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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 špor-
tovcov dosahujúcich najlepšie 
výkony danej doby. No aj ostatní 
členovia, a nie je ich málo, sa 
zúčastňovali či na športovom 
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 sklamania-
mi, ale i predsavzatiami do budúcnosti ako skvalitniť a obohatiť svoju činnosť.  
So životom klubu sú spojené ťažké začiatky, organizačné problémy, ale najmä 
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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 počiatoč-
nému 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 organizá-
torskou 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 sú-
časnosti 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 orga-
nizuje, 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 zazna-
menané 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 Zve-
rovke a od roku 1989 do súčasnosti v kempingu v Račkovej doline.  Ako turisti sme prešli oblasť Krkonôš, 
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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 – Laučíko-
vá, 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 Záhrad-
kách, 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 

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

Waliske Alpy, Breithorn 4165. Chrapčiak, Hliničanová, Matis, Plávka, Trúchla. 1996
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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 prie-
behu 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 orga-
nizovaných 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.  

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.

Silvestrovský výstup na Choč 1995 Plávka a Chrapčiak na vrchole Gerlachu 1997


