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DEJISKO 65. CELOSLOVENSKÉHO ZRAZU 

KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
a 49. STRETNUTIA TURISTICKÝCH ODDIELOV MLÁDEŽE 

TOM-íci pozývame Vás do malebného tridsaťtisícové kúpeľného mesta ležiaceho v juhozápadnej časti
Slovenska v náručí dvoch pohorí - Malých Karpát a Považského Inovca, s vinúcou sa modrou stuhou
najdlhšej  slovenskej  rieky  Váh.  Mestom  okrem  Váhu  preteká  potok Dubová,  vlievajúci
sa do priehradného jazera Sĺňava, ležiace juhovýchodne od mesta. 
Osídlenie mesta a jeho okolia siaha až do dávneho praveku. Človek, zaujatý prírodnými danosťami tohto prostredia,
nezamŕzajúcimi termálnymi prameňmi, prišiel  do tejto oblasti  už v období približne pred 80 000 rokmi.  Kamenné

nástroje človeka neandertálskeho typu boli objavené v neďalekej obci Banka a v jaskyni Čertova pec. 

Prvú písomnú zmienku o meste z roku 1113 nájdeme v Zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. pod názvom

"Pescan",  odvodeným  od  názvu  "Piešťane",  ktorým  sa  označovali  obyvatelia  osady  založenej  na  riečnych
naplaveninách piesku a štrku a prenesene i samotná osada. Tatársky vpád v 13. storočí si vyžiadal stavbu kamenného

hradu Tematín. Súčasťou tematínskeho panstva rodu Huntpoznanovcov sa stala i obec Piešťany. Ďalším pánom Piešťan
bol Matúš Čák Trenčiansky, po ňom grófi z Újlaku. V 16. storočí, 2 km južne od starých Piešťan oproti termálnym

prameňom, vzniká kúpeľná osada Teplice a chýry o liečivých účinkoch tunajších prameňov nedávajú na seba dlho
čakať.  V  17.  storočí  k  nim  pribudne  oslavná  báseň  kňaza  Adama  Trajana  z  Benešova  -  SALUBERRIMAE

PISTINIENSES THERMAE:  Uzdravujúce  piešťanské  kúpele.  V 18.  storočí  získavajú  Piešťany nového mocipána,
grófsky rod Erdődiovcov, ktorí dávajú na Kúpeľnom ostrove postaviť prvé drevené budovy vaňových a bazénových

kúpeľov, v 19. storočí  k nim pribudnú murované Napoleonské kúpele,  ktoré slúžia svojmu účelu dodnes.  Najväčší
rozkvet Piešťan je spätý s rodinou Winterovcov, ktorí realizujú výstavbu najvýznamnejších liečebných domov, mostov

či kultúrnych zariadení. Hold tejto významnej rodine vzdáva i názov pešej zóny v centre mesta, Winterovej ulice. V 60.
-  70.  rokoch  20.  storočia  začal  návštevníkom  slúžiť  moderný  komplex  kúpeľných  domov  -  areál  Balnea.

Kúpeľný ostrov je akousi malou botanickou záhradou, ktorá vznikla na pôde lužného lesa približne pred 150 rokmi.
Obtokové rameno Váhu je biotopom mnohých vzácnych druhov rastlín a živočíchov.  V južnej časti mesta sa  nachádza

chránený areál Sĺňava, či ako z rozprávky vystrihnutý Vtáčí ostrov. Každoročne sa tu organizujú zaujímavé kultúrne
podujatia ako Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Piešťanský hudobný festival, festival Lodenica, festival rozhlasových

rozprávok Zázračný oriešok, Truck aréna, výstava kvetov Victoria Regia či divadelné stretnutie Piešťanské rendezvous. 

Svoj pobyt si môžete spríjemniť návštevou mnohých pamiatok. V okolí mesta sa vyskytujú štyri hradné zrúcaniny, tri

hrady so sprístupnenými expozíciami a jeden zámok. Zrúcanina hradu Tematín je viditeľná aj z Piešťan. Týči sa na
hrebeni Považského Inovca. Hradnému areálu dominuje ranogotická hranolová veža a hradný palác. Zrúcanina hradu

Beckov bol v minulosti mohutným pohraničným strážnym hradom z prelomu 12. a 13.storočia, ktorého úlohou bola
kontrola veľkej časti stredného Považia. Zrúcanina Čachtického hradu sa vypína nad obcou Višňové, 4 km od Čachtíc.

