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Problematika organizovania zimných zrazov 
 

Už niekoľko rokov pretrváva problém pri hľadaní organizátorov zimných zrazov (ZZ) turistov 

a konvenčné spôsoby ako je napr. Zverejnenie výzvy na ústrednej webovej stránke KST neprináša 

žiadané výsledky. Rok čo rok sa opakuje situácia, kde členovia sekcie LT a nielen oni musia oslovovať, 

žiadať a niekedy až prosiť jednotlivé RR aby sa ujali organizovania ZZ. Organizácia ZZ sa z polohy výsady 

prezentovania regiónu stáva niekedy až nútenou povinnosťou. Nerobíme si ilúzie, že o organizovanie 

ZZ bude boj ako o vrcholné podujatia v iných športoch (futbal, hokej, lyžovanie ...), ale musíme si 

predsa uvedomiť, že naša masová členská základňa si zaslúži mať každý rok takéto vrcholné podujatie. 

Veď treba nájsť odvahu povedať tej mase ľudí (Oščadnica – 1507), že na budúci rok ZZ nebude, že sa 

nebudú môcť stretnúť priatelia turisti z rôznych kútov nielen Slovenska na takomto nádhernom 

podujatí. Móda regionálnych ZZ tento hendikep určite nevynahradí.  

 

Príčiny, resp. problémy by sa dali zhrnúť do 3 bodov: 

 

1. Klimatické podmienky 

Objektívna príčina, ktorou sa „ospravedlňujú“ južnejšie regióny, kde nie je dostatočná snehová 

pokrývka. No v poslednej dobe sa tento faktor už vyrovnáva a tak sú si v podstate všetky regióny 

rovnocenné. Viď napr. posledný MZZ v Čechách. 

 

2. Finančné problémy 

Dnešná doba nie je naklonená k jednoduchému prísunu peňazí z rôznych zdrojov, všade sú 

obmedzené rozpočty a možnosti, no ZZ je nie len o peniazoch.  

LS sa podarilo aktualizovať zásady organizovania ZZ v ktorých sú zakotvené jasné pravidlá a istoty 

finančného príspevku pre organizátora zo strany KST. Zo strany VV sa treba zamyslieť nad jeho 

výškou s ohľadom na počet účastníkov ZZ a náročnosť v porovnaní so zrazmi cyklistov, VhT, resp. 

letného zrazu KST. 

Na druhej strane, ten kto chce prísť na ZZ nebude sklamaný ak by sa zvýšil účastnícky poplatok, 

pretože tvorí  len malú časť celkových nákladov, no pre organizátora je to obrovský zdroj 

prostriedkov, ktoré sú jednoznačne potrebné.  

V neposlednej rade je to možnosť prezentácie rôznych sponzorov z daného regiónu na vrcholnom 

podujatí, ktorí  by určite dokázali prispieť. 

 

3. Ochota a zanietenosť ľudí 

Tu vidíme asi najväčší problém. Zdroje potrebné k organizácii ZZ nie sú len finančné, ale hlavne aj 

ľudské a časové.  Nájsť ochotných a zanietených ľudí, je problém. Každý z nás sa musí v tejto ťažkej 

dobe „poriadne obracať“ a neostáva  teda veľa času na takéto aktivity. No mali by sme si uvedomiť, 

že turistika je to, čo nás baví, to čo robíme nezištne, čo potrebujeme preto aby sme „vypadli“ 

z tejto skazenej doby a načerpali energiu do ďalších dní.  Apelujem preto na vás predsedov RR,  

z ktorých by mali tieto vlastnosti sršať, aby ste ich mohli prenášať na členov do svojich regiónov, 

ktorí by ste mali byť lídrami a hnacím motorom práve aj pre takéto podujatia. 

Vy by ste mali presvedčiť svojich ľudí, že to spolu dokážete(me), len treba „trošku chcieť“.  

