50 ROKOV
1953 - 1955
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NÍZKE TATRY DEMÄNOVSKÉ JASKYNE

1955 - 1964
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DYNAMO NÍZKE TATRY

1964 - 1989
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JASNÁ

1989 - dodnes
ZDRUŽENIE ŠPORTOVÝCH KLUBOV
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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-
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50 ROKOV

Zvykne sa tomu hovoriť aj ako mladosť staroby, aj ako staroba mladosti.
Ako sa kto cíti …

50 ROKOV

Mladí mávnu rukou – starec.
Starší povzdychnú – najlepšie roky.
Kto sa v tom vyzná?
V každom prípade je päťdesiatka dôvodom bilancovať.
Na jednej strane je to dosť dlhá doba na to, aby bolo čo, na strane druhej,
máme stále dosť síl a času naplniť svoje ciele a ideály,
ktoré sa možno behom času
(a prechodom od niečoho k niečomu a potom zase späť)
zahmlievali a vyjasňovali, odchyľovali a vyrovnávali,
ale v samej podstate ostávali vždy rovnaké
– zmysluplné využitie voľného času, radosť z pohybu, zdravie, sila, krása, …
Nuž pozrime sa prizmou rokov na zasnežené svahy, bežecké stopy,
skalnaté končiare i turistické chodníčky, ale aj na palubovky telocvične,
tu všade možno stretnúť ľudí,
ktorí doma i vo svete šíria dobré meno značky TJ či ZŠK Jasná.
Ľudí, ktorí v rôznych spoločenských podmienkach dokázali,
že kde je vôľa, tam je i cesta.
A ja im chcem za to poďakovať.

V Liptovskom Mikuláši, november 2003

Ing. Pavel Šiarnik
Predseda ZŠK Jasná

VZNIK A PREMENY
Majestát dolín, svahov, výšin i horských masívov v Demänovskej doline inšpirovali myšlienku založiť
športovú organizáciu, dať priestor a rámec športovému vyžitiu, turistike v lone prírody, organizovaniu pretekov a iných podujatí. Zámer mladých ľudí bývajúcich i pracujúcich v tejto lokalite sa podarilo realizovať
za výdatnej podpory vtedajšieho správcu Demänovských jaskýň Michala Bartku. Vo vďačnom prostredí
Demänovskej doliny sa zrodila v roku 1953 Telovýchovná jednota Nízke Tatry – Demänovské jaskyne.
Michal Bartko bol zvolený za predsedu, členmi prvého výboru TJ boli: Ľudovít Hrnčiar, Ivan Nemec, Oľga
Klocková a Rudolf Lehotský. TJ tvorili oddiely lyžovania, turistiky a stolného tenisu. V tejto zakladajúcej,
pionierskej podobe vyvíjala sa činnosť najmä v lyžiarskom oddieli do r. 1955. Súbežne s rozvojom spoločensko-výrobných oblastí a odvetví sa reorganizovala aj telovýchova a na tomto základe bola TJ NT
– premenovaná na TJ Dynamo Nízke Tatry. K pôvodným členom pribudli zamestnanci Severoslovenských
elektrární, Štátnych majetkov, Stavoindustrie a po čase i Strojárni v Liptovskom Mikuláši. TJ DNT sa dominantne realizovala v Demänovskej doline. Rozvoj cestovného ruchu, organizovanie pretekov a všeobecná
podpora štátu vytvárali aj v Demänovskej doline nové a jasné perspektívy, nové pohľady na jej osobitosti,
z ktorých sa zrodil i nový názov pre oblasť Demänovskej doliny pod názvom Jasná (Lutonský). Tento názov
si osvojila i športová verejnosť TJ a v roku 1964 bola TJ DNT premenovaná na TJ Jasná Liptovský Mikuláš.
Súbežne s týmito smermi začalo osamostatňovanie sa predchádzajúcich výrobných zložiek a tak sa TJ Jasná sformovala na mestskú TJ žijúcu z vlastných aktivít, dotácii ČSZTV, s výnimkou rokov 1977 – 1988, kedy
sa na základe dohody patronátnym podnikom stal PZCR Javorina. Zvlášť ťaživo doľahla po roku 1975 na
rozvoj TJ vynútená integrácia jej majetku do novovytvorenej Stredoslovenskej správy účelových zariadení
ČSTV. Sľúbené každoročné dotácie cca 700 000 Kčs ročne sa v priebehu 2 rokov skrátili na nulu. Adekvátnou kompenzáciou nebola ani solídna podpora športových stredísk odsúhlasených pri TJ od r. 1975/76.
S názvom TJ Jasná sa navzdory týmto skutočnostiam naša organizácia dostala na základe širokých budovateľských aktivít v Demänovskej doline, organizovaním domácich a medzinárodných podujatí a športových
výsledkov, zastúpením funkcionárov v spoločenských a telovýchovných orgánoch do širokého povedomia
doma i v zahraničí.
Významné zmeny v spoločnosti, organizácii a financovaní športu po roku 1989 si vynútili nové prístupy a riešenia, ktorým sa nevyhla ani TJ Jasná. Súbežne s vysporiadaním majetku po zaniknutej SS ÚV
ČSTV sa v júni 1991 konala na Chate Záhradky výročná členská schôdza TJ, na ktorej bol zvolený nový výbor,
prijali sa nové stanovy, ktoré dali základ vzniku nového nástupníckeho subjektu pod názvom Združenie
športových klubov Jasná, vytvoreného v súlade so zákonom samostatnými členmi – klubmi s názvom
Jasná na základe „Združovacej zmluvy“. S týmto názvom vstupuje naša organizácia aj do jubilejných 50
rokov svojej činnosti.
ÚRADOVNE A SÍDLA
TJ svoju činnosť začínala v budove Družstva Demänovských jaskýň (1953 – 1956). Ďalšími úradovňami boli budova Štátneho majetku, Strojárni, Lignoprojektu, kina Tatra, neskôr až do jesene 1979 (asanácia)
vlastná budova s dvorom pre vedľajšiu hospodársku činnosť (VHČ) na ul. 1. mája 35 zakúpená od evanjelickej cirkvi. Do konca roku 1981 TJ úradovala na prízemí terajšej budovy CK Hydrotour, ul. 1. mája 34
a sklady mala v budove neskôr asanovaného Mäsokombinátu na Štúrovej ulici. Konečne v priebehu roku
1980, 1981 prostredníctvom dotácie vrcholového lyžiarskeho športu bola postavená súčasná budova ZŠK,
neskôr dvor a garáže na ul. Vajanského 30, Liptovský Mikuláš.
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ZLOŽENIE TJ, ZŠK
Základnými subjektmi a nositeľmi športovej činnosti od založenia TJ boli: lyžiarsky oddiel (1953
- 1991), oddiel (odbor) turistiky (1953 - 1991), oddiel stolného tenisu (1953 - 1956 a 1974 - 1980),
horolezecký oddiel (1961 - 1991), oddiel ZRTV (1988 - 1991). Po roku 1992 sú to kluby: horolezecký (HK),
turistický (KST), oddiel RTVŠ, lyžiarsky klub (LK), ktorý sa rozdelením (1994) zmenil na klub bežeckého
lyžovania (KBL) a klub alpského lyžovania (KAL).
PREDSEDOVIA TJ, ZŠK:

Michal Bartko
(1953-1957)

Michal Král
(1958-1959)

Rastislav Rozbořil
(1959-1960)

Alojz Lutonský
(1960-1961)

Jaroslav Žuffa
(1961-1973,
1986 - 1991)

Ing. František Marga
(1973-1976)

Ing. Ladislav Kormaňák
(1976 - 1977)

Ing. Milan Dzúrik
(1978 -1986)

MVDr. Martin Krajčí
(1991 - 1998)

Ing. Pavel Šiarnik
(1999 - …)

TAJOMNÍK, (SEKRETÁR):
Ľudovít Hrnčiar (1992 - 1996), Ivan Majerík (1960 - 1973), Jaroslav Balco (1974 - 1976), Peter Tomčík
(1976), Jaroslav Balco (1977 - 1978), Ján Ďurica (1978 - 1982), Rudolf Macho (1982 - 1984), Jaroslav
Balco (1984 - 1985), Ondrej Kvaka (1986 - 1989), Miroslav Lobo (1989 -…)
PROFESIONÁLNI TRÉNERI:
beh: Milan Húska, Ľudovít Hrnčiar, Jaroslav Bugáň, Pavel Ševčík
zjazdári: Ladislav Zacharides, Peter Ftorek, Július Kmeť, Milan Medla, Mgr. Tibor Lehotský, Mgr. Jaroslav Melich, Mgr. Zoltán Lukáč, Mgr. Ján Dubovský, Ivan Iľanovský
lekári TJM: zjazdári - MUDr. M. Krajčí, bežci - MUDr. J. Špánik, SVŠ - MUDr. M. Petr, funkciu
metodikov vykonávali: Jaroslav Fleiberk m. š. (1977), Mgr. Tibor Lehotský (1980 - 1982), Peter Ftorek
ADMINISTRATÍVNE PRACOVNÍČKY TJ:
Eva Didová (do 1974), Dana Múranicová (1975), Alena Ježková (do 1984), Dana Plchová (od 1978),
Iveta Iľavská (od 1984) Jela Kmeťová –plaváreň (1993 - 1998)
VEDÚCI VHČ:
Rastislav Rozbořil (do 1975), Ing. Kollár (do 1977), Ján Brezina (úväzok), Ing. Miloš Žuffa (1986 1990), Miroslav Lobo (od 1991 …)
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VÝZNAMNÉ AKCIE A OCENENIE
Prvou akciou pre členov TJ Jasná bolo podujatie k oslavám 20. výročia založenia TJ (6. X. 1973) v zotavovni ROH SNP v Demänovskej doline. S posolstvom ju otvorili športovci TJ i funkcionári družobnej TJ
Ostroj Opava. Ocenená bola práca funkcionárov, športovcov i podporovateľov TJ Jasná. Význam a úspechy
TJ Jasná si pripomenuli členovia k 25. výročiu TJ pekným turisticko-spoločenským podujatím dňa 19. IX.
1978 – v prírode na Lúčkach, zakončeným večer v zotavovni ROH SNP v Demänovskej doline. K výročiu boli
vydané vlajky, odznaky a brožúra „Skromne k cieľu“, ktorú zostavil Peter Tomčík.
Akcia k 30. výročiu založenia TJ, v réžii lyžiarskeho oddielu sa konala za krásneho počasia na Lúčkach
v Demänovskej doline. Každý oddiel si pre členov pripravil športové podujatie. Pri spoločnom posedení sa
členovia stretli večer v hoteli Liptov. K výročiu boli vydané vlajky, odznaky a bulletin. V roku 1986 bol TJ
Jasná udelený titul „Vzorná telovýchovná jednota“.
40. výročie založenia TJ si všetci dospelí členovia klubov a funkcionári pripomenuli slávnostným podujatím v októbri 1993 v konferenčnej miestnosti Mestského úradu v Lipt. Mikuláši. Ocenení boli dlhoroční
aktívni členovia a funkcionári. Schôdza bola zakončená spoločenským večerom vo vestibule Mestského
úradu.

40. výročie TJ ZŠK, okt. 1993
Zľava: J. Volko, V. Rázus, J. Žuffa, M. Hollá, Ing. J. Pardel, Z. Margová

40. výročie TJ ZŠK
Odovzdávanie čestných uznaní členom horolezeckého klubu

Odovzdávanie čestných uznaní:
P. Ftorek, J. Hubáček, MVDr. M. Krajčí, P. Kráľ, P. Elíz, K. Šlachta
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Osobitne príjemné bolo stretnutie a udelenie štatútu „Zaslúžilý člen ZŠK“ pre historicky najvýznamnejších žijúcich športovcov a funkcionárov dňa 5. IV. 1997 v hoteli Stavoindustrie v Lipt. Mikuláši. Štatút
oprávňuje zúčastniť sa na všetkých akciách a využívať bezplatne všetky výhody v ZŠK.
Ocenenie za organizátorskú prácu prevzali: P. Tomčík, J. Žuffa, prof. I. Benko, Ing. F. Marga, Ing. M.
Dzúrik, MVDr. M. Krajčí, Ing. I. Cibák, M. Holá, Ing. P. Korman, Ing. J. Pardel, V. Rázus, M. Lobo, R. Macho, J.
Chrapčiak, P. Ftorek, L. Zacharides, Ing. E. Mareček, Pavel Král, Ing. P. Šiarnik, za športové výsledky: Ľ. Hrnčiar,
M. Sabaka, V. Trizna, J. Klamár, A. Matejbusová – Šúleková, Ing. M. Šiarnik, M. Cuninková m. š. , Vl. Zajden,
A. Droppová m. š. , D. Matošová, P. Reitmayer, J. Gažík, J. Vach, I. Pacák, M. Hojstričová, E. Medzihradská,
Mgr. P. Petrová, P. Jurko, Mgr. Ľ. Milanová, D. Elízová, Z. Rázusová, Z. Smerčiaková, S. Chrapčiaková.
45. výročie založenia si ZŠK Jasná pripomenula slávnostnou schôdzou pozvaných členov v reštaurácii
Vrbica 29. V. 1999, kde si kluby na paneloch zdokumentovali svoju činnosť.

Stavoindustria - udeľovanie štatútu zaslúžilý člen ZŠK.
Sprava: I. Mareček, I. Zacharidas, M. Sabaka, V. Zajden, Šúleková, J. Klamár, M. Hojstričová, Ľ. Milanová

VÝSTAVBA A PREVÁDZKA ZARIADENÍ
V päťdesiatych rokoch sa štát významne podieľal na financovaní cestovného ruchu i športu. Výkonnostný a vrcholový šport, ktorý si predsavzala podporovať TJ DNT, TJ Jasná, ZŠK Jasná, vyžadoval a vyžaduje
budovať , rozvíjať a udržiavať prevádzku vlastných zariadení a zabezpečovať iné aktivity. V päťdesiatych
rokoch si TJ DNT vytvorilo vlastné hospodárske zázemie, orientované hlavne na výstavbu telovýchovných a
športu slúžiacich zariadení. Prvým vedúcim vedľajšej hospodárskej činnosti bol Slavomír Rozbořil, aktívny
športový činovník. VHČ prostredníctvom vlastných zamestnancov a zariadení, pracovníkov iných organizácii a brigádnikov vytvorili rad prospešných zariadení:
a. Pre účely mimo TJ DNT a Jasnú – lyžiarsky mostík na Lúčkach, lavínové zábrany na Chopku, slalomový
svah v Demänovskej doline, dom Horskej služby na Čertovici, výsadba kosodreviny v Nízkych Tatrách,
zachytené pramene v Demänovskej doline, prístrešky na hrebeni Nízkych Tatier, kanalizácia v Demänovskej doline, výstavba chodníkov v Demänovskej doline a Jánskej doline, zjazdovky na Opalisku,
káblovanie ku vlekom Interhotelov, turistická zjazdovka pod Derešmi a iné.
b. Pre účely TJ – VL-200 Nicovô, VL-200 Záhradky, VL-200 Lúčky, vlek Transporta 1000 m Otupné a Lipt.
Ján, 800 m - Slalomový svah, umelá bežecká trať pri Závodoch 1. mája L. Mikuláš, bežecké trate okolo
Vrbického plesa, zjazdové a slalomové trate v Demänovskej doline, výstavba a prístavba Chaty Záhradky, zariadenie hospodárskeho dvora, nákup áut, ratraku, drevárska dielňa pre účely VHČ.
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Dňa 1. X. 1975 bola VHČ TJ Jasná integrovaná do novovytvorenej Stredoslovenskej správy účelových
zariadení (SS UZ ČSZTV). Riaditeľom sa stal Ing. Kormaňák. V rámci TJ bol zostávajúcimi aktivitami poverený Ing. Kollár (do r. 1977). TJ Jasná sa ocitla bez možnosti priamo podporovať šport a zabezpečovať vlastnú
existenciu. Strata VHČ bola riešená zriadením „Stavebnej komisie“, ktorú na dobrovoľnej báze do roku 1986
úspešne viedol Ing. J. Pardel. Vytýčila si dlhodobý program, ktorý v základných bodoch obsahoval: v akcii
Z dobudovať a využívať bungalowy Záhradky, postaviť výkonný vlek na Záhradkách, pripraviť a postaviť
budovu TJ, dvor a garáže, brigádnické akcie v Demänovskej doline a iné, s konečným cieľom obnoviť VHČ.
Akcie sa zrealizovali a v roku 1986 sa prijal Ing. M. Žuffa ako platený vedúci VHČ.
BUNGALOW ZÁHRADKY
– TJ Jasná sa v akcii Z významne brigádnicky a projekčne podieľala na dobudovaní 2 bungalowov
Záhradky (pri turistickej zjazdovke). Jeden slúži Okresnému úradu, druhý pre účely TJ a klubov až do roku
1995, kedy bol daný do nájmu manželom Klamárovcom. O dobudovanie bungalowu sa najviac zaslúžili:
Ing. Dzúrik, Ing. Pardel a MVDr. Krajčí, ktorý organizoval rozsiahlu brigádnickú činnosť. LO si pristavil (1978
- 1980) z vlastných zdrojov skladové a manipulačné priestory pre pretekový materiál a prípravu lyží. Bungalow bol odovzdaný obecnému úradu Demänovská dolina dňa 1. IV. 2002.
CHATA ZÁHRADKY
– bola vybudovaná podľa projektu arch. Cuninku prostredníctvom VHČ a brigádnickej činnosti turistického a lyžiarskeho oddielu. Chatárom do r. 1972 bol Vilo Benko, v rokoch 1972 – 1997 Jozef Klamár
s manželkou. Do integrácie chatu intenzívne využívala TJ a kluby pre svoje aktivity v Demänovskej doline.
V roku 1977 bola cez SS ÚZ ČSZTV renovovaná a r. 1991 po zrušení SS ÚZ vrátená do majetku ZŠK Jasná,
ktoré ju prevádzkovalo do roku 1995, kedy bola daná do nájmu manželom Klamárovcom a v r. 1998 p.
Ing. Jašicovej.
KÄSBOHRER
- bol jedným z prvých vozidiel na úpravu tratí v Demänovskej doline. Pri nočnej úprave zjazdovky
začiatkom februára 1992 na Konskom Grúni havaroval. Pri havárií zahynul vodič Jozef Bayer. Stroj vyzdvihli
pomocou vrtuľníka i osobne členovia HS v Demänovskej doline a HK Jasná. Takmer nepojazdné vozidlo
bolo zásluhou M. Loba - sekretára ZŠK a P. Kráľa ako i ďalších členov LK spojazdnené a slúži doteraz v stredisku Podbreziny.
BUDOVA, DVOR, GARÁŽE
Existencia ZŠK i ďalšia činnosť športových stredísk závisela od podmienok, ktoré mala TJ Jasná vytvoriť
pre výkonnostný a vrcholový šport. Riešením mala byť trvalá budova s priľahlým športovým areálom, buď
v mieste vodného slalomu, alebo v areáli Lodenica - zimný štadión - sokolovňa a priľahlé pozemky. Bol
vypracovaný projekt stavby TJ Jasná slúžiacej ako administratívna budova TJ a prevádzková časť pre potreby vrcholového športu (ubytovňa, sklady, metodický kabinet, ap.) cca na 10-15 rokov. Montovanú stavbu
vyfinancoval Vrcholový sport lyžování Praha. Z Čiech boli dovezené aj unimo-bunky. Stavba sa dokončila
v priebehu roku 1981. V zápätí bol dobudovaný dvor a zastrešenie 3 veľkých garáží, ktoré postavila SS ÚZ.
Malé garáže sa postavili cez ZŠK r. 1994 - 1995 pri likvidácii budovy SS ÚZ ČSZTV oproti budove ZŠK. O
výstavbu areálu TJ sa zaslúžili hlavne: J. Žuffa, Ing. J. Pardel, MVDr. M. Krajčí, Ing. M. Dzúrik, J. Ďurica, M.
Lobo, J. Fleiberk, R. Macho, M. Medla, V. Jánoš. Budova a garáže boli do r. 1991 využívané pre potreby TJ a
vrcholového športu (ubytovňa, sklady, kancelárie, garáže) a všetkých oddielov. Po zrušení stredísk, horné
poschodie slúži pre sekretariát ZŠK a kancelárie klubov, dolná časť ako turistická ubytovňa a druhá časť ako
skladové priestory klubov. Časť budovy, garáže a dvor sa využívajú aj pre účely VHČ.
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VLEKY A INÉ OBJEKTY
Transporta Chrudim Otupné – Koliesko, Slalomový svah, Lipt. Ján, stolárska dielňa, autodoprava a
bežecké trate sa po integrácií do TJ už nevrátili. Výrub v Otupnom je využitý pre trasu štvorsedačky, na

Budova TJ vo výstavbe r. 1980
Miesto staveniska.

