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Cesta hrdinov SNP 
turistická trasa

  

Cesta hrdinov SNP - je najdôležitejšia turistická magistrála na Slovensku. Siaha zo severovýchodu krajiny  
Dukliansky priesmyk až na západ po Devín.

Od Bradla ( Štefánikova mohyla ) ide súbežne až po Biely kríž aj ako Štefánikova magistrála. Cesta 
hrdinov SNP prechádza väčšinou významných oblastí Slovenska, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas SNP 
alebo počas oslobodzovania krajiny v rokoch 1944 až 1945.

Celá táto magistrála je označená červeným turistickým značením. Na území Slovenska je na väčšine trasy 
totožná s medzinárodnou turistickou trasou E8, celková dĺžka sa líši a podľa uvádzaných zdrojov sa 
kolíše medzi 750km - 770km. Celkom Európska diaľková trasa E8 meria 4 390 km. Trasa Cesty hrdinov SNP
bola pomenovaná v roku 1956. Jej priebeh kopíroval od Devína po Dobšinskú ľadovú jaskyňu staršiu 
Štefánikovu cestu z roku 1928, ďalej už išla trasa smerom do Košíc, Prešova, Bardejova, Svidníka na Duklu 
po svojej trase. Neskôr sa na viacerých miestach trasa zmenila na celkovú dĺžku 769 km - napr. Biela skala, 
pohorie Žiar, Kremnické vrchy. Klub slovenských turistov ( KST ) ponúka aktuálny TTO - turistický záznamník
s mapami po tejto trase.

Priebeh trasy
Trasa prechádza najmä horami a kopíruje aj horské hrebene. Turistická trasa vedie významnými pohoriami 
ako: Čergov, Volovské vrchy, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Žiar, Strážovské vrchy, Biele Karpaty, Malé 
Karpaty a prechádza niektorými mestami, ako je Bardejov, Trenčín, Stará Turá či Bratislava, obchádza 
mestá ako Prešov či Košice. Vďaka priebehu prevažne horami je Cesta hrdinov SNP ťažký prechod a trasa 
sa zvláda v priemere za 26dní až 28 dní. Je možné získať aj lepší čas, avšak je nutné prejsť denne viac ako 
30km, čo si pri chôdzi s ťažkým batohom už vyžaduje predchádzajúcu prípravu. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dukliansky_priesmyk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_dia%C4%BEkov%C3%A1_turistick%C3%A1_trasa_E8
https://sk.wikipedia.org/wiki/Turistick%C3%A1_zna%C4%8Dka
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tef%C3%A1nikova_magistr%C3%A1la
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADnsky_hrad


Popis trasy 
 z východu na západ

Cesta hrdinov SNP sa začína v Duklianskom priesmyku, kde z Poľska cez hraničný priechod prichádzajú
napríklad turistické cesty E8 a E3. Červeno značená Cesta hrdinov SNP pokračuje cez odbočku na

pozorovateľňu Ľudvíka Svobodu, okolo cintorína a Dukelského memoriálu, okolo obce Vyšný Komárnik,
odtiaľ horami cez Medvedie, Vyšnú Pisanú, Nižnú Pisanú a údolím potoka Kapišovka, takzvaného

„Údolia smrti“, kde sa koncom októbra 1944 zvádzali ťažké boje. Odtiaľ opäť horami a cez Nižnú Jedľovú
prechádza chodník až do Svidníka okolo pamätníka a cintorína, kde je pochovaných 9000 sovietskych

vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní východného Slovenska. Na druhej strane mesta chodník prechádza
okolo expozície múzea Ukrajinskej a rusínskej kultúry vychádza na vrch Čierna hora odkiaľ pokračuje

hrebeňom cez Makovické sedlo a traverzuje kopec Makovica do obce Kurimka. Odtiaľ cesta pokračuje
lesom na Kohútov a Spálený vrch do Andrejovej, kde sa opäť vracia do hôr, prechádza neďaleko

zrúcaniny hradu Zborov do rovnomennej obce. Tam začína stúpať na Stebnícku Maguru, odkiaľ chodník
pozvoľna klesá do Bardejovských Kúpeľov, následne lesom prechádza do Bardejova. Z mesta stúpa po
asfaltovej ceste na Miháľov, okrajom osady Kľušovská Zábava až do Hervartova, kde prechádza okolo
vzácneho dreveného kostolíka. Stúpa lesom do sedla pod vrchom Žobrák cez Bukový vrch k vrcholu

Čergova. Odtiaľ postupne klesá do Terne, odkiaľ prechádza sedlom pod Lysou Strážou do Veľkého Šariša
a pokračuje čiastočne lesom okolo Prešova, cez jeho mestskú časť Cemjata do Radatíc.Turistický chodník
pokračuje cez obec Ľubovec až na Pustý mlyn v povodí potoka Sopotnica neďaleko obce Sedlice, potom

schádza do Kysaku. Z tejto významnej železničnej križovatky turistická trasa stúpa cez Jánošíkovú baštu na
Vysoký vrch, následne traverzom cez vrchol Čečatová a popri ZOO do Kavečian

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kave%C4%8Dany
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoologick%C3%A1_z%C3%A1hrada_Ko%C5%A1ice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kysak_(okres_Ko%C5%A1ice-okolie)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedlice_(okres_Pre%C5%A1ov)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sopotnica_(pr%C3%ADtok_Horn%C3%A1du)
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubovec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Radatice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cemjata
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lys%C3%A1_Str%C3%A1%C5%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ter%C5%88a
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cergov_(vrch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Franti%C5%A1ka_z_Assisi_(Hervartov)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hervartov
https://sk.wikipedia.org/wiki/K%C4%BEu%C5%A1ovsk%C3%A1_Z%C3%A1bava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bardejov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bardejovsk%C3%A9_K%C3%BApele
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stebn%C3%ADcka_Magura
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zborovsk%C3%BD_hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Andrejov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kurimka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Makovica_(vrch_v_Ondavskej_vrchovine)
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_hora_(vrch_v_Ondavskej_vrchovine)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svidn%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BEn%C3%A1_Jed%C4%BEov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kapi%C5%A1ovka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BEn%C3%A1_Pisan%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1n%C3%A1_Pisan%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medvedie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1n%C3%BD_Kom%C3%A1rnik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_dia%C4%BEkov%C3%A1_turistick%C3%A1_trasa_E3
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_dia%C4%BEkov%C3%A1_turistick%C3%A1_trasa_E8
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dukliansky_priesmyk


Tu sa blízko Košíc stáča pri rekreačnej oblasti Čermeľ a Volovskými vrchmi vedie na Kamenný hrb
a Jahodnú, odkiaľ pokračuje na Prednú Holicu a Kojšovskú hoľu. Pokračuje cez Tri studne na Kloptaň,

odtiaľ cez Štós-kúpele južným smerom k Osadníku a pokračuje traverzom Pipitky, Úhornianskym
sedlom a sedlom Krivé lesom až na vrch Skalisko. Neďaleko stojí chata Volovec. Zo Skaliska pokračuje

turistický chodník cez vrch Peklisko a sedlo Súľová na Dobšinský kopec, nad vodnou nádržou
Palcmanská Maša pri Dedinkách. Odtiaľ trasa pokračuje cez malebné úbočie Slovenského

raja na Čuntavu a ďalej cez sedlo Besník do Telgártu. 

