
SPRÁVA O ČINNOSTI KST JASNÁ V ROKU 2020 

 

Milí priatelia turisti, 
 

dovoľte, aby som vyhodnotila našu činnosť zauplynulý rok 2020, ktorá sa riadila 
plánom činnosti, uverejnených v kalendári turistických akcií. 
 

Členská základňa nášho klubu má  139 členov; vekový priemer našich členov je 59 
rokov. 

 

Celá turistická sezóna bola poznačená ZÁKAZOM organizovania hromadných 
podujatí /teda aj spoločných turistických akcií./ v termíne od 12.3. do 24.5. a od 

15.10. do odvolania t.j. do konca roku 2020. 

Aj napriek všetkým obmedzeniam sa nám podarilo stretnúť na týchto akciách. 
  

Zimnú sezónu sme začali počas vianočných sviatkov tradičným Štefanským 
výstupom na Poludnicu, kde sa stretávajú turisti z Liptova. Posledný deň v roku 2019  

sme vystúpili na Demänovskú horu. 
 

Rok 2020 bol zahájený spoločným  Trojkáľovým výstupom na Tlstú horu s turistami z 

Ruţomberka. Nasledovala prechádzka na Ţiarsku chatu a v sobotu 18.1. sme 

sledovali prácu sochárov pri tvorbe ľadových sôch na Hrebienku. Prechod Jánskou 
dolinou sa konal uţ v jarnom počasí, tak sme sa boli prejsť aj k vodopádu Šuštiačka. 
Vo Vysokých Tatrách sa uskutočnil zimný výstup na Skalnaté pleso a pešie 
a lyţiarske prechádzky na Štrbskom plese.  Zúčastnili  sme sa Fašiangového výstupu 
na vrch Mních a v Kôprovej doline sme sa prešli ku Kmeťovmu vodopádu. Priaznivci 
pohybu na lyţiach vyuţili posledný sneh sezóny v Tichej doline. Naši členovia sa 
zúčastnili na pravidelnom filmovom festivale v Ţiline. 
 

V termíne od 12.3. do 24.5.2020 boli na základe rozhodnutia Ústredného krízového 
štábu SR, ktorý vyhlásil mimoriadnu situáciu z dôvodu šírenia koronavírusu, ostatné 
plánované akcie zrušené. 
 

Po uvoľnení opatrení sme začali s organizovaním spoločných akcii podľa plánu. 
Odštartovali sme prechádzkou k Šútovskému vodopádu v trochu hmlistom 

a daţdivom počasí.  
Pokračovali sme tradičným výstupom na Poludnicu. Nasledoval výstup na Malý 
Zvolen  vo Veľkej Fatre. Tradičný výstup na Krakovuhoľu sprevádzalo veľmi pekné 
počasie. Akcia v Slovenskom raji – prechod roklinou Piecky – bol ovplyvnený 
daţdivým počasím, zúčastnilo sa ho len 7 účastníkov, ktorí mali moţnosť v pokoji sa 

prejsť touto roklinou. Nasledovala akcia vo Vysokých Tatrách, výstup na Kôprovský 
štít, ktorá bola tieţ poznačená daţdivým počasím. 
Dňa 5.7. pre nás IngaPittnerová pripravila akciu, výstup na Kozí kameň. Objednala aj 
krásne počasie, a tak sa tejto akcie zúčastnil rekordný počet 26 účastníkov.  



Ďalšia akcia vo Vysokých Tatrách – „Priečne sedlo“ – bola ovplyvnená počasím. 
Netradičný výstup na Pliešku nad Černovou sa konal za lepších poveternostných  
podmienok. Tradičný výstup na Chatu M.R.Štefánika bol v preloţenom termíne 
a uskutočnil sa 25.7.2020. 1.augusta sme za krásneho letného počasia vystúpili na 
vrch Chleb. Zúčastnilo sa ho 19 osôb. V nasledujúcu sobotu sme opäť za krásneho 
letného počasia vystúpili na Sivý vrch. Trasu sme odštartovali z Hút, cez Radové 
skaly a zostupom do Jalovca. V nedeľu 16.augusta nasledovala akcia v Nízkych 
Tatrách – vystúp na Chabenec. Vo Vysokých Tatrách sa uskutočnil výstup na 