Budova TJ vo výstavbe r. 1980
Unimobunky

trase vleku „slalomák“ je zalomený vlek Záhradky – Priehyba, vlek v Lipt. Jáne bol daný TJ Štart Lipt. Ján.
Bežecké trate boli zdevastované výstavbou v Demänovskej doline a teraz v správe urbárov je ich čiastočná
prevádzka možná len na základe dohôd a aktivít KBL resp. ZŠK Jasná.
Vlek F-12 Záhradky – bol postavený r. 1981 na mieste VL-200 resp. EPV-300 na Záhradkách cez stavebnú
komisiu TJ, aktivitou J. Ďuricu, pracovníkov p. Javorina a organizovanou brigádnickou činnosťou v
réžii predsedu LO. Vlek bol prevádzkovaný výlučne pre potreby LO (TJ) do leta 1987, kedy musel byť
demontovaný pri rozširovaní zjazdovky č. 1. Demontáž vykonali pracovníci Javoriny, pomocné práce a
uloženie vleku (Iľanovo) členovia LO. Vlek teraz slúži v stredisku Podbreziny.
Vlek EPV-300 – slúžil pre LO do r. 1981 na Záhradkách, v zime r. 1986 -1989 na Háji Nicovô a r. 1990 - 1991
opäť na Záhradkách ako predĺženie vleku T-10 zapožičaného od p. Javorina a postaveného r. 1988 na
Záhradkách v réžii LO. Vlek T-10 bol vrátený, EPV-300 delimitovaný v r. 1995 do LK Jasná. Po prevádzke, paralelne s vlekom F-12 na Podbrezinách r. 1996, 1997 bol demontovaný.
Vlek H-130 Záhradky – bol postavený r. 1990 prostredníctvom VHČ TJ Jasná, brigádnickou činnosťou
všetkých klubov ZŠK a pracovníkmi podniku Javorina. Vlek bol do
r. 1996 prevádzkovaný cez ZŠK
Jasná, kedy sa vybudovalo i osvetlenie svahu, vylepšené r. 1998. Od
r. 1996 je zmluvne daný každý rok
do prenájmu najprv SKI Jasná,
teraz Jasná Nízke Tatry, a.s..

Brigáda Záhradky - výstavba vleku EPV - 300 r. 1977
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Lyžiarske stredisko Podbreziny - Zámer P. Ftoreka a MVDr. M. Krajčího z osemdesiatych rokov bol úspešne
realizovaný v r. 1992/93 aktívnym prístupom vedenia ZŠK (MVDr. Krajčí, Lobo), podpory mesta (MUDr.
Slafkovský), majiteľov pozemkov p. Okoličányho a iných užívateľov vo Vitálišovciach a poslancov MZ.
V priebehu roka 1993 boli zariadenia uvedené do prevádzky. Stavebný dozor vykonával Ing. Korman.

Výstavba vleku na Podbrezinách 1993

Plaváreň a telocvičňa: Objekt stavala SS ÚZ ČSZTV. Telocvičňa pri plavárni bola pôvodne stavaná pre účely
TJ Jasná. Roku 1990 však celý objekt prešiel do majetku SZTK s nejasnou perspektívou jej prevádzky.
Úsilím vedenia ZŠK a mesta (MVDr. Krajčí, Lobo, MUDr. Slafkovský) sa podarilo celý chátrajúci objekt
získať od 1. VII. 1993 do užívania ZŠK Jasná za primeranej finančnej podpory mesta. ZŠK získala stánok, ktorý bol využívaný športovcami všetkých klubov, formou voľných vstupov do objektu aj ostatnými členmi ZŠK Jasná. Plaváreň slúžila hlavne občanom mesta. Počnúc rokom 1999, vypovedaním
užívacej zmluvy zo strany SZTK, prešla plaváreň pod správu mesta a ZŠK stratila spomínané výhody.

VRCHOLNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA TJ, ZŠK
Podujatia bytostne späté s činovníkmi a menom TJ Jasná, ktoré prerástli národnú úroveň, boli lyžiarske preteky v Demänovskej Doline „Beh okolo Vrbického plesa“ a „Veľká cena Demänovských jaskýň“
– VCDJ. 10. ročníkov behu okolo Vrbického plesa organizovali: Peter Tomčík, Ján Diačik, Ondrej Fogel,
Vojtech Rázus, JUDr. Vl. Tarnócy, Rudolf Plaček, manželia Medveďovci.
Výborné výsledky a medaile na nich získali: Št. Harvan, Št. Olekšák, M. Húska, Ľ. Hrnčiar, L. Divald,
M. Sabaka, V. Trizna, J. Klamár, … Pekná tradícia a meno týchto pretekov končí po roku 1969, keď bolo
výkonnostné bežecké lyžovanie delimitované do Lipt. Hrádku (stredisko), výstavbou kvalitných bežeckých
tratí na Štrbskom Plese pre MS 1970 i postupnou devastáciou bežeckých tratí v Demänovskej doline nekoordinovanou výstavbou.
V reminiscenciách na VCDJ, ktorej 50-ročnú históriu (1939 - 1989) spracoval prof. Benko a kolektív
v samostatnej publikácii, sme z úcty k nášmu podielu na význame týchto pretekov povinní zdokumentovať
výsledky pretekárov TJ-ZŠK a jej organizovanie aj po roku 1989. Do roku 1953 VCDJ usporiadali činovníci
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Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL), neskôr
TJ Sokol Partizán a Iskra Lipt. Mikuláš. Po založení,
počnúc 15. ročníkom, preberá štafetu usporiadateľa naša
TJ Nízke Tatry – Demänovská dolina a tým sa dlhodobo
začína písať nová história VCDJ. Do roku 1961 sa
tieto preteky vyhodnocovali len ako súťaž mužov
v zjazde, do roku 1966 ako súťaž mužov v alpskej
kombinácii (Sl+zjazd) a po tomto roku, počnúc
27. ročníkom VCDJ i kombinácia ďalších disciplín
(slalom, OS) už ako medzinárodné preteky. Práve
týmto ročníkom sa začínajú významnejšie presadzovať i pretekári TJ Dynamo Nízke Tatry. Na 4.
mieste sa umiestnil P. Ftorek, preteky žien vyhrala
M. Cuninková. O rok neskôr sa celkove na 2. mieste
Putovná cena VCDJ
(Sl+OS) umiestnil Vl. Zajden a J. Nahálka bol v OS
tretí. V ďalšom jubilejnom 30. ročníku preteky žien
znova vyhrala M. Cuninková. 34. ročníkom VCDJ (1973) sa začali súťaže európskeho pohára EP -´73,´75
,´76,´77,´78,´80,´81,(´89), Majstrovstvá Európy
juniorov (MEJ-74´) a MSJ –´85, svetového pohára
SP -´79,´82,´84 (ženy), ´90. Medzitým sa konali
medzinárodné M-ČSSR. V konkurencii európskej a
svetovej mužskej i ženskej špičky ako boli Radiči,
Stenmark, bratia Mahreovci, Amplatz, Fournier,
Strolz, …, žien Hessová, Pelenová, Epleová, Wachterová, Zurbriggenová, sa z pretekárov TJ presadil 3.
miestom v OS EP ´80 I. Pacák.
Na MSJ ´85 bola v trojkombinácii E. Medzihradská 6-ta a Ľ. Milanová 9-ta. V 44. ročníku bol I. Gažo
druhý, 46. , 48. roč. a 53. roč. VCDJ vyhral P. Jurko a v
49. roč. VCDJ bol B. Surový na 4. mieste a 59. ročník
vyhral A. Prevuzňák. Vysoká vážnosť i náročnosť
technickej prípravy (bez zasnežovania) bolo možné
Peter Florek na VCDJ 1966
zvládnuť len obetavou prácou dobrovoľných i profesionálnych členov TJ s podporou prostriedkov a ľudí vlastnej VHČ, Horskej služby NT-S a od roku 1975 SS
ÚZ ČSZTV a samozrejme zaangažovanosti telovýchovných, štátnych a straníckych orgánov, podnikov, ich
záruk a finančnej pomoci. V rokoch 1989 -1991 bol v Jasnej absolútny nedostatok snehu EP-´89 a SP-´90
sa neuskutočnili aj na pozadí vážnych celospoločenských zmien r. 1989. SS ÚZ bola rozpustená. Stranícke,
telovýchovné i štátne orgány stratili vplyv, určovali sa iné priority. Telovýchova nemala dostatok finančných prostriedkov, zrušili sa športové strediská.
V tejto nepriaznivej konštelácii, však nové vedenie ZŠK Jasná (´91) zmobilizovalo svojich členov, vlastné prostriedky a za viac-menej skromnej sponzorskej podpory napr. Kožiarske závody, Robstav, Pozemné
stavby, Závody 1. mája, mestský úrad, firma Jaroslava Nahálku, Ďumbier, PD Lipt. Ondrej, … a hlavne
finančnej podpory Zväzu lyžovania Praha, ZŠK zorganizovalo 10. -16. II. 91 - 52. ročník VCDJ ako M-SR a
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v apríli i M-ČSFR dospelých, historicky so štartom na vrchole Chopka (nedostatok snehu). O rok neskôr 11.
-16. II. ´92 boli usporiadané 1. medzinárodné majstrovstvá ČSFR juniorov (S, OS, Sl, zjazd) a 8. -9. III. 92 i
53. roč. VCDJ (S, OS) ako Tatra Turné FIS s pokračovaním VCS vo V. Tatrách a potom v Poľsku.
Obdobne ako Tatra Turné bol uskutočnený aj 54. roč. VCDJ-FIS 12. -14. III. 93 v súčinnosti s 38. roč. VCS.
TD FIS prirovnali športovo-technickú úroveň pretekov k úrovni EP. Na požiadavku a termíny FIS pripravilo
ZŠK Jasná 55. a 56. roč. VCDJ na trati FIS ako preteky v zjazde. Neuskutočnili sa pre nedostatok snehu.
Rozporuplné pozície zaujali SKI Jasná i ÚAD SLZ, ktorý 57. roč. VCDJ (2xSG) napriek žiadosti ZŠK nepridelil.
55. roč. VCDJ sa uskutočnil po napadnutí snehu v marci ako náhradné preteky FIS 2x slalom a 56. ročník
v rámci EP UNI FIS na trati č. 7. ZŠK usporiadalo na Záhradkách medzinárodné preteky FIS telesne postihnutých a o rok neskôr EP FIS (S, OS) na Podbrezinách (´95). Ďalšie ročníky VCDJ už organizoval s podporou
ÚAD SLZ odčlenený LK Jasná ako študentské UNI FIS. Po roku 2000 sa podujatie degradovalo na národné
preteky žiakov.
Na úspešnom zvládnutí 35 ročníkov VCDJ (1954 - 1989) sa z členov TJ resp. LO najviac pričinili: JUDr.
Vl. Tarnóci, R. Rozbořil, prof. I. Benko, J. Diačik, Ing. F. Marga, J. Žuffa, I. Majerík, M. Holá, P. Ferenčík, Ing.
L. Kormaňák, Ing. I. Cibák, Ing. M. Dzúrik, V. Staroň, P. Tomčík, Z. Margová, V. Rázus, MVDr. M. Krajčí, Ing. J.
Janky, G. Pirkovská, T. Kormanová. Z nečlenov J. Kresák (HS), Ing. A. Lucinkiewicz (Správa jaskýň), G. Špirko,
O. Fogel, Ing. V. Dobeš, J. Blažek, MUDr. J. Čajka, J. Ťapajna.
Najviac práce po roku 1990 v organizačnom výbore 6 ročníkov VCDJ a ďalších pretekov odviedli J.
Žuffa, I. Majerík, Ing. P. Korman, Ing. E. Mareček; MVDr. M. Krajčí (ako riaditeľ pretekov). R. Macho, Ing. J.
Pardel, G. Pirkovská, V. Rázus v organizačnej oblasti, Ing. I. Cibák, Ing. Ganoczy, J. Hubáček, Ing. K. Šlachta,
M. Kňava a ďalší na rozhodcovskom úseku, Jozef Mikuláš, M. Medla, J. Dubovský, P. Elíz a ďalší pri príprave a
stavbe tratí a sekretariát ZŠK - M. Lobo, I. Ilavská, D. Plchová. Významný podiel na úspešnosti mali náčelníci
vlekov Jozef Slabý – Javorina a Ján Novák – Interhotely, ústretovosť členov HS NT - S i OÚNZ hl. v osobe
MUDr. Miroslava Petra.

VCDJ 53. ročník

Významný funkcionári VCDJ:
I. Majerík, J. Žuffa, MVDr. M. Krajči, Ing. I. Mareček

V roku 1998 sa ZŠK Jasná prostredníctvom VHČ zapojili v areáli Záhradky do prípravy Svetovej zimnej
univerziády r. 1999. Nemalým podielom prispeli pri výstavbe zasnežovania trate č. 1 a FIS, pri úprave
zjazdových tratí a iných rekonštrukčných prácach. Tieto atribúty vrátili načas ZŠK do obdobia, kedy mala
v Demänovskej doline významné postavenie a nemalou mierou prispela i naplnením jej cieľov. Podobné
aktivity ZŠK vyvíjalo pri príprave svetového pohára žien organizovaného SLZ v decembri 2000, ktorý sa
však neuskutočnil pre nepriaznivé snehové pomery (61. roč. VCDJ).
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TJ-ZŠK Jasná, jej kluby a členovia významne a historicky prispeli k sláve VCDJ a športovým aktivitám
v Demänovskej doline. V súčasnosti sa vytvorili podmienky pre stabilné konanie vrcholných zjazdových a
iných športových podujatí. Šance má znovu i bežecké lyžovanie. Budúcnosť ukáže, či na tomto hnutí bude
významne participovať a z neho získavať ZŠK Jasná a jej kluby. Morálnou povinnosťou lyžiarov i ZŠK je
vrátiť sa znova úspešne do oblasti Demänovskej doliny, kde je ich kolíska a majú tam ešte svoje zariadenia
a zázemie.

Svetový pohár - cieľ, Jasná - Koliesko

LYŽIARSKY ODDIEL, KLUB A JEHO ČINNOSŤ OD ROKU 1953
Lyžovanie otváralo cestu, udávalo smer rozvoja a šírilo slávu Demänovskej doliny, kde sa zrodila i naša
TJ – ZŠK Jasná.
Činnosťou, výsledkami i materiálnym prínosom bol a je lyžiarsky oddiel – klub od začiatku existencie
TJ - ZŠK Jasná jednoznačne nosným útvarom a jeho členovia významne prispeli k jej sláve a menu, ktoré
rezonovali v rámci bývalej ČSSR, v zahraničí ale i v samostatnej SR po roku 1992.
Hlavne z lyžiarskych aktivít TJ žila, žije a pri zodpovednom prístupe ešte dlho môže žiť. Lyžiarsky oddiel, od roku 1991 klub, združoval od svojho začiatku zjazdové a bežecké lyžovanie až do
31. V. 1994, kedy sa rozhodnutím výročnej členskej schôdze rozdelili na zjazdový a bežecký klub.
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A. PREDSEDOVIA:
V začiatkoch činnosti TJ sa lyžovanie organizovalo riadením centrálneho výboru TJ Nízke Tatry. Koncom
päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov výbor oddielu viedli Rudolf Plaček a Ján Diačik. Predsedami
oddielu boli od r. 1973 Ing. František Marga, od r. 1977 Ing. Milan Dzúrik, od r. 1980 Ing. Pavel Korman,
od r. 1989 MVDr. Martin Krajčí, od r. 1990 MUDr. Alexander Slafkovský, od r. 1993 Ing. Imrich Mareček,
od r. 1994 PaeDr. Miroslav Jurečka. Bežci si na členskej schôdzi ustanovili Klub bežeckého lyžovania (KBL).
Predsedom sa stal Ing. Ján Kmetóny. Zjazdárov pod pôvodným názvom LK od r. 1995 viedol Jaroslav Španko a od r. 1996 Mgr. Zoltán Lukáč. Od r. 1996, kedy vznikol nástupnícky Klub alpského lyžovania (KAL), ho
vedie Ing. Imrich Mareček.
B. VÝBOR LO, LK, KBL, KAL:
Po r. 1972 sa prostredníctvom trénerskej rady (TR) formovali noví funkcionári a v osemdesiatych rokoch výbor LO stabilizoval svoju činnosť v 4 oblastiach: výchovnej (podpredseda), organizačnej (tajomník),
hospodárskej (hospodár), športovo-technickej a činnosti TR. Od tohto systému sa začalo upúšťať po r. 1988
a rozdelení na KBL a KAL. Výbor KAL je t. č. 5-členný s funkciami: predseda (Ing. I. Mareček), podpredseda
pre šport (Mgr. J. Dubovský), hospodár (P. Prevuzňák), sekretár (K. Krasuľová), člen (J. Droppa), predsedom
revíznej komisie (MVDr. M. Krajčí). V orgánoch ZŠK klub zastupujú Ing. I. Mareček, P. Prevuzňák, MVDr. M.
Krajčí. LO a LK sa od roku 1974 až do rozdelenia riadili koncepčne podľa „Jednotného systému výchovy pretekárov a činnosti“. Používali zariadenia TJ, ktoré sami prevádzkovali (malé vleky, autá, šport. materiál,
…) alebo zdarma a prednostne využívali (budova, garáže, veľké vleky, autobus, plaváreň, …).
C. TRÉNERSKA RADA:
Začala koncepčne pracovať pod vedením MVDr. M. Krajčího (do 1980), neskôr J. Kmeťa (1982), P.
Ftoreka, Mgr. T. Lehotského, Mgr. J. Melicha (1993) a Mgr. Z. Lukáča (1994). Úloha TR sa postupne prestala
využívať. Predsedov TR nahradili a organizáciu družstiev prevzali profesionálni tréneri P. Ševčík (beh)
a Mgr. J. Dubovský (zjazd).
Reprezentační tréneri ČSSR: L. Zacharides (1971 – 1975), M. Medla (1987 - 1988), SR: Mgr. J. Dubovský
(1999 - 2002)
Profesionálni tréneri: viď stať „50 rokov TJ“
Dobrovoľný tréneri II. tr. : zjazdári – prof. Benko, MVDr. M. Krajčí, Mgr. K. Boráň, J. Krajčí, prof. K. Špánik,
PaeDr. M. Mertoš, Š. Hošala, V. Jánoš, J. Bőhmer, Ing. J. Janky, D. Medla, J. Mikuláš
Bežci – M. Sabaka, V. Trizna, Ing. M. Šiarnik, E. Štrkolcová, A. Trnovská
Dobrovoľní tréneri III. a IV. tr. : zjazdári – M. Bartonek, D. Antol, J. Duchovný, Ing. M. Brtáň, O. Šlachtová, J.
Bohuš, M. Iľanovský, P. Cuker, I. Mareček, J. Chrapčiak, Ing. J. Borsík, Ing. J. Kapsiarová, M. Kořínek, M.
a P. Král, D. Nahálka, MUDr. A. Slafkovský, E. Rázusová, Ing. I. Hujík, Ing. St. Jurečka, MUDr. K. Antolová,
Mgr. J. Boráňová, Dr. J. Bělka, E. Bláhová, P. Bačík, J. Garaj, J. Španko, M. Petruf, M. Krasuľa, K. Krasuľová, I. Cibáková, B. a M. Krajčí, Zl. a P. Marečkovci
Bežci – Ing. P. Šiarnik, Ing. Vl. Šiarnik, Ing. J. Janiček, M. Hudecová, D. Širicová, P. Grieš, T. Sabaka, M.
Sabaková, J. Hýll, Ing. J. Kmetóny
D. KVALIFIKÁCIU ÚSTREDNÝCH ROZHODCOV ZÍSKALI:
P. Tomčík, Dr. Vl. Tarnócy, MVDr. M. Krajčí, Ing. I. Cibák, Ing. M. Mareš, I. triedy: Š. Balúch, J. Binder, Ing.
Dzúrik, J. Hubáček, prof. Knot, prof. M. Knotová, Ing. Korman, Ing. Šeďo, Ing. Hlavatý, Ing. Kormaňák, Ing.
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Marga, Ing. Mareček, MUDr. Petrová, O. Melich, J. Zaťko, Ing. K. Šlachta, Mgr. M. Sabaková, Ing. Kubáň, III.
a IV. tr. : A. Droppová, Mgr. J. Dubovský, P. Elíz, I. Ganóczy, prof. Špánik, I. Jurkovič, Dr. Kalinay, V. Jančiová,
I. Hujík, P. Král, M. Král, M. Mertoš, P. Rajniak, M. Kňava, B. a A. Lipničanovci, M. Medla, Ján Rázus, R. Mišura, G. Pirkovská, D. Plchová, J. Pohorelý, R. Dorušinec, P. Rajniak, V. Rúčka, Ing. Španková, I. Šulek, J Vlha,
Ing. Milan, Ing. Rázus, Ing. V. Rázusová, V. Krajčiová, Kořínková, V. Jánošová, D. Medla, prof. V. Antošovský,
MUDr. K. Antolová, J. Čupka, Ing. Schenková, Ing. J. Pardel, Dr. Longauer, V. Ligda, B. Mačniak, J. Kronfráter,
J. Mikuláš, Ing. Šimko, manž. Ježkovci, Ing. Kmetóny, V. Trizna, M. Sabaka, V. Rázus, L. Marešová, I. Turoňová, B. Krajčí, Ing. V. Poruben
E. FUNKCIONÁRMI ČSTV BOLI:
J. Žuffa, P. Ferenčík. M. Holá, JUDr. Vl. Tarnócy, MVDr. M. Krajčí, I. Majerík. V predsedníctve SLZ je od
r. 1989 MVDr. M. Krajčí. Na okresnej úrovni J. Žuffa, P. Tomčík, Ing. Kormaňák, MVDr. M. Krajčí, Ľ. Hrnčiar,
M. Sabaka
F. OCENENIA:
ÚVČSTV – J. Diačik, prof. Benko, P. Tomčík, Dr. Vl. Tarnócy, R. Rozbořil, J. Žuffa, Ing. L. Kormaňák, M.
Holá, I. Majerík, Ing. G, Kočtuch, Ing. M. Dzúrik, MVDr. M Krajčí,
SLZ – MVDr. M. Krajčí (od r. 1992), ZŠK – viď stať „Zaslúžilý členovia ZŠK“
Vzorný oddiel I. stupňa (1986), Vzorný tréner (1983): P. Ftorek, MVDr. M. Krajčí, M. Medla,
Zaslúžilý tréner: prof. I. Benko, L. Zacharides, Ľ. Hrnčiar
G. ORGANIZOVANIE PRETEKOV:
bolo hlavne po r. 1975 veľmi úspešné, každoročne organizovaná činnosť vopred schválenými štábmi
lyžiarskeho oddielu resp. klubov.
Zjazdári každoročne usporiadali: 2 oddielové preteky: „Suchý slalom“ – Nicovô, pred otvorením sezóny (október), ako cena predsedu LO a „O cenu Chaty Záhradky“ – na záver zimnej sezóny v Jasnej (apríl).
Sponzorom pretekov bol prevádzkovateľ chaty. Minim. : 1 - 2 okresné, 1 – 2 krajské, 1 – 2 slovenské,
takmer každý druhý rok – 1 krát ČSSR + participácia na VCDJ, príp. iné verejné preteky pre organizácie
v Demänovskej doline. Historické (minim. snehu r. 1991) boli medzinárodné M – ČSFR dospelých S, OS
z vrcholu Chopka na Konský Grúň a prvé a posledné I. M – ČSFR juniorov (1992), kedy sa v rámci súťaží
lyžiarskeho zväzu išli všetky zjazdové disciplíny. Disciplíne zjazd nepriali však snehové pomery.

