
 

BULLETIN 

 

 

XLI. Východoslovenského tábora 

ochrancov prírody a krajiny 

 

 

s medzinárodnou účasťou 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kamienka 

 

29.07.- 04.08.2017 

 

 

                     
  



Prípravný výbor ďakuje všetkým organizáciám, zložkám a jednotlivcom, ktorí 

pomáhali pri príprave XLI. Východoslovenského Tábora ochrancov prírody a krajiny 

(TOP-u) v katastri obce Kamienka, okres Stará Ľubovňa, v roku 2017 a prispeli 

finančne, materiálne alebo inak k jeho úspešnému priebehu. 

 

 

Poďakovanie patrí týmto inštitúciám: 

 
Usporiadatelia: 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny 

Ústredný výbor  

Základná organizácia Bocian 

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie Košice 

 

Spoluorganizátor: 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Správa Pieninského Národného parku 

Obecný úrad Kamienka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal: Prípravný výbor  XLI. VS TOP z podkladov 

členov prípravného výboru, ŠOP SR, a dostupnej 

odbornej literatúry             

Príležitostná publikácia : bez jazykovej úpravy 

Zostavil, grafická a textová úprava : PV TOP 2017 

Tlač :  ABCOM Košice s.r.o. 

Náklad : 250 ks 

Košice, júl 2017 

  



1 

 

ODBORNÉ SEKCIE: 

  -  krajinárska 

 

 

 
 

 -  mykologická 

  -  lesnícka 

  
 -  chiropterologická 

  -  botanická 

 



 -  geologická 

  -  ornitologická 

 

 - 
praktická 

ochrana prírody 

 

 


 -  herpetologická 

 


 -  Dendrologická 

  -  entomologická 

 

  -  Detská 

 

 

 

 

 

Upozornenie:  

Organizátori nepoisťujú účastníkov VS TOP–u. 

Všetci účastníci sa zúčastňujú podujatia na vlastnú zodpovednosť.  

Za pochopenie ďakujeme. 

 

 

 

Informácie o tomto a predchádzajúcich VS TOP-och nájdete na 

stránke:                                               

www.vstop.sk 

 

Informácie o lokalite tohtoročného VS TOP-u nájdete:          

www.pienap.sk 

www.facebook.com/pienap                                      

 

 

 

  

http://www.vstop.sk/
http://www.pienap.sk/
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Úvod 

Vážení priatelia, sme radi, že vás môžeme v mene nášho najmenšieho 

Pieninského národného parku (PIENAP) privítať na 41. ročníku Východoslovenského 

tábora ochrancov prírody a krajiny (VS TOP). V tomto roku Pieninský národný park 

slávi 50. výročie svojho založenia. Zároveň uplynulo 85. rokov od založenia prvého 

medzinárodne chráneného územia v Európe, čo sa stalo práve v Pieninách - Parku 

dvoch národov  (Slovenská rezervácia v Pieninách/Poľský Pieniński Park Narodowy 

/PPN/). 

VS TOP sa na rovnakom mieste konal v roku 1984, teda pred 33 rokmi. Odvtedy 

sa v tomto území mnoho zmenilo, či už po administratívnej stránke, po stránke 

kvalitatívneho stavu pieninskej prírody i v prístupe miestnych občanov k prírodným 

hodnotám územia.   

Obec Kamienka bola vybraná pre konanie VS TOP-u z viacerých dôvodov. 

Hlavným dôvodom bola skutočnosť, že občania obce Kamienka sa podujali chrániť 

svoje prírodné prostredie. Ukázali tak orgánom ochrany prírody a krajiny 

v Prešovskom kraji vztýčený prst a rozhodli sa pre záchranu posledných zvyškov 

pôvodnej krajiny vo svojom území vyhlásiť Obecne chránené územie (OCHÚ) 

RIČKA (v slovenčine Riečka). Územie bolo vyhlásené v roku 2016.  

OCHÚ RIČKA nie je prvým obecne chráneným územím na Slovensku, zato je 

však zatiaľ najväčším. Má 350 ha a v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny v 

ňom platí 3. stupeň územnej ochrany. Dôvodom ochrany je ochrana chránených 

druhov európskeho a národného významu ako aj biotopov európskeho a národného 

významu. Územie nadväzuje na juhovýchodnú hranicu národného parku PIENAP-u. 