Z Telgártu, známeho miesta bojov počas SNP, stúpa chodník viac než 1 000 m na legendami ovenčenú
Kráľovu hoľu, kde sa začína jeden z najkrajších úsekov hrebeňom Nízkych Tatier. Od vysielača pokračuje
červeno značený chodník cez Orlovú, Ždiarske sedlo, okolo útulne Andrejcová, cez sedlo Priehybka na  

Veľkej Vápenice a sedlo Priehyba na Zadnú hoľu. Cez Homôľku pokračuje okolo útulne  Ramža cez
Bacúšske sedlo až na horský priechod Čertovica. Odtiaľ prudko stúpa popod lyžiarske vleky na Lajštroch  

a cez Kumštové sedlo prichádza k Chate M. R. Štefánika pod Ďumbierom.

Trasa vrchol len obchádza a pokračuje smerom na Chopok, okolo Kamennej chaty pod Chopkom na
Poľanu, ďalej cez Kotliská, Chabanec do sedla Ďurkovej, neďaleko ktorého sa nachádza útulňa

Ďurková. Turistický chodník pokračuje na Ďurkovú, cez Latiborskú hoľu, Veľkú Chochuľu a Prašivú do
Hiadeľského sedla. Následne cez Kozí chrbát a Kečku vedie už Starohorskými vrchmi na Donovaly, ďalšie

významné centrum SNP

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atul%C5%88a_%C4%8Eurkov%C3%A1_pod_Chabencom
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atul%C5%88a_%C4%8Eurkov%C3%A1_pod_Chabencom
https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEana_(N%C3%ADzke_Tatry)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chopok
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Eumbier_(vrch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chata_gener%C3%A1la_Milana_Rastislava_%C5%A0tef%C3%A1nika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kum%C5%A1tov%C3%A9_sedlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certovica_(sedlo)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bac%C3%BA%C5%A1ske_sedlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B4%C4%BEka_(vrch_v_N%C3%ADzkych_Tatr%C3%A1ch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zadn%C3%A1_ho%C4%BEa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Priehyba_(sedlo_v_Kr%C3%A1%C4%BEovoho%C4%BEsk%C3%BDch_Tatr%C3%A1ch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A1_V%C3%A1penica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Priehybka_(sedlo)
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atul%C5%88a_Andrejcov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDdiarske_sedlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Orlov%C3%A1_(vrch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADzke_Tatry
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1%C4%BEova_ho%C4%BEa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Telg%C3%A1rt
https://sk.wikipedia.org/wiki/Besn%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cuntava&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%BD_raj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%BD_raj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dedinky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Palcmansk%C3%A1_Ma%C5%A1a_(vodn%C3%A1_n%C3%A1dr%C5%BE)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Palcmansk%C3%A1_Ma%C5%A1a_(vodn%C3%A1_n%C3%A1dr%C5%BE)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dob%C5%A1insk%C3%BD_kopec
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BA%C4%BEov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Chata_Volovec&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Skalisko_(vrch_vo_Volovsk%C3%BDch_vrchoch)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriv%C3%A9_(sedlo)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahornianske_sedlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahornianske_sedlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pipitka_(vrch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%B3s-k%C3%BApele
https://sk.wikipedia.org/wiki/Koj%C5%A1ovsk%C3%A1_ho%C4%BEa_(vrch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jahodn%C3%A1_(vrch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Volovsk%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice


Z Donovál, kde počas SNP ustupujúci povstalci zanechali zvyšky svojej ťažkej výzbroje, stúpa chodník už
pohorím Veľká Fatra na vrch Zvolen a pokračuje hrebeňom cez sedlo Veľký Šturec a Prašnícke sedlo na
Krížnu. Z vrcholu pokračuje na Kráľovu studňu, kde prechádza okolo Horského hotela Kráľová Studňa

lesom a traverzuje Krásny kopec. Do Kremnických vrchov prechádza sedlom Malý Šturec cez Svrčinník
hrebeňom cez Kordícke sedlo a Vyhnatovú na Skalku. Neďaleko od vysielača Suchá hora sa stáča na

Krahule, kde schádza do doliny a pokračuje po asfaltke cez Kremnické Bane do Kunešova, odkiaľ lúkami
stúpa na Vysokú. Cez Bralovú skalu pokračuje hrebeňom pohoria Žiar okolo Skleného  traverzom

Horeňova, Chrenovské lazy a Vyšehrad do Vyšehradského sedla. Turistický chodník ďalej ide lúkami a
lesom cez Hadvigu do Vríckeho sedla, kde vchádza do Malej Fatry.

Trasa vedie horstvom popod bočný hrebeň až do Fačkovského sedla, kde obchádza majestátny Kľak. Zo
sedla chodník už v pohorí Strážovské vrchy najprv prudko stúpa na Homôľku, odtiaľ cez vrch Priečna a

sedlo Javorinka do obce Čičmany. Cez vrch Strážov, najvyšší vrchol Strážovských vrchov. Cesta hrdinov
SNP klesá do obce Zliechov, odtiaľ po lúkach a cez lesy prechádza lazmi obce Valaská Belá a následne

stúpa do sedla Palúch pod vrchom Vápeč. Následne chodník vedie prudkým klesaním do obce Horná
Poruba, odkiaľ nenáročným traverzom ide popod Omšenskú Babu až do Trenčianskych Teplíc. Z

tunajšieho kúpeľného prostredia prechádza chodník lesom do Kubrej, mestskej časti Trenčína. V meste
cesta hrdinov SNP prechádza po cestnom moste cez Váh a cez mestskú časť Zlatovce vedie do Drietomy,
kde začína stúpať už Bielymi Karpatmi na Sokolí Kameň a Machnáč, ležiaci na štátnej hranici s Českom.

Hranicou trasa pokračuje na vrch Kykula, kde načas opúšťa slovenské územie.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kykula_(vrch_v_Bielych_Karpatoch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Machn%C3%A1%C4%8D_(vrch_v_Bielych_Karpatoch)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sokol%C3%AD_Kame%C5%88&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Biele_Karpaty
https://sk.wikipedia.org/wiki/Drietoma
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zlatovce
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kubr%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8Dianske_Teplice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Om%C5%A1ensk%C3%A1_Baba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%A1_Poruba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%A1_Poruba
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pe%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/Valask%C3%A1_Bel%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zliechov


Na Morave Cesta hrdinov SNP vedie cez Mikulčin vrch a Troják a na slovenské územie sa dostáva na
vrchole Veľkej Javoriny. Chodník pokračuje cez Čupec a Vrch Slobodných do Myjavskej pahorkatiny a

jej centra, Myjavy. Cez Polianku pokračuje na Bradlo, na ktorom sa nachádza Mohyla M.R.Štefánika.
Odtiaľto červená značka ide súbežne ako Štefánikova magistrála a pokračuje mestom Brezová pod

Bradlom do Malých Karpát. Prechádza obcou Dobrá Voda a hrebeňom pohoria cez Záruby, Vápennú,
Pezinskú Babu, až po Biely Kríž nad Račou. Ďalej ide už opäť samostatne cez Kamzík, okolo Slavína na

Devínsku Kolybu do Devína k Devínskemu hradu, kde magistrála končí.



Štefánikova magistrála

Štefánikova magistrála je turistická magistrála na Slovensku, spájajúca Bradlo s  Mohylou generála Milana 
Rastislava Štefánika  pri obci Ivanka pri Dunaji. Magistrála je značená červeným a zeleným turistickým 
značením a na Bradle nadväzuje na Cestu hrdinov SNP, ktorú kopíruje až po rázcestie Biely kríž. Na tomto 
úseku je magistrála totožná s medzinárodnou turistickou cestou E8 a turistickou trasou  0701. 

           

                                       Mohyla M.R.Štefánika                                       Mohyla M.R.Štefánika pri letisku   

Magistrála začína na vrchole Bradla pri Mohyle M.R.Štefánika, odkiaľ vedie do Brezovej pod Bradlom a
vchádza do Malých Karpát. Popod Končitú (428 m n.m.), Černastú (412 m n.m.) a Slopy (432 m n.m.)

vedie okolo Dobrovodského hradu k obci Dobrá Voda.