Suchý slalom Nicovô
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Cena Chaty Záhradky: Ceny odovzdáva ved. chaty Jozef Klamár

Bežci organizovali a organizujú oddielové preteky: - „Lesný beh“ – Iľanovo, od r. 1990, min. 1 krát
okresné a oblastné, min. 1 krát slovenské preteky a v 50 – 60 rokoch významné preteky „Beh okolo
Vrbického plesa“. Obnovené až v r. 1996, 1997 (Otupné) ako MS veteránov, ktoré sa odvtedy organizujú
každoročne. Od r. 1995 KBL organizuje „Beh do vrchu“ – na Žiarsku chatu – (memoriál Ľ. Hrnčiara).
H. DRUŽOBNÉ STYKY
V rámci družobných kontaktov miest Liptovský Mikuláš – Opava od r. 1973 sa nadviazali recipročné
styky s TJ Ostroj Opava u žiackych zjazdárskych družstiev. Od r. 1975 družba so Szkolou sportow zimowych
Zakopané ako 3-dňové akcie zjazdárov a bežcov v Zakopanom. Od r. 1978 s armádnym Klubom v Miškolci
ako 10-dňové akcie bežcov a zjazdárov všetkých kategórií pretekárov. V roku 1988 – 1989 sa začali rozvíjať,

Družstvo žiakov v Opave, 1994

Sústredenie na Balatóne v r. 1980 pod vedením trénerov J. Kmeťa, K. Špánika a J. Duchovného
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ale aj skončili, športové recipročné kontakty bežcov s Litvou. Všetky tieto kontakty mali vynikajúci motivačný efekt pre pretekárov a trénerov OL spojený s výborným športovo-relaxačným a poznávacím účinkom.
I. HISTORICKY NAJAKTÍVNEJŠÍ DOBROVOĽNÍ ČLENOVIA LO, LK:
JUDr. Vl. Tarnócy, Ján Diačik , Peter Tomčík, prof. Igor Benko, Jaroslav Žuffa , Ing. František Marga,
Magda Holá, MVDr. Martin Krajčí, Ján Krajčí, Ing. Ivan Cibák , Ing. Pavel Korman, Ing. Jozef Pardel, Ondrej
Melich, prof. Karol Špánik, MUDr. Eva Petrová, Jaroslav Hubáček , Ing. Milan Dzúrik, Pavel Král, Milan Krajčí,
Ing. Imrich Mareček, Jaroslav Hlavatý, Vojtech Rázus, Vojtech Jánoš, Miroslav Kořínek, Karol Boráň, Jozef
Mikuláš, Ing. J. Kapsiarová, Pavel Elíz, Michal Sabaka, Viliam Trizna, Ing. Pavel a Michal Šiarnik, Bohuš
Mačniak, Ing. Janíček, P. Ševčík
J. NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI:
Olympionici beh: Štefan Olekšák, Štefan Harvan, Ivan Bátory; zjazd: Elena Medzihradská, Ľudmila Milanová, Peter Jurko. Reprezentanti ČSSR (dospelí)- bežci: Ľudo Hrnčiar , Ing. Ján Mlynček, Eva Labašková,
sestry Šúlekové, Michal Sabaka m. š. , Viliam Trizna m. š. , Jozef Klamár , zjazd: Mirka Cuninková m. š. ,
Vlado Zajden, Anna Droppová m. š. , Peter Reitmayer, Darina Matošová, Ivan Pacák, Monika Hojstričová,
Elena Medzihradská, Ľudmila Milanová, Patrícia Petrová, Peter Jurko, Petra Kurková, Zuzana Rázusová.
Reprezentanti SR od r. 92 (dospelí): zjazd – Zuzana Kormaňáková, Zuzana Rázusová, Dagmar Elízová, Andrej
Prevuzňák, Zuzana Smerčiaková a beh – Miroslava Sabaková a 6-násobný „Lyžiar roka“ Ivan Bátory.

PRETEKOVÉ ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE OD ROKU 1953
Úspechy a prehry, nadšenie i sklamania, hľadanie najvhodnejších ciest k víťazstvám v lyžovaní od založenia našej TJ zachytávajú
i dokumenty v publikácii „Skromne k cieľu“ od P. Tomčíka k 25.
výročiu a ďalších 5 rokov bulletin kolektívu autorov vydaný v TJ
k 30. výročiu založenia TJ. Približujeme lyžovanie v časovom slede
jednotlivých desaťročí, kopírujúc generácie lyžiarov, podmienky pre
zjazdové lyžovanie, vznik i premeny pretekových družstiev alebo
športových útvarov.
ROKY PÄŤDESIATE:
Po dostavbe sedačky na Chopok sa záujem o biely šport sústredil do oblasti Nízkych Tatier. S mladými
ľuďmi prichádzalo i nadšenie. Myšlienku založiť telovýchovnú jednotu Nízkych Tatier podporil vtedajší
správca Demänovských jaskýň Michal Bartko a s ním na čele začal pôsobiť i lyžiarsky oddiel. V Demänovskej doline sa začalo s výstavbou zjazdových, bežeckých tratí (Otupné) i mostíkov (Lúčky). Následnícka TJ
Dynamo Nízke Tatry (TJ DNT 1956) podporila šport i z vlastných prostriedkov a vedľajšieho hospodárstva.
Lyžovanie dostalo zelenú založením „Športovej školy dorastu“ (ŠŠD). 1. oddelenie pri TJ DNT pod vedením
dobrovoľného trénera zjazdárov Ing. Jaroslava Holého sústredilo lyžiarov zjazdárov z okolitých dedín i Lipt.
Mikuláša. LO TJ DNT reprezentovali: Tóno Glut, Vlado Antol, Ján Mistrík, Mirka Cuninková. Trénovalo sa
a pretekalo hlavne v Nicovom, kde LO prevádzkoval VL-200, Zadnom háji ale i na Chopku, v Iľanove a Závažnej Porube, v lete v prírode a v telocvični Stavebnej školy. Preteky sa organizovali so štartom z Pyramíd
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(Luková) s cieľom na Záhradkách (trať č. 1) ale aj z Poľany s cieľom na Zadných prípadne cez Spravodlivú
od Otupného. K vyšším pretekom sa vydávali „Spravodaje“. Riaditeľom bol väčšinou JUDr. Vl. Tarnócy, hl.
rozhodcom M. Maduda.
ROKY ŠESŤDESIATE:
Zlepšujúce sa finančné podmienky v TJ DNT, starostlivosť o ŠŠD I nadšenie funkcionárov okolitých
jednôt podporilo vznik vyššej formy t. j. „Športovej lyžiarskej základne“ v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku.
Myšlienka nosnej TJ sa začala realizovať a najlepší zjazdári Liptova sa sústredili do LO TJ DNT a tak TJ
reprezentovali: Ján Droppa zo Svätého Kríža, Milan Medla, Paľo Šúlek zo Závažnej Poruby, Maroš Král
a Jozef Nahálka z Iľanova, Vlado Zajden z Boce, Jaroslav Nahálka z Demänovej (majster ČSR) a samozrejme
domáci odchovanci: Mirka Cuninková (majster ČSR), bratia Antolovci. Dobrovoľnými trénermi boli Ing.
Jaroslav Holý, prof. Igor Benko a prof. Vladimír Kresák. Výbor OL viedol Ján Diačik, členmi boli: Dr. Vlado
Tarnócy, Peter Tomčík, Igor Benko, Ľ. Hrnčiar. Ku koncu rokov šesťdesiatych sa už v TJ Jasná sústredila silná
a úspešná skupina zjazdárov ku ktorým pribudli: Darina Matošová, Zuzana Benková, Anna Droppová, Peter
Ftorek, Braňo Tarnócy, Marika Šebestová, Jozef Mikuláš, Milan Šlachta. Profesionálnym trénerom 1964
– 1971 bol Ladislav Zacharides. TJ a LO preteky organizovali v Demänovskej doline (Záhradky, Slalomák,
Priehyba, Spravodlivá, Otupné). Na preteky pretekári cestovali vlakom, autobusom, vlastnými alebo prenajatými autami. Víťazili na pretekoch „O banícky kahanec“ – (Mlynky), „Cena Krompách“ – (Plejsy), „VCS“
- (Vysoké Tatry). „Cena Západných Tatier“ – (Žiarska dolina), „Goralský klobúk“ – (Roháče), „Jánošíkova
valaška“ - (Vrátna), „Cena Šachtičiek“, „VC Nízkych Tatier“ – (Brezno), v ČSSR – (Praděd, Špindlerův Mlýn)
a samozrejme „VCDJ“ – Jasná.

Reprezentatka ČSSR (1965 - 1970) M. Cuninková

Sprava: V. Zajden, M. Weiner, M. Krajčí

ROKY SEDEMDESIATE:
Sústredené úsilie LO – TJ Jasná vyústilo, napriek odchodu viacerých opôr na vojenskú službu a vysoké
školy, do vynikajúcich umiestnení družstva dospelých (3+2) v celoštátnej I. lige v roku 1971 hlavne zásluhou Matošovej, Šebestovej, Droppovej. V tom roku sa profesionálnym trénerom LO TJ stáva P. Ftorek. Okolo
seba sústredil viacerých obetavých dobrovoľných trénerov: (Š. Hošala, MVDr. M. Krajčí, J. Krajčí, J, Chrapčiak, I. Mareček). Intenzívne sa trénovalo v lete aj v zime individuálne v príslušných TJ (Boca, Z. Poruba,
Ružomberok), hlavne však formou letných (Morské oko …) a zimných 3 i viacdenných sústredení v príprave a pred pretekmi. Využívala sa každá možnosť tréningov na snehu i mimo pretekovej sezóny (Žiarska
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Výnos vleku Pod Rysy 1973

Reprezentantky ČSSR (1972) A. Droppová, D. Matošová

dolina, Pod Rysmi, Zmrzlá dolina, Dereše, …).
Za tým účelom bol zostrojený i vlastný motorový
prenosný vlek. V sezóne 1971/72 družstvo dospelých
tvorili: M. Šlachta, P. Reitmayer, J. Mikuláš, M. Weiner, Vl. Zajden, A. Droppová, D. Matošová. Družstvo
dorastu: T. Lehotský, P. Ferenčík, bratia Trégerovci,
J. Gažík, M. Mikuláš, E. a D. Kupčová, J. Gromová,
J. Jurkovičová, S. Bartoneková. Výsledky žiackych
družstiev sa v čase I. ligy dospelých významnejšie
nehodnotili. V sezóne 1971/72 sa dospelí umiestnili na 4. a 1972/73 na 3. mieste zo 17 celoštátnych
družstiev. Matošová, Droppová, Reitmayer boli
v A družstve ČSSR, Droppová celkove 7-ma v EP.

Reprezentant ČSSR (1972) P. Reitmayer

Vznikom vysokoškolských TJ, hodnotením na pohárové a FIS body v EP a SP jednotlivcov a iné skutočnosti
predurčili v r. 1974 zánik súťaže družstiev I. ligy. Droppová, Matošová, Šlachta, Reitmayer a ďalší postupne
odchádzajú na VŠ. V ČSSR začínajú vznikať útvary talentovanej mládeže a nový systém pretekania. V predstihu týchto zmien vypracovali P. Ftorek a MVDr. M. Krajčí v roku 1972 „Koncepciu výchovy zjazdárov TJ“.
V roku 1973 vznikajú „Školské športové strediská“ (ŠŠS), kde sa sústredili najlepší žiaci z Liptova. Začínajú
sa formovať i predžiacke družstvá – prípravky. V roku 1974 v TJ Jasná súťažilo družstvo dospelých (6+4),
družstvo dorastu (16 čl. – J. Gažík majster ČSSR), A-družstvo žiakov (15)- najlepšie výsledky D. Bělková, V.

Prvé vozidlá pre LO: GAZ 1972 a Tatra 805 1975
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+ J. Fábry, J. Melich, Z. Mistríková, B družstvo žiakov (20 čl.) a 4 prípravky (á 15 čl.). Cestovanie na tréningy
a preteky si LO vylepšil starším vozidlom GAZ.
Rok 1975 je rokom smutnej integrácie majetku TJ do SS účelových zariadení ČSZTV. Zostal len VL-200
Záhradky, ktorý sa pre LO po dlhých rokovaniach podarilo zachovať aj s príslušným svahom. Nový vlek
a rozšírená trať slúžia pre ZŠK do dnešných dní.
Dňom 1. 4. 1975 SÚV ČSTZV schválilo pri LO – TJ Jasná vznik „Tréningového strediska mládeže“ (TSM
zjazd + beh). Trénerom sa stáva P. Ftorek, pomocným trénerom J. Krajčí, prof. K. Špánik, organizačným
pracovníkom prof. I. Benko. Trénerom TJ Jasná J. Kmeť. Stredisko sústredilo najlepších žiakov Liptova
a Oravy. Pretekali za materské TJ. V decembri 1975 vzniká pri LO – TJ Jasná I „Stredisko vrcholového športu
mládeže“ (SVŠ – M) s celoslovenskou pôsobnosťou. Prvý rok ho trénersky i organizačne zabezpečoval
sám M. Medla, rok pôsobil i L. Zacharides (1977). Organizační pracovníci boli J. Balco, Balúchová (1978
– 1980), T. Čončolová, lekár Dr. Droba a od roku 1987 Dr. Petrová. V roku 1987 sa stáva druhým trénerom P.
Ftorek. V SVŠ – M začínali pretekári: I. Pacák, J. Vach, J. Ledvák, M. Hojstričová, M. Jurečková, o rok neskôr:
B. Habšuda, R. Heřmánek, A. Mesiarik, I. Gažo, Z. Hovorková, E. Medzihradská, J. Kapsiarová a ďalší už
väčšinou odchovanci TJ Jasná: P. Petrová, R. Milan (1978), A. Boráňová (1979). Všetci reprezentovali LO TJ
Jasná. Cezpoľní boli ubytovaní v internáte SPŠP Palúdzka, neskôr na Lodenici, stravovali sa v hoteli Jánošík.
Založením TSM, SVŠM, nastupuje mládež. Družstvo dospelých LO TJ postupne ustupuje.
Výrazne sa presadili žiacke družstvá. Zvíťazili v okresnom, krajskom a slovenskom pohári žiakov 1978,
1979, individuálne najlepší boli: Ľ. Milanová, A. Boráňová, P. Tichá, P. Petrová, J. Jurkovičová, L. Pardelová,
R. Milan, M. Rázus, J. Klamár, J. Potfaj a K. Špánik. Do reprezentácie juniorov ČSSR boli postupne zaradení:
Heřmánek, Ledvák, Habšuda, Petrová, Gažo, Jurečková, v A dr. ČSSR: Pacák, Hojstričová, Medzihradská.
Heřmánek víťazí na „Interkritériu“ a „Monte Bondone“ (1977). Pacák, Hojstričová, Petrová víťazia na pretekoch „Družba“, pretekajú v EP – Pacák 3. m. v OS, MEJ – 13. miesto, Svetový Pohár (SP) – Hojstričová 14.
miesto. 15 krát stáli pretekári na stupňoch víťazov M - ČSSR, 9 krát získali 2. miesto, 5 krát 3. miesto a 25
víťazstiev na M – SSR. Pretekári TSM a SVŠ – M trénujú celoročne, organizujú letné a zimné sústredenia
Jasná, cez CKM Kaprun Rakúsko). Družstvá mimo stredísk do zahraničia necestujú. Postupne sa vylepšujú
i materiálne podmienky, výstroj, tréningové možnosti, spustenie dvojsedačky Tatrapoma – Záhradky

Družstvo žiakov na M - SR 1976. Tréneri: K. Špánik a M. Krajči
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Reprezentant ČSSR
(1978 - 1982) I. Pacák

Reprezentantka ČSSR
Monika Hojstričová

Petrová, Medzihradská, Rázus - Opalisko

(1974), vlastné vozidlo T – 805 (1978), telocvične, technické pomôcky, … Štruktúra 2 krát SŠS, 1 krát TSM,
SVŠ – M je jedinou v rámci SSR. Uplatňuje sa „Jednotný tréningový systém družstiev LO“ od predžiakov po
dospelých. Aktívny je výbor LO a hlavne TR. Tréneri sú hodnotení a odmeňovaní. Od roku 1977 LO organizuje na záver sezóny oddielové preteky „O cenu chaty Záhradky“ postupne víťazia: I. Pacák, B. Habšuda, O.
Pacák, I. Gažo, J. Potfaj, M. Rázus, P. Jurko, L. Milanová, M. Rázus, J. Mikuláš a o rok neskôr (október) „Suchý
slalom“ na Háji Nicovom postupne víťazia: J. Mikuláš, M. Šiška, M. Rázus, M. Lazoň, Sl. Korman, M. Rázus,
I. Gažo, M. Rázus, I. Iľanovský. LO organizuje pre členov spoločné poznávacie akcie do V. Tatier (Kriváň,
Bystrá, Slavkovský štít, Rysy, Poludnica, …). Školia sa rozhodcovia a tréneri. Ročne odpracujú členovia LO
na brigádach a zariadeniach TJ s nemalým priamym a nepriamym ziskom veľa hodín.
ROKY OSEMDESIATE:
V rokoch 1980 – 1987 dosiahlo zjazdové lyžovanie vrcholné výsledky nielen v ČSSR ale i v zahraničí.
Rozbehla sa dôsledná a úspešná práca v celej šírke činnosti LO, školenia, súčinnosť s rodičmi cez hodnotiace schôdze pred i po sezóne väčšinou so spoločenskou akciou (majáles). Úspešné sú poznávacie výlety,
zimné karnevaly (1984 – 1989), družobné styky, lyžiarsky ples (1987, 1988) i brigádnická činnosť, zvlášť
pri organizovaní pretekov a zabezpečovaní pretekovej činnosti (výstavba vlekov, údržba áut, zjazdoviek,
zariadení TJ, ……)
Počet kvalifikovaných a činných trénerov dosiahol 47, aktívnych rozhodcov 78. Na TR sa pripravilo cca
100 pretekových akcií ročne, koordinovali sa tréningy doma i v zahraničí. Výstavbou nového vleku TJ F-12
na Záhradkách (1981), úzkou spoluprácou s vlekármi (stretnutia) podnikov Javorina a Interhotely (p. Slabý,
Novák) bol kvalitne zabezpečený i tréningový proces na snehu v Demänovskej doline. Využívali sa autá
– Avie a služby šoféra TJ J. Uhríka.
V letnej príprave sa využíval terén, ihriská a telocvične takmer všetkých škôl v meste. Vrcholoví športovci mali individuálne štúdium. V roku 1986 mal LO 156 dospelých členov a 221 pretekárov (42 bežcov).
Znížením rozpočtu stredísk (1984) sa aj v LO znižujú počty pretekárov. Vytvára sa družstvo „Záujmového
lyžovania“.
Vo výsledkoch žiakov LO dominovali Katka Poláková, Dana Hubáčková, Rasťo Milan, Igor Nemec, Karol
Ondruš, Jana a Lucia Pardelové. V kategórii dospelých a dorastu sa začínajú presadzovať kmeňoví odchovanci
LO (P. Petrová, Ľ. Milanová, M. Rázus, A. Boráňová, N. Čániová, Z. Kormaňáková, M. Bőhmerová, Vl. Antol,
M. Petruf, neskôr D. Elízová, G. Rajniaková, Z. Rázusová). Do roku 1987 bolo v reprezentácii ČSSR dospelých
zaradených 6 pretekárov (Pacák, Hojstričová, Medzihradská, Petrová, Jurko, Milanová) - 5 juniorov (Gažo,
Jurečková, Boráňová, Kormaňáková, Kováč O.). Zjazdári získali 34 titulov M – ČSSR (Jurko 5 krát 86), 54
titulov M – SR, 50 kraja, 61 okresu. V Čsl. Pohári zvíťazili Pacák (1981), Petrová (1982). Jednotlivci 4 krát
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80 - te roky: Družstvo dorastu reprezentovalo v celoštátnych slovenskýcha a krajských súťažiach:
K. Špánik - tréner, J. Droppa, S. Korman, J. Potfaj, M. Rázus, J. Klamár, K. Špánik, dolu: M. Lazoň, L. Pardelová, J. Jurkovičová

v Juniorkritériu, 17 krát v pretekoch Družba, 9 krát žiackom Interkritériu, samozrejme rad medailí na
ďalších miestach. Na majstrovstvách sveta zisk 13. a 21. miesta (Pacák, Medzihradská), MSJ – 6. , 9. , 10.
, 11. , 13. , 14. , miesta (Medzihradská, Milanová, Jurko, Petrová)), v SP 2. , 9. , 11. , 13. , 14. , 15. , miesta
(Pacák, Medzihradská, Milanová, Jurko). Vynikajúce úspechy športovcov si LO vyhodnotil, ocenil v júni
1986 na dobre pripravených oslavách 10. výročia založenia stredísk na Autocampingu v Pavčinej Lehote.
Napriek týmto výsledkom výbor LO hľadal od r. 1985 nové stimuly pre zlepšenie činnosti cez SÚV ČSZTV,
novelizovaný JTS na skvalitnenie metodickej práce. Predseda LO predložil na výbor TJ „Projekt výstavby vle-

