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História KST TJ Elán Rožňava

● Okresný dom pionierov a mládeže

Organizovaná turistika nášho klubu má korene v okresnom 
dome pionierov a mládeže (ODPaM) v Rožňave. V rámci 
pionierskeho domu vyvíjalo činnosť oddelenie turistiky pod 
vedením Alexandra Tureka. Bolo zamerané najmä na turistiku 
detí a mládeže.

Sídlo ODPaM bolo od jeho vzniku v roku 1955 na Šafárikovej 
ulici č.100 v Rožňave. 



  

Odznak pionierskeho domu



  

História KST TJ Elán Rožňava

● Telovýchovná jednota Elán Rožňava pri ODPaM V Rožňave

Telovýchovná jednota Elán pri ODPaM Rožňava vznikla v roku 
1971. Jej prvým predsedom bol Štefan Macko. Súčasťou 
telovýchovnej jednoty sa stalo aj oddelenie turistiky. Tu bol 
položený základ vzniku Klubu slovenských turistov. Prvým 
predsedom bol Alexander Ružbašan.



  

Logo TJ Elán ODPaM                                           



  

História KST TJ Elán Rožňava

● Telovýchovná jednota Elán Rožňava

Po transformácii ODPaM na Centrum voľného času sa 
telovýchovná jednota Elán Rožňava v roku 1990 osamostatnila. 
Jej sídlom sa stala budova bývalého ČSTV na Štítnickej ulici č.7 
v Rožňave. Momentálne je budova vo vlastníctve TJ Elán 
Rožňava.

Na postoch predsedu TJ sa vystriedali: Štefan Macko, Juraj 
Králik, Vojtech Biró, terajším predsedom je Pavol Čorej.  



  

História KST TJ Elán Rožňava

● KST TJ Elán Rožňava

Prvým a dlhoročným predsedom klubu bol Alexander Ružbašan 
„Šani“. Vzhľadom na svoj vek v roku 1990 odstúpil z funkcie a 
novým predsedom sa stal Igor Salay. Po úmrtí Igora v roku 
2011 bol za predsedu klubu zvolený Martin Markušovský.

● V súčasnosti výbor klubu pracuje v nasledovnom zložení:

                Martin Markušovský – predseda

                                   Ján Gallo – podpredseda

               Jarka Matejovská – hospodár

          Soňa Némethová  - člen

Ladislav Szekely - člen



  

               Šani Ružbašan   apríl 2004



  

Posledné foto s Igorom, august 2011



  

Spomienka na mladšie časy 

● Stará planina 1986

Šani Igor
Martin



  

Štefan Burčo

V minulosti riaditeľ pionierskeho domu v Rožnave a funkcionár turistického klubu.
Bol aktívny organizátor turistických podujatí doma aj v zahraničí. 
 



  

Turistické aktivity klubu

● Z bývalej mládežníckej organizácie sa postupne stal klub vo 
väčšej miere záležitosťou dospelých. V súčasnosti  má klub 
malé zastúpenie mládeže. 

● Hlavná náplň činnosti klubu je pešia turistika, vysokohorská 
turistika a lyžiarska turistika. Momentálne prevláda hlavne pešia 
turistika. 

● KST TJ Elán Rožňava má v súčasnosti 110 členov z Rožňavy a 
blízkeho okolia.



  

Turistické aktivity klubu

● Najhlavnejším podujatím je Jarný prechod Silickou planinou. V 
roku 2014 to už bude 47. ročník.

● Medzi tradičné podujatia klubu patrí Zimný prechod roklinami 
Slovenského raja, Prechod Plešiveckou planinou, Spoločná 
turistika s obcou Dlhá Ves, Spoločenské posedenie spojené s 
tancom, Záverečná túra sezóny v spolupráci s KST Volovec 
Rožňava.

● Ďalšie akcie sú plánované výborom klubu na základe 
požiadaviek členov klubu. Kalendár obsahuje aj akcie iných 
klubov z regiónu a akcie obecných úradov regiónu.



  

Odznaky jarných prechodov
Silickou planinou



  

Účastnícke listy a odznaky jubilejných ročníkov



  

Turistický kalendár

● Spočiatku sa na turistické akcie pozývalo formou propagačných 
letákov. V maximálnej miere sa využívala verejná vlaková a 
autobusová doprava. Autobusy sa objednávali len ojedinele na 
vzdialenejšie akcie. 

