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Tento volebný výsledok, spájaný s nedô-
verou značnej časti staršieho funkcionár-
skeho aktívu v schopnosti mladého kandi-
dáta, sa dnes ukazuje ako významný pre 
vedenie a hospodárenie KST. Jeho nástup 
priniesol oživenie na všetkých organizač-
ných stupňoch KST. Treba uviesť, že Pe-
ter Perhala vykonáva funkciu predsedu 
„na plný úväzok” bez nároku na finanč-
né ohodnotenie. Nie je zamestnaný, roz-
hodol sa žiť z vlastných úspor a v prvom 
funkčnom období venovať všetok svoj čas 
vedeniu KST. To je dosiaľ bezprecedentný 
prístup, ktorý treba vysoko oceniť. Pozri-
me sa však najmä na výsledky dosiahnuté 
v „prvom polčase“.

Prvou naliehavou úlohou po voľbách 
bolo oboznámiť sa so zmluvami a záväz-
kami, ktoré na seba vzalo predchádzajú-
ce vedenie KST. Do konca roka bolo ne-
odkladné vykonať aj výberové konanie na 
nájomcov našich tatranských chát. Jeho 
vyhlásenie vyvolalo nevôľu a pobúrenie 
dovtedajších chatárov, hoci nový chatár 
napokon prišiel len do Chaty pri Zelenom 
plese. Aj s touto agendou predsedovi po-
mohli najmä podpredseda pre organizáciu 
a legislatívu M. Fulka a podpredsedníčka 
pre ekonomiku a marketing E. Fábryová. 
Priaznivým dôsledkom boli nové zmlu-
vy s chatármi zabezpečujúce od 1. januá-
ra 2011 pre KST ako vlastníka vyšší výnos 
z nájomného a pre členov KST zľavu vo 
výške 50 % z ceny ubytovania. Tatranské 
chaty KST sa tak priradili k 54 chatám Ra-
kúskeho klubu turistov (ÖTK), v ktorých 
majú naši turisti zľavy od roku 2007. Mi-
mo chronológie v tejto súvislosti rád pri-
pomínam, že 1. mája tohto roka nadobudla 
účinnosť podobná dohoda o recipročných 
zľavách s českou Asociáciou TOM (14 ob-
jektov) a 1. 7. aj dohoda s Klubom českých 
turistov (35 objektov).

 Pozornosť však bolo treba venovať aj organizácii 
a členstvu KST. Niektoré regionálne rady fungovali 
len formálne, viaceré sekcie (presuny) nepracovali, 
bolo treba osloviť ľudí na doplnenie i do čela sekcií. 
Našťastie, činnosť v mnohých kluboch a odboroch 
KST sa vďaka obetavým cvičiteľom a inštruktorom 
nezastavila, každý rok sa neustále organizujú stov-
ky vydarených turistických podujatí príťažlivých 
pre členskú základňu i širšiu turistickú verejnosť. 
Pre lepší kontakt s dianím na miestnej a regionálnej 
úrovni praktizuje VV KST od februára 2011 výjazdo-
vé zasadania, každý mesiac v niektorom z regiónov, 
vždy spojené so stretnutím s funkcionármi RR KST 
a predsedami K a O KST regiónu. Do konca funkčné-
ho obdobia sa VV KST takto predstaví vo všetkých 
regiónoch. Zmyslom týchto stretnutí je zblížiť funk-
cionárov KST s členskou základňou, spoznať problé-
my klubov a odborov, vymeniť si skúsenosti, prípad-
ne poradiť pri riešení problémov a v neposlednom 
rade aj zúčastniť sa na miestnom turistickom podu-
jatí. Spätná väzba z členskej základne na tieto aktivi-
ty je značne pozitívna.

S novým predsedom sa radikálne zmenil postoj 
vedenia KST k mládeži a značkárom, presne v duchu 
jeho volebného programu, kde zdôrazňoval prácu 
s mládežou, propagáciu KST a význam značkovania 

Klub slovenských turistov

Do druhej polovice...

