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z  roka  na  rok  účasť  a  obľúbenosť  podujatia 
rastie a vôbec  to nezávisí od počasia. V roku 
1992 bolo 360 účastníkov, v roku 1997 už 765, 
v roku 2014 sa prvýkrát prekročila tisícka. Na 
jubilejnom 40. ročníku v januári 2017 sa regis-
trovalo  rekordných  1500  turistov.  Podujatím 
žije celá obec, o  trasy a občerstvovacie mies-
ta  (proviant,  prístrešky,  ohniská)  sa  starajú 
občania Krivej. Vzhľadom na narastajúci po-
čet  účastníkov  je  príprava  náročná,  vyžadu-
je si čoraz viac času a prostriedkov, no zatiaľ 
dokážu dobrovoľníci zariadiť všetko potrebné 
z účastníckeho poplatku  (deti  1,50 €, dospelí 
3  €)  a  vďaka  veľkej  podpore  sponzorov. Mi-
lovníci zimnej turistiky a domácich špecialít, 
neváhajte, príďte v sobotu 13. januára 2018 na 
41. Striebornú podkovu do obce Krivá. Regis-
trácia bude od 7.00 do 11.00 hod. 

František Suľa

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

4. Chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie
21. 10. 2017; trasa: Haluzice – Haluzická tiesňava – Haluzický kostolík – Zicháčkova oskoruša 
– sušiareň ovocia – vrch Roháčová – Zabudišová; 13 km

4. ročník spoločného podujatia lesníkov a turistov prilákal okolo 200 ľudí. Počasie bolo 
vhodné na pleť – vlhké, hmlisté a  s občasným dažďom. Úvodný príhovor pripomenul  zá-
sluhy J. D. Matejovie, ktorý v 18. storočí začal s umelou výsadbou lesa, vďaka čomu máme 
dodnes krajinu zalesnenú nad európsky priemer. Lesné plochy pokrývajú 44 % územia Slo-
venska. Chodník  J. D. Matejovie  nás  každoročne privedie na niektoré  z  významných  les-
níckych miest, tento rok to bola Haluzická tiesňava. Zásluhou profesora Lea Skatulu sa tu 
v rokoch 1926 – 1927 podarilo spevniť svahy eróznej rokliny Haluzického potoka nasadením 
stromov, popínavých rastlín a vybudovaním prehrádzok. Od toho času sa erózia svahov za-
stavila a tiesňava je aj vďaka starostlivosti  lesníkov (posledné vyčistenie a opravy spravili 
v roku 2011) krásnym miestom hodným návštevy. Na  takýchto miestach sa človeka ľahko 
zmocní pocit hrdosti a úcty k spomínaným osobnostiam. Nad tiesňavou stojí neskororomán-
sky opevnený kostolík z 13. storočia, presnejšie, stoja už len múry. Aj táto sakrálna pamiatka 
vďačí za svoju záchranu profesorovi Skatulovi. Keby bola erózia pokračovala, už by roklina 
kostolík  pohltila.  Pokračujúc dobre  vyznačenou  trasou,  nemohli  sme netrafiť  k Zicháčko-
vej oskoruši. Mohutné konáre krásneho 350-roč-
ného stromu už potrebujú pomoc človeka. Plody 
oskoruší sa dajú zužitkovať nielen pri výrobe al-
koholu.  Tento  ovocný  strom má  pôvod  v  južnej 
Európe. U nás  ich nie  je  veľa,  ale  vďaka nášmu 
podnebiu sa tu dožívajú vyššieho veku.
Ďalšou  zastávkou  bola  jediná  pôvodná  sušia-

reň ovocia na kopaniciach, malý domček  s piec-
kou.  Drevo  sa  do  pece  vkladá  zvonku,  komín 
vyúsťuje pod krov. V sušiarni bolo na sitách po-
ukladané nakrájané ovocie. Mohli sme okoštovať 
sušené jabĺčka a hrušky. Boli usušené na kosť, no 
chutili  nám.  Prehliadku  ďalších  krásnych  stro-
mov, väčšinou solitérov, sme zakončili pri hruške 
ružovej, ktorá do terajšej krásy rástla 200 rokov. 
V  riedkej  hmle  vyzerali  holé  konáre  hrušky  ta-
jomne, každú  chvíľu mohol  spod  stromu na nás 
vybehnúť  nejaký  strašidelný  pes  baskervillský. 
Ale majiteľ mu asi otvoril dobrú konzervu na pek-
nú srsť, a tak človečinou opovrhol. Najvyšším bo-
dom  trasy bol  vrch Roháčová  (668 m). Hmla  sa 
stratila, vidno bolo Veľkú Javorinu aj Inovec. Od 
domácich  sme  sa  dozvedeli,  že  tu  chcú  postaviť 
rozhľadňu. Držíme im palce. Zostúpili sme do Za-
budišovej, kam po nás prišiel autobus. Zviezol nás 
do Haluzíc,  kde  lesníci  pripravili  guláš.  Ušlo  sa 
všetkým a bol výborný. Koniec akcie sa tak niesol 
v  znamení  zaslúžených  ďakovaní.  Okrem  iného 
sme ocenili,  že blatistú cestu do  tiesňavy  lesníci 
prezieravo vysypali štiepkou. Budúci ročník toh-
to  náučno-turistického  podujatia,  pripravované-
ho v réžii lesníkov, bude vo Vydrovskej doline pri 
Čiernom Balogu. Je tam známy lesnícky skanzen, 
lákadlom  je  i neďaleký Dobročský prales. Kto  si 
rezervuje  tretiu októbrovú sobotu pre piaty  roč-
ník tohto podujatia, neobanuje. Ja sa už teším. 

