
 Ako prvá turistická akcia v tomto roku bol 56. ročník zimného prechodu 
roklinami Slovenského raja, ktorého organizátorom bola RR KST v Spišskej Novej Vsi. Naši 
4 turisti si zvolili trasu prielom Hornádu. Krásny bol pohľad na zamrznuté ľadopády, popri 
ktorých prechádzali až na Kláštorisko. Tam, kde dnes stoja ruiny, v II. polovici 13. storočia 
sa zachránili obyvatelia Spiša pred nájazdmi Tatárov. Z vďačnosti za záchranu, ktorú im 
Letanovská skala poskytla, rozhodli sa postaviť kostol. Neskôr si tu kartuziánski mnísi 
postavili svoj kláštor. 
Našim turistom sa z tohto miesta naskytol nádherný pohľad na Vysoké Tatry. 

1 3.-4.1.2015 
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3 3.-4.1.2015 



4 10.1.2015 

 Aj napriek hmlistému a daždivému počasiu sme sa v počte 24 turistov 
zišli na železničnej stanici v Strážskom, aby sme uskutočnili jubilejný, už 40 zimný 
výstup na Sninský kameň. Vyrážali sme z obce Zemplínske Hámre, cez Tri Tably. 
Vytrvalé mrholenie nás sprevádzalo celou cestou na vrchol aj späť. Aj napriek 
tomu panovala výborná nálada. Na vrchole, ako to už pri jubileách býva, sme si 
pripili šampanským a každý účastnik bol obdarený upomienkovou magnetkou 
Sninského kameňa. 



5 10.1.2015 



6 14.2.2015 

 Naša turistická skupina v počte 18.osôb uskutočnila dňa 14.2.2015 
výstup na Čiernu horu,ktorú organizoval KST Krokus, primátor mesta Hanušovce 
n.T. a Vlastivedné múzeum. Po zaregistrovaní sa /celkom 150 účastníkov /,sme 
mali možnosť prezrieť si múzeum s množstvom exponátov a výstavu fotografií s 
názvom ,,Slanské vrchy,,.Ich najvyšším vrchom je Šimonka /1092 m.n.m./ a 
druhým je Čierna hora /1073 m.n.m./, kam sme sa uberali my. Slanské vrchy 
nepatria medzi najnavštevovanejšie, no svojou nádhernosťou vedia očariť 
milovníkov hôr. Po krátkej zastávke sa na chate Pod Čiernou horou, kde na 
účastníkov čakal teplý čaj a guľáš, sme pokračovali na vrchol a hlavne na tejto 
trase sme boli očarení výhľadmi na okolité vrchy, nádhernou prírodou s 
množstvom snehu navôkol, ktorý spolu s krásnym slnečným počasím dotváral až 
rozprávkovú scenériu. 
Všetci sme sa svorne zhodli na tom,že to bol veľmi príjemne strávený deň, aj 
vďaka hanušovským organizátorom, ktorí túto akciu zvládli bravúrne. 



7 14.2.2015 



8 22.2.2015 

 Akoby jarné počasie, s dennou teplotou +11°C, vylákalo na 
zimný okresný výstup na Krivošťianku asi 100 účastníkov tohto športu nielen zo 
Strážskeho, ale aj z Michaloviec, Vinného a Humenného, dokonca pridali sa  aj 
turisti z Rudľova. 
Bolo príjemné stretnúť známych, posedieť a poopekať si pri ohni, zahriať sa 
horúcim čajom, ktorý bol prichystaný pre všetkých. 
Potešila magnetka zo záberom Krivošťianky. 