VeľkúSvišťovku.  V Malej Fatre sme vystúpili na Chatu pod Kľačianskou Magurou 
a odtiaľ sme pokračovali na Suchý vrch, zostup na Chatu pod Suchým, a potom 

okolo Starhradu do Strečna na stanicu. 
Za krásneho jesenného počasia sa uskutočnil 32.ročník výstupu na Ostrý Roháč, 
ktorého sa zúčastnilo 23 účastníkov. 
Zúčastnili sme sa aj pietnej spomienky pri pamätníku Jána Švermu – na Ostredok, 

pietneho aktu kladenia vencov pri pamätníku obetiam „Holokaustu“ a pri hrobe 

padlých partizánov na Lúčkach, turistickému pochodu k partizánskym bunkrom 
v časti  Krčahovo.  Po návrate k Obecnému úradu nás čakalo občerstvenie - Guláš 
+ pivo.  

Naši členovia vyuţívali moţnosť zúčastniť sa na akciách, ktorých organizátorom boli 
turisti z  Liptovského Hrádku. 
Členovia venujúci sa cykloturistike uskutočnili  plánované akcie napr. okolo 

Liptovskej Mary, Liptovské Matiašovce – Suchá dolina, Podbanské- Kmeťov 

vodopád,  Lúčky - Turík, Ţeleznô, Liptovská Teplička, Sliačanské travertíny, Ţiarska 

dolina, osada Osádka, Demänovská dolina, Tichá dolina. 

 

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa neuskutočnili turistické akcie, ako výstup na 
Bystrú a výstup na Východnú Vysokú. Aj plánovaný výlet sa z dôvodu 
epidemiologických opatrení neuskutočnil. 
 

Konali sa dve členské schôdze v januári a v septembri, a pri vleku na Podbrezinách 
bola schôdza spojená s posedením pri ohníčku.  
 

Náročnosť túr v posledných rokov zodpovedá vekovému priemeru našich členov, ale 
aj zloţeniu členskej  základne nášho klubu.   

 

Na našich klubových akciách sa pravidelne zúčastňujú aj priatelia turistiky - 

nečlenovia.  
 

Aj napriek všetkým obmedzeniam sa účasť na turistických akciách v porovnaní 
s predošlými rokmi  zvýšila.  
Cyklotúr sa zúčastňoval menší počet členov. Chcem povzbudiť aj ostatných 
záujemcov, aby vyuţili moţnosť zúčastňovať sa aj na týchto akciách.  
 

 



Veľmi dôleţité je aj vedenie kroniky z činnosti klubu. Je hlavne pre tých, ktorí prídu 
po nás, aby vedeli o našej činnosti. Ďakujem Vierke Majeríkovej za vedenie kroniky 
klubu a všetci, ktorí máte záujem si ju môţete prezrieť.  
 

Okrem turistiky sme nezabudli na propagáciu našej činnosti vo vývesnej skrinke, kde 
zverejňujeme fotografie z našich akcií. Ďakujem Paľkovi Krevovi za  propagáciu 
a zverejňovanie plánu našich akcii prostredníctvom sociálnej siete.  

 

Chcem sa poďakovať Vladkovi Vyskočánimu za spustenie našej internetovej stránky. 
 

 

Váţení priatelia, chcem sa poďakovať členom výboru ,  členom revíznej komisie, 
vedúcim klubových akcií aj ostatným členom nášho klubu za aktivitu počas roka 

2020. 

Poďakovanie patrí aj členom, ktorí prispeli 2 % z odvedených daní k zlepšeniu 
finančnej situácie nášho klubu. 
 

Pred sebou máme rok 2021 a dúfam, ţe sa budeme môcť zasa spoločne stretávať 
na spoločných akciách.  
 

Ďakujem za pozornosť. 



Klub slovenských turistov  Jasná, Liptovský Mikuláš 

 

 

 

Plán hospodárenia /rozpočet/ KST na rok 2021 

 

Výbor sa dohodol a schválil plán hospodárenia /rozpočtu/KST na rok 2021: 

 

 

Príjmy:  

 

dotácia ZŠK, zostatok z roku 2020, členské príspevky a % z registračných známok,  
suma  2 % z odvedených daní 

 

Výdaje:  

 

IS bod 16 zabezpečenie činnosti klubu ...……   1.100,- €    
16 a) Nákup materiálu ……………………….……......     0,- € 

16 b) Diéty vedúcim klub. akcií ….… …………….....     300,- € 

  16 c) Propagácia klubu ……………………………..... 100,- € 

16 d) Jubileá členov, občerstvene na ČS, rôzne ....  450,- € 

16 f)  Odmena za prácu pre KST …………  ….……   250,- € 

 

IS bod 17 preplatenie výdajov členom pri účasti na schválenej klubovej akcii 
 Rozdelenie členom: 
  Zárobkovo činní      20,- €   

Seniori        15,- €    

Ost.členovia /čo zaplatili len klubový bez známky/  10,- €    

Čestný členovia      

   

+ Preplatenie cestovného členom KST Jasná pri účasti schválených klubových akcii:  
Výstup na Babky,  Sinú, Ostrý Roháč,  Demänovskú horu,  ukončenie  zimnej a letnej sezóny, 
„Zôsyp“,  návštevy symbolických cintorínov. 



ZÁPISNICA 
z kontroly stavu, evidencie, pohybu a vecnej opodstatnenosti 

peňažných prostriedkov KST Jasná Liptovský Mikuláš za rok 2020 
 

Správa revíznej komisie 
Prítomní: 
 Viera Majeríková - predsedníčka revíznej komisie KST Jasná 

Ľubica Skubíková - hospodárka KST Jasná  
 Danica Kyselová - členka revíznej komisie KST Jasná  
 

Výsledok kontroly: 
 Na základe poverenia výboru KST Jasná, členky revíznej komisie za prítomnosti 
hospodárky  p. Skubíkovej vykonali ku dňu 03.06.2021 kontrolu účtovnej dokumentácie, faktúr, 
bankových výpisov a vedenia pokladničnej knihy. 
 Revízna  komisia  konštatuje, že výbor KST Jasná  rozvíjal svoju činnosť aj v roku 2020  v 
súlade so schváleným plánom činnosti a rozpočtu. 
 Hospodárka klubu p. Skubíková vedie všetky peňažné operácie prehľadne a zodpovedne. Pri 
kontrole sme nezistili žiadne nedostatky. Účtovná dokumentácia je vedená formálne a obsahovo 
správne. Predložené doklady spĺňajú potrebné náležitosti. Všetky výdajové položky boli vecne 
opodstatnené a schválené výborom KST Jasná a boli v súlade so schváleným rozpočtom a plánom 
činnosti KST Jasná. 
 Stav pokladne súhlasí so zápisom v pokladničnej knihe.  
 
Výška  príjmových položiek v uplynulom roku  ku dňu 31.12.2020 je:  
   zostatok v pokladni z roku 2019        -842,84  € 
   dotácia  ZŠK       700,00  € 
   príjem za čl. známky                    2.045,00  € 

2%podielu zaplatenej dane z príjmov fyz.osoby     4.101,35  € 

Príjmy za rok 2020 spolu             6.003,51 € 
 
Výška  výdajových položiek v uplynulom roku  ku dňu 31.12.2020 je:  
   turistické akcie               759,64 € 
   hospodárske výdaje (známky KST, kronika, 
    poštovné a ostat. hosp. Výdaje)                   957,09 € 
   propagácia klubu/internetová stránka/           249,04 € 
   starostlivosť o členov (jubileá, odmeny)             480,00 €  
   Výdaje za rok 2020 spolu          2.445,77 € 
 
 Príjem prevýšil výdaj. Rozdiel + 3.557,74 eur sa nachádza v pokladni ZŠK –klub KST.  
 Revízna komisia doporučuje výboru KST Jasná hospodárenie KST Jasná schváliť. 
 
V Liptovskom Mikuláši dňa 03.06.2021 
 
 
Zapísala: Danica Kyselová 

 
 
 
 
 
 
 
 


