
DIVIACKI TURISTI-SENIORI NA CESTÁCH. 
 

SENIORKLUB PKT Diviaky je nový fenomén na turistickej mape Slovenska. Vznikol 16. februára 2013 
v útulnej krčmičke „Pod hradom“ v Lietavskej Svinnej. Zakladajúcimi členmi boli Jozef Stiegel, Laco 
Smolen, Marieta Bernátová a tí traja poverili autora tejto myšlienky Štefana Hudáka funkciou prezidenta 
SENIORKLUBU. Mali sme vtedy na mieste aj niekoľkých „svedkov“, tí však, keďže to boli ešte iba „juniori“ - 
nosili pivo. Za svoje „výjazdové dni“ si členovia nového Klubu určili „stredy“.  Áno, bola tam aj spomienka 
na mladé roky, ale určujúcu podmienku nám posunul do ruky minister dopravy: totiž cez víkend sa 
verejnou dopravou nedostanete prakticky nikde a tak, cez týždeň, si seniori vyberajú „dovolenku“ a – 
cestujú. Aby sme mali nejaký program, vymysleli sme Projekt „HRANIČNÉ TROJMEDZIA 2013“, ktorého 
cieľom bolo navštíviť všetkých päť takýchto Trojmedzí, ktorými naše Slovensko disponuje. Že to bol nápad 
dobrý, zistili sme nato-tata.  

Už 28. mája 2013 cestujeme do Čunova, aby sme navštívili 
Hraničné Trojmedzie Slovenska, Maďarska a Rakúska. 
Ukočírovať však 12 turistov pri prestupovaní v MHD v Bratislave, 
to bol husársky kúsok aj pre Janka Petroviča, dlhoročného 
„blaváka“ a nášho sprievodcu. Popravde, bola to taká príjemná 
niekoľkokilometrová prechádzka s prevýšením cca 10 metrov, 
takže pre nás vysokohorákov to bolo niečo ako „medveďovi 
malina“. Navyše: počasie bolo priam ideálne pre seniorsky vek, 
slniečko, bezvetrie??     

 

 
Choroby a indispozície spôsobili, že sme si dali niekoľkotýždňovú 
„pauzu“. Do Moravského Jána (podľa jednej našej členky prosto 
„na Moravu“ - hi-hi) cestujeme na dva dni až 16. júla a to opäť 
v počte 12 turistov. Ubytovali sme sa v niekdajších kasárňach 
pohraničnej stráže (mali to tam pekne) a na druhý deň už 
pochodujeme k Hraničnému Trojmedziu Slovenska, Česka 
a Rakúska. Ten magický bod sa nachádza v strede sútoku riek Dyje 
a Moravy, takže sme si naň „nesiahli“. Zato si nás „podali“ miestne 
komáre – boli ich mračná a evidentne nemali radi turistov. Ani 
rybárov, ako sme sa dozvedeli od „miestnych“. 

 
Takmer presne o mesiac, 14. augusta 10 členov SENIORKLUB-u cestuje do východnej „gubernie“, do 

Malých Trakán pri Čiernej nad Tisou. Nikto z nás tam celý život 
nezablúdil a tak sme „čumeli“ z vlaku, ako keby nás viezol do 
Vladivostoku. Viezol nás však ku Šengenskej hranici, k rieke Tise, 
kde opäť uprostred rieky je jeden bod a tam sa stretajú hranice 
Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. Nanešťastie, nevedie tam 
žiaden turisticky značený chodník. Prihlásili sme sa však vopred 
hraničným policajtom a tak nás tie kamery (každých 50 metrov, 
doslova), ale ani samotní policajti nevystrašili k smrti. Avšak, na 
sľubovanú opekačku sme si v tom frmole ani len nespomenuli. 
Dokonca, pri nádhernej pláži čo tam majú na brehu Tisy, sme sa 
iba letkom zastavili a – poďme domov, aby nás tu nezabasli!!! 

