Vykonávací predpis KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV č. 6/2011
o sekciách a komisiách
čl. 1
Vymedzenie predpisu
Tento predpis upravuje činnosť sekcií a komisií KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
(ďalej aj KST) na celoslovenskej úrovni a na úrovni regiónov. Netýka sa kontrolných a revíznych
komisií KST.
čl. 2
Sekcie KST
Na zabezpečenie rozvoja druhov turistiky a činnosť (pešej turistiky, lyžiarskej turistiky,
cykloturistiky, vysokohorskej turistiky, vodnej turistiky, jazdeckej turistiky, turistiky zdravotne
postihnutých, turistiky mládeže a turistického značenia) príslušné celoslovenské odvetvové
aktívy, ktoré sa uskutočňujú najneskôr mesiac pred Valným zhromaždením KLUBU
SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej aj VZ) 4 roky nasledujúcom po riadnej voľbe
predchádzajúcich príslušných členov sekcií, volia členov sekcií ako odvetvových orgánov na čele
s predsedom. Regióny KST uskutočnia svoje regionálne zhromaždenia najneskôr 2 mesiace pred
uvedeným VZ a odbory a kluby uskutočnia svoje členské schôdze najneskôr 3 mesiace pred
uvedeným VZ. Aktív má právo predsedu sekcie alebo iného člena sekcie odvolať. V prípade
predčasného zániku funkcie zvolí prebiehajúci alebo bezprostredne nasledujúci aktív člena
príslušnej sekcie, príp. predsedu na zostávajúci čas 4-ročného funkčného obdobia
predchádzajúceho člena, resp. predsedu. Sekcie vykonávajú servis v príslušných druhoch turistiky
a iniciatívne navrhujú riešenie problémov a úloh.
Sekcie vystupujú vo vzťahu k príslušným sekciám a komisiám na úrovni regiónov ako
metodicky usmerňujúca a koordinačná zložka v danom okruhu činnosti v súlade s metodicky
usmerňujúcou a koordinačnou činnosťou výkonného výboru KLUBU SLOVENSKÝCH
TURISTOV (ďalej len VV) vo vzťahu k regiónom (ďalej len R) KST. V tomto styku môžu
používať pracovnú pečiatku.
Sekcie nie sú právnymi subjektmi, preto sa nemôžu samostatne zaväzovať navonok. Sú
vnútornými orgánmi KST a svoju pôsobnosť môžu vykonávať iba vo vzťahu k iným orgánom
KST.
Počet členov sekcie KST je najviac 9 osôb.
čl. 3
Úlohy a pôsobnosť sekcií KST
Sekcia pešej turistiky KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
1. iniciatívne predkladá na riešenie a rieši rozvoj pešej turistiky v KST,
2. realizuje úlohy stanovené ústrednými orgánmi KST,
3. koordinuje prípravu slovenských zrazov turistov,
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4. zabezpečuje prípravu inštruktorov a starostlivosť o nich,
5. spolupracuje so sekciami a komisiami pešej turistiky (funkcionármi pešej turistiky) R,
6. spolupracuje so sekciou značenia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej aj SZ)
pri zabezpečení značenia turistických značkovaných trás (ďalej len TZT),
7. v spolupráci s klasifikačnou komisiou KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej aj
KK) rieši otázky výkonnostnej turistiky v pešej turistike po línii výkonnostných odznakov,
8. spolupracuje s ekonomickou komisiou KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej aj
EK) pri príprave rozpočtu KST v časti výdavky na činnosť sekcií, komisií a
9. spolupracuje pri riešení otázok podujatí Internationaler Volkssportverban (ďalej len IVV)
a Europäische wandevereinigung (ďalej len EWV).
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Sekcia lyžiarskej turistiky KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
iniciatívne predkladá na riešenie a rieši rozvoj lyžiarskej turistiky v KST,
realizuje úlohy stanovené ústrednými orgánmi KST,
koordinuje prípravu slovenských zimných zrazov turistov,
zabezpečuje prípravu inštruktorov a starostlivosť o nich,
spolupracuje so sekciami a komisiami lyžiarskej turistiky (funkcionármi lyžiarskej
turistiky) R,
spolupracuje so SZ pri zabezpečení lyžiarskeho turistického značenia,
v spolupráci s KK rieši otázky výkonnostnej turistiky v lyžiarskej turistike po línii
výkonnostných odznakov,
spolupracuje s EK pri príprave rozpočtu KST v časti výdavky na činnosť sekcií, komisií a
spolupracuje pri riešení otázok podujatí IVV a EWV.

