IX. ročník výstupu veterinárnych lekárov
KVL SR na tatranské štíty.
Výstup na Baníkov 2178 m. n. m.
Vážené kolegyne, kolegovia,
chcete stráviť posledný víkend prázdnin aktívne a v kruhu kolegov, priateľov
v krásnej prírode Západných Tatier? Ak áno, Prezídium KVL SR vás srdečne
pozýva dňa 02. 09. 2017 (sobota) na už IX. ročník „Výstupu veterinárnych
lekárov na tatranské štíty“.
Po Kriváni, Slavkovskom štíte, Jahňacom štíte, Baranci, Ďumbieri, 2x Rysoch a
Kôprovskom štíte, to tento rok bude Baníkov v Západných tatrách - Roháčoch.
Baníkov je mohutný vrchol v hlavnom hrebeni Západných Tatier, ktorý je
turisticky príťažlivý výstupovými trasami. Baníkov - kráľ Roháčov je
najvyšším vrcholom hlavného hrebeňa Západných Tatier. Rozprestiera sa nad
Jaloveckou, Žiarskou, Roháčskou a Bobroveckou dolinou. Baníkov poskytuje
kruhový výhľad na dominanty Oravy, Liptova či Tatier.

Trasa: ústie Žiarskej doliny (900 m. n. m) - Žiarska chata (1325 m) po
zelenej na Pietne miesto Západných Tatier - Jalovské sedlo (1858 m) - Príslop
(2142 m) - Baníkov (2178 m) [2:30] - Baníkovské sedlo (2040 m) [0:30], späť
rovnakou cestou.
Prevýšenie: 1278 m
Čas výstupu a zostupu: 7-9 hod. aj so zástavkou na Žiarskej chate pri
výstupe, aj zostupe.
Náročnosť: náročná túra s veľkým prevýšením a exponovanými úsekmi
miestami zabezpečenými umelými pomôckami.
Kto nebude mať záujem o hlavnú trasu výstup na Baníkov, môže si urobiť túru
na Žiarsku chatu, ktorá nie je náročná a je vhodná aj pre deti.
Organizačné zabezpečenie:
Stretnutie účastníkov výstupu bude v sobotu, dňa 02. 09. 2017 od 7.00
do 8.00 hod. v areáli rekreačného zariadenia chaty Kožiar v Žiarskej doline.
Odchod na túru bude presne o 8.00 hod. Predpokladaný návrat z túry sa
plánuje asi o 17.00 hod.
Vzhľadom na náročnosť výstupu, upozorňujeme všetkých účastníkov na
dôležitosť vhodného oblečenia a vhodnej obuvi. Každý účastník sa zúčastňuje
výstupu na vlastnú zodpovednosť a preto odporúčame poistenie, aj na zásah
horskej služby. Rodinní príslušníci, priatelia a sympatizanti veterinárneho

stavu sú na akcii srdečne vítaní. Okrem stravy a tekutín je dobrá nálada
povinnou výbavou. V prípade nepriaznivého počasia sa výstup odkladá
a bude pripravený náhradný program. Ubytovanie si účastníci zabezpečujú
individuálne.
KVL SR má rezervovanú kapacitu ubytovania v areáli rekreačného zariadenia
chaty Kožiar priamo v Žiarskej doline, kde bude aj „základný tábor akcie“. Ak
máte záujem o ubytovanie RZ Kožiar,
informujte sa na kvlsr@kvlsr.sk,
prípadne L. Stodola 0907 917 497. Upozorňujeme že ubytovanie v tomto
rekreačnom zariadení je turistické. Cena ubytovania je 13,50/noc/osoba +
raňajky formou bufetových stolov 5,- €. Podmienkou ubytovania je záväzná
nahlásenie a ubytovanie od piatka do nedele. Po naplnení kapacity tohto
ubytovania, si musí každý zabezpečiť ubytovanie individuálne.
Ďalšie tipy na ubytovanie: hotel Spojár, Penzión Frank.
Prípadne vyhľadávač Google : „ubytovanie v Žiarskej doline“
Aj pre neubytovaných účastníkov je ale potrebné z organizačných dôvodov,
účasť na akcii nahlásiť na kvlsr@kvlsr.sk
Všetky informácie ohľadom akcie, sú zverejnené na našej stránke
www.kvlsr.sk
Každý účastník výstupu dostane certifikát o absolvovaní výstupu a vhodný
darček na turistiku, ako milú spomienku túto akciu, ktorá oslavuje už 9 ročník.
Sprievodný program
Piatok:
- 19.00 hod. informatívne premietanie o Roháčoch a sobotňajšom výstupe na
Baníkov.
- beseda s veterinárnymi lekármi zo Slovenska a Česka, ktorí sa zúčastnili
viacerých expedícií, výstupov a trekov po rôznych krajinách. Napr. Expedícia
Jemen, Kaukaz, výstup na Elbrus, Mont Blanc, Gerlach, Kilimanjaro
Grossglockner ap. /Dr. Daniel CZ, Dr. Bernardy CZ, Dr. Stodola/
Sobota:
- po návrate z turistiky, okolo 17.00 hod. bude pre všetkých účastníkov
pripravený výborný liptovský guláš s liptovskými špecialitami, ktorý uvaria
naši kolegovia z Liptova.
- 20.00 hod. – spoločenské a priateľské posedenie v štýlovej liptovskej kolibe.
Nedeľa:
individuálny program, turistika, možnosť návštevy Medvedej štôlne v ústí
Žiarskej doliny, návšteva Salaša v žiarskej doline s detským svetom, ako sú
trampolíny, lanovka, šmýkačky, domčeky, jazda na koni, golfové odpalisko
a okrem dobrého jedla, ešte veľa ďalších atrakcií. Kúpanie – Liptovská Mara,
Tatralandia, Bešeňová.
Srdečne pozývame aj všetkých veterinárnych lekárov zo všetkých stavovských
organizácií. Tešíme sa na spoločné stretnutie v Západných Tatrách.
Prezídium KVL SR

