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Milí kamaráti a priaznivci turistiky. 
 

 

 

 

 

Je za nami rok nových skúšok, životných skúšok skúseností a zmeneného 

životného rytmu. 

 

Predkladám Vám kalendár podujatí na rok 2023, ktorý obsahuje tradičné 

aktivity, ale aj na nové návrhy, kam sa ísť pozrieť. 

 

Činnosť Klubu slovenských turistov Bánovce nad Bebravou je pravidelne 

zameraná na šport, kultúru, ale aj na rozvíjanie spoločenského života, preto sa 

veľmi teším na spoločne strávené chvíle, nové zážitky, ale aj prekážky, ktoré nás 

posilnia na spoločnej ceste za krásami tohto sveta. 

 

Prajem nám všetkým množstvo šťastne, zmysluplne a v zdraví 

našliapaných kilometrov, ktoré urobia život krajší nielen nám, ale aj všetkým, 

ktorých nosíme vo svojich srdciach. 

 

 

 

 

 Marián Chovanec 

 Predseda OKST Bánovce nad Bebravou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hlavné podujatia Klubu slovenských turistov v roku 2023 
 

 

 

 

02.02.2023 - 05.02.2023 
12. medzinárodný zimný zraz turistov 

Nowy Sacz, Poľsko 

 

 

 

26.05.2023 - 28.05.2023 
58. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska 

Hermanovce 

 

 

 

06.07. 2023 - 09.07.2023 
69. Celoslovenský zraz KST 

Lozorno 

 

 

 

12.08.2023 
Národný výstup na Kriváň  

ATC Račkova dolina 

 

 

 

15.09.2023 - 17.09.2023 
Európsky deň turistiky IVV 

14. stretnutie priaznivcov KST 

Revúca 

 

 

 

14.10.2023 
8. Lesníckym chodníkom J. D. Matejovie 

Rajecké Teplice – LNCH Dolná hora 



Kalendár podujatí 

OKST Bánovce nad Bebravou 

na rok 2023 
 

JANUÁR 
 

06.01.2023 
Trojkráľový výstup na Čiernachov (695 m n. m.) 

Organizuje OKST TJ Letecké opravovne Trenčín 

Trasa: Mníchova Lehota – Macková – Chata pod Ostrým vrchom – Soblahov 

 

 

FEBRUÁR 
 

03.02.2023 (piatok) 
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h) 

 

04.02.2023 (sobota) 
Memoriál Jána Kušniera a Miroslava Kordoša – 16./1. ročník 

Bežkársky prechod časťou Nitrických vrchov a výstup na Rokoš. 

Bežkárska trasa:  Závada pod Čiernym vrchom – Žiar – Sedlo pod Čiernym vrchom – 

Kamenská skala – Široký diel – Omastiná – Uhrovské Podhradie 

Pešia trasa:  Uhrovské Podhradie – Zengová – Rokoš a späť. 

 

11.02.2023 (sobota) 
Zimné táborenie na Kňažinových lúkach – 24. ročník 

Kňažinove lúky s nadmorskou výškou cca 800 m n. m. sa nachádzajú na hlavnom hrebeni 

Nitrických vrchov. 

 
                                                                                                                   Kňažinove lúky 

 

 



19.02.2023 (nedeľa) 
Lyžovačka Skalka 

Trasa pre bežky: Skalka – Zlatá Studňa – chata Hostinec – Tri kríže – Skalka 

!!Akcia je určená nielen lyžiarom, ale aj turistom. !! 

 

24.02.2023 (piatok) 
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h) 

 

25.02. – 26.02.2023 
Zimné stretnutie turistov trenčianskeho regiónu na vrchu Baske (955 m n. m.) 

Organizuje Regionálna rada KST Trenčín 

 
 

MAREC 
 

04.03.2023 (sobota) 
Cestovateľský festival „HORY – CESTY – ĽUDIA“ – 21. ročník 

Premietanie fotosnímok, dokumentov a filmov z celého sveta, spojené so zaujímavými 

prednáškami o zážitkoch cestovateľov a prednášateľov.  

Začiatok o 10:00 h v priestoroch MsKS Bánovce nad Bebravou na sídlisku Sever. 
 

10.03.2023 (piatok) 
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h) 
 

18.03.2023 
Letecká 50-tka 

Diaľkový pochod, organizovaný OKST TJ Letecké opravovne Trenčín 
 

26.03.2023 (nedeľa) 
Otváranie jari v Bielych Karpatoch – Náučný chodník „Tri Skaly“ 

Trasa: Dohňany – Čertova skala – rozhľadňa na Tlstej hore – Skala Vieska – Dohňany (cca 

12 km). 

!!Ľahká turistika, kde spoznáme pekné a nové miesta!! 