Sekcia cykloturistiky KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
1. iniciatívne predkladá na riešenie a rieši rozvoj cykloturistiky v KST,
2. realizuje úlohy stanovené ústrednými orgánmi KST,
3. koordinuje prípravu slovenských zrazov cyklistov,
4. zabezpečuje prípravu inštruktorov a starostlivosť o nich,
5. spolupracuje so sekciami a komisiami cykloturistiky (funkcionármi cykloturistiky) R,
6. spolupracuje so SZ pri zabezpečení cykloturistického značenia,
7. v spolupráci s KK rieši otázky výkonnostnej turistiky v cykloturistike po línii
výkonnostných odznakov,
8. vyjadruje sa k návrhom vedenia cyklotrás,
9. spolupracuje s EK pri príprave rozpočtu KST v časti výdavky na činnosť sekcií, komisií a
10. spolupracuje pri riešení otázok podujatí IVV a EWV.
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Sekcia vodnej turistiky KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
iniciatívne predkladá na riešenie a rieši rozvoj vodnej turistiky v KST,
realizuje úlohy stanovené ústrednými orgánmi KST,
koordinuje prípravu Tour international Danubien (Medzinárodnej plavby po Dunaji),
zabezpečuje prípravu inštruktorov a starostlivosť o nich,
spolupracuje so sekciami a komisiami vodnej turistiky (funkcionármi vodnej turistiky) R,
spolupracuje so SZ pri zabezpečení značenia pre vodnú turistiku,
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7. v spolupráci s KK rieši otázky výkonnostnej turistiky vo vodnej turistike po línii
výkonnostných odznakov, a
8. spolupracuje s EK pri príprave rozpočtu KST v časti výdavky na činnosť sekcií, komisií.
Sekcia vysokohorskej turistiky KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
1. iniciatívne predkladá na riešenie a rieši rozvoj vysokohorskej turistiky v KST,
2. realizuje úlohy stanovené ústrednými orgánmi KST,
3. koordinuje prípravu zrazov vysokohorskej turistiky,
4. zabezpečuje prípravu inštruktorov a starostlivosť o nich,
5. spolupracuje so sekciami a komisiami vysokohorskej turistiky (funkcionármi
vysokohorskej turistiky) R,
6. v spolupráci s KK rieši otázky výkonnostnej turistiky vo vysokohorskej turistike,
7. spolupracuje s EK pri príprave rozpočtu KST v časti výdavky na činnosť sekcií, komisií a
8. spolupracuje so zahraničnými a domácimi organizáciami s náplňou vysokohorskej
turistiky.
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Sekcia jazdeckej turistiky KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
iniciatívne predkladá na riešenie a rieši rozvoj jazdeckej turistiky v KST,
realizuje úlohy stanovené ústrednými orgánmi KST,
koordinuje prípravu súťaží v jazdeckej turistike,
zabezpečuje prípravu inštruktorov a starostlivosť o nich,
spolupracuje s funkcionármi R v oblasti jazdeckej turistiky,
spolupracuje so SZ pri zabezpečení značenia pre jazdeckú turistiku,
v spolupráci s KK rieši otázky výkonnostnej turistiky v jazdeckej turistike,
vyjadruje sa k návrhom jazdeckých trás, dáva podklady na zakresľovanie trás do máp a
spolupracuje s EK pri príprave rozpočtu KST v časti výdavky na činnosť sekcií, komisií.
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Sekcia turistiky zdravotne postihnutých KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
iniciatívne predkladá na riešenie a rieši rozvoj turistiky zdravotne postihnutých v KST,
realizuje úlohy stanovené ústrednými orgánmi KST,
koordinuje prípravu podujatí v turistike zdravotne postihnutých,
spolupracuje s funkcionármi turistiky zdravotne postihnutých R,
spolupracuje so SZ pri zabezpečení značenia pre turistiku zdravotne postihnutých,
v spolupráci s KK rieši otázky výkonnostnej turistiky v turistike zdravotne postihnutých a
spolupracuje s EK pri príprave rozpočtu KST v časti výdavky na činnosť sekcií, komisií.