10. výročie založenia stredísk pri TJ - ocenenie zjazdárov
Zľava: Rázus, Boráňová, Čániová, Jurečková, Milanová, Špánik, Jurkovičová, Korman, Iľanovský, Ondruš, Kapsiarová

kov a bežeckých tratí“, kde sa rátalo s vlekmi LO – Nicovô, autocamping P. Lehota, nového vleku Záhradky
so zasnežovaním a osvetlením, na „Slalomáku“, vlek k zjazdovke č. 7 – Koliesko, Konský grúň event. pod
Dereše a s obnovou bežeckých tratí v Otupnom. Rok 1987 (TJ Jasná usporiadala SZU) bol posledným rokom
dovtedy špičkových výsledkov zjazdárov. Do tréningového procesu negatívne zasiahla likvidácia vleku F-12
21

Reprezentantka ČSSR (1985 - 1992)
Ľ. MIlanová

Reprezentant ČSSR (1985 - 1992)
P. Jurko

Reprezentantka ČSSR (1984 - 1993)
Zuzana Kormaňaková

Záhradky (rozširovanie trate č. 1 r. 1987). Na vysoké školy odišli Medzihradská, Petrová. Zostávajúci pretekári zaradení do SVŠM (P. Jurko, L. Milanová, Z. Kormaňáková, P. Kurková, G. Rajniaková, Br. Surový), ale
aj žiaci a „neprofesionáli“ v družstve dospelých LO, ktorých po pracovnej dobe trénoval J. Mikuláš, Vl. Antol
obohatili zbierku medailí a umiestnení. Žiaci získali 7 titulov M SSR (Surový 4, Elízová 2, Rajniaková 1),
dorast 6 (Surový, Kormaňáková, Bőhmerová), dospelí 1 (Ing. Jurečková). Na M ČSSR žiaci 1 titul (Surový),
dorast 1 (Kormaňáková), dospelí 3 (Jurko 2, Kormaňáková). Surový 3 krát zvíťazil na Interkritériu, 1 krát
Monte Bondone; Kormaňáková 2 krát na pretekoch Družba a zisk 15. miesta na MSJ. Jurko získal 3 prvenstvá na SZU Jasná 1987, Ľ. Milanová 2 a obaja rad dobrých výsledkov v EP.
Po sezóne 1987 odchádza zo zdravotných dôvodov
z postu druhého trénera SVŠM P. Ftorek, nahrádza ho Mgr. T.
Lehotský. TSM preberá Mgr. J. Melich.
Ku koncu rokov osemdesiatych výkonnosť pretekárov
klesla a česť LO (TJ) zachraňovali v doraste D. Elízová, Z.
Rázusová, v súťažiach dospelých P. Kurková a hlavne nadšení
neprofesionáli J. Mikuláš, J. Vach, R. Milan, Vl. Antol, Ing.
M. Jurečková, I. Iľanovský, E. a M. Bőhmerová, zo žiakov J.
Hlavatá, M. Stavačová, A. Jankyová, M. Krajčí, A. Slafkovský,
A. Prevuzňák, Z. Smerčiaková, ….
Ku koncu rokov osemdesiatych v LO trénovali 4 prípravky (á 18 detí), C a B družstvá žiakov (á 16 čl.), dr. dorastu
Sústredenie TJM a SVŠ v Zmrzlej doline
a dospelých LO (8) a záujmového lyžovania (10) zjazdárov.
v mesiacoch august a september.
ROKY DEVÄŤDESIATE:
Prvé roky boli odrazom predchádzajúcich radikálnych zmien v spoločnosti (1989), začínajúceho
chaosu vo financovaní športu, ktorý vyvrcholil zrušením stredísk ku koncu roku 1991. Dotácie na činnosť
stredísk skončili. Ťarcha financovania prešla na kluby a ZŠK. Častou výmenou na postoch predsedov klubu,
členov výboru, pasivitou profesionálnych trénerov, trpela organizácia, upadala metodicko-výchovná práca
najmä u výkonnostného lyžovania. Situáciu riešil r. 1992 výbor ZŠK konkurzom na funkcie 2 profesionálnych trénerov zjazdárov a 1 bežcov. Zjazdárov trénovali potom Z. Lukáč a M. Medla. Na post bežcov v roku
1993 nastúpil P. Ševčík. Do roku 1994 česť zjazdárov vo výsledkoch ml. žiakov obhajovali hlavne: A. Slafkovský, A. Prevuzňák, Španko, M. Ligda, K. Kubačková, st. žiakov: Z. Smerčiaková, M. Gemza, M. Krajčí, M.
Stavačová, v doraste: D. Elízová, A. Jankyová, Z. Rázusová, G. Rajniaková, dospelých: P. Kurková, M. Dubovský,
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Reprezentantka ČSSR (90- te roky)
Petra Kurková

Ing. M. Jurečková, J. Vach, J.
Jurkovičová, J. Mikuláš a Vl.
Antol. Po sezóne 1992/93
Reprezentantky ČSSR (90- te roky) D. Elízová a Zuzana Rázusová
na vysoké školy odchádzajú
opory LK – P. Kurková, Z.
Rázusová. V roku 1994 družstvo juniorov – dospelých viedol profesionálny tréner Mgr. J. Dubovský, st.
žiakov M. Medla a ml. žiakov Dr. T. Lehotský. Dobrovoľní tréneri zabezpečovali 5 predžiackych družstiev.
U ml. žiakov sa presadili: Garaj, Bačík, Ridzoňová, Hudačová, u st. žiakov: Fronk, Španko, Ligda, v doraste:
Smerčiaková, Prevuzňák, Ligda. V apríli 1995 sa predsedom klubu stáva Zoltán Lukáč. Nové vedenie klubu
vypovedalo „Združovaciu zmluvu“ a tak Zhromaždenie delegátov dňa 14. 10. 1995 ukončilo členstvo LK
v ZŠK Jasná. LK vystupoval potom proti záujmom ZŠK, čo sa prejavilo viac rokov problémami pri organizovaní VCDJ a v obštrukciách voči zjazdárom ZŠK cez úsek alpského lyžovania SLZ. Situáciu stabilizoval vznik
Klubu alpského lyžovania 13. 6. 1996, ktorý bol 12. 12. 1996 prijatý do ZŠK. Klub je zameraný hlavne na
výkonnostné lyžovanie v kategórii žiakov, juniorov a dospelých. Začína s novou „koncepciou činnosti“ a 5
pretekármi – juniormi (Andrej Prevuzňák, Zuzana Smerčiaková, Marián Ligda, Katarína Krasuľová, Zuzana
Králová) s trénerom Mgr. J. Dubovským. Prví traja boli v reprezentácii SR. Prevuzňák na MSJ v Schladmingu
(Rakúsko) vybojoval 12. m. , v slalome a trojkombinácii obsadil 5. miesto a na MS dospelých v Taliansku
28. miesto v OS. Na
M – SR bol zisk 3 medailí – Smerčiaková 2, Králová. Smerčiaková, Prevuzňák 8 krát zvíťazili na pretekoch FIS. Smerčiaková bola nominovaná na SZU v Južnej Kórei. Zásluhou MVDr. Krajčího a Mgr. Dubovského bolo r. 1997 zriadené pri LZL „Centrum talentovanej mládeže“, do ktorého boli zaradení 6 pretekári KAL.
Napriek cieleným reorganizáciám zo strany ÚAD SLZ CTM obhájilo svoju činnosť dodnes.
Do sezóny 1997/98 vstupuje KAL so silným žiackym družstvom (prestup z LK – Miroslava Dubovská,
Naďa Berníková, Dagmar Devečková, Katarína Danková, Ivana Petranová, Jakub Toman) i s profesionálnym
trénerom KAL I. Iľanovským. Družstvo juniorov – dospelých doplnili Jaroslav Španko a Michaela Farkašovská. V roku 1998 sa KAL výrazne presadil napriek tomu, že jeho kmeňoví členovia prešli tortúrou delenia
LK, odčlenenia a formovania nového KAL, čakateľa a nakoniec stáleho člena ZŠK. Za veľkej nepriazne ÚAD
SZL spočívajúcej v diskriminácií pretekárov KAL i organizovaní pretekov (VCDJ), ale aj pochybností v radoch ZŠK sa klub obdivuhodne etabloval a s výraznými športovými výsledkami sa stal najlepším klubom
SR roku 1998. Žiaci získali 6 medailí na M – SR, Devečková vybojovala na neoficiálnych MS žiakov v Monte
Bondone (Tal.) 2. miesto, vo Francúzsku 4. miesto. Stala sa víťazkou Slovenského pohára žiakov. Prevuzňák
vybojoval 5. miesto v zjazde na MSJ vo Francúzsku, stal sa majstrom SR v OS a víťazom 59. ročníka VCDJ.
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Andrej Prevuzňák

Zuzana Smerčiaková

Smerčiaková zvíťazila v slalome na VCS vo V. Tatrách a Krasuľová získala zlato v slalome na M – SR na Plejsoch. Dubovský sa stáva druhým a v roku 2001 prvým trénerom reprezentácie SR žien. Na Svetovej zimnej
univerziáde (SZU) v zjazdových disciplínach v Jasnej v roku 1999 získala Smerčiaková v slalome 5. miesto.
M. Farkašovská a Z. Berníková boli nominované na EIOD – olympijské hry mládeže. Na M – SR juniorov
obsadila Berníková 2. , Krasuľová 3. a Farkašová 4. miesto. Prevuzňák, Smerčiaková a tréner Dubovský boli
nominovaní na MS do USA (Vail), kde Prevuzňák obsadil v kombinácii 19. a Smerčiaková v slalome 31.
miesto a v OS 34. miesto. V sezóne 1998 - 1999 sa nevyhli zraneniam Devečková, Dubovská. Prevuzňák
napriek výkonnosti nebol zaradený do reprezentácie SR!
Roky 2000, 2001, 2003 boli poznačené absenciou zranených, odchodom Krasuľovej, Farkašoveskej,
Berníkovej z výkonnostného lyžovania (školy), nedostatkom financií v KAL pre juniorské družstvo i absenciou trénera KAL Dubovského kvôli reprezentačným povinnostiam. V lete 2001 odchádza z KAL tréner Ivan
Iľanovský, ktorého čiastočne úväzkovou trénerskou prácou nahradila Katka Krasuľová. Z výsledkov týchto
rokov treba zaznamenať nomináciu Petranovej (2001) a Mateja Antošku (2003) na EIDO, 2. miesto Petranovej, 3. miesto Dankovej (2001) a 4. miesto Urbanovskej a Devečku (2003) na M – SR juniorov. Majstrami
SR žiakov v r. 2001 v SG sa stávajú Antoška, Devečková a v slalome Petranová. Na SZU 2001 v Zakopanom
získava Smerčiaková v kombinácii 3. miesto, v Tarvísiu 2003 – 8. miesto a na MS 2001 v St. Antone (Rak.)
– 31. miesto v slalome a St. Moritzi (Švajč.) v 2003 - 41. miesto v OS. 20 krát pretekala v súťažiach SP.
Prevuzňák po havárii a zranení obmedzil výkonnostné pretekanie. V kategórii juniorov a celkove obsadzuje
KAL v pohári Liptova 1. miesto. Minim. 4 pretekári sú každý rok zaradení do CTM, kde od 2002/03 je Dubovský vedúci tréner. Významné sú i výsledky 9 členného družstva veteránov v slovenskom pohári (SLP).
Vo svojej kategórii víťazili: MVDr. M. Krajčí, (1996, 2000), Ing. I. Mareček (2krát M – SR), Z. Martinec (2001,
2003). Čelné umiestnenie získali: Mgr. J. Dubovský, M. Krasuľa, J. Droppa, D. Štrkolec, popredné i ďalší:
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R. Mach, Dr. M. Kováč. S viacnásobnými prvenstvami v pretekoch SLP, Pohára Liptova je hodnotenie tejto
kategórie viac ako úspešné aj pri organizovaní pretekov KAL na slovenskej alebo okresnej úrovni v strediskách Podbreziny, Záhradky alebo na Čertovici v spolupráci SKI Centra. KAL doteraz usporiadal 2krát preteky
slovenského pohára žiakov, FIS preteky a EP telesne postihnutých, 5 okresných pretekov a úspešný EP UNI
FIS (2003) na Vyšnej Boci.
Do ďalšej päťdesiatky vstupuje KAL s novými predsavzatiami udržať športovú výkonnosť, zvýšenými
aktivitami sa opäť presadiť v Demänovskej doline – Záhradky, kde má ešte skromné zariadenia a zázemie
ZŠK.

LYŽIARI BEŽCI PATRIA K ZAKLADAJÚCIM ODDIELOM TJ JASNÁ
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PRED 50 ROKMI
Začiatkom 50-tych rokov sa na Slovensku začal vo väčšej miere
rozvíjať cestovný ruch. Domáci aj zahraniční turisti objavovali krásy
Nízkych Tatier. V Demänovskej doline pracovalo veľa mladých ľudí,
ktorí sa venovali športu prevažne rekreačne, najmä lyžovaniu,
futbalu, volejbalu, stolnému tenisu. Niektorí lyžiari pretekali za
okolité dedinské a mikulášske TJ, ako Daniel Šľachta, Ľudovít
Hrnčiar, Ján Palko a iní.
Najväčšiu športovú aktivitu vyvíjali zamestnanci Jaskyne slobody
a Horského hotela, kde sa aj zrodila
myšlienka založiť vlastnú TJ, ktorá
by organizovala a podporovala celú telovýchovnú činnosť a na športovom
poli reprezentovala jaskyne a Demänovskú dolinu.
V Demänovskej doline sa vybudovali zjazdové trate, bežecké trate,
skokanský mostík, pri čom sa významne podieľali členovia TJ Dynamo NT.
Mnohí z nás ani netušia, že hneď v začiatkoch TJ vybudovali pri Vrbickom
plese bežecké trate a neskôr aj umelú bežeckú dráhu pri závodoch 1. mája
v Lipt. Mikuláši. Na činnosť si kluby zarábali prevažne brigádnickou činnosťou v Jasnej pri výstavbe zjazdoviek (Turistická), lanoviek (kabínková na Umelá bežecká dráha r. 1971 pri
Závodoch 1. mája.
Brhliská), turistických chodníkov a chát (chata Záhradky).
Iľavský - Mlynček, M. Sabaka
V Jasnej sa už v r. 1953 konalo aj finále Sokolovských pretekov brannej
zdatnosti jednotlivcov a družstiev, v ktorých triumfovali pretekári DNT Jasná LM V. Trizna, M. Sabaka, M.
Šuna. Celkovo získali 3 tituly Majstrov ČSR v „sokoláku“ (SPBZ – Sokolovský pretek brannej zdatnosti
– predchodca biatlonu). Pri tejto príležitosti treba spomenúť aj 1. Majstrov ČSR v SPBZ – Ľ. Hrnčiara, V.
Rázusa a P. Chrapčiaka. Ich triumf znamenal začiatok cesty, ktorú lemujú desiatky mien pretekárov a funkcionárov celej telovýchovnej jednoty.
Veľkým prínosom pre rozvoj lyžovania bolo v r. 1954 založenie Športovej školy dorastu, ktorá mala aj
prvého profesionálneho trénera bežeckého lyžovania – Milana Húsku – a ktorá sa významne podieľala na
výchove mladých pretekárov – bežcov i zjazdárov pod vedením ďalších dobrovoľných trénerov: profesorov
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Igora Benku a Vladimíra Kresáka,
ako aj Ing. Jaroslava Holého, Ľudovíta Hrnčiara atď. Z bežcov najlepšie výsledky dosahovali Štefan
Harvan, Lórant Divald, Štefan
Olekšák, Peter a Ján Michalíkovci,
B. Gajancová a Pavel Halaj.
V roku 1960 sa Športová
lyžiarska škola dorastu reorganizovala a vytvorili sa 2 TSM v Lipt.
Mikuláši a Lipt. Hrádku, kde sa
vytvorili aj 2 vrcholové strediská
Krajské družstvo na M ČSR bežcov r. 1957 (15 pretekárov Dynama Nízke Tatry)
Húska, Harvan, Plšíková, Hrnčiar, Dúbravcová, Trizna, Iľavský - Garaj, Sabaka, Frniak, – pre bežcov v Lipt. Hrádku pri
Klamár, Olekšák Pivko, Šeďo, Halaj, Pasko
TJ Tesla a zjazdárske pri TJ Jasná
LM. V tejto dobe sa na Lúčkach v Demänovskej doline pripravovala výstavba klasického športového areálu s bežeckými traťmi a skokanskými mostíkmi P 75 a P 90. Hoci bola vypracovaná štúdia aj projektová
dokumentácia, výstavba sa nakoniec nerealizovala z dôvodu nesúhlasu ochranárov (Slovenský kras LM).
V štátnej reprezentácii boli v tom čase z našej TJ bežci Jozef Klamár a Ján Ilavský – Mlynček, ďalej neskôr
Michal Sabaka, Viliam Trizna a Milan Šuna.
Šesťdesiate roky sú charakterizované nástupom novej generácie bežcov, ktorá zaznamenala vo farbách TJ Jasná celý rad významných úspechov
a nadviazala na tradíciu svojich predchodcov. Jozef Klamár, Štefan Olekšák,
sestry Šúlekové, Eva Labašková a Pavel Ševčík – to je len niekoľko mien
z mnohých, ktoré písali históriu behu na lyžiach ako reprezentanti ČSSR
a Slovenska v nasledujúcich rokoch. A nebola to len 1. celoštátna liga, ale aj
Majstrovstvá sveta (Jozef Klamár 1986).
V sedemdesiatych rokoch začína do telovýchovného hnutia výraznejšou mierou zasahovať štát, telovýchovným jednotám sa postupne
odoberá majetok, ktorý sa združuje do tzv. Účelových zariadení.
Z ich výnosov štát financuje športovú činnosť telovýchovných
jednôt; ale športová činnosť sa v našej TJ začína vytvorením centier
TSM orientovať len na mládežnícky a masový šport. Talentovaní
pretekári odchádzajú do útvarov SVŠ alebo na vysoké školy. Od
tohto obdobia evidujeme vlastne len úspech žiakov a dorastencov.
Juniori a dospelí – odchovanci našej TJ – šíria slávu bežeckého
lyžovania pod hlavičkou iných klubov a TJ. Evidovaný je však rozvoj
mládežníckeho športu. Vytvárajú sa bežecké družstvá v Smrečanoch, Bobrovci, Iľanove a 2 školské športové strediská, ktoré sú
zásobárňou talentov pre TSM v Liptovskom Mikuláši. Príchodom
Ľ. Hrnčiara do TSM sa tieto kroky zúročili a pretekári v žiackych i
M ČSSR dorastu 1975.
dorasteneckých kategóriách vážnejšie prehovorili nielen v rámci
1. M. Šiarnik TJ Jasná
P. Ševčík na štarte M ČSR r. 1969
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TSM letná príprava Bojnice1975

