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Myšlienka usporiadať medzinárodné let-
né zrazy turistov krajín V4 (Slovensko, Česko, 
Maďarsko a Poľsko) vznikla u našich českých 
turistických priateľov, prvý ročník sa uskutoč-
nil vlani v Moravsko-sliezskych Beskydách pod 
Lysou Horou. Slovensko získalo možnosť pri-
praviť druhý ročník a bude to zároveň aj slo-
venský 64. letný zraz turistov. Keďže vodná 
nádrž Duchonka je obkolesená príjemným le-
soparkom, je ideálnym na stanovanie, chceme 
sa pokúsiť o „retro“ atmosféru dávnejších zra-
zov, keď bolo pravidlom družné bývanie účast-
níkov v stanoch na jednom mieste a kde sa 
ľudia stretnú a zhovárajú, starí známi spomí-
najú a noví sa zoznamujú. Rešpektujeme však 
i starších či pohodlnejších turistov a k dispo-
zícii bude aj ubytovanie v penziónoch a v súk-
romných chatách. Všetky ubytovacie kapacity 
sú roztrúsené okolo jazera, pospájané cestička-
mi a chodníčkami. 

Do hlavného turisticko-poznávacieho prog- 
ramu organizátori pripravili tri pešie trasy 
a dve cyklotrasy v pohorí a podhorí Považské-
ho Inovca. O večerný kultúrny program sa po-
starajú folklórny súbor, country hudba aj folko-
vé skupiny na hlavnom pódiu v autokempingu 
Duchonka, raritou bude nočné predvedenie hry 
Perinbaba v amfiteátri Topoľčianskeho hradu v 
podaní miestneho ochotníckeho súboru Dival-
lo Tesáre. Tešíme sa na stretnutie!

Pavol Janček, predseda OŠ

Vážení kolegovia a priatelia vysoko-
horskej turistiky, blíži sa polstoroč-
nica nášho stretávania v lone vyso-
kých hôr nášho krásneho Slovenska. 
V tomto roku sa od 29. júna až do 
2. júla vo Vysokých Tatrách uskutoč-
ní v poradí už 50. ročník celosloven-
ského Zrazu vysokohorských turistov 
KST. Centrom stretnutia bude opäť 
hotel Morava v Tatranskej Lomnici. 
Organizátorom a garantom zrazu je 
už tradične Sekcia vysokohorskej tu-
ristiky KST. Zrazu sa môžu zúčastniť 
len členovia KST – absolventi zákla-
dov VhT a inštruktori VhT, srdečne sú 
však vítaní aj rodinní príslušníci.

Vysokohorským turistom nie je 
potrebné zvlášť pripomínať príslo-
večnú náročnosť vysokohorských túr 
vo VysokýchTatrách s prekonávaním 
denných prevýšení 1 000 až 1 500 m. 
Účastníkov zrazu čakajú celodenné 
túry do vysokohorských sediel, často 
pokrytých aj v tomto ročnom období 
snehom, i na vrcholy po turistických 
značkovaných chodníkoch, alebo vý-
stupy na neznačené vrcholy: Kežmar-
ský a Lomnický štít, Baranie rohy, 
Ľadové štíty, Prostredný hrot, Bra-
davica, Končistá, Vysoká, Javorové 
a Mengusovské štíty, Štrbský štít, Sa-
tan, hrebeň Solísk a iné. Neznačkova-
né štíty je možné absolvovať len pod 
vedením inštruktorov VhT II. triedy 
v limitovaných skupinách (inštruktor 
+ 5 členov so základmi VhT). Večery 
sa využijú ako obvykle na zaujíma-
vé besedy spojené s videoprodukciou 
z rôznych horstiev. Na záver jubilejné-
ho zrazu sa rozprúdi pod našimi Tat-
rami tancovačka, aká tu ešte nebola J. 

Prijmite srdečné pozvanie od Sek-
cie VhT KST na každoročné milé a sr-
dečné stretnutie priateľov a milov-
níkov vysokých hôr. Dovidenia vo 
Vysokých Tatrách!

