spoluprácu s o.z. Na bežky, 

kde majú možnosť na komerčnom základe naučiť záujemcov základy bežeckého lyžovania 

a následne im ponúknuť účasť na akciách KST, prípadne členstvo v KST.  

Výkonnostná turistika. V súčasnosti sa praktizuje len forma po línii výkonnostných odznakov, 

kde sa dajú plniť podmienky aj jednodňovými akciami, čo je podstatne jednoduchšia forma 

ako po línii zápočtových ciest. Je povinnosťou organizátorov zrazov dať si schváliť vopred 

vypracovanú dokumentáciu ZC, čo účastníkom zrazu veľmi uľahčuje plnenie podmienok ZC, 



ako pravidelný účastník zimných zrazov aj cyklozrazov pozorujem, že o to záujem nie je. Na 

poslednom zimnom zraze ma s požiadavkou potvrdenia zápočtovej cesty oslovila len jedna 

turistka z Prievidze.  Pokiaľ KST má záujem, aby sme boli nielen rekreačná, ale aj športová 

organizácia, je potrebné nájsť motivačné činitele. Výkonnostnú stránku by sme nemali 

zanedbávať aj preto, lebo to môže byť motivačný faktor pre mladých, aby sa vo zvýšenej 

miere zúčastňovali na náročnejších fyzických aktivitách.  

Zorganizovať aktív sekcie  za takýchto podmienok by bolo len plytvanie financií, ktoré sa 

môžu využiť radšej na nákup výstroje pre niektoré TOMy, kde sa evidentne venujú presunu 

v zimnom období. 

Práca s mládežou. Vyškolili sme 1 inštruktora LT II.st., ktorý pracuje s mládežou. Tu vidím 

veľké rezervy, aj problémy, ktoré sa môžu javiť ako v súčasnosti neprekonateľné. Je 

minimum odborov, kde sa TOMy venujú lyžiarskemu presunu. Dôvod: absentujú prostriedky 

na zakúpenie lyžiarskej výstroje. V Čechách je situácia podstatne optimistickejšia. 

V Beskydách stoja na bežkách už deti predškolského veku,  KČT má  cvičiteľov 

v mládežníckom veku. Ak vychádzam z čísel zrazu v Bardejove 2014, síce sa zúčastnilo 191 

členov TOM, ale v prvý deň absolvovalo lyžiarsku stopu len 41 a druhý deň dokonca len 20 

členov... 

Poriadanie zrazov. Znovu apelujem na zástupcov tých regiónov, ktoré majú ideálne terénne 

podmienky  na zimnú turistiku, dostatok ubytovacích kapacít a dokážu ponúknuť aj kultúrno-

poznávaciu činnosť v prípade nepriaznivého počasia, aby sa uchádzali o prípravu zimného 

zrazu. Fakt, že usporiadanie zrazu môže mať pre organizátorov zaujímavý finančný efekt si 

dokážete zrátať aj sami, keď za posledné roky sa účasť na zimných zrazoch pohybuje vysoko 

nad tisíc účastníkov. V roku 2018 pripravia zraz Kysučania, konkrétne obec Oščadnica, 

želáme si aby sa čo najskôr prihlásil región alebo miestny klub, ktorý sa podujme pripraviť 

zraz v roku 2019. 

Ešte jedno číslo na záver: na obnovu lyžiarskeho značkovania a na značkovanie nových 

lyžiarskych trás za rok 2016 išlo 449 EUR. Plán na rok 2017 bude schválený na aktíve 

značkárskej komisie 18.-19.3.2017. Za sekciu LT Ľubomír Škumát, 13.3.2017 

  

................................................................................................................................................ 

 

SEKCIA VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY 

pracuje v zložení: 

Vojtech Jeremiáš, Štefan Hudák, Vladimír Gábriš, Ján Klučka, Ján Lupták, Mikuláš Letavay, 

Marek Pehanič. 

  

V júni 2016 bol ukončený kurz inštruktorov VhT II. stupňa, následne sa konal 49. ročník 

zrazu vysokohorských turistov KST. Zúčastnilo sa ho 245 turistov z 36 oddielov, zraz bol 

veľmi úspešný. Dve skupiny uskutočnili hrebeňové prechody ku zrazu – Malá Fatra, vedúci J. 