Presvedčiť ich, aby sa ku každému problému ktorý určite nastane nestavali ako ku prekážke, ale 

ako k výzve. 
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Pri pohľade na mapu konania ZZ od roku 1990 môžeme badať spústu „bielych miest“, kde ešte ZZ neboli 

a tieto regióny určite majú čo ponúknuť. Nájdime ochotu vyplniť aj tieto vyplniť biele miesta na mape 

(oblasť podhoria  Vysokých a  Nízkych Tatier, Orava, Rudohorie, Horné Považie, Banská Bystrica, ...), 

resp. vráťme sa tam kde sme už dávno neboli. 

Nasledovania hodným príkladom je Čadca-Oščadnica (3x), Kremnica (3x) a Stará Ľubovňa (3x), kde sa 

ZZ opakuje každých 10 rokov. Ak by sa podobná tradícia zaviedla aj v iných regiónoch, tak by to bolo 

nádherné... 

 

 

 Dohodnúť pravidla na lokáciu – napr. striedanie východ/západ 

 Vyzvať predsedova RR k vyššej aktivite a nespoliehať sa len ostatných a „viezť sa v dave“ 

 Vyžiadať si verejne stanovisko od každého predsedu RR ( v prípade že by všetci mali negatívne 

stanovisko, opýtať sa ich ... čo teraz ? ) – nech navrhnú riešenie, resp. ktorý rok by chceli 

 Nie je trošku zvláštne ak je ochota klubu organizovať ZZT, ale v RR to nenachádza podporu 

 Ak príde z 1. klubu na zraz viac ako 60 ľudí, tak by mali byť schopní aj zimný zraz zorganizovať 

a nielen si „užívať“ 

 A nakoniec si možno položiť otázku – „Sme správni ľudia na správnom mieste, ak toto 

nedokážeme ???“ 
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Mapa konania zimných zrazov turistov od roku 1990 
 

 

rok miesto ročník 
MZZT 
ročník  

MZZT                
štát 

MZZT          
miesto 

počet  
účastníkov 

2018 Oščadnica 51 10 SK SK Oščadnica 1507 

2017 Ružomberok 50    1378 

2016 Banská Štiavnica 49 9 PL PL Miedzigorze 1250 

2015 - x     

2014 Bardejov 48 8 CZ CZ Králiky 1585 

2013 Oščadnica 47    1148 

2012 Levoča 46 7 SK SK Levoča 1477 

2011 Stará Ľubovňa 45    1000 

2010 Bialsko Biala 44 6 PL PL Bielsko-Biala 300 

2009 Prešov 43    1014 

2008 Kremnica 42 5 CZ CZ Jablunkov  
2007 Martin 41     

2006 Dolný Kubín 40 4 SK SK Dolný Kubín  
2005 Svidník, Stropkov 39     

2004 Kremnica 38 3 PL PL Bielsko-Biala  

2003 Revúca 37     

2002 Jeseníky 36 2 CZ CZ Jeseníky  
2001 Stará Ľubovňa 35     

2000 Čadca 34 1 SK SK Čadca   

1999 Košice 33     

1998 Poltár 32     

1997 Prievidza, Handlová 31     

1996 Stará Turá 30     

1995 Čadca 29     

1994 Detva 28     

1993 Prešov 27     

1992 Kremnica 26     

1991 Stará Ľubovňa 25     

1990 Banská Bystrica 24     
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1989 Revúca 23     

1988 Trnava 22     

1987 Považská Bystrica 21     

1986 Bardejov 20     

1985 Kysuce  19    spartakiádny zraz 

1984 Prievidza  18     

1983 Dobšiná 17     

1982 Krompachy – Plejsy 16     

1981 Terchová – Vrátna  15     

1980 Beskydy  14    spartakiádny zraz 

1979 Kremnické vrchy 13     

1978 Orava 12     

1977 Martinské hole 11     

1976 Donovaly 10     

1975 Sabinov – Lipovce   9  
 

 spartakiádny zraz 

1974 Kysuce 8  
 

  

1973 Dedinky  7  
 

  

1972 Bezovec 6  
 

  

1971 Kojšovská hoľa  5  
 

  

1970 Poľana 4  
 

  

1969 Martin – Veľká Fatra  3  
 

  

1968 Čingov  2  
 

  

1967 Rejkovo-Tisovec   1      
 