Peter Perhala (prvý zľava) s viacerými členmi 
VV KST  pred zasadnutím v Modre-Harmónii

Horolezec zlaňujúci z Ľadovej kopy 

Sú to presne dva roky, čo na XI. valnom zhromaždení KST v Martine-Priekope na štvorročné 
volebné obdobie do funkcie predsedu zvolili vtedy len 34-ročného ambiciózneho Petra 
Perhalu.

Arnošt Guldan

Pri fotografovaní v Tatrách
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Štyridsať rokov výstupov na Veľký Kriváň
Výstupy na najvyšší vrchol „turčianskej záhradky“ – 

Veľký Kriváň, sa stali neoddeliteľnou súčasťou regionál-
neho kalendára KST Turiec.

Veľký (fatranský) Kriváň vyčnieva z hrebeňa Kriván-
skej Fatry, našej najkrajšej hôľnej hrebeňovky, a v pek-
nom počasí upúta vari každého, kto prechádza Turčian-
skou kotlinou. Pri zrode tradície výstupov na jeho vrchol 
stáli predovšetkým turistickí nadšenci a občianski akti-
visti z Turian, obce, ktorá má k nemu najbližšie. Neskôr sa 
pridali miestne športové kluby a turistické spolky. S pri-
búdajúcim počtom ročníkov tohto podujatia rástol aj po-
čet účastníkov, ktorí už neprichádzali len z Turian. Turis-
tov z celého Slovenska i zo zahraničia lákal charizmatický 
vrch a možnosť prekonať vlastnú pohodlnosť a zvládnuť 

základnú turistickú abecedu. Mnohí 
si do turistických kalendárov začali 
víkend okolo Jána zapisovať ako čas 
výstupu na Veľký Kriváň.

Pri mojich turistických potulkách 
Slovenskom som od priateľov vždy 
rád počul, keď pri rozlúčke nezabud-
li pripomenúť: „A na Jána u vás, na 
Veľkom fatranskom!“. Nespočetne 
ráz som stál na jeho vrchole, no keď 
príde čas jánskeho výstupu, spo-
lu s manželkou si obujeme vibram-
ky a mierime na Trusalovú, odkiaľ 
vystúpime na hrebeň. Na vrchole 
nádherné výhľady na široké okolie 
a azda polovicu Slovenska umocnia 
piesne z Turca v úžasnom podaní 
mužského zboru Turianskych bar-
dov.

Pri zostupe nás nivočí takmer pol-
kilometrové päťdesiatpercentné kle-
sanie, v základnom tábore na Tru-
salovej však všetko spraví „orosené“ 
s gulášom a veselá nálada všetkých, 
čo to zvládli. Tombola, živá hudba 
a priateľské debaty starých i nových 
kamarátov sú vyvrcholením podu-
jatia, ktoré je srdcovou záležitosťou 
organizátorov z Turian, KST Turiec 
a lyžiarskeho klubu Nádej Turany. 
Ako jeden z nich mám z toho úprim-
nú radosť. Dúfam, že do kroniky bu-
dú vytrvalo pribúdať ďalšie vydarené 
radové i jubilejné ročníky výstupu na 
magický Veľký (fatranský) Kriváň.

Vladimír Povoda

Zo života KST

turistických chodníkov. P. Perhala sa aktívnym lobin-
gom osobne pričinil o to, že dotácia z Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2011 medziročne 
vzrástla o 50 %, čo umožnilo výraznejšie podporiť akti-
vity turistických oddielov mládeže. Sekcia značenia do-
stala nevídaných 54 600 €, niečo sa ušlo aj na mimoriad-
ne potrebnú propagáciu KST – v prvom rade na zmenu 
dizajnu webového sídla KST, ktoré ožilo vizuálne i obsa-
hom. Exekutíva KST naň teraz umiestňuje všetky zmlu-
vy, dohody, informácie o majetku KST, rozpočet, faktúry, 
zápisnice VV KST, ÚR KST i VZ KST, výsledky rokovaní 
so štátnymi i samosprávnymi orgánmi a organizáciami. 
Všetko je transparentné, nič sa netají. V novej štruktúre 
www.kst.sk sa našiel priestor pre všetky sekcie, aj pre vý-
konnostnú turistiku, sú tu upútavky na podujatia v regi-
ónoch, odkazy na spriatelené turistické subjekty. O nevy-
hnutnosti zlepšiť propagáciu KST sa P. Perhala presvedčil 
v kontakte so štátnymi inštitúciami, kde neraz akoby ani 
nevedeli o dvadsaťročnej existencii KST, o našom úsilí 