Dlábik, 13 účastníkov; Nízke Tatry, vedúci J. Lupták, 8 účastníkov. V októbri sa po dlhom 

čase konal seminár inštruktorov III. Stupňa. V novembri bude v Turčianskych Tepliciach 

ďalší ročník festivalu „Ľudia a hory“. Výkonný výbor Sekcie VhT sa stretol na plánovaných 

zasadnutiach tri krát. Sekcia funguje dobre, poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu KST 

2016 splnili svoj účel. Bol vypracovaný rozpočet sekcie na rok 2017. Prebiehajú prípravné 

konzultácie ohľadom zamýšľanej feraty vo Vysokých Tatrách, pod Huncovským štítom. 

Trasa už je vytýčená,  treba získať súhlasy vlastníka pozemku (obec Huncovce) a TANAP-u. 

Nedávno bola sprístupnená ferrata v Slovenskom raji. Zástupcovia Sekcie VhT KST sa na 

pozvanie Sekcie VhT KČT zúčastnili na českom VhT zraze v Žďárskych vrchoch. Českí 

inštruktori majú záujem získať oprávnenie viesť svoje skupiny vo Vysokých Tatrách aj 



neznačeným terénom. Aby to bolo možné, museli by sa stať členmi slovenskej Sekcie VhT, 

nikto zo sekcie VhT KST to ale nepodporil.  

Školenia - dobre funguje školenie základov VhT, sekcia vyriešila platnosť preukazov 

inštruktorov II. stupňa – predĺženie platnosti starého preukazu je podmienené absolvovaním 

seminára s dvoma lektormi, týka sa to cca 20 ľudí. Termíny seminárov budú zverejnené na 

webe KST. Preškolenie je povinné, bez neho účinnosť inštruktorského oprávnenia zanikne.  

V sekcii VhT sa podarilo stmeliť skupinu aktívnych ľudí, ktorí pristupujú k činnosti 

s nadšením, no zároveň aj systematicky a koncepčne, s dôrazom na bezpečnosť, presne tak, 

ako si to vysokohorská turistika vyžaduje. Zloženie výboru sekcie je vekovo rozvrstvené, 

terajší predseda nebude mať problém odovzdať funkciu svojmu nástupcovi. 

 

.................................................................................................................................................... 

SEKCIA JAZDECKEJ TURISTIKY  - správa o činnosti za rok 2016 

 
január 2016 - 14.-17.01. - účasť SJT na veľtrhu cestovného ruchu Regiontour 2016 v Brne 

- 28.-31.01. - účasť SJT na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2013 v Bratislave 
  - prijali sme ponuku od Talianskej federácie jazdeckej turistiky FITE TREC-ANTE pridať sa k 
                 medzinárodnej jazdeckej púti Via della Misericordia a cavallo 2016. Štafetová púť mala viesť  
                             z Krakova do Ríma cez päť štátov: Poľsko, Slovensko, Rakúsko, Slovinsko a Taliansko.  
  V mesiacoch január a február prebehli prípravy – vytýčenie trasy, výber jazdcov.  
 
marec 2016 13.03.2016 Slovenskí jazdci prevzali štafetu tejto púte od Poliakov na hraniciach v Chocholówe. 
  Slovenský úsek ktorý jazdci prešli mal 430 km.  
  26.03.2016 na rieke Morave štafeta odovzdaná Rakúšanom (Devínska Nová Ves - Schlosshof) 
  Celková trasa až do Ríma mala viac ako 2000 km. 
   
apríl 2016 Koncom apríla sa konal aktív SJT na Bolfovom Majeri. Do SJT boli kooptovaní zástupcovia z 
  ďaľších regiónov Slovenska. Od mája  doplnená sekcia začala pracovať v zložení: 
 