Vojtech Jeremiáš, 
predseda organizačného štábu

Zo života KST
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Pozvánka na jubilejný 
50. zraz VhT

46. Zraz mladých vodných turistov KST 
na Dunajci 
V dňoch 29. júna až 2. júla sa na Dunajci stretnú účast-
níci 46. zrazu mladých vodných turistov KST. Tradičným 
centrom zrazu bude vodácky kemp v Červenom Kláštore, 
ubytovanie vo vlastných stanoch. Organizátorom a garan-
tom zrazu je Sekcia vodnej turistiky KST spolu s vodác-
kym oddielom TJ Slávia Univerzita Košice, Veterán kanoe 
klubom Košice a ZVOT Prešov. Oddielové kolektívy spla-
vujú spoločne, za bezpečnosť zodpovedá ich vedúci. Neor-
ganizovaní vodáci sa zahlásia u vedúcich splavov, ktorí pre 
nich určia vedúceho skupiny. Na zraz je potrebné prihlásiť 
sa do 31. mája, kontakt: Jozef Šoffa, 0903 638 619, jozo-
soffa@gmail.com, prihláška je platná po zaplatení účast-
níckeho poplatku.

Jozef Šoffa, predseda Sekcie VT KST 

Pozývame turistov na 2. medzinárodný, 
64. celoslovenský letný zraz turistov a 48. 
stretnutie turistických oddielov mládeže 
(TOM) KST v termíne 6. až 9. júla (členo-
via TOM už od 4. júla) do rekreačného are-
álu Duchonka v okrese Topoľčany. 

Medzinárodný letný zraz turistov na Duchonke
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Obyvateľov Píly, Častej, Dolian, Dubovej, Modry, ale aj 
obcí záhorskej strany a turistov dlhodobo sužuje zákaz 
vstupu do zverníc Biela skala I., II. na približne 3 200 ha 
oplotených, prevažne štátnych pozemkov  v Malých 
Karpatoch. A takýchto zverníc sú po celom Slovensku 
desiatky. Správcovia lesov umiestnili na ploty a brá-
ny zverníc tabule so zákazom vstupu  pod hrozbou 
priestupkového konania. Okrem toho neraz agresívne 
bránia vstupu a pohybu osôb vo zverniciach nájomco-
via výkonu práva poľovníctva, čiže poľovníci. Dochádza 
ku zbytočným konfliktom, a tak je čas, aby sa verejnosť, 
najmä turistická, dozvedela, ako je to vlastne so vstu-
pom do zverníc na základe platnej právnej úpravy.

Podľa článku 2 ods. 3 Ústavy SR každý môže konať, 
čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, 
aby konal niečo, čo zákon neukladá. Podľa ods. 2 tohto 
článku Ústavy SR môžu štátne orgány konať iba na zák-
lade ústavy, v jej medziach a rozsahu a spôsobom, ktorý 
ustanoví zákon.

Túto problematiku upravuje u nás triáda zákonov: 
zákon o lesoch, zákon o poľovníctve a zákon o ochrane 
prírody a krajiny. A v žiadnom z týchto zákon nie je vý-
slovne uvedený zákaz vstupu do zverníc. Z toho vyplý-
va, že vstup do zverníc a pohyb osôb v nich nemôže na 
základe platnej právnej úpravy nikto zakázať, teda zá-
kazy nemajú oporu v platnej legislatíve.

No keďže sa vo zverniciach udialo viacero incidentov 
medzi občanmi a osobami vydávajúcimi sa za oprávne-
né kontrolovať ich pohyb vo zverniciach, postavili sme 
si otázku, ako je vlastne právne regulovaný pohyb osôb 
v oplotených lesných pozemkoch, kto a ako má právo 
ich kontrolovať.