Sekcia mládeže KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
spracováva koncepciu a rieši rozvoj turistiky mládeže v KST,
realizuje úlohy stanovené ústrednými orgánmi KST,
koordinuje Preteky turistickej zdatnosti na úrovni základného a regionálneho článku,
vypisuje, riadi a vyhodnocuje celoslovenské súťaže turistických oddielov mládeže,
spoločne so sekciami pešej a lyžiarskej turistiky sa podieľa na organizácii slovenských
zrazov,
6. zabezpečuje prípravu inštruktorov a rozhodcov a realizuje ďalší program ich vzdelávania,
7. rozvíja spoluprácu so sekciami mládeže partnerských turistických organizácii v zahraničí,
8. v spolupráci s KK rieši otázky výkonnostnej turistiky mládeže,
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9. spolupracuje so sekciami a komisiami mládeže,
10. spolupracuje s EK pri príprave rozpočtu KST v časti výdavky na činnosť sekcií, rady
mládeže, komisií.
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Sekcia značenia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
metodicky usmerňuje značenie trás pre pešiu, vodnú, lyžiarsku, jazdeckú turistiku
a turistiku zdravotne postihnutých podľa STN 01 8025 a platných metodických pokynov
zabezpečujúcich jednotnosť značenia na celom území Slovenska,
zabezpečuje značenie a obnovu značenia TZT na území Slovenskej republiky pre pešiu
turistiku, lyžiarsku turistiku, cykloturistiku, vysokohorskú turistiku, vodnú turistiku,
jazdeckú turistiku a turistiku zdravotne postihnutých a vytvára organizačné a materiálne
podmienky pre činnosť značkárov,
realizuje úlohy stanovené ústrednými orgánmi KST,
rozvíja odborný rast značkárov organizovaním seminárov a školení, výmenou skúseností,
zhromažďovaním a poskytovaním informácií o značení,
spolupracuje s komisiami značenia R,
propaguje značenie a pohyb po TZT a
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti svojej pôsobnosti a obnovu značenia
európskych diaľkových trás na území Slovenska.
čl. 4
Komisie KST

VZ volí na štvorročné funkčné obdobie predsedov a ďalších členov komisií KST, ktoré
riešia odborné a organizačné otázky, ktoré sa týkajú všetkých sekcií.
Stále komisie KST sú: organizačná a legislatívna, ekonomická, učebno-metodická,
majetková, medzinárodná, klasifikačná a propagačná.
Na riešenie akútnych problémov a úloh môžu byť VV zriadené i iné komisie dočasného
charakteru, t. j. dočasné komisie.
Počet členov komisie stanoví VZ.
Komisie KST iniciatívne navrhujú VV alebo VZ riešenie problémov na svojom úseku a
vykonávajú prijaté závery a úlohy.
Komisie nie sú právnymi subjektmi, preto sa nemôžu samostatne zaväzovať navonok. Sú
vnútornými orgánmi KST a svoju pôsobnosť môžu vykonávať iba vo vzťahu k iným orgánom
KST. Vo vnútornom styku v rámci KST môžu používať pečiatku.
Komisie KST vystupujú vo vzťahu k príslušným sekciám a komisiám na úrovni R ako
metodická zložka.
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čl. 5
Úlohy a právomoci komisií KST
Organizačná a legislatívna komisia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
iniciatívne predkladá na riešenie a rieši otázky vnútornej organizácie KST,
realizuje úlohy stanovené VZ a VV,
zabezpečuje prípravu zasadnutí VZ,
spolupracuje s organizačnými komisiami R alebo s poverenými funkcionármi R
v organizačnej oblasti a
5. zabezpečuje základný informačný tok v oboch smeroch medzi zložkami KST.
1.
2.
3.
4.
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Ekonomická komisia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
iniciatívne predkladá na riešenie a rieši otázky hospodárenia v KST ako celku a v jeho
jednotlivých oblastiach, napr. chatové hospodárstvo, Krásy Slovenska, vlastná obchodná
činnosť,
pripravuje rozpočet KST a jeho priebežné a koncoročné vyhodnotenie (ročnú účtovnú
závierku),
zabezpečuje inventarizáciu majetku KST a
realizuje turistické zľavy a výhody.