                            Ing.arch. Michal Hučko, predseda SJT, tel: 0905 303 573, team.3@orangemail.sk 
                            Členovia SJT: 
                            Katarína Bílená - Malé Karpaty, tel: 0904 691 816; bilena1971@gmail.com 
                            Jaromír Orgoník – Senica, tel: 0918 666 101; jaroo@zoznam.sk 
                            Stanislav Matulík -  JT Kopčany, tel: 0905 206 768; matuliks@gmail.com 
                            Noví členovia výboru SJT 
                            Denisa Bolfová - Žiar nad Hronom,  tel: 0948 058 814; bolfovmajer1@gmail.com 
                            Martin Miňo -  Zvolen, tel: 0905 450 378; mino.martin@gmail.com 
                            Michal Pekelský – Turiec,  tel: 0908 889 823; pekelskymichal@zoznam.sk 
                            Dušan Hradský -  Liptov, tel: 0905 546 290 
                            Štefan Kmeť -  JT Ružomberok, tel: 0908 948 678 
                            Alena Drozdeková - JT Borinka, tel: 0917 501 524 
 

Pod hlavičkou S JT  KST bola vytvorená športová časť jazdeckej turistiky T.R.E.C. KST. Do 
čela T.R.E.C.-u bola kooptovaná Alena Drozdeková.  

 
máj 2016 JK Betty Bukovec - Stretnutie priateľov koní. Dvojdňové stretnutie venované poznávaniu krás 
  „Bukovských“ kopaníc. Cca 35 km okruhu sa zúčastnila päťdesiatka jazdcov a záprahy.  
   

vedenie SJT sa zúčastnilo na Majstrovstvách Rakúska v orientačnom jazdení. Dohodnutá 
spolupráca SJT a TREC Austria. Prevzali sme pravidlá TREC-u. Pravidlá boli preložené a 
prebrali sme ich ako základ pravidiel T.R.E.C. KST.   

 



august 2016 Štyria účastníci púte Via della Misericordia a cavallo zo Slovenska sa zúčastnili záverečného 
ceremoniálu tejto púte na námestí sv. Petra vo Vatikáne. Viac než 800 účastníkov púte (z toho 
tristo na koňoch) pozdravil pápež na nedeľnej omši. Pápež dostal pamätnú plaketu púte. 

 
september 2016   

Prebehlo trasovanie 300 km úseku Via Magna. V spolupráci s KZ RR Zvolen prebieha    
schvalovací proces jednotlivých úsekov tejto jazdeckej trasy.  Na jar roku 2017 SJT chce mať 
pripravených prvých sto km Via Magna pre vyznačenie v teréne.  

 
október 2016  Dohoda SJT s TREC Austria o príprave školenia inštruktorov jazdeckej turistiky so školitelmi JT 

z Rakúska. SJT plánuje vyškoliť 10 členov SJT za inštruktorov JT. 
 
Všetky uvedené aktivity SJT sprevádza publicita v časopise Životný štýl a kôň (mediálny partner KST), články  
uverejňujeme na web-stránkach KST. 
_ _ _ 
Doplnenie aktivít SJT o športovú časť JT - T.R.E.C. 
Orientačné preteky na koni nemali u nás tradíciu. Od  júna 2016  bola v KST pod Sekciou jazdeckej turistiky 
založená športová časť jazdeckej turistiky T.R.E.C. 
 
Jazdecká turistika a rekreačné jazdenie, je jednou z mála  možností nepracovného využitia aj koní, ktoré sa 
nehodia na jazdecký šport. Práve rekreačné turistické jazdenie môže byť tým faktorom, ktorý to ktoré plemeno 
zachráni pred vyhubením. Táto forma turistiky umožňuje návrat týchto ušľachtilých zvierat späť do prírodného 
prostredia. 
 