Na pretekoch v Kremnici pod vedením trénerov
Ľ. Hrnčiara a M. Sabaku 1976

Slovenska ale aj ČSSR (M. Šiarnik – majster ČSSR, M. Hudecová, Eva Kráľová – majsterky ČSSR). Najtalentovanejší pretekári odišli do Strediska vrcholového športu v Liptovskom Hrádku (okrem už spomenutých
Michal Bartko, Vlado Ilavský, Tibor Bartko). Po ich odchode nastáva generačný útlm a v nasledujúcich
rokoch sa bežci na Slovensku presadzovali len sporadicky (Tibor Sabaka).
Vo výchove lyžiarov bežcov sa vyskytli ťažkosti hlavne pre menší záujem mládeže o beh a tiež pre
nedostatok dobrovoľných trénerov. Zjazdové lyžovanie bolo vždy populárnejšie a malo aj širšiu základňu. Z funkcionárov TJ Jasná sa o rozvoj bežeckého
lyžovania zaslúžili vlastne všetci v chronologickom
slede, takže výpočet by bol veľmi dlhý z tých, ktorí
sú členmi KBL dodnes spomeniem aspoň niektoré
mená, Ing. Milan Dzúrik, Ing. Pavol Korman, Vojtech
Rázus, MVDr. Martin Krajči, prof. Pavol Knot. Činnosť
TSM sa viackrát utlmila a znovu oživila, podľa
situácie v športe a v republike a podľa toho ako sa
vedel dať dohromady kolektív nadšených trénerov
a funkcionárov v klube.
Lesný beh v Iľanove r. 1985, funkcionári a tréneri TJ

Začiatkom osemdesiatych rokov splnilo kritérium SVŠ – M 5 pretekárov, vo výbere Slovenska
figurovala aj desiatka našich pretekárov – Nemcová,
Magurová, Mačniaková, Boďová, Širicová, Kráľová,
Janíčeková, Halaj, Sabaková, Pavlíková, Gajdoš,
pribudli ďalšie tituly Majstra SSR u dievčat štafety.
Dobrou prácou v žiackych družstvách sa postupne
až na prah reprezentácie prepracovali A. Mráz, I.
Bátory, M. Mikušová, M. Sabaková. Profesionálnym trénerom TSM bol v tomto období Ľ. Hrnčiar,
Majsterky Slovenska štafety: Širicová Nemcová, Magurová
dobrovoľní tréneri: M. Sabaka, P. Ševčík, M. Šiarnik,
Tréneri: M. Sabaka, Ľ. Hrnčiar
P. Šiarnik, pod vedením ktorých vyrástol celý rad talentovaných bežcov. Z dobrovoľných trénerov treba pri tejto príležitosti spomenúť najmä P. Ševčíka, ktorý
väčšinu z nich vypiplal od počiatku až po ich odchod do SVŠ Liptovský Hrádok. Ďalšia silná vlna pretekárov,
tentokrát chlapcov, sa presadila po príchode trénera J. Bugára, ktorý vyhral konkurz na trénera TSM. Jeho
krátke účinkovanie v klube však bolo taktiež úspešné – I. Bukas, P. Milrád, J. Bardy, J. Bukas či A. Čupka
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Letná príprava v Žiarskej doline pod vedením trénera Ing. J. Janičeka

tvorili silnú enklávu v slovenskej dorasteneckej elite. Ich osud bol však podobný ako u ich predchodcov
– odchod do Liptovského Hrádku a možnosť ísť vyššie.
Hrozil ďalší generačný útlm, našťastie sa ho výboru podarilo včas odvrátiť.
Od roku 1994 píšeme históriu samostatného klubu bežeckého lyžovania Jasná LM. Ustanovujúca
schôdza KBL Jasná LM sa konala 30. VI. 1994. Na viac ako 40 rokov, počas ktorých sme tvorili so zjazdármi
jeden oddiel, klub spomína v dobrom. V tom roku však dozrel čas a osamostatnili sme sa. Jedným z dôvodov boli dlhé schôdze, neraz pripomínajúce zasadania trénerskej rady, resp. organizačných výborov, neskôr
aj rozdielne názory na rozdelenie finančných prostriedkov a dotácií ZŠK pre zjazdárov a bežcov, hlavne po
zavedení voľnej techniky – korčuľovania, keď výrazne stúpli nároky na technické vybavenie bežcov.
Profesionálnym trénerom sa stal P. Ševčík, dobrovoľní tréneri M. Sabaka, J. Kmetóny, P. Šiarnik a celý
rad rodičov, ktorých deti behali. Neskôr k dobrovoľným trénerom pribudli V. Bobuľa, T. Sabaka, J. Hýll, P.
Iľanovský. Po vzniku KBL aktívne pretekalo 11 žiakov a 4 dorastenci, ktorí aj napriek narušenej koncepcii
klubu získali na Majstrovstvách Slovenska 2 medaily – M. Šuster, L. Plchová a ďalšie 4 umiestnenia do 10.
miesta.
Útvary mládeže, od ktorých sa po nežnej revolúcii ustupovalo, sa znovu oživili, pretože sa zaznamenal
výrazný pokles záujmu o bežecké lyžovanie, čo si uvedomili aj na SLZ. Tak sme aj my 1. IX. 1997 zriadili
Školské športové stredisko pri 1. ZŠ na ul. Čsl. Brigády pre žiakov a 1. V. 1998 CTM pre dorast. Postupne sa
pre tieto útvary začali prideľovať z BÚ SLZ aj prvé dotácie podľa dosiahnutých výsledkov v predchádzajúcej
sezóne.
Kolektívu trénerov a funkcionárov P. Ševčík, J. Kmetóny, M. Sabaka, P. Šiarnik, J. Kubáň, V. Pavlík a ďalší, ktorý sa etabloval po vzniku samostatného KBL, a ktorý sa pochopiteľne obmieňal, podarilo sa vychovať
celý rad talentovaných bežcov, ktorí získali od žiakov po juniorov celý rad titulov Majster Slovenska, medailových umiestnení a bodovaných umiestnení na celoštátnych pretekoch SKP. V úspešnom desaťročí 1993
– 2003 sa počet aktívnych pretekárov v sezóne pohyboval do maxima 45 pretekárov v r. 1996 po súčasných
25 pretekárov. Počet členov KBL od začiatku existencie samostatného klubu čítajúci cca 60 členov mal
postupne tiež klesajúcu tendenciu po súčasných 43 členov nad 18 rokov.
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Úspešné MS na Sklake pri Kremnici v r. 2003

Preteky na Čertovici: Sabaková, Plchová, Šuster, Toman, Mikuláš,
Kubáň, Kmetóny, Devečková (r. 1999)

KBL hneď od svojho vzniku sa začlenil medzi popredné kluby v BÚ SLZ nielen po športovej stránke, ale
aj aktivitou v športovej diplomacii. V období keď SLZ neposkytoval finančné prostriedky na činnosť klubov
a dotácie pretekov, keď kluby odmietali preteky organizovať, KBL zobral na seba zodpovednosť a zorganizoval preteky často na svoje náklady, čo prispelo k zviditeľneniu a získaniu vážnosti v lyžiarskom bežeckom
športe. Od tohto obdobia KBL pravidelne organizuje cca 3 – 4 preteky za sezónu. Už tradične dobrú povesť
majú MSR veteránov a Beh do vrchu v Žiarskej doline, ktorých sa zúčastňujú poprední slovenskí pretekári.

Štart behu do vrchu: marec 2000

Výbor KBL pracuje v poslednej dobe v zložení Ing. Ján Kubáň, Ing. Pavel Šiarnik, Michal Sabaka, Ing.
Ján Tuka, Ing. Vladimír Poruben, Dušan Šuster, Ing. Peter Spilý, RK v zložení PhDr. Vladimír Paulík, Ing. Ján
Ferianc, Tibor Sabaka. Predsedom TR je Pavel Ševčík.
KBL vo výbore ZŠK Jasná LM zastupujú Ing. J. Kubáň, Ing. P. Šiarnik – predseda ZŠK a PhDr. V. Paulík
– predseda RK ZŠK.
Pretekári V. Križan a M. Šuster sa nominovali na M sveta juniorov v r. 2000 na Štrbskom Plese a v roku
2001 v Poľsku. M. Šuster sa zúčastnil SZU v r. 2001 v Poľsku.
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Príprava na kolieskových lyžiach. Tréneri: P. Ševčík a M. Sabaka

V súčasnej dobe je juniorskou reprezentantkou K. Garajová, ktorá sa v r. 2002 a 2003 zúčastnila M
sveta juniorov, a hoci je ešte len dorastenka, nesklamala a v r. 2003 obsadila na 15 km voľnou technikou
23. miesto.
Okrem „povinných“ majstrovských pretekov sa bežci do povedomia lyžiarskej verejnosti dostávajú aj
úspechmi na populárnych diaľkových behoch, či už vo svete, ale najmä na domácej Bielej stope SNP. Mirka

M. Sabaková, víťazka 26. ročníka Bielej stopy - 50 km ženy

Senior V. Rázus - pravidelne preteká na Bielej stope (r. 1997)

Sabaková trikrát triumfovala práve na kremnickej 50-tke. (Okrem nej sa jej pravidelne zúčastňuje najmenej
desiatka bežcov z nášho klubu.). Náš klub dobre reprezentovala aj v sezóne 1996/97 na svetových diaľkových behoch, kde dosiahla pozoruhodné výsledky v Rakúsku na Dolomitenlauf na 65 km voľnou technikou
5. miesto, na Konigludviglauf na 55 km VT 3. miesto, na medzinárodných akademických majstrovstvách
Rakúska 2krát 2. miesto. Naviac sa presadila aj na majstrovstvách sveta v zimnom triatlone, kde skončila
11. Štartovala 2krát na Svetovej zimnej univerziáde (1993, 1995), raz na Svetovom pohári (1995) a FIS
pretekoch v Murmansku (1990).
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Naši pretekári od vzniku samostatného KBL v r. 1994 získali v kategórii dorastu, dospelých na majstrovstvách Slovenska spolu 35 medailových umiestnení: 14krát 1. miesto, 11krát 2. miesto, 10krát 3.
miesto. O tieto úspech sa pričinili nasledovní pretekári: M. Šuster, K. Garajová, M. Sabaková, V. Križan, M.
Kmetony, L. Plchová, P. Iľanovská.
V kategórii žiakov sme v rovnakom období získali na majstrovstvách Slovenska spolu 39 medailových
umiestnení: 8krát 1. miesto, 11krát 2. miesto, 20. krát 3. miesto O tieto úspechy sa pričinili nasledovní pretekári: K. Garajová, M. Kmetony, M. Kubáň, J. Ferianc, G. Gadová, P. Iľanvoská, Z. Gregorová, A. Olgyaiová,
M. Tuka, Ľ. Klonga. Najúspešnejšia pretekárka KBL v tomto období od sezón 1997 – 2003 bola Katarína
Garajová, ktorá získala spolu na M SR 10 zlatých a 1 striebornú medailu.

HISTÓRIA ZALOŽENIA A ČINNOSTI HOROLEZECKÉHO KLUBU JASNÁ
Nesporne najbohatšou časťou Slovenska na skalné oblasti je
Liptov, ktorý je obkolesený mohutným vencom hôr s dominujúcim
Kriváňom. Tieto prírodné krásy vytvorili vynikajúce podmienky na
rozvoj horolezectva a už koncom 50-tych rokov, po prekonaní ťažkostí v povojnovom živote, sa Mikulášťania začali stretávať v skalných oblastiach Demänovskej doliny. V priebehu r. 1960 hľadala
táto skupina nadšencov príslušnosť k niektorej telovýchovnej jednote na pôde mesta a logicky bola vybratá taká, ktorá mala svojou
činnosťou a športovým zameraním najbližšie k povahe vznikajúceho
oddielu a jeho spojitosti s prírodou – Dynamo Nízke Tatry. Tak v roku
1961 vznikol horolezecký oddiel, ktorý položil základ organizovaného horolezectva v Liptovskom
Mikuláši. Medzi zakladajúcich členov horolezeckého oddielu v TJ Dynamo Nízke Tatry patrili:
Alojz Lutonský, Ivan Kováč, Viliam Krnáč, Emil Ondráš, Gustáv Plávka, Mária Barbieriková, Jozef Pardel
a Eva Kováčová. Prvým predsedom oddielu sa stal A. Lutonský, ktorý predsedoval do r. 1963 a v ďalších
rokoch sa na poste predsedu vystriedali:
1964 – Ing. Ján Havlík
1965 – Viliam Krnáč
1966 – 1971 – Ing. Jozef Pardel
1972 – Peter Kubeš
1973 – 1976 – Marián Ivankovič
1977 – 1982 – Rudolf Macho
1983 – 1990 – Miroslav Lobo
1991 – 1992 - Ing. Ján Peťo
1993 – dodnes – Miroslav Jurkovič.
Postupné vytváranie vhodných podmienok pre sebarealizovanie sa v horolezeckom športe na pôde
novozaloženého horolezeckého oddielu začalo privádzať do oddielu ďalších nových členov. Pravidelne sa
organizovali lezecké podujatia na cvičných terénoch v Demänovskej doline – Machnatom, v Prosieckej
doline, pod Ďumbierom a v Roháčoch, kde bola zdokonaľovaná technika lezenia a tá nadobúdala vzostupnú tendenciu, vďaka ktorej mohli členovia absolvovať aj najťažšie výstupy vo Vysokých Tatrách. Ďalej
nasleduje stručný prehľad činnosti horolezeckého oddielu a neskôr klubu.
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1961 – 1966
Obdobie prvých piatich rokov existencie oddielu sa vyznačovalo veľkým úsilím o stabilizáciu horolezeckého športu na území mesta. Bol založený systém riadenia činnosti v oblasti organizačnej, materiálno-technickej, teoretickej a praktickej prípravy. Pod patronátom KV ČSTV boli vyškolení prví cvičitelia:
Ivan Kováč, Emil Ondráš a Ing. Jozef Pardel. Členská základňa kolíše medzi 30 – 35. členmi. Najaktívnejší
členovia v tomto období boli: Ing. Ján Havlík – (Vysoká, Stanislawski kl V. – zimný priestup, Malý Ľadový
štít, Groszova cesta kl. V-VI, zima 1962; Rysy, Bernadzikiewicz kl. V – zima 1966), Peter Fedor, Ivan Kováč
(Bradavica, Motykova cesta kl. V. , zima 1963), ale aj Viliam Krnáč, Mária Krnáčová, Peter Matejbus a Ing.
Jozef Pardel. Zásluhou Jána Havlíka sa mikulášski horolezci podpísali aj na vážnych stenách Álp a Kaukazu, kde mu za vylezené výstupy udelili medailu „Za vysoké športové majstrovstvo“. Z jeho výstupov je
potrebné spomenúť: Kaukaz (Bezingi) – Uli-Aue-Baši (3A), Džangi-Tau (4B), Šchara (5B), Dych-Tau (5A).
Do tohto obdobia spadajú začiatky organizovania horolezeckých zrazov v Machnatom a návštevy pieskovcových oblastí v býv. NDR.
1967 – 1971
Nadobudnuté skúsenosti z Vysokých Tatier
začínajú najskúsenejší členovia oddielu uplatňovať
aj v zahraničných horách. Zorganizovala sa oddielová návšteva bulharského pohoria Rila, postupne
pôsobili mikulášski lezci v talianskych Dolomitoch,
Ötzalských Alpách v Rakúsku (1967), kde členovia
I. Kováč, E. Kováčová, J. Pardel, M. Pardelová, P.
Fedor, K. Špánik a Vl. Droppa preliezli sev. stenou
na 3605 m vysoký Similaun. Ďalej navštívili
horstvá - Waliské Alpy vo Švajčiarsku, Kaukaz, v r.
1969 Západné Alpy vo Francúzsku a vystupujú na
Mont Blanc klas. cestou, (jedná sa pravdepodobne
Po výstupe na Similaun. Kováčová, Fedor, Špánik, Plávka
o prvý výstup na Mt. Blanc horolezcov z TJ Jasná),
Mt. Blanc du Tacul a Aiguille du Argentiere, kde sa zúčastňujú okrem už vyššie spomínaných členov aj M.
Ivankovič, M. Krnáčová, V. Krnáč a Vl. Šaštínska. Vystupujú taktiež záp. stenou na Eiger, Mönch, Jungfrau

Fedor, Droppa, Špánik po výstupe na Mount Blanc pod bivakovou
chatou Vallot. 4362 m
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Vrchol Matterhorn - Pardel, Špánik. 4480 m

a Matterhorn. Vo Vysokých Tatrách mladí Pavol Holzer a Anton Hmizák preliezajú bez rešpektu najťažšie
výstupy (Hokejka kl. VI, r. 1969, Prostredný hrot, Kriššák – Orolín kl. V+ A3 1971.) Koncom roka 1970 sa začína silne prejavovať generačný problém, čoho dôsledkom bol pokles členskej základne. No napriek tomu
bolo toto obdobie na slušnej úrovni čo sa týka materiálno-technického vybavenia a športové výsledky mali
zásluhou najmladšej generácie vzostupný charakter, čím sa viac prejavil aj záujem o horolezecký šport,
ktorý prenikal medzi mladých ľudí a výsledky sa prejavili v ďalšom období.
1972 – 1976
Organizačný život v oddieli nevybočil z úrovne predchádzajúcich rokov. Zmena nastáva v náročnosti
horolezeckých výstupov ako vo Vysokých Tatrách, tak aj v zahraničí, ktoré absolvovali najvyspelejší horolezci oddielu. Túto výkonnostnú časť tvorili: Marián Ivankovič, Jaroslav Flejberk, Pavol Holzer, Anton
Hmizák, Vít Čech a najmladší Ivan Vozárik. V Tatrách preliezajú ďalšie ťažké cesty: Ľadový štít, zimný
priestup Zibrínovej cesty (VI), Flejberk 1972; Javorový štít Stanislawského cesta (VI) zima 1972, Holzer,
Füzy; Rumanov štít – prvovýstup, kl. V A1 – Flejberk; Stredohrot – zimná diretissima kl. V+ A2 – Flejberk
1972; Galéria Ganku 2. zimný priestup Hauschkeho cestou kl. VI A2 – Flejberk, Elíz, Ivankovič, Vozárik
1973; Malý Kežmarský štít – superdiretissima (V+ A3) – Flejberk, Hmizák 1973; Nižná Vesterova štrbina
– prvovýstup V+ A3 – Flejberk, Vozárik; Kazalnica Mengusovieçka – Lapiński (V A1) zima 1974 – Flejberk;
Javorový štít – Čierny pilier (V+) zima 1974 – Blaško; Hrubô – prvovýstup (V A1) Vozárik; Rameno Kriváňa
– diretissima (V+ A1) zima 1975 – Flejberk, Füzy, Vozárik; Kazalnica Mengusovieçka – ľavý pilier (VI A4)
– Flejberk 1975 a ďalšie.

