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Tieto podujatia sme pripravili v trnavskom 
regióne z niekoľkých dôvodov. Región Trna-
va patrí z hľadiska organizovanej turistiky 
medzi najaktívnejšie na Slovensku. Naši tu-
risti nielen organizujú množstvo podujatí vo 
svojom okolí, ale aj hojne navštevujú akcie 
v iných regiónoch, vrátane celoslovenských 
zrazov všetkých presunov. Preto sa chceme re-
vanšovať tým regiónom, ktoré letný zraz KST 
organizovali v posledných rokoch. Druhým 
dôvodom je úspešnosť celoslovenských zra-
zov, ktoré sme v minulosti pripravili – či už to 
bol 22. slovenský zimný zraz turistov v roku 
1988, 44. slovenský zraz turistov na Bukovej 
v roku 1997 s vyše 1 800 účastníkmi a napo-
kon aj 35. zraz cykloturistov KST v roku 2013 
v Piešťanoch. A tretím dôvodom sú danosti tr-
navského regiónu: Malé Karpaty a Považský 
Inovec poskytujú množstvo zaujímavých trás 
pre peších turistov, v podhorí sú krásne trasy 
pre cykloturistov a tečie tu Váh s dobre splav-
nými úsekmi, čo veríme, využijú vodní tu-
risti. Neďaleko Piešťan je areál „koníčkárov“ 
s možnosťou ustajniť menšie množstvo koní 
a venovať sa v rámci zrazu aj turistike na ko-
ni. Využili sme aj to, že v Malých Karpatoch 
sa nachádzajú lokality vhodné na precvičova-
nie lezeckých techník a v spolupráci so Sekciou 
VHT KST sme pripravili program pre turistov, 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

Zo života KST
47. zraz mladých vodných turistov KST na Dunajci 

V dňoch 21. až 24. júna 2018, o týž-
deň skôr ako bývalo zvykom, budú 
mať vo vodáckom kempe v Červe-
nom Kláštore mladí vodní turisti 
KST svoj už 47. zraz. Organizátorom 
a garantom zrazu je Sekcia vodnej 
turistiky KST spolu s vodáckym od-
dielom TJ Slávia Univerzita Košice, 
Veterán kanoe klub Košice a ZVOT 
Prešov. Prihlásiť sa treba do 31. má-
ja predsedovi sekcie VT (Jozef Šof-
fa, 0903 638619, jozosoffa@gmail.
com). Prihláška je platná po zaplate-
ní účastníckeho poplatku. Oddielové 
kolektívy splavujú Dunajec spoloč-
ne, za bezpečnosť zodpovedá ich ve-
dúci. Neorganizovaní vodáci sa za-
hlásia u vedúcich splavov, ktorí pre 
nich určia vedúceho skupiny. Uby-
tovanie je vo vlastných stanoch. Te-
ším sa na všetkých stálych aj nových 
účastníkov.
Jozef Šoffa, predseda sekcie VT KST

Letný zraz turistov v Piešťanoch 

ktorí si chcú vyskúšať alebo zdokonaliť lezecké 
schopnosti. Piešťany sú známe kúpeľné mesto 
s blahodarnými účinkami hlavne na pohybové 
ústrojenstvo, chodí sem na kratší aj dlhší pobyt 
množstvo telesne znevýhodnených ľudí vráta-
ne vozíčkarov. Aj pre nich je pripravený špe-
ciálny turistický program. Všetky spomenuté 
skutočnosti nás inšpirovali k tomu, aby sme 
naším podujatím ponúkli čo najširšiu pale-
tu turistických presunov. Tradične s časovým 
predstihom pred hlavným zrazom privíta-
me aj mladých turistov, účastníkov stretnutia 
turistických oddielov mládeže TOM.

Organizátorom 65. slovenského zrazu KST 
a 49. stretnutia TOM KST je Odbor KST TJ 
Bezovec Piešťany v spolupráci s KST regiónu 
Trnava, Mestom Piešťany a Federáciou kem-
pingu a karavaningu Slovenskej republiky.

