23. valné zhromaždenie KST zvolilo do čela organizácie Františka Šillera
Počas uplynulého víkendu 4.-5. júna 2022 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo 23. valné
zhromaždenie (VZ) Klubu slovenských turistov (KST). Rokovanie prebiehalo konštruktívne, predložené
dokumenty, vrátane rozpočtu na rok 2023 boli po diskusii schválené. Z pozvaných hostí si plénum VZ
pozorne vypočulo Branislava Mráza s prezentáciou súčasného stavu návrhu zákona, ktorý by mal
priniesť legislatívnu ochranu turistického značenia. Všetkých potešili slová uznania od štátneho
tajomníka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivana Husára. So záujmom sledoval VZ aj
ďalší hosť, predseda partnerskej organizácie Klub českých turistov, Jiří Homolka. Na záver dvojdňového
programu prebehli voľby funkcionárov do výkonného výboru i do odborných sekcií a komisií na
nasledujúce 4-ročné funkčné obdobie, ktoré plynie od 9. júna 2022. Doterajšieho predsedu Petra
Dragúňa, ktorý bol na čele organizácie od roku 2014, vystriedal František Šiller. Výkonný výbor KST
bude pod jeho vedením pracovať v zložení: Alžbeta Calpaš Mordinová, Anna Krištofová, Miloš Ziman,
Peter Dragúň, Jozef Polomský, Ľubo Calpaš a Peter Dragúň ml.; na čele sekcie značenia po štyroch
funkčných obdobiach Evu Škutovú vystriedal Ján Michalec, dlhoročného predsedu sekcie pešej turistiky
Jindra Raceka po piatich funkčných obdobiach vystriedal Miro Svítek, sekciu lyžiarskej turistiky po
Ľubošovi Škumátovi povedie Andrea Desáková. U ostatných sekcíí boli opäť zvolení doterajší
predsedovia. Celé zloženie sekcií a komisií je na webe KST: https://www.kst.sk/sk/article/valnezhromazdenie.
Nový predseda KST F. Šiller povedal: Ďakujem za prejavenú dôveru. Bol by som radšej, keby som nebol
jediný kandidát, keby som uspel v konkurencii protikandidátov. I tak ma mohli nezvoliť, no väčšina
delegátov moju kandidatúru podporila a to ma teší aj zaväzuje. Chcem vysloviť uznanie a poďakovať
svojmu predchodcovi Petrovi Dragúňovi a jeho tímu za to, že KST je dnes solídna, konsolidovaná
a rešpektovaná organizácia. Popri všetkom pozitívnom, vidím rezervy v komunikácii, najmä internej medzi výkonným výborom, sekciami a regiónmi. Zlepšiť to bude jedna z mojich priorít. Spolu so mnou
bolo dnes do výkonného výboru zvolených niekoľko ďalších mladých ľudí vo veku okolo 40 rokov. Verím,
že prinesieme nové impulzy a nápady ako oživiť tradície a skúsenosti novou dynamikou a ochotou
prijímať výzvy súčasnosti.
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