Výstup dolinou Šeldy - centrálny Kaukaz

Zo zahraničných zájazdov dominuje Kaukaz, kde J. Flejberk s V. Tatarkom vylezú prvovýstup na Scheldu (5a) r. 1972, v r. 1974 zdoláva Ťju-Ťju-Baši 1. čs. priestupom, ktorý bol vyhodnotený aj ako výstup roka.
V 1975 je znova na Kaukaze a zlieza Vilpatu (5a), Mamison Choch (5b) a Pik Nikolajevo. O rok neskôr prvovýstup na Džangi Tau (5b), ktorý je znova ocenený ako výstup roka. Dvojica Vozárik, Ivankovič v r. 1974 lezú
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v Dolomitoch a vykonajú niekoľko výstupov kl. V-VI. V r. 1975 Ivan Vozárik prelieza v Alpách Grand Kapucín
švajč. cestou kl. V+ A3. Spolu s ním tu pôsobia R. Macho, M. Ivankovič a P. Elíz. Vhodnou propagáciou športových výsledkov členovia veľkou mierou vplývali na rozširovanie členskej základne. Upevňuje sa aj vzťah
členov oddielu k telovýchovnej jednote, lebo si boli vedomí výdatnej pomoci TJ vo vytváraní predpokladov
pre činnosť oddielu a horolezci boli vždy vzorom v odpracovaní brigád v prospech celej TJ.
V tomto smere sú príkladom ostatným členom TJ prakticky dodnes.
1977 – 1981
Toto obdobie sa vyznačovalo tvrdou teoretickou a praktickou prípravou, nastal zdravý konkurenčný
boj o prelezenie najťažších výstupov vo V. Tatrách v zime aj v lete. Za svoje výstupy, ktorými sa zapísali
v zahraničí boli Ing. J. Blaško a Ivan Vozárik zaradení do slovenského reprezentačného družstva a Jaroslav
Flejberk do reprezentačného družstva býv ČSSR. Stručný prehľad najťažších výstupov v tejto dobe je nasledovný: Malý Kežmarský štít – Bocekova cesta (VI) zima 1977 – Flejberk, Vozárik; Kačací hrb prvovýstup
(V A0) Blaško, Flejberk 1977; Veľký Mengusovský štít – zimná superdiretissima (V 80°) Flejberk, Vozárik,
alebo prvovýstup na Čertovu vežu (V+ A3)- Holzer 1977.
Svojimi prvými vážnejšími výstupmi v Tatrách, ale aj v bulharskej Rile a v rumunskom Bucegi upozorňujú na seba mladí Jozef Hutník, Jozef Kuľka, Milan Hvostik a Juraj Settey, ktorý je aktívny aj v novej disciplíne – skialpinizme, o ktorom bude samostatná kapitola. Dvojica Hvostik – Settey vyliezli diretissimu
južnej steny Costily kl. VI A2 v Rumunskom Bucegi. Ivan Vozárik sa v r. 1981 zúčastnil expedície do Himalájí
na Jannu a bol medzi tými, čo zavŕšil úsilie celého kolektívu výstupom na vrchol.
Vzhľadom k normalizačnému obdobiu, ktoré prebiehalo v štáte, boli výjazdy do zahraničných hôr
sústredené na býv. Sovietsky zväz a J. Flejberk vystupuje na Pik Komunizmu 7495m v pohorí Pamir cestou
Borodkina (5b) a Pik Korženevskej 7105m. Za výkony na Pamíre a Kaukaze bol J. Flejberkovi udelený čestný
titul „Majster ZSSR v alpinizme medzinárodnej triedy“ v r. 1977 a v tom istom roku za športové výsledky aj
titul „Majster športu v ČSSR“.
V rámci okresu bol trikrát zaradený medzi desať najlepších športovcov okresu, v r. 1978 na prvom
mieste. No predsa sa našli chodníčky a J. Blaško zlieza Lyskam (V 80°) a J. Flejberk zaznamenáva úspech
v prvovýstupe sev. steny Eigru (V+ A3) s českou expedíciou. P. Holzer spolu s J. Blaškom v talianskych
Dolomitoch vyliezli niekoľko výstupov (Tore Venezia kl. VI. a Tore di Valgrande kl VI A2. P. Fedor vyliezol na
Džebel Tubkal vo Vysokom Atlase (Afrika). Oblasť Wilder Kaiser navštevuje I. Vozárik s J. Flejberkom a vyliezajú Fleisbank (VI A1), Maukspitze (VI A1), v oblasti Karwendel vrchol Martinswand kl. V A2.
V tomto období sa horolezci z HO pri TJ Jasná aktívne zapájajú do akcie „Za čisté hory“ a majú pridelený hrebeň vo V. Tatrách Západné Rumanovo sedlo – Rumanov štít. Za dosiahnuté výsledky bol horolezeckému oddielu udelený čestný titul „Vzorný oddiel II. stupňa“
1982- 1986
Odchodom špičkových horolezcov z oddielu nastalo určité vákuum, ktoré sprevádza toto obdobie
a utrpela tým aj kvalita vykonaných výstupov.
Mladá generácia síce naznačila svoje možnosti v nastupujúcom trende voľného lezenia, prejavuje sa
najmä v lezení v pieskovcových oblastiach býv. NDR, do ktorých už niekoľko rokov pravidelne v jarných
mesiacoch oddiel poriada zájazdy. Dominujú tam lezci: J. Kuľka, J. Hutník, M. Hvostik a J. Flejberk.
Vo Vysokých Tatrách trojica Füzy, Jurkovič, Poliak vyliezajú prvovýstup na Dromedárov chrbát stredom
steny kl. V A0, prvovýstup na Mengusovskú vežičku stredom steny kl. V, Füzy, Jurkovič a v zime M. Jurkovič
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Lezenie na pieskovcových skalách - Saské Švajčiarsko

Lezenie na Stefani v masíve Olympu - Grécko

s druhom prvovýstup na Dromedárov chrbát pravým vhĺbením kl IV+. V Julských Alpách dvojica Füzy,
Jurkovič vyliezajú na Jalovec Comicciho hranou kl. VI-, Füzy s Holzerom vyliezli na Matterhorn tzv. Furgengrad kl. V-VI, v lete 1985 sa uskutočnil oddielový zájazd do západných Álp v oblasti Mont Blancu, kde
okrem výstupu na Mt. Blanc ôsmich účastníkov zájazdu vyliezol R. Macho s odchovancom nášho oddielu
I. Vozárikom na Aiquile Cruz kl. V A0, čisto ľadovú horolezeckú túru vyliezli Settey, Nezníková, J. Revaj na
Tour Ronde, ľad 55-60° a trojica Jurkovič, Lobo, Hutník zlaňovali jedinú dĺžku spod vrcholu Dent de Géant
kl. IV-VI .
O rok neskôr pri podobnom zájazde do Grécka pôsobia členovia v pohorí Olympos a v skalnej oblasti
Meteora, kde taktiež vyliezajú niekoľko hodnotných horolezeckých ciest. B. Füzy s členmi z HO Bobrovec
navštevuje Turecko a zdoláva Ararat (Mont Agri Dagi). Dvojica Kuľka, Hvostik vycestovali v r. 1985 na Kaukaz a vyliezli Taliansky kuloár na Nakra Tau kl. 4b, ľad 66 - 70° ale uskutočnili aj výstup na Elbrus 5643m.

Dongu-Orun 4461m. Nakra-Tau 4277m - centrálny Kaukaz.
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Napriek rôznym ťažkostiam bola práca v oddieli na slušnej úrovni, čo sa prejavilo obhájením titulu
„Vzorný oddiel II. stupňa“ a udelením čestného titulu „Vzorný oddiel I. stupňa“ v roku 1985.
1987 – 1991
V tomto období narástla členská základňa oddielu a oddiel sa začal radiť medzi najväčšie v kraji, preto
aj požiadavky naň sa zvyšovali. Žiadalo sa od nás obsadzovanie najdôležitejších funkcií v okresnom zväze,
museli sme zvýšiť nároky na metodickú komisiu v oddieli, no tej sa nepodarilo v plnej miere uskutočňovať
svoje návrhy v novonastúpenom trende voľného lezenia. Stupnica obtiažnosti sa zásluhou UIAA otvára
nahor a práve tento trend mal za následok veľký pokles zimného horolezectva a to nielen v HO Jasná, ale
na celom Slovensku. V rámci tohto trendu objavujú sa na Liptove nové lokality na lezenie (Rady pod Sinou,
Čereňová, ale aj zabudnutý Blatník) a naši členovia na nich začali húfne vyrábať nové cesty. V Tatranskom
horolezectve boli v r. 1987 najaktívnejší M. Fecske, E. Dzuroška, B. Füzy, Z. Lukeš a zo žien – S. Chrapčiaková, ktorá mala na svojom konte 17 letných výstupov. Z najvýznamnejších tatranských výstupov: Lomnický
štít – Obrovský pilier kl. VI+ AF (E. Dzuroška), Rumanov štít cesta Orolín – Haak kl. VI+ (Füzy).
Pomerne bohatá žatva výstupov však bola v zahraničí, M. Hvostik pôsobil v Západných Alpách spolu
s HO Slovan Malachov v oblasti Mt. Blanc. Vyliezol na Grand Charmons pilierom Addisin – Cordier, kl. V+,VI
a Nord Est Pilier na Droites (Deckel, Jouly), ktorý bol vyhodnotený ako výstup roka 1987.
Za aktívnu prácu vo
vtedajšom telovýchovnom
hnutí v r. 1987 bol dvom
členom udelený „Čestný
odznak ČSZTV III. st. “ a to
R. Machovi a P. Mišovie.
Trom členom : M. Lobovi, J.
Revajovi a J. Setteyovi bol
udelený „Strieborný odznak
JAMES“. Pre zlepšenie zimného horolezectva sa zaviedli tzv. výcvikové tábory vo V.
Na vrchole Džan-Tugan, Centrálny Kaukaz
Tatrách, kde jeden víkend
v mesiaci sa konalo sústredenie a to zakaždým v inej doline. Ovocie sa dostavilo už v lete 1988, skupina
M. Lobo, M. Jurkovič a M. Fecske navštívili Kaukaz a v rámci aklimatizácie vystupujú na Elbrus. Výstup na
Pik Ščurovského Abalakovou cestou kl 5b sa nepodaril pre krajne zlé podmienky a z polovice cesty museli
za dramatických okolností zlanovať. Nato Lobo a Jurkovič vyliezli Džan Tugan (4000 m) severozápadným
rebrom s vlastným variantom pod vrcholom kl. V. a M. Fecske s druhom vylieza na Bžeduch, cesta kl. 4a.
Ďalší zájazd, bol do Nórska, kde J. Šmoll vyliezol s druhom na Trollveggen cestu „The English Route kl. VI+
A3 a J. Rášo s E. Dzuroškom Sondre Trolltind cestu East pillar kl. V. Horolezeckého zájazdu poriadaného SHZ
SÚV ČSZTV na Pamir sa zúčastnil M. Hvostik, kde vyliezol v rámci aklimatizácie na Pik Nadeždy Krupskej kl.
5, a potom na Pik Komunizmu 7495 cez Budevesnik a plató Dušanbe kl. 5a. Všetky tieto zahraničné aktivity
sa mohli konať len vďaka VHČ, ktorá sa ujala za predsedovania M. Loba a 70% vyrobených prostriedkov išlo
na spoločný účet klubu a 30% na účet TJ Jasná.
V rámci najnovšieho trendu, silne preferovaného Bratislavou (JAMES-om), usporiadal klub III. ročník
okresnej súťaže v športovom lezení v Machnatom čiastočne dotovanom OHZ. Z našich členov bol najlepší
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M. Longauer, ktorý skončil na 5. mieste, na 6.
mieste I. Král a 9. Zd. Lukeš. Prebiehajúce politické
a ekonomické zmeny v celej našej spoločnosti sa
významne dotkli aj činnosti HO. Odbúrali sa také
formálne činnosti ako je hodnotenie politicko-výchovnej práce, socialistické záväzky a súťaže
o tituly, odznaky PPOV a BPPOV a podobne. Otvorili
sa hranice a tým aj väčšie možnosti športového podnikania či cez HO alebo súkromne. Už v r. 1990 sa na
zahraničných akciách zúčastnilo 41 členov HO Jasná!
V apríli to bola svetoznáma skalná oblasť Verdon vo
Francúzsku, kde traja členovia vyliezli 29 ciest od kl.
VI+ po VIII- stupnice UIAA. Ďalšia skupina pôsobila
v Záp. Alpách – Chamonix, kde došlo k pokusu
o prelezenie Braunovej špáry na Blatiére kl. VII, zato
dvojica Král – Longauer preliezli západnú stenu
Petit Dru, ťažkú cestu dvojice Heming, Robins kl. VI
Ťan-Šan, Chan - Tengri, 7010 m.
A0. Najväčšou akciou však v r. 1990 bola expedícia
do centrálneho Ťan-Šanu,
ktorej sa zúčastnilo osem členov HO Jasná. Vytýčený cieľ,
7010 m vysoký Chan-Tengri
zdolali cestou Grebenščikova
z r. 1975 J. Settey, J. Peťo,
M. Jurkovič a Z. Lukeš. Ešte
sa S. Chrapčiaková zúčastnila
zájazdu do Talianska a vyliezla Preusovu špáru na Cimu
Picolu. Popri zahraničných
aktivitách nezabúdali členovia na rodné Tatry a výstupy
V ladovcových zlomoch pri výstupe na Chan - Tengri
v novom duchu predvádza P.
Staník a prelieza voľne Tatarkovu cestu na Ošarpance kl. VII+, Kývalovu cestu kl. VI+, Puškášovu kl. VI+,
Milan Hvostik juž. stenu Kežmarského štítu Kriššákovými platňami kl. VI. Zmeny v spoločenskom dianí
počas r. 1991sa dotkli aj činnosti v našej TJ, z ktorej sa stáva Združenie športových klubov a z nášho HO sa
stáva Horolezecký klub Jasná. Získava právnu a hospodársku subjektivitu, na základe združovacej zmluvy
je členom ZŠK. Zisťuje sa, že v klube je nedostatok cvičiteľov, je nutné zabezpečiť rekvalifikáciu súčasných
a vyškoliť ďalších podľa nových predpisov prijatých inovovaným Slovenským horolezeckým spolkom.
Prejavuje sa to zníženým počtom výstupov vo V. Tatrách, no stúpla obtiažnosť výstupov aj keď samotné
výstupy sa nachádzali v blízkom okolí chát, čím sa zas znižuje hodnota. Horolezci sa orientujú na neľadovcové hory, prevažne Dolomity a v r. 1991 počas klubového zájazdu do týchto hôr boli vylezené aj hodnotné
cesty, napr. : Marmolada – „Don Quijotte“ kl. VI – P. Staník, J. Žiaran; Cima Ovest – „Demuthova cesta“
kl. VI+ - Staník, Žiaran, tiež Cima Picolissima, cesta Casin kl. VII- a Cima Picila „Žltá hrana“ za jediný deň.
37

prelezená P. Staníkom a J. Žiaranom. Cenný je tiež výstup dvojice Liška – Kobrle na Marmoladu Strednou
cestou“ kl. VI A1. V Západných Alpách vyliezol ešte M. Jurkovič na Mt. Blanc cestou „Sentinelle Rouge“ kl.
IV, ľad 55-70°. Pri hodnotení tohto obdobia je možné postrehnúť celoslovenský, ba až celosvetový problém, že aktivita horolezcov sa presúva z vysokých a stredných hôr do nižších skalných oblastí, na vznikajúce
umelé steny a neobišlo to ani náš klub. Vznikajú dva tábory, tábor tzv. moderných skalných lezcov a tábor
zastávajúci klasické horolezectvo so všetkým, čo k nemu patrí.
1992 – 1996
Toto obdobie sa vyznačuje priamočiarejším riadením klubu, bez zbytočných zadávaní cieľov a plánovaných výstupov, jediné čo sa plánovalo, boli zimné sústredenia vo Vysokých Tatrách, každý mesiac
v inej doline. Dokázalo sa tým, že vo väčšom kolektíve sa omnoho lepšie podávajú športové výkony. Po
počiatočnej eufórii otvorenia hraníc automaticky nastáva útlm v cestovaní a horolezectvo sa znova na čas
presunulo na domácu pôdu.
Skalné lezenie pokročilo naozaj hodne dopredu, chlapci bežne lezú cesty klas. VIII+ stupňa obtiažnosti, v tejto disciplíne excelujú Vladko Dzuroška a Jozef Auxt, preliezaním ťažkých technických ciest vo V.
Tatrách voľným spôsobom sa zas venujú P. Staník a J. Žiaran, napr. Chrobákova cesta na Kopiniaky kl. VIII
RP, (Staník, Žiaran), alebo Žeruchové veže – Zelený okap kl. VIII RK, (Staník, Auxt). V r. 1992 bol len jediný
výjazd do zahraničia – do Západných Álp a to M. Longauer s I. Kráľom vyliezli Bonattiho pilier na Petit Dru
kl. V+ A2. Podľa nových smerníc SHS JAMES boli preškolení štyria cvičitelia na inštruktorov horolezectva
a klub má týmto spolu 5 inštruktorov. V roku 1993 bol konečne v skalných terénoch prekonaný IX stupeň
obtiažnosti a to lezcami: V. Dzuroškom, J. Auxtom, J. Žiaranom a M. Frejukom. Darilo sa aj v zahraničných
skalných oblastiach, najmä v Buox, kde Auxt so Žiaranom vyliezli cestu Inthose vaves kl. VIII+/IX-, vo
Verdone tá istá dvojica vyliezla 6-dĺžkovú cestu Démon kl. VIII+. Bohužiaľ rok 1993 bol poznačený aj
tragickou udalosťou, v Záp. Alpách v severnej stene Aiquile Verte pri zlanovaní vypadol a následne sa zrútil
náš spolulezec Juraj Badiar.
V zimnej sezóne v r. 1994 sme zaznamenali snáď najnižšiu úroveň v lezení za obdobie existencie
klubu, jediné čo stojí za zmienku, to je prvovýstup na Hranatú vežu dvojice Fecske – Liška kl. V. V lete však
skalní lezci pokračovali v „deviatkovom“ ťažení a to aj v vo vyrábaní nových ciest v oblasti Demänovskej
doliny, hlavne pod Sinou, kde V. Dzuroška prelieza novú cestu „Vertikálna odchýlka. . . “ kl. IX, J. Auxt zas
cestu „Bryndzové halušky kl. IX+, v zahraničných skalných oblastiach – Mišja Peč j. Auxt vyliezol dve deviatkové cesty: Minuet – IX a Oro Puro kl. IX RP. Vo V. Tatrách bola letná sezóna taktiež veľmi vydarená, bolo
vylezených 7 ciest kl. VIII ! Na Veľký Kežmarský štít Pochylého platňami kl. VIII vyliezol Auxt so Žiaranom
a na Ušatú vežu v masíve Malého Kežmarského štítu cestu „ Blues na cestu poslednú“ kl. VIII taktiež Auxt
so Žiaranom. Do zahraničia vycestovala skupina tzv. OLD BOYS, (M. Lobo, M. Jurkovič, B. Füzy a P. Holzer),
ktorá v Dolomitoch vyliezla niekoľko zaujímavých ciest, medzi nimi aj na Cima de Boi cestu Via Almera kl.
V+ a potom sa presunuli do Waliských Álp a vyliezli na Matterhorn Levím hrebeňom. Počet inštruktorov
horolezectva sa v klube vyšplhal na 9 osôb. Rok 1995 bol podobný tomu predchádzajúcemu, skalní
lezci stále zvyšujú svoju výkonnosť a v skalných oblastiach Demänovskej doliny bolo vylezených deväť
ťažkých prvovýstupov a bol dokonca prekonaný X. -ty stupeň obtiažnosti! Najťažšie z nich sú „Hurikán“
kl. IX+/X- (Dzuroška, Auxt), „Šinkanzen“ kl. IX+/X- (J. Auxt), a „Tornádo“ kl. X- (V. Dzuroška), ďalšie na
Blatníku: „Reve du Pivilon“ kl. IX+/X- (V. Dzuroška) a „Vítajte v krvavej džungli“ kl. IX, od J. Auxta. Zo
zahraničných skalných oblastí sa najviac darilo vo francúzskom Verdone, J. Auxtovi s V. Dzuroškom, kde
vyliezli veľa ťažkých ciest, napr. „Dalvaroe Secource“ kl. IX, „Saga du Verdon“ kl. IX-, či „Sulvenir et Punir“
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kl. VIII+. Vo východných Alpách Silvia Chrapčiaková vyliezla platňovitú cestu na Bergseshifen kl. V+. Tento
rok bol výnimočný aj brigádnickou činnosťou, keď sme postavili svojpomocne a pomocou drobných sponzorov vlastnú umelú stenu, ktorá slúži dodnes na trénovanie techniky lezenia a sily prstov, či dynamiky
lezenia. Bola to prvá lastovička takejto formy trénovania v našom okrese. V roku 1996 pribudli v skalných
oblastiach Demänovskej doliny ďalšie štyri prvovýstupy dva pod Sinou a dva na Blatníku, ale myslím si, že
najlepším výkonom bolo prvé voľné prelezenie náročnej viacdĺžkovej technickej cesty „Čech – Flejberk“ kl.
VI A3 na Blatníku J. Auxtom a P. Staníkom, ktorú oklasifikovali na IX AF.
Zo zahraničných výjazdov jednoznačne dominuje Verdon, kde vycestovali nezávisle od seba dve
skupiny, obidve veľmi úspešné. V prvej chlapci vyliezli množstvo ťažkých klasických ciest do kl. VIII+,
druhá skupina liezla ťažké technické cesty ako napr. „Voyage a travers L´impossible“ kl. VI A2, čo je 230 m
previsnutej steny, M. Tomčík s P. Radačovským ju liezli viac ako 12 hodín. V tomto roku sme tiež umiestnili
aj pamätnú tabuľu na symbolickom cintoríne na Ostredku pre nášho zosnulého člena J. Badiara. Pri príležitosti 75. výročia založenia SHS JAMES boli odmenení nasledujúci členovia nášho klubu: najvyššie spolkové
vyznamenanie - Plaketa JAMES bola udelená Rudolfovi Machovi a Zlaté odznaky JAMES obdržali: Pavel
Holzer, Boris Füzy a Miroslav Jurkovič.
1997 – DODNES
Toto obdobie je na výkony podobné predchádzajúcemu, je však poznačené dlhodobou neprítomnosťou výkonných členov, ktorí vzhľadom na vysokú nezamestnanosť na Slovensku poodchádzali do zahraničia za prácou. Napriek tomu vznikajú ťažké nové cesty v oblastiach Demänovskej doliny - Sinej a Blatníku
o obtiažnosti až X-teho stupňa. Vo V. Tatrách preliezajú chlapci voľným spôsobom staršie technické cesty
a takým úspechom nepochybne je aj prvé voľné prelezenie „PP variantu“ na Veľkú Lomnickú vežu kl. IX+
AF V. Dzuroškom. Skupina speleoalpinistov, ktorú sme prijali do klubu po rozpade klubu jaskyniarov v r.
1993, úspešne pôsobila už po niekoľkýkrát v Kosovskej jaskyni Velika Klisura, kde v r. 1997 objavili a zamerali okolo 1700 m nových chodieb a priestorov, vyliezli cez 430 m stien a komínov o obtiažnosti do VI+ A1
a to počas 10. dní pobytu. Zimné lezenie vo V. Tatrách stále stagnuje, na príčine je aj neustály nedostatok
snehu a čo je najhoršie, tak to je skutočnosť, že pri veľmi nízkom stave snehu padajú nebezpečné lavíny,
čo je dôsledkom zlej kvality tohto snehu. Napriek tejto skutočnosti sa v zimnej sezóne do Tatier chodí,
dôkazom je aj výstup B. Füzyho v severnej stene Malého Kežmarského štítu cestou „Bocek – Šádek“ kl. VI
v r. 1998. Leto 1998 sa znova nieslo v znamení skalného lezenia a niekoľkých prvovýstupov v populárnej
oblasti Demänovskej doliny – Sinej, kde V. Dzuroška spolu s M. Frejukom vyliezli ťažkú cestu „La Vojna“ kl.
X-. Každoročné pôsobenie vo Francúzskom Verdone taktiež prináša ovocie a P. Radačovský s M. Frejukom
vyliezajú ťažkú technickú cestu „Mescalito“ kl. 6c A2 (VIII- A2 UIAA). V Rakúskych ľadovcových horách P.
Holzer s M. Jurkovičom vyliezajú na Grossglockner pravým rebrom východnej steny. Po celom Slovensku začínajú rásť umelé lezecké steny ako huby po daždi a poriadajú sa preteky v lezení na obtiažnosť.
Takýchto pretekov sa v Martine zúčastnili aj naši chlapci a M. Frejuk v nich obsadil 7. miesto, J. Auxt 11.
, a V. Dzuroška 13. miesto z 30. štartujúcich. V Manínskej úžine sa konali ojedinelé preteky svojho druhu,
kde v stanovenom limite 14 hodín bolo treba preliezť 16 stien určenými cestami a tieto preteky suverénne
vyhral zástupca nášho klubu – J. Auxt, ktorý vyliezol vo všetkých vybraných stenách najvyššie obodované
výstupy v najkratšom čase. V r. 1999 začína metodická komisia s teoretickou prípravou našich najmladších
uchádzačov o horolezectvo, budúcnosť však ukáže, aké výsledky sa dostavia. Vo Vysokých Tatrách v letnej
sezóne podal ešte len 14 – ročný Miroslav Peťo obdivuhodný výkon, na konte mal 21 výstupov a ani jeden
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neklesol pod V. – ty stupeň obtiažnosti! Pod metodickým vedením svojho otca stál už ako 12 – ročný na
Grossglockneri. Medzi kvalitné výstupy je nutné zaradiť aj výstup V. Dzurošku s P. Kňavom na Jastrabiu
„Amazonia vertical“ kl. IX, ktorý v tej dobe patril medzi najťažšie výstupy v Tatrách.
Kvalitné výstupy sa uskutočnili v zahraničí a to vo vápencovom pohorí Rätikon vo Švajčiarsku, kde V.
Dzuroška s J. Žiaranom vyliezli cesty: „Galadriel“ kl. VIII- v 400 m. stene, cestu „Kasama“ kl. VIII- a „Schatila“
kl. IX AF. O dva mesiace sa tam vrátil V. Dzuroška s R. Lukáčom a vyliezli cesty: „Sabra kl. VIII, a „Schweizerzoo“ kl. VIII. Leto 2000 vo Vysokých Tatrách bolo nadmieru vydarené, zaregistrovali sme vyše 160 výstupov.
Najvydarenejšou akciou bol tradičný horolezecký týždeň JAMES, ktorý sa konal na Poľskej strane Tatier, na
táborisku v doline Rybieho potoka blízko Morského oka. Dovolím si tvrdiť, že to bol jeden z najlepších Jamesáckych týždňov v poslednom desaťročí, kde členovia – aj vekovo starší, uskutočnili hodnotné výstupy
v odľahlejších oblastiach Tatier, napr. Zamarla turňa, cesta „Prawy Wrzestiak“ kl. VI-, vylezená dvojicou
Sim - Liška, Žabí mnich cesta „Ruda“ kl. VI-, Ištokovič – Radačovský. Najhodnotnejšie výstupy však boli
vylezené na Kazalnicu Miengusoviecku a to „Kant filara kl. V+A2 – Radačovský – Sim, „Schody do niebe“
kl. VI – Radačovský – Sim, alebo Lapińského komín kl. V+, Šmoll – Volf. Zaujímavým výstupom bola aj
cesta vo východnej stene Veľkého Mengusovského štítu cestou „Maczka“ kl. V+, Ištokovič - Radačovský. Raritou tohto týždňa bolo aj vytvorenie najstaršieho lezeckého družstva vôbec, ktoré malo spolu 213 rokov!
a vyliezli klasickú cestu na Mnicha kl. kl. IV+. V októbri vycestovala skupina štyroch členov do Rumunska,
oblasti Chieze Bikazului. Bikazská úžina dlhá 6 km má kolmé až previsnuté steny, vysoké vyše 300 m a je
označovaná za tretiu najvýznamnejšiu lezeckú oblasť v krajine. V priebehu troch dní vyliezli všetci účastníci
cesty ako: „Acces“, kl. VI, „Pino“ kl. VI+, alebo cestu „Gepeto“ kl. VII+, ktorú vyliezla A. Makarová, či cestu
„Fisura artei“ kl. 6b , Makarová – Šmoll a Liška – Kostolný. Je potešiteľné, že pozornosť členov sa občas
nasmeruje aj na takéto, relatívne blízko dostupné, finančne nenáročné ciele, neskazené „konformizmom“,
ale pritom lezecky náročné. Je to jedna z ciest vedúca k všestrannosti a tá prenesená do vyšších hôr
obohacuje horolezectvo v tom najpodstatnejšom zmysle. Veľmi dobre sa rozbehla metodická činnosť
s družstvom mladých horolezcov, ktoré okrem série metodických cvičení a lezenia v skalných oblastiach

