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Príhovor primátora mesta Levoča
Vážení účastníci slovenského zrazu turistov, milí turisti,
dovoľte mi, aby som vás pozdravil a srdečne privítal na 53. slovenskom zimnom zraze
turistov a stretnutí turistických oddielov mládeže KST. Som veľmi rád, že naše mesto a jeho
okolie sa stáva centrom slovenskej zimnej turistiky, stretnutím najväčších nadšencov tohto
veľmi pekného a dôležitého športu. Som presvedčený, že toto podujatie významne prispeje k
popularizácii a propagácii turistiky a že osloví i mnohých ďalších ľudí, najmä z radov
mládeže.
Mesto Levoča je najvýznamnejším mestom regiónu Spiš a je právom nazývané perlou
Slovenska pre jeho historické skvosty a prírodné krásy v jeho najbližšom okolí. Levočské
námestie, ulice i domy mesta pripomínajú odkaz predkov, odkaz hrdosti na toto mesto. Za
obdobie svojej existencie sa mesto dostalo do povedomia obyvateľov nielen Slovenska
a Európy, ale i celého sveta ako mesto krásne, hodné záujmu i pozornosti. Jadro mesta bolo
vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu a v roku 2009 bolo zapísané do Zoznamu
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť lokality Levoča, Spišský hrad
a pamiatky okolia.
No Levoča nie je známa iba históriou a pamiatkami. V bezprostrednej blízkosti mesta
sa nachádza unikátna príroda Levočských vrchov, pozostávajúcich z masívneho chrbta
s vrcholmi dosahujúcimi vyše 1 200 metrov. Zrušenie vojenského obvodu Javorina v roku
2010 umožnilo vyznačiť na tomto území chodníky na pešiu turistiku a cykloturistiku, ktoré
máte možnosť spoznať práve počas tohto turistického zrazu.
Levoča a jej okolie budú na pár dní Vaším domovom. Aj keď pobyt v Levoči bude
sprevádzaný nutnými protipandemickými opatreniami a obmedzeniami, dovoľte mi zaželať
Vám čo najpríjemnejší pobyt v našom meste a vyjadriť presvedčenie, že na toto stretnutie
budete spomínať ako na vydarené, srdečné a plné nových poznaní a zážitkov.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta Levoča

Príhovor predsedu organizačného štábu zrazu
Milí turisti,
v mene organizačného štábu Vás chcem pozvať do historickej Levoče na 53.
Slovenský zimný zraz turistov a stretnutie TOM KST s medzinárodnou účasťou. Levoča
s okolím je bohatá na historické a prírodné pamiatky, preto má čo ponúknuť turistom
a návštevníkom. Keď sme sa pred približne dvoma rokmi rozhodovali, či máme u nás
zorganizovať toto významné podujatie, dlho sme váhali. Nakoniec sme sa rozhodli kladne a to
hlavne z dôvodu, aby sme Vám mohli ukázať nielen pamätihodnosti historickej Levoče, ktorá
je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO pod názvom „Levoča,
Spišský hrad a pamiatky okolia“, ale aj niečo nové. Keď sme v roku 2012 organizovali 7.
MZZT a 46. SZZT a stretnutie TOM, naším hlavným cieľom bolo ukázať hlavne Levočské
vrchy, ktoré boli až do roku 2010 uzatvorené z dôvodu tu zriadeného Vojenského obvodu
Javorina. Toto pohorie Vám chceme ukázať aj tentokrát. Novinkou bude pešia turistika po
Spišskom Jeruzaleme, ktorým prechádza aj časť Jakubskej cesty.
Žiaľ, situácia s koronavírusom nám nedovolila zraz zorganizovať v minulom roku. Aj
tohtoročné polročné prázdniny z pohľadu prípravy boli neaktuálne. Aby sme pre milovníkov
zimnej turistiky pripravili aspoň v roku 2022 pekný a zaujímavý program, našli sme predsa
riešenie. A to termín počas jarných prázdnin v Prešovskom kraji. Veď na Slovensku bol
zimný zraz naposledy v roku 2018 v Oščadnici.
Predĺžený víkend od 24. do 27. februára 2022 je krátka doba na to, aby ste videli tie
najkrajšie a najzaujímavejšie celky. Naším cieľom je ukázať Vám aspoň niečo z nich,
v prvom rade južnú časť Levočských vrchov, ktorá sa nazýva Levočské planiny. Pripravené
trasy Vás zavedú na miesta s krásnym výhľadom na široké okolie. Vysoké a Nízke Tatry,
Spišská Magura, Volovské vrchy, Branisko, Slovenský raj, to všetko sú pohoria, na ktoré sa
Vám z mnohých miest naskytne nádherný výhľad. Pozrite sa na vrchol Javoriny. Na jeho
južnom vrchole nazývanom Marčulina je vo výstavbe 35,7 metrov vysoká rozhľadňa, z ktorej
bude panoramatický rozhľad po okolí do vzdialenosti až 150 km. Okrem toho hrebeňom
prechádza európske rozvodie Čierneho a Baltického mora a rozhľadňa je postavená tak, že
voda z jej východnej časti strechy bude tiecť do Čierneho mora a zo západnej strany do
Baltického mora.
Pretože počas dňa budete v prírode, budeme sa snažiť ukázať Vám vo večerných
hodinách historické pamiatky mesta. Levoča večer pri osvetlení historickými lampami má
svoje čaro. Jednotlivé expozície Spišského múzea budú mať vo štvrtok a v piatok predĺženú
otváraciu dobu. Pripravili sme pre Vás aj večernú prehliadku mesta s erudovanými
sprievodcami a samozrejme nebude chýbať ani svätá omša v bazilike sv. Jakuba, v ktorom sa
nachádza najvýznamnejšie gotické dielo Slovenska a to dielo Majstra Pavla z Levoče.
Venovaná bude práve na Jakubskej a Mariánskej ceste.
Ing. Ernest Rusnák
predseda organizačného štábu