Chodník pokračuje späť do lesa popod Kopec (472m n.m.), Mihalinovú (428m n.m.) a údolím potoka
Raková k ceste a k horárni Dolná Raková. Popri Sokolských chatách a osade Vítkov mlyn stúpa na

Havraniu skalu, odkiaľ pokračuje na najvyššiu časť Malých Karpát na Havranicu (737m n.m.) a najvyšší
vrch pohoria Záruby (768m n.m.).

Magistrála zostupuje hrebeňom na Ostrý Kameň (569m n.m.) so zrúcaninami hradu Ostrý Kameň a cez
kótu Brezinky obchádza Veterlín (724m n.m.), Čiernu skalu (662m n.m.), Polámané (612m n.m.) a

Javorinku (661m n.m.). Od Amonovej lúky stúpa na Klokoč (661m n.m.), cez Vápennú klesá k Sološnici,
opäť stúpa do Sedla Skalka, traverzuje Horný vrch (643m n.m.) a cez Panské uhliská, Hubalovú a

Čermák stúpa na Skalnatú (704m n.m.).

Hrebeňom popod Čertov kopec (752m n.m.), Prostredný vrch (601m n.m.), cez Sedlo Javorina a Čmelok
(709m n.m.) vedie na Pezinskú Babu (527m n.m.), významné turistické stredisko Malých Karpát. Chodník

traverzuje Korenný vrch (599m n.m.), Konské hlavy (649m n.m.) a okrajom vojenského výcvikového
priestoru Turecký vrch cez Stratený kút (594m n.m.), Tri kamenné kopce (584m n.m.), popod vrch Somár
(650m n.m.) a kóty Kozí chrbát a Salaš vedie na rázcestie Biely kríž (498m n.m.), kde opúšťa trasu Cesty

hrdinov SNP.

Štefánikova magistrála sa tu stáča a po  zelenej značke smeruje na východ cez Sakrakopec na rázcestie
Šúrsky kanál na okraji Svätého Jura. V Podunajskej rovine sleduje tok Šúrskeho kanála a pri Ivanke pri
Dunaji sa stáča juhozápadným smerom k letisku, kde pri Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika

končí.

Stúpanie: 3582m, klesanie: 3962m, vzdialenosť: 105.8km

https://sk.wikipedia.org/wiki/Letisko_M._R._%C5%A0tef%C3%A1nika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%BD_Jur
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_hrdinov_SNP
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_hrdinov_SNP
https://sk.wikipedia.org/wiki/Biely_kr%C3%AD%C5%BE_(Mal%C3%A9_Karpaty)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Som%C3%A1r_(vrch_v_Mal%C3%BDch_Karpatoch)
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Konsk%C3%A9_hlavy&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_Karpaty
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:TouristicMarkingStripe-RAL_green.svg






Plán činnosti KST Košeca na rok 2021

Mesiac Dátum Názov podujatia Doprava Vedúci akcie

Január
6.1.2021 SOB

24.1.2021 NED
31.1.2021 NED

Trojkráľový výstup na Sokol - 12.ročník
Výročná členská schôdza

Mikušovské skalice

Pešo

Bus

Jakuš
Výbor
Drábik

Február
13.2.2021 SOB

.2.2021 SOB

Zimný výstup na Tatranskú chatu „Žiarska
chata“

Zimný zraz turistov na Baske *

Vlak

Bus

Kolembus

Jarník

Marec
6.3.2021 SOB

13.3.2021 SOB
28.3.2021 NED

Klapy
Jarná brigáda

Jarné otváranie košeckých studničiek   
5.ročník

Bus

Pešo

Živčíc
Gajdoš,Rafaj

Výbor

Apríl 10.4.2021 SOB
24.4.2021 SOB

Vítanie jari na Pancieri - 46.ročník
Kohútka - Veľký Javorník

Bus
Autom

Výbor
Gajdoš

Máj
8.5.2021 SOB

22.5.2021 SOB
29.5.2021 SOB

Okolo Košece -11.ročník
Krajské kolo TOB v Košeci

57. Stretnutie čitateľov Krásy Slovenska
„Malinô Brdo“ *

Pešo

Vlakom

Výbor
Výbor
Jarník

Jún
5.6.2021 SOB

10.6 - 13.6
ŠTV. - NED

19.6.2021 SOB
26.6.2021 SOB

Dobšinská ľad. Jaskyňa - Zejmarská roklina v
Slovenský Raj

Prechod hrebeňa 
 ( Poloniny alebo Tatry )

Zraz turistov v košeckej doline
Pánska Javorina - Považský Inovec

zájazd

Autom

Pešo
Autom

Kolembus

Kolembus

Výbor
Rafaj

Júl
11.7.2021 NED
18.7.2021 NED
24.7.2021 SOB

Prosiecka a Kvačianska dolina
Bradlo - Mohyla M.R.Š. - cyklotrasa

Zámok Lednica ( ČR )

Zájazd
Vlak

Zájazd

Živčíc
Drábik
Jarník

August
1.8.2021 NED

14.8.2021 NED
22.-28.2021
NED.-SOB

Martinské hole - Via Ferrata
Kysuce - Nová Bystrica - cyklotrasa

Týždeň spoločnej turistiky
„Slovenský Raj“

Autom
Vlakom
Autom

Jarník
Drábik
Výbor

September

5.9.2021 NED
10.-11.2021 

PIATOK,SOBOTA
18.9.2021 SOB
25.9.2021 SOB

Veľký Rozsutec - Malá Fatra
Majstrovstvá Slovenska TOB

( Košická Belá )
Jesenná brigáda

Hrubí štít - Morské Oko

Autom
Vlakom

Pešo
Zájazd

Jakuš
Výbor

Gajdoš,Rafaj

Október
2.10.2021 SOB
3.10.2021 NED

16.10.2021 SOB
?

Výstup na 101 hradov a zámkov
Okolo Červeného Kameňa

Sokolie - Hrubá Kečka
Vinná cesta - Skalice

Pešo
Bus
Bus

Zájazd

Jakuš
Drábik
Živčíc
Rafaj

November 6.11.2021 SOB
20.11.2021 SOB

Košeckým chotárom
Chmeľová - Bolešov

Pešo
Autom

Jakuš
Gajdoš

December
5.12.2021 NED

26.12.2021 NED
31.12.2021 PIA

Mikuláš v Doline
Štefánsky výstup na Vápeč - 46.ročník

Silvestrovský výstup na Strážov

Pešo
Bus
Bus

Výbor
Výbor
Živčíc

Akcie okolitých klubov:
27.marca 2021 - Otváranie turistickej sezóny v Púchove
18.apríl 2021+ - Jilemnického jarná 25-ka
24.apríl 2021+ - Dubnická 30-ka
1.máj 2021+ - Ilavská 25-ka
5.jún 2021 - 25-ka pod Vršatcom ( turistický pochod zrušený )
28.august 2021 - Okolo Hornej Poruby
5.september 2021 - Púchovský okruh za zdravím 46.ročník



Poznámky:

* Aj tohtoročné zimné stretnutie turistov regiónu Trenčín na Chate Baske sa vo februári 
neuskutoční. Pokiaľ nám to epidemiologická situácia dovolí, plánujeme zorganizovať stretnutie 
turistov na Chate Baske 4.9.2021
 
+ INFO k Jilemnického jarnej 25-ke pre rok 2021
Výbor KST Manín Považská Teplá oznamuje všetkým svojim členom a priaznivcom turistiky, že 
vzhľadom na súčasnú situáciu sa Jilemnického jarná 25-ka pre rok 2021 presúva na nedeľu 
25.07.2021