   Vychádzky na koni sú základom jazdeckej turistiky. Pod týmto pojmom rozumieme jazdenie v teréne 1-
4 hodiny trvajúce, pri ktorom sa prekonáva vzdialenosť 7-30 km a ktoré majú svoju zložku pohybovú, technickú a 
poznávaciu. Na vychádzke získavajú jazdci väčšiu istotu v sedle, učia sa pravidlám jazdenia v teréne a pre 
väčšinu “jazdiarenských” koní je to výborná rehabilitácia. Pre vychádzky sa nevyžaduje žiadna špeciálna výstroj 
koňa. 
     Výlety a túry na koni sú cesty v prírode trvajúce spravidla celý deň, pri ktorých sa prekonáva 
vzdialenosť od 30 do 70 km  a majú všetky svoje obsahové zložky. Výstroj a výzbroj jazdcov  a koní je obohatená 
o lekárničku, plášť do dažďa, maštaľnú ohlávku a vazák. 
  Putovanie na koni je spojenie niekoľko celodenných túr do jedného celku. Organizované je hviezdicovo 
alebo reťazovo. Jedná sa o náročné formy turistiky. K základným formám sa počítajú aj jej výkonnostné podoby 
zápočtové cesty a výkonnostné odznaky. 
Záprahová turistika patrí v jazdeckej turistike medzi relatívne nové využitie koní. Kone musia  byť zaučené v 
dvojzáprahu, ale aj v jednozáprahu. Vyžadujú sa vytrvalé, v ťahu a na cestách spoľahlivé, poslušné a mohutné 
kone. 
   Dištančné jazdenie tzv. konské maratóny. Pokiaľ sa dištančná jazda robí súťažne, tak sa rozlišujú dve 
základné formy: dištančná jazda v nastavenom čase- dištančná súťaž a dištančná jazda na čas dištančný dostih. 
Pravidlá oboch určuje Medzinárodná jazdecká federácia FEI.  
 Jazdecké hry sú postavené na báze westernových súťaží zvané tiež gymkhana. Pre účastníkov 
jazdeckých hier je základom rovnováha a koordinácia koňa aj jazdca. Hry sa harjú v družstvách alebo 
individuálne a zahrňujú napr.: slalom, preteky so zástavkami... Obratnosť a poslušnosť sú pre jazdecké hry 
najdôležitejšie.  
    Jazdecké poľovačky za živou zverou sa v strednej Európe nerobia. Nahradili  ich poľovačky 
(Hubertove jazdy) za symbolickou zverou, ktorú obyčajne predstavuje jazdec. Táto forma  je medzi jazdeckými 
turistami najobľúbenejšia. 
    Komerčná jazdecká turistika sa prevádza najčastejšie v zariadeniach , ktoré fungujú hlavne v 
dovolenkovej sezóne a poskytujú dovolenkové pobyty spojené s výukou jazdy na koni, alebo jazdeckou turistikou. 
Ubytovanie sa rieši buď zmluvne s blízkym hotelom, alebo má stredisko samo ubytovňu. 
 
Športová časť jazdeckej turistiky je zastrešená F.I.T.E. (Medzinárodná federácia jazdeckej turistiky) 
Orientačné jazdenie  T.R.E.C.  



Súťaže v orientačnom jazdení a ich pravidlá určuje F.I.T.E. Súťaží sa môžu zúčastniť min. 6. ročné kone rôznych 
plemien. Jazdci (min.16 rokov) majú povolený anglický aj westernový štýl jazdenia. Mladší jazdci musia súťažiť v 
doprovode. Súťaží sa v jednotlivcoch alebo skupinách. 
Súťaž sa skladá z troch častí: 
 1. Orientačná jazda s určeným tempom P.O.R. (Parcours d' Orientation et de Régularité) 
S mapou a buzolou sa vydáva jazdec na trasu do neznámeho terénu. V tejto časti ide najmä o jazdeckú 
zručnosť, optimálnu rýchlosť a orientáciu v teréne. 
 2. Skúška prijazdenosti M.A.  (Maîtrise des Allures) 
Kone musia na rovnom úseku 150 m dlhom a 2 m širokom predviesť čo najpomalší cval a čo najrýchlejší krok. 
 3. Jazda v teréne P.T.V. (Parcours en Terrain Varié) 
V teréne sa nachádzajú prekážky a úlohy šikovnosti. 
 
Orientačné záprahové preteky 
Kôň musí mať minimálne 4 roky, dobrú fyzickú kondíciu, kľudný a dobre spolupracujúci s jeho vodičom. 
Vodič musí mať minimálne 16 rokov. Jazdí  v doprovode partnera, ktorý má na starosti čítanie mapy, vo fáze 
P.O.R. s pomocou topografickej mapy, a upozorňuje na všetky obtiažnosti zaznamenané v teréne. Nosenie prilby 
je povinné vo všetkých súťažiach. 
Práca s dobytkom, je disciplína, ktorá podporuje a rozvíja jazdecké zručnosti súvisiace s prácou a triedením 
dobytka. Jedná sa o tradičný štýl jazdy, ktorý sa praktizuje v mnohých krajinách Európy, Ázie, Severnej a Južnej 
Ameriky. 