Základné informácie o podujatí
Organizátor zrazu:
Organizátorom 53. Slovenského zimného zrazu turistov a stretnutia TOM KST
s medzinárodnou účasťou je KST TJ Javorinka Levoča spolu s Mestom Levoča.
Miesto a termín zrazu:
Levoča, 24. – 27. februára 2022
Účasť na zraze:
Členovia KST, KČT, PTTK, ӦTK, MTSz a neorganizovaní účastníci, ktorí sa na zraz
prihlásia a uhradia účastnícke poplatky. Deti a mládež do 18 rokov sa môžu zúčastniť len
v sprievode vedúceho TOM, alebo rodičov.
Kontakty a informácie:
Ing. Ernest Rusnák,
rzlevoca@pobox.sk

Kováčova vila 798/2, 054 01 Levoča, 0903 255440,

Prezentácia:
Uskutoční sa vo vstupných priestoroch kina Úsmev na Námestí Majstra Pavla č. 58
v Levoči v čase:
24. február 2022 (štvrtok) od 8,00 hod – 22,00 hod.
25. február 2022 (piatok) od 7,00 hod – 22,00 hod.
26. február 2022 (sobota) od 7,00 hod – 10,00 hod.
Pri prezentácií sa členovia KST, KČT, PTTK, ӦTK a MTSz preukážu platným
členským preukazom.
Účastnícke poplatky:
Členovia KST, KČT, PTTK, ӦTK a MTSz
11,- €
Nečlenovia uvedených organizácií
15,- €
Členovia TOM, deti a mládež do 18 rokov
5,- €
Pozn.: Na uvedený poplatok má nárok aj ich vedúci za podmienky minimálne 5
členov TOM.
Účastnícky poplatok na 1 deň (na mieste)
3,- €
Pozn.: jednodňových účastníkov žiadame o prihlásenie sa e-mailom na adresu
usporiadateľa.
Ubytovanie:
a/ v triedach
Základná škola, Námestie Štefana Kluberta č. 1, ubytovanie
v triedach vo vlastných spacích vakoch (kapacita 200 miest)

5,- €/noc

b/ internáty škôl:
1. internát SOŠ Majstra Pavla (Kukučínova ul. Č. 9)
(kapacita 50 lôžok)
2. internát SOŠ pedagogickej (Námestie Majstra Pavla 25)
(kapacita 120 lôžok)
3. internát SZŠ (Kláštorská ul. Č. 24/A)
(kapacita 70 lôžok)
4. internát Spojenej školy J. Vojtaššáka
(kapacita 30 lôžok)