Na vrchole Huyana Potosí, 6088 m. P. Holzer a J. Šmol
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Liptova, absolvovali dve sústredenia vo V. Tatrách. Chlapci s inštruktormi vyliezli v Tatrách aj cesty piateho
stupňa obtiažnosti, čím sa odhalili nové mladé talenty. Po roku metodickej práce môžeme konštatovať
životaschopnosť a zmysluplnosť tohto družstva. Rok 2001 – rok jubilejný, rok v ktorom si pripomíname 40.
výročie založenia organizovaného horolezectva v bývalej TJ sa niesol v znamení niekoľkých úspechov. Pri
tejto príležitosti bola zorganizovaná expedícia do Južnej Ameriky. Osem členov klubu si určilo cieľ podnikať
v pohorí Cordillera Real v Bolívii, ktorá je na naše podmienky pomerne cenovo dostupná. Počas mesačného pobytu si naplánovali vystúpiť na dva vrcholy prevyšujúce 6000 m. n. m. Už päť dní po prílete do Bolívie
vystupuje celá skupina v rámci aklimatizácie na 5220 m. Vysoký Cerro Khala Cruz a o tri dni nato taktiež
celá skupina vylieza na prvý z plánovaných vrcholov – 6088 m. vysoký Huayna Potosí. Po nutnom odpočinku a po zlepšení počasia presúva sa celá skupina do základného tábora pod 6464 m. vysoký Illimani,
ktorý je v Bolívii uctievaný podobne, ako u nás Kriváň. Počas nasledujúcich piatich dní sa trojici: Ištokovič,
Radačovský a M. Sim podaril výstup na vrchol, čím sme si naozaj dôstojne pripomenuli výročie založenia
nášho klubu. Z ďalších zahraničných aktivít je nutné spomenúť výstup Casinovou cestou na Piz Badile kl.
VI štvoricou Staník – Šmoll a Sim – Volf vo švajčiarskych Alpách.
V roku 2002 ožíva zimné lezenie, zvyšuje sa počet ale aj kvalita výstupov, napriek takmer nevhodným
podmienkam. Dôležité je totiž, že výstupy sa znovu začínajú uskutočňovať v odľahlých oblastiach Tatier,
čo zvyšuje ich hodnotu. Svedčí o tom aj výstup Milana Fecskeho v severnom masíve Javorákov a to: Horné
Ríglové sedlo modernou cestou „Honey, Honey“ kl. IV+ A0/M5 a to 4. priestup touto cestou za 11 hodín,
alebo Prostredná Krivánska štrbina z doliny Nefcerka Pechoušovou cestou kl. V, Lukeš – Sim a tiež Mlynické
Solisko 1. pilier, cesta Komarnicki kl. V+, ktorú vyliezol M. Volf. Ťažké výstupy boli vylezené aj v letnej
sezóne, J. Žiaran vyliezol cestu „Jar na Mesiaci“ v masíve Ostrvy kl. VIII-, v tej istej stene vyliezol V. Dzuroška
cestu „Pietní“ kl. VIII a v Granátovej stene „Cestu horských vodcov“ kl. VI A2 vyliezli M. Tomčík s R. Mudroňom. Najväčšiu radosť však robia naši najmladší členovia, M. Peťo a 16 ročný Matúš Kostka, ktorí v tejto
sezóne vyliezli niekoľko kvalitných ciest, napr. : Východný štít nad Železnou bránou „Orolínov kút“ kl. VII-,
Diretissima na Žltú stenu kl. V+ A2, Vých. Železný štít cesta Kývala – Zeitler kl. VI+, alebo Volia veža „Eštok
– Janiga“ kl. VI+. Takto môžeme konštatovať, že energia a investície vložené do mládeže sa nám vracajú
späť v podobe kvalitných športových výkonov, vďaka za to všetkým cvičiteľom, inštruktorom, ale aj starším
skúseným lezcom, ktorí svojim úsilím, ale aj radou prispeli k výchove mladých horolezcov.

Skaly v Machnatom - cvičné terény horolezcov

Sokol a Blatník - skaly extrémneho lezenia
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V polovici augusta sme zorganizovali v Machnatom vytrvalostné preteky v lezení, kde bolo vybratých
83 ciest od kl. III. po IX-, obodovaných podľa obtiažnosti a dvojice lezcov liezli v stanovenom časovom
limite (v našom prípade 7 hodín). Podľa počtu vylezených ciest a tým aj nazbieraných bodov sa vyhodnocovalo. V kategórii muži zvíťazila dvojica Auxt – Frajuk, druhí boli Staník – Žiaran, tretí Fides – Ficker.
Z veteránov boli prví bratia Palásthyovci z Košíc a z juniorov vyhrali Fides ml. – M. Kostka. Bola to jedna
z najvydarenejších klubových akcíí v poslednom období. Veľkou škodou však je, že v tak početnom klube
ako je náš, je tak málo ochotných ľudí zapojiť sa po organizačnej stránke do takýchto podujatí. Vypomáhali
nám členovia z HK JAMES Bobrovec, za čo im patrí vďaka. Po metodickej stránke sme ostali v tomto roku
oslabení, niekoľko inštruktorov odišlo do zahraničia za prácou, plánujeme preto vyškoliť piatich členov za
cvičiteľov a dvoch na inštruktorov horolezectva. Začala sa teoretická príprava s ďalšími piatimi mladými
adeptmi na horolezectvo. V dnešnej dobe nie je zanedbateľné ani finančné zabezpečenie nášho klubu.
Starší členovia si určite spomenú, ako začínali. Za 41 rokov činnosti oddielu, v súčasnosti klubu, boli určite
roky bohatšie, ale aj chudobnejšie. Preto sme v r. 2000 obnovili živnosť na rôzne výškové práce, aby sme
mohli v našom športe nielen pokračovať, ale aj napredovať, vychovávať mládež tak, aby sme s hrdosťou
mohli po rokoch povedať: „to sú odchovanci nášho klubu, nášho ZŠK!“

Horolezci P. Revaj, M. Lobo na Ťan -Šane pri výstupe na Chau - Tengri
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SKIALPINIZMUS
História skialpinizmu siaha do začiatku minulého storočia,
keď lyže začali okrem iných využívať aj horolezci, ktorým lyže uľahčovali dlhé zimné nástupy pod masívy hôr a urýchľovali návraty
z horolezeckých túr. Najväčší podiel na rozvoji skialpinizmu, či po
metodickej, ale hlavne materiálovej stránke, majú alpské krajiny, kde
vzniká i rada pretekov, z ktorých najstarší je Troffeo Mezzalama. Pri
tomto rozvoji lyžovania spojeného s alpinizmom neboli bokom ani
slovenskí horolezci, o čom svedčí odznak slovenského horolezeckého
spolku JAMES z r. 1921, kde okrem horolezeckého lana a čakana sú
zakomponované i lyže.
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Lyže a alpinizmus – skialpinizmus, nový pojem, čo si začal raziť cestu medzi ľuďmi, ktorí sú hlboko
spriahnutí so svetom veľhôr. Sedemdesiate roky prinášajú „zlaté“ obdobie rozvoja skialpinizmu na Slovensku. Po úspešných vystúpeniach našich pretekárov (prevažne členov Horskej služby) a na podnet protagonistu tohto športu Pavla Rajtára, organizujú banskobystrickí horolezci prvé preteky v Nízkych Tatrách
v oblasti Ďumbiera a Chopka v r. 1977. Ako už bolo spomenuté, najväčší podiel na vzniku pretekárskeho
skialpinizmu a organizácii pretekov majú samotní
pretekári – horolezci a členovia Horskej služby. Po
účasti na pretekoch v Nízkych Tatrách prichádzajú
nadšenci tohto športu s myšlienkou organizovať podobné podujatie v centrálnej časti Západných Tatier,
kde sú ideálne terény pre skialpinistické preteky.
Výbor nášho horolezeckého oddielu túto myšlienku
prijal a po úspešnom nultom ročníku, ktorý sa konal
25. III. 1979, známym ako miniralye, zorganizoval
ešte ďalších osem nasledujúcich ročníkov o putovnú cenu OV ČSZTV Liptovský Mikuláš. Prívlastok
„ťažké ale pekné“ majú od svojho začiatku. Citlivo
vedené trasy jednotlivých etáp nútia pretekárov
ísť až na dno svojich síl, umu a taktiky. Okrem
Organizátori pretekov: Ing. M. Marenčák, R. Macho, J. Frniak
slovenských pretekárov sa pretekov zúčastňovali aj
pretekári z Čiech, Poľska, Rakúska, Talianska a Švajčiarska. Šiesty ročník bol zároveň aj historicky prvými
majsrovstvami Československa v skialpinizme, majstrami sa stali bratia Gálfyovci pred ďalšou bratskou
dvojicou Filipských a domácim družstvom Edo Dzuroška – Igor Gažo. Žiaľ, tragická nehoda počas VIII.
Ročníka urobila koniec sľubne sa rozvíjajúcemu
podujatiu. Na organizácii pretekov sa najviac
podieľali: Ján Frniak, Anna Iľanovská – Nezníková, Danka Plchová, Ivka Ilavská, Miroslav Lobo,
Dušan Revaj, Tibor Kočtúch, Ing. Arch. Milan
Marenčák, Rudolf Macho, Vladimír Ligda, Pavol
Vozárik, Milan Valaštiak a mnohí ďalší. Náš horolezecký oddiel pri TJ JASNÁ reprezentovali: Zdeno
Sedláček, Ján Frniak, Pavol Elíz, Ing. Ján Blaško,
Miroslav Gerik, Juraj Settey, Edo Dzuroška, Igor
Gažo, Juraj Gantner, Karel Rychlý a mnohí iní.
Okrem účasti na pretekoch sa naši členovia
venovali aj tzv. nepretekárskemu skialpinizmu,
absolvovali rôzne prechody, zjazdy zo štítov, či už
vo Vysokých, Západných alebo Nízkych Tatrách,
no aj v zahraničí. Z množstva extrémnych zjazdov
treba spomenúť aspoň jeden a to prvý ženský
zjazd Krčmárovým žľabom Danielou Setteyovou
– Nezníkovou v zime 1980. Skialpinistické preteky v centrálnej časti Západných Tatier našli však
M. Gerik, J. Settey - pretekári TJ Jasná
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svojich pokračovateľov a výborne
sa tejto úlohy zhostili členovia
skialpinistického klubu pri TJ
Družba Smrečany – Žiar.
Uvedený stručný prehľad
činnosti ani zďaleka nie je úplný,
spomínam len tie najhlavnejšie
body života klubu, len športovcov dosahujúcich najlepšie
výkony danej doby. No aj ostatní
členovia, a nie je ich málo, sa
zúčastňovali či na športovom
Pretekári pri povinnom výstupe - Žiarska dolina
i mimošportovom dianí v oddieli
a klube. Činnosť v horolezeckom oddieli alebo klube Telovýchovnej jednoty Jasná, teraz ZŠK Jasná bola
úspešná. Všetkým funkcionárom v spomínanej organizácii patrí uznanie a vďaka za svoju dobrovoľnú
aj profesionálnu činnosť, bez ktorej by horolezectvo a skialpinizmus na území nášho mesta nedosiahli
spomínané úspechy.

S BATOHOM PO TURISTICKÝCH CHODNÍČKOCH
Až pri oslave rôznych jubileí sa človeku naskytá najlepšia možnosť posúdiť,
ako čas rýchlo postupuje dopredu. V týchto dňoch je to už 50 rokov, čo skupina
športových nadšencov založila telovýchovnú jednotu s názvom T. J. Nízke Tatry
– Demänovské jaskyne s oddielmi lyžovania, turistiky, stolného tenisu a neskôr
aj horolezectva.
V kronike oddielu, odboru a od roku 1991 klubu, by sme našli množstvo
faktov, ktoré dokumentujú prierez bohatou činnosťou, úspechmi a sklamaniami, ale i predsavzatiami do budúcnosti ako skvalitniť a obohatiť svoju činnosť.
So životom klubu sú spojené ťažké začiatky, organizačné problémy, ale najmä

Výročná členská schôdza KST
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obetaví ľudia. Vlastne, najmä oni, pretože nijaké predsavzatia klubu sa nepremieňali na skutočnosť samé
od seba len ich vyslovením. Stav naplnenia im vdýchli vždy len ľudia svojou poctivou prácou, vo väčšine
prípadov na úkor svojho voľna a svojich záujmov, napriek pribudnutým problémom, často aj počiatočnému nepochopeniu, alebo absencii vďaky. Prečo potom? Pre v sebe zakódovaný nevykalkulovaný pocit
naplnenia svojho poslania, či ak chceme, svojej užitočnosti. Len preto, že cítili, že chcú a musia urobiť aj
to, do čoho ich nútilo len vlastné svedomie. A ak im niekto kládol otázku: „Čo z toho?“, tak sa uspokojili
len konštatovaním, že rástli ľudsky aj skúsenosťami – spolu so svojím dielom, čo nie je pre nechamtivých
ľudí práve nepodstatné. Áno, boli to nespočetné činy a skutky radu činovníkov a členov, ktorých mená už
zväčša zapadli do zabudnutia, ale pri tejto príležitostí je nanajvýš vhodné ich znova pripomenúť, pretože
oni vybudovali základy turistiky, na ktorých my dnes staviame nielen v regióne Liptova ale aj na Slovensku.
Boli to Miloš Janoška, Dr. Juraj Janoška, Braňo Lacko, Dr. Ivan Stodola, Kornel Stodola, Dr. Milan Žuffa,
Ondrej Žuffa, Ing. Fedor Droppa, Ing. Miloš Lacko, prof. Ján Volko – Starohorský, prof. Oldřich Nuska,
Rudolf Dobromil Pethő, Alojz Lutonský, Július Stankoviansky, Ján Kapsiar, Ján Rázus.
Vo vedení klubu, na stoličke predsedu, od jeho vzniku až po súčasnosť sedeli:
1953 – 1972 – P. Benko, R. Plaček, J. Šúlek, L. Babulic
1972 – 1983 – G. Ides
1983 – 1985 – A. Juřicová – Droppová
1985 – 1987 – A. Ligdová – Krajčiová
1987 – 1997 – J. Chrapčiak
1997 – 1999 – Ing. J. Ursínyová
1999 – 2001 – J. Rengevičová – Laučíková
2001 - P. Kuna
Vzhľadom na prakticky neobmedzené možnosti Liptova a Tatier na turistiku, odbor (neskôr klub) od
svojho vzniku pracoval úspešne, aj keď treba priznať, že boli obdobia, keď hlavne nedostatočnou organizátorskou prácou činnosť stagnovala.
Od vzniku sa klub zameral hlavne na pešiu, vysokohorskú a lyžiarsku turistiku. V neskoršom období
hlavne zásluhou J. Sedláčka pribudla aj cykloturistiku. Klub v rámci svojich možností sa venoval a aj v súčasnosti venuje aj turistike mládeže. V minulosti J. Volko a J. Chrapčiak viedli po metodickej stránke Odbor
turistiky mládeže pri Odbornom učilišti Kožiarskych závodov v Liptovskom Mikuláši, v súčasnosti vedie
TOM v našom klube Mgr. Majchútová.
Činnosť klubu je také široká a pestrá, že je ťažko vymenovať všetky akcie a podujatia, ktoré klub organizuje, resp. sa podieľa pri ich organizovaní. Od svojho vzniku sa klub zúčastňuje pravidelne vrcholových
akcií KST – letného a zimného Slovenského zrazu turistov, Slovenského zrazu vysokohorských turistov,
cyklozrazov, stretnutí čitateľov Krás Slovenska, Národného výstupu na Kriváň a pod. …
Pred nami ako vo filme defilujú miesta letných zrazov, tie na ktoré už pomaly zabúdame a sú zaznamenané len v kronike, ako boli na Ružinovskej priehrade, v Mošovciach vo Veľkej Fatre, v Kyselinkách pri
Detve, Pod Kľakom, pri Počúvadlianskom jazere v Štiavnických vrchoch, či spartakiádne dni na Džbáne
v Prahe, v Tatranskej Lomnici, Bardejov, na priehrade Buková, či tie posledné v Starej Turej a Leviciach.
Obdobná by bola ja bilancia zimných zrazov – na Donovaloch, Martinských holiach, v Bardejove,
Revúcej, B. Bystrici, Kremnici, Detve, Čadci, Prievidzi, Starej Ľubovni, či ten posledný v Jeseníkoch. Nedá
sa zabudnúť ani na 35 ročníkov Slovenských zrazov VHT, na ten prvý v roku 1968 v areáli Vysokej školy
dopravnej zo Žiliny v blízkosti Zuberca, nasledujúce až do roku 1988 v kempingu pri chate Primula na Zverovke a od roku 1989 do súčasnosti v kempingu v Račkovej doline. Ako turisti sme prešli oblasť Krkonôš,
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Waliske Alpy, Breithorn 4165. Chrapčiak, Hliničanová, Matis, Plávka, Trúchla. 1996

Dolomity Tofana di Rozes 3225 m. 1994
Chrapčiak, Matis, Barbieriková, Plávka.

