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Klub slovenských turistov

Klub slovenských turistov (KST) a Slo-
venský horolezecký spolok JAMES (SHS 
JAMES) dostali k dispozícii materiály 
o zámere zmeniť vlastníka  týchto  tatran-
ských chát – Chata pod Rysmi, Chata pri 
Zelenom plese, Téryho chata, Zbojníc-
ka chata, Chata pod Soliskom, Rainero-
va chata, Skalnatá chata, Chata Plesnivec 
a objekty bývalého Športkempu. Tieto 
materiály  boli  predložené  Jurajom Gant-
nerom,  zástupcom  a  konateľom  spoloč-
ností Zelené pleso, s. r. o., a Tatranské cha-
ty, s. r. o., zasadnutiu zastupiteľstva Mesta 
Vysoké Tatry na prerokovanie a schválenie 
dňa 3. septembra 2012. Z týchto materiá-
lov jasne vyplýva, že ide o pokus zmocniť 
sa súdnou cestou cudzieho súkromného 
majetku  s  tým,  že ho  spoločnosť Tatran-
ské chaty, s. r. o., vysúdi pre Mesto Vyso-
ké Tatry a po úspešnom procese sa spo-
ločnosť Tatranské chaty, s. r. o., stane 55% 
vlastníkom uvedených nehnuteľností!

Prvé štyri chaty sú vlastníctvom KST 
a SHS JAMES, ďalšie vlastníctvom iných 
subjektov. KST a SHS JAMES sa k svojmu 

majetku dostali po politických zmenách v našej kra-
jine v roku 1989 ako nástupnícke organizácie turis-
tických a horolezeckých organizácií, ktoré tieto chaty 
vybudovali a ktoré im boli odobrané v časoch komu-
nistického režimu. Ani v tých časoch sa chaty nestali 
vlastníctvom štátu či iných subjektov, štát a jeho or-
ganizácie  ich  len spravovali. Z  týchto dôvodov bolo 
samozrejmé,  že  po  nástupe  demokratických  pome-
rov v našej krajine sa naše organizácie stali oficiálny-
mi vlastníkmi Chaty pod Rysmi, Chaty pri Zelenom 
plese, Téryho chaty a Zbojníckej chaty, sú už takmer 
20 rokov zapísané ako náš majetok v katastri a má-
me na ne listy vlastníctva. Z týchto dôvodov je neu-
veriteľné, nepochopiteľné a úplne nemorálne, že oso-
by a organizácie, ktoré nikdy nemali k týmto chatám 
právny  vzťah,  sa  usilujú  o  ich  získanie!  Žiaľ,  naša 
spoločnosť nie je ešte natoľko vyspelá, aby sme tieto 
snahy mohli pokladať za úplne nereálne a absurdné. 
Preto musíme o týchto zámeroch informovať širokú 
verejnosť  a  zástupcov masmédií,  aby  v  tejto  záleži-
tosti nedošlo k nijakej neprávosti. Verejná mienka 
a dôsledný dohľad médií v tejto veci sú tou najväčšou 
zárukou  dodržiavania  práva  a  demokracie.  Z  tohto 
hľadiska tu teda nejde len o ochranu nášho majetku, 
našej existencie a majetku ostatných subjektov. Ide 
nám aj o to, aby sa naša krajina nemenila na „baná-
novú republiku“, ale aby sa snažila budovať charak-
ter právneho štátu a demokracie štandardného eu-
rópskeho typu.
V tomto vyhlásení sa zároveň obraciame na nášho 

partnera Mesto Vysoké Tatry, s ktorým máme pod-
písané Memorandum o spolupráci a vzájomnej pod-
pore, jeho primátora a poslancov mestského zastupi-
teľstva, aby sa nedali zatiahnuť do tejto nečistej hry. 
Upozorňujeme, že celý tento zámer je v princípe úpl-
ne nevýhodný pre Mesto Vysoké Tatry. Mesto Vyso-
ké Tatry má byť len využité na získanie nehnuteľnos-
tí  do  súkromného  vlastníctva  iných  osôb. Mestské 
zastupiteľstvo nebolo dňa 3.  septembra 2012 uzná-
šaniaschopné, a preto sa spomínané návrhy Juraja 
Gantnera neprerokovali. Veríme, že ani v budúcnosti 
sa to na pôde Mesta Vysoké Tatry nestane.

