SPRÁVA O ČINNOSTI KST ZA ROK 2019 a 2020 doteraz.
(21.VZ KST, 26.-27.september 2020, Liptovský Mikuláš)
Priatelia, naši predkovia vravievali: Človek mieni, Pán Boh mení. Z marca sa stal
september. Hlavné je, že sme sa stretli. Pandémia ochromila naše hlavné podujatia.
Neuskutočnil sa letný zraz v Slovenskom Raji, ani výstup krásistov, neuskutoční sa
ani spoločné stretnutie lesníkov a turistov – Chodníkom Jozefa Dekréta Matejovie.
Výstup na Kriváň má špecifické podmienky. Uskutočnil sa ale zraz VHT, zraz
mladých vodákov aj Cyklozraz. Ďakujem ich organizátorom. Pandémia iste postihla
aj Vaše podujatia. Robili sme ich tak, ako dovolili protiepidemické opatrenia. Patrí
Vám za to pochvala. Nepoznám zdravší pohyb, ako pohyb v prírode. Chovajme sa
zodpovedne a využívajme možnosti na konanie našich podujatí.
Tradične nielen Vás zaujíma stav členskej základne. Rastie. Stále hovorím, že je to
Vašou zásluhou a aj zásluhou dobrého poistenia. V zozname poistencov je 20 670
poistených. Členov je však viac. Časť turistov nechce byť poistená, ale našimi členmi
sú. Do budúcna pripravujeme ešte možnosť dobrovoľného pripoistenia na rizikové
športy v prírode. Napr.: zjazd na horských bicykloch, lezenie v ľadoch, divoká voda,
skialpinizmus.... Cena bude okolo 20 € na rok.
Iste sa k Vám cez maily dostal „dôveryhodný“ materiál, že som predal Chatu pri
Zelenom plese. Nie je to také jednoduché. Nepodarilo sa mi to. Dnes budete
schvaľovať sumy za prenájom na našich chatách. Opäť prišlo k výraznému navýšeniu
prenájmu. Vývoj výšky nájmov od roku 2010 ste dostali v prehľadnej tabuľke. Teraz
prvýkrát bola možnosť prenajať chatu aj na dlhšie obdobie, za predpokladu vloženia
investícií do nášho majetku. Sami nemáme zdroje na výraznú rekonštrukciu chát.
Väčšie investície sa očakávajú pri Chate pri Zelenom plese, Zbojníckej chate a
možno aj na Chate MRŠ. Je to spôsob, ktorý nás nestojí investície, starosť s
vybavovaním a riadením prestavby. Výšku investícií, dobu prenájmu budete
schvaľovať až keď budú k dispozícii všetky potrebné materiály a dokumenty. Nateraz
sa schvaľujú zmluvy na 5 rokov. Vyhlasujem tu, že chaty zostanú len v majetku
doterajších vlastníkov. Okrem týchto lukratívnych chát máme vo vlastníctve
nevyužívané rekreačné zariadenie v Kokave nad Rimavicou. Na minulom VZ sa
odsúhlasil jeho predaj za 70 000 € s 5-ročným splátkovým kalendárom. Prvá splátka
prišla. Máme tiež stavebný pozemok na Skalke pri Kremnici. Tam sa pokúšame nájsť
investora, ktorý by stavbu zrealizoval, nejaký čas spravoval, platil nám nájomné a
potom by odovzdal chatu do nášho vlastníctva. Presne tak, ako to chceme na
tatranských chatách.
Dlho čakáme na nový informačný systém. Objednávanie členského a materiálu, ako
aj prihlasovanie členov, ich evidencia sú na konci skúšobnej doby. V ďalšom
dokončíme značkárov, funkcionárov, ocenenia. Pripravíme inštruktážne video.
Známky na budúcu sezónu sa budú objednávať po novom. Možno máte niektorí
obavy, ale bude to jednoduché a pri problémoch Vám pomôžeme. Je to ďalší krok k
odbremeneniu administratívnych prác, zabráneniu úniku dát členov, lepšej archivácii.