Jeseníkov, Moravsko – Sliezskych Beskýd, Šumavy, Dečínska, Labských pieskovcov a Durínskeho lesa. Vo
vlastnej réžii alebo prostredníctvom zboru VHT KST sme vykonávali vysokohorskú turistiku v oblastiach
Julské Alpy a Dolomity – Marmolada (júl - DOL 90), Škandivávia 91 – najvyššie vrcholy, Dolomity – 91, 92,
93, Grécko 91, Pyreneje 92, Alpský okruh 93, 94, 96, 01 s výstupmi na Mt. Blanc, Gr. Paradiso, Breithorn,
Civetta, Tofana Di Rozes, Mt. Pelmo, Sorapis. Robili sme aj VHT na Kaukaze s prechodmi vysokohorských
sediel a výstupom na Elbrus.
To, že má klub schopných organizátorov a funkcionárov dokázal aj usporiadaním dvoch okresných
turistických zrazov – v roku 1975 v Račkovej doline a v roku 1985 usporiadaním spartakiádneho zrazu
v kempingu Demänovskej doliny.
Pri organizovaní a zabezpečovaní turistických podujatí a akcií sa od vzniku klubu až po súčasnosť
vystriedalo množstvo cvičiteľov, ktorí neváhali obetovať svoj voľný čas v prospech spoločnej veci. Pri
organizovaní akcií pešej turistiky, vysokohorskej turistiky, cykloturistiky či lyžiarskej turistiky, boli to od
začiatkov klubu až po súčasnosť najmä J. Stankoviansky, J. Volko, M. Ondráš, Nováková – Lampertová, B.
Berníková, G. Ides, A. Barbieriková – Krajčiová, M. Krajči, A. Juřičová – Droppová, K. Ligdová – Krajčiová, J.
Chrapčiak, E. Matloňová, D. Hazuchová, J. Sedláček, J. Uhel, P. Kuna, A. Kunová, J. Rengevičová – Laučíková, Ing. J. Ursínyová, P. Minárik, Ing. R. Bobula, MVDr. M. Krajči, M. Plávka, J. Kysel, D. Jurkovič, Pharm. D.
Matis, J. Puchý, RNDr. A. Hliničanová, ale aj mnoho ďalších nemenovaných členov, ktorí svojou činnosťou
prispievajú k dobrému menu klubu.
Členovia klubu, vedomí si pomoci ZŠK vo vytváraní predpokladov pre činnosť, boli vždy ochotní
pomôcť svojou brigádnickou aktivitou v prospech kolektívu. Pomáhali sme pri výstavbe chaty na Záhradkách, pri výkopových prácach a betonáži vleku na Záhradkách, zatrávňovali sme lyžiarsky terén, inštalovali
žľaby na odvodnenie lyžiarskeho svahu na Podbrezinách a pod. Upevňovali sme reťaze v Prosieckej doline,
pomáhali pri oprave turistických odpočívadiel, oprave rebríkov a značkovaní turistických trás, čistení
studničiek pod vedením nestora liptovský značkárov, dnes už nebohého člena klubu J. Volku. Vypomáhali
sme aj pri organizovaní lyžiarskych pretekov v rámci ZŠK, či pri organizačnom zabezpečení turistického
lyžiarskeho pochodu Podtatranskou stopou 1. ČSAZ.
Klub propaguje svoju činnosť každoročným vydávaním svojho kalendára akcií a podujatí, ktorý býva
zverejňovaný v denníku Šport, časopise Krásy Slovenska, v odbornej turistickej tlači a vo vývesnej skrinke
na námestí v L. Mikuláši. Za dlhé roky svojej úspešnej činnosti sa klub stal jedným z najpopulárnejších
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nielen v regióne Liptova ale aj na Slovensku. Za svoju aktivitu pri rozvoji turistiky a za svoju činnosť viacerí
členovia získali aj najvyššie ocenenia a uznania KST.
Strieborný odznak KST: J. Volko, J. Kysel, E. Matloňová, D. Hazuchová, J. Chrapčiak, P. Kuna, J. Sedláček,
A. Kunová, MVDr. M. Krajči
Zlatý odznak KST: A. Lutonský – KSTL, J. Stankoviansky – KSTL aj Tyršova medaila, P. Tomčík – KSTL, J.
Kysel, J. Chrapčiak aj zlatý odznak VHT
O odbornej spôsobilosti svedčí aj fakt, že v minulosti ale aj súčasnosti má náš klub zastúpenie na
vyšších stupňoch telovýchovných orgánov.
J. Stankoviansky – predseda OV a KV zväzu turistiky a člen pléna ÚV ČSZTV
MVDr. M. Krajči – člen výboru Lyžiarskeho zväzu
J. Chrapčiak – člen VV sekcie VHT KST
V súčasnosti sa turistické akcie plánujú prevažne ako jednodňové a uskutočňujú sa v priebehu celého
kalendárneho roku, takmer vždy v nedeľu. Turistická sezóna sa ukončuje, ale zároveň otvára aj nová na
symbolickom cintoríne na Ostredku v Demänovskej doline položením venca a pietnou spomienkou na
obete horských nešťastí. Spoločenské stretnutie pri príležitosti ukončenia sezóny sa v posledných rokoch
koná pri kapustnici v kolibe na Laništi pod Ráztoku v Žiarskej doline. Obidve tieto akcie sa konajú v priebehu mesiaca november.
Jednodňové túry sa uskutočňujú do oblasti Západných, Vysokých, Belianskych či Nízkych Tatier, do
Malej či Veľkej Fatry, do Slovenského raja, Oravskej Magury atď. V týchto oblastiach sa zúčastňujeme organizovaných výstupov napr. na Kriváň, Bystrú, Sivý vrch, Baníkov, Rysy, Sinú, Salatín, Poludnicu, Šíp, Krakovu
hoľu, Ostrý Roháč, Choč, Ďumbier, Baranec atď. V rámci VHT sa podnikajú aj výstupy na niektoré vrcholy vo
Vysokých Tatrách – na Mengušovské štíty, Vysokú, Ganek, Ľadový štít, Širokú vežu, Gerlach a pod. Úspešná
činnosť klubu sa odzrkadľuje aj na výške členskej základne, ktorá dnes dosahuje 94 členov.

Silvestrovský výstup na Choč 1995

Plávka a Chrapčiak na vrchole Gerlachu 1997

Dobrá činnosť klubu v súčasnosti je záväzkom aj pre budúcnosť. Kolektív skúsených cvičiteľov, ale aj
ostatných aktívnych členov nášho klubu by mal byť zárukou, že takto úspešne budeme môcť bilancovať aj
pri budúcich jubileách KST a ZŠK Jasná.
Vedenie klubu ďakuje všetkým funkcionárom, cvičiteľom, ale aj ostatným nemenovaným členom,
ktorí neľutujú svoje sily a voľný čas a dávajú ich v prospech spoločnej veci a dobrého mena nášho klubu.
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POHYB JE ZDRAVIE
Je zriedkavou udalosťou v živote ľudí prežiť z jedného storočia do
nasledujúceho. Ešte zriedkavejšie je prežiť takýto prechod medzi dvoma tisícročiami. Naše generácie majú to šťastie. Boli to roky bohaté
na nezabudnuteľné deje, roky významných udalostí, ktoré vošli do
histórie národa, štátu, ale aj nedávne, ktoré si ešte aj my pamätáme.
V tomto roku si pripomíname 50. výročie ZŠK Jasná a 15. výročie
O RTVŠ pri ZŠK Jasná.
Máme teda príležitosť spomínať, ale aj hodnotiť, čo sme zažili a aké výsledky sme dosiahli na poli
rekreačnej telesnej výchovy a športu. Písomné začiatky oddielu v ZŠK sa datujú od roku 1988, pod názvom
odbor ZRTV TJ Jasná. Za hodnotiace obdobie sa názov TJ viackrát menil. Od roku 1988 odbor ZRTV TJ Jasná,
od roku 1990 odbor RTVŠ TJ Jasná, od roku 1993 odbor TRVŠ pri ZŠK Jasná a od roku 1995 to je oddiel RTVŠ
pri ZŠK Jasná.
PRVÝ VÝBOR ODBORU ZRTV:
RNDr. Eva Piatková – predsedkyňa, cvičiteľka II. triedy
PhDr. Mária Hlavčová – podpredsedkyňa
Viera Bőhmerová – hospodárka
Riadiaca a organizátorská práca nášho odboru bola predovšetkým na cvičiteľkách, ktoré vlastne tvorili
aj funkcionársky aktív. Schádzali sme sa v telocvični TJ Partizán a iných telocvičniach v meste. Od roku
1995 v telocvični na plavárni, stavebnej škole, Pongrácovskej kúrii, Gymnáziu M. M. Hodžu.
Na začiatku bolo evidovaných 20 členiek, v ďalších rokoch naša členská základňa bola veľmi pohyblivá, od 20 do 120 členiek, t. č. Je to 76 členiek. Lekárske prehliadky boli v tom, že môžu členky odboru
predvádzať rekreačno-telovýchovnú činnosť. Chodili ženy všetkých vekových kategórii, od 16 – 72 rokov,

Cvičiteľky RTVŠ pri ZŠK Jasná
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rôzneho zamestnania, ktorých hlavným záujmom bol pravidelný pohyb, cvičenie s hudbou, kombinácia
pohybovej výchovy a džezgymnastiky, v letných mesiacoch turistika, v zime beh na lyžiach.
Na konci každej cvičebnej sezóny, boli organizované malé posedenia, výlety do prírody, do okolia
Liptova, tiež pekné výlety na bicykloch. Niektoré členky sa stali aj členkami turistického klubu. Chodili
s turistami na plánované túry do prírody a zapájali sa do všetkých turistických akcií. Výdatne pre náš organizmus pôsobili vytrvalostné behy okolo Váhu a tak sme zorganizovali aj 1. ročník preteku „Beh je náš liek“,
ktorý pokračuje stále, len pod rôznymi názvami.
Brigády – to boli dobrovoľné jarné práce pri upratovaní telocvične, plavárne, pri úprave zjazdoviek
a pri rôznych plánovaných akciách ZŠK. Bol to opäť pohyb a užitočná práca. Naše členky sa pravidelne
zúčastňovali okresných súťaží pódiových skladieb, na celoštátnych festivaloch i vystúpeniach na slávnostných športových akadémiách. Umiestňovali sa na popredných miestach. Reprezentovali nás aj na
televíznej súťaži medzi mestami Liptovský Mikuláš a Martin, kde ženy pri hudbe veľmi pekne a úspešne
cvičili na tomto podujatí aj pre Československú televíziu.
Našou úlohou bolo:
- zabezpečiť pre cvičiteľky odboru ZRTV doplňovanie kvalifikácie všetkými prístupnými formami doškoľovania, ako i zabezpečenie rozšírenia radov našich cvičiteliek. Mali sme vyškolené cvičiteľky, ktoré
mali kvalifikáciu od 1. triedy až po 4. triedu
- udržiavanie členskej základne a získavanie nových členiek
- zaisťovanie prednášok pre cvičenky, najmä zo zdravotníckou tematikou, propagovanie našej činnosti
vo zväzovom časopise ZRTV a v časopise Liptov.
Spomedzi funkcionáriek a cvičiteliek, ktoré sa tiež zaslúžili o dobré meno odboru, treba spomenúť
najmä Julku Geročovú, Evu Pavlíkovú, Evu Krevovú, Ľubicu Žuffovú, Darinu Měrkovú, Milotu Bačovú, Darinu
Majzlíkovú a Janu Volkovú. V hodnotenom období sa v odbore vyškolili: 1 cvičiteľka I. triedy, 2 cvičiteľky
II. triedy, 4 cvičiteľky III. triedy a 8 cvičiteliek IV. triedy, 2 cvičiteľky tréner III. triedy rytmickej gymnastiky
a aerobiku, 2 cvičiteľky tréner rekreačného športu III. triedy.
Odbor ZRTV mal úradné a schôdzové miestnosti na rôznych miestach v meste. Od roku 1994 využíval
na schôdzovú činnosť miestnosti v budove sekretariátu ZŠK. Odbor ZRTV pracoval úspešne od jeho založenia. Boli však i obdobia prechodnej stagnácie. Vždy sa našli ľudia, ktorí vyvinuli maximálne úsilie o zachovanie odboru. V tomto období jednou z nich bola aj cvičiteľka RNDr. Eva Piatková, ktorá viedla odbor 3 roky.
Po odchode RNDr. Evy Piatkovej (Webbinkovej), cvičiteľkou bola Zděna Marková, ktorá mala veľkú zásluhu
na tom aj s Vierou Bőhmerovou, že sa odbor nerozpadol.
Prišla jeseň roku 1989, politické udalosti nabrali nový smer. Nová doba rozdelila našu Československú
republiku. Zanikli bývalé telovýchovné organizácie. Vznikli nové. Aj ženy z rôznych TJ, ako je kanoe, TJ ŠK,
M klub, Tatra klub, členky odboru RTVŠ – staršie ženy, chceli ďalej športovať a preto požiadali o prijatie do
odboru RTVŽ pri ZŠK Jasná. Výbor ZŠK žiadosti vyhovel a svojím uznesením ich prijal od 1. I. 1994 do odboru, čím sa zvýšila členská základňa o 42 členiek. Cvičilo sa vo viacerých skupinách, na rôznych miestach,
výborom ZŠK bolo navrhnuté, aby sa zlúčili do oddielu RTVŠ pri ZŠK Jasná. Zlučovacia schôdza sa konala
18. V. 1995, kde boli navrhnuté a schválené Stanovy oddielu RTVŠ a činnosť. Jeho činnosť bola riadená 6
členným výborom, ktorý sa pravidelne schádzal a bol kontrolovaný V ZŠK.
Výbor:
Eva Vršatová – predsedkyňa
Viera Bőhmerová – podpredsedkyňa
Zděna Marková – členka výboru – cvičiteľka
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Anna Mydliarová – členka výboru – cvičiteľka
Katarína Kubašková – členka výboru – cvičiteľka
Eva Szabová – členka RK
S pekným starým slovenský pozdravením „Dobré zdravie“ začínali sme našu činnosť. Spočívala na
dobrovoľnosti v cvičení v jednotlivých skupinách, kde cvičenky pri hudbe cvičili kondičnú gymnastiku,
rytmickú gymnastiku, strečing, aerobic. Gymnastiku sme považovali za základ akejkoľvek telovýchovnej
činnosti. Usilovali sme sa o optimálnu pohyblivosť kĺbov, chrbtice, o harmonickú stavbu tela. Čiže o svoje
zdravie, pracovnú schopnosť a životnú pohodu.
Pravidelné cvičenia prebiehali po celý rok, mimo školských prázdnin, 2 – 3 krát do týždňa.
CVIČILO SA V TROCH SKUPINÁCH:
1. skupinu viedla a stále vedie cvičiteľka III. triedy Zděnka Marková
2. skupinu viedla a stále vedie cvičiteľka III. triedy Anna Mydliarová st. a Anna Mydliarová ml.
3. skupinu viedla do roku 1998 cvičiteľka II. triedy Katarína Kubašková, ktorej cvičenie bolo zamerané na
pódiové skladby a aerobic.
Cez letné prázdniny členky využívali individuálne rôzne športové aktivity. Spestrením pohybovej
aktivity členiek bolo využitie posilňovne a plavárne. Vykonávali sme verejné cvičebné hodiny, s názvom
„Zacvičte si s nami“, kde sa prišli pozrieť, ale aj si zacvičiť rodinní príslušníci, deti, manželia, staré mamy
a známi priatelia. Spokojnosť bola obojstranná.
Verejné cvičebné hodiny boli aj o tom, že sme pozývali všetky oddiely RTVŠ okresu. Vzájomná výmena
skúseností bola prospešná pre všetkých.
Volejbalový oddiel bol v roku 1995 prihlásený
do OZ RTVŠ, do skupiny B. Športovo rekreačná
činnosť volejbalistiek spočívala každý rok aj
v priateľských turnajoch, organizovaním a účasCvičebné skupiny
ťou na súťažiach volejbalových oddielov okresu,
so striedavými úspechmi. Od roku 1995 viedli
volejbalový oddiel Viera Kořínková a Jana Líšková.
Heslo „Viac pohybu dnes, hravo prekonám stres“,
boli výzvou pre všetkých na zvýšenie pohybovej
činnosti, aby sme si každoročne v „Mesiaci športu“,
otestovali našu výkonnosť pri rôznych akciách. Ako
je „Plavecká štafeta mesta“, „Maratón aerobicu“,
„Deň chôdze“, „Cvičenie na čas“, „Cvičí celá rodina“,
„Testy zdatnosti“. Účasť členiek na každej akcii sa
Cvičebné skupiny
pohybovala od 10 – 20 členiek.
Okrem účasti na akciách poriadaných ZŠK, sme
sa aktívne podieľali na akciách spoločenského významu na území mesta. Plnili si spoločenské povinnosti
a tak prispeli k propagácii ZŠK.
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Cvičiteľky odoberali časopis Spravodaj – kalendár podujatí, vydávaný SZ RTVŠ.
Obohatenie našej cvičiteľskej činnosti pomohlo aj to, že cvičiteľky absolvovali odborné semináre,
ako napr. : nová metodika aerobicu, netradičné
športy a náčinie v športe pre všetkých, cesta
k zdraviu a pod., kde získali informácie o nových
smeroch športu a nové námety na cvičenie,
ktoré sa zaviedli do praxe.
Nezabúdali sme ani na okrúhle výročie našich členiek, gratulácie a kytička kvetov potešili
každú oslávenkyňu. Povinnosťou bolo vyrovnávať si členské príspevky, ktoré sa plnili na 100%.
Členky, ktoré nedodržali stanovy oddielu RTVŠ,
boli z oddielu vylúčené. Starostlivosť o zverený
Cvičenie v telocvični
majetok a inventarizácia majetku bolo neustálou povinnosťou oddielu.
Od roku 1988 sa naša finančná situácia
vylepšila. Dotácie, ktoré sme dostávali od ZŠK,
boli vždy účelne využité. 15 rokov účinkovania
oddielu v rámci ZŠK preukazuje jeho konsolidácia
a možnosť výhod ktoré predtým členovia nemali,
ale konštatujeme, že rôznorodosť športového
zamerania nášho oddielu zase obohatila aj ZŠK
Jasná.
Je to len veľmi skromný výpočet činnosti
…po cvičení
oddielu RTVŠ za 15 rokov jeho trvania v ZŠK.
Oddiel RTVŠ viedli:
1988 – 1990 RNDr. Eva Piatková
1991 – 1993 Júlia Geročová
1994 – 2000 Eva Vršatová
2001 - Marta Hybenová
Funkcie vo vyšších orgánoch:
Júlia Geročová – predsedkyňa O RTVŠ Región Liptova
Eva Krevová – predsedkyňa KZ RTVŠ.
Uplatňujeme Tyršov ideál, aby hodnotám minulosti vždy zodpovedali hodnoty našej prítomnosti
a budúcnosti. Ďakujeme všetkým funkcionárkam, cvičiteľkám a ostatným členkám oddielu, ktoré majú
srdečný vzťah k športu, za vykonanú funkcionársku a cvičiteľskú obetavú prácu v rekreačnej telesnej
činnosti a v športe.
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