+ Dubnická 30-ka sa tento rok v danom termíne neuskutoční, ale prekladá sa na 4.9. 2021

+ Ilavská 25-ka, ktorá sa mala konať 1.mája 2021 sa ruší. KST Tuláci Ilava informuje, že Ilavská
25-ka sa nakoniec bude konať 11.9.2021. Bližšie informácie nájdete na stránke KST Tuláci Ilava

* 57. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska 2021 sa presúva na jeseň
Vážení priatelia, organizátori tohto obľúbeného podujatia sa dohodli, že v plánovanom termíne 
28.mája až 30.mája 2021 sa neuskutoční. Miesto ostáva nezmenené, len sa presúva na jeseň, v 
termíne 1.októbra až 3. októbra 2021. Dôvodom sú rôzne opatrenia proti Covid-19, ktoré nás 
turistov obmedzujú. Dúfame, že ubudne neistota a situácia v spoločnosti sa do jesene výrazne 
zlepší. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na spoločné stretnutie na Malinôm Brde



„ Po krásach túžim Tatier zelených
- keď sú v zôr ľúbeznom kvete -

nimi po krajoch tých ovenčených !
Druhých takých niet na svete … „

P.O.Hviezdoslav



KST Košeca
praje svojím členom

Šťastný Nový Rok

Zvítajme sa s Novým rokom, v dobrej vôli, pohode, starosti nech idú
bokom, odplavia sa po vode.

S úprimnosťou svoje čaše dvíhame tiež vo zvyšok: nech je pevné zdravie
Vaše, nech je šťastný Nový rok!

                    „Krásny a šťastný Nový rok, nech vám trvá celý rok“



KST Košeca

svojím členom krásne prežitie 

Veľkonočných sviatkov a Veľkú noc

Korbáč, vodu, kraslíc moc,                                                  K radu ďalších vinšovníkov aj ja podľa           
nech prinesie Veľká noc.                                                     dobrých zvykov pripojiť chcem keď nie         
Šťastie, zdravie, smiechu veľa,                                           inšie, aspoň tieto vinše:
úprimne Vám všetkým želá                                              
                                                                                            Pekné sviatky, dobrú zhodu,
KST Košeca                                                                       ženám čerstvú, sviežu vodu,
                                                                                            mužom nech tiež sladko je,
                                                                                            nech si vyjdú na svoje.



Hlavné podujatia KST na rok 2021

Výkonný výbor KST v Liptovskom Mikuláši, dňa 26.9.2020 schválil plán hlavných podujatí KST na rok 2021

➢ 28.januára - 31.januára       
 53. Zimný zraz turistov v Levoči
 organizátori: Región KST Levočské vrchy - Branisko. KST - sekcia LT, Mesto Levoča

➢ 6.marca - 7.marca
2. Zimné stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Chata M.R.Štefánika, Nízke Tatry
organizátori: Región KST Banská Bystrica, KST - sekcia LT, redakcia časopisu

➢ 28.máj - 30.máj
57. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Malinô Brdo, Veľká Fatra
organizátori: Región KST Liptov, KST - sekcia PT, redakcia časopisu

➢ 24.jún - 27.jún
50. Zraz mladých vodných turistov KST na Dunajci , Červený Kláštor - Pieniny
organizátor: TJ Slávia Univerzita Košice, Veterán kanoe klub Košice, ZVOT Prešov, KST - sekcia VT

➢ 1.júl - 4.júl
54. Zraz vysokohorských turistov KST, Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry
organizátor: KST - sekcia VhT

➢ 5.júl - 11.júl
51. Stretnutie TOM KST, Pavčiná Lehota - ATC Bystrina, Demänovská dolina
organizátori: KST - sekcia mládeže, región KST Liptov, mesto Liptovský Mikuláš

➢ 8.júl - 11.júl
67. Celoslovenský zraz KST, Pavčina Lehota - ATC Bystrina, Demänovská dolina
organizátor: KST - sekcia PT, región KST Liptov, mesto Liptovský Mikuláši

➢ 14.júl - 18.júl
65. Medzinárodný splav Dunaja TID, SK úsek: Bratislava - Gabčíkovo - Komárno - Štúrovo
organizátor na slovenskom úseku Dunaja: KST – sekcia VT, výbor tid.sk

➢ 16.júl - 18.júl
7. Štefánikovské stretnutie turistov a horských záchranárov, Chata M.R.Štefánika
organizátor: OZ Štefánikova spoločnosť, KST - sekcia PT, mesto Brezno

➢ 13.august - 15.august
Národný výstup na Kriváň
organizátor: R KST Liptov, Matica Slovenska, Mesto Vysoké Tatry, Liptovský Mikuláš, Pribylina

➢ 25.august - 29.august
43. Zraz cykloturistov KST, Nižná
organizátor: KST - sekcia CT, R KST Orava, KST Nižná

➢ 2.september - 9.september
4. Medzinárodný letný zraz turistov krajín V4, Ustrzyky Górne, Bieszczady ( PL )
organizátor: PTTK, s podporou KČT, KST a MTSZ

➢ 10-september - 11.september
TOB - Majstrovstvá Slovenska, Košická Belá
organizátor: KST - sekcia mládeže, KST Košická Belá

➢ 24.september - 25.september
TOB - Medzinárodné preteky, Hubová
organizátor: KST - sekcia mládeže



➢ 16.september - 18.september
Európsky deň turistiky IVV a 12. stretnutie priaznivcov KST, Medzilaborce – Chvastejov
organizátor: KT Vertepy Medzilaborce s podporou KST regiónu Humenné 

➢ 17.október
7. Lesníckym chodníkom J.D.Matejovie, Topoľčany, Duchonka - Kulháň
organizátor: Lesy SR, s podporou KST regiónu Topoľčany a sekcie PT KST

➢ 27.novembra
41. Festival „Ľudia a hory“ , Turčianske Teplice
organizátor: PKT Diviaky, mesto Turčianske Teplice, KST - sekcia VhT



Vzhľadom na opatrenia vlády SR, zakazuje organizovať hromadné podujatia!!
Z toho dôvodu, náš klub KST Košeca ruší jednotlivé turistické akcie až do

odvolania!!

Výbor KST Košeca



Vážení turisti

 Výkonný výbor Klubu slovenských turistov Košeca, sa po niekoľkých rokoch opäť rozhodol, aj po vypočutí
hlasov konkrétnych členov, navrhnúť novú, modernú a v neposlednom rade najmä praktickú kolekciu,
tentokrát kvalitného funkčného oblečenia určeného pre nie len turistické, ale aj všetky aktivity, ktoré sú

spojené s podávaním fyzického výkonu vo vonkajších podmienkach.

 Kolekcia nového klubového oblečenia, ktorej integrálnou súčasťou je aj nový kolorovaný znak nášho klubu
( umiestnený na ľavej strane hrudníka ), sa skladá s 3 druhou šatstva ( funkčné tričko s krátkym rukávom,

flisová mikina a vesta z flisu) a je možné si ho vybrať v 2 farebný variantoch ( červená a kráľovská modrá),
samozrejme v zodpovedajúcej veľkosti.

 Po starostlivom a dôkladnom uvážení, sme sa rozhodli na vybraný tovar v rámci nového klubového
oblečenia, každému nášmu členovi, poskytnúť dotáciu vo výške 10 eur, ktorú si môžete uplatniť buď
ako zľavu ( v prípade objednávky mikiny, vesty prípadne celého setu), alebo získania trička s krátkym

rukávom, ktorého hodnota zodpovedá výške nami poskytovaného príspevku ( tričko bez doplatku ).

