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7. 1. 2012 

53. Zimný prechod roklinami Slovenského raja  

7.1.2012 

 
Od 6.1 do 8.1.2012 sa naši členovia zúčastnili 53. ročníka prechodu roklinami 
Slovenského raja. Členov v piatok uskutočnilo prehliadku miesta Celoslovenského 
zimného zrazu turistov v Levočskej doline. V sobotu po otvorení prechodu sa naša 
skupina vybrala prechod roklinou Suchá Bela. Pekné počasie a čerstvý sneh umocnili 
zážitok z prechodu. 
 



Kronika KST Strážske rok 2012

Jozef Kormanik31.12..2012



Kronika  KST  Strážske  rok  2012 

15. 1. 2012 

Výstup na Sninský kameň 15.1.2012 

 
Tak ako každoročne, druhú januárovu nedeľu sme uskutočnili už 37. ročník výstupu na 
Sninský kameň, ktorého sa zúčastnilo 20 členov nášho KST  a daľší turisti z Michaloviec 
a z Humenného. Trasa viedla zo Zemplínských Hámrov na Sninský kameň zo zostupom do 
Sniny. 
Počasie bolo skutočné zimné, sneženie, hlboký sneh, namáhavý výstup a spojnosť 
s dosiahnutým vrcholom. 
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2. - 5. 2. 2012 
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Slovenský zimný zraz turistov 

 
V dňoch 2. – 5. 2. 2012 sa v Levoči a jeho okolí uskutočnil už 7. Medzinárodný a 46. 
Slovenský zimný zraz turistov a stretnutie turistických oddielov mládeže (TOM) KST. 
Podujatie bolo organizované pre široký okruh záujemcov o zimnú turistiku v zasneženej 
prírode Levočských vrchov a Slovenského raja. 
  Bol tuhý mráz, ortuť teplomera ráno klesala k 31°C pod nulou. Prvé dva dni turistov 
tešili nádherné výhľady a slniečko, aj keď zubaté a štipľavé, v sobotu a v nedeľu zasa 
lahodný čerstvý sneh. Na zraze sa zaprezentovalo 1477 turistov Česka, Poľska, Nemecka. 
Náš klub prezentovalo 6 členov vedúcim skupiny bol J. Kormanik 
 



19. 2. 2012 
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Oddielový zimný zraz turistov – Krivošťanka 

11. 3. 2012 sa konal na Krivošťanke oddielový zimný zraz. 30 priaznivcov tohto športu 
od tejto akcie neodradila ani tuhá zima a kopy snehu. 
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Zimný zraz  turistov 11.3.2012  Krivoštanka



23. 3. 2012 
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100 jarných kilometrov 

 
Dňa 25. 3. 2012, výstupom na Brekovský hrad  KST Strážske zahájil 100 JKM. Za 
priaznivého počasia sa na tomto podujatí zúčastnilo veľa priaznivcov turistiky z Brekova, 
Humenného, Michaloviec, Strážského, Vranova n/T, a z blízkeho okolia. Nechýbali 
tradičné súťaže – šípky, hod polenom a preťahovanie lanom. Každý účastník mal možnosť 
zakúpiť si účastnícky preukaz, ktorý bude zlosovateľný v tombole  pri  ukončení 100 JKM 
na Belovarke. 
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9. 4. 2012 
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Výstup na Šimonku 

 
9. 4.  2012 – 15 členov KST Strážske  vystúpilo na najvyšší vrch Slanských vrchov na 
Šimonku (1092). Tradične na Veľkonočný pondelok sa priaznivci turistiky stretávajú na 
tomto výstupe. Za mrazivého, ale slnečného  počasia nás potešil krásny výhľad na okolité 
pohoria, ale aj na  Vysoké a Nízke Tatry. Nechýbala veľkonočná oblievačka a pesničky pri 
gitare a ústnych harmonikách. 
 