Zaujíma Vás aj náš projekt na ferratu. Poviem len najnovší vývoj. K ministrovi sme
sa ani na tretíkrát nedostali. Vždy sme skončili u pani Butkovskej, zamestnankyne
ministerstva. Pán minister Budaj mi vraj bude volať, povedal mi podpredseda NR
Lavrenčík, ktorý nám chce pomôcť. Škoda, že mu minister nepovedal aj kedy. Do
problému sa na popud poľskej strany vložila aj pani prezidentka Čaputová. Opäť sme
skončili u Butkovskej. Máme sa dohodnúť s riaditeľom správy TANAP-u Ing.
Majkom. Boli nám navrhnuté tri nové lokality. Ku všetkým sme museli vycestovať,
nafotiť, spracovať zamietavé stanovisko. Najprv lom v Tatranskej Kotline. Jedna
ferrata tam už je a sú to cvičné skaly pre horolezcov. Lokalita neponúka ani
požadované prevýšenie, ani dĺžku. Druhý návrh bol ešte stupídnejší: Bobrovecký lom.
Nefunkčný lom, rozpadaná skala, suťovisko. Plno kveteny, dole vodné jazierka. Keď
som Majkovi hovoril, že aj z hľadiska ochrany prírody to nemôže byť, odpovedal, že
on tam ani nebol a ani to nepozná. Tretí návrh bol lezecká oblasť v Komjatnej pri
Ružomberku. Vápencové steny pekné. Boli sme tam v nedeľu doobeda. Liezli tu štyri
dvojčlenné družstvá. Keď som im oznámil, že tu možno bude ferrata, musel som
pridať do kroku. Horolezci samozrejme nesúhlasili. Majú tu vybudované lezecké
cesty a na ferratu nie je miesto. Nakoniec sme v zúfalstve navrhli my náš variant, že
to nebude ferrata, ale že jestvujúce reťaze cez Priečne sedlo doplníme ešte istiacim
lanom. Poliakom sa to veľmi neľúbilo, pretože to nespĺňa parametre projektu.
Priečne sedlo máme zamerané, vieme spotrebu materiálu. Náčelník HS Janiga,
navrhol ešte alternatívu Ostrvy. Ľavú časť nám horolezci odsúhlasili, Majko
predbežne nemal problém. Poslali sme mu návrh trasy. Čakáme. Projekt až na ferratu
beží ďalej. Obnovili sme 240 km značenia, pripravuje sa sprievodca slovenskopoľského pohraničia, osadili sa mapy, zrekonštruujú sa dve miestnosti sekretariátu.
V propagácii musím pochváliť Tomáša Grmana, ktorý spravuje náš facebook. Počet
členov skupiny stúpol na 27 800. Založil účet aj na instagrame. Na vysvetlenie
facebook je sociálna sieť skôr pre ľudí nad 40 rokov. Sú tam fotografie i trochu textu.
Instagram je sociálna sieť pre mladšie vekové skupiny, textu minimálne, viac
fotografií. Obe slúžia ako náš komunikačný kanál smerom von. V publikačnej
činnosti sme obnovili záznamník Hrady a zámky Slovenska. Po záznamníkoch Cesta
hrdinov SNP a Krásy Slovenska je to už tretí obnovený záznamník. Naši členovia
vydali kroniku cyklozrazov pod názvom Na dvoch kolesách. Je to výborne
spracovaná publikácia. Dá sa kúpiť, odporúčam vám ju. Vydaná bola aj pamätnica
VHT zrazov.
Po voľbách došlo na Ministerstve školstva k zmenám. Pre nás k pozitívnym. Do
legislatívnej rady vlády je na budúci rok navrhnutý zákon o ochrane turistického
značenia. Ak by prešiel, prestali by sme mať problémy s bohatými vlastníkmi lesných
pozemkov. Bude to ťažký boj, pretože sa tu bije verejný záujem s právom využívať
súkromné vlastníctvo. Zároveň padol aj návrh pokúsiť sa dostať naše turistické
značenie do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Je to dlhodobý proces.
Najskôr musíme získať zápis na národnej úrovni a potom by sme sa chceli spolu s
KČT dostať aj na medzinárodnú úroveň. Okrem prestíže by sme sa mohli ľahšie

dostať k financiám na značenie.
