
SENIORKLUB PKT Diviaky a DOBROVOLNÍCTVO 
 

Výkonnostná turistika v Prvom klube turistov, ale aj v SENIORKLUB-e Diviaky má dlhoročnú tradíciu a aj 
kvalitu. Napríklad počet držiteľov Výkonnostných tried je v Diviakoch podstatne vyšší, ako vo všetkých 19. 
Kluboch v Turci dokopy. Aj Turistický tematický odznak Najvyššie vrcholy slovenských pohorí (TTO NVSP) patrí 
v Diviakoch k najatraktívnejším, čoho dôkazom je, že 7 členov PKT sú držiteľmi dokladu o tom, že absolvovali 
výstupy na všetkých 51 najvyšších vrcholov slovenských pohorí. Hovorím o Jankovi Boďovi, Erike Boďovej, 
Hanke Knietľovej, Rasťovi Matulovi, Jankovi Fekečovi, Marietke Bernátovej a Štefanovi Hudákovi, majstrovi 
turistiky. Ďalší siedmi naši turisti vlastnia zlatý, strieborný či bronzový TTO NVSP.  
Turistický tematický odznak Najvyššie vrcholy slovenských pohorí je bezpochyby medzi členmi KST, ale aj 
širokou turistickou verejnosťou najpopulárnejší a najobľúbenejší. Svoju prítomnosť na každom z 51 najvyšších 
vrcholov našich pohorí turista dokumentuje vrcholovou fotografiou, najlepšie pri vrcholovej tabuľke 
miestneho názvu. Až donedávna, do 15. júna roku 2017 to však na dvoch vrcholoch a to na Ďurovie vrchu 
933m v pohorí Javorie a v pohorí Pieniny na Plašnej 889m nebolo možné. Na spomínaných vrcholoch totiž 
neboli osadené vrcholové tabuľky miestneho názvu.  
Dlhoročné úsilie Sekcie VhT KST a jej podpredsedu Štefana Hudáka, majstra turistiky o vyriešenie tejto situácie 
bolo neúspešné a tak sa členovia SENIORKLUBU PKT Diviaky rozhodli vziať „veci“ do vlastných rúk. Pod 
vedením svojho prezidenta Štefana Hudáka, majstra turistiky  vyrobili vrcholové tabuľky a tohto roku ich na 
spomínaných miestach aj osadili. Vo vlastnej réžii, bez príkazov niekoho, za vlastné prostriedky (zo svojich 
dôchodkov) tak urobili, aby uľahčili a spríjemnili putovanie po slovenských horách slovenským, ale aj 
zahraničným turistom, ktorých každým rokom pribúda a pri absencii turistického značenia ostávajú mnohokrát 
bezradní. Celkové náklady na výrobu tabuliek, cestovanie, občerstvenie pre zúčastnených členov 
SENIORKLUBU sa síce nevyšplhali do „závratných súm“ (cca 130.- €), ale rozhodujúcim faktorom tohto príbehu 
sú úžasné pocity z takto vykonanej práce pre blaho turistickej obce. 
Členovia SENIORKLUBU PKT Diviaky, ktorí sa na prácach Projektu zúčastnili: Ján Duchoň, Bolek Vričan, 
Marietka Bernátová, Peter Lesay, Štefan Suchý, Hanka Treskoňová, Jaro Matúš, Májka Urbanová, Laco Smolen, 
a Štefan Hudák, majster turistiky + „inostranci“ Lenka Krajčovičová a Ivetka Kmeťová. Vďaka vám, priateľky 
a priatelia. Keď sa opäť zas stretneme v takom počte, isto iste si zanôtime náš starý evergrín – Pieseň práce. 
 
 

     
 
Obrázok č. 1 
Novučičkú vrcholovú tabuľku miestneho názvu na najvyššom vrchu pohoria Javorie, na ĎUROVIE VRCHU 933 
m členovia SENIORKLUB-u PKT Diviaky osadili v stredu 17. mája roku 2017. 
Obrázok č. 2 
Členovia SENIORKLUBU PKT Diviaky, ktorí 17. mája roku 2017 osadili vrcholovú tabuľku miestneho názvu na 
najvyššom vrchu pohoria Javorie, na Ďurovie vrchu 933m. Z ľavej strany Bolek Vričan, Jano Duchoň, kľačí Peter 
Lesay, Mája Urbanová, vzadu Števo Suchý, Laco Smolen, vzadu Jaro Matúš, Marietka Bernátová, Hanka 
Treskoňová a Štefan Hudák, prezident SENIORKLUBU. 



       

                                                                                                        
 
 
   
              

                                                                                                               
 
Obrázok č. 3 
Po dobrej práci...bohaté občerstvenie (samozrejme, z vlastných zdrojov!?) 
Obrázok č. 4 
Štefan Hudák, majster turistiky a prezident SENIORKLUBU PKT Diviaky dňa 8. júna roku 2017 pripravil miesto 
na osadenie vrcholovej tabuľky miestneho názvu na najvyššom vrchu pohoria Pieniny, na PLAŠNEJ 889m. 
Keďže cesta sem, do východnej gubernie trvá dobrých 5 hodín, tak tentoraz je tu sám. Z Vrútok som odchádzal 



vláčikom o 3,01 hodine a na tú istú železničnú stanicu som sa vrátil o 16 hodín neskôr. A to naozaj, vrátane 
meškania vlakov. Strašné!!! 
Obrázok č. 5 
Dnes je 15. jún roku 2017 a Štefan Hudák, prezident SENIORKLUBU Diviaky finalizuje osadenie vrcholovej 
tabuľky miestneho názvu na najvyššom vrchu pohoria Pieniny, na Plašnej 889m. 
Obrázok č. 6 
Tentoraz Štefan Hudák prezident SENIORKLBU PKT Diviaky nebol na záverečné práce tak ako pred týždňom –  
sám. Účinne mu pri prácach pomáhali dve slečny: vľavo Lenka Krajčovičová zo Spišskej Novej Vsi a uprostred    
Ivetka Kmeťová z Banskej Bystrice. Mať tak o pár desaťročí menej „na rováši“, tak začnem osádzať vrcholové 
tabuľky aj na oveľa nižších „krtincoch“-hi-hi. 
 

       
 
Obrázok č. 7 
Štefan Hudák, majster turistiky a prezident SENIORKLUBU PKT Diviaky bol autorom, organizátorom a z veľkej 
časti aj „bankovou inštitúciou“ tohto projektu.  
Obrázok č. 8 
Vrcholová tabuľka miestneho názvu je osadená na najvyššom vrchu pohoria Pieniny, na Plašnej 889m. Je 
štvrtok 15. júna roku 2017 a tohtoročný záväzok diviackych seniorov je splnený.  
 
 

Dca Štefan Hudák, majster turistiky 
prezident SENIORKLUB PKT Diviaky 

 
V Turčianskych Tepliciach v pondelok 19. júna roku 2017. 
 
 
 
 