15. 4. 2012 
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Kráľova studienka - 100 JKM 
Dňa 15.4.2012 sa 80 turistov a priateľov prírody zišlo na Kráľovej studienke, ktorá bola 
ďalším pokračovaním 100 jarných kilometrov. Po pôsobivom rozprávaní o dôležitom 
zdroji ako je voda, Ján Sabo za účastí detí symbolický otvoril kľúčom studienku a zaželal 
všetkým účastníkom pevné zdravie a príjemne strávený deň. Ani tu popri opekačke 
nechýbali rôzne súťaže, z ktorých sa najviac tešili najmenší. A tu sú výsledky : 
Hod šípkami - deti do 10 rokov :                            Hod šípkami - deti nad 10 rokov : 
1.       Miesto - Martin Kmec                                    1.       Miesto -  Kristína Grnáčová 
2.       Miesto - Patrícia Kozárová                             2.       Miesto - Maroš Kmec 
3.       Miesto - Karla Honschová                             3.       Miesto - Braňo Grnáč 
Hod šípkami -  ženy : 
1.       Miesto - Danka Kmecová 
2.       Miesto - Jolana Megelová 
3.       Miesto - Adriana Honschová 
Hod polenom - víťaz: Igor Boroš. 
Všetci výhercovia boli odmenení vecnými cenami, ktoré im určite urobili radosť. A čo 
hovorí legenda o Kráľovej studienke? V tejto studienke ukrytej v lese, za dávnych čias, 
keď  bolo prenasledované kresťanstvo sa potajme krstili malé deti. 
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29. 4. 2012 
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Krivošťanka - pokračovanie 100 JKM 
Hrebeň dlhý niekoľko kilometrov s najvyšším bodom 549 m. n. m. - Krivošťanka  - 
najvyšší vrchol Humenských vrchov. Tam smerovali kroky turistov, ktorí pokračovali v 100 
jarných kilometrov. 29.4.2012 za krásneho, až horúceho počasia sa tejto túry zúčastnilo 
75 účastníkov. Po zahájení a zapísaní sa do vrcholovej knihy, nasledovala opekačka, 
občerstvenie, súťaže a hlavne nechýbala dobrá nálada. Po tradičnej  súťaži  hod šípkami 
a hod polenom nasledovala aj súťaž v pľuvaní hrachu z ktorého mali najväčšiu radosť 
deti, aj keď sa iba pozerali. Vyhodnotenie súťažiacich : 
Hod šípkami - deti do 10 rokov :                                  Hod šípkami - deti nad 10 rokov : 
1.       Miesto - Mirko Patlevič                                       1.       Miesto - Maroš Kmec 
2.       Miesto - Marek Makara                                      2.       Miesto - Braňo Grnáč 
3.       Miesto  - Martin Kmec                                        3.       Miesto - Kristína Grnáčová 
Hod šípkami - ženy:                                                       Pľuvanie hrachu : 
1.       Miesto - Eva Raškovská                                       1.       Miesto - Vladimír  Poľaško 
2.       Miesto - Anna Zabloudilová                               2.       Miesto - Maroš Kmec 
3.       Miesto - Anna Timová                                         3.       Miesto - Kristína Grnáčová 
Hod polenom: Maroš Kmec 
Výhercovia boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Deti, ktorým tento krát neprialo 
šťastie, boli odmenení sladkosťami. 



Kronika KST Strážske rok 2012

Jozef Kormanik31.12..2012



13. 5. 2012 
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Popriečny vrch 

Deň 13.5.2012 bol vyhlásený za 15. Svetový deň turistiky. 17 turistov z KST Strážske a 10 
turistov z KST Michalovce sa vybralo na Popriečný vrch. Je to podcelok vo východnej časti 
Vihorlatských vrchov s najvyšším bodom 1024 m. n. m. – Vetrová skala. 27 členov 
pokračovalo autami do obce Podhoroď, kde sme na obecnom úrade  prečkali dážď. 
Potom sme sa presunuli do obce Beňatina, odkiaľ bol východzí bod na túru. Po 
zalesnenej hornatine a po zelenej Schengenskej hranici s Ukrajinou sme sa po dva a pol 
hodine dostali na vrchol, kde nás prekvapil snehový poprašok. Po prezlečení sa do 
suchých šiat a po občerstvení sme sa vracali späť lesom, smerom na starý Koňuš – 836 
m. n. m. Odmenou nám boli výhľady do širokého okolia a na krásne rozsiahle brezové 
lúky nad starým Koňušom. Odtiaľ bolo vidieť vodnú plochu  nášho „ Slovenského mora“ -
Zemplínsku šíravu. Zastavili sme sa pri Beňatinskom travertíne a zaplaveným 
lomom. Uzimení, no spokojní, že nás neodradilo ani upršané počasie, vracali sme sa 
domov. Veď ako sa hovorí : „ Nie je zlé počasie, len zle oblečený turista“. 
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27. 5. 2012 
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Belovarka – 100 JKM 
Dňa 27. 5. 2012 sa výstupom na studničku Belovarka ukončilo 100 JKM. Aj teraz turistom 
počasie prialo, a tak sa opäť súťažilo. 
 
Hod šípkami - deti do 10 rokov:                                        Hod šípkami - deti nad 10 rokov: 
1.       miesto - Karla Honschová                                        1.       miesto - Maroš Kmec 
2.       miesto - Martin Grnáč                                              2.       miesto - Kristína Grnáčová 
3.       miesto - Mirko Patlevič                                             3.       miesto - Denisa Poľašková 
 
Hod šípkami – ženy:                                     Hod polenom v 11. Ročníku Pikovho memoriálu: 
1.       miesto - Marta Šalachová                  1.       miesto - Maroš Kmec 
2.       miesto - Katarína Makarová              2.       miesto - Dušan Kovaľ 
3.       miesto - Jolana Megelová                  3.       miesto - Vladimír Soukup 
 
Hod polenom: Igor Boroš 
 
V závere bola tradičná tombola o pekné vecné ceny vďaka sponzorom. 
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28.6-1.. 7. 2012 
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45.  VYSOKOHORSKÝ  ZRAZ  KLUBU 

SLOVENSKÝ TURISTOV 

 
V dňoch 28. 6. - 1. 7. 2012 sa v Tatranskej Lomnici konal 45. Vysokohorský zraz 
Slovenských turistov. 
Z nášho klubu sa tejto akcie zúčastnilo 13 turistov. Spolu sme zdolali tieto štíty: Jahňací, 
Ľadový, Svišťovku, Prostredný hrot, Zadný Gerlach. V ďalší deň sme sa 
vyviezli  kabínkovou  lanovkou    na Skalnaté pleso, prešli Tatranskou magistrálou, 
horskými chatami, oddýchli na plesách a pri Studenovodskom vodopáde. Plný dojmov a 
krásnych zážitkov, no hlavne šťastní, že tieto náročné túry sme zdolali v zdraví, sme sa 
vracali domov. 
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14. -17.6. 2012 
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SLOVENSKÝ   RAJ – KRIVÁŇ 

 
V dňoch  14. – 17.6.2012 sa 22 turistov zo Strážskeho vybralo za turistikou do 
Slovenského raja. 
Po ubytovaní sa niektorí z nás vybrali na prechádzku na Soviu skalu. Na druhý deň bol 
naplánovaný Prielom Hornádu. Tretí deň sme sa rozdelili do skupín. Prvá skupina sa 
vybrala do Sokolej doliny, druhá sa vybrala na vysokohorskú túru zdolať jeden z 
tatranských štítov – Kriváň / 2494 m.n.m./. V deň odchodu poniektorí vyšli na 
Tomašovský výhľad odkiaľ bol krásny výhľad na Vysoké Tatry. 
Po celodenných túrach nechýbalo posedenie pri ohni, varenie  guľášu, no hlavne dobrá 
nálada. 
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HRAD JASENOV, KRIVOŠŤANKA 

 
Dňa 15.7.2012 bol v pláne podujatí navrhnutý výstup na Vinianský hrad. 11 členov nášho 
klubu sa zišlo na autobusovej zastávke. Keďže celú noc  pršalo, rozhodli sa pre menej 
náročný  výstup na Jasenovský hrad. V priebehu rána sa počasie umúdrilo, preto ďalší 
turisti sa rozhodli počkať skupinu na Krivošťanke. Tam sme si spoločne urobili opekačku. 
Domov sme odchádzali spokojní, aj keď nevyšla plánovaná akcia. 
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15. ročník výstupu na Vihorlat 

 
Dňa 1. 9. 2012 sa konal 15. Ročník výstupu na Vihorlat. Je to najvyšší vrchol 
Vihorlatských vrchov – 1076 m. n. m., ktorého perlou je Morské oko. Tohto podujatia sa 
zúčastnilo 20 turistov a priaznivcov turistiky zo Strážskeho. Keďže 1. September je aj 
dňom ústavy, táto akcia sa konala pod záštitou SNS. Po oficiálnom privítaní a zaspievaní 
slovenskej hymny na vrchole, účastníkom bol podaný chutný guľáš, pivo a kofola. Počas 
občerstvenia ich zabávala ženská spevácka skupina Porubianka. 
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15. ročník výstupu na Vihorlat 



14. - 16. 9.2012 
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Poloniny 

 
V dňoch 14. - 16. 9. 2012 sa 16 turistov vybralo do Národného parku Poloniny. Trasa 
začínala v obci Nová Sedlica, popri Medovej babe, na vrchol Riabej skaly - 1167 m. n. m. 
a končila v obci Runina. Ďalší deň sme absolvovali prechádzku po náučnom chodníku cez 
kopec Grúň, až ku Mergancovmu kameňu. 
 



14. - 16. 9. 2012 

Poloniny 
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21.9.2012 
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50.výročie založenia organizovanej turistiky v Strážskom 

     Dňa 21.9.2012 prebehli oslavy 50. výročia založenia nášho klubu. Na pôde mestského 
úradu sa zišli pozvaní hostia a turisti, ktorí boli navrhnutí na ocenenie. Po príhovore 
M. Šuľáka, v ktorom ocenil históriu a súčasnú prácu nášho klubu odovzdal 
vyznamenania. Plaketu mesta Strážske prevzal zakladateľ turistiky Ing. Zdenek Šteliar a 
diplomy dostali aj členovia KST Š. Vaňko, P. Balog, J. Kužma a Ing. Ľ. Bobík. 
Zlatým odznakom bola ocenená Anna Zabloudilová a Jozef Lipovský. 
Čestným uznaním boli ocenení zakladatelia: JUDr. Božena Chromčíková, Ing. Pavol Gaško, 
Ing. Mikuláš Čollák a in memoriam Ing. Miroslav Magura. 
Ďakovný list prevzali Ing. Tomáš Matzenauer a Milan Bruňo. Naša predsedníčka Eva 
Michlovičová prevzala Plaketu KST k 50. výročiu založenia KST Strážske. Diplom KST 
Strážske dostal Dušan Reiser, Ján Sabo, Igor Goč a Jozef Kormaník. Poslední traja boli 
navrhnutí na ocenenie Plaketou Alojza Lutonského. Dôstojnú atmosféru dotvárali svojím 
vystúpením žiaci ZUŠ. 
Na počesť osláv sa vo viacúčelovej sále konala výstava viac ako 500 exponátov, ktoré od 
r.1962 až doteraz zaznamenávajú činnosť KST. 
Nasledovala recepcia, ktorou sa ukončili oslavy, ktoré sa niesli v dôstojnej a družnej 
atmosfére. 
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17. 11. 2012 
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Kolová hora 

 
Dňa 17. 11. 2012 KST Strážske v spolupráci s obcou Pusté Čemerné už po tretí krát 
zorganizoval prechádzku Kolovou horou. Približne 120 účastníkov si vypočulo výklad E. 
Dančišina o faune a flóre, a hlavne o malých východoslovenských mohylách, ktoré sa 
nachádzajú v tejto lokalite. S krátkou prestávkou na strelnici sa turisti presunuli do 
miestneho baru, kde bol pre všetkých zúčastnených prichystaný chutný guľáš.  
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25. 11. 2012 
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Krivošťanka – ukončenie letnej turistickej 

sezóny 

 
25. 11. 2012 sa na Krivošťanke zišlo asi 30 turistov za účelom ukončenia letnej turistickej 
sezóny. Neodradilo ich od výstupu ani zlé počasie a hustá hmla. Veď motto turistov znie: 
Nie je zlé počasie, iba zle oblečený turista. 
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5. silvestrovský výstup na hrad Brekov 

 
Silvestrovský výstup v posledný deň roka sa už pomaly stáva tradíciou. Tohto roku sa na 
organizovaní podieľal KST Strážske, obec Brekov, únia nevidiacich a spolok pre záchranu 
slovenských hradov. Z našich radov sa tohto podujatia zúčastnilo 10 členov. 
 




