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Č. 237/2014
Vybavuje: D.Valúch
V Bratislave dňa 10.11.2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ing. Peter Pellegrini
Stromová 1
813 30 Bratislava

Vec: otvorený list ministrovi
Motto: Zapojiť sa do širokej diskusie o aktuálnych témach a problémoch športu, ako aj jeho
budúcnosti bude môcť od dnes okrem športovej obce (športové kluby, zväzy, športovci a
športoví odborníci) aj široká laická verejnosť. Urobiť tak môže prostredníctvom dotazníka
zverejneného na stránke www.minedu.sk/anketa/ <http://www.minedu.sk/anketa/>.
Spracované výsledky ankety pomôžu ministerským legislatívcom pri tvorbe nového zákona o
športe.
Dobrý deň, pán minister,
V uplynulých dňoch som chcel, rovnako ako množstvo ďalších turistov (turistických
funkcionárov, aktivistov, či „iba“ pravidelne aktívnych turistov, cykloturistov, vodákov, atď.)
zareagovať na hore uvedenú výzvu a aktívne sa zapojiť do verejnej diskusie
k pripravovanému zákonu o športe. Otvoril som si anketový formulár a hneď v jeho úvode ma
zarazilo, zneistilo a rozčúlilo, že vypĺňajúci sa nemôže „legitimovať„ ako turista. Anketa
obsahuje zoznam športov, kde je kadečo, vrátane „povzbudzovania„ , no nepochopiteľne tam
chýba turistika! Je to nedôslednosť, či zámer ?
Pripusťme, že turistiku si môže niekto, vzhľadom na koexistenciu viacerých turistických
presunov, zamieňať s iným športom, ale peší turisti nie sú bežci, cykloturisti nie sú cyklisti,
vodní turisti nie sú súťažní kanoisti, vysokohorskí turisti nie sú horolezci, lyžiarski turisti nie
sú pretekárski lyžiari, jazdeckí turisti nie sú dostihoví jazdci. Pripusťme, že turistike sa veľa
ľudí venuje len príležitostne a rekreačne, alebo z toho dôvodu, že im nejaké zranenie či
zdravotný hendikep nedovoľuje robiť iný šport. Niekoho zasa môže mýliť, že činnosť
turistických klubov má nielen športový, ale aj vlastivedný a verejnoprospešný charakter.
Jednou zo zásad turistiky je totiž vyváženosť športového výkonu a kultúrno-poznávacej
činnosti, preto sú turisti milovníci a ochrancovia prírody, znalci histórie. Naši dobrovoľní,
odborne vyškolení značkári udržujú turistické značenie, čím zvyšujú bezpečnosť pohybu
v horách, organizujeme turistické podujatia otvorené aj neorganizovaným záujemcom, čím
umožňujeme pravidelný celoročný turistický pohyb v prírode širokej verejnosti.

Ak hľadáme atribúty národného športového zväzu, je nespochybniteľným faktom, že turistika
má veľkú členskú základňu. Členskú známku Klubu slovenských turistov (KST) si v minulom
roku zakúpilo približne 15 000 obyvateľov SR. KST má akreditáciu MŠVVaŠ a dlhoročne
kultivovanú metodiku výchovy turistických vedúcich – inštruktorov. Turistika má svoje
výkonnostné pravidlá, umožňujúce stať sa po dosiahnutí turistickej všestrannosti a splnení
ďalších náročných kritérií majstrom turistiky. KST má metodiku práce s mládežou a má
celoslovenský systém Pretekov turistickej zdatnosti pre školskú mládež i vyššie vekové
kategórie. Víťazi reprezentujú Slovensko na podobných súťažiach v ČR. Mimochodom, aj
existencia ucelenej siete vyznačených turistických chodníkov veľmi dobre reprezentuje
krajinu doma, voči prichádzajúcim návštevníkom. Nie je to tiež, svojim spôsobom štátna
reprezentácia? A ďalšou formou reprezentácie Slovenska je členstvo KST v dvoch
medzinárodných asociáciách - v Internationaler Volkssport Verband (http://www.ivvweb.org/home.en.php) a v European Ramblers Association (http://www.era-ewv-ferp.com/).
Takže je turistika šport? My odpovedáme, áno! Presnejšie: áno, aj šport. Turistika v našom
chápaní je totiž viac než len výkonnostne zameraný šport. Aktívna turistika predstavuje
zdravý životný štýl pre všetky vekové kategórie. A prečo vlastne je v záujme štátu
podporovať šport? Pretože úspechy športovcov zviditeľňujú krajinu? Iste, ale hlavne by to
mal štát robiť preto, že športová činnosť skvalitňuje populáciu po stránke zdravotnej,
sociálnej i charakterovej.
Sme preto presvedčení, že v pripravovanom zákone o športe, ktorý má ambíciu nanovo
zadefinovať princípy a formy štátnej podpory športu, by turistika ako jedna z najmasovejších,
najdostupnejších a zdravotne najprospešnejších športových pohybových aktivít rozhodne
chýbať nemala.

Peter Dragúň, predseda Klubu slovenských turistov