Pánske funkčne tričko                                                         Dámske funkčne tričko

Pánska a dámska flisová mikina                                  Univerzálna (unisex) vesta:     
 



Darujte nám % z Vašich daní…

Rok s rokom sa stretol a my si Vás opäť dovoľujeme upozorniť tak ako vždy,o takomto čase. Opäť je tu
možnosť venovať 2% alebo 3% zo svojich daní. Tak by sme vás chceli poprosiť, aby ste pri svojom

rozhodovaní nezabudli na košeckých turistov. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať, alebo všetko
potrebné nájdete priamo na webovej stránke: www.kstkoseca.sk 

KST Košeca si touto cestou dovoľuje poďakovať všetkým turistom, priaznivcom a priateľom, ktorí nám v
roku 2020 venovali 2% zo svojich daní. Tieto príspevky sú už niekoľko rokov jedným z kľúčových

zdrojov našich príjmov, preto by sme Vás radi poprosili, aby ste náš klub podporili aj tento rok

Postup krokov na poukázanie 2% (3%)

➢ Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov
na daň

➢  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
➢ Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa 
poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 
hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40h a 
získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky   
pracovali.

➢ Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021
➢ Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
➢ Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete 

poukázať. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)
➢ Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný 

súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 
2016!

➢ Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad *** – adresu si nájdete tu: 
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

➢ ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj 
Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

➢ Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech    
Vami vybraného prijímateľa

http://www.kstkoseca.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/


Klub Slovenských Turistov

dáva do pozornosti o uzatvorených chodníkov!

Z dôvodu ochrany prírody sa v období od 1.3 do 15.6 uzatvárajú tri chodníky:

➢ Medziholie -  Veľký Rozsutec - Medzirozsutce červená turistická značka
➢ Obšívanka - Malé nocľahy modrá turistická značka
➢ Vendovka - Malý Kriváň modrá turistická značka

 

NEZABÚDAJTE, ŽE AJ ZVIERATÁ CHCÚ MAŤ KĽUD!

   Jedná sa o najcitlivejšie obdobie v roku pre výchovu a vyvádzanie mláďat rôznych druhov živočíchov 
( vtákov i cicavcov ), takže je dôležité, aby aspoň pár mesiacov v roku bola v týchto oblastiach 
zabezpečená kľudová zóna.
   V neposlednom rade ide aj ochranu pôdneho krytu, ktorý je bezprostredne po zimnom období náchylnejší 
na eróziu - už nie je sneh, ale ešte nie je vegetácia.

   Okrem toho turisti majú celoročne k dispozícii v NP Malá Fatra vyše 150km značených turistických 
chodníkov rôznej obtiažnosti i náučné chodníky, takže veríme, že toto obmedzenie dôležité pre prírodu Malej
Fatry budú akceptovať a rešpektovať.

Malá Fatra National Park



POZVÁNKA: Návšteva Zejmarskej rokliny v kombinácii s exkurziou         
         Dobšinskej ľadovej jaskyne - autobusový zájazd

 

  Zejmarská roklina                                                                          Dobšinská ľadová jaskyňa

Termín: 5.jún 2021 sobota
Zraz zúčastnených: o 05:30h

Miesto zrazu: Košeca ZŠ
Odchod autobusu: o 05:40h

Destinácia zájazdu: Zejmarská roklina, kataster obce Dedinky, Národný park Slovenský raj
Výstroj: turistická

Obtiažnosť: nenáročná vhodná aj pre deti s výskytom technicky mierne náročných prvkov 
         (stúpačky, rebríky)

Dlžka trasy: cca 13km

Predpokladaný plán trasy: 
➢ Košeca - Mlynky - časť Biele vody - Zejmarská roklina - Geravy - Dedinky - Stratenská píla (790 

m.n.m.) - Stratená (800m.n.m.) - Stratenský kaňon (810m.n.m.) - Dobšinská ľadová jaskyňa 
(845m.n.m.) - Košeca

➢  Košeca - Exkurzia Dobšinskej ľadovej jaskyne - Košeca

Predpokladaný príchod domov: o 20:00 hod.
Poplatok účastníka: 

• člen KST Košeca 9eur
• člen TOM Košeca5 eur
• ostatní 11 eur

ZÁVÄZNÉ PRIHLÁSENIE SPOLU SO ZAPLATENÍM ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU JE MOŽNÉ 
VYKONAŤ DO 30.mája 2021 a to u pána Radoslava Kolembusa

!!POZOR!!POZOR!! Dôležité upozornenie a poučenie:
Všetci účastníci, tejto turistickej akcie, sú povinní dodržať platné proti-epidemické opatrenia. O každom

účastníkovi sa podľa aktuálne prijatých nariadení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bude
viesť evidencia, z dôvodu efektívnejšie kontroly šírenia eventuálnej nákazy (COVID-19), ktorá bude po 14

dňoch v súlade so súčasnou legislatívou zlikvidovaná

Vedúci akcie: Kolembus Radovan

https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-navsteva-zejmarskej-rokliny-v-kombinacii-s-exkurziou-dobsinskej-ladovej-jaskyne-autobusovy-zajazd/
https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-navsteva-zejmarskej-rokliny-v-kombinacii-s-exkurziou-dobsinskej-ladovej-jaskyne-autobusovy-zajazd/
https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-navsteva-zejmarskej-rokliny-v-kombinacii-s-exkurziou-dobsinskej-ladovej-jaskyne-autobusovy-zajazd/
https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-navsteva-zejmarskej-rokliny-v-kombinacii-s-exkurziou-dobsinskej-ladovej-jaskyne-autobusovy-zajazd/
https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-navsteva-zejmarskej-rokliny-v-kombinacii-s-exkurziou-dobsinskej-ladovej-jaskyne-autobusovy-zajazd/


POZVÁNKA: Tradičné stretnutie turistov v košeckej doline

Dátum konania: 19.jún 2021 ( sobota )
Čas začiatku konania: o 13:00h

Miesto konania: tradične v košecká dolina
Predpokladaný príchod domov: individuálne

Turistická náročnosť: ľahká, výber svojej vlastnej trasy do doliny
Občerstvenie  podávané organizátorom: guláš, káva i minerálna voda, ostatné potreby hradené z

vlastných zásob
Cieľové športové a spoločenské aktivity: možnosť účasti na kolektívnych hrách futbal, volejbal    

                                                       poprípade bedminton, opekania špekáčikov a slaniny pri ohni

Bonusová činnosť: V rámci tohto podujatia, budú vytvorené podmienky pre osobné oboznámenie a 
          následné upresnenie svojej veľkosti a to prostredníctvom možnosti, vyskúšať si 

                       jednotlivé modely, nami ponúkaného klubového oblečeni  a  

Dôležité upozornenie a poučenie:
Všetci účastníci, tejto turistickej akcie, sú povinní dodržať platné proti-epidemické opatrenia. O každom

účastníkovi sa podľa aktuálne prijatých nariadení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bude
viesť evidencia, z dôvodu efektívnejšie kontroly šírenia eventuálnej nákazy (COVID-19), ktorá bude po 14

dňoch v súlade so súčasnou legislatívou zlikvidovaná.

Vedúci akcie: Jarník Marián

https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-tradicne-stretnutie-turistov-v-koseckej-doline-sportovy-den/
https://www.okst-koseca.sk/ponuka-kluboveho-oblecenia/
https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-tradicne-stretnutie-turistov-v-koseckej-doline-sportovy-den/


!!  POZOR!!POZOR!!   Informačný OZNAM !!POZOR!!POZOR!!