10,50 €/noc
10,- €/noc
10,- €/noc
10,- €/noc

c/ ubytovanie v hoteloch, penziónoch a na súkromí.
Ubytovanie pod bodom a/ a b/ sa rezervuje prostredníctvom organizátora. V hoteloch,
penziónoch a na súkromí si ubytovanie každý zabezpečuje a hradí sám. Organizátorovi uhradí
iba účastnícky poplatok.
Stravovanie:
Pre ubytovaných v triedach ZŠ Námestie Štefana Kluberta a na internátoch SOŠ
pedagogickej, SZŠ a Spojenej školy J. Vojtaššáka je povinná polpenzia
Raňajky + čaj na cestu:
4,- €
Večera s polievkou:
6,- €

Program podujatia
24. február 2022 (štvrtok)
7,00 – 22,00 hod.
9,30 hod.
15,00 hod.
16,00 – 18,00 hod.
17,00 – 19,00 hod.
19,00 hod.

prezentácia účastníkov zrazu v priestoroch kina na Námestí Majstra
Pavla č. 58, ubytovanie účastníkov
odchod účastníkov na lyžiarsku trasu č. L4 a pešiu trasu č. P3
prezentácia publikácie „Spolu na bežkách“ v kine
premietanie filmov s turistickou tematikou
večera
slávnostné otvorenie 53. Slovenského zimného zrazu turistov
a stretnutia TOM KST v parku na Námestí Majstra Pavla

25. február 2022 (piatok)
7,00 – 22,00 hod.
6,45 – 8,30 hod.
7,15 hod.
7,30 hod.
9,00 hod.
9,00 hod.
9,30 hod.
10,00 hod.
11,00 – 19,00 hod.
15,00 – 18,00 hod.
17,00 – 19,00 hod.
19,00 hod.

prezentácia účastníkov zrazu v priestoroch kina na Námestí Majstra
Pavla č. 58, ubytovanie účastníkov
raňajky
odchod účastníkov na trasu č. L1 (spoplatnený autobus)
odchod účastníkov na trasu č. L2 (spoplatnený autobus)
odchod účastníkov na trasy č. L3, L5 (spoplatnený autobus)
odchod účastníkov na trasy č. L4, P1 (spoplatnený autobus)
odchod účastníkov na trasu P3
odchod účastníkov na trasu č. P2 (spoplatnený autobus)
individuálna prehliadka jednotlivých expozícií SNM – Spišského
múzea v Levoči
premietanie filmov s turistickou tematikou
večera
organový koncert v evanjelickom kostole na Námestí Majstra Pavla

26. február 2022 (sobota)
7,00 – 10,00 hod.
6,45 – 8,30 hod.
7,15 hod.
7,30 hod.
9,00 hod.
9,00 hod.
9,30 hod.
11,00 – 19,00 hod.

prezentácia účastníkov zrazu v priestoroch kina na Námestí Majstra
Pavla č. 58, ubytovanie účastníkov
raňajky
odchod účastníkov na trasu č. L1 (spoplatnený autobus)
odchod účastníkov na trasu č. L2 (spoplatnený autobus)
odchod účastníkov na trasy č. L3, L6 (spoplatnený autobus)
odchod účastníkov na trasy č. L4, P1
odchod účastníkov na trasu P3
individuálna prehliadka jednotlivých expozícií SNM – Spišského
múzea v Levoči

16,00 – 17,00 hod.
17,00 – 18,30 hod.
19,00 hod.
19,45 hod.

fašiangový sprievod mestom
večera
Svätá omša v Bazilike sv. Jakuba venovaná turistike, Jakubskej
a Mariánskej turistickej trase
Slávnostné ukončenie 53. Slovenského zimného zrazu turistov
a stretnutia TOM KST v Bazilike sv. Jakuba

27. február 2022 (nedeľa)
7,00 – 8,30 hod.
8,30 – 9,30 hod.
10,00 – 12,00 hod.
10,00 – 12,00 hod.

raňajky
odchod účastníkov na lyžiarsku trasu č. L4 a pešiu trasu č. P3
burza turistických odznakov v reštaurácii na Kováčovej vile
uvoľnenie ubytovacích zariadení

Upozornenie
Dovoľte mi upozorniť účastníkov zrazu na povinnosť dodržiavať platné opatrenia
vyžadované prevádzkovateľmi pri hotelových a podobných ubytovacích službách a
turistických a ostatných krátkodobých ubytovacích službách, pri prevádzkach zariadení
verejného stravovania, ako aj pri vstupoch do jednotlivých objektov (kostol, múzeum, kino
a pod.) a doprave autobusmi. Za dodržiavanie opatrení je zodpovedný každý účastník zrazu.
Za škody a komplikácie spôsobené nedodržiavaním opatrení zo strany účastníkov (napr.
zákaz vstupu, neubytovanie účastníka, odmietnutie prepravy a pod.) nenesie zodpovednosť
organizátor zrazu, ale každý účastník zrazu.