ponúknuť mladým namiesto počíta-
čovej, gamblerskej či drogovej závis-
losti alternatívu vo forme zábavných 
i zmysluplných aktivít v prírode. Aj 
preto presadil, aby sa 27. septem-
ber (svetový deň cestovného ruchu) 
stal Dňom otvorených dverí, keď je 
sídlo KST v Bratislave sprístupnené 
všetkým členom, záujemcom o člen-
stvo a novinárom. Médiám sú ur-
čené aj tlačové správy vydávané pri 
významnejších udalostiach. K pro-
pagácii KST prispela v roku 2011 aj 
úspešná putovná výstava k 90. vý-
ročiu časopisu Krásy Slovenska, 
ktorá sa predstavila na mnohých 
miestach. Záujem o ňu pretrváva aj 
v roku 2012.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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tovna Adéla, Česká Lípa; Českolipská chata, 
Krásná Lípa (Lužické hory); Horská chata na 
Prašivé (Beskydy); Chalupa Skurečená, Podo-
lánky (oblasť Nový Jičín); Chata KČT Švajglo-
va Lada, Borová Lada (Šumava); Kamenná 
chata na Tesáku (oblasť Bystřice pod Hostý-
nem); Turistická chata Čeřínek (Vysočina, ob-
lasť Jihlava); Sokolovna KČT, Sázava; Turis-
tická základna Mraveniště, Valašská Bystřice; 
Turistická základna KČT Baník Ostrava OKD, 
Ostravice; Turistická základna Libínské Sedlo 
(oblasť Prachatice); Ubytovna KČT Náchod; 
Turistická ubytovna KČT Telč; Turistická cha-
ta Mengusovce, Brno; Turistická ubytovna TJ 
Sokol, Horní Lhota (oblasť Opava); Turistická 
ubytovna Jestřebí bouda, Radvanice (oblasť 
Hronov); Turistická ubytovna START, Rožm-
berk nad Vltavou; KČT Hotel Vysočina a Tu-
ristická ubytovna Pacov; Masarykova chata 
na Šerlichu, Deštné (Orlické hory).

Ubytovacie zariadenia A.TOM: Chalupa 
Dubice, Česká Lípa (Lužické hory); Chalupa 
Polana, Velké Karlovice (Vsetínske vrchy); 
Základna A.TOM, Janov nad Nisou (Jizerské 
hory); Zrub Psí Zub, Petrov (Posázaví); Opá-
renský Mlýn, Opárno-Velemín (oblasť Lovosi-
ce); Chalupa Kaménka, Kamenka (Opavsko); 
Základna A.TOM Mezholezy (Domažlicko); 
Základna A.TOM Dědov (oblasť Náchod); 
Chalupa A.TOM Pořešín (oblasť Český Krum-
lov); Sruby A.TOM, Broumov u Tachova (ob-
lasť Mariánské Lázně); Základna A.TOM Slo-
up (oblasť Nový Bor); Základna A.TOM Dobrá 
voda-Mrákotín (oblasť Telč); Chalupa Uher-
ské Hradište-Sady; Chalupa Kusalíno (oblasť 
Vsetín). 

Výška zľavy nie je všade rovnaká, konkrétne 
zľavy v jednotlivých objektoch možno nájsť na 
www.kst.sk. Samozrejme, nocľah si treba vo-
pred zarezervovať, inak može byť objekt obsa-
dený. Podmienkou uznania zľavy je preukáza-
nie sa platným členským preukazom KST. 