História hradu siaha až do 13. storočia, kedy patril  do sústavy pohraničných strážnych hradov na západnej hranici
Uhorska.  Čachtické  panstvo  preslávila  najmä krvilačná  grófka  Alžbeta  Báthoryová.  Hradný areál  Červený Kameň

sa nachádza v Malých Karpatoch nad obcou Častá. Ako kráľovský hrad sa spomína už v 13. storočí. Trenčiansky hrad
sa vypína priamo na strmej skale nad mestom Trenčín. Známy nápis na hradnej skale svedčí o tom, že jeho počiatky

siahajú až do dôb Rímskej ríše. V 11. storočí bol kráľovským strážnym hradom. Na prelome 13. a 14. storočia bol
majetkom Matúša Čáka, ktorý hrad zveľadil. Zachovala sa tu aj  legendárna Studňa lásky, ktorú podľa povesti mal

vlastnými rukami vyhĺbiť do skaly zamilovaný Omar, aby tak oslobodil a vykúpil od hradného pána svoju Fatimu.
Ďalšou  blízkou hradnou zrúcaninou  je  Topolčiansky hrad,  kde  najstaršie  časti  pochádzajú  z  polovice  13.  storočia

a dodnes sa vypínajú nad obcou Podhradie. Smolenický zámok bol postavený z pôvodnej zrúcaniny hradu prestavaním
na  romantický  zámok.  Jeho  silueta  oddávna  patrí  k  ozdobám  malokarpatskej  panorámy.  Vznik  hradu  sa  datuje

do 14. storočia a súvisí s budovaním tzv. Českej cesty. Dnes slúži ako kongresové centrum Slovenskej akadémie vied a
v letných mesiacoch je prístupný aj pre verejnosť. Nitriansky hrad je situovaný na skalnom brale a tvoril tak prirodzenú

pevnosť nad mestom. Bol sídelným hradom panovníkov v období Veľkej Moravy, a tak sa jeho vznik datuje do roku
871. Dnešnú podobu nadobudol hrad v 17. storočí, kedy bol po protitureckých bojoch opevnený. 
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Na letnom zraze, 49. stretnutí TOM vás čaká množstvo ďalších prekvapení. 

Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami ☺

Program 49. stretnutia turistických oddielov mládeže – TOM

                  
2.7. Pondelok :

 príchod účastníkov 49. stretnutia turistických oddielov mládeže

 10,00  –  18,00  hod.  prezentácia  účastníkov TOM,  ubytovanie  v  priestoroch Hotelovej  akadémie
(v triedach, vo vlastných spacích vakoch a karimatkách/nafukovačkách)

 15,00  –  18,00  hod.  hod.  spoznávanie  mesta  Piešťany  a  blízkeho  okolia  so  sprievodcom,
(Balneologické múzeum Imricha Wintera – pomník Ludwiga van Beethovena – Kolonádový most –
Kúpele) - prehliadka spojená so súťažou „Za poznaním Piešťan“

 18,00 – 19,30 hod. večera (jedáleň Hotelovej akadémie)

 20,00 – 22,00 hod. Slávnostné otvorenie 49. stretnutia TOM (areál Hotelovej akadémie), program,
vyhodnotenie súťaže „Za poznaním Piešťan“, oboznámenie sa s programom, Zrazová pošta TOM

3.7. Utorok:

 6,30 – 8,00 hod. raňajky (jedáleň Hotelovej akadémie)

 8,00 hod. odchod na turistické trasy TOM za poznaním:

 8,00 – 17,00 hod. Fakultatívny výlet so sprievodcom TOM, múzeum Krakovská brána, Očkovská
mohyla  Podolie  -  park  miniatúr  zámkov  a  hradov,  podzemné  chodby  v Čachticiach,  múzeum,
spoločný obed Čachtice,  kúpanie sa v prírodnom jazere Zelená voda,  hrad Beckov,  lukostreľba,
spoločná zrazová fotka TOM

  
 17,30 – 19,00 hod. večera (jedáleň Hotelovej akadémie)

 19,00 – 21,30 hod. Florbalový turnaj TOM (hokejbalové ihrisko)

 19,00 – 21,30 hod. Stolnotenisový turnaj TOM (areál hokejbalového ihriska)

 22,00 hod. Zrazová pošta TOM, večierka

4.7. Streda:

 6,30 – 8,00 hod. raňajky (jedáleň Hotelovej akadémie)

 8,00 hod. odchod na turistické trasy TOM za poznaním:

8,00 –  14,00 hod.  P7a: Chodníkom Karla Domina na Čertovu pec s prehliadkou jaskyne a malej
farmy so zvieratami, s možnosťou opekania (trasa so sprievodcom TOM - Piešťany – Balneologické
múzeum – Kolonádový most – Dominova promenáda (žlté značenie) – Obrázkova  hora – Plešiny –
Čertova pec - občerstvenie sa v reštaurácii/ obed), bus do Piešťan, náročnosť trasy ľahká, prevýšenie