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov 
turistiky. Príďte do Piešťan a ich okolia strá-
viť niekoľko zaujímavých a nezabudnuteľ-
ných dní. Priebežne aktualizované informácie 
o podujatí, programe, pripravovaných trasách 
a stave voľných ubytovacích kapacít nájdete na 
webovej stránke: www.letnyzrazkst.sk alebo 
na Facebooku. Tešíme sa na Vašu účasť. 
Michal Fiala, predseda organizačného štábu, 

Miroslav Herchl, predseda  
KST regiónu Trnava

Pozvanie do Piešťan na 65. slovenský zraz KST (5. – 8. júla 2018) 
a 49. stretnutie TOM KST (2. – 8. júla 2018) 

51. zraz vysokohorských turistov KST
V poradí už 51. ročník celoslovenského zrazu vysokohorských turistov 
KST sa koná v dňoch 28. 6. – 1. 7. 2018 vo Vysokých Tatrách. Cen-
trom stretnutia bude hotel Morava v Tatranskej Lomnici. Organizáto-
rom a garantom zrazu je sekcia vysokohorskej turistiky KST. Na zraze 
sa môžu zúčastniť len členovia KST – absolventi základov VhT a in-
štruktori VhT, srdečne a radi však privítame aj ich rodinných prísluš-
níkov. Vždy, no počas zrazu obzvlášť treba rešpektovať Vysoké Tatry 
s ich rýchlo sa meniacim počasím, ktoré dokáže skomplikovať náročné 
vysokohorské túry spojené s prekonávaním denných prevýšení 1 000 
až 1 500 m. Účastníkov zrazu čakajú celodenné túry do vysokohorských sediel, nezriedka aj 
v tomto ročnom období pokrytých snehom, a tiež na vrcholy. Túry povedú po turisticky znač-
kovaných chodníkoch, ale počas zrazu je príležitosť vystúpiť aj na neznačkované tatranské 
vrchy: Kežmarský štít, Lomnický štít, Baranie rohy, Ľadové štíty, Prostredný hrot, Bradavi-
ca, Končistá, Vysoká, Javorové štíty a Mengusovské štíty, Štrbský štít, Satan, hrebeň Solísk 
atď. Turisticky neznačkované štíty je však možné absolvovať len!!! pod vedením inštrukto-
rov VhT II. triedy a v limitovaných skupinách (inštruktor + max. 5 členov so základmi VhT). 

Zrazové večery spestria besedy spojené s videoprojekciou z rôznych horstiev. Dlhé roky 
som na zraz pozýval z pozície predsedu sekcie VhT, v tomto roku ma vo funkcii vystrieda 
doterajší metodik sekcie Mikuláš Letavay. Každoročné milé a srdečné stretnutie priateľov 
a milovníkov vysokých hôr si však ujsť určite nenechám. Dovidenia vo Vysokých Tatrách! 

Vojtech Jeremiáš, predseda sekcie VhT KST 
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si navzájom. Dúfame, že tento trend sa bude naďalej rozvíjať. 
Takže, ak si ešte doma, a nie na túre, vyhľadaj nás na Face-
booku, pošli žiadosť o členstvo a ponor sa do družného sveta 
turistických kolektívov. 

Tomáš Grman, predseda KST KROKO-VELO Tesáre, 
admin FB skupiny KST

Facebook je fenomén dnešnej 
doby. Človek na sociálnych 
sieťach nájde doslova všetko. 
Kontakt s priateľmi na diaľku, 
veci užitočné, ale občas i ne-
gatívne. Bavme sa však o tých 
pozitívach.

Klub slovenských turistov je 
organizácia, ktorá kráča s do-
bou a snaží sa byť pri svojich čle-
noch a sympatizantoch čo naj-
bližšie. Preto má svoje miesto aj 
na Facebooku (a čoskoro aj na 
Instagrame). Facebookovú sku-
pinu pod názvom Klub sloven-
ských turistov pôvodne založil 
mladý pár turistov od Rožňavy. 
Od začiatku roku 2015 sme sa 
dohodli na spolupráci a skupi-
na je spravovaná oficiálne pod 
záštitou KST. Aktuálne má sku-
pina 16 700 členov a ich počet 
neustále rastie. Pre koho je ur-
čená a čo je jej poslaním? Je 
otvorená pre všetkých turistov, 
milovníkov prírody, pre členov 
KST, sympatizantov aj „nezara-
dených“, jednoducho pre kaž-
dého, kto ma turistiku rád a má 
s ňou niečo spoločné. Umožňu-
je nám podeliť sa so zážitkami 
z pobytu v našej krásnej príro-
de, inšpirovať ostatných, občas 
i pomôcť alebo varovať pred 
rôznymi nebezpečenstvami, 
ktoré na nás v prírode strieh-
nu. Teší nás, že stránka už nie 
je len fotogaléria. Turisti, turis-
tické skupinky aj celé turistické 
kluby si zvykajú propagovať cez 
Facebook svoje plány či poradiť 

