
 

Prehlásenie SVT a zástupcov vodákov z jednotlivých povodí SR prijaté na zasadnutí dňa 
23.11.2013 

 
Sekcia vodnej turistiky KST so znepokojením sleduje situáciu, ktorá vznikla vo výkonnom výbore 
a na ústredí KST.  
 
Hlavnou úlohou KST je garantovať svojím členom ale aj ostatným občanom tohto štátu, ktorí majú 
radi prírodu rozvoj turistiky, voľný pohyb po horách, lesoch a riekach Slovenskej republiky a 
rozumne regulovaný pohyb v národných parkoch. 
Výkonný výbor sa zaoberá inými vecami a v tejto oblasti koná veľmi málo a nevytvára dobré 
podmienky, aby mohli konať aspoň kluby a sekcie. Pripravovaná legislatíva zákon o ochrane 
prírody, zákon o lesoch, zonácia TANAPu, energetická koncepcia SR, zákon o vodách a koncepcia 
výstavby malých vodných elektrárni významne oslabuje tieto práva a na druhej strane je bezbranná 
voči developerom, čo stavia ekologických aktivistov proti všetkým aktivitám v prírode a teda aj 
proti turistike. 
Voľný pohyb v prírode, získali občania tohto štátu, ako najvýznamnejšiu slobodu  pri vzniku prvej 
Československej republiky. Voľný pohyb po riekach, ktoré boli v minulosti významnými 
dopravnými cestami bol odjakživa. 
Nemôžeme preto dovoliť, aby v tejto kritickej situácii, bolo vedenie KST nefunkčné a zaťažené 
vlastnými spormi. 
Navrhujeme preto tieto kroky: 

− Zvolať mimoriadne valné zhromaždenie 
− Odvolať p. Perhalu a p. Fábryovú 
− Poveriť dodatočným vedením KST iného člena výkonného výboru 
− Kompetencie výkonného výboru by mala prevziať dočasne ústredná rada, ktorá by mala 

následne zvolať riadne valné zhromaždenie a zvoliť nový výkonný výbor 
− Predsedovia sekcii by mali zmenou stanov na mimoriadnom valnom zhromaždení získať 

plné hlasovacie právo na valnom zhromaždení. Jednotlivé presuny sú vo väčšine okresov 
menšinové a tak vlastne nemajú na valných zhromaždeniach žiadne zastúpenie. 

− Ako štvrtý zamestnanec sekretariátu namiesto p. Perhalu, by  mal byť prijatý mladý právnik 
znalý ekologickej problematiky aspoň na dohodu. 

Ako predsedu KST treba navrhnúť človeka, ktorý svojím doterajším životom preukázal, že je 
morálnou, vedeckou, športovou, prípadne ekologickou autoritou, ktorá je známa občanom SR 
a bude dôstojným partnerom pre vládu a parlament. Toto postavenie nemá získať voľbou za 
predsedu KST, toto postavenie musí mať získané svojou doterajšou prácou a životom. 