 

 
                                Rozhľadňa na Tlstej hore 



APRÍL 
 

01.04.2023 (sobota) 
Jarný regionálny zájazd 

organizuje Regionálna rada KST Trenčín 

 

07.04.2023 – 10.04.2023 
Veľkonočné sviatky na Přerovsku 

Přerov (zámek), Předmostí u Přerova (památník lovců mamutů), Hranice na Moravě, 

Hranický kras, hrad Helfštýn, zámek Chropyně, Potštátske skalné město, Lipná (drevený 

barokový kostol), Teplice nad Bečvou, Uhřínov (tisícročný Tis červený), prameň rieky Odra. 

 
                                                                                                                     Helfštýn 

14.04.2023 (piatok) 
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h) 

 

15.04.2023 
Vojenská 50-tka 

Diaľkový pochod organizovaný OKST TJ Dukla a OKST TTS Trenčín  

 

30.04.2023 (nedeľa) 
Súľovské skaly 

Trasa: chata Súľov – hrad Súľov – Brada – Roháč – Šarkania diera – Lúka pri Kamennom 

hríbe – Súľov 

!! S odstupom času sa opäť vraciame do nádherného a blízkeho kraja – Súľovských skál. !! 

 

 
                                                                       Súľovské skaly 



MÁJ 
 

05.05.2023 (piatok) 
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h) 

 

13.05.2023 (sobota) 
Bánovská 50-tka 

Diaľkový pochod 29. ročník 

Trasa: Bánovce nad Bebravou – Rokoš – Čierny vrch – Kšinná – Bánovský vrch – Štepnica – 

Bánovce nad Bebravou  

 

26.05.2023 – 28.05.2023 
58. stretnutie čitateľov časopisu „Krásy Slovenska“ – Hermanovce 

 

 
                                                                                                          Hermanovské skaly 

Trasy: Podľa propozícií organizátora. 

 

 

JÚN 
 

02.06.2023 (piatok) 
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h) 
 
 

18.06.2023 (nedeľa) 
Zaujímavé kúty Strážovských vrchov 

Strážovské vrchy sú geomorfologický celok Fatransko-tatranskej oblasti na rozhraní 

západného a stredného Slovenska. Veľkú časť patrí do Chránenej krajinnej oblasti Strážovské 

vrchy so vzácnou flórou a faunou. Najvyšší vrch pohoria je Strážov s výškou 1 213 m n. m. 

Pohorie susedí na severozápade a západe s Považským podolím, na juhozápade s Považským 

Inovcom a juhu s Podunajskou pahorkatinou. Juhovýchodným smerom leží Hornonitrianska 

kotlina, východným Malá Fatra, severne krajina klesá do Žilinskej kotliny a na krátkom úseku 

Strážovské vrchy susedia so Súľovskými vrchmi. 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Fatransko-tatransk%C3%A1_oblas%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1nen%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblas%C5%A5_Str%C3%A1%C5%BEovsk%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1nen%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblas%C5%A5_Str%C3%A1%C5%BEovsk%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B3ra_(kvetena)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BEov_(vrch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pova%C5%BEsk%C3%A9_podolie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pova%C5%BEsk%C3%BD_Inovec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pova%C5%BEsk%C3%BD_Inovec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Podunajsk%C3%A1_pahorkatina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hornonitrianska_kotlina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hornonitrianska_kotlina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Fatra
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%A1_kotlina
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BA%C4%BEovsk%C3%A9_vrchy


 
                                                                                                                           Vlčinec (682 m n. m.) 

Trasa:  Horná Poruba – Vlčinec – Štyri Lipy – Sokol – Košecký hrad – Košecké Podhradie 

(cca 12 km) 

Pozrieme sa na pekný kraj, ktorý máme kúsok za chrbtom a spoznáme jeho nepoznané miesta. 

 

 

JÚL 
 

15.07.2023 (sobota) 
Kúpanie sa v Nových Zámkoch 

Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika v Nových Zámkoch ponúka svojim návštevníkom 

pestrú ponuku možností trávenia voľného času. Na ploche o rozlohe osem hektárov sa 

nachádza 9 bazénov. Zážitkový bazén, plný atrakcii ponúka vodný hrad s toboganmi 

a vodnými delami, detské bazény, spray park. Teplota vody v bazénoch je 29-30 °C. 

Termálna voda vyvierajúca z geotermálneho vrtu z hĺbky 1506 m dosahuje teploty 52°C. 

Termálny vrt bol vyhĺbený v roku 1982. Termálna voda má blahodarne účinky na pohybové 

a nervové ústrojenstvo, reumatizmus ako aj na srdcovo-cievny systém. Areál ponúka aj 

pingpongové stoly, areál minigolfu, basketbalové ihrisko a volejbalové ihriská, petangové 

ihrisko a detské ihriská, obrie šachy, stravovacie zariadenia bufetového typu, sprchy 

a hygienické zariadenia, úschovňa cenných predmetov, šatne, požičovňa športových potrieb. 