Ústava SR, Listina základných práv a slobôd, lesný 
zákon, zákon o ochrane prírody zaručujú každému voľ-
ný vstup a pohyb v prírode a v lese pri rekreácii, turisti-
ke a obdobnom užívaní prírody, pričom každý je povin-
ný nenarušovať lesné prostredie a rešpektovať záujmy 
vlastníka, správcu, prevažne štátu, v správe štátnych či 
vojenských lesov.

Na druhej strane existujú aj is-
té zákonné obmedzenia, ako napr. 
v § 31 ods. 1 písm. e/ zákona o lesoch, 
podľa ktorého je zakázané vstupovať 
do oplotených miest, pričom poru-
šenie tohto zákazu zakladá skutkovú 
podstatu priestupku podľa § 61 ods. 
1 písm. c/ tohto zákona. Toto ustano-
venie sa však vzťahuje len na oplotené 
škôlky, netýka sa zverníc, nakoľko ich 
právny režim neupravuje zákon o le-
soch, ale zákon o poľovníctve. A zá-
kon o poľovníctve žiadne ustanovenie 
o zákaze vstupu neobsahuje. Poľovní-
ci nemajú nájomné zmluvy na oplo-
tené pozemky, ale zmluvy o výkone 
práva poľovníctva na nich, teda na ich 
užívanie len v nevyhnutnom rozsahu 
pre výkon práva poľovníctva. Kto nás 
teda v oplotenom území zverníc mô-
že legitimovať a za akých podmienok?

Podľa zákona o lesoch je to lesná 
stráž, ale len z aspektu činností sú-
visiacich s hospodárením v lese, nie 
z hľadiska oprávnenosti pohybu osôb 
vo zvernici. Predtým ako vás legiti-
muje, je člen hliadky lesnej stráže po-
vinný preukázať sa odznakom a pre-
ukazom lesnej stráže (číslo a meno si 
treba zapísať, alebo odfotiť), až potom 
má právo vyzvať návštevníka lesa aby 
upustil od takého správania, ktoré je 
v rozpore so zákonom o lesoch. Lesná 
stráž je však povinná zachovať jednak 
vlastnú dôstojnosť a vážnosť, ako aj 
dôstojnosť osôb, proti ktorým zasahu-
je. Inak povedané, máme sa správať k 
sebe navzájom slušne. Lesná stráž má 
oprávnenie zhotovovať foto-video-au-
dio-dokumentáciu, z toho však aprio-
ri vyplýva, že obdobnú možnosť majú 
aj osoby, ktoré sú kontrolované. Naj-
lepšie je celý priebeh konfrontácie (ak 
k nej dôjde) nahrať na telefón. Tiež je 
dôležité mať svedka, preto v prípade 
vstupu do oploteného lesa je lepšie byť 
v sprievode ďalšej osoby.

Podobné oprávnenia má aj stráž 
ochrany prírody, ktorá však má zasa 
oprávnenie len na kontrolu dodržia-
vania povinností plynúcich zo záko-
na o ochrane prírody, zjednodušene 
povedané, zasahuje v prípade podo-
zrenia z poškodzovania chránených 
rastlín a živočíchov. Táto stráž musí 

mať rovnošatu stráže prírody, pre-
ukaz a odznak zelenej farby. Zá-
kon o ochrane prírody ustanovuje, 
že každý má pri rekreácii, turistike 
a pod. právo na voľný prechod cez 
pozemky vo vlastníctve, správe a náj-
me štátu, ale toto právo sa nevzťahu-
je na lesné škôlky, zvernice... Za to-
to ustanovenie sa najradšej skrývajú 
LESY, š. p. V danom prípade, sa však 
nejde o zákaz a ako je v Ústave SR 
uvedené, každý môže konať, čo nie je 
zákonom zakázané. Navyše, na cito-
vané ustanovenie sa neviaže žiadna 
sankcia, teda jeho porušenie nie je 
nijako stíhateľné. 

