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60. celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov a
44. stretnutie turistických oddielov mládeže

pri príležitosti
1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

pod záštitou
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dušana Čaploviča
ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Jána Počiatka
predsedu Trnavského samosprávného kraja
Tibora Mikuša
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
Milan Ftáčnika
starostu mestskej časti Bratislava - Ružinov
Dušana Pekára
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Milí športoví priatelia, vážení hostia
teším sa, že máme na Slovensku takéto podujatia, pretože rád
vidím ľudí ako trávia čas pri športe a pohybe. Šport, aj turistika, je
vynikajúci prostriedok ako zostať zdraví a naučiť sa hodnotám, ktoré
inde nenájdeme. Teší ma, že sa nám darí udržiavať počet občanov,
ktorí sa pravidelne venujú turistike, udržiavať turistické trasy a šíriť
osvetu a myšlienku turizmu na Slovensku. Preto chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sa mohla komunita turistov
pravidelne stretávať, motivovať mladých ľudí k pohybu a organizovať
množstvo turistických podujatí.
Želám Vám, čo najviac zdolaných kilometrov a vrcholov
v našej krásnej prírode a príjemných chvíľ s turistikou.
S pozdravom
Dušan Čaplovič, v. r.

Vážení turisti a priatelia turistiky,
jubilejný 60. celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov a 44.
stretnutie turistických oddielov, ktoré sa uskutočňujú v dňoch 1. – 7. 7.
2013 v Bratislave, sú vynikajúcou príležitosťou na spoznávanie
nádherných prírodných a historických krás západného Slovenska.
Dovoľte mi, aby som Vás pri tejto príležitosti čo najsrdečnejšie pozdravil
a zároveň Vás pozval aj na návštevu zaujímavých turistických lokalít
nachádzajúcich sa na území Trnavského samosprávneho kraja, ktoré
ležia v susedstve Bratislavy. Scenéria rovinatého juhu nášho kraja
s malebnými zákutiami
Žitného ostrova postupne prechádza do
hornatých oblastí Malých Karpát s turistickými chodníkmi vedúcimi
k prírodným zaujímavostiam a historickým pamätihodnostiam.
K najvýznamnejším určite patria Jaskyňa Driny, Smolenický zámok,
či historické pamiatky v starobylej Trnave. Pre tých, ktorí voľné chvíle
radi trávia pri vode určite príde vhod návšteva termálnych kúpalísk v Dunajskej Strede, Veľkom
Mederi, Horných Salibách, Galante, Sládkovičove a v Piešťanoch, ktoré poskytujú množstvo atrakcií
a sú výbornou príležitosťou na relax a regeneráciu počas celého roka.
Veľa turistických zaujímavostí poskytuje aj Záhorie so svojimi turistickými atraktivitami. Sú to
najmä mestá Skalica, Holíč, Senica, Šaštín Stráže a známe kúpele Smrdáky, ako aj pre priaznivcov
jazdeckej turistiky známy žrebčín v Kopčanoch.
Verím, že prijmete pozvanie a v našom Trnavskom kraji sa budete dobre cítiť. Želám Vám, aby sa toto
podujatie vydarilo a aby ste si domov odniesli iba pekné zážitky a spomienky na príjemne prežité
chvíle.
Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda Trnavského samosprávneho kraja
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Milí priatelia turistiky,
je mi cťou, že môžem prevziať záštitu nad podujatiami ako sú 60. celoslovenský zraz Klubu
slovenských turistov a 44. stretnutie turistických oddielov mládeže.
Je niekoľko vážnych dôvodov, prečo je dôležité v dnešnej uponáhľanej dobe podporovať aktivity
smerujúce k návratu človeka k prírode. Svet a jeho dianie sa väčšinu dňa odohráva virtuálne, rýchlo,
bez potrebného pohybu a skutočného reálneho pohľadu na prírodu. Z histórie vieme, že rozvoj
turizmu prináša nielen pohyb, ale aj osobnostný, orientačný a tiež kultúrno-spoločenský poznávací
rozvoj. Určite si pre tento príťažlivý aspekt zvolili turistické vychádzky a výlety aj slovenskí myslitelia.
Vo svojej národno-uvedomovacej práci ich využívali aj štúrovci. Dnes nám, a najmä mladej generácii,
jednoznačne chýba aktívny pohyb a pobyt v prírode. Takisto poznávanie prírodných krás, historických
pamiatok, spoločenského a kultúrneho rozvoja reálne a nielen z našich webových stránok je veľmi
dôležité. Neoddeliteľnou súčasťou turistiky je teda vplyv na rozvoj vlastenectva a výchovu k ochrane
prírody.
Sú to dôvody, prečo ďakujem všetkým, ktorí podporujú turizmus mladej generácie vo všetkých
formách, ale aj rozvoj a možnosť pohybu strednej a staršej generácie. Verím, že tohoročný jubilejný
celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov a stretnutie turistických oddielov mládeže bude ďalším
prínosom. Želám veľa úspechov organizátorom a samotným účastníkom krásne chvíle strávené
v prírode.
Milan Ftáčnik,
primátor Bratislavy