Majetková komisia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
1. iniciatívne predkladá na riešenie a rieši majetkové otázky a prevádzkové otázky
nehnuteľných a hnuteľných vecí vo vlastníctve KST. To sa nevzťahuje na peniaze.
2. Realizuje úlohy stanovené VZ a VV a
3. spolupracuje s EK pri hospodárení a inventarizácii turistických objektov, pri turistických
zľavách a výhodách pre turistov.
Učebno-metodická komisia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
1. iniciatívne predkladá na riešenie a rieši základné metodické otázky prípravy inštruktorov,
rozhodcov a značkárov v KST,
2. realizuje úlohy stanovené VZ a VV,
3. koordinuje prípravu a evidenciu turistických odborníkov a starostlivosť o nich,
4. spolupracuje s učebno-metodickými komisiami R alebo s poverenými funkcionármi R
v učebno-metodickej oblasti,
5. koordinuje prípravu učebných textov a materiálov v KST,
6. zabezpečuje lektorov sekciám pre účel všeobecnej časti vzdelávania na nadobudnutie
odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor turistiky,
7. pripravuje pre orgány štátnej správy pôsobiace v oblasti prírody a krajiny návrhy a
podnety na rozvoj turistiky pri zohľadnení záujmov v ochrane prírody,
8. sprostredkúva organizačným jednotkám KST právne normy v oblasti ochrany životného
prostredia,
9. pomáha radami pri podujatiach z hľadiska dodržania zásad ochrany prírody a
10. pomáha pri príprave inštruktorov v otázkach ochrany prírody pri turistike.
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Klasifikačná komisia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
iniciatívne predkladá na riešenie a rieši celkovú klasifikáciu v KST,
realizuje úlohy stanovené VZ a VV,
realizuje klasifikáciu po línii výkonnostných odznakov i po línii zápočtových ciest a
spolupracuje s učebno-metodickou komisiou KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV.
Medzinárodná komisia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
iniciatívne predkladá na riešenie, pomáha riešiť a rieši otázky medzinárodných kontaktov
a spoluprácu so zahraničnými partnermi a svetovými organizáciami turistiky,
realizuje úlohy stanovené VZ a VV,
garantuje plnenie stanov medzinárodných organizácií, ktorých je KST členom,
sleduje plnenie dvojstranných dohôd KST a zahraničných partnerov,
dbá, aby všetky medzinárodné kontakty KST boli dokumentované a jej hlásené,
riadi podujatia IVV na Slovensku,
riadi podujatia EWV na Slovensku,
pripravuje sumárny plán zahraničných stykov KST a
zverejňuje skúsenosti získané jednaním s partnermi zo zahraničia.
Propagačná komisia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
realizuje úlohy stanovené VZ a VV,
podieľa sa na tvorbe propagačných materiálov a tvorí koncepciu a výtvarné riešenie
slávnostných a propagačných podujatí KST,
pripravuje a realizuje prezentáciu KST navonok (výstavky a propagačné materiály),
spolupracuje so sekciami pri prezentácii činnosti a podujatí jednotlivých sekcií,
angažuje sa v oblasti životného prostredia, najmä ochrany prírody a krajiny, pomocou
materiálov zdôrazňujúcich podiel KST na tejto problematike,
propaguje KST a jeho činnosť v prostriedkoch masovej komunikácie a
propaguje podiel KST na rozvoji cestovného ruchu.
čl. 6
Sekcie a komisie regiónov KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV

R si vytvárajú potrebnú štruktúru sekcií a komisií alebo poverujú funkcionárov R
starostlivosťou o jednotlivé činnosti, ktoré inak majú v pôsobnosti sekcie a komisie, a to na
zabezpečenie jednotlivých činností. Sekcie a komisie R majú v jednotlivých R obdobnú funkciu
ako sekcie a komisie KST, pričom R môžu svojim sekciám a komisiám stanoviť aj iné úlohy. Ich
právomoci a povinnosti môžu vymedziť stanovy R. Obsadenie sekcie alebo komisie R a spôsob
voľby jej členov si stanoví každý R samostatne. Sekcie a komisie R spolupracujú pri rozvoji
činnosti so sekciami KST, komisiami KST, príslušnými funkcionármi a inštruktormi turistiky.
čl. 7
Záverečné ustanovenie
Sekcie a komisie nie sú nadriadené či podriadené nijakým sekciám a komisiám v
horizontálnom ani vertikálnom smere. Vyvíjajú činnosť na základe svojich plánov a programov
činnosti, nie však v rozpore so stanovami KST, vykonávacími predpismi KST a rozhodnutiami
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VZ a VV. Sekcie a komisie R predkladajú R podľa požiadania, najmenej však raz ročne,
zhodnotenie činnosti. Pracovné charakteristiky, náplň a hlavné úlohy komisií môžu byť upravené
osobitným, konkretizačným štatútom, nadväzujúcim na tento vykonávací predpis.
Tento vykonávací predpis prijala Ústredná rada KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
21. apríla 2012 a nadobudol účinnosť 23. apríla 2012. Prvú zmenu vykonávacieho predpisu
prijalo Valné zhromaždenie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 25. marca 2017 a nadobudla
účinnosť 26. marca 2017.

Teodor Chudý
podpredseda KST

Peter Dragúň
predseda KST
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