Peter Dragúň

41. Strieborná podkova Krivá
Okrem  oficiálnych  turistických  zrazov  sú  na 
Slovensku  tradičné  podujatia,  ktoré  už  roky 
organizujú miestni nadšenci. V obci Krivá na 
Orave  sa  už  od  roku  1977  organizuje  lyžiar-
ske a turistické podujatie Strieborná podkova. 
Trasa pre peších  turistov má  14 km, prechá-
dza Krivskou dolinou k hájovni a zvládnu ju aj 
mamičky s deťmi a starší ľudia. Náročnejšia je 
lyžiarska trasa (20 km, s prevýšením 700 m) 
vedená v  tvare podkovy horizontom Krivskej 
doliny. Na oboch trasách sú miesta na odpoči-
nok a občerstvenie, kde sa podáva čaj a vare-
ná klobása, v cieli čaká účastníkov zabíjačková 
kapustnica. Po turistickej časti podujatie po-
kračuje posedením pri ľudovej hudbe v miest-
nom kultúrnom dome. Kto bude vládať, môže 
si zatancovať. 
Zopár čísel z histórie podujatia: na prvom 

ročníku  sa  zúčastnilo  asi  50  turistov,  avšak 

▲ Organizátori pri kontrole bežeckej trasy

◄ Prestávka na Hájovni
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14. júl
4. štefánikovské stretnutie turistov 
a horskej služby na Chate M. R. 
Štefánika (pod Ďumbierom)
KST – Sekcia PT, Spoločnosť M. R. Štefánika 
Liptovský Mikuláš, OÚ Podbrezová, OÚ 
a mesto Brezno, Železiarne Podbrezová, HZS 
Nízke Tatry-juh, mikroregión Chopok-juh  
● Milan Kováčik, tel.: 0948 520 264,  
kovacik.brezno@gmail.com, www.kst.sk 
 
17. – 19. august
63. obnovený Národný výstup na 
Kriváň, ATC Račkova dolina
KST – Sekcia PT, KSTL Liptovský Mikuláš, 
Matica slovenská, mesto Liptovský Mikuláš, 
mesto Vysoké Tatry, obec Pribylina  
● Ján Lupták; tel.: 0911 207 728, 
janoluptak@gmail.com, www.kst.sk 

30. august – 2. september
40. zraz cykloturistov KST, Vinné 
KST – Sekcia CT, OKST Brzda Vinné, RR 
KST Michalovce  
● Ján Vaľo, tel.: 0905 690 318,  
navijanie.valo@gmail.com, www.kst.sk 
 
14. – 16. september
Európsky deň turistiky, 10. stretnutie 
priaznivcov KST, Kremnické vrchy, 
Skalka – sedlo Tunel 

KST – Sekcia PT, RR KST Banská Bystrica, 
OKST Lokomotíva Banská Bystrica  
● Dušan Kaliský, tel.: 0905 804 821, 
turistika.loko.bb@stonline.sk, www.kst.sk

19. – 21. október
5. chodníkom J. D. Matejovie,  
Čierny Balog – Vydrovo 
KST – Sekcia PT, LESY SR š. p., LDM 
Zvolen, RR KST Zvolen  
● Miriam Turayová, tel.: 0918 828 704,
miriam.turayova@lesy.sk 

27. – 28. október
100 rokov od vzniku ČSR, 
spomienkové turistické podujatie, 
Martin
KST a mesto Martin  
● Dušan Valúch, tel.: 0908 733 781, 
ustredie@kst.sk; Vladimír Povoda,  
tel.: 0905 484 402, povoda@martin.sk,  
www.kst.sk

 24. november
38. festival Ľudia a hory, Turčianske 
Teplice – Kino Turiec
KST – Sekcia VhT, 1. KT Diviaky a mesto 
Turčianske Teplice  
● Štefan Hudák; tel.: 0905 479 001, 
stevohudak@azet.sk, www.turistikadiviaky.
sk, www.turciansketeplice.sk, www.kst.sk

25. – 28. január 
10. medzinárodný zimný zraz turistov 
KST, KČT a PTTK
51. zimný zraz KST a stretnutie TOM, 
Oščadnica
Obec Oščadnica, Snow Paradise Veľká Rača, 
RR KST Čadca, KST – Sekcia LT, KST – 
Sekcia mládeže  
● František Žabka, tel.: 0904 851 972, 
frazabka@gmail.com ● prihlášky, 
ubytovanie tel.: 0917 621 260, zrazturistov@
oscadnica.sk, www.kst.sk, www.oscadnica.sk
 
