KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
SEKCIA VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY

Zápisnica z Aktívu regionálnych zástupcov VhT KST
Priekopa 5.4.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.Otvorenie
2.Schválenie programu aktívu
3.Voľba volebnej a návrhovej komisie
4.Správa o činnosti VV Sekcie VhT/KST za obdobie 2010 – 2014
5.Kalendár aktivít a rozpočet sekcie VhT/ KST pre rok 2014
6.Diskusia
7.Voľba VV Sekcie VhT/KST pre obdobie rokov 2014 – 2018
8.Uznesenie
9.Záver
1.Otvorenie urobil Štefan Hudák , poverený vedením celého aktívu
2.Program bol odsúhlasený všetkými prítomnými bez výhrad
3.Volebná komisia bola schválená v zložení : Ondruš, Šulla, Šulková, návrhová komisia bola zvolená
v zložení : Hlavatý, Vallo, Goč
4.Správu o činnosti Sekcie VhT KST predniesol predseda sekcie V. Jeremiáš
5.Kalendár Aktivít a rozpočet Sekcie VhT KST pre rok 2014 predniesol V. Jeremiáš. Všetci prítomní obdŕžali
tieto materiály , podrobne sa nimi zaoberali a potom hlasovaním schválili.
6.Diskusia:
- V. Jeremiáš – V deň konania nášho aktívu sa konajú ďalšie dva, preto niektorí naši aktivisti chýbajú. VV
KST + jaskyniari zvolali tlačovú konferenciu (bez oboznámenia RR) pre „Otvorenie Tatier“, bude sa
podpisovať petícia, mal by ju každý podporiť.
- Hlavatý – dostal mailom nesúhlasné stanovisko Jamesu voči konaniu konferencie bez oboznámenia zo
strany VV KST, prečo vznikla takáto situácia?!
- Vallo – kto hovorí za VV KST ?, vnútorné rozbroje sú už dávnejšie vo verejnosti známe, pôvodnú zmluvu
podpísalo 5 subjektov, nebolo verejné ukončenie spolupráce.
- Jeremiáš – dohoda zanikla, preto vznikla sólová akcia VV KST (resp.4 členov zo siedmych), je to konanie
na urýchlenie petície.
- Reiser – strediská „Základy VhT“ nie sú na hlavnej stránke KST hoci už mali byť. Inštruktorov VhT treba
prísnejšie kontrovať či niečo robia, lebo sa nezúčastňujú na zraze VhT a majú predlžovanú platnosť
preukazov. Na stránke KST by mali byť aktuálne materiály na vypracovanie zápočtových ciest, cez
inštruktorov VhT treba zlepšiť ich propagáciu a plnenie. Chodníky VhT v Tatrách veľmi často používajú
členovia Jamesu, je to zneužívanie.

- Jeremiáš – základy VhT , ich evidenciu a vedenie agendy boli pridelené Marekovi Pehaničovi, odteraz je to
potrebné riešiť s ním. Adresa je na stránke VhT KST.
- Hudák – hlavné dôvody rozporov vo VV KST vidí v osobných ambíciách jednotlivých členov. Nie je to dobré
pre celkový obraz o KST, to by sa malo zmeniť. Je potrebné obnovovať dôveru v KST propagovaním svojich
klubových aktivít , treba zlepšiť propagáciu aby sme boli v povedomí ľudí a svojou činnosťou ich priťahovali
do klubov. Peniaze na činnosť sekcií nie je dosť, VV KST má zasadnutia po jednotlivých regiónoch, stojí to
veľa peňazí, aj keď je to potrebné. Cez webstránku PKT Diviaky ponúka prezentáciu klubom čo nemajú tú
možnosť.
- Ľupták – blížia sa voľby nového vedenia KST, úlohou nového výboru by malo byť prerozdelenie peňazí za
členské známky, pre VV KST ich zostáva veľa. V júni to dá do pléna na valnom zhromaždení, očakáva
podporu ďalších klubov.
- Hlavatý – podporuje J. Ľuptáka, peniaze sa míňajú na zbytočné schôdze, na VhT ide veľmi málo hoci
pracuje veľmi aktívne v každom regióne.
- Gábriš – od klubov sme nedostali návrhy nových perspektívnych členov pre VV Sekcie VhT /KST do
budúcnosti, je potrebné ich hľadať v našich radoch.
- Kľučka – RR si majú vlastnú činnosť propagovať na vlastných stránkach, veľa ich má veľmi dobré. Tam kde
to nefunguje treba zlepšiť činnosť zodpovedného člena. Základy VhT – strediská, dá ihneď na stránku, bola
to jeho chyba pre pracovnú zaneprázdnenosť. Nie je možné aby na hlavnej stránke boli propagované RR, je
to limitované kapacitou.
7.Voľby – za nových členov VV Sekcie VhT KST pre funkčné obdobie 2014 – 2018, boli zvolení : Vladimír
Gábriš – Bratislava, Štefan Hudák – Turčianske Teplice, Vojtech Jeremiáš – Spišská Nová Ves, Marek
Pehanič – Banská Bystrica, Ján Kľučka – Žilina, Mikuláš Letavay – Bojnice, Ján Ľupták – Liptovské Sliače.
8.Uznesenie:
9.Záver aktívu urobil predseda sekcie VhT KST p. Vojtech Jeremiáš.

Zapísal: Vladimír Gábriš
Tajomník Sekcie VhT/KST

Uznesenie z Aktívu regionálnych zástupcov VhT KST
Priekopa 5.4.2014
Celoslovenský aktív regionálnych zástupcov VhT KST na zasadnutí dňa 5.4.2014:
1.Berie na vedomie:
Správu o činnosti VV Sekcie VhT /KST za obdobie r.2010 – 2013

2.Schvaľuje:
Plán aktivít Sekcie VhT/KST pre rok 2014
Rozpočet Sekcie VhT/KST pre rok 2014

3.Zvolil VV Sekcie VhT/KST na obdobie 2014 – 2018 v zložení:
Vladimír Gábriš – Bratislava, Štefan Hudák – Turčianske Teplice, Vojtech Jeremiáš – Spišská Nová Ves,
Marek Pehanič – Banská Bystrica, Ján Kľučka – Žilina, Mikuláš Letavay – Bojnice, Ján Ľupták – Liptovské
Sliače

4.Doporučuje:
VV KST schváliť na VZ KST za predsedu VV Sekcie VhT/KST p. Vojtecha Jeremiáša

5.Ukladá:
a. Zlepšiť stav propagácie o činnosti VhT vo vnútri KST i navonok
b. Upraviť rozpočet na rok 2014 v príjmovej časti.
c. Zlepšiť spoluprácu pri činnosti VV Sekcie VhT s regionálnymi pracovníkmi.

Priekopa 5.4.2014

Členovia Návrhovej komisie Aktívu Sekcie VhT KST: Hlavatý, Vallo, Goč