Vážení turistickí priatelia,
Bratislava ako hlavné mesto Slovenska má možno nevýhodu, že
nie je v strede, ale na okraji našej krásnej krajiny. To bol vari jeden
z dôvodov, prečo v doterajšej histórii turistických zrazov KST Bratislavu
nenájdeme, hoci je tu silná turistická tradícia aj zázemie v množstve
aktívnych turistických odborov a klubov. Po vstupe Slovenska do
Európskej únie a Schengenského priestoru už turisticky dostupný priestor
vôkol hlavného mesta nie je vymedzený polkruhom na ľavej strane
Dunaja, už je to celý kruh. Bratislava tak už nie je na okraji, ale priamo
v centre stredoeurópskeho regiónu, kde to dýcha históriou a kultúrou. Klub
bratislavských turistov si pred dvomi rokmi otestoval sily prípravou
cyklozrazu a posmelený dobrou odozvou sa podujal pripraviť aj hlavný
letný zraz. V termíne 1.-7.7. 2013 to bude práve jubilejný, šesťdesiaty,
ktorý je zároveň aj 44.stretnutím turistických oddielov mládeže KST.
Samotné mesto ponúka útulnú, nostalgickú atmosféru výpravy do minulosti v centre starého
mesta, pohľady na panorámu podunajskej krajiny z hradného vrchu, prechádzky Horským parkom aj
náznak pobytu v kozmopolitnej metropole, ak sa vydáte na promenádu v nových urbanistických
celkoch. Rozmanité, na kultúrne pamiatky aj prírodné krásy bohaté je taktiež okolie: na slovenskej
strane Bratislavu obklopujú tri svojrázne regióny - Záhorie, Malé Karpaty a Podunajsko, ktoré sa cez
Moravu a Dunaj stýkajú s rakúskym Burgenlandom a maďarskou župou Győr-Mosony-Sopron.
Bratislava je tak východiskom pre širokú paletu pekných turistických trás s množstvom zaujímavostí,
nielen pre peších turistov, ale aj pre cykloturistov, vodákov, či vyznávačov jazdeckej turistiky. Začína
tu slovenský úsek diaľkovej trans-európskej magistrály E8 (Cesta hrdinov SNP), v lete 2012
dokončený most spája Devín a Devínsku novú Ves s habsburským zámkom Schlosshof a umožňuje
kruhovú trasu cez Hainburg. Cyklisti sa tak môžu vydať po rímskych pamiatkach ktoré nájdu v našich
Rusovciach aj v rakúskom Petronell-Carnuntum, na milovníkov dobrého vína čaká Malokarpatská
vínna cesta, na vodákov romantické meandre Malého Dunaja.
Som rád, že môžem privítať členov i sympatizantov KST a našich vzácnych hostí - turistických
priateľov z okolitých krajín nielen ako predseda výkonného výboru strešnej slovenskej turistickej
organizácie, ale aj ako predseda hostiteľskej regionálnej rady – Klubu bratislavských turistov. Verím,
že si všetci vyberiete z ponuky trás a programu ktorý sme pre Vás pripravili. Prajem svojim kolegom,
ktorí majú na starosti organizáciu, hladký priebeh podujatia, všetkým účastníkom veľa pekných
turistických zážitkov a Bratislave želám, aby ste objavili krásu jej zákutí a aj v budúcnosti ju radi
navštevovali .
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Vitajte na 60. celoslovenskom zraze Klubu slovenských turistov a 44. stretnutí turistických
oddielov mládeže v Bratislave.

Peter Perhala
predseda Klubu slovenských turistov
predseda Klubu bratislavských turistov