9 22.2.2015 



10 22.3.2015 

 S príchodom jari ožíva nielen príroda, ale aj turistické aktivity. Náš KST akciu 100 
JKM otvoril na hrade Brekov, kde sa stretli v hojnom počte /cca 200/ nielen turisti zo 
Strážskeho, Michaloviec a Vinného, niektorí už aj na bicykloch, ale možnosť vyjsť do 
prírody využili aj rodičia s deťmi. Bolo milé stretnúť cestou k zrúcaninám hradu malého 15 
mesačného Samka, ako sám vykračuje vedľa mamičky. Po uvítaní účastníkov nasledovali 
súťaže pre deti a dospelých, sily pri preťahovaní lanom si zmerali nielen muži, ale aj ženy a 
samozrejmosťou bolo aj opekanie dobrôt pri ohni. Bol to príjemne strávený deň v prírode, 
aj keď fúkal nepríjemný vietor, no na ten sme v tejto lokalite už zvyknutí. 
Výhercovia súťaží: 

Hod šípkami - deti do 10 rokov : 1.Lukáš Majerík, 2.Kristián Knap, 3.Marek Makara 
Hod granátom - deti nad 10 rokov : 1.Samuel Grundza, 2.Viktória Petríková, 3.Katarína 
Škovierová. 
Hod šípkami - ženy : 1.Z.Soukupová, 2. Šandorová, 3.K.Lipovská 
Hod polenom - muži : Varchol - 10,25m. 
Preťahovanie lanom : Strážske - Vinné. Zvíťazilo družstvo - Vinné 
Výhercom blahoželáme! 
Viete že...? 
V r.1624 sa hrad Brekov dostáva do vlastníctva muránskeho hradného pána Juraja Széchyho, 
ktorého najstaršia dcéra Mária sa preslávila svojou krásou ako ,,Muránska Venuša,,. 



11 22.3.2015 



12 6.4.2015 

  Je veterné chladné veľkonočné ráno, no naši 15 turisti už vyrážajú na 
akciu - Chlmecká skalka. Trasa vedie cez Belovárku, Kráľovu studienku, popri 
Vojtkovom kríži až na rázcestie Veľká Dubová, kde po odbočení doprava 
pokračovali až na Chlmeckú skalku. Tam sa stretli s turistami s iných organizácií a 
nasledovala družná debata. 
Niektorí naši turisti si vyšľapli až na Chlm. /450 m.n.m. 
Domov sa vrátili tou istou trasou, zopár jednotlivcov zišlo do dediny Chlmec. 
 
Viete že...? Chlmecká skalka o rozlohe 1,1 ha bola v r.1988 vyhlásená za prírodnú  
                    rezerváciu. Nachádzajú sa tu vápencové teplomilné a suchomilné    
                    spoločenstvá, ako poniklec veľkokvetý a veternica lesná.  



13 6.4.2015 



  Kríž, pri ktorom sa stretli priaznivci turistiky na pokračovaní 100 JKM sa 
nachádza v starianskej doline, v sedle, spájajúcom obce Staré a Jasenov. 52 účastníkov 
akcie si vyšlo do prírody, aj keď prognóza počasia nebola ideálna. No počasie vydržalo, 
deti i dospelí sa zahriali pri ohni, poopekali slaninku a samozrejme, nechýbali ani 
súťaže.  
A tu sú výsledky: 
Deti - hod šípkami : 1. Marko Straka, 2. Zuzanka Rokytová, 3. Marek Makara, 4. Táňka 
                                    Andrejcová, 5. Mirka Makarová. 
Ženy - hod šípkami : 1. Marta Poprendová, 2.Katarína Makarová, 3. Michaela  
                                     Rokytová. 
Muži - hod polenom : Ľuboš Straka - 10,9 m. 
Blahoželáme! 
Viete že...? Kríž, pri ktorom sa občania Starého a Jasenova každoročne stretávajú na  
                   sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa nazýva Vojtkov podľa Michala  
                   Vojtka, ktorý ho dal zhotoviť v roku 1935. Bolo to miesto odpočinku pre 
                   ženičky z blízkych obcí, ktoré tadiaľto v minulosti chodievali pešo do 
                   Humenného na trh. 