Oznam o zrušení akcií
„Plánované podujatia z odboru cyklo-turistiky“

Vážení priaznivci cykloturistiky

Z dôvodu absencie organizačného člena na cykloturistiku, sa konkrétne cyklo-turistické podujatia: 

a) Cyklo-túra k mohyle M. R. Štefánika - tretia nedeľa v mesiaci júl
b) Cykloturistickým výletom na Kysuce - Nová Bystrica - druhá augustová sobota

sa dočasné 

RUŠIA!

V prípade o náhradnom termíne budeme všetkých členov vhodnou formou a s dostatočným predstihom
informovať.

Za pochopenie ďakujeme

Výkonný výbor KST  v Košeci
        



POZVÁNKA: Prechod Prosieckou a Kvačianskou dolinou
( autobusový zájazd )

Termín: 11.júl 2021 ( nedeľa )
Zraz a miesto účastníkov: o 06:50h pred ZŠ v Košeci

Odchod autobusu: o 07:00h
Výstroj: turistická

Obtiažnosť: nenáročná, ideálna aj pre rodiny s deťmi
Dlžka trasy: cca 11,5 km

Predpokladaný plán trasy: Košeca - Prosiek - Svorad - Malé Borové - Kvačianska dolina, Oblazy -
Kvačany - Košeca

Predpokladaný príchod domov: okolo 20:00h

Poplatok účastníka: 
člen KST Košeca 10eur 
člen TOM Košeca 5 eur 

ostatní 12eur

ZÁVÄZNÉ PRIHLÁSENIE SPOLU SO ZAPLATENÍM ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU JE MOŽNÉ

VYKONAŤ DO 30.júna 2021 a to u pána Antona Živčica prostredníctvom telefónneho čísla 0907 502 849

!!POZOR!!POZOR!! Dôležité upozornenie a poučenie !!POZOR!!POZOR!!
Všetci účastníci, tejto turistickej akcie, sú povinní dodržať platné proti-epidemické opatrenia. 

O každom účastníkovi sa podľa aktuálne prijatých nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR bude viesť
evidencia, z dôvodu efektívnejšie kontroly šírenia eventuálnej nákazy (COVID-19), ktorá bude po 14 dňoch v

súlade so súčasnou legislatívou zlikvidovaná .

Vedúci akcie: Živčíc Anton

https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-prechod-prosieckou-a-kvacianskou-dolinou-autobusovy-zajazd/
https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-prechod-prosieckou-a-kvacianskou-dolinou-autobusovy-zajazd/
https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-prechod-prosieckou-a-kvacianskou-dolinou-autobusovy-zajazd/
https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-prechod-prosieckou-a-kvacianskou-dolinou-autobusovy-zajazd/


Pozvánka: Exkurzia zámku Lednice s prechodom Páľavy
 

            zámok Lednica ( ČR )                                                                               chránená krajinná oblasť  Pálava ( ČR ) 

!!Pozor!! OZNAM !!POZOR!! 
Vzhľadom na Covid opatrenia sa táto turistická akcia do Českej republiky ruší!! 
Náhradným riešením je: Zámok Topoľčianky, národný žrebčín, zubria obora, 

vinárstvo ( s možnosťou exkurzie )

Pozvánka: Výstup na zrúcaninu hradu Hrušov spojená s exkurziou zámku
Topoľčianky a prehliadkou zubrej zvernice

zámok Topoľčianky                                                    zrúcanina hradu Hrušov

Termín: 24.júl 2021 ( sobota )
Zraz zúčastnených: o 06:50h pred ZŠ v Košeci
Odchod autobusu: o 07:00h
Destinácia zájazdu: kataster mesta Topoľčianky a obce Skýcov, Nitriansky samosprávny kraj
Výstroj: turistická
Obtiažnosť: nenáročná ideálna aj pre rodiny s deťmi
Dĺžka trasy: cca 14 km (variant A), 3 km (alternatíva B)
Predpokladaný plán trasy:
➢ Košeca - Topoľčianky - Žrebčín Backová - zrúcanina hradu Hrušov - späť
➢ Košeca - autobusová zastávka Hrušov, štátna cesta - zrúcanina hradu Hrušov - Topoľčianky - 

Košeca
Predpokladaný príchod domov: okolo 20:00h
Poplatok účastníka: 

• člen KST Košeca 8eur
• člen TOM Košeca 5eur
• ostatní10eu

ZÁVÄZNÉ PRIHLÁSENIE SPOLU SO ZAPLATENÍM ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU JE MOŽNÉ
VYKONAŤ do 18.júla 2021 a to u pána Jarníka Mariána - vedúci akcie



Pozvánka: Ferrata HZS Martinské hole - via ferrata

Dátum: 01.august 2021 ( nedeľa )
Miesto a čas zrazu: o 07:00h pred Motorestom v Košeci

Miesto konania: Mlynská dolina, východná časť masívu Veľkej Lúky, Lúčanská časť Malej Fatry - oblasť
Martinské hole

Doprava: automobil
Trasa:

Košeca - Martin, stráne - Bývalý lom - Pod vodopádom - Ráztoka - Chata na Martinských holiach - Pod
Kalužnou - Martin stráne - Košeca

Obtiažnosť: náročná najmä z technického hľadiska (prechod formou via ferrata)
Vzdialenosť:12km (prevýšenie 780 m)

Predpokladaný návrat: o 16:00h
Výstroj a výbava: turistická-špeciálna (povinný ferratový set, možnosť zapožičania v danej destinácii zhruba

                  v cene 10 €, za predpokladu zloženia kaucie 60 eur)

Z organizačných dôvodov, prosíme všetkých potenciálnych účastníkov, aby v prípade záujmu dali o svojej
účasti predbežne vedieť do piatku 30. júla 2021, vedúcemu tohto turistického podujatia, ktorý je uvedený

nižšie.
Vedúci akcie: Jarník Marián (0907601150)

Všetci účastníci, tejto turistickej akcie, sú povinní dodržať platné proti-epidemické opatrenia. O každom
účastníkovi sa podľa aktuálne prijatých nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR bude viesť evidencia, z
dôvodu efektívnejšie kontroly šírenia eventuálnej nákazy (COVID-19) , ktorá bude po 14 dňoch v súlade so

súčasnou legislatívou zlikvidovaná

Oznam
Kvôli nepriaznivému počasiu, sa ferrata na Martisné Hole odkladá o týždeň neskôr. 

Za pochopenie ďakujeme
KST Košeca



Pozvánka: Týždeň spoločnej turistiky "Slovenský raj" - NP
(Slovenské rudohorie)

                         Tomášovský výhľad 667m n.m.                                               Kláštorisko 760m n.m. 

Dátum konania: 22.august - 28.augusta 2021

Miesto konania: Rekreačné stredisko Turistický raj - Chata Betka ( Hrabušice ) turistické centrum 
                   Podlesok, okres Spišská Nová Ves, región Spiša

Vedúci akcie: Radovan Kolembus

Cestovné: hradené z fondov KST v Košeca

Cena ubytovania: 8eur/noc s možnosťou objednávky polpenzie v hodnote 8,90eura

 Z organizačných dôvodov, kvôli potrebe zabezpečenia ubytovania a dopravy, je vhodné prihlásiť sa v

dostatočnom predstihu najneskôr do 15.júla 2021 a to u vedúceho tohto turistického podujatia u Kolembusa
Radovana na telefónnom čísle: 0911 361 919

 

           Chata Betka 

https://www.okst-koseca.sk/info-tyzden-spolocnej-turistiky-v-narodnom-parku-slovensky-raj-slovenske-rudohorie/
https://www.okst-koseca.sk/info-tyzden-spolocnej-turistiky-v-narodnom-parku-slovensky-raj-slovenske-rudohorie/
https://www.okst-koseca.sk/info-tyzden-spolocnej-turistiky-v-narodnom-parku-slovensky-raj-slovenske-rudohorie/