Vážení turisti a priaznivci KST
Klub bratislavských turistov (KBT) Vás srdečne pozýva do
hlavného mesta Slovenskej republiky, na jubilejný 60. celoslovenský
zraz Klubu slovenských turistov a 44. stretnutie turistických oddielov
mládeže, ktorý sa uskutoční po prvýkrát v histórii letných zrazov
v Bratislave.
V roku 2013 uplynie už 60 rokov od prvého stretnutia turistov,
ktoré sa uskutočnilo v roku 1954 ako I. celoslovenský zraz
organizovaných turistov na Donovaloch. Druhý ročník sa uskutočnil
pod názvom Zraz turistov SNP. Toto pomenovanie existovalo až do
roku 1990. V rokoch 1990 - 2011 ako Slovenský zraz turistov a od
roku 2012 nesie názov Celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov a stretnutie turistických
oddielov mládeže. Prvé Stretnutie turistických oddielov mládeže sa uskutočnilo počas 17. ročníka
v Zlatej Bani v prešovskom okrese.
Snahou bratislavských turistov bude pre Vás pripraviť zaujímavý program, aby ste spoznali čo
najviac kultúrnych a prírodných krás Bratislavy, ale aj Bratislavského kraja – Malé Karpaty, Dunajské
lužné lesy, vodné dielo Gabčíkovo alebo areál vodných športov – Čunovo.
Hlavným centrom zrazu budú Zlaté piesky, ktoré sú známym centrom rekreačno-športovej činnosti
Bratislavčanov.
V našom regióne sú výborné podmienky na organizovanie letných športov – pešia turistika,
cykloturistika a vodné športy nielen na Zlatých pieskoch, ale aj na rieke Dunaj a v Čunove.
V Bratislave sa začína úspešne rozvíjať aj jazdecká turistika a turistika so psom.
Tešíme sa na Vašu účasť od 1.7. – 7.7.2013
Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky,
sa rozprestiera na oboch brehoch rieky Dunaj, na úpätí Malých Karpát. Nachádza sa na území
s bohatou históriou, ktoré bolo podmienkou pre vznik prvého osídlenia už v mladšej dobe kamennej.
V Bratislave a jej okolí sa, okrem Malých Karpát a Dunaja, nachádza množstvo múzeí, divadiel,
kín, významných národno-kultúrnych pamiatok ako aj prírodných rezervácií. Z historických pamiatok
sú to: Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina (korunovačný kostol uhorských kráľov), Michalská brána s
najstarším bratislavským mostom, Academia Istropolitana – ktorú v roku 1465 založil Matej Korvín,
Stará radnica, Primaciálny palác (bývalé letné sídlo Ostrihomských biskupov), Rolandova studňa,
kostol sv. Trojice, Františkánsky kostol, kláštor Klarisiek, kostol Cyrila a Metoda, Slavín, Medická
záhrada, Grassalkovičov palác s parkom (sídlo prezidenta Slovenskej republiky).
Na sútoku riek Moravy a Dunaja, v mestskej časti Bratislava - Devín, sa na vyvýšenom brale vypína
rovnomenný hrad, ktorý patril do siete pohraničných pevností Veľkej Moravy. Za čias panovania
kniežaťa Rastislava, boli na naše územie pozvaní vierozvestovia Cyril a Metod. Od ich príchodu na
bývalé územie Veľkej Moravy v roku 863, uplynie tento rok už 1150 rokov. Neďaleko hradu sa
nachádza prírodná rezervácia - pieskový vrch Sandberg a obľúbené výletné miesto Devínska kobyla.
V Malých Karpatoch sa nachádzajú strážne hrady tzv. Českej cesty - Pajštún, Biely kameň, Dračí
hrádok, Plavecký hrad, Ostrý kameň, Dobrá Voda, Červený kameň a neskôr prestavaný Smolenický
zámok. K zaujímavostiam patrí aj vyhľadávané pútnické miesto - Marianka s krížovou cestou, prírodná
rezervácia rašeliniska Šúr, so vzácnymi biotopmi, Jaskyňa Driny a mnohé ďalšie zaujímavosti.

Jindrich Racek
predseda sekcie pešej turistiky KST
predseda organizačného štábu
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organizátor
Klub bratislavských turistov - Regionálná rada KST
z poverenia KST a sekcie pešej turistiky KST
kbt.bratislava@gmail.com, www.kbt.kluby.hiking.sk, www.kst.sk

č e s t n é p r e d s e d n í c t vo
Dušan Čaplovič – minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ján Počiatek – minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republik
Tibor Mikuš – predseda Trnavského samosprávneho kraja
Pavol Frešo – predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Milan Ftáčnik – primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Dušan Pekár – starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov
Lis Nielsen – prezidentka Európskej asociácie turistiky ERA – EWV - FERP
Peter Perhala – predseda Klubu slovenských turistov a Klubu bratislavských turistov

organizačný štáb
Jindrich Racek
Nadežda Jančárová
Dušan Valúch
Zuzana Jendželovská
Mária Kobzová
Helena Kublová
Karol Hambálek
Vladimír Ješko
Juraj Štofko
Marián Kondáš
Ján Puncochař
Andrej Vallo
Jozef Oravec
Miloslav Kubla
Ladislav Bimbo
Pavol Zajac
Katarína Martonová
Soňa Mäkká
Peter Hromada