14 19.4.2015 



15 19.4.2015 



  Dňa 3.5.2015 sa pokračovalo v akcii 100 JKM výstupom na náš najvyšší 
vrch v okolí, na Krivoštianku /549m.n.m./. Slnečné ráno, ktoré nastalo po 
veterných dňoch vylákalo do prírody asi 65 priaznivcov turistiky. Deti i dospelí sa s 
radosťou zapojili do pripravených súťaží, no najväčší úspech zožala súťaž v pľúvaní 
hrachu do diaľky. Prvenstvo si ,,vypľúval,, Robo Soviak - 9,6m, za ním nasledoval 
Vlado Poľaško - 8m a Dušan Kovaľ - 7,6m. 
V hode polenom viedol Igor Boroš - 7,2m. 
Poradie žien v hode šípkami: 1. Vaňková Ľuba, 2. Kmecová Dana, 3. Demčáková 
Jana. 
Poradie deti v hode šípkami: 1. Majerík Tomáš, 2. Rokytová Zuzka, 3. Demčák Dávid 
Poradie deti v hode granátom: 1. Demčáková Katka, 2. Terebessi Vlado, 3. 
Demčák  D. 
Veríme,že výhercov potešili vecné ceny. 
Viete že...?  Najstaršia správa o pestovaní viniča na južných svahoch Krivoštianky 
                    pochádza z r. 1448. Nachádzali sa tu vtedy 3 panské vinohrady. 
                    Nepriamy doklad pochádza z r. 1413, keď sa pri majetkových pomeroch 
                    kňaza Mikuláša z Lúčok spomínajú aj krivoštianské vinice. 

16 3.5.2015 



17 3.5.2015 



  Približne 80 účastníkov sa zúčastnilo prechádzky na Belovarku, ktorá bola 
záverečnou akciou v rámci 100 JKM. Po tradičných súťažiach nasledovalo  losovanie 
tomboly o vecné ceny, ktoré aj vďaka sponzorom boli bohatšie. 
Výsledky súťaží : hod šípkami - deti do 10 r. : 1. Straka Marko 
                                                                               2. Majerík Lukáš 
                                                                               3. Makara Marek 
                       hod granátom - deti nad 10 r. : 1. Patlevič Mirko 
                                                                              2. Boroš Lukáš 
                                                                              3. Makarová Mirka 
                            hod šípkami - ženy  : 1. Kmecová Dana 
                                                                 2. Rokytová Michaela 
                                                                 3. Škubová Gitka 
                            hod polenom - muži :  Igor Boroš - 5,90 m. 
Viete že...? 
Prameň Belovarka je napájaný piatimi studničkami  v okolitých lesoch. Voda z tohto 
prameňa sa v minulosti hojne využívala kvôli blahodárnym účinkom pri liečbe očných 
chorôb. Aj teraz, pre jej chuť a vlastnosti ju pokojne môžu konzumovať aj dojčatá. 

18 24.5.2015 



19 24.5.2015 



  Od 4. - 7. 6. 2015 sa 20 členov klubu zúčastnilo turistiky v južnej časti Slovenského 
raja. Východzím bodom bola Palcmanská Maša, odkiaľ sa v prvý deň vyrážalo cez úchvatnú 
Zejmarskú roklinu na Geravy,  pokračovalo sa cez sedlo Čertová hlava na najvyšší vrch Slov. 
raja na Veľkú Knolu (1 266 m.n.m.).  Ďalší deň sme sa vybrali cez Dedinky na Geravy, odtiaľ ku 
Občasnému prameňu a pokračovalo sa na Havraniu skalu (1 153 m.n.m.). Spiatočná cesta 
viedla cez Stratenský kaňon, ktorého krásou sme boli uchvátení. Prešli sme až do Dobšinskej 
ľadovej jaskyne a odtiaľ sme sa vlakom presunuli do Palcmanskej Maše. V deň odchodu si 
každý volil individuálnu trasu. 
  
Viete že...?  Občasný prameň 
(Občasná vyvieračka)  je zaujímavý geologický jav.  Voda z prameňa vyviera síce v nepravých  
občasných intervaloch, pri jednom vývere však vytečie vždy rovnaké množstvo. 
Princíp tohto netypického vodného režimu opísal 
už v druhej pol. 19. stor. známy slov. geológ Dionýz Štúr. 