 

 
                  Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika v Nových Zámkoch 



30.07.2023 (nedeľa) 
Slovenský severný pól – Modralová (1169 m n.m.) 

Trasa: Oravská Polhora (Píla) – Vydrovka – Pod Martošou – Vyšný Tajch – Jalovecké sedlo 

– Modralová – Horné Gluchačky – Javorina – sedlo Martoša – Píla (Oravská Polhora) 

 
 

AUGUST 
 

25.08.2023 - 29.08.2023 
Letná pohoda na Balatone 

Hrad Szigliget, Vinárska oblasť Badascony, vyhliadka Szépkiláto, Tapolca (jaskyňa), zámok 

Festetics, vodná veža Siofók, národný park Balaton Uplands, Zalaszántó (Budhistická stupa 

mieru), Tihany (levanduľové polia) 

 
                                                                                                 Jazerná jaskyňa Tapolca 

 

 

SEPTEMBER 
 

03.09.2023 (nedeľa) 
Bánovská parenica – cykloturistika - 26. ročník 

Štart o 10:00 h od Športovej haly ul. F. Urbánka Bánovce nad Bebravou. 

 

08.09.2023 (piatok) 
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h) 

 

15.09.2023 - 17.09.2023 
Poľské Vysoké Tatry - Zakopané 

Trasy: 

1. deň: Kužnice – Polana Kalatówki - Hala Kondratova – Giewont a späť 

2. deň: Kiry – Jaskinia Mrožna – Mylna Jaskinia (povinná prilba a čelovka) – Schronisko 

na Hali Ornak a späť. 



3. deň: Aquapark Terma Bukovina – oddychové kúpanie v termálnej vode. 

!!Od stredne náročnej turistiky, po trochu adrenalínu až k príjemnému mrochteniu sa 

v termálnej vode. !! 

 

16.09.2023 (sobota) 
Jesenný regionálny zájazd 

organizuje Regionálna rada KST Trenčín 

 

 

OKTÓBER 
 

06.10.2023 (piatok) 
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h) 

 

07.10.2023 (sobota) 
Hviezdicový výstup na Kňaží stôl 

organizuje OKST Podlužany 

 

15.10.2023 (nedeľa) 
Turistický výstup na Ostrú a Tlstú – Veľká Fatra 

Trasa: Gaderská dolina – Konský dol – Murane - Ostrá – Bágľov kopec – Lubena – Tlstá – 

Mažarná - Gaderská dolina. 

 
                                                                                                 Gaderská dolina 
 

22.10.2023 (nedeľa) 
Hviezdicový výstup na Inovec (1.041,6 m n. m.) 

organizuje OKST TJ Letecké opravovne Trenčín 



NOVEMBER 
 

05.11.2023 (nedeľa) 
Hviezdicový výstup na Suchý vrch (1.028 m n. m.) – 28. ročník 

organizuje OKST Bánovce nad Bebravou 

 
                                                                      Suchý vrch 

 

10.11.2023 (piatok) 
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h) 

 

12.11.2023 (nedeľa) 
Turistický výstup na Čipčie (926 m n.m.) 

Trasa: Turie – Pod Železom – Čipčie – Nad Zadným - Pod Železom – Turie. 

!!Ľahká turistika pre každého s peknými výhľadmi !! 

 

 
                                                     Čipčie (926 m n. m.) 

 

18.11.2023 (sobota) 
Jesenné stretnutie turistov trenčianskeho regiónu 

organizuje Regionálna rada KST Trenčín 



DECEMBER 
 

02.12.2023 (sobota) 
Výstup na Oselný vrch (632 m n. m.), pohorie Tríbeč 

organizuje OKST Veľké Uherce 

Pri dobrom guláši, hudbe na chate Brezová, po zaslúženom výstupe na Oselný vrch si spolu 

zaspomíname na chvíle prežité v odchádzajúcom roku s kamarátmi z Veľkých Uheriec 

a širokého okolia. 

 
                                                                                                                   Oselný vrch 

 

Trasa: Veľké Uherce – Vojtechov - Oselný vrch - chata Brezová - Veľké Uherce 

 

26.12.2023 
Štefanský výstup na Čierny vrch 

 

 
                Vysielač pod Čiernym Vrchom 



 

31.12.2023 
Silvestrovský výstup na Rokoš 

 

 
                                                                                                                                       Pohľad z Rokoša 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhradzujeme si zmenu programu jednotlivých podujatí! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORÁM ZDAR! 

 

 

 

OKST Bánovce nad Bebravou 

 

Marián Chovanec 

 

K nemocnici 34/34 

 

957 01 Bánovce nad Bebravou 

 

 

 

www. kstbanovce.sk 

info@kstbanovce.sk 