 
Už 2. septembra cestujeme opäť do východnej „gubernie“, tentoraz však na severovýchod. Do 

ranného rýchlika však vo Vrútkach nastupuje už „vyselektovaná“ zostava – šiesti turisti-vytrvalci a tí sa 
vybrali k  najvýchodnejšiemu bodu Slovenska, na Kremenec 1221m, kde sa stretajú hranice Slovenska, 
Poľska a Ukrajiny. Tentoraz to je „trojdňovka“ a to z dvoch dôvodov: cesta tam meria 450 km a trvá to, 
„bratovi“, takmer jedenásť hodín (jedna cesta???). A za druhé, samotný výstup k vrchu Kremenec (a späť) 
meria dobrých 20 km, ale s prevýšením takmer 1200 metrov. A to, uznajte, je pre naše seniorské, žiaľ už 



trochu „dengľavé“ nožičky poriadne sústo. Bola to však, napriek 
nočno-rannej búrke krásna túra nádherným prostredím Stužického 
pralesa. Tentoraz sme si užili aj „bonus“, keď priateľ Janko 
Pavlinský nás pri prestupovaní (ani neviem koľkom v poradí?) 
v Humennom, ako domáci zaviedol k jedinej soche Švejka na 
svete, čo stojí pri železničnej stanici v Humennom a – bol z toho 
vzácny fototermín. Neviem, či by sme si to nemali dať zapísať do 
nejakej knihy rekordov?  

 
 

Záverečnú návštevu Trojmedzia Slovenska, Poľska 
a Českej republiky, ktoré je nad obcou Čierne pri Čadci, 
absolvovali opäť už iba šiesti najvytrvalejší seniori v stredu 11. 
septembra 2013. Tu sme už nemali šťastie na počasie – lialo ako 
z krhle po celý deň. Tak to bola nuda – ale iba zdanlivá. Prostredie 
pri tomto trojmedzí je suverénne najlepšie vybavené. Sú tu dva 
väčšie prístrešky a tak sme si slaninku, klobásky a ďalšie pamlsky 
opekali pekne v suchu. Nakoniec sme celý PROJEKT HRANIČNÉ 
TROJMEDZIA 2013“ zavŕšili špeciálnym ceremoniálom: rozvinutím 
Klubovej zástavy, produkciou nám všetkým dôverne známej 
Piesne práce a potvrdili chutným destilovaným mokom 
s pôvodom až hen, od západných hraníc našich bratrancov Čechov.  

 
Na záver načim ešte predstaviť siedmich členov SENIORKLUB-u 
PKT Diviaky, ktorí v rámci Projektu absolvovali návštevy všetkých 
piatich Hraničných trojmedzí Slovenska. Z pravej strany:  Janko 
Duchoň, Elenka Suchá, Marietka Bernátová, Števko Suchý, Vierka 
Bellanová, Štefan Hudák, prezident SENIORKLUB-u. Pre poriadok 
je potrebné spomenúť aj na Kysuciach neprítomného Jožka 
Stiegela z Banskej Bystrice, viceprezidenta SENIORKLUB-u, ktorý 
však tu, na Trojmedzí SK-PL-CZ bol individuálne. 
 
 

Vážení spoluobčania, chcete prežiť podobné veselé chvíľky aj vy? Neprekážalo by vám pobudnúť 
v takejto, aj keď už pomerne „prešedivenej“ (v horšom prípade aj trošku plešatej) spoločnosti? Ak vás 
aktuálne nekvária nejaké vážne neduhy, pridajte sa k nám, bude nám ešte veselšie a, ako sa hovorí: aj „na 
starosť“ môžeme spoločne a hlavne zmysluplne tráviť určite zaslúžený odpočinok.  
 

 
 

Štefan Hudák, majster turistiky 
prezident  

SENIORKLUB PKT Diviaky 
 

 
 

Turčianske Teplice 12. septembra 2013 
 

 