20 4-7.6.2015 



21 4-7.6.2015 



22 4-7.6.2015 



  V dňoch 25. -28. 6. 2015 sa v Tatranskej Lomnici konal 48. zraz VhT. Účastníci 
zrazu môžu absolvovať túry aj na neznačené štíty za doprovodu sprievodcu. My sme využili 
túto možnosť a zdolali sme Štrbský štít  /2 381 m.n.m./, ktorý sa nachádza v závere Mlynickej 
doliny. Druhá naša skupina vystúpila na Rysy /2 499 m.n.m./. Aj keď po výstupe vrcholy štítov 
boli ponorené v hmle, po niekoľkých minútach nám boli dopriate výhľady aj s podrobným 
pomenovaním okolitých štítov, dolín a plies od nášho člena Peťa Vaľa. V nasledujúci deň sme 
si zvolili menej náročné trasy a navštívili sme Téryho chatu /2 015 m.n.m./, Skalnatú chatu /1 
740 m.n.m./ a Sliezký dom / 1 670 m.n.m./. V tomto ročnom období sa v žľaboch nachádza 
ešte veľké množstvo snehu, preto sme radi, že pri ich zdolávaní sa nestala žiadna nehoda a v 
zdraví sme sa vrátili domov. 
  
Viete že...? Slovo Tatry sa po prvý raz v písomnej podobe objavilo v starobylej Kosmasovej 
kronike /1 045 - 1 125/, kde Kosmas uvádza výrok zomierajúceho českého kráľa Boleslava II., 
ktorý na smrteľnej posteli r. 999 zaspomínal na časy, keď jeho krajina siahala až po ,,Triti 
Montes,,. 

23 25-28.6.2015 
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25 25-28.6.2015 



  10. 7. 2015 sa konala akcia ,,Nočná Krivoštianka,,. Pri prístrešku sa vo večerných 
hodinách zišlo 30 turistov. Prekvapením bol chutný guľáš. Príjemné bolo posedenie pri ohni, 
hlavne keď nás svojim spevom a hrou na gitare zabával náš člen Jožo Vargovič. 
Po zotmení nám v hojnom počte robili spoločnosť svätojánske mušky. 
Väčšina účastníkov na Krivoštianke aj prenocovala či už pod stanom, alebo len v spacáku pod 
,,širákom,, , veď už aj názov napovedal, že to bola nočná akcia. 
  
Viete že...?  Endefijka, U laziskov, Veľká Kontrovka, U debri, Belovarka, Za skalku, 
                    Starajka, boli názvy viníc, ktoré sa nachádzajú na južných svahoch Krivoštianky. 

26 10-11.7.2015 



27 10-11.7.2015 



 V dňoch 30.7. - 2.8.2015 sme sa vybrali do Terchovej, rodiska Juraja Jánošíka, 
spoznávať krásy Malej Fatry. Vyrážali sme z obce Štefanová smerom na Podžiar cez 
jedinečnú sústavu kaňónov a tiesňav - Jánošíkove diery, cez Tesnú rizňu do sedla 
Medzirozsutce. Pokračovali sme na Malý Rozsutec (1343 m.n.m.), potom na Veľký 
Rozsutec (1610 m.n.m.), ktorý je označovaný ako jeden z najkrajších vrchov Slovenska. 
Je symbolom Malej Fatry a svoje zastúpenie má aj v logu Národného parku Malá Fatra. 
Späť sme sa vrátili cez Medziholie až do Štefanovej, ktorá bola východiskom túry aj v 
nasledujúci deň, keď sme sa vybrali do Vrátnej na chatu Pod grúňom, pokračovali sme 
po zjazdovke na Poludňový grúň, hrebeňom cez Steny, Hromové až na Chleb a Fatranský 
Kriváň (1709 m.n.m.). 
Aj keď výstupy v nadpriemerných horúčavách boli náročné, stálo to za to, boli sme 
uchvátení krásnou prírodou, skalnými útvarmi, tiesňavami, kaňónmi a zároveň aj 
terchovským folklórom, keďže sa v týchto dňoch konali oslavy Jánošíkových dní. 
Viete že...? Veľký Rozsutec, alebo Kamenný krásavec, ako ho miestni nazývajú, dodnes 
ukrýva vo svojich skalných útrobách Jánošíkov poklad. Miestnému murárovi prikázali 
dieru zamurovať a osadiť železnou bránou. Keďže murárovi nebolo hodno veriť, zavreli 
ho do skrýše aj s pokladom. Jeho duch stráži poklad dodnes. 
To hovorí legenda. 

