
ÚSPEŠNÝ PROJEKT DIVIACKYCH TURISTICKYCH SENIOROV 

Keď na začiatku roka 2014 členovia SENIORKLUBU PKT Diviaky hľadali náplň svojej činnosti na nasledujúce obdobie, 
prišiel ich prezident s nápadom, že to bude – PROJEKT HRADY A ZÁMKY SLOVENSKA. Podmienky tohto Turistického 

tematického odznaku (TTO), (ktoré Klub Slovenských 
turistov prevzal ešte z čias „blahej pamäti 
brežnevovskej éry“) totiž korešpondujú s možnosťami 
a výkonnosťou turistov seniorov a tak, aby sme 
(členovia SENIORKLUBU) doma „nezhrdzaveli“, vybrali 
sme sa 14. januára 2014 do Bratislavy. Ako prvý 
z celkového počtu v Záznamníku uvádzaných 115 
objektov, sme navštívili náš slávny hrad Devín, ktorý sa 
vypína v nadmorskej výške 212 metrov nad sútokom 
Dunaja a Moravy. Pod vedením prezidenta 
a viceprezidentky SENIORKLUBU (Hudák a Bernátová) sa 
v zime, aká zúrila v tých dňoch u nás v Turčianskej 
záhradke zúčastnilo úvodnej „expedície“ za hradmi 
spolu 7 turistiek, plus, ako „prívesky“, dvaja „chlapi ako 
hory“ dúfajúc, že na juhozápadnom Slovensku nás 
privíta predsa len zima o poznanie miernejšia. 
Nakoniec, obrázok číslo jeden je priložený ako dôkaz, že 
sme museli byť „zababušený“ presne tak, ako na 
železničnej stanici vo Vrútkach. Zažili sme vtedy na 
Devíne ale aj na Bratislavskom hrade 262m neskutočne 
veľa nevšedných, až absurdných zážitkov. Dole Turcom 

pretieklo obrovské množstvo vody, než 4. augusta 2015 sme vystúpili na posledný zo zoznamu hradov, na HRAD 
DRIENOK 300m. Tu, v blízkosti obce Rybník (neďaleko Šafárikova, po novom Tornale?) oslávili dernieru Projektu 
HRADY A ZÁMKY SK Dca Marietka BERNÁTOVÁ a Dca Štefan HUDÁK (viď obrázok číslo dva). Návštevou Hradu 
GEMER 220m sa k ním 29. septembra 2015 pripojila aj Ľubka Bugošová, ktorá návštevou 115. hradu v poradí 
úspešne zavŕšila náš Projekt.  

Medzi „premiérou“ a „derniérou“ projektu Hrady a zámky SK sme však okrem mnohých historických  aj kultúrnych 
poznatkov, prehĺbenia vzájomných vzťahov medzi členmi nášho SENIORKLUBU, vo veľkej miere „ukojili“ aj hlad po 
cestovateľských dobrodružstvách. Veď posúďte sami: Kremnický hrad 590m je od nášho bydliska čoby kameňom 
dohodil a tak sme sa tu vychystali v nedeľu na, povedal by som, „rodinný výlet“. Aké však bolo naše prekvapenie, keď 
sme na mieste zistili, že v nedeľu je objekt zatvorený. Zrúcaniny Liptovského hradu sú situované najvyššie zo 
Slovenských hradov, v nadmorskej výške 1000 
metrov. Ako k jedinému hradu na našom 
území sa dostanete iba po cca 15 metrovom, 
ešte k tomu „drevenom“ rebríku. Aj preto 
niektoré z našich „ostrieľaných“ senioriek 
takúto extravaganciu odmietli ako neprijateľné 
hazardovanie so životmi starších turistiek. Pri 
návšteve hradu vo Vyškovciach nad Ipľom 
170m (pred stáročiami stál cca 150 metrov od 
terajšej štátnej hranice s našim južným 
susedom), kde sme po hľadanom objekte 
nenašli nič. Zato sme však objavili, namiesto 
hradu suverénne najlacnejšiu krčmu na 
Slovensku, kde jedna becherovka sa rovná 
neuveriteľným 80. centíkom z evríka. To bolo 
radosti! Prekvapilo nás to do tej miery, že sme 
ledva stihli posledný autobusový spoj do Levíc. 
Zostatky z hradu Slanec 529m sa týčia nad 
rovnomennou obcou a výjazd do „východnej gubernie“ mi utkvel v pamäti hlavne zásluhou našej vynaliezavej Vierky. 
Totiž, bolo príšerne teplo a ona „potrebovala“ občerstviť kamaráta Jožka. Urobila to priam excelentne akýmsi 
sprejom ale tak, že mu zastriekala okuliare, čo dotyčného vyplašilo natoľko, že stratil reč na dobrých dvadsať minút. 

Premiérová „expedícia“ za hradmi 14. 1. 2014. Pod hradom Devín 

212 m stoja z ľavej strany: V. Zimková, V. Bellanová, M. Kozová, L. 

Smolen, G.  Mažáriová, M. Bernátová a Š. Hudák. Kľačí Ľ. Bugošová 

a najkrajšiu polohu zaujala S. Baričiaková. 