predseda organizačného štábu
podpredseda organizačného štábu
komunikácia
prezentácia, evidencia
prezentácia, evidencia
ubytovanie, stravovanie
bezpečnostné a poriadkové zabezpečenie
dopravné zabezpečenie
zdravotné zabezpečenie
zdravotné zabezpečenie
klasifikácia
pešie trasy
pešie trasy
pešie trasy
cyklotrasy
propagácia, program zrazu
propagácia, program zrazu
medializácia
IVV
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program
Miesto zrazu: Bratislava – Zlaté piesky, hotel Plus, ZŠ Vrútocká
Termín zrazu: 1.7. - 7.7.2013
Účasť na zraze: členovia KST, KČT, ÖTK, PTTK, MTSZ, ATOM, SCK, APOLLO, BERNARD
a neorganizovaní účastníci, ktorí sa prihlásia v stanovenom termíne a uhradia účastnícke poplatky.
Deti a mládež len v sprievode vedúceho turistického oddielu mládeže alebo rodičov.
Prezencia:
- účastníkov 60. celoslovenského zrazu KST - Zlaté piesky, hotel Plus
- účastníkov 44. stretnutia TOM v priestoroch ZŠ Vrútocká
Účastnícke poplatky:
Člen KST, KČT, APOLLO, BERNARD, ÖTK, PTTK, MTSZ, ATOM, SCK
Nečlen
Mládež do 18 r. (členovia KST) vedúci TOM- min. 5 členná skupina
Mládež do 18 rokov – nečlenovia

8€
10 €
bez poplatku
4€

V cene účastníckeho poplatku je
zrazová taška, ktorá obsahuje zrazový odznak, preukaz
zápočtových ciest, účastnícky preukaz, propagačné materiály.
Zrazový preukaz oprávňuje účastníka zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných počas zrazu,
využívať priestory centra zrazu a dohodnuté zľavy.

Ubytovanie a stravovanie:

33x dvojlôžková izba
7x trojlôžková izba
2x apartmán (5 lôžk.)
Pes, mačka/deň

Cena *
osoba/ noc
10€+1,65€
10€+1,65€
7€+1,65€
5€

6x trojlôžková
20x štvorlôžková
7x trojlôžková
13x štvorlôžková
15x trojlôžková

6€+1,65€
6€+1,65€
7€+1,65€
7€+1,65€
11€+1,65€

Počet izieb
Hotel FLÓRA–Zlaté piesky

Autokemping –Zlaté piesky
Chatky jednoduch. typu**
- bez chladničky
- s chladničkou
Bungalovy***
Stanovanie –Zlaté piesky
Dospelá osoba do 70 rokov
Dospelá osoba nad 70 rokov
Mládež 12-18 rokov
Mládež do 12 rokov
Pes, mačka/deň
Elektrická prípojka/deň

Kapacita
32x2
7x3
2x5

6x3
20x4
7x3
13x4
15x3

4€+1,65€
4€
2,5€
zadarmo
3€
2€

Hotel Plus

Stravovanie
polpenzia 7€
raňajky
3€
večera
4€
Hotel FLÓRA
polpenzia – 7€
raňajky – 3€
večera
– 4€

Hotel FLÓRA
polpenzia 7€
raňajky
3€
večera
4€

20dvojizb. bytov (2+3)
9€+1,65€
20x5
polpenzia 7,50 €
Blok F - kúpeľňa, WC
13dvojizb. buniek(3+3)
9€+1,65€
13x6
raňajky
3,50€
Blok E – sprcha, WC
14dvojizb. buniek(3+3)
9€+1,65€
14x6
večera
4€
Blok G – sprcha, WC
20 dvojlôžkových izieb
8€+1,65€
20x2
Turistická ubytovňa ****
*K cene sa pripočítava daň z ubytovania/deň 1,65€ (osoby do 18 rokov a nad 70 rokov bez poplatku)
**Chatky jednoduchého typu – stôl stoličky, skriňa, spoločné soc. zariadenie 50-100m od chatiek
***Bungalovy – kuchynka, chladnička, WC, sprcha
**** Spoločné sociálne zariadenie na chodbe, v izbe umývadlo

Možnosť ubytovania od 1.7.2013
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Ubytovanie, stanovanie a stravovanie TOM:
Základná škola Vrútocká
Cena za ubytovanie:
na vlastných karimatkách
stanovanie
polpenzia
raňajky
večera

2€
2€
5€
2€
3€

Ubytovanie zabezpečíme len účastníkom, ktorí sa písomne resp. elektronickou formou v určenom
termíne prihlásia a uhradia príslušné poplatky, podľa druhu ubytovania, resp. stravovania.

V hore uvedených zariadeniach je možné objednávať ubytovanie
výhradne cez organizátora.