25. – 27. máj 
55. stretnutie čitateľov časopisu 
Krásy Slovenska, Rudná – Turecká 
954 m
KST – Sekcia PT, redakcia Krásy Slovenska, 
RR KST Rožňava, KST Elán Rožňava, mesto 
Rožňava, obec Rudná  
● Martin Markušovský, tel.: 0907 261 652, 
mmarkusovsky@gmail.com, 
www.kstelan.estranky.sk, www.kst.sk,  
www.krasy-slovenska.sk 
 
21. – 24. jún
47. zraz mladých vodných turistov 
KST na Dunajci, Červený Kláštor
KST – Sekcia VT  
● Jozef Šoffa, tel.: 0903 638 619, jozosoffa 
@gmail.com, www.kst.sk, www.kajakar.sk

28. jún – 1. júl
51. zraz vysokohorských turistov KST, 
Tatranská Lomnica 
KST – Sekcia VhT 
● Vojtech Jeremiáš, tel.: 0905 508 786, 
stevohudak@azet.sk, www.kst.sk

2. – 8. júl 
49. stretnutie turistických oddielov 
mládeže KST, Piešťany 
KST TJ Bezovec Piešťany, RR KST Trnava, 
KST – Sekcia mládeže  
● Michal Fiala, tel.: 0908 437 110, michal.
fiala.dino@gmail.com, www.kst.sk

5. – 8. júl 
65. celoslovenský zraz KST, Piešťany
KST – Sekcia PT, OKST TJ Bezovec Piešťany, 
RR KST Trnava, mesto Piešťany, FCC SR 
● Michal Fiala, tel.: 0908 437 110, michal.
fiala.dino@gmail.com, www.kst.sk

 11. – 14. júl
63. medzinárodný splav Dunaja TID, 
slovenský úsek Bratislava – Komárno
Štart 23. 6. – Ingolstadt (Nemecko), cieľ 
6. 9. – Sfântu Gheorghe (Rumunsko) 
2 515,5 km ● KST – Sekcia VT, Výbor TID 
a medzinárodná komisia KST ● Adam 
Bárány, tel.: 0911 775 018, barany46@gmail.
com, tid@tid.sk, www.tid.sk, www.kst.sk 

Hlavné podujatia KST v roku 2018

Nový prístrešok na Panskej Javorine
Regionálna  rada  Klubu  slovenských  turistov 
v Topoľčanoch sa v roku 2016 podujala na úlo-
hu, ktorú chcela splniť do začiatku Medzinárod-
ného zrazu turistov (MZT) krajín V4 v júli 2017 
na  Duchonke  –  vybudovať  prístrešok  na  Pan-
skej Javorine. Vôľa a chuť dotiahli úlohu do cie-
ľa. Mali sme veľkú radosť, že práve počas MZT,  
7.  júla  2017  bol  prístrešok  slávnostne  daný  do 
užívania. Hneď  v  ten deň  lejak preveril  aj  nás 
turistov, aj odolnosť prístrešku proti nepriazni 
počasia.  Samozrejme,  počas  horúcich  dní  prí-
strešok poskytuje príjemný chládok a vôňa dre-
va,  z  ktorého  je  zhotovený, nám pripomína,  že 
sme  v  lese.  Starajme  sa  oň  spoločne,  nech  dl-
ho  a dobre  slúži  všetkým pocestným.  Investo-
rom stavby bola Regionálna rada KST Topoľča-
ny, prispelo i združenie SOTDUM. 

Beáta Minarovičová

Kalendár podujatí KST 2018
Nový rok sme privítali vydaním aktuálneho kalendára podujatí. Kalendár už niekoľko ro-
kov distribuujeme v limitovanom počte do všetkých miestnych odborov a klubov KST, teraz 
po prvýkrát je možnosť objednať si Kalendár KST 2018 aj individuálne. Objednávky: ustre-
die@kst.sk, cena: 4 € (vrátane poštovného), distribúcia: január – február 2018 (poštou, na 
dobierku).

Čo obsahuje 160-stránkový Kalendár podujatí KST 2018:
• vyše 300 turistických podujatí na území Slovenska, na 
ktorých vždy radi privítame aj nečlenov KST

• pohľad na aktivity KST (odvetvia turistiky podľa presunových 
prostriedkov, turistické značenie, turistika mládeže) 

• zoznam miestnych klubov KST v regionálnom členení
• návod, ako sa stať členom KST
• návod, ako založiť samostatný odbor KST
• podrobnú informáciu o výhodnom celoročnom cestovnom 
poistení členov KST poisťovňou UNION

• výhody a zľavy pre členov KST
• prehľad turistických ubytovacích zariadení v SR, ČR 
a Rakúsku, poskytujúcich členom KST zľavu z ceny 
ubytovania

• ďalšie užitočné informácie a kontakty 
• fotoprílohu z fotografií členov facebookovej skupiny KST