Kontakty: www.kct.cz/cms/chaty-klubu- 
-ceskych-turistu; www.a-tom.cz/23/chalupy.

a oprava strechy a poškodeného múra v Chate 
gen. M. R. Štefánika. Na zlepšovanie technického 
stavu, celkového vzhľadu a užívateľského kom-
fortu chát vlastníci okrem prostriedkov získaných 
z nájmu využívajú aj finančné a materiálne dary 
a technickú pomoc poskytovanú sponzormi.

Miroslav Herchl

Fotografické pozdravy z Michaloviec

Agilný turistický klub KST Turista Michalovce 
nevyniká počtom členov ani adrenalínovosťou 
svojich podujatí, avšak môže byť pre každý tu-
ristický klub vzorom celoročného, pravidelného 
a systematického spoznávania zaujímavostí i ne-
nápadných krás svojho regiónu. Predseda klubu 
Anton Hasák, mimochodom, podpredseda Sek-
cie cykloturistiky KST, na všetkých túrach prí-
kladne dbá o dôslednú fotodokumentáciu, ktorú 
si klub nenecháva pre seba. Bohatú fotogalériu  
nájdete stránkach najstaršieho michalovského 
turistického klubu (www.kst-turista.sk).

Dušan Valúch

Kde v ČR ubytujú členov KST so zľavou
Prinášame zoznam ubytovacích objektov Klu-

bu českých turistov (KČT) a Asociácie TOM 
(A.TOM), v ktorých si členovia KST pri turistike 
v ČR môžu, na základe nedávno podpísaných re-
cipročných dohôd s KČT a A.TOM, uplatniť zľavu 
z ceny ubytovania. 

Ubytovacie zariadenia KČT: Chata pod Stud-
ničnou a Chata Výrovka, Pec pod Sněžkou; Brád-
lerovy boudy, Špindlerův Mlýn; Vosecká bouda, 
Harachov (Krkonoše); Jiráskova chata na Dob-
rošově (oblasť Náchod); Chata KČT Prášily (ob-
lasť Sušice); Chata Skalka, Mosty u Jablunkova; 
Chata KČT Ostrý (Tešínske Beskydy); Chata KČT 
Pláně pod Ještědem (oblasť Liberec); Chatový tá-
bor Jinolice a Turistická chata Prachov (oblasť Ji-
čín, Prachovské Skály, Český ráj); Chata Hvězda, 
Andrluv Chlum; Ubytovna Cakle, Staré Oldři-
chovice (oblasť Ústí n. Orlicí); Turistická uby-
tovna KČT Kralupy nad Vltavou; Turistická uby-

z TK Liptovské Sliače, ktorý štartoval v kategórii 
B (muži nad 35 rokov) a zvíťazil v absolútnom po-
radí. Na priebeh a organizáciu pretekov sa prišli 
pozrieť aj priatelia z RR KST Orava, ktorí by tento 
šport aj u nich radi vrátili na pôvodnú úroveň. Ne-
chýbali členovia organizačného štábu tohoročné-
ho letného zrazu TOM, ktorí pod vedením Vlada 
Feherpatakyho prišli zbierať podnety na prípravu 
sprievodného programu celoslovenského mládež-
níckeho podujatia.

Preteky turistickej zdatnosti sú všestranným 
športom, ktorý si zaslúži pozornosť a podporu na 
každej úrovni – v turistických kluboch i školách, 
zo strany obcí i zo strany štátu. Je to šport, v kto-
rom pretekár musí skĺbiť dobrú kondíciu, orien-
tačné schopnosti, turistické zručnosti a znalosť 
prírody. PTZ ako aktivita v prírode je alternatívou 
vysedávania pri počítačoch, upevňuje deťom zdra-
vie i charakter. Presadzujeme opätovné rozšírenie 
PTZ po celom Slovensku. V tomto úsilí by nám, 
zanieteným dobrovoľníkom, veľmi pomohlo, ak 
by KST dostal na PTZ každoročne aj štátnu dotá-
ciu. Čas a prostriedky venované deťom sú pre ro-
dinu i pre spoločnosť najlepšou investíciou.

