
 
 

ZÁPISNICA 
Zo seminára  klasifikátorov konaného v Martine dňa 10. 9. 2011. 

 
 
Prítomní: Marián Petrík, Štefan Hudák, Ján Puncochař, Eva Tóthová, Július Karász, Igor Salviany a  
                Vladimír Povoda za VV KST . 
Ospravedlnení: Ľubomír Škumát, Ján Karolčík. , Jirka Mikušová, Anna Literová, Peter Walter a Štefan  
                Nagy. 
 
Program: podľa pozvánky. 
 
1, Privítanie klasifikátorov. 
2, Správy presunových klasifikátorov za časť roka 2011: Marián Petrík boli schválené ZC s vopred  
    schválenou dokumentáciou na SZZT v Starej Ľubovni, SZT v Martine a SCZ vTatranskej Kotline a  
    Rožňave. 
3, Štefan Hudák: prehodnotil zrazy z hľadiska klasifikácie. SZT Martine sa zúčastnilo 560 účastníkov 
   a 11 ľudí si dalo potvrdiť ZC. ZVHT v Štrbe sa zúčastnilo 200 účastníkov a 7 ľudí si dalo potvrdiť ZC.  
4, Ján Matejka ukončil svoju činnosť a nahradil ho Igor Salviany. Peter Walter skončil bez náhrady. 
5, Puncochař: 2 ZC cyklo za rok 2010 a jedna neschválená. Región Bratislava 1 ZC III. st. 
6, Salviany: inovácia OTO Trenčín. V turistike je dôležitá propagácia. 
7, Eva Tóthová: na Orave aktívna turistika, ale nič nespĺňa podmienky klasifikácie. Prispôsobiť    
    klasifikáciu súčasným podmienkam. Niekedy bola motivácia aj to dostať sa na zahraničné ZC.  
    Diskutovať z mladými o VT. 
8, Hudák: využívajú vopred schválené ZC a postupne plnia VT. Netreba rezignovať. Predseda RR  
    KST musí byť minimálne cvičiteľ prípadne inštruktor. 
9, Karász: 2 str. odznaky Turista, Najvyššie vrcholy 2 bronzové. Študenti cez týždeň v škole a cez  
    víkend na brigáde. Mizerná motivácia. Plnenie regionálneho odznaku. 
10,Povoda: majstri turistiky v turistickej korešpondencii by mali uvádzať aj svoj titul Majster turistiky. 
     Na zraze v Martine boli 5 majstri turistiky čo by pri odpustení zrazového poplatku činilo 40 €. Od  
     roku 1985 vzniklo vákuum vo výkonnostnej turistike. Je potrebné dotiahnuť stránku KST. 
11,Požiadať odbory, aby bol pre majstrov turistiky voľný vstup na ich akcie. Na Slovensku to zatiaľ  
     robí iba OKST Kojšov a OKST Diviaky. 
12, Petrík: prediskutoval problematické miesta v Klasifikácii v línii Zápočtových ciest. 
13, Hudák: prediskutoval výkonnostný odznak VHT, odznak Najvyššie vrcholy slovenských pohorí  
     a odznak Turista. 
14, Petrík: v poslednom období je veľká stagnácia výkonnostnej turistiky o čom svedčí aj nezáujem  
      klasifikátorov z regiónov zúčastniť sa seminára. Ak klasifikátor aktívne nerobí výkonnostnú turistiku  
      tak potom čo majú robiť radový členovia? Jednoznačne chýba motivácia. 
20, Na záver rokovania predseda KK KST Marián Petrík poďakoval prítomným za aktívnu účasť na  
      tomto seminári. 
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                   majster turistiky 