Termín uzávierky prihlášok: do 2.6.2013!!!
Prihlášky posielajte na adresu:
Klub bratislavských turistov, Záborského 33, 83103 Bratislava
resp. na e-mail: kbt.bratislava@gmail.com
Do prihlášky ako Variabilný symbol uveďte dátum narodenia v tvare: DDmmRRRR. Keď prihlasujete
skupinu, treba ako Variabilný symbol uviesť dátum narodenia vedúceho skupiny.
Prihláška bude zaevidovaná po uhradení zrazových poplatkov na účet organizátora.
Účet: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava č. : 11485613/0900
Storno poplatky:
Stornovanie prihlášky je možné len písomnou formou doporučenej zásielky a to len do
uzávierky prihlášok t.j. do 2.6.2013.
Pri stornovaní prihlášky do uzávierky prihlášok (dátum na poštovej príjemke) sa vracia
účastníkovi celá časť uhradených platieb. Odpočítaný bude len účastnícky poplatok, ktorý si
ponechá organizátor na úhradu vzniknutých nákladov. Storno po termíne nebude akceptované,
platba sa nevracia (riešiť vyslaním náhradníka za prihlásenú osobu).

DOPRAVA NA PREZENCIU
Autokemping Zlaté piesky:
Zo železničnej stanice Bratislava – hlavná stanica trolejbusom č. 201, resp. autobusom č. 61 alebo 74
na Trnavské mýto, tam prestup na električku č. 4 smer Zlaté piesky, výstup na konečnej zastávke
Z autobusovej stanice Bratislava Mlynské nivy autobusom č. 21, 25 alebo 78 resp. trolejbusom č. 210
na Krížnu, tam prestup (na Legionárskej) na električku č. 4 smer Zlaté piesky, výstup na konečnej
zastávke
Autom na Zlaté piesky po D1 od Trnavy – Bratislava, Vajnory – Cesta na Senec – Zlaté piesky
Autom na Zlaté piesky po D1 od Brna – odbočka Bratislava, Zlaté piesky – Cesta na Senec – Zlaté
piesky

Hotela Plus a ZŠ Vrútocká
Zo železničnej stanice Bratislava – hlavná stanica , autobusom č. 61 na Trnavskú, tam prestup na
trolejbus č 204 alebo 205 výstup na Bulharskej
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Z autobusovej stanice Bratislava Mlynské nivy trolejbusom č. 205, výstup na Bulharskej
Autom k hotelu Plus po diaľnici D1 zo smeru Trnava, odbočka Bratislava - letisko/Trnávka, Ivánska
cesta, na druhej svetelnej križovatke vpravo na Galvaniho ul., za Lidlom druhá odbočka vľavo na
Bulharskú ul.
Autom k hotelu Plus po diaľnici D1 zo smeru Brno, odbočka Bratislava – Trnávka, Galvaniho ul., na
druhej svetelnej križovatke rovno, za Lidlom druhá odbočka vľavo na Bulharskú ul.
Dôležité upozornenie:
Každý účastník sa zúčastňuje turistického podujatia na vlastné riziko. Odporúča sa, aby každý
účastník vo vlastnom záujme mal so sebou okrem osobných dokladov aj preukaz poistenca
zdravotného poistenia, Európsky preukaz zdravotného poistenia a uzavrel individuálne
komerčné poistenie.
Účastníci sú povinní dodržiavať pokyny organizátora, usporiadateľskej služby, príslušníkov
Mestskej polície v Bratislave, príslušníkov Krajského riaditeľstva Policajného zboru, členov súkromnej
bezpečnostnej služby, zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku v mieste zrazu a v ubytovacích
zariadeniach a zdržiavať sa všetkého, čo by porušovalo verejný poriadok a pokojný priebeh
podujatia.
Účastníci sú povinní strpieť úkony organizátora, usporiadateľa, príslušníka Policajného zboru,
príslušníka mestskej polície, alebo člena súkromnej bezpečnostnej služby súvisiace s porušením
povinností účastníka podujatia.
Účastníci sú povinní dodržiavať zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších
predpisov a to najmä ustanovenia § 52 - osobitné ustanovenia o chodcoch ako aj ustanovenia
§ 55 – osobitné ustanovenia o cyklistoch.
V ods. 2) predmetného § sa uvádza, že za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po
krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný
bezpečnostný odev.
V ods. 9) sa uvádza, že cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu
riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklista mladší ako 15 rokov. Táto povinnosť sa vzťahuje
aj na jazdu v obci.
Organizátor odporúča účastníkom cykloturistických trás používať ochrannú prilbu aj počas jazdy
bicyklom na mestských komunikáciách v Bratislave.
Účastníci sú povinní počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na
prírode a životnom prostredí v zmysle znenia § 415 zákona č. 40/1994 Zb. Občianskeho zákonníka.
Ďalej sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných
telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Počas konania predmetného podujatia je organizátorom zabezpečená pre účastníkov zdravotná
starostlivosť priamo v priestore športovo-rekreačného areálu Zlaté Piesky v Bratislave. Nakoľko
súčasťou tohto areálu je aj prírodné kúpalisko s krásnou veľkou vodnou plochou a plážou, kúpanie
účastníkov je na vlastné nebezpečenstvo V letnej sezóne je v areáli zabezpečená aj komplexná vodná
záchranná služba.
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r á m c o v ý p r o g r a m 60. CZ KST
4. júl 2013 štvrtok
07:00 - 20:00 Prezentácia účastníkov 60. celoslovenského zrazu KST – Zlaté piesky
10:00 - 10:30 Odchod účastníkov na trasy + individuálny program
17:00 - 18:30 Večera
19:00 - 20:00 Slávnostné otvorenie 60.CZ KST –Zlaté piesky
20:30
Slávnostné zasadnutie štábu 60. CZ KST – Zlaté piesky
5. júl 2013 piatok
06:30 - 08:00 Raňajky
08:00 – 20:00 Prezentácia účastníkov 60. CZ KST - Zlaté piesky
08:00 - 08:30 Odchod účastníkov na trasy + individuálny program
17:00 - 18:30 Večera
16:00 - 22:00 KPČ, relax, kúpanie, občerstvenie - zrazový priestor, Zlaté piesky
6. júl 2013 sobota
06:30 - 08:00 Raňajky
08:00 - 08:30 Odchod účastníkov na trasy + individuálny program
17:00 - 18:30 Večera
19:00 - 20:00 Slávnostné ukončenie 60. CZ KST a 44. stretnutia TOM – Zlaté piesky
20:00 – 01:00 Papučový bál, vatra
20:30
Slávnostné zasadnutie štábu 60. CZ KST a 44. stretnutia TOM – Zlaté piesky
7. júl 2013 nedeľa
06:30 - 08:00 Raňajky
07:00 - 09:00 Odchod účastníkov na trasy + individuálny program
09:00 - 10:00 Uvoľnenie ubytovacích priestorov

