KLUB SLOVENSKÝCH
TURISTOV
SEKCIA LYŽIARSKEJ TURISTIKY
SK 831 03 BRATISLAVA 3, ZÁBORSKÉHO 33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Zápisnica
z aktívu sekcie lyžiarskej turistiky KST
Termín konania: 7.5.2022 o 10:30 hod.
Miesto konania: Martin, penzión Čierna pani, Kuzmányho 24
Program aktívu:
Program aktívu:
1. Otvorenie
Škumát
2. Schválenie programu
Škumát
3. Voľba mandátovej komisie, volebnej komisie a návrhovej komisie,
zapisovateľa a overovateľa zápisnice a návrhu uznesenia z aktívu sekcie
4. Správa o činnosti sekcie LT KST za roky 2018 – 2022
Škumát
5. Správa o hospodárení sekcie LT KST
Škumát
6. . Správa mandátovej a volebnej komisie
predseda M a VK
7. Návrh na zloženie komisie sekcie (počet členov, zloženie sekcie)
Škumát
8. Návrh na voľbu predsedu sekcie LT KST
predseda VK
9. Predstavenie kandidátov, diskusia
10. Voľba a vyhlásenie výsledku voľby predsedu sekcie LT KST
predseda VK
11. Návrh voľby podpredsedu sekcie LT KST
predseda VK
12. Diskusia
13. Voľba a vyhlásenie výsledku voľby podpredsedu sekcie
predseda VK
14. Návrh volieb členov sekcie LT KST
predseda VK
15. Diskusia
16. Voľby a vyhlásenie výsledkov volieb členov sekcie LT KST
predseda VK
17. Návrh plánu činnosti na budúce volebné obdobie
predseda sekcie
18. Návrh rozpočtu sekcie na rok 2022
predseda sekcie
19. Návrh na voľbu delegáta a zástupcu na VZ KST a kandidáta pre
činnosť odvetvových sekcií turistiky, propagáciu a informatiku
predseda VK
20. Voľba a vyhlásenie výsledku voľby delegáta na VZ KST
predseda VK
21. Návrhy na ocenenia (Ing. Rusnák, za pohotové zorganizovanie SZZT)
22. Rôzne
23. Správy z regiónov, všeobecná diskusia
24. Návrh uznesenia
predseda NK

25. Schválenie uznesenia
26. Ukončenie

1.

predseda MK
predseda sekcie

Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol Ľubomír Škumát, predseda sekcie, Privítal prítomných
zástupcov regiónov a pozvaných hostí, a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Ospravedlnil neprítomných a ozrejmil dôvody, prečo sa nezúčastnili rokovania.
Návrh volebného a rokovacieho poriadku nebol zaslaný, preto bolo odsúhlasené,
že aktív sa bude riadit' rokovacím a volebným poriadkom KST. Toto bolo
jednomyseľne schválené.

2.

Schválenie programu
Program aktívu odsúhlasený a schválený.

3.

Voľba mandátovej komisie, volebnej komisie a návrhovej komisie, zapisovateľa
a overovateľa zápisnice a návrhu uznesenia z aktívu sekcie.
Volebná a mandátová komisia bola zlúčená do jednej v zložení:

Mandátová a volebná komisia:
Dušan Reiser - predseda
Návrhová komisia:
Alena Beloritová - predseda
Andrea Desáková - člen
Rado Kohút – člen
Komisie jednomyseľne schválené.
Zapisovateľ Alena Beloritová, overovateľ: Ľubomír Škumát; jednomyseľne schválené.

4.

Správa o činnosti sekcie LT KST za roky 2018-2022
Predseda sekcie LT prečítal správu o činnosti sekcie a o hospodárení sekcie za
roky 2018 až 2022, ktorá bude prílohou zápisnice. a následne ho doplnili členovia
sekcie za jednotlivé úseky.
Metodik – Beťo Majtner:
Rok 2020 - školenie kvôli covidu zrušené, 2021 preškolenie bývalých inštruktorov
a zápisov do registra športovcov – 30 ks december 2021 a tí, ktorí si nepožiadali
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o zápis, takto o toto osvedčenie prišli. Rok 2022 marec – školenie v Lipanoch 9
osôb a už toto školenie je dvojkrokové