O rok a pol budeme mať voľby. Ako by mala naša organizácia vyzerať v ďalších
rokoch? Mala by sa postupne meniť. Opatrne. Máme starších členov i mládež.
Musíme sa venovať všetkým. Starším ponechať preukazy so známkami, ale pre
mladších využiť možnosť mať preukaz v telefóne. Máme viacero záznamníkov, ktoré
sa plnia, ale aj systém zápočtových ciest, ktorý zaniká. Musíme sledovať trendy v
spoločnosti. Vznikajú organizácie, ktoré ponúkajú rôzne súťaže, lákajú ľudí do
prírody, napríklad zaujímavým tričkom. Najnovšie sme mali modré Tatry pri výzve
Doby Tatry. Zachyťme aj my tento trend, ale nepodľahnime mu. Naša organizácia je
založená na kluboch. Jej činnosť je športová ale aj sociálna. Ľudia sa stretajú,
nadväzujú dlhodobé známosti, spoločne plánujú. Zostaňme pritom, ale na prilákanie
nových členov použime aj nové metódy. Ak chceme rásť a nevymierať, nebojme sa
nových členov. Nikdy neviete, či k Vám neprišiel organizačný talent, obetavý človek,
budúci vedúci túr. Nebojte sa poveriť svojich členov úlohami, ktoré ste robili v
minulosti Vy. Možno prinesú nový vietor, nové nápady. A čo my hore? Bol by som
rád, keby ste sa na nás nepozerali ako na zlodejov, na tých čo chcú získať výhody len
pre seba. Tých, ktorí sú neochotní, ufrflaní, neprijmú iní názor. Ak ste si nevšimli, že
my sme tu pre Vás, možno je to aj naša chyba. Doliehajú k nám negatívne názory
a ohováračské fámy z času na čas šírené cez anonymné pamflety: predseda predal
chatu, predseda sa dohodol s chatármi, VV ruinuje finančne KST, predseda je despota,
VV si robí čo chce. Ideálne by bolo, keby sa každý člen mohol stať aspoň na chvíľu
predsedom, rozhodovať o veciach, o ktorých nie je úplne presvedčený. Svet nie je
bielo-čierny. Náš systém sekcií a komisií je výborný. Ale ktoré sekcie a komisie sú
aktívne? Boli zriadené aby prinášali podnety pre VV, organizovali svoju činnosť.
Všetci vieme, že mnohé sú len na papieri. Osobne by som si do budúcnosti vedel
predstaviť, že by sa zvolil len predseda sekcie a komisie a ten by si podľa problémov
prizýval odborné osoby. Otázne je, či takéto osoby máme a či sú ochotné obetovať
svoj voľný čas. Naša organizácia je obrovská s veľkým majetkom. Riadia ju
dobrovoľní pracovníci, ktorí ale právne sú plne zodpovední za všetko. Nájdeme v
budúcich voľbách ešte takýchto masochistov? Význam slova masochista: človek,
ktorému pôsobí rozkoš mučenie, ubližovanie alebo ponižovanie jeho osoby. Často si
tak pripadám, len tá rozkoš neprichádza. Je načase sa zaoberať myšlienkou aspoň
čiastočnej finančnej náhrady. Keď si vláda nevie rady s nejakým problémom, vytvorí
komisiu. Po jej vzore, by sme takú mohli vytvoriť aj my. Bol by som rád, keby sme
ešte na tomto VZ vytvorili takúto komisiu. Bol by som rád, keby v nej boli aj tí, ktorí
často kritizujú, ale odmietajú zodpovednosť.
Budúcnosť KST vidím pozitívne. V čase koronavírusu vidíme zvýšený záujem ľudí o
prírodu. A to je pre nás výzva. Vieme z nich aspoň časť stiahnuť do našich klubov?
Ono je to aj spoločenská potreba. Ľudí v našich kluboch vychovávame k úcte a láske
k prírode, k blížnemu, k bezpečnému pohybu v prírode. Mnoho výjazdov HS
nemuselo byť, keby turisti boli nami vyškolení. Je na nás, je na Vás, je na kluboch,
aby sa ľudia v horách cítili dobre.
Peter Dragúň, predseda KST

