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Správa o činnosti sekcie lyžiarskej turistiky v období 2018 – 2022 

 

Na začiatok by som oboznámil prítomných, aké úlohy sa vyžadujú od sekcie, ktorá  má 

v referáte pohyb turistov v zimnej prírode. 

Vykonávací predpis 6/2011 nám prikazuje: 

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

2. realizuje úlohy stanovené zo strany VZ a VV, 

3. koordinuje prípravu slovenských zimných zrazov turistov, 

4. zabezpečuje prípravu inštruktorov a starostlivost' o nich, 

5. spolupracuje so sekciami a komisiami lyžiarskej  turistiky (funkcionármi 

lyžiarskej   turistiky) členov KST , 

6. spolupracuje so SZ pri zabezpečení lyžiarskeho turistického značenia, 

7. v spolupráci s KK rieši otázky výkonnostnej turistiky v lyžiarskej 

turistike po línii   výkonnostných odznakov, 

8. spolupracuje s EK pri príprave rozpočtu KST v časti výdavky na činnost' 

sekcií, 

9. spolupracuje pri riešení otázok podujatí IVV a EWV. 

K bodu 1. V roku 2019 som sa pokúsil po súhlase členov sekcie využiť 

nespotrebované prostriedky na činnosť sekcie na podporu výzbroje TOM. V tom roku 

bolo uvoľnených 500€ na nákup bežeckých setov. To predpokladalo vytvoriť systém, 

ktorým by sa zabezpečila evidencia a využívanie tohto výstroja čo najekonomickejšie, 

a tak by sa vytvoril precedens pre ďalšie roky s poskytovaním dotácií vytypovaným 

TOMom. Žiaľ zlou komunikáciou medzi zainteresovanými sa ďalej v tomto 

nepokračovalo, ale to nie je dôvod, aby sa v budúcom volebnom období s tým 

nepokračovalo, keďže vieme, že rodičia kúpia deťom skôr zjazdovú výstroj, ako 

bežeckú. 

Bod 2. VZ a ani VV nám nezadal žiadne úlohy aby sme ich v rámci presunu riešili. 

Skôr to bola UMK, na podnet ktorej chceme do sekcie prizvať a vami odsúhlasiť 

zástupcov dvoch presunov, ktoré v poslednom čase získavajú obľubu u verejnosti, a to 

skitouring a snežnice. 

Bod 3. Keď sa môžem vrátiť k zimnému zrazu v r. 2018, ktorý sa konal v Oščadnici 

pred volebným aktívom, tak by som zdôraznil, že to bol ďalší zraz, kde účasť presiahla 

viac ako 1000 účastníkov, konkrétne 1507. Tento trend trvá už od r. 2009, kedy sa 

zraz konal v Prešove. Žiaľ, už v nasledujúcom roku sa nenašiel organizátor, takže aby 

sme nestratili kontinuitu, zastrešil nás organizátor KČT, a turisti sa zúčastnili zrazu 

v Polici n. Metují. Aj na zraze vr. 2019, kde bolo 900 účastníkov, viac ako 500 tvorili 

turisti za Slovenska. Je preto na uváženie, že obľuba zimných zrazov nemá podporu 

u funkcionárov regionálnych rád, z ktorých prichádzajú nezanedbateľné počty turistov. 

Ďalší zraz bol medzinárodný a opäť bol v réžii KČT v Rýmařove. V roku 2021 sa 

žiadne hromadné akcie, čiže ani celoslovenské zrazy pre pandemickú situáciu 

nekonali. V tomto roku sa mal uskutočniť medzinárodný zimný zraz v Novom Saczi. 

Na organizačnom štábe sme spolu s budúcim organizátorom SZZT Ing. Rusnákom 
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zistili, že usporiadateľov kolegovia neoboznámili s filozofiou zimných zrazov, ktoré sa 

dovtedy konali na území Poľska. Počet ubytovacích miest pre účastníkov bol len 150, 

z toho 130 na horských chatách, na ktoré by sa účastníci dostali len na lyžiach, a celý 

zraz by nemal spoločné akcie. Nakoľko by uvedené nedostatky nevedel organizátor 

odstrániť do plánovaného termínu, dohodli sme sa na zmene koncepcie, zaslaní 

materiálov, ktorými organizujeme naše zrazy, a presunutie konania zrazu na ďalší rok. 

Ako som spomínal, náš budúci organizátor, ktorý bol prítomný na štábe vyvinul 

iniciatívu, ktorá spočiatku sa zdala nerealizovateľná, a miesto MZZT sa uskutočnil 

53.SZZT v Levoči. Síce s obmedzeniami požadovanými hygienou, ale úspešne. 

Je zaujímavé v čom je problém, že regióny sa nebijú o usporiadanie zrazov. Keď si 

vezmeme predpokladanú účasť, ak sú samozrejme k dispozícii aj ubytovacie kapacity 

nad 1000 účastníkov, a skutočnosť, že turisti nemajú problém si platiť účastnícky 

poplatok, ubytovanie a dopravu na trasy, k tomu sa pripočíta príspevok na organizáciu 

zrazu od KST, tak organizátor má možnosť odmeniť kolektív, ktorý organizoval zraz 

hoci aj zájazdom do zahraničia. 