-všeobecná a špeciálna časť, ktorú

zastrešuje sekcia a všeobecnú univerzita. Na všeobecnú časť sa prihlásili 8 ks
a Jaro Kompán na základe výsledkov ich zapíše do registra športovcov
a dostanú certifikát. Stav v sekcii: počet 39 inštruktorov s osvedčením. Minimálny
počet na školenie 10 ks. Predseda sekcie je súčasťou metodickej komisie, ak sa
niečo zmení – legislatíva, aj zmeny v KST, mal by o tom vedieť a informovať.
Diskusia:
R. Kohút: musíme rozmýšľať, pokiaľ bude zraz, zrazom a potrebujeme
preškolených sprievodcov, musíme vymyslieť, aby bolo školenie sprievodcov pre
ten zraz. Alebo dať možnosť aktívnym inštruktorom v rámci KST, aby boli
oslovení.
Ľ. Škumát ako sekcia máme povinnosť spraviť školenie v danom regióne zrazu.
B. Majtner: bolo to riešené, tak že v danom regióne bolo školenie a boli to
„jednorázoví“ inštruktori na danú akciu.
Ľ. Škumát: otázka na metodickú komisiu – či sa môže vyškoliť len na danú akciu.
V. Gabriš – zákl. výchova inštruktorov a povinnosť sa zúčastňovať na zrazoch,
treba školiť, vyzývať, aby bolo atraktívne. Vrátiť sa k zjazdovému lyžovaniu.
B. Majtner – bavíme sa o lyžiarskej turistike – sprevádzanie na bežkách.
5.

Správa o hospodárení sekcie LT KST
Je uvedená v správe o činnosti sekcie, ktorá bude prílohou zápisnice.

6.

Správa mandátovej a volebnej komisie.
Predseda mandátovej komisie: z 38 regiónov v rámci KST sa hlási 19 ks a na
aktíve je prítomných 12 delegátov s platným hlasom, nadpolovičná väčšina je 7
hlasov, hlasovať môžu zástupcovia regiónov. Mandáty ohľadom delegovania sú
v poriadku – jeden nový člen – predložil zastupovanie z RR a vyjadril svoj súhlas.
Hlasovanie bude tajné.

7.

Návrh na zloženie komisie sekcie (počet členov, zloženie sekcie).
Predseda sekcie LT KST Ľubomír Škumát sa vzdáva kandidatúry na predsedu,
Podpreseda, metodik: Ing. Bernard Majtner
Značkár Ing. Vladimír Chrapčiak
Tajomník: Ing. Alena Beloritová
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Hospodár. Ing. Milan Darula
Členovia: Mgr. Anna Majtnerová, Dušan Reiser a noví členovia: Andrea
Desáková, Jozef Junas, Rado Kohút, Pavol Stenchlak

8.

Návrh na voľbu predsedu sekcie LT KST
Ľ. Škumát predstavil po jej súhlase nového kandidáta: Andrea Desáková
z Bardejova.

9.

Predstavenie kandidátov, diskusia
A. Desáková sa predstavila a vyjadrila svoju predstavu o činnosti v nasledujúcich
rokoch a požiadala o podporu všetkých členov ako aj bývalého predsedu sekcie.
Diskusia:

10. Voľba a vyhlásenie výsledku voľby členov sekcie LT KST.
Následne prebehla voľba a predseda volebnej komisie vyhlásil, že bol zvolení
nasledovní členovia na obdobie 2022 až 2026 v tomto zložení:
Ing. Bernard Majtner, Ing. Vladimír Chrapčiak, Ing. Alena Beloritová, Ing. Milan
Darula, Mgr. Anna Majtnerová , Dušan Reiser, Andrea Desáková, Jozef Junas,
Rado Kohút, Pavol Stenchlak, čiže okrem Dušana Reisera sú všetci zvolení do
VV sekcie LT KST.
11. Návrh voľby predsedu sekcie LT KST.
Predseda volebnej komisie vyhlásil, že za predsedu sekcie LT KST bola
jednomyseľne zvolená Andrea Desáková.
12. až 14. zrealizované priebežne.