Slovensko má dobre zachované 
a druhovo veľmi bohaté prírod-
né prostredie: lužné lesy, rašeli-
niská, slaniská i mŕtve ramená 
pozdĺž riek; zo stepí a lesostepí 
na juhu sa reliéf terénu smerom 
k severu dvíha a vytvára rozľah-
lé horské chrbty, ktorým domi-

nuje veľhorský tatranský masív. Máme krajinu spes-
trenú bystrinami a riekami, vodopádmi i jazerami, lesy 
sa striedajú s horskými lúkami i bizarnými skalnými 
útvarmi a roklinami. V tomto prírodnom prostredí sú 
roztrúsené stopy mnohovekej tvorivej ľudskej činnos-
ti: rôzne archeologické pamiatky, zvyšky starovekých 
a stredovekých hradov a hradísk, objekty sakrálnych 
stavieb, relikty pôvodnej ľudovej architektúry. To všetko 
spolu vytvára jedinečnú symbiózu prírody so zhmotne-
nými výsledkami pôsobenia človeka, jednoducho krásy 
Slovenska. 

Na lepšie spoznávania prírodných zaujímavostí a krás 
i kultúrno-historických pamiatok a vytváranie povedo-
mia o nich bol v roku 1978 vyhlásený tematický turistic-
ký odznak Za krásami Slovenska (TTO ZaKS). Záujemca 
o jeho získanie navštívi mnohé z prírodných rezervá-
cií či chránených prírodných výtvorov alebo pamiatok 
a oboznámi sa s pozoruhodnými dielami našich pred-
kov. Medzi povinnými aj výberovými lokalitami, ktoré 
sú zahrnuté do podmienok plnenia TTO ZaKS, sú väč-
šinou prírodné zaujímavosti aj archeologické náleziská, 
hrady či technické pamiatky. Pri zostavovaní prehľadnej 
orientačnej mapky nebolo použité administratívne dele-
nie Slovenska na okresy, ale na prírodné celky – pohoria, 
kotliny, nížiny. Uplatnilo sa tu geomorfologické členenie 
Slovenska, turistom známe z edície turistických máp. 
Výber povinných i výberových krás bol volený tak, aby 
to záujemcu o odznak priviedlo do aspoň jednej lokality 

z (takmer) každého geomorfologic-
kého celku a zároveň, aby bol zo-
znam cieľov tematicky pestrý a zau-
jímavý, a tým aj dostatočne lákavý. 
V záznamníku sú o každej lokalite či 
objekte uvedené iba základné údaje. 
Stručnú informáciu si turista pod-
ľa hĺbky svojho záujmu môže dopl-
niť z iných zdrojov. Záznamník ob-
sahuje odporúčaný prístup (väčšina 
cieľov je dosiahnuteľná po značko-
vaných turistických chodníkoch) 
apožadovaný spôsob potvrdenia 
návštevy tej-ktorej lokality. 

Reedíciu záznamníka Za krása-
mi Slovenska pripravila propagačná 
komisia KST v roku 2018 k 40. výro-
čiu vydania pôvodného záznamníka 
v spolupráci so Sekciou pešej turis-
tiky KST a významným geografom, 
fotografom a dlhoročným spolupra-
covníkom časopisu Krásy Slovenska 
doc. RNDr. Jánom Lacikom, CSc. 
Obnovený záznamník si možno kú-
piť na sekretariáte KST a potom ho 
tam aj vyplnený predložiť na ude-
lenie odznaku. Plnenie podmienok 
odznaku nie je časovo limitované. 

(dv)

KST na Facebooku

Za krásami Slovenska – obnovený záznamník k odznaku

Pochody Turčianskou 
záhradkou
Turistický klub Fatra Vrútky po-
zýva na 18. ročník medzinárodné-
ho turistického pochodu Pocho-
dy Turčianskou záhradkou. Akcia 
sa koná 4. augusta výstupom na 
Zniev (985 m). Pešia trasa začína 
pred Obecným úradom v Klášto-
re pod Znievom. Prezentácia je 
od 8. do 10. hod. Cyklotrasa má 
prezentáciu pred Športovou ha-
lou Judo klub v Martine-Podháji 
od 7. do 9. hod. Cieľ je do 13. hod. 
pred Obecným úradom v Kláš-
tore pod Znievom. V cieli bude 
posedenie pri guláši a losova-
nie tomboly. Info: Jozef Minárik, 
0907 418640, jminarik@gaya.sk.

Jozef Minárik