Peter Perhala, predseda KST  
a Igor Koller, predseda SHS JAMES

Vyhlásenie k pokusu o zmenu 
vlastníctva tatranských chát
Klub slovenských turistov  
a Slovenský horolezecký spolok JAMES

Zrekonštruovaná Chata pod Rysmi  
/ foto: Ľubomír Mäkký 
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Na  návrh  Sekcie  lyžiarskej  turistiky  KST  sa  v  spolupráci  s  RR KST Čadca  na  prípravu 
47. Zimného zrazu KST a stretnutia Turistických oddielov mládeže (TOM) podujali turistickí 
aktivisti, miestna samospráva a podnikateľské subjekty v Oščadnici. Podujatie sa uskutoční 
v dňoch 17. až 20. januára 2013 pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja a sta-
rostu obce Oščadnica, partnerom je Lyžiarsky areál Snow paradise Veľká Rača. Táto oblasť 
Kysúc ponúka okrem krásnej prírodnej scenérie aj výborné podmienky v areáli na Veľkej Ra-
či a obvykle veľmi dobré snehové podmienky. Oščadnica so širokou ponukou služieb a s dl-
horočnou tradíciou lyžiarskeho športu a turistiky je zaručeným tipom na príjemne strávený 
čas a aktívny oddych pre vyznávačov turistického i zjazdového lyžovania. Organizátori zrazu 
chystajú trasy s využitím Beskydsko-Javorníckej lyžiarskej magistrály na hrebeni Veľkých 
Javorníkov od Semeša cez Kamenitý vrch, Petránky, Chotárny kopec a Vojtov vrch cez Kyčelu 
až do Oščadnice. Prihlášky a podrobné informácie o podujatí nájdete na www.kst.sk alebo 
www.oscadnica.sk.

Zuzana Jendželovská, členka organizačného štábu za VV KST,  
Jozef Mitaľ, predseda Sekcie lyžiarskej turistiky KST

Pozvánka na festival Ľudia a hory
Prvý klub turistov Diviaky, Sekcia vysokohorskej tu-

ristiky KST a mesto Turčianske Teplice sú spoluorgani-
zátormi tradičného turisticko-spoločenského podujatia 
– festivalu Ľudia  a  hory,  prehliadky  audiovizuálnych 
programov  zo  života  ľudí  v  horách.  Už  32.  ročník  sa 
uskutoční  24.  novembra  v  priestoroch  Kina  Turiec 
v Turčianskych Tepliciach. Prominentným hosťom fes-
tivalu bude čerstvý šesťdesiatnik, legenda slovenského 
horolezectva a predseda Slovenského horolezeckého 
spolku JAMES Igor Koller. Podrobnejšie informácie na 
www.turistikadiviaky.sk,  www.kst.sk  či  www.kst-tu-
riec.sk. Srdečne vás pozývame a tešíme sa na vás.

Štefan Hudák, majster turistiky; 
predseda PKT Diviaky

Klub slovenských turistov

34. zraz cykloturistov KST
Cykloturisti  sa  tento  rok  stretli  v  Ľubovnian-

skych  Kúpeľoch,  kde  ich  čakalo  päť  cyklotrás, 
z ktorých jedna viedla do neďalekého Poľska. Na 
zraze  sa  zúčastnilo  do  200  účastníkov  vrátane 
Čechov a Poliakov. Podujatie s prehľadom zabez-
pečil  a  riadil  skúsený  organizačný  štáb RR KST 
Stará Ľubovňa pod vedením Jána Kunáka a Mila-
na Malého. Pohodu v peknom letnom počasí ne-
skalili  nijaké  nehody  ani  úrazy.  Vďaka  za  veľmi 
dobré ubytovanie, vynikajúcu stravu a príjem-
nú atmosféru patrí vedeniu a personálu hotela  
SOREA. Sprievodný program vyvrcholil závereč-
ným  country  bálom.  Najlepšou  zabávačkou  bola 
ako vždy nezničiteľná harmonikárka Veronika Bo-
ďová. Na záver vydareného zrazu prevzal zrazovú 
štafetu predseda RR KST Trnava Miroslav Herchl, 
ktorý všetkých pozval na piešťanskú Sĺňavu, kde 
sa 22. až 25. augusta 2013 uskutoční 35. zraz cyk-
loturistov KST. Sekcia cykloturistiky s potešením 
konštatuje  nárast  záujmu  organizátorov  a  pred-
bežne  avizuje  putovanie  zrazu  v  ďalších  rokoch 
takto: 2014 – Šariš, 2015 – Liptov, 2016 – Orava.