15. Diskusia.
Bez diskusie.
16. Voľby a vyhlásenie výsledkov volieb členov sekcie LT KST na obdobie 2022 až
2026:
Predseda: Andrea Desáková
Metodik: Ing. Bernard Majtner
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Hospodár: Ing. Milan Darula
Značkár: Ing. Vladimír Chrapčiak,
Členovia: Mgr. Anna Majtnerová, Dušan Reiser, Andrea Desáková, Jozef Junas,
Rado Kohút, Pavol Stenchlak, Ing. Alena Beloritová
17. Návrh plánu činnosti na budúce volebné obdobie.
Hlavným problém, ktorý treba riešiť je problém s organizáciou zimného zrazu
a hľadaním potenciálnych organizátorov.
18. Návrh rozpočtu sekcie na rok 2022.
Ĺ. Škumát: v zmysle VP208/2011 je povinnosťou, že do konca augusta sa posiela
ekonomickej komisii návrh.
19. Návrh na voľbu delegáta a zástupcu na VZ KST a kandidáta pre činnosť
odvetvových sekcií turistiky, propagáciu a informatiku
Delegát na VZ KST: Andrea Desáková, zástupca: Rado Kohút
Kandidát: Rado Kohút
20. Voľba a vyhlásenie výsledku voľby
Delegát na VZ KST: Andrea Desáková, zástupca: Rado Kohút
Všetci členovia aktívu jednomyseľne odsúhlasili delegáta a zástupcu.
Kandidát do výkonného výboru KST bol navrhnutý: Rado Kohút
Okrem jedného, jednomyseľne odsúhlasení.
21. Návrhy na ocenenia:
Ing. Rusnák - za pohotové zorganizovanie SZZT
Ľubomír Škumát – za dlhodobú činnosť v sekcii LT KST (medaila KST, schvaľuje
VV a predseda udeľuje)
22. Rôzne
R.Kohút: ohľadom propagácie, robí sa webstránka, bude veľa možnosti –
facebook, instagram – budú sa vyberať hlavné projekty, čo je regionálneho
významu.
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Zimný zraz a podpora sekcie – zmena koncepcie, aby sa organizátor nemusel
báť zrazu – propagácia cez KST, manažment okolo - lyžiarska sekcia, ktorá
poskytne zázemie.
Zrazy TOM – TOM nie sú a ani nebudú, treba to brať ako mládež, ale sú
stredoškoláci, ktorí odrastajú. Do jednotlivých klubov nejaký záznamník pre deti,
ktoré budú spĺňať niečo na protipodpis a za to niečo získajú a takto podchytiť
mládež. Zrazy TOM treba otvárať verejnosti, aby nebol uzavretý len pre TOM,
ale na tie akcie, súťaže TOM môžu ísť aj iné deti.
Odbornosť – prečo by som chcel ma odbornosť inštruktora? Väčšia právna
zodpovednosť, musia sa dodržať limity a takýchto ľudí nezoženieme. Úloha
sekcie – zohnať inštruktorov, zaškoliť. Aká je právna zodpovednosť pri zrazoch
– vyjadrenie právnikov – zúčastňuje sa na vlastnú zodpovednosť. Úloha KST.
B. Majtner: Motivácia prečo to robiť, v obrovskom nepomere – žiadne výhody,
zodpovednosť.
R. Kohút: ponúknuť benefit prečo byť inštruktorom
B. Majtner: len dobrovoľné nadšenie, vnútorné uspokojenie
R. Kohút: skúšky na telocvikára na VŠ, v tejto línii hromadne padnú inštruktori,
čiže my ako sekcia sa ponúkne s pomocou. Z teórie ubrať z učiva VŠ, lebo
padneme.
Odznaky a nášivka: nanovo bude odznak pre inštruktorov – okolo 4 cm, jeden
vzhľad pre všetky sekcie, inštruktorov LT KST 39 ks, a ruka v ruke musí ísť
propagácia, aby ľudia videli a vedeli o inštruktoroch
V. Gabriš: inštruktori – nesmú zaniknúť, čo robí KST KST – tá ich činnosť, tú
niekto vykonáva, človeka posiela oddiel, ktorý potrebuje ľudí, ten človek, keď sa
vyškolí, títo ľudia sú vedúci túry, prví a tým, že on naučí druhých a dáva príklad
pre druhých. Nemôže sa v tom prestať.
R. Kohút: Osnovu robí Univerzita Mateja Bela, zmena osnov bude náročná, sú
kladené
Články pre propagáciu: ak je niečo v regióne poslať na KST, spropaguje sa,
vyberieme. KST by malo vydať stolový kalendár, stredová fotka z akcie, kto ju
organizoval, kde bola. Budú tam akcie, ktoré sa kde konajú.
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Video pre národné športové centrum.
23. Správy z regiónov, všeobecná diskusia – jednotliví zástupcovia regiónov podali
krátku správu z regiónov.
24. Návrh uznesenia – vypracovaný návrh uznesenia.
25. Schválenie uznesenia – uznesenie schválené, podpísané bude prílohou
zápisnice.
26. Ukončenie.

Zapísal/a: Ing. Alena Beloritová
Overil: Ľubomír Škumát
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