28 30.7 - 2.8.2015 



29 30.7 - 2.8.2015 



30 30.7 - 2.8.2015 



 V sobotu 22.8.2015 sa zišlo 27 členov nášho klubu, aby sme absolvovali 
„výpravu“ do obce Osadné a jej okolia. Medzinárodným lesníckym náučným 
chodníkom Udava-Solinka sme vystúpili na hrebeň Nízkych Beskýd na štátnu 
hranicu s Poľskou republikou. Cestou sme sa z informačných panelov mohli dočítať 
zaujímavosti o PR Udava, územím ktorej sme prechádzali. Väčšina z nás využila 
možnosť previezť sa na historickom vláčiku po úzkokoľajke zo stanice Balnica do 
Majdanu. Kým sme čakali na príchod vlaku, prezreli sme si neďalekú bobriu hrádzu. 
Cestu vlakom nám svojou hrou na gitare a spevom spestril už tradične Jožko 
Vargovič. Po krátkej prehliadke Majdanu, kde je aj expozícia starej železničnej 
techniky, sme sa opäť vrátili do Balnice. Niektorí naši skalní turisti absolvovali 
medzitým krátku hrebeňovku , ďalšia partia šľapala z Balnice do Majdanu po 
vlastných. Po návrate do Osadného sme nemohli vynechať prehliadku krypty 
vojakov z 1. svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom a vojnového cintorína. Na 
záver nás čakal chutný guľáš, ktorý nám pripravili v miestnom pohostinstve. 
Viete že...? V krypte, ktorá je unikátnou pamiatkou,  sú voľne uložené kosti 1025 
vojakov z 1. sv vojny. Neznámych 1002, známych 23. 

31 22.8.2015 



32 22.8.2015 



  1. septembra, v Deň Ústavy, sa konal už 18. hviezdicový výstup na Vihorlat, 
najvyšší vrch Vihorlatských vrchov (1086 m.n.m.). Akcia sa konala pod záštitou SNS Sobrance 
a KST Návraty. Vyrážali sme z Koniarne, no dvaja naši turisti prešli pešo trasu zo Strážskeho 
cez Krivoštianku a Kyjov, ďalší štyria vyrážali na hrebeňovku už deň vopred. 
Po spoločnom zaspievaní hymny na vrchole, všetkých účastníkov výstupu čakalo pri Koniarni 
občerstvenie, guľáš a kultúrny program. 
  
Viete že...? Vihorlat je vyhasnutá sopka. Keď je v mrakoch, zdá sa, akoby  opäť fajčila, akoby 
vulkán opäť ožil. Našťastie nič také nehrozí, tvrdia vulkanológovia aj napriek tomu, že v 
januári 2002 zaznamenali obyvatelia dedín pod Vihorlatom mierne otrasy zeme. 

33 1.9.2015 



34 1.9.2015 



 Od 12. do 15.9.2015, 18 turistov navštívilo Západné Tatry - Roháče. V deň 
príchodu sme si prezreli Juráňovu dolinu. Trasa viedla z Oravice cez Tichú dolinu, sedlo 
Umrlá, popri vzácnych rašeliniskách späť na Oravice. V nasledujúci deň sme vyrážali z 
ubytovne Primula na Zverovku, ku Ťatliakovej chate, cez sedlo Zábrať na Rákoň /1876 
m.n.n./ a Volovec /2063 m.n.m./ a tu sme sa rozdelili do dvoch skupín. Prvá sa vrátila ku 
sedlu Zábrať a pokračovala na Osobitú /1687 m.n.m./ , druhá skupina pokračovala na 
Ostrý Roháč / 2087m.n.m./, cez Plačlivé /2124m.n.m./ až do Smutného sedla 
/1962m.n.m./, odtiaľ späť ku Ťatliakovej chate. 
Bola to náročná túra  časovo, aj fyzicky, s prevýšením 1050m. 
V nasledujúci deň sme opäť vyrážali do Roháčskej doliny prezrieť si Roháčsky vodopád a 
štyri Roháčske plesá. Sú to najvyššie položené plesá v Západných Tatrách. 
V deň odchodu jedna skupina absolvovala trasu z Podbieľa na Červenú skalu, ostatní 
sme sa zastavili v Tatralandii v L.Mikuláši zregenerovať sa po náročných túrach. 
Viete že...? Názov ,,Roháče,, vychádza z tvaru dvoch typických končiarov Ostrého 
Roháča a Plačlivého, ktoré tvoria akoby čertové rohy. Miestni obyvatelia kedysi vyšší 
kopec Plačlivé nazývali Roháč, alebo Plačlivý Roháč, a nižší Ostrý Roháč nazývali Šutou. 
Roháč je rohaté zviera a šuté bezrohé. 