..................................................................................................................................................... 

 

SEKCIA ZNAČENIA 

pracuje v zložení: 

Eva Škutová, Miloslav Kubla, Štefan Gregorička, Stanislav Kučera, Ján Michalec, Ján 

Puncochář, Rudolf Šimko, Vladimír Chrapčiak.  

 

Správa o činnosti značkárov za rok 2016 
 Rok 2016 začal pre značkárov KST veľmi dobre. Ministerstvo školstva poslalo KST  

zmluvu o účelovej dotácii na značkovanie už koncom decembra 2015. Finančná dotácia MŠ 

90 tisíc € účelove len na značkovanie.  

 Značkárska činnosť v roku 2016 bola ako vždy zameraná na pešie TZT, ale opäť sa 

nám podarilo pracovať aj na lyžiarskych trasách. V rozpočte sme prvýkrát vyčlenili aj peniaze 

na značkovanie jazdeckých trás pre KZ Bratislava, ale tento čin skončil veľmi neslávne – ani 

KZ Bratislava, ani Sekcia jazdeckej turistiky neboli aktívne a na konci roka sme mali problém 

s využitím 700 € a s hľadaním náhradného využitia peňazí. 

 Na priame práce v teréne na peších trasách rozpočet Sekcie vyčlenil z ministerských 

peňazí 44 tisíc €, ktoré boli do jednotlivých komisií značenia rozdelené podľa kilometrového 

kľúča. Okrem toho boli vyčlenené ďalšie peniaze na lyžiarske značkovanie, na jazdecké 

značkovanie, na odvody zamestnávateľa (teda KST), ďalej vyčlenili prostriedky na výrobu 

smeroviek, TMN, smerovníkov a značkárskych kolov, na zosnímanie TZT pomocou 

navigačného prístroja GPS, na aktív značkárov, školenie značkárov a inštruktorov značenia, 

atď.   

 Za obrovský úspech Sekcie považujem spustenie nového značkárskeho programu pre 

objednávanie smeroviek a TMN. Po troch  rokoch, keď sme smerovky a TMN objednávali len 

sporadicky, v najnevyhnutnejších prípadoch, pretože starý značkársky program na nových 

počítačoch už nebol funkčný, správa, že po aktíve 2016 sa môže objednávanie smeroviek 

rozbehnúť naplno, bola skutočne vynikajúca. Celkove 27 komisií značenia, kde predsedovia 

začali s programom pracovať,  objednalo a samozrejme aj dostalo spolu 1.711 smeroviek a 

TMN financovaných z ministerských peňazí a ďalších 283 smeroviek a TMN financovaných 



z prostriedkov samosprávnych krajov. Niektorí predsedovia KZ však tejto úlohe ani v roku 

2016 nevenovali pozornosť a s programom nezačali vôbec pracovať.  

 Rok 2016 bol na finančné prostriedky na značkovanie skutočne „bohatý“. Okrem 

vysokej sumy, ktorú sme obdržali z ministerstva školstva, po dohode v niektorých 

samosprávnych krajoch sme získali ďalšie peniaze na obnovu značkovania, a to od VUC 

Trenčín, VUC Banská Bystrica, VUC Trnava,  VUC Bratislava a OO CR Stredné Slovensko. 

Spolu sme mali zmluvne garantované takmer 34.400 €. Už v marci sme rozbehli veľký 

projekt pre obnovu značenia  a úpravu chodníkov v Trenčianskom kraji, a to z prostriedkov 

samosprávneho kraja Trenčín pre KZ TN, PB, NM, MY a PD, kde  sa nám po vypracovaní 

projektu podarilo podpísať zmluvu  na 20 tisíc EUR.   

Už tradične sme dostali pomoc pre značkovanie TZT od samosprávneho kraja Banská 

Bystrica účelove pre KZ Banská Bystrica na opravu mimoúrovňovej križovatky TZT v 

Kremnickom pohorí (sedlo Tunel) 4.971 € a 2 tisíc € na obnovu značkovania v KZ ZH 

(účelovo pre okres Banská Štiavnica).  Od  OOCR Stredné Slovensko opäť účelovo na 

obnovu Tunela pre KZ BB 2 tisíc € a na obnovu značkovania v okrese Zvolen (KZ ZV) 500 €. 