Trasy lyžiarske
L1/ Torysky – Obšar – Furmanec – Vinná (neznačené) – Marčulina – Pamätník SNP
– lúka Dvorčanka – Gehuľa – Krížový vrch - Sedlo pod Krížovým vrchom – Zbojnícka lúka
(červená) – (Ruskinovským chodníkom) – Levoča (zelená), (30 km), ťažká, piatok, sobota

L2/ Torysky – Stará hájnica (neznačené) – Pamätník SNP (žltá) – Marčulina – Lúka
Dvorčanka – Sedlo pod Krížovým vrchom – Zbojnícka lúka (červená) – Levoča (zelená), (25
km), stredne ťažká, piatok, sobota

L3/ Dravce – Pod Vtáčím vrchom (žltá) – Vlkovce – Brezová – Zbojnícka lúka
(modrá) – Kováčova vila (červená) – Levoča (neznačené), (17 km), stredne ťažká, piatok,
sobota

L4/ Levoča – Ruskinovským chodníkom – Zbojnícka lúka - Sedlo pod Krížovým
vrchom (zelená) - Dvorce – Vlčie jamy – Smradľavé mláky – Levočská Dolina, osada
(neznačené), (13 km), ľahká, piatok, sobota

L5/ Oľšavica – Pavľany, sedlo – Krúžok – Uloža – Kúty (červená) – Mariánska hora
– Levoča (modrá), (17 km), stredne ťažká, piatok

L6/ Vyšné Repaše – Krigov – Pavľany – sedlo ďalej ako trasa č. L5, (16 km), ľahká,
sobota

Trasy pešie
P1/ Levoča – Zbojnícka lúka – Sedlo pod Krížovým vrchom (zelená) – Dvorce
(červená), potom po starej dvorčanskej ceste – Kováčova vila – Levoča (16 km), ľahká,
piatok, sobota,

P2/ Spišské Podhradie – Spišská Kapitula – Spišský Jeruzalem, autobus, (4 km),
ľahká, piatok,

P3/ Levoča – Šibeník – Medvedí vrch (rozhľadňa) a späť (10 km), ľahká, štvrtok,
piatok, sobota, nedeľa

Míľniky levočskej turistiky
1873

1884 – 1889
17.6.1886
1896
1897
1911
1920
16.10.1932
31. 8. 1947
1947
1949
1952
1958
4.8.1959
28.10.1964
1972
2012
2019
11/2019
24. – 27. 2. 2022

založenie Uhorského karpatského spolku, za jeho prvého predsedu bol
navrhnutý Eduard Zsedényi z Levoče, funkciu ale neprijal. Jeho prvým
predsedom sa stal zvolený statkár Gustáv Görgey zo Spišského Hrhova
levočská epocha Uhorského karpatského spolku, predseda Albin Csáky
na Gehuli vybudovaná „Corneliusova chata“ (Sklenár)
založená levočská sekcia UKS, predseda Daniel Szentilványi
levočská sekcia UKS postavila turistickú chatu na Daniháze
levočská sekcia UKS postavila turistickú chatu v Röhgrunde
v lete bol založený odbor KČST v Levoči, jej predsedom sa stal Václav
Boháček
slávnostne otvorená turistická chata KČST „Pod Javorinou“
slávnostne otvorená turistická chata KSTL „Na Javorinke“
vybudovaný lyžiarsky skokanský mostík na Javorinke
v Levoči vznikla v rámci jednotnej telovýchovy „Jednota Sokol NV“
násilím vytvorený Vojenský obvod Javorina, prerušené aktivity
levočských turistov
začatie výstavby novej turistickej chaty na Mariánskej hore
vyššími straníckymi orgánmi KSČ bola výstavba tejto chaty zastavená
zvolený nový výbor odboru turistiky TJ Slovan Levoča, predsedom
odboru sa stal Ernest Rusnák st.
v januári založená TJ Javorinka Levoča orientovaná hlavne na turistické
aktivity
organizovanie 7. MZZT a 46. Slovenského zimného zrazu turistov a
TOM
spracovaná projektová dokumentácia na výstavbu vyhliadkovej veže na
Javorine – Marčuline
začatie prác na výstavbe vyhliadkovej veže na Javorine - Marčuline
53. Slovenský zimný zraz turistov a stretnutie TOM KST