● Vlastné klubové kalendáre postupne nahradil spoločný kalendár 
Regionálnej rady KST Rožňava. V podstate sa ich obsah 
(informácie pre turistov) zachoval dodnes. Pribudli však starosti 
s prihlasovaním na akcie.

● Pozrite si ukážky z turistického kalendára na rok 1995



  



  



  



  

Kde všade sme boli?

● Ľahšie je asi povedať kde sme za to dlhé obdobie existencie 
klubu neboli.

● Do roku 1989 sa naša aktivita sústreďovala na akcie v 
Československu, Poľsku, Nemeckej demokratickej republike, 
Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku.

● Po roku 1989 keď sa otvorili hranice „do sveta“ začali sme 
podnikať turistické akcie aj v iných štátoch Európy. 

Nórsko, Švédsko, Dánsko, Nemecko, Španielsko, Andorra, 
Francúzsko, ostrov Korzika (F), Rakúsko, Slovinsko, 
Chorvátsko, Švajčiarsko, Monte Carlo, San Marino, Taliansko, 
Vatikán, Lichtenštajnsko,...



  

● Najsevernejším bodom našich túr bol Sortland (pri Narviku) v 
Nórsku

Najjužnejšou oblasťou bol ostrov Korzika

Najvýchodnejšie miesto bolo v Bulharsku pri Čiernom mori

Najzápadnejším miestom boli Pyreneje v Španielsku

Najvyšším miestom bol Mont Blanc (4810 m)

Najnižšími miestami boli relaxačné pobyty po túrach pri mori

Prvú túru na ľadovci sme uskutočnili počas výstupu na 
Galdhopiggen (2469 m) v Nórsku



  

Galdhopiggen 2469 m
Naša prvá túra na ľadovci.



  

Vysokohorská turistika v klube

● V minulosti bola veľmi aktívna skupina vysokohorských turistov.

● Do roku 1989 sme organizovali túry hlavne v Západných,  
Vysokých a Poľských Tatrách. Táto aktívna skupina chodila 
pravidelne na zrazy vysokohorských turistov v Račkovej doline a 
v Tatranskej Lomnici. Postupne sa však scvrkla na dvoch turistov 
Igora a Martina, ktorým nevadilo stanovanie v kempe a bivak na 
horských hrebeňoch.

● Viacdňové putovania spojené s bivakom sú už v našom klube 
minulosťou. 



  

● V 80-tych rokoch sme uskutočnili štyri expedičné prechody 
pohoriami Bulharska. 1982 – Rila, 1984 – Pirin, 1986 – Stará 
planina, 1988 – Vitoša a Rodopy.

● Osemdňové putovania bez zostupu do dolín, ukončené KPČ 
(Rilsky monastir, Bansko, Plovdiv, Veliko Tarnovo, Gabrovo, 
Ropotamo, Nesebar, Melnik a Sofia) a relaxom pri mori je 
dodnes krásna spomienka. 



  

                                    Rila - 1982

Suchá vapa

Musala 2925 m



  

                                      Pirin - 1984

Končeto 2908 m

Vichren 2914 m



  

Botev 2376 m

Šipka

Stará planina - 1986



  

Bivak pri SozopoleRodopy,  Čudni mostove

Vitoša, Čierny vrch 2290 m



  

Vysokohorská turistika v klube

● Naše túry viedli po roku 1989 aj chodníkmi v západnej Európe, 
všeobecne v  Alpách, Pyrenejách, Dolomitoch a Škandinávii.

● Na turistické zájazdy sa už nazbierali účastníci na autobusový 
zájazd. Postupne sme upustili od bivakov a stanovania a 
posledný zájazd v zahraničí (Dolomity 2) už bol s ubytovaním v 
penzióne. 

● V súčasnosti sa v klube vysokohorská a pešia turistika 
navzájom prelína a tvorí jeden celok.



  

● Vážení turisti,

Prajme si navzájom aby aj rok 2014 bol plný pekných zážitkov 
na turistických akciách.

Nech sa stále vrátime z túr bez úrazov a v zdraví.

A keď máme niekde blúdiť, tak len s Elánom.
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