Ďalej na obnovu značkovania TZT 8109 a jej pomenovanie na Chodník Štefana Baniča sme 

pre KZ Trnava dostali finančnú dotáciu vo výške 1.400 €. Ako prvá lastovička sa objavila aj 

podpora samosprávneho kraja BA pre KZ BA sumou 3.500 €. 

 Mimoriadna bola účelová dotácia na obnovu mimoúrovňovej križovatky TZT v sedle 

Tunel (3 TZT). Pred niekoľkými rokmi Tunel v Kremnickom pohorí opäť zavalilo a tým sa 

žltá trasa vedúca z Tajova na Skalku stala nepriechodná, resp. sa pomerne náročne musel 

prekonávať Kremnický hrebeň. Najhoršia situácia vznikla v roku 2015, keď ďalšími zosuvmi 

pôdy sa hrebeň nad Tunelom zúžil na šírku, ktorá už ohrozovala bezpečný prechod turistov a 

2 TZT (jedna z toho medzinárodná E8) museli byť pomerne komplikovane presmerované do 

obchádzky. Spriechodnenie Tunela v žiadnom prípade nebolo v silách značkárov KZ BB a 

ZH. Z iniciatívy predsedu RR KST Banská Bystrica vznikla skupina právnických a fyzických 

osôb, ktorá sa podujala Tunel opäť spriechodniť pre peších a lyžiarskych turistov a tiež pre 

cykloturistov. Na financovaní a práci sa podieľali aj VUC BB a OOCR Stredné Slovensko, a 

to  prostredníctvom SZ KST účelovo na obnovu značkovania. Ďalšími peniazmi prispeli 

okolité obce, mesto Kremnica, rôzni podnikatelia, fyzické osoby a najmä svojou prácou 

pracovníci Banského múzea v Kremnici. Na záver značkári KZ BB realizovali obnovu 

značkovania do pôvodného stavu, teda pred zavalením Tunela. 

 Značkári KZ Prievidza realizovali zemné práce na veľmi zle schodnom chodníku v 

lokalite Vyšehradu, kde prácami pri spevnení chodníka a vystužení chodníka drevom a kolami 

nielen zlepšili jeho priechodnosť, ale aj zabránili erózii povrchu a ďalšiemu zosuvu chodníka 

– realizované z prostriedkov TSK. 

 Spolupráca so samosprávnymi krajmi nie vo všetkých prípadoch dopadlo celkom 

dobre, niektoré časti peňazí sme museli ako nevyužité na samosprávne kraje vrátiť (vrátené 

TSK 3.252 €  - nerealizovaná úprava chodníka v lokalite pod Reváňom (PD) a neosadené 

všetky turistické mapy (TN) a vrátené BSK 121 € - neskoro doručené doklady za nakúpený  

materiál - BA) . 

 Do prác pri obnove značenia sa v roku 2016 zapojilo 281 značkárov  a pomocných 

značkárov (z toho 66 pomocných) - teda takmer o 40 viac ako vlani. Bola realizovaná  obnova 

značkovania  v plnom rozsahu (vrátane prác pri odstraňovaní zarastajúcej vegetácie, čistenia 

chodníkov od porastov a spriechodňovania chodníkov od popadaných stromov  – ďalej len iné 

práce v teréne) na území celej SR v dĺžke 3.120 km peších TZT  a 52 km lyžiarskych TZT.  

Okrem toho značkári odpracovali 1.487 hodín pri iných prácach v teréne na predmetných 

chodníkoch (z toho 1.026 hodín v rámci OBZ a 461 účtovaných ako samostatné IPT – z toho 

podstatnú časť tvorí výroba drevených smerovníkov). 



 Okrem samotnej obnovy pásovej značky sa značkári zamerali na ďalšie značkárske 

práce, kde výrazne dominovala výmena poškodených smeroviek a TMN. V roku 2016 osadili 

109 ks nových smerovníkov ako náhradu za chýbajúce a poškodené smerovníky. Na časti 

existujúcich smerovníkov v počte 382 ks značkári vykonali údržbu – natretie farbou. V teréne 

na existujúce smerovníky boli namontované nové smerovky a tabuľky miestneho názvu v 

počte 1.430 ks ako náhrada za zhrdzavené, vandalmi poškodené a zmiznuté smerovky a 

tabuľky. Na úsekoch TZT, kde je v teréne sťažená orientácia (lúčne a hôľnaté terény) pre 

väčšiu bezpečnosť turistov značkári osadili 44 ks nových značkárskych kolov a urobili údržbu 

(natretie) 104 ks existujúcich kolov.  

 Okrem uvedených prác bolo osadených aj 6 ks nových turistických vývesných máp 

(TN, NM, BN, PB) a urobená údržba 4 ks máp (TT).  

 Keďže na aktíve v roku 2016 predsedovia obdržali nový značkársky materiál, ktorý 

pre nedostatok peňazí v predchádzajúcich rokoch bol pre nás nedostupný (šípky na 

značkárske koly a koncové značky), celkový stav značenia TZT sme vylepšili namontovaním 

131 ks koncových značiek a 50 ks šípiek na koly. 

 Celkove po prepočítaní všetkých značkárskych prác na „obnovené kilometre“ cez 

značkársky prepočítací koeficient boli uskutočnené práce na 6.291,5 km TZT (pešie)  - v 

roku 2015 len 4.918 km a 52,6 km lyžiarskych TZT.  

 Je to  veľmi dobrý výsledok, ktorý sme za posledných 20 rokov ešte nedosiahli a za 

ktorý všetci zúčastnení značkári si zaslúžia obrovské poďakovanie  - okrem už spomínaných 

PB, TN, NM, MY tiež KZ BB, BR, BJ, LV, MT, PO, RA, RV, SN, VK, ZM, ZV a ZH za 

dobre vykonanú prácu nielen v teréne, ale aj pri zúčtovávaní jednotlivých činností. Mrzí ma, 

že to nemôžem povedať o všetkých komisiách – jedna KZ vôbec neznačkovala, alebo komisie 

značkovali len vo veľmi obmedzenom rozsahu. Vôbec nepracovala a dotáciu nečerpala opäť 

KZ Senica (už niekoľko rokov a to aj napriek tomu, že už mali konečne zvoleného predsedu 

KZ).  Spojená KZ SK+SP nečerpala peniaze pre časť SK. Pridelenú dotáciu minimálne 

využili (minuté pod 50 % pridelenej dotácie) DS, KE, RS, LE, SP, VV. 

 Lyžiarske dotácie z 10 pridelených čerpalo len 5 KZ (z toho len 4 na práce – 

BA,CA,RA,ZV a KE už tretíkrát len na materiál) a nečerpalo 5 (BB, BJ, PD, SN a ZH) – 

nakoniec využité len 44,9 % peňazí.   

 Trvalým nedostatkom našej práce je, že stále sa vyskytujú obrovské chyby a 

nedôslednosti v zúčtovaní značkárskych prác a ich dokladovaní fotografiami, najmä  v KZ 

LM, BA, TO, SP, ZA  a v menšom rozsahu aj ďalších KZ.   

  V roku 2016 sme po 6 rokoch zorganizovali v jarnom období opäť školenie 

inštruktorov značenia. Uprednostnení boli predsedovia KZ, ktorí ešte neboli inštruktori 

značenia. Voľné miesta boli obsadené ďalšími skúsenými a perspektívnymi značkármi. Na 

školení sa zúčastnilo 18 značkárov, všetci kurz úspešne absolvovali a dosiahli kvalifikáciu 

inštruktor značenia. V jesennom období sme plánovali uskutočniť základné školenie 

značkárov. O školenie síce bol určitý záujem, ale záujem prejavovali ľudia, ktorí nemali 

predpísanú prax v teréne. V konečnom dôsledku sme školenie museli zrušiť pre nedostatok 

záujemcov s potrebnou praxou.   

  V roku 2016  sme pracovali na elektronickej podobe mapy turistických trás. Do konca 

roka 2016 sa nám podarilo zvýšiť podiel zosnímaných trás z 80 % roku 2015 na 89 %.  

 V roku  2016  sme pokračovali s výmenou značkárskych preukazov za nové – 

vymenili sme celkove asi ďalších 10 %  preukazov. Úlohou najbližšieho obdobia je túto 

výmenu ukončiť.  

 Sekcie pokračovala v práci na revízii normy STN Turistické značkovanie. Normu sa 

nám podarilo dopracovať do konečnej podoby, bude potrebné ešte odstrániť drobné 

nedostatky vyplývajúce z konzultácie na Úrade normalizácie. Zároveň sme začali rokovanie o 

zaradení revízie našej normy do plánu práce Úradu pre normalizáciu. 



 V roku 2016 sme začali rokovania s firmou VKÚ Harmanec s.r.o. Banská Bystrica o 

spolupráci pri vydávaní turistických máp. Po rokovaní sme dospeli k dohode. Sekcia značenia 

KST bude garantom turistického obsahu mapy. 

                                                           Ing. Eva Škutová, predsedníčka sekcie značenia KST 
  

 

................................................................................................................................................ 

 

SEKCIA MLÁDEŽE  

Sekcia mala pracovať v zložení: 

Maroš Šarvanec, Stanislav Andrási, Erika Fábryová, Jana Ivanová, Štefan Trojan, Marcel 

Čelko.   

 

Počas roka 2016 prebiehali podujatia PTZ, iné aktivity sekcie a jej komunikácia  s výkonným 

výborom KST skončili postupne na mŕtvom bode. 

Predchádzal tomu návrh Sekcie na vytvorenie právnej subjektivity. Výkonný výbor dostal na 

posúdenie návrh stanov Asociácie turistických oddielov mládeže SR. Návrh bol sekcii vrátený 

s pripomienkami a požiadavkami na doplnenie a celkové dopracovanie. V novembri 2016  

výkonný výbor posúdil aj upravený návrh stanov Asociácie TOM SR ako neujasnený 

a nekonzistentný a neodporučil sekcii dávať stanovy v tejto podobe na registráciu. Predseda 

sekcie sa prerokovania návrhu nezúčastnil, takže nebolo možné o návrhu diskutovať. Nie je 

jasné, aká široká je platforma iniciátorov vzniku Asociácie TOM SR, ani to, nakoľko panuje 

zhoda v predstavách o tejto asociácii. Výkonný výbor preto požiadal sekciu aby bol čo 

najskôr zvolaný aktív sekcie, na ktorom by bol návrh stanov Asociácie TOM SR 

odprezentovaný, spripomienkovaný a v prípade dostatočnej podpory od účastníkov aktívu, aj 

schválený. Na aktív mali byť pozvaní predsedovia fungujúcich TOM-ov a zástupcovia 

regiónov. Účasť na aktíve prisľúbili predseda KST, podpredseda pre organizáciu a legislatívu 

a člen VV pre turistiku mládeže. 

Aktív zvolaný nebol, namiesto toho Maroš Šarvanec 20.3.2017 oznámil, že pre pracovnú 

zaneprázdnenosť sa rozhodol odstúpiť z funkcie predsedu sekcie mládeže.  

Vzhľadom na to je  výkonný výbor KST  nútený prevziať iniciatívu. Predseda KST ohlási 

zvolanie aktívu sekcie mládeže na valnom zhromaždení. Termín a miesto ešte nie je 

stanovené, bude snaha určiť to na valnom zhromaždení.  

Okruh pozvaných: vedúci všetkých fungujúcich TOM-ov a zástupcovia regiónov KST  -buď 

členovia regionálnych rád poverení pre turistiku mládeže alebo samotní predsedovia regiónov. 

Od pozvaných sa očakávajú návrhy na personálne obsadenie/doplnenie sekcie, pričom 

navrhnutí môžu byť aj doterajší členovia sekcie. 

Cieľ aktívu: obnovenie funkčnosti sekcie mládeže. 

Program aktívu:  predstavenie kandidátov na prácu v sekcii, voľba sekcie (najviac 7 členov, 

zvolení členovia sekcie si spomedzi seba zvolia predsedu), prerokovanie návrhu stanov 

Asociácie TOM SR, diskusia o ďalšom smerovaní a fungovaní sekcie. 

_ _ _ 

 

 

  

 