POZVÁNKA: Výstup na Veľký Rozsutec (1609,7 m.n.m.) zo Zázrivej

Dátum konania: 4.september 2021 (sobota)
Čas a miesto zrazu: o 07:30h, parkovisko pred reštauráciou Motorest
Miesto konania: Veľký Rozsutec (1610 m.n.m.), krivánska časť pohoria Malá Fatra, NP Malá Fatra
Doprava: automobil
Trasa: Košeca - Zázrivá - Príslop pod Bielou - sedlo Medziholie - Veľký Rozsutec (1609,7 m.n.m.) - sedlo   

Medzirozsutce - sedlo Zákres - Príslop pod Bielou - Zázrivá -Košeca

Obtiažnosť: stredne náročná
Vzdialenosť: 12km ( prevýšenie 1 100m )
Predpokladaný návrat: okolo 18:00 hod

Z organizačných dôvodov, prosíme všetkých potenciálnych účastníkov, aby v prípade záujmu dali o svojej
účasti predbežne vedieť do štvrtku 2.septembra 2021, vedúcemu tohto turistického podujatia, ktorý je

uvedený nižšie.

Vedúci akcie: Jakuš Andrej

Všetci účastníci, tejto turistickej akcie, sú povinní dodržať platné proti-epidemické opatrenia. O
každom účastníkovi sa podľa aktuálne prijatých nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR bude
viesť evidencia, z dôvodu efektívnejšie kontroly šírenia eventuálnej nákazy (COVID-19), ktorá bude

po 14 dňoch v súlade so súčasnou legislatívou zlikvidovaná.

!!Pozor!! Upozornenie !!Pozor!!
Vzhľadom na nižší počet účastníkov, sa po vzájomnej dohode dohodli, že výstup na Veľký Rozsutec

neuskutočnia. Náhradu si spravili: Putovanie za rozhľadňami horného Považia

  

https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-vystup-na-velky-rozsutec-16097-m-n-m-tentokrat-atypicky-zo-zazrivej/


POZVÁNKA: Rozlúčka s letnou turistickou sezónou na Popradskom plese s možnosťou
výstupu na najvyšší vrchol Poľskej republiky "Rysy" (2503 m.n.m.) 

( autobusový zájazd )

Termín: 25.septembra 2021
Zraz zúčastnených: o 06:00h
Miesto zrazu: Košeca ZŠ
Odchod autobusu: o 06:10h
Destinácia zájazdu: Štrbské pleso, kataster obce Štrba a mesta Vysoké Tatry, NP Vysoké Tatry
Výstroj: turistická
Obtiažnosť: nenáročná ideálna aj pre rodiny s deťmi
Dĺžka trasy: cca 8km variant A, 19km alternatíva B

Predpokladaný plán trasy: 
Variant A: 
Košeca - Štrbské pleso - Trigan - Popradské pleso - Odbočka zimnej cesty na Štrbské pleso - Trigan - 
Štrbské pleso - Košeca

Alternatíva B: 
Košeca - Štrbské pleso - Trigan - Popradské pleso -Rázc. pri Žabom potoku - Chata pod Rysmi - Rysy 
(2503 m.n.m.) - späť

Predpokladaný príchod domov: 21:00h
Poplatok účastníka: 

• člen KST Košeca 12 eur
• člen TOM Košeca 6eur 
• ostatní 14eur

ZÁVÄZNÉ PRIHLÁSENIE SPOLU SO ZAPLATENÍM ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU JE MOŽNÉ VYKONAŤ 
DO 19.októbra 2021 a to u pána Mariána Jarníka

Dôležité upozornenie a poučenie:
Všetci účastníci, tejto turistickej akcie, sú povinní dodržať platné proti - epidemické opatrenia. O 
každom účastníkovi sa podľa aktuálne prijatých nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR bude 
viesť evidencia, z dôvodu efektívnejšie kontroly šírenia eventuálnej nákazy (COVID-19), ktorá bude 
po 14 dňoch v súlade so súčasnou legislatívou zlikvidovaná .

Vedúci akcie: Jarník Marián

https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-rozlucka-s-letnou-turistickou-sezonou-na-popradskom-plese-s-moznostou-spestrenia-formou-vystupu-na-najvyssi-vrchol-polskej-republiky-rysy-2503-m-n-m-autobusovy-zajazd/
https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-rozlucka-s-letnou-turistickou-sezonou-na-popradskom-plese-s-moznostou-spestrenia-formou-vystupu-na-najvyssi-vrchol-polskej-republiky-rysy-2503-m-n-m-autobusovy-zajazd/


Ahojte priatelia, turisti a milovníci prírody

Vieme, že netrpezlivo očakávate informácie ohľadom tohtoročnej turistiky „Okolo Červeného Kameňa“.
Zaradenie nášho okresu do červenej zóny nám rovnako ako minulý rok skrížilo plány s organizáciou

Kamenskej 25-ky. 
Zastávame názor, že príroda je tu pre všetkých. Neprináleží nám rozhodovať, kto do nej smie a nesmie

vstúpiť a tým rozdeľovať spoločnosť. 
Červenokamenský pochod sa pýši dlhoročnou tradíciou. Pre zachovanie tejto príjemnej tradície sme sa tento

rok rozhodli pripraviť trasu pre individuálnu turistiku. 
Preto, ak máte chuť, neváhajte a prvú októbrovú nedeľu 3.októbra 2021, ako je už roky zvykom, sa vydajte

objavovať krásy červenokamenskej prírody vo vlastnej réžii. Trasa bude pre Vás vyznačená, ako je
zaužívané. Z domu sa vyberte kedy chcete, s kým chcete a s čím chcete. Veríme, že si pobyt v prírode

užijete, vychutnáte si krásy jesennej prírody a domov sa vrátite pozitívne naladení.  Ak sa pri túre s niekym
stretnete, dodržujte pravidlá ochrany spojené so šírením ochorenia Covid - 19. 

Veríme, že sa Vám pripravená trasa bude páčiť a dúfame, že sa v roku 2022 opäť všetci stretneme.

Výbor KST Červený Kameň

Trasa Okolo Červeného Kameňa
Tento rok vedie pochod pod Červenú skalu k Mončekovej, ďalej cez Bohúnovú na Lipové pole,    
popod Strachoňovec ( 789m ) a ďalej na sedlo pod Kobulincom. Trasa pokračuje k Strošovskému  
močiaru odtiaľ na Polome, cez Židove kraje do Nádzemia a späť do obce Červený Kameň.





Popri pochodu bola vyznačená aj cyklotrasa



POZVÁNKA: Výstup na vrch Sokolie ( 1032m n.m. ), vrch Hrubej
Kečky (1038m.n.m.) a vrch Strážov ( 1213,3m n.m. )

   vľavo diaľke Kľak ( 1 351,6m n.m. ), vpravo Strážov ( 1 213,3m n.m. )

Dátum konania: 17.október 2021 (nedeľa)
Čas a miesto zrazu: o 06:45 hod., Košeca ZŠ

Miesto konania: Sokolie - Hrubá Kečka, CHKO Strážovské vrchy

Trasa:
Košeca (253m) - Zliechov (562m) - Sokolie (1032m) - Červíková,chata (600m) - sedlo Samostrel (756m) -

Hrubá Kečka (1038m) - Vrábľova (813m) - Čierny vrch (1068m) - Pod Strážovom (945m) - Lúka pod
Strážovom (1130m) - vrch Strážov (1213,3m) - sedlo pod Strážovom (1030m) - Zliechov (562m) –

Košeca (253m)

Obtiažnosť: stredne náročná
Vzdialenosť: 18,9km (prevýšenie 1430 m)

Predpokladaný návrat: okolo 17:00h
Výstroj a výbava: turistická
Vedúci akcie: Živčíc Anton

Všetci účastníci, tejto turistickej akcie, sú povinní dodržať platné proti-epidemické opatrenia. O každom
účastníkovi sa podľa aktuálne prijatých nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR bude viesť evidencia, z

dôvodu efektívnejšie kontroly šírenia eventuálnej nákazy COVID-19, ktorá bude po 14 dňoch v súlade so
súčasnou legislatívou zlikvidovaná.

