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Vyhodnotenie 56. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska,
ktoré sa konalo 24.–26.05.2019 pri Horskom hoteli Kráľova studňa vo Veľkej Fatre.
Na základe ponuky nášho OZ zabezpečiť 56. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska,
KST Bratislava nás 20.4.2018 poveril prípravou a organizačným zabezpečením jedného z hlavných
podujatí KST v roku 2019 - 56. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska vo Veľkej Fatre, pri
Horskom hoteli Kráľova studňa, spojeného s výstupom na Krížnu v termíne 24.-26. mája 2019.
KST Lokomotíva pripravil návrh pozvánky na 56. stretnutie, v ktorej bol uvedený program
stretnutia, pešie a cyklistické prístupové trasy, ako aj možnosť využitia automobilovej dopravy
k Horskému hotelu Kráľova studňa. V pozvánke boli navrhnuté aj možnosti návštev turisticky
zaujímavých miest v harmaneckej a starohorskej doline, ako aj v Banskej Bystrici. Pozvánku, po
konzultácií s majiteľom Horského hotela Kraľova studňa a s redakciou Krás Slovenska, upravila
a zverejnila redakcia Krás Slovenska v časopise Krásy Slovenska č. 3.-4./ 2019.
S informáciami o organizovaní 56. stretnutia sme dopismi z 19.12.2018 oboznámili obec
Dolný Harmanec, na ktorej katastrálnom území sa podujatie konalo, Štátnu ochranu životného
prostredia, Správu Národného parku Veľká Fatra v Martine, Mestské lesy Banská Bystrica a okolité
obce. Nik z oslovených na náš oznam nereagoval.
Počas príprav stretnutia sme vzájomne komunikovali a upresňovali podmienky a program
stretnutia s majiteľom hotela Kráľova studňa, s redakciou Krás Slovenska a s predsedom sekcie
pešej turistiky KST J. Racekom. V zájomná spolupráca s organizátormi stretnutia bola
bezproblémová.
KST Lokomotíva postupne zabezpečil vytlačenie farebnej pozvánky s programom stretnutia,
uvítací banner na budovu hotela, upomienkové magnetky, pečiatku stretnutia a hudobný program.
Pamätné listy pre účastníkov zabezpečila redacia Krás Slovenska.
Počasie, ktoré hrá pri organizovaní turistických podujatí rozhodujúcu úlohu, sa postupne
vylepšilo, v piatok bolo polojasné a v sobotu krásne slnečné počasie. Účastníci postupne prichádzali
z rôznych smerov. Pri prezentácií sa zaregistrovalo 725 účastníkov, ale domievame sa, že ich mohlo
byť o cca 20-25 % viac, lebo mnohí zrejme nepovažovali prezentáciu za potrebnú. Účastníkov
privítala moderátorka stretnutia E.Škutová a za Horský hotel Kráľova studňa riaditeľ hotela
Lehotský. Vystúpenie tzv. zástupcu KST, vyznelo pre organizátorov ako rozporuplné. Zástupca
redakcie časopisu Krásy Slovenska medzi iným predstavil aj najnovšiu produkciu vydavateľstva
DAJAMA. Na záver predseda KST Lokomotíva Banská Bystrica v mene organizátorov 56. stretnutia
odovzdal štafetu zástupcom KST Hermanovce - organizátorom 57. ročníka, ktorí pozvali všetkých
pod Mindžovu v pohorí Bachureň.
Po oficiálnej časti sa o dobrú náladu postarala ľudová hudba Hronsečanka, pri ktorej si
mnohí zakrepčili, a o pohostenie účastníkov sa postaral hotel Kráľova studňa.
Stretnutie splnilo účel, stretli sa na ňom mnohí turistickí priatelia, ktorí ocenili aj výber lokality
Kráľovej studne a Krížnej - miesta spojeného s históriou a krásami prírody.
Najviac problémov sme mali so zabezpečením prejazdnosti automobilov k hotelu. Vyjadrenie
Mestských lesov Banská Bystrica, súhlas o možnosti využívania ciest k Horskému hotelu Kráľova
studňa, sme dostali na poslednú chvíľu. Vytrvalé dažde, ktoré trvali niekoľko dní, zapríčinili, že
potok Bystrica zalial Bystrickú dolinu, ktorá bola nepriechodná a z cesty ktorá vedie Zalámanou
dolinou návaly dažďa vyplavovali z cesty štrk.

Neočakavaný bol aj telefonát riaditeľa správy Národného parku Veľká Fatra, ktorý nám
oznámil (30.04.2019), že na uskutočnenie stretnutia je potrebná výnimka zo zákona o ochrane
prírody a krajiny. Domievali sme sa, že na podujatie, ktoré sa organizuje v horskom hoteli a účastníci
budú prichádzať po značených turistických trasách nie je potrebné zabezpečiť výnimku zo zákona
a že dostačujúci je oznam o podujatí, ktorý sme zaslali správe Národného parku Veľká Fatra
s predstihom ešte v decembri 2018.
Okamžite po vzájomnej konzultácií s Ing.D.Kováčom, majiteľom hotela Kráľova studňa a so
sekretárom KST D.Valuchom, ústredie KST Bratislava požiadalo listom OÚ-odbor životného
prostredia B.Bystrica, o udelenie výnimky na organizovanie stretnutia, ktorý sme 3.05.2019 osobne
doručili na OÚ v B.Bystrici. Následne nás OÚ vyzval na doplnenie niektorých údajov a uhradenie
správneho poplatku. Všetko požadované sa obratom splnilo a následne OÚ dňa 27.5.2019 svojím
rozhodnutím zastavil konanie o povolenie výnimky zo zákona v súvislosti s organizovaním podujatia.
Po tejto skúsenosti, v prílohe predkladáme ústrediu KST návrh na prípadné riešenie tohoto typu
problémov.
V koordinácii s ostatnými spoluorganizátormi stretnutia, podujatie vrátane finančného
zabezpečenia, zabezpečoval D. Kaliský. Návrhy na prístupové turistické cesty spracoval V.Kobza.
O.Kaliská riešila návrh pozvánky, bannera, magnetky a pečiatky, ako aj zabezpečenie ich výroby vo
firme DALI. E.Škutová mala na starosti finančné vyúčtovanie nákladov a Z.Paulinyová zabezpečovala
prezentáciu účastníkov . Celkové náklady na zabezpečenie podujatia, bez práce členov Klubu, boli
vo výške 1 094,- €.
Na všetkých propagačných materiáloch stretnutia sme uvádzali logá organizátorov : Klub
slovenských turistov, DAJAMA – vydavateľ časopisu Krásy Slovenska, Horský hotel Káľova studňa,
KST Lokomotíva Banská Bystrica, ako aj Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto Banská Bystrica.
Dušan Kaliský
predseda KST Lokomotíva Banská Bystrica
P.S.
K hodnoteniu prikladám 3 prílohy.
D. Kaliský

