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PODMIENKY PRE ZÍSKANIE TURISTICKÉHO TEMATICKÉHO ODZNAKU 
HRADY A ZÁMKY SLOVENSKA 

 
1. Vyhlasovateľom Turistického tematického odznaku (TTO) HRADY A ZÁMKY SLOVENSKA je Sekcia 

pešej turistiky Klubu Slovenských turistov.  
2. Cieľ a poslanie: prostredníctvom plnenia podmienok TTO HRADY A ZÁMKY SLOVENSKA podnietiť 

turistov  ku kultúrnej a poznávacej činnosti, zameranej na historické poznatky o Slovensku. Táto 
činnosť a poznanie histórie o Slovensku by malo vzbudiť úctu k rukám našich predkov, ktorí tieto 
objekty za ťažkých podmienok vytvorili, ako aj pozdvihnúť národné povedomie členov Klubu 
Slovenských turistov. Návštevy jednotlivých objektov by mali tvoriť strednodobý plán činnosti 
Klubov a jednotlivých členov KST.  

3. TTO HRADY A ZÁMKY SLOVENSKA je určený pre členov KST vo veku nad 10 rokov. 
4. Záznamník TTO HRADY A ZÁMKY SLOVENSKA obsahuje podmienky plnenia, zoznam povinných aj 

výberových objektov so základnými informáciami o nich a je doplnený o prehľadnú mapu. Časť 
Záznamníka Preukaz, slúži na dokumentovanie návštev jednotlivých objektov. 
 

TECHNICKÉ PODMIENKY PRE ZÍSKANIE TTO HRADY A ZÁMKY SLOVENSKA: 
 

1. stupeň – diplom: navštíviť 25 povinných objektov a 5 z kategórie výberových objektov 
2. stupeň – uznanie a možnosť zakúpenia pamätného trička: po udelení diplomu navštíviť 
ďalších 50 povinných objektov a 5 z kategórie výberových. 
3. stupeň – odznak: po udelení uznania navštíviť zostávajúcich 10 povinných objektov a ďalších 5 
z kategórie výberových objektov. Spolu teda 100 objektov. 
                             

5. Povinné objekty návštevy sú v Záznamníku uvádzané s kresbou a veľkým písmom. Výberové objekty 
sú bez kresby a malým písmom.  

6. Návštevy povinných aj výberových objektov je potrebné vierohodne dokumentovať. Ideálne 
osobnou fotografiou z miesta, prípadne pečiatkou z miesta návštevy (obec, hotel, železničná 
stanica, reštaurácia...) 

7. Doba plnenia podmienok TTO HRADY A ZÁMKY SLOVENSKA nie je obmedzená. 
8. Udelenie ocenení: diplom a uznanie, vrátane zakúpenia pamätného trička zabezpečuje Prvý klub 

turistov Diviaky. Udelenie odznaku vykoná vyhlasovateľ na základe zaslania Preukazu a to iba jeho 
prvej časti obsahujúcej rubriku pre odporúčanie udelenia odznaku, potvrdenú pečiatkou 
a čitateľným podpisom  predsedu Klubu. Pri zasielaní Preukazu priložiť ofrankovanú obálku so 
spiatočnou adresou!  

 
 

Podmienky plnenia Turistického tematického odznaku HRADY A ZÁMKY SLOVENSKA boli čiastočne 
 upravené pre potreby členov SENIORKLUBU PKT Diviaky tak, aby bol zachovaný pôvodný  

 cieľ vyhlasovateľa navštíviť 100 objektov hradov a zámkov na Slovensku. 
 
 
Turčianske Teplice  15. Január 2014.  
 
 

Dca Štefan Hudák, majster turistiky 
prezident SENIORKLUB PKT Diviaky 