r á m c o v ý p r o g r a m 44. stretnutia TOM
1.7.2013 – pondelok
08:00 – 19:00
08:00 – 16:00
14:00 – 17:00
18:00 - 19:00
20:00 – 21:00
22:00
22:00 – 23:00

prezentácia účastníkov, ubytovanie
TOM 1 alebo individuálne výlety do okolia
hry pre TOMíkov
večera
slávnostné otvorenie 44. Stretnutia TOM
večierka
porada vedúcich

2.7.2013 – utorok
06:45 – 07:15
07:00 – 08:30
08:00 – 09:00
08:00 – 15:00
14:00 – 17:00
18:00 - 19:00
18:30 – 21:30
22:00
22:00 – 23:00

budíček
raňajky
odchod na trasy
výlety: FV 3, TOM 2 a TOM 4
turnaj vo vybíjanej
večera
spoločenské hry s IHRYSKO.SK
večierka
porada vedúcich
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3.7.2013 – streda
06:45 – 07:15
07:00 – 08:30
08:00 – 09:00
08:00 – 15:00
14:00 – 17:30
18:00 - 19:00
18:30 – 21:30
22:00
22:00 – 23:00

budíček
raňajky
odchod na trasy
výlety: FV 2, TOM 1 a TOM 3
CRAZY GAMES
večera
spoločenské hry s IHRYSKO.SK
večierka
porada vedúcich

4.7.2013 – štvrtok
06:45 – 07:15
07:00 – 08:30
08:00 – 09:00
08:00 – 15:00
14:00 – 17:30
18:00 - 19:00
19:00 – 21:30
22:00

budíček
raňajky
odchod na trasy
výlety: TOM 2, TOM 5
futbalový turnaj (chlapci), tvorivé dielne (dievčatá)
večera
slávnostné otvorenie 60. CZ KST na Zlatých pieskoch
večierka

5.7.2013 – piatok
06:45 – 07:15
07:00 – 08:30
08:00 – 09:00
08:00 – 15:00
14:00 – 17:30
18:00 - 19:00
18:30 – 21:30
22:00
22:00 – 23:00

budíček
raňajky
odchod na trasy
výlety: TOM 6
súťaž pre jednotlivcov
večera
spoločenské hry s IHRYSKO.SK
večierka
porada vedúcich

6.7.2013 – sobota
06:45 – 07:15
07:00 – 08:30
08:00 – 09:00
08:00 – 15:00
14:00 – 17:30
18:00 - 19:00
19:00 – 20:00
20:30 – 23:00

budíček
raňajky
odchod na trasy
výlety: TOM 3
CRAZY GAMES
večera
slávnostné ukončenie 60. CZ KST a 44. Stretnutia TOM na Zlatých pieskoch
diskotéka TOM

7.7.2013 – nedeľa
07:00 – 07:30
07:30 – 09:00
08:30 – 12:00
do 13:00

budíček
raňajky
individuálne výlety
opustenie priestorov školy
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pešie trasy
Akcia
P1

P2
P3
P4

P5

P6

P7

P8

P9

Trasa

Dĺžka/prevýš.