278 m, čas trasy 2,5 hod. + program, prehliadky,  občerstvenie, opekanie).  Zaujímavosti  chodníka
Karla Domina- určovanie fauny a flóry podľa herbára Piešťanská kvetena/ súťaž/

 15,00 hod.- 16,00 hod. Vyhliadková plavba loďou po Sĺňave

17,30 – 19,00 hod. večera (jedáleň Hotelovej akadémie)

 19,00 – 21,30 hod. Florbalový turnaj TOM (hokejbalové ihrisko)

 19,00 – 21,30 hod. Stolnotenisový turnaj TOM (areál hokejbalového ihriska)

 22,00 hod. Zrazová pošta TOM, večierka

5.7. Štvrtok:

 6,30 – 8,00 hod. raňajky (jedáleň Hotelovej akadémie)

 8,00 hod. odchod na turistické trasy TOM za poznaním:

 8,00 – 15.00 hod. K veľkomoravskému hradisku Kostolec s oslavou 50. výročia archeologického

náleziska, národná púť k sviatku sv. Cyrila Metoda 
Trasa  :  Kolonádový  most-  Moravany  po  zelenej,  Hľadanie  Moravianskej  Venuše  nad  Veľkým
Jarkom,  odtiaľ Striebornica  a cez pole smerom do obce Hubina  na Kostolec,  obed,  naspäť bus
priamo do múzea 15,00 hod. 

 15.15 Návšteva vojenského historického múzea 

 17.00 Vernisáž výstavy Branislava Jakubca - Príroda v srdci

 17,30 – 19,00 hod. večera (jedáleň Hotelovej akadémie)

 20,00  hod.  Slávnostné  otvorenie  65.  zrazu  Klubu  slovenských  turistov,  uvítanie  účastníkov

a slávnostný príhovor, kultúrny program FS Žito a ľudová hudba Petra Obucha

 21,00 – 22,00 hod. Futbalový turnaj TOM (ihrisko pri Hotelovej akadémii)

 21,00 – 22,00 hod. Volejbalový turnaj TOM (areál Hotelovej akadémie)

 22,00 hod. Zrazová pošta TOM, večierka

6.7. Piatok:

 6,30 – 8,00 hod. raňajky (jedáleň Hotelovej akadémie)

 8,00 hod. odchod na turistické trasy TOM za poznaním:

 8,00 -  14,00 hod. Historickým vláčikom za poznaním Čachtického hradu (so sprievodcom TOM –

Višňové – (zelené značenie) Čachtický hrad, modré značnie -Veľký Plešivec s nádherným výhľadom
– Ošmek  –  Šípkové  s  občerstvením –  bus  do  Piešťan  (náročnosť  trasy:  ľahká,  dĺžka:12,3  km,
prevýšenie 279 m, čas 4,0 hod. + program TOM odchod autobusu cca 14.30  hod.



 15,00  -  17,30 hod. Dračie lode,  krátky tréning na vode spojený s pretekom lodí  (pretek TOM

sa uskutoční pri obsadenosti minimálne 2 lodí, 1 posádka lode = 20 osôb), 

 17,30 – 19,00 hod. večera (jedáleň Hotelovej akadémie)

 19.00 - Premietanie dokumentárneho filmu

 19,00 – 21,30 hod. Futbalový turnaj TOM (ihrisko pri Hotelovej akadémii)

 19,00 – 21,30 hod. Volejbalový turnaj TOM (areál Hotelovej akadémie)

 22,00 hod. Zrazová pošta TOM, večierka

7.7. Sobota:

 6,30 – 8,00 hod. raňajky (jedáleň Hotelovej akadémie)

 8,00  hod.  odchod  na  turistické  trasy  TOM  za  poznaním:  8,00  –  15,00 hod.  Ahoj  na  Ahoji

so súťažami pre TOM pri živej hudbe (P9) po trase Ludwiga van Beethovena  (trasa so sprievodcom
TOM - Balneologické múzeum – Pomník Ludwiga van Beethovena – Kolonádový most  (modré
značenie) – Červená veža – Bakchus vila – Havran (reštaurácia) rázcestie – červené značenie na
Plešiny – žlté značenie k rázcestiu s vlastným značením cez Ahoj s výhľadom na Piešťany – sedlo
Ahoj s občerstvením a započúvaním sa do živej hudby – súťaže TOM (náročnosť trasy: ľahká, dĺžka
trasy 12 km, prevýšenie 243 m, čas trasy 3,5 hod. + program).