Poľovnícka stráž má vymedzené 
oprávnenia v § 29 zákona o poľov-
níctve. Táto vás môže kontrolovať 
len z aspektu dodržiavania zákona 
o poľovníctve, napr. v prípadoch dô-
vodného podozrenia neoprávnenej 
držby zbrane alebo pytliactva, a v ta-
kom prípade má obdobné oprávnenia 
ako lesná stráž či stráž ochrany prí-
rody. Nemá teda kompetenciu kon-
troly len z titulu, že sa nachádzate 
v oplotenom lese. Okrem uvedených 
stráží má kompetenciu kontroly ešte 
zamestnanec štátnej správy pri výko-
ne štátnej správy v obvode svojej pô-
sobnosti a, samozrejme, orgány po-
licajného zboru, ak ide o podozrenie 
z páchania trestnej činnosti. 

Akékoľvek prekročenie právo-
mocí členmi uvedených stráží môže 
zakladať skutkovú podstatu delik-
tu zneužívania právomoci verejného 
činiteľa. Takže, ak využívame rekre-
ačné funkcie oploteného lesa tak, že 
sa v ňom pohybujeme po chodníkoch 
a cestách, správame sa ticho a neru-
šíme lesnú zver, nezakladáme ohne, 
nepoškodzujeme les a lesný majetok, 
neohrozujeme chránené rastliny a ži-
vočíchy, dodržiavame zákaz vjazdu 
motorovými vozidlami, nekradneme 
drevo a nepytliačime, nemal by byť 
žiaden problém. Na základe zavádza-
júcich zákazov a bariér ťahali doteraz 
za silnejší koniec lesníci a poľovníci. 
Nastal čas tento pomer obrátiť. Pre-
to turisti, cykloturisti, hubári, bež-
kári, vozíčkari: Nebojte sa! Právo je 
na vašej strane. Nech sa boja tí, čo ho 
porušujú. 

Pavel Mičunek, advokát  
a predseda OZ Priatelia Píly

Zákaz vstupu do zverníc? Mýtus. Zo Zvolena na vrch Zvolen, otvorenie 
turistickej sezóny
Tradičný výstup na vrch Zvolen, ktorý pre turistov 
pripravili spoluorganizátori KST Pustý hrad Zvo-
len, Mesto Zvolen, OZ PPH a obec Veľké Revúce, sa 
uskutočnil 18. marca. Účastníci sa stretli pri pamät-
níku na Námestí SNP vo Zvolene, kde sa im prihovo-
rila primátorka mesta Ing. Lenka Balkovičová. Potom 
sa 56 turistov vo veku od 5 do 71 rokov presunulo na 
Donovaly. Počasie tomuto podujatiu neprialo, mrho-
lenie prešlo do hustého sneženia s vetrom a hmlou, ale 
z nálady účastníkov to neubralo. Po zostupe do Lip-
tovských Revúc turistov privítala starostka obce Mgr. 
Jana Šimová. Za účasti televízie HRONKA tradičný 
jarný výstup na vrch Zvolen vyhodnotili a návratom 
do Zvolena ho ukončili. O rok dovidenia!

Pavel Fabian, predseda KST Pustý hrad Zvolen

41. Jilemnického jarná dvadsaťpäťka potvrdila, 
že je to v posledných rokoch asi najmasovejšie turis-
tické podujatie na Slovensku. Na podujatí sa zúčast-
nilo 3 351 turistov. Organizátori z Považskej Teplej 
pripravili tri pešie trasy (10, 15, 25 km) a jednu cyk-
lotrasu (52 km). Z Považskej Bystrice bola zabezpe-
čená kyvadlová doprava, účinkovala hudobná skupi-
na, zabezpečené bolo občerstvenie, predaj suvenírov, 
športového tovaru a skákací hrad pre deti. Akcie sa 
zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslav Baška, primátor mesta Považská Bys-
trica Karol Janas, starostka družobnej obce Ratiboř 
(okres Vsetín, ČR) Jiřina Sklenská, prednosta Okres-
ného úradu Považská Bystrica Jozef Smatana a ďalší 
hostia. 

Pavol Uriča, 
predseda KST Manín Považská Teplá 