Vojenská nemocnica – pod Červeným mostom – Klanec – Kačín –
za Kačínom – Sekyl – Marianka – Klčovanice – Borinka – Pajštún –
25,9 km/ 672m
Kozlisko – Dračí hrádok – pod Dračím hrádkom – Medené hámre –
Biely kríž – Rača
Schlosshof, zámok – Devínska Nová ves – Devín, hrad – Úzky les –
21 km/ 775m
Devínska kobyla – Bočná cesta – Dúbravská hlavica – Švábsky vrch
– Jezuitské lesy – Kútiky – Mlynská dolina
Rusovce – Gerulata – Čunovské jazerá – Čunovo-trojmedzie
SK-A) – Rajka – Čunovo-hrádza – Areál vodných športov

(H-

FTVŠ UK – most Lafranconi – Jelení háj – h.p. Petržalka/Berg –
Dunajská cyklocesta (križ. s E8) –Pottenburg – Konigswarte – Berg
– Kittsee – Kopčany- vojenský cintorín
Vojenská nemocnica – pod Červeným mostom – Partizánska lúka –
Klepáč – Deviaty mlyn (križ. so ž) –Kamzík, lúka – Pod Chlmcom –
Tri duby – Spáriská – Vypálenisko – Zbojníčka – Bystrické 2 – Pod
Dračím hrádkom- križovatka s cyklochodníkom – Borinka –
Klčovanice – Marianka – Záhorská Bystrica,
Trasa IVV a Cyrila a Metoda
Dubová – Fúgelka – Pred vrchmi – Kukla – Tri kopce – Medvedia
skala – Zochova chata – Tisové skaly – Veľká Homola – Traja jazdci
– pod Srnčím vrchom – Modra námestie
Trasa IVV
Sološnica – Sološnická dolina – pod Malou Vápennou – Vápenná –
Mesačná lúka – Sklený vrch – Sklená huta-sedlo – Uhliská –
Amonova lúka – Plavecký hrad – Plavecké Podhradie
Smolenice, vlak – Havrania skala – Záruby – Ostrý kameň– Brezinky
– Čertov žľab – nad Vlčiarňou – Jahodník – Jaskyňa Driny –
Smolenice, zámok – Smolenice, bus
Trasa IVV
Vrakuňa – mohyla M.R.Štefánika – Vajnory (Zlaté piesky)

21,3 km/ 50m

21,5km/231m

21,8km/553m

20,7km/825m

22,7km/992m

21,6km/1060m

13,2km/20m

Fakultatívne výlety
FV1 najbližšia dvojtisícovka od Bratislavy, pohorie Schneeberg v Rakúsku (bus 17€)
FV2 priehrada Gabčíkovo a areál vodných športov Čunovo (bus 11€)
FV3 hrad Červený Kameň – Jaskyňa Driny (bus 11€)
Dôležité upozornenie:
FV-1 – Alpské pohorie Schneeberg (Rakúsko) je určený len pre zdatných turistov. Organizátor
odporúča účastníkom zájazdu, aby ovládali základy VhT. Z bezpečnostných dôvodov je obmedzená
kapacita na dva autobusy t.j. 80 účastníkov na deň, podľa rozpisu FV-1 počas zrazu.
Účastníci, ktorí nemajú zahraničné poistenie do hôr, si musia vybaviť poistenie do Rakúska na
Alpské pohorie Schneeberg.
FV-2 – Gabčíkovo – z prevádzkových dôvodov priehrady, budú na priehradu vyslané dva autobusy,
t.j. 80 účastníkov na deň podľa rozpisu FV-2. Ak prevádzkovateľ povolí výnimočne väčšiu návštevu,
budú účastníci zrazu informovaní priamo pri prezentácii.
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cyklotrasy

C11

Zlaté piesky - Rača - Biely kríž - Veľký Javorník - Košarisko Medené hámre - Borinka - Stupava - Moravská cyklocesta - Devín Karlova ves - PKO - Eurovea - Štrkovec - Zlaté piesky

70 km

C12

Zlaté piesky - Rača - Biely kríž - Červený kríž - Spariska - Snežienka
- Železná studnička - Červený most - Patrónka - Mlynská dolina PKO - Eurovea - Štrkovec - Zlaté piesky

43 km

C21

Zlaté piesky - Ivánka pri Dunaji - Malinovo - Most pri BA - Košariská Dunajská Lužná - Hamuliakovo - Kyselica - vodne dielo Gabčíkovo Bodíky - Vojka - Dobrohošť - Čunovo - Trojmedzie - Čunovo - most
Apollo - Zlaté piesky