Info: 
Neoznačený a ťažšie dostupný vrch v divočine Strážovských vrchov, asi v polovici trasy medzi Zliechovom a

Pružinou. Keďže na vrchol nevedie turistické značenie, nestretnete tu žiadne davy turistov. Zato vás čaká
túra do krásnej lokality s veľmi peknými výhľadmi



Výstup na vrch Sokolie, vrch Hrubá Kečka a vrch Strážov

vrch Sokolie (1032m)



   vrch Hrubá Kečka

   vrch Strážov 1213,3m n.m.



   vrch Kľak

   kríž na vrchu Strážov



POZVÁNKA: Okolo košeckého chotára - Za prameňom Košeckého potoka

Dátum konania: 7.novembra 2021 ( nedeľa )
Čas a miesto zrazu: o 09:00h parkovisko pred reštauráciou Motorest

Miesto konania: kataster obce Košeca

Trasa: Košeca - Hôrka - Lúčky - Obesenec - Košecká dolina - Košeca

Vzdialenosť: 14km ( prevýšenie 440m n.m. )
Predpokladaný príchod domov: okolo 15:00h

Turistická náročnosť: ľahká vhodná pre seniorov, poprípade rodiny s deťmi
Vedúci akcie: Jakuš Andrej

Bendov kríž                                              turistický posed na Lúčkach                posed Mlynček - košecká dolina

https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-obhliadka-koseckeho-chotara-za-pramenom-koseckeho-potoka/
https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-obhliadka-koseckeho-chotara-za-pramenom-koseckeho-potoka/
https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-obhliadka-koseckeho-chotara-za-pramenom-koseckeho-potoka/
https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-obhliadka-koseckeho-chotara-za-pramenom-koseckeho-potoka/


POZVÁNKA: Výstup na druhý najvyšší vrchol pohoria Bielych Karpát
„vrch Chmeľová 925m n.m.“

Dátum konania: 20.november 2021 sobota
Zraz účastníkov: o 09:00h pred budovou reštaurácie Motorest v Košeci

Miesto konanie: pohorie Biele Karpaty, okres Ilava, v obcí Vršatské (Vršatecké) Podhradie
Odchod: o 09:05h z parkoviska 

Trasa: Košeca - Ilava - Vršatské Podhradie - Chata Vršatec - rázcestie Chmeľová - vrch Chmeľová 925m n.m. -
 sedlo Chotuč - Vršatské Podhradie - Košeca

Obtiažnosť: trasa ľahká vhodná i pre deti
Vzdialenosť: približne 7km s prevýšením 500 m

Predpokladaný návrat: okolo 15:00h
Výstroj a výbava: jesenná turistická

Vedúci akcie: Gajdoš Jozef

Informácia:
Počas celého roka je možnosť navštíviť v Bielych Karpatoch aj hrad Vršatec ( v dnešnej dobe už zrúcanina )

https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-vystup-na-vrch-chmelova-925-m-n-m-v-bielych-karpatoch/
https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-vystup-na-vrch-chmelova-925-m-n-m-v-bielych-karpatoch/
https://www.okst-koseca.sk/pozvanka-vystup-na-vrch-chmelova-925-m-n-m-v-bielych-karpatoch/


Pozvánka: Mikuláš v doline 5.ročník

Zaduj, víchor! Vločky splaš!                                                                            Príď, Mikuláš, príď aj k nám,
Nech už je tu Mikuláš!                                                                                      nemusíš však chodiť sám.
Ľavá nôžka, pravá nôžka,                                                                                Vezmi si aj priateľov,
nakuknem mu do batôžka                                                                                privíta vás celý dom!
a pomôžem vybaliť.
Zaplníme celý byt!

Dátum: 5.december 2021
Miesto konania: košecká dolina

!POZOR!   Upozornenie   !POZOR!  
Oznamujeme, že na základe
súčasnej pandemickej situácie a
lockdawn „RUŠÍME“ akciu: 
MIKULÁŠ v doline!

Snáď sa nám budúci rok už podarí
zorganizovať túto akciu, na ktorú
už tak dlho čakáme!

Výbor KST Košeca



KST Košeca

praje svojím členom

Šťastné a Veselé Vianoce



Pozvánka: Štefánsky výstup na Vápeč 956m n.m.

Dátum: 26.december 2021 ( nedeľa )
Miesto konania: vrch Vápeč 956m n.m., Strážovské vrchy
Odchod účastníkov: individuálne, autobus Košeca - Zliechov o 06:55h
                                                                      Ilava pivovar - Horná Poruba 06:42h

Popis turistických chodníkov
➢ z obce Horná Poruba po červenej turistickej značke, ktorá ide z autobusovej zastávky nocovňa
➢ najľahší výstup je z obce Horná Poruba po modrej turistickej značke, ktorá sa neskôr pripojí k červenej značke
➢ z obce Kopec - chodník s tejto obce nie je značený
➢ z osady Háj, odkiaľ vedie žltá turistická značka, ktorá sa pri turistickom smerovníku „Nad Hornou Porubou“ 

spojí k ostatným turistickým značkám
➢ z Homôľky po červenej turistickej značke

!!POZOR!!POZOR!! Upozornenie !!POZOR!!POZOR!!
Vzhľadom na zhoršujúcu situáciu COVID-19 na Slovenku, KST Košeca RUŠÍ organizovanie Štefánskeho

výstupu na Vápeč! Preto bude výstup na vrch Vápeč individuálny 

Za pochopenie vám ďakujeme
Výbor KST Košeca      



Pozvánka: Silvestrovský výstup na vrch Strážov 1 213m n.m.

Dátum: 31.december 2021 ( piatok )
Miesto konania: vrch Strážov 1 213,3m n.m.,najvyšší vrch v Strážovských vrchoch

Doprava: odchod účastníkov je individuálny

Trasa: na vrch Strážov vedú viaceré trasy
✗ z obce Zliechov - sedlo pod Strážovom - Lúka pod Strážovom - Strážov ( červená turistická značka )

✗ z obce Pružina - sedlo pod Strážovom ( žltá tur. značka ) - Lúka pod Strážovom - Strážov ( červená značka )
✗ z obce Čičmany - Lúka pod Strážovom - Strážov ( červená turistická značka )

!!POZOR!!POZOR!! Upozornenie !!POZOR!!POZOR!!
Vzhľadom na zhoršujúcu pandemickú situáciu COVID-19 na Slovensku, bude Silvestrovský výstup na najvyšší vrch

Strážov ( 1 213,3m n.m. ) pre turistov individuálny

Za pochopenie vám ďakujeme
KST Dubnica          



KST Košeca
praje svojím členom

pokojného Silvestra

Chcem vám popriať veľa dobrých rozhodnutí,
ktoré prinesú radosť nielen Vám,
ale aj Vašim rodinám a priateľom.
Nech každý Váš krok v roku 2022,
Vám prinesie šťastie a pohodu

   

Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, 
požiadavky na život, meníme partnerov, 
ale nikdy nemeníme priateľov! 
Príjemné prežitie Silvestra a šťastný nový rok praje 
KST Košeca

KST Košeca
praje 

Šťastný Nový Rok 