Ján Chromík

Rokovanie o tatranských chatách 

V dňoch 25. a 26. apríla sa v Chate gen. M. R. 
Štefánika pod Ďumbierom stretli zástupcovia 
vlastníkov piatich tatranských chát – Klubu slo-
venských turistov a Slovenského horolezeckého 
spolku JAMES, s nájomcami (chatármi) z Chaty 
gen. M. R. Štefánika, Téryho chaty, zo Zbojníckej 
chaty, z Chaty pri Zelenom plese a Chaty pod Rys-
mi. Nasledovalo stretnutie so zástupcami dodá-
vateľov stavebných prác pri prestavbe Chaty pod 
Rysmi. Predmetom rokovaní bol stav objektov 
a zariadenia, posúdenie dôležitosti a nevyhnut-
nosti jednotlivých opráv a investícií a stanovenie 
termínov ich realizácie. Prioritou v tomto roku je 
dokončenie prestavby Chaty pod Rysmi, pokračo-
vanie v rekonštrukcii WC v Zbojníckej chate, za-
teplenie časti objektu a inštalácia turbíny v Chate 
pri Zelenom plese, výmena kotla v Téryho chate 

Premiéra Slovenského pohára PTZ 
na Kysuciach

Regionálna rada KST Čadca v spolupráci 
s nadšencami z obce Raková, v ktorej majú 
preteky turistickej zdatnosti (PTZ) silné zá-
zemie v TK Polom, základnej škole i obecnom 
úrade, z poverenia Sekcie mládeže KST 5. má-
ja úspešne zorganizovala prvé kolo aktuálne-
ho ročníka Slovenského pohára PTZ.

Na trať nastúpilo 167 pretekárov odhod-
laných kvalifikovať sa na Majstrovstvá Slo-
venska, ktoré sa uskutočnia začiatkom júla 
v Hliníku nad Hronom. Kysucké oddiely a tu-
ristické krúžky motivovala príležitosť zmerať 
si sily so slovenskou špičkou. Náročná a po vý-
datnom daždi poriadne šmykľavá trať viedla 
členitým, prevažne lesným terénom. Na kon-
trolných stanovištiach si pretekári overovali 
šikovnosť vo viazaní uzlov, rýchlosť v prelieza-
ní po lanovej lavičke, presnosť pri hode gume-
ným granátom na cieľ či odhad pri určovaní 
vzdialenosti terča umiestneného pod azimu-
tovým uhlom. Zároveň museli prezentovať 
pre turistu potrebné vedomosti pri určovaní 
rastlín a drevín či pri čítaní mapy – dokonalé 
ovládanie turistických a topografických zna-
čiek, znalosti turisticky atraktívnych miest 
na Slovensku i všeobecný prehľad. Hlavnou 
podmienkou úspechu v týchto náročných pre-
tekoch však bolo dokonalé ovládanie buzoly 
umožňujúce pretekárovi nájsť a do štartova-
cieho preukazu zaznačiť všetky azimuty urče-
né pre danú kategóriu.

Nástrahy trate a kontrolné stanovištia mu-
sia pretekári zvládnuť v čo najkratšom ča-
se a bez trestných minút. Znalosť domáce-
ho prostredia využili kysuckí pretekári – zo 
42 získali 32 medailí. Ocenenia odovzdávali 
predseda Sekcie mládeže KST Stanislav An-
drási, riaditeľ pretekov Ferko Broš, predseda 
RR KST Čadca František Žabka a hlavný roz-
hodca Ján Chromík. Potešiteľná bola hojná 
účasť v najmladších kategóriách. Veľkým vzo-
rom pre mládež bol húževnatý Antol Bystrík 

Klub slovenských turistov

Chata gen. M. R. Štefánika

Bučinou Vihorlatu

Základňa A.TOM – Opárenský Mlýn


