
Ján BRUDŇÁK 

Ján Brudňák, 68 ročný Svidníčan bude merať suverénne najdlhšiu štreku do Turčianskych Teplíc zo 
všetkých lektorov jubilejného 35. Ročníka 
festivalu Ľudia a hory. Diváci tohto podujatia po 
zhliadnutí jeho prezentácie isto nielen symbolicky 
ale naozaj snímu klobúk z hlavy pred výkonom 
tohto východniara, ktorý okrem mnohých iných 
extrémov realizoval veľkolepý projekt NORD 
CAP 2014.                                                                                                                                                                                

Ale poporiadku: Turistike a cestovaniu sa Ján 
Brudňák systematicky venuje vyše 50 rokov. Za 
toto obdobie spoznával najprv 
rodné Československo, neskôr Slovensko, Európu, 
Kanadu, Keňu a Tanzániu v Afrike, Nepál v Ázii aj 
Kaukaz. Medzi jeho najväčšie podujatia, ako sám 
hovorí, patria: Prechody z Čiernej nad Tisou do 

Ašu (20 dní  a 1072 km). Po vzniku Slovenskej 
republiky Prechod naprieč Slovenskom zo 
Záhorskej Vsi na Kremenec. Päťdesiatdva dňový  
Pochod  okolo Slovenska (1652 km). Za 14 dni 
prešiel z najsevernejšieho bodu Slovenska z 
Modralovej  do najjužnejších Patiniec. Iba ako 
druhý  splnil podmienky a získal Zlatého stupeň 
turistického tematického odznaku Najvyššie 
vrcholy Slovenských pohorí. Prešiel celú  Cestu 
hrdinov SNP z Devína na Duklu. Keď sa vybral 
„do sveta“, jeho cieľmi boli: mnohé alpské 
štvortisícovky, napríklad  Mount Blanc, neskôr aj 
päťtisícovky Mount Keňa a Kilmandjáro v Afrike a 
Goikyo Peak v Nepále, ale aj šesťtisícovku Mera 
Peak tiež  v  Nepále. Toto všetko však bolo peši, 

po vlastných nohách. Ale potom sa vybral do 
sveta aj na bicykli a boli to tiež pozoruhodné 
ciele a výkony, posúďte: na bicykli prešiel 
Okolo Československa za 27 dní a 3200 km, 
Okolo Slovenska  za 20 dní  a 2100 km, Dunajskú 
cestu  z Pasau do Štúrova a ďalej do Svidníka, 
pobrežím  Baltiku a ako poslednú expedíciu na 
najsevernejší bod Európy: Severný  mys – NORD 
CAP 2014 v Nórsku za 74 dní a 8465km, ktorú by 
som vám rád dnes predstavil – hovorí Janko 
Brudňák.  

O úrovni výkonnosti Janka Brudňáka dostatočne 
svedčí napríklad aj jeho „zbierka“ výkonnostných 
odznakov v turistike: je „majiteľom“ zlatých 

výkonnostných odznakov pešej, vysokohorskej aj lyžiarskej turistiky a to hneď „dvojnásobne“ – 
v československej aj slovenskej „verzii“. Za 38 ročnú obetavú prácu v oblasti turistického značkovania na 
Slovensku mu bol udelený Zlatý odznak 1. triedy.  Za dlhoročnú prácu v turistike mu bol v roku 2007 
udelený Zlatý odznak KST. Jano Brudňák je od roku 1987 držiteľom titulu Majster turistiky. V občianskom 



živote dosiahol tiež obdivuhodné uznania: je 
držiteľom ocenení Cenou primátora mesta 
Svidník aj Ceny mesta Svidník, ktoré mu boli 
udelené za úspešnú reprezentáciu  a propagáciu 
mesta Svidník. Je tiež laureátom ceny Srdce na 
dlani 2011.   

 

 

 

 

 

 

Motto  

Janka BRUDŇÁKA, majstra turistiky  

NA SVETE SME PRETO, ABY SME CHODILI! 

 

 

 

 