Veríme, že odborné výsledky 41. VS TOP-u  rozšíria doterajšie poznatky 

o OCHÚ RIČKA a poslúžia pri tvorbe programu starostlivosti o územie. Tiež rozšíria 

doterajšie poznatky o flóre a faune národného parku v oblasti Haligovských skál 

a Vysokých skaliek. Či a do akej miery sa podarí naplniť očakávania organizátorov VS 

TOP-u napovedia výsledky spracované v zborníku po skončení tábora. 

Veríme, že počas tohtoročného pobytu splníme vaše očakávania po každej 

stránke. Vopred ďakujeme sponzorom za podporu, miestnym orgánom za ústretovosť 

a vám všetkým za vaše príspevky, podnety, postrehy.  

Organizačný výbor Vám praje príjemný pobyt.   

 

  

Za organizačný výbor 41. VS TOP-u  

Miro Fulín, ZO SZOPK Bocian 

Vlado Kĺč, Správa PIENAP-u 
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Obec Kamienka – Selo Kamjunka 

Obec Kamienka sa nachádza cca 10 km severozápadne  od okresného mesta 

Stará Ľubovňa. Chotár má rozlohu viac ako 2910 ha a rozkladá sa na pomedzí Spišskej 

Magury, Pienin a Ľubovnianskej vrchoviny. Severnú hranicu územia tvorí štátna 

hranica s Poľskom. Katastrálne územie obce sa rozprestiera v nadmorskej výške od 

570 do 1014 m n.m. v podhorskom a horskom pásme. Samotná obec sa nachádza v 

údolí potoka Kamienka. V okolí na niekoľkých miestach vyvierajú pramene 

minerálnej vody (kyselky).  

Najstarší názov obce bol Eva. Táto, pôvodne osada, sa nachádzala cca 2 km 

vyššie v údolí.  V r. 1315 vystupuje pod názvom Petri Villa, o čom svedči aj názov 

lokality v chotári obce Pitroviany. Existenciu obce potvrdzuje aj listina z r. 1342 pod 

názvom Villa Lapidis, čo z lat. prekladu znamená - dedina kameň. Po zničení osady 

Eva to potvrdzuje aj označenie novovybudovanej obce Kameň v dokumentoch zo 16. 

storočia.  Názov Kamjonka sa objavuje po 16. Storočí a v časoch tzv. maďarizácie sa 

používal názov Kovesfalva. Po vojne sa užíval názov Stein a od roku 1948 sa 

zachováva terajší názov Kamienka (Kamjunka).  

Poloha obce, klimatické a pôdne pomery boli v minulosti určujúcim faktorom, 

ktorý ovplyvňoval spôsob života jej obyvateľov. Pôvodným zamestnaním, 

zabezpečujúcim obživu obyvateľov, bolo roľníctvo a pastierstvo. Živili sa aj 

remeselníckou výrobou. Ešte v 19. storočí v Kamienke boli garbiari, stolári, kováči, 

kolári, obuvníci a krajčíri. Až na začiatku 50. rokov 20. storočia tieto remeslá postupne 

zanikali. Chudoba a nedostatok pracovných príležitostí mali za následok, že spomedzi 

obyvateľov Kamienky sa tiež zgrupovali, najmä v 2. polovici 19. storočia vysťahovalci 

a drotári.  

Obec Kamienka patrí k najstarším na území okresu Stará Ľubovňa. Je známa 

pevnou gréckokatolíckou vierou, folklórnym rusínskym festivalom (už viac ako 40 

rokov), tradičnou súťažou konských záprahov, pracovitými a čestnými ľuďmi. 

V súčasnosti tu žije 1373 obyvateľov. V obci pôsobí folklórny súbor Barvinok. 

V katastrálnom území obce sa nachádza viacero prameňov minerálnych vôd. 

Z dôvodu ochrany prírodných hodnôt územia, obec vyhlásila obecné chránené 

územie „RIČKA“. 

Som potešený, že obec Kamienka môže hostiť 41. ročník VS TOP-u a prispeje 

k zvýšeniu environmentálneho povedomia občanov našej obce. 

Vážení priatelia, ochranári, milovníci prírody, prajem vám príjemné a ničím 

nerušené chvíle bádania v našej panenskej prírode, ktorú sa nám verím spoločnými 

silami a spoluprácou so Správou PIENAP podarí ochrániť.   