Štvrtý august 2015 – na hrade Drienok 300m. S „medailami“ na krku (autorka 

Vierka Belka) sú oslávenci M. Bernátová a Š. Hudák, ktorí dnes, návštevou 115. 

objektu absolvovali dernieru projektu Hrady a zámky SK. Medzi nimi sa tešia 

M. Bugoš, V. Bellanová, Ľ. Bugošová a S. Baričiaková. 



Zlatý klinec príbehu a výbuchy priam „rehotu“ však nastal až vtedy, keď mu Vierka celkom vľúdne (a vyzeralo ta že aj 
úprimne) vysvetlila: ja som si myslela, že sa mu to bude páčiť. No hnevajte sa na ňu v takomto prípade...či? 
Nezabudnuteľným dňom sa pre diviackych seniorov stal 18. júl 2014, kedy nás po návšteve Čachtického hradu 350m 
Vierka pozvala „vygldžať“ si kafku v miestnej kaviarničke...hi-hi-hi. Majiteľom Považského hradu 497m bol 
donedávna Klub Slovenských turistov a tak sme sa tam vybrali s neskrývaným očakávaním zaujímavých zážitkov. Aj sa 
stalo. Na objekte „pracovalo“ zo desať chlapov a my sme si po prehliadke objektu pod hradbami opekali slaninku. 
Keď bolo „po všetkom“, na záver nášho pobytu na tomto hrade sme si, ako obvykle pri našich výjazdoch zanôtili 
jeden, blahej pamäti evergrén – Pieseň práce. To ste mali vidieť, ako títo robotníci skákali po hradbách a počúvali čo 
sa to deje. Výjazd na hrad Brzotín 420m bol oficiálne nazvaný (a opäť Vierka) „sprostým výletom“ a to z dôvodu, že 
nebol čas ani na kavku ani na polievočku. A to som spomenul iba zopár pamätihodných zážitkov. Bolo ich však za tých 
dvadsať mesiacov nášho putovania po Slovensku neskutočné množstvo. Pravda, okrem tých veľmi veselých aj 
niekoľko trpkých. Tu spomeniem aspoň jeden z kategórie „trpkých“ a to cestu z Tornale do Vrútok cez Bratislavu??? 
(no povedzte dievčence, to bol výkon...či?) Ale, aj prezident si raz vybral „slabší“ deň a to keď svoju tradičnú čiapku 
poslal rýchlikom zo Zvolena do Bratislavy. To nie žeby  ju už nepotreboval...ale...??? (zase, aby to nebolo chápané 
nejako nepatrične...čo už môžete čakať od sedemdesiatnika, háá).                                                                                         

K získaniu odznaku „Hrady a zámky SK“ ktorého garantom je Sekcia pešej turistiky KST je potrebná návšteva spolu 50. 
zo 115. objektov. Tieto podmienky splnili siedmi „statočný“ členovia SENIORKLUBU PKT Diviaky už 23.1.2015, 

menovite to boli zurvalci Marietka 
Bernátová, Martin Bugoš, Ľubka Bugošová, 
Štefan Hudák, Gabina Mažáriová, Jožko 
Stiegel a tiež Soňka Baričiaková, ktorá síce 
nie je našou členkou, ale – máme ju radi, 
ako keby bola „naša“. Niektorí z nás však 
„tvrdohlavo“ trvali na tom, že navštívia a 
spoznajú všetky hrady a zámky uvedené 
v Záznamníku. A tak...putovali za týmto 
cieľom aj v roku 2015. Zatiaľ sa to podarilo 
vyššie spomínaným trom. Prekvapila ma 
informácia, že po minulé roky to boli tak 
jeden-dvaja ľudia za rok, čo sa plnením 
podmienok tohto TTO zaoberali. Pritom si, 
myslím že celkom oprávnene môžem dovoliť 
tvrdiť, že je to veľmi zaujímavý projekt. 
Turista precestuje celé Slovensko krížom-
krážom, spozná históriu, mentalitu i kultúru 
v jednotlivých regiónoch a to v horizonte 
niekoľkých storočí. Je ale tiež pravdou, že 
„niekedy býva menej – viac“.  Mnohé 

z objektov uvádzaných v Záznamníku je už zaniknutých a nič po nich nezostalo. Viaceré, objekty, nebyť internetu by 
sme nikdy neboli ani našli. Navrhujem preto „zodpovedným“ aby podmienky tohto TTO inovovali. Ponúkam pritom 
aj svoje poznatky a pomoc pri tejto práci, lebo od „zeleného stola“, bez návštevy týchto miest, sa to nedá urobiť, 
resp. dá, ale...???  

K návšteve všetkých 115. objektov sme potrebovali spolu 95 výjazdov (v roku 2014 – 64; v roku 2015 – 31). 
Prostriedkami hromadnej dopravy sme precestovali neuveriteľných viac ako 34 tisíc kilometrov (r. 2014–20.546 km  
r. 2015–13.551 km). Dospeli sme, napríklad, aj k poznaniu, že v dňoch pracovného voľna prímestská autobusová 
doprava na Slovensku funguje systémom ako v Ugande, ba možno ešte horšie. Ohromne a to bez irónie, nám 
k naplneniu nášho predsavzatia pomohla aj (napriek niektorým „kuvičím hlasom“, ktoré však do neba evidentne 
nedôjdu...) naša vláda a to 17. novembra roku 2014 – kedy bolo spustené bezplatné cestovanie a my sme ešte v ten 
istý deň, aby sme nič „nezmeškali“ vycestovali na hrad Súča  516m.  Na záver chcem poďakovať všetkým turistom, 
ktorí sa na tomto projekte zúčastnili, zvlášť však v článku spomínaným, ktorí ho aj kompletne naplnili.     

Dca Štefan Hudák, majster turistiky                                                                                                                                               
prezident SENIORKLUB PKT Diviaky                                                                                                                                           

01.10.2015 

Fototermín na hrade Hrušov 482m, 14. 4. 2015. Z pravej strany M. Bugoš, V. 

Kubíková, M. Bernátová, G. Mažáriová, S. Baričiaková, Ľ. Bugošová a ich prezident 

Š. Hudák. 