 16,00 - 17,00 hod. Birdwatching na Sĺňave s ortnitológom Erichom Kubicom

 17.00 Beseda o turistike 

 17,30 – 19,00 hod. večera (jedáleň Hotelovej akadémie)

 19.00 - 19.15 Spoločná fotka na Kolonádovom moste (rekord v počte našlapaných kilometrov)

 20,00 hod. Slávnostné ukončenie 65. zrazu Klubu slovenských turistov a  49. stretnutia turistických
oddielov mládeže, odovzdanie zrazovej štafety a kultúrny program

 21,00 hod. diskotéka, slávnostné vyhodnotenie súťaží TOM, Zrazová pošta TOM

8.7. Nedeľa:

 6,30 – 8,00 hod. raňajky (jedáleň Hotelovej akadémie)

 uvoľnenie ubytovacích priestorov do 12,00 hod.

 8,00  hod.  rozlúčka  so  zrazovým  priestorom   a  okolím  65.  zrazu  Klubu  slovenských  turistov

a  49. stretnutia turistických oddielov mládeže

 9,00 – 12,00 hod. Kolobežky tour okolo Sĺňavy (možnosť zapožičania kolobežiek)

 odchod účastníkov 49. stretnutia turistických oddielov mládeže.



Počas  pobytu  na  Letnom  49.  stretnutí  turistických  oddielov  mládeže  –  TOM  budú  k  dispozícii
i  miestne  športoviská,  volejbalové,  futbalové,  hokejbalové  ihriská,  ako  i  stolnotenisové  stoly,
k realizácii športových súťaží medzi jednotlivými skupinami TOM. 
Pri záujme o športové aktivity sa odporúča, aby si účastníci zrazu doniesli so sebou stolnotenisovú
raketu, stolnotenisové loptičky, florbalovú hokejku, futbalovú, volejbalovú loptu a pod.
V  prípade  nepriaznivého  počasia  k  doplnkového  športovému  programu  bude  dispozícií  miestna
telocvičňa Hotelovej akadémie  Ľudovíta Wintera.

Poplatky počas  49. stretnutia turistických oddielov mládeže – TOM   

            
Zrazový poplatok TOM:
člen TOM/ do 19 rokov + vedúci (na každých 5 členov 1 vedúci): 0 €
člen TOM/ 20 – 26 rokov: 3 €

Ubytovanie TOM: 
v školských priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, v triedach vo vlastných spacích
vakoch a karimatkách (nafukovačkách). 
Minimálny počet obsadenosti pre 1 celú triedu je 10 členov TOM.
Poplatok za ubytovanie v triedach: 2,00 € / noc / člen TOM/ do 19 r., 20 – 26 r., vedúci TOM.

Je možnosť ubytovania i vo vlastných stanoch, vo vyhradenom priestore areálu Hotelovej akadémie
Poplatok za ubytovanie vo vlastných stanoch: 1,00 € / noc / člen TOM/ do 19 r., 20 – 26 r., vedúci TOM.

Stravovanie TOM:
v školskej jedálni Hotelovej akadémie Piešťany,
raňajky: 2,50 € / člen TOM/ do 19 r., 20 – 26 r., vedúci T OM
večera: 3,50 €/ člen TOM/ do 19 r., 20 – 26 r., vedúci TOM
obedy:  individuálne na turistických trasách podľa denného zrazového programu.

Prihlášky TOM:
záväzná uzávierka prihlášok pre skupiny TOM   do 31.5.2018. 
K prihláške je potrebné vyplniť zoznam účastníkov TOM, ktorý je jeho súčasťou.
Záväznú prihlášku, zoznam účastníkov a kópiu dokladu o zaplatení poplatkov (za ubytovanie, stravovanie,
zrazový  poplatok  u  TOM  pre  skupinu  20  –  26  ročných,  je  potrebné  zaslať  mailom
na  letnyzrazkst@gmail.com , alebo poštou na adresu:  Letný zraz, P.O. Box 22c, 921 01 Piešťany.
Pri uhrádzaní platieb je potrebné pre lepšiu identifikáciu uviesť do poznámky: 
Názov TOM/ Mesto - Obec/ Meno vedúceho TOM
Pred  platbou  však  kontaktujte  prosíme  mailom  na letnyzrazkst@gmail.com ohľadom  overenia  údajov
a až po ich odsúhlasení vykonajte platbu. Vyhneme sa tým prípadným nedorozumeniam, ako nedoplatky,
preplatky a pod. Vopred ďakujeme ☺

Predseda organizačného štábu  : Michal Fiala, organizátor zrazu: TJ Bezovec Piešťany
Adresa organizačného štábu: P.O. Box 22c, 921 01 Piešťany, michal.fiala.dino@gmail.com , 0908437110,
centrálna e-mailová adresa letného zrazu: letnyzrazkst@gmail.com , +421 904 204 001.
Sekcia mládeže KST za zrazy a táborenie: PhDr. Ladislav Kalasz, ladislavkz19@gmail.com, 0911448709
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