 

Juraj Jedinák  

starosta obce Kamienka 
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Pieninský národný park 

Prvé názory a snahy o ochranu niektorých častí územia Pienin sa začali 

objavovať najmä na poľskej strane už po skončení prvej svetovej vojny. Podnet k 

týmto snahám dal zhoršujúci sa stav prírodných pomerov v území Pienin vplyvom 

nadmernej  ťažby v lesoch, zakladania kameňolomov, nekontrolovanej výstavby a 

najmä pastvy v lesných a xerotermných spoločenstvách vápencových brál a sutí. 

Zvlášť negatívne sa prejavila pastva na lúkach hradného brala Czorstyn, ktoré 14. 

marca 1921 v záujme ich záchrany  premenil vlastník p. Drohojowski na úplnú 

rezerváciu. Tento počin a ďalšie antropické tlaky na prírodu Pienin dali podnet na 

intenzifikáciu snáh pre vytvorenie chráneného územia typu národného parku v území 

poľských, ale i slovenských Pienin. 

Po viacročných snaženiach na obidvoch stranách štátnej hranice uzreli v roku 

1932 svetlo sveta tieto právne akty: 

Nariadenie ministra roľníctva v Poľsku zo dňa 23. mája 1932, ktorým sa s 

účinnosťou od 1. júna 1932 zriaďuje „Park Narodowy w Pieninach“ o výmere 756 ha. 

Nariadenie ministra roľníctva v Československu zo dňa 9. júla 1932, ktorým sa 

s účinnosťou od 12. júla 1932 zriaďuje Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách. 

Rezervácia mala výmeru 423 ha. 

V roku 1932 vznikol na československo-poľských hraniciach v Pieninách prvý 

medzinárodný park v Európe – Park dvoch národov. 

Vojnové udalosti prerušili činnosť obidvoch chránených území. Po vojne bol v 

Poľsku obnovený národný park 30. októbra 1954. Na Slovensku bola obnovená 

Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách Nariadením povereníctva 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva zo dňa 13. 12. 1957 pod názvom Pieninská 

prírodná rezervácia Červený Kláštor s účinnosťou od 1. 1. 1958. Hospodársky a 

organizačne bola pričlenená do Správy TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Následne 

nariadením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 5 zo 16. januára 1967 bol 

vyhlásený Pieninský národný park so sídlom v Červenom Kláštore. Výmera 

národného parku mala 2125 ha a jeho ochranné pásmo 52 000 ha. 

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 47. zo 14. januára 1997 sa zvýšila 

výmera Pieninského národného parku z pôvodných 2 125 ha na súčasných 3 749,62 ha 

a ochranné pásmo bolo upravené na 22 444,17 ha. 

Pieninský národný park bol 29 rokov začlenený do organizačnej štruktúry 

Tatranského národného parku a až v roku 1996, jeden rok po účinnosti zákona 287/94 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny, bol postavený na úroveň ostatných národných 

parkov.  Najprv ako súčasť Správy národných parkov Slovenskej republiky so sídlom 

v Liptovskom Mikuláši a od  1. júla 2000 ako súčasť Štátnej ochrany prírody 

Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici. 
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Príroda 

Pieniny sú časťou bradlového pásma, ktoré tvorí rozhranie vnútorných - 

kryštalických a vonkajších - flyšových Karpát. Nachádzajú na území dvoch štátov, 

Slovenska a Poľska. Patria do okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa a v Poľsku do 

okresu Nowy Targ. Na severe hraničia s Gorcami a Beskydom Sondeckym, na juhu so 

Spišskou Magurou, na západe s Belianskymi Tatrami a na východe s Ľubovnianskou 

vrchovinou. Dĺžka horstva je cca 35 km a jeho šírka je do 6 km. 

Zložité geologické podložie a rôzna odolnosť voči zvetrávaniu vytvorili základ 

pre pestrý a esteticky príťažlivý reliéf celého územia. Oblasť Pienin modelovala 

predovšetkým rieka Dunajec, ktorá si v kaňonovitej úžine predrala cestu pomedzi 

odolné vápencové bralá, ich prevýšenie nad hladinou rieky v masíve Troch korún (982 

m.n.m.) dosahuje až 520 m. 

Územie Pienin sa člení na tri časti: 

Spišské Pieniny sa nachádzajú v západnej časti Pienin a rozprestierajú sa medzi 

riekou Bialka a obcou Niedzica. Ich súčasťou je hradné bralo