35 12 - 15.9.2015 



36 12 - 15.9.2015 



36 12 - 15.9.2015 



  Dňa 10. 10. 2015 sme sa vybrali na vrch Sivec, ktorý sa nachádza v prírodnej 
rezervácii Sivec vo vrchoch Čiernej hory. Vyrážali sme z Ružina cez lúky na Gaľovú a Priehybu 
pod Sivcom. Cestou nás zastihlo mierne mrholenie, no našťastie  ustálo a my sme sa ,,suchí,, 
dostali až na vrchol. Tento úzky skalný hrebeň s nadmorskou výškou 781 m, ktorý je 
dominantou nad vodnou nádržou Ružín patrí medzi najkrajšie vrchy Čiernej hory pre svoje 
krásne výhľady na okolité pohoria, no najmä do hlbokej doliny Hornádu. 
  
Viete že...? Najvyššie vrchy Čiernej hory sú vrchy Roháčka (1028m.n.m.) a Čierna hora (1025 
m.n.m.), ktoré ako jediné presahujú výšku 1000 m. 

38 10.10.2015 



39 10.10.2015 



  17. novembra 2015 sme sa už po šiesty krát vybrali na nenáročnú jesennú 
prechádzku Kolovou horou / 228,7m.n.m./. 10 km okruh začínal pri Minibare v Pustom 
Čemernom. Cez Verchovú drahu, Kolovú horu a Strelnicu - Viničky sme sa opäť vrátili do 
Minibaru, 
kde pre všetkých 80 účastníkov bola pripravená chutná fazuľová polievka. 
  
Viete že...? Názov obce Čemerné korení v slove ,,čemer,,- choroba a ,,čemerica,,-  
                   bylina, ktorá sa v tejto lokalite vyskytuje a ktorá túto chorobu lieči. 

40 17.11.2015 



41 17.11.2015 



  Asi 40 priaznivcov turistiky sa zišlo na Krivoštianskej hore, aby sa rozlúčilo s letnou 
turistickou sezónou. Na vrchole nás vítala zima v podobe zasnežených stromov, no s 
pribúdajúcimi slnečnými lúčmi sa sneh postupne topil a pri spiatočnej ceste nám na 
turistickom chodníku pripravil poriadnu šmýkačku na blate. 
Cestou sme sa zastavili pri Grófkinom kríži a popri Krížovej ceste sme zišli ku chate P. Kozára, 
ktorý nás pozval na výborné halaslé. 
P.S. Pepo, ďakujeme. 
  
Viete že...? Kríž, ktorý sa nazýva Grófkin, dala postaviť z vďaky za prežitie grófka  
                   Okoličaniová - Sirmajová. Stalo sa to po jej nakazení v čase epidémie 
                   cholery v roku 1873-74. 
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  Bodku za rokom 2015 sme urobili výstupom na hrad Brekov, kde sa  v posledný 
deň v roku, na Silvestra pravidelne stretávame. Za slnečného, ale aj mrazivého počasia sme si 
prezreli zrúcaniny hradu, potom sme sa presunuli pod hradný prístrešok, kde sme sa zahriali 
pri ohni, poopekali, zaspomínali a pri rozchode si navzájom popriali 
ŠŤASTNÝ  NOVÝ  ROK  2016. 
  
Viete že...?   V oblasti Rekovo, Viničná skala a Klokočiny sa nachádzajú jaskyne: 
                     Brekovská jaskyňa, Veľká Artajama, Malá Artajama, Okno, Jaskyňa Ílov, 
                     Jaskyňa pod Čubkom a Jaskyňa v Brekovskom kameňolome, ktorá je už v 
                     súčasnosti zničená. 
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