Vyskytol sa názor, že organizovať zraz by mala sekcia. Tento názor vzišiel od člena 

VHT. Tí usporadúvajú zraz v jednej lokalite, takže tam to relatívne je už organizačne 

prepojené s miestnymi úradmi. My sa snažíme, aby zrazy plnili funkciu poznať 

jednotlivé regióny aj v zimnom období, čo je pre jednotlivcov ináč obťažné, a na to je 

potrebné zapojiť aj miestnych. Ako na prípravu lyžiarskych trás, tak aj na zabezpečenie 

dopravy na trasy, resp. odvoz z trás. V čestnom predsedníctve sú miestni funkcionári, 

a s tými majú bližší kontakt miestne odbory a regióny. Sekcia podľa VP 6/2011 

vystupuje ku komisiám v regiónoch len ako metodicky usmerňujúca zložka 

v danom okruhu činnosti. Sekcia nie je právny subjekt, a preto nemôže 

samostatne vystupovať navonok. Je vnútorný orgán KST a svoju pôsobnosť 

môže vykonávať iba vo vzťahu k iným orgánom KST. 

Bod 4. Správu o školení a starostlivosti o inštruktorov prednesie metodik Ing. Majtner. 

Bod 5. VP nám ukladá zvolávať aktív aspoň raz za dva roky. V roku 2020 vzhľadom 

na pandemickú situáciu boli pozastavené všetky hromadné aktivity. Preto problémy 

vyplývajúce aj len pre členov sekcie sme riešili mailami. Neboli fakticky žiadne, nakoľko 

celá činnosť KST stagnovala. 

Bod 6. Sekcia značenia  kooptovala do sekcie LT svojho zástupcu Ing. Chrapčiaka, 

na ktorého sa obracajú regióny, pokiaľ majú potrebu preložiť úseky značkovaných 

letných trás, nakoľko tieto nie sú vhodné , prípadne bezpečné pre LT. Prehľad trás za 

volebné obdobie vás teraz v správe oboznámi Ing. Chrapčiak. 

Bod 7. O stave klasifikácie v presune lyže vás budem informovať ja, nakoľko som bol 

za túto činnosť poverený klasifikačnou komisiou ako jej člen. 

Výkonnostná turistika sa plní po línii zápočtových ciest a výkonnostných odznakov 

presunov. Keďže klasifikátor kooptovaný do sekcie schvaľuje len ZC 1.st. a MZC, 

nemá prehľad o plnení ZC 3 a 2. st., ktoré schvaľujú regionálni klasifikátori. Takže sa 

ospravedlňujem, keď sa mýlim, že po línii ZC je výkonnostná turistika nulová. 

Po línii VOLT je stav plnenia nasledovný: 
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Bronz  striebro   zlato 

2018  13  8     0 

2019    2  1     1 

2020    7  2     1 

2021,22  0,1  0,1    0,1 

                 23  12     3 

Celkový stav držiteľov:  bronz 335;  striebro 146;   zlato 49 
 

Na stránke sekcie je zverejnený zoznam držiteľov zlatých odznakov. Dovoľte mi 

ešte pripomenúť, že držitelia výkonnostnej triedy Majster turistiky sú oslobodení na 

celoslovenských zrazoch od platenia účastníckeho poplatku. 

Bod 8. Podľa  VP 8/2011 sekcia vypracuje do konca augusta príslušného roku návrh 

vlastného rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok a odovzdá ho podpredsedovi Klubu 

slovenských turistov pre ekonomiku a marketing.  

V schválenom rozpočte KST sú vymedzené finančné prostriedky na riadenie činnosti 

každej sekcie a komisie, na usporiadanie aktívu sekcie a na kvalifikačné školenia 

a semináre inštruktorov turistiky I., II. a III. kvalifikačného stupňa počas celého 

kalendárneho roka. 

Schválená výška finančných prostriedkov je neprekročiteľná. Prípadné odôvodnené 

výnimky povoľuje VV formou rozpočtového presunu s predchádzajúcim alebo 

dodatočným súhlasom VZ. S finančnými prostriedkami každej sekcie môže disponovať 

predseda sekcie, alebo ním poverený člen sekcie. Nevyčerpané finančné prostriedky 

sa nesmú prenášať z jedného kalendárneho roka do ďalšieho. 

Hospodárenie sekcie v tomto volebnom období bolo nasledovné: 

r 2018 Plán bol navrhnutý na 1115€, včítane školenia cvičiteľov, volebný aktív 92,28€ 

Limit prostriedkov  nebol prekročený  

r 2019 Nakoľko v tomto roku sme nemali aktív a ani sa neuskutočnilo školenie 

cvičiteľov pre malý záujem, a ako som už spomínal, požiadali sme VV KST o uvoľnenie 

financií na nákup výstroje pre TOMy. Bolo uvoľnených 500€ z 800 eurového rozpočtu 

sekcie. 300€ ekonomická komisia KST využila na iné účely. 

r 2020 činnosť sekcie ovplyvnila pandémia 

r 2021 Z činnosti by som spomenul len účasť na OŠ MZZT v Nowom Saczi bez 

čerpania prostriedkov. Taktiež sa neuskutočnilo školenie inštruktorov. 

r.2022 Na tento rok sme žiadali 1115€ na činnosť. Keďže školenie inštruktorov podľa 

novej finančnej štruktúry hradí KST mimo rozpočtu sekcie, na aktív a zimný zraz nám 

zostalo 615€. Z toho sa čerpalo 67€ za účasť na ZZ ako zástupcu sekcie na na 

zahájení a ukončení zrazu, a sumu za vyúčtovanie tohto aktívu zatiaľ neviem posúdiť. 

Rozpočet by sme nemali prekročiť. 

Bod 9. Tieto aktivity sa pre zimné akcie nerealizujú. 
 

 Dovoľte, aby som vám oznámil, že v ďalšom volebnom období už nebudem 

kandidovať za predsedu a ani za člena sekcie, nakoľko by som to rád odovzdal 

mladším, ktorí majú lepší ťah na bránku. Samozrejme budem nezištne pomáhať 

novému predsedovi pokiaľ bude mať záujem o radu, a pokiaľ naplníme lektorský zbor 

budem tiež nápomocný. Ďakujem za pozornosť. 


