
37. PRIMÁTORSKÝ DRIENOK 2013. 
 

Primátorské výstupy na vrch Drienok v podaní diviackych turistických organizátorov majú medzi 
slovenskou turistickou komunitou „cveng“ a tradíciu už dlhé roky a to aj napriek skutočnosti, že už nie sú 
takpovediac „endemitickým“ podujatím na Slovensku. Svoju neopakovateľnú atmosféru však majú v tom, 
že každoročne sa na vrchole Drienka v nadmorskej výške 1268 metrov  stretávajú s primátorom mesta 
Turčianske Teplice a zároveň garantom podujatia v tomto prípade Michalom Sygútom. Ak by si ale niekto 

predstavoval, že primátora na Drienku vysadia z vrtuľníka, tak 
je to veľký omyl. Na obrázku č. 1 vidíme, že primátor Sygút 
kráča, alebo výstižnejšie brodí sa v hlbokom, ťažkom snehu v 
„prvej línii“ tak, ako sa patrí na „hlavu“ mesta. Až za ním 
kráčajú hostia, ktorých si spolu s diviackymi turistickými 
organizátormi pozval do Turca.  

Tridsiaty siedmy ročník, to nie je, našťastie, nejaké 
jubilejné číslo. „Našťastie“ preto, lebo tentoraz sa počasie 
obrátilo k turistom chrbtom a to doslova a do písmena. Celý 
deň pršalo, od cca 1000 metrov nadmorskej výšky husto 
snežilo a fučalo ako o dušu a už pod vrcholom nás vítala aj 

hustá hmla. Prosto: deň absolútne nevhodný pre turistiku. Práve preto si organizátori mimoriadne 
považujú tých skalných turistov, ktorí aj za takýchto 
extrémnych podmienok zareagovali na naše pozvanie kladne 
a prišli. Skoro metrová vrstva mokrého snehu spôsobila, že aj 
mladíci prebíjajúci sa v čele pelotónu k vrcholu (Marek 
Straka, Jaro Matúš, bratia Voštinákovci, aj ďalší) boli na 
vrchole Drienka už poriadne „ukoňovaní“. Vidieť to aj na 
obrázku č. 2, kde časť turistov práve absolvuje tradičná 
„vrcholový fototermín“.  
 Avšak koniec dobrý, všetko dobré. Starostka obce 
Rakša Anka Ursínyová nás srdečne privítala vo vykúrenom 
Kultúrnom dome v Rakši a ponúkla horúcim čajom, ktorý 
unaveným turistom padol mimoriadne vhod. Bohatá tombola 
bola už tradične zlatým klincom dňa a zaslúžili sa o to jednak usporiadatelia z Prvého klubu turistov Diviaky, 

mesta Turčianske Teplice, obce Rakša ale aj Rasťo Matula 
z Martina, ktorí sponzorsky podporili toto „bohumilé“ 
podujatie. Na obrázku č. 3 sú organizátori 37. ročníka 
Primátorského výstupu na Drienok. Z pravej strany Marietka 
Bernátová, podpredsedníčka PKT Diviaky, Martinka Štrbová, 
organizátorka PKT Diviaky, primátor mesta Turčianske Teplice 
Michal Sygút, starostka obce Rakša Anka Ursínyová, Magda 
Štanclová z Rakše a Štefan Hudák, predseda PKT Diviaky.  

Aby bola táto informácia komplexná, načim povedať že 
37. ročníka Primátorského výstupu na Drienok sa v sobotu 2. 
Februára 2013 zúčastnilo niekoľko desiatok turistov 

(samozrejme, boli medzi nimi aj turistky - a to mimoriadne zdatné!!!) z regiónov Turiec (TR, MT), Horná 
Nitra (PD), Pohronie (BB), Považie (ZA, PB), Tatranci (PP) a – dvaja Maďari (len nevieme či „pravoverní“, 
alebo iba naši južní spoluobčania??). „Hory sú krásne a žičlivé, ale len pre pripravených“ – dovidenia, opäť 
niekedy na kopcoch! 
 

Text a fotografie: Štefan Hudák. 
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