Anton Hasák,   
podpredseda Sekcie cykloturistiky KST

Zasadala Ústredná rada KST
V posledný letný deň (22. septembra) sa na dru-

hom tohtoročnom zasadnutí zišla Ústredná rada 
Klubu slovenských turistov. Termín zasadnutia 
zvolil  predseda  KST  Peter  Perhala  skôr  ako  ob-
vykle vzhľadom na  to, že grémium KST sa malo 
do 30. septembra rozhodnúť, či vstúpi do pripra-
vovanej  novej  strešnej  organizácie  slovenského 
športu. ÚR KST  schválila  vstup  do  Slovenského 

olympijského a športového výboru. Podstat-
ná časť zasadnutia ÚR bola pracovná – pred-
sedovia sekcií a komisií KST predniesli sprá-
vy o činnosti za rok 2012, schválili sa revízie 
vykonávacích predpisov č. 1/2011 o členstve 
(formálna úprava v zmysle uznesenia VZ 
KST),  č.  20/2011  o  identifikačných  číslach 
regionálnych  rád,  odborov,  klubov  a  člen-
ských preukazov, č. 5/2011 o registrácii a hlá-
seniach odborov, klubov a regionálnych rád, 
č. 17/2011 o sieti turistických ubytovacích ob-
jektov  a  č.  10/2011  o  náhradách  turistické-
ho značenia. Ďalej ÚR poverila Výkonný vý-
bor KST predajom objektov RS Kokava-Háj 
a Športhotel Bardejov, schválila úver vo výš-
ke 70 000 € na dofinancovanie rekonštruk-
cie Chaty pod Rysmi a postup predsedu KST 
voči zámerom Juraja Gantnera zmeniť vlast-
níctvo chát KST vo Vysokých Tatrách.

Peter Perhala, predseda KST

Stretnutie priaznivcov KST
V dňoch 7. až 9. septembra 2012 RR KST 

Svidník-Stropkov v spolupráci s odborom 
KST Slávia Stropkov pripravili 4. stretnutie 
priaznivcov  KST.  Zaťažkávaciu  skúšku 
pri podujatí absolvovala novopostavená 
chata  stropkovských  turistov  Na  Bani,  kde 
sa  stretlo  viac  ako  200  účastníkov.  Trasu 
výstupu spestrila prehliadka stropkovského 
zooparku.  Na  Bani  účastníkov  privítal 
aj starosta obce Šandal, ku ktorej vrch 
Baňa  katastrálne  patrí.  V  obci  Baňa  bol 
za  osobnej  účasti  tamojšieho  starostu 
v kultúrnom dome pripravený kultúrny 
program,  nechýbal  ani  dobrý  guláš.  Na 
podujatí  bolo  prítomných  päť  predsedov 
regionálnych  rád  (RR  Michalovce,  Prešov, 
Vranov nad Topľou, Košice-mesto, Svidník-
Stropkov  a  Bratislava),  pričom  delegáciu 
KST na mestskom úrade prijal viceprimátor 

Stropkova  Pavol  Kačic.  Poďakovanie 
za dobrú prípravu a priebeh podujatia 
si zaslúžia najmä Ján Vereščák a Jozef 
Zapach.  Nasledujúce  5.  stretnutie 
priaznivcov  KST  sa  uskutoční  v  réžii 
žilinskej  regionálnej  rady  a  odborov 
KTH  Javorník  Žilina  a  KST  Sokol 
Žilina 13. až 15. septembra 2013 v obci 
Malá Čierna (pri Rajci, Rajecká dolina) 
s výstupom na Marek (864 m) v CHKO 
Strážovské  vrchy.  Bude  to  zároveň  aj 
spomienka na francúzskych partizánov, 
ktorí sa zúčastnili na SNP – 5. ročník 
Memoriálu Louisa Crosa.

