
Informácia o hromadnom poistení členom KST v poisťovni UNION 

Rámcovo ide o celoročné cestovné poistenie (CCP) pre územie SR, účinné od 1.4.2015 (do 31.3.2016), 
ktoré zahŕňa: 

 poistenie na technickú pomoc pri záchrannej akcii (zásah horskej služby), 

 poistenie batožiny. 

 poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, 

 úrazové poistenie. 

CCP sa vzťahuje na členov KST: 

 pri turistických aktivitách, čím sa rozumie pešia turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, vodná turistika 
(vrátane splavovania riek), vysokohorská turistika (vrátane via ferrát) a jazdecká turistika, 

 zúčastňujúcich sa pretekov turistickej zdatnosti (pretekári, stavitelia tratí, rozhodcovia, organizátori), 

 vykonávajúcich v teréne značkovanie turistických chodníkov, 

 pri všetkých bežných aktivitách (CCP nie je viazané výlučne na turistickú činnosť). 

Na rozdiel od predchádzajúceho hromadného poistenia členov KST v poisťovni Kooperatíva, nové CCP Union nie je 
limitované na hromadné klubové podujatia zakotvené v kalendári, ani na pohyb po vyznačenom turistickom 
chodníku (samozrejme, ak sa bude v národnom parku pohybovať člen KST mimo vyznačeného chodníka a dostane za 
to pokutu, voči tomu ho poistka neochráni). Dôležité je, že poistné krytie má aj poistná udalosť, ktorá nastane počas 
individuálnej turistiky, alebo bežných pracovných, či rodinných aktivít doma, v práci, v dopravnom prostriedku, a 
pod. 

Poistná zmluva je pripravená na podpis, po podpísaní (vo februári 2015) bude zverejnená na webe KST 

Cena poistenia = 1€/ročne pre každého člena bez rozdielu veku (vrátane seniorov 70 +) bola rozhodnutím valného 
zhromaždenia KST (10.1.2015) zahrnutá do ceny členskej známky na rok 2015. 

 

 

Valné zhromaždenie zároveň schválilo 

A) úpravu členského, s platnosťou už na rok 2015, nasledovne: 

 základné - 10 €, 

 študenti, okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 
69 rokov) - 6 €, 

 deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP - 4 €, 

 čestný člen KST - 0 € (poistné 1 € mu zaplatí KST). 

Uvedené nominálne hodnoty členského pre jednotlivé vekové kategórie sú vrátane poistenia. 

 

B) úpravu delenia výnosu z členského: 

 materský klub - 40%, 

 regionálna rada - 20%, 

 ústredie - 40%, 

pričom % sa ráta z ceny členských známok bez poistného , t.j. do súčtu idú hodnoty 9 €, 5 €, a 3 €. 
 
Zdroj informácie: Výkonný výbor KST, 11.2.2015 

 



 

Pokyny k členským známkam 2015 

POKYNY k členským známkam – k zmene výšky ceny členskej známky, k zmene percenta rozdelenia a vytvorenie 

konštanty vo výške 1€ - poistenie pre každého člena 

Výška schváleného členského : 

 základný 10 € vrátane poistenia, 

 študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 
69 rokov) 6 € vrátane poistenia, 

 deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP 4 € vrátane poistenia, 

 čestný člen KST 0 €, poistné zaplatí KST 

Percento rozdelenia členských príspevkov od roku 2015 nasledovne: 

 40 % z členských príspevkov bude poskytnutých klubu/odboru KST, 

 40 % ústrediu, 

 20 % regionálnej rade KST. 

 

Úplné pokyny: 

Kluby/odbory si objednávajú známky u svojich regionálnych rád (dalej len RR). Ako pomôcku zverejňujeme tlačivo 

"objednávka známok pre klub": 

RR potom objedná známky na ústredí prostredníctvom informačného systému KST CRM.  Do informačného systému 

sa dostanete prostredníctvom našej stránky www.kst.sk. Na pravej zvislej lište je odkaz s názvom "Informačný 

systém KST". Ak na tento odkaz kliknete, vstúpite so systému, kde po prihlásení môžete objednávať. 

Prihlasovacie meno je vždy 3 mieste číslo regionálnej rady. Číslo RR nájdete v súbore .pdf: "ZNÁMKY_2015_pokyny 

na objednávanie". Heslo Vám bolo systémom odoslané pri budovaní informačného systému. Ak ste heslo zabudli, 

napíšte požiadavku na vygenerovanie nového hesla na adresu: 
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