120 km

C22

C23

C30

Zlaté piesky - Ivanka pri Dunaji - Malinovo - Most pri BA - Košariská Dunajská Lužná - Hamuliakovo - Kyselica - Vojka - Dobrohošť Čunovo - Trojmedzie - Čunovo - most Apollo - Zlaté piesky
Zlaté piesky - Ivanka pri Dunaji - Malinovo - Most pri BA - Košariská Dunajská Lužná - Hamuliakovo - Kyselica - Vojka - Dobrohošť Čunovo - Trojmedzie - Deutsch Jahrndorf - Pama - Kittsee Petržalka - most Apollo - Zlaté piesky
Zlaté piesky - Ivanka pri Dunaji - Mohyla M. R. Štefánika - letisko Vrakuňa - Vlčie hrdlo - Prístavný most - Most Lafranconi - Karlova
ves - Devín - Devínska Nová Ves - cyklomost cez Moravu Schlosshof - Schloss Niederweiden - Hainburg an der Donau Wolfsthal - petržalská hrádza - Prístavný most - Zlaté piesky

90 km

96 km

81 km

trasy TOM
Akcia

Trasa

Dĺžka/prevýš.

FV2

Návšteva vodného diela Gabčíkovo

FV3

Návšteva jaskyne Driny a hradu Červený kameň

C12

Zlaté piesky - Rača - Biely kríž - Červený kríž - Spariska - Snežienka
- Železná studnička - Červený most - Patrónka - Mlynská dolina PKO - Eurovea - Štrkovec - Zlaté piesky

43 km

C22

Zlaté piesky - Ivanka pri Dunaji - Malinovo - Most pri Bratislave Košariská - Dunajská Lužná - Hamuliakovo - Kyselica - Vojka Dobrohošť - Čunovo - Trojmedzie - Čunovo - most Apollo - Zlaté
piesky

90 km
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C30

Zlaté piesky - Ivánka pri Dunaji - Mohyla M. R. Štefánika - letisko Vrakuňa - Vlčie hrdlo - Prístavný most - Most Lafranconi - Karlova
ves - Devín - Devínska Nová Ves - cyklomost cez Moravu Schlosshof - Schloss Niederweiden - Hainburg an der Donau Wolfsthal - petržalská hrádza - Prístavný most - Zlaté piesky

81 km

TOM1

Mohyla M. R. Štefánika - Ivánka pri Dunaji - Vajnory

13,5km /20m

TOM2

Marianka - Záhorská Bystrica - Železná studnička

12,0km /315m

TOM3

Železná studnička - Klepáč - Lanovka - Kamzík - Koliba

9,3km /205m

TOM4

Devin - Devínska Kobyla - Dúbravka

8,1km /390m

TOM5

Devínska Nová Ves - Sandberg - Devín

4,5km /100m

TOM6

Lamač - Klanec- Železná studnička - Kamzík

6,7km /180m

turistika so psom
Sekcia turistiky so psom KBT pripravila v rámci 60.CZ KST a 44. stretnutia TOM aj stretnutie priateľov
turistiky so psom, ktoré sa uskutoční 6. júla 2013 (sobota) od 9:00 h v Bratislave, Rači – Malé Karpaty.
MODRÁ: Amfiteáter → Vypálenisko → Pánova lúka → Svätý vrch → Pod Dračím hrádkom
ŽLTÁ:
Pod Dračím hrádkom → Dračí hrádok → Pod Dračím hrádkom
MODRÁ:
Pod Dračím hrádkom → Medené hamre → Biely kríž (bufet)
ČERVENÁ: Biely kríž → Zbojnička
ZELENÁ: Zbojnička → Rača, Amfiteáter
Dĺžka trasy/prevýšenie: cca 17 km / 357m
Vedúci:
Dušan Alföldy, turistikasopsom@gmail.com

klasifikácia
Účastníci 60. celoslovenského zrazu KST a 44. stretnutia TOM
podmienky výkonnostnej turistiky po línii zápočtových ciest.
Pešie trasy pre ZC III stupňa - P1, P2, P3, P4, P5
Cyklotrasy pre ZC III stupňa - C11, C22, C30

môžu v priebehu zrazu plniť

Priebežné plnenie podmienok potvrdzujú v účastníckom preukaze vedúci trás a na záver hlavný
klasifikátor Klubu bratislavských turistov.
Klub bratislavských turistov ponúka aj plnenie podmienok na získanie Oblastného turistického
odznaku Bratislava. ZÁZNAMNÍK na získanie Oblastného turistického odznaku (v cene 1€) je možné
zakúpiť počas celého zrazu v priestore prezentácie.