Jindrich Racek, 
predseda Sekcie pešej turistiky KST

Účastníci cyklozrazu pri rieke Poprad 
/ foto: Pavol Mrug

Zo života KST Pozvánka na Veľkú Raču
47. Zimný zraz KST  
a stretnutie TOM
17. – 20. 1. 2013, Oščadnica

Otvorenie stretnutia na Bani

foto: Katarína Lušňáková
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zo  stránky  stavebnej  i marketingovej,  na  Slo-
vensku je pomerne novým pojmom. Ako od-
znelo na konferencii, dobre fungujúci koncept 
jednotlivých staníc je podmienkou, aby v ďal-
šej fáze nastalo ich prepájanie vyznačenými tu-
ristickými trasami.

(dk)

Z kalendára KST 
8. 12. 2012 

Mikulášske stretnutie v Roháčoch
•  12  km  •  RR  KST  Orava,  OKST  Nižná  •  Bohdan 
Vilčinský, tel.: 0904 693 059 • chata Látaná o 9.00 
hod. 

23. 12. 2012 

Schengentour 2012; Bratislava – Wolfsthal 
(A) – hrad Pottenburg (A) – rozhľadňa 
Königswarte (A) – Berg (A) – Petržalka
•  25  km  •  KBT  Bratislava,  KT  Breza  Bratislava  • 
Miloslav Kubla, tel.: 0903 151 609, kubla.miloslav@
gmail.com  •  zastávka  MHD  Lafranconi  Bratislava 
o 8.00 hod. 

31. 12. 2012 

23. Silvester na bežkách
•  14  km  •  RR KST  Stará  Ľubovňa,  OT  ŠKM  Stará 
Ľubovňa • Ján Kunák, tel.: 0908 983 946, kunak@
staralubovna.sk, www.kstsl.sk •   železničná stanica 
v Starej Ľubovni o 8.00 hod.

31. 12. 2012 

Silvestrovský výstup na Veľký Choč
•  15  km  • RR KST Dolný Kubín, KST Orava Dolný 
Kubín  •  Jozef  Brnušák,  tel.:  0904  342  498  •  na 
vrchole o 11.00 hod.

 
Spolupráca bude pokračovať

V Banskej Štiavnici sa v dňoch 5. až 7. októb-
ra stretlo vedenie Klubu slovenských turistov 
s vedením zahraničnej partnerskej organizácie 
– Maďarského turistického združenia (Magyar 
Természetjáró Szövetség – MTSZ). Konzultač-
né pracovné stretnutia KST – MTSZ sa kona-
jú pravidelne, striedavo na Slovensku a v Ma-
ďarsku. Po KST aj MTSZ prešlo v poslednom 
období  generačnou výmenou, ktorú v  ich prí-
pade sprevádzala aj zmena názvu a adresy, 
zmeny v stanovách klubu a obmena ľudí vo ve-
dení organizácie. Vzhľadom na to bola jedným 
z  ústredných  bodov  agendy  stretnutia  aktua-
lizácia Dohody o spolupráci z  roku 2003. Na-
priek všetkým zmenám sa nič nemení na sna-
he oboch klubov o dobrú spoluprácu, výmenu 
skúseností  a  prípravu  podujatí  so  spoločnou 
účasťou  turistov  z  oboch  krajín.  Bolo  dohod-
nuté, že aktualizovaná dohoda bude slávnost-
ne podpísaná v júli 2013 v Bratislave na jubilej-
nom 60. celoslovenskom zraze KST.

Štefan Kuiš, podpredseda KST  
pre turistiku a zahraničné vzťahy

Medzinárodná konferencia
V dňoch 19. a 20. októbra sa v areáli histo-

rického CK Žrebčína v Kopčanoch uskutočnila 
medzinárodná konferencia Jazdecká turistika 
– koncepcia rozvoja na Slovensku. Konferenciu 
odborne  a  organizačne  pripravila  sekcia  jaz-
deckej turistiky, najmladšia z odborných sekcií 
pôsobiacich v KST. Zatiaľ čo v Rakúsku a Čes-
kej republike jazdecká turistika predstavuje 
vyprofilovanú  formu  turistiky  s  danými  pra-
vidlami,  vyznačenými  trasami  a  praktickými 
skúsenosťami  z  budovania  jazdeckých  staníc,  viac na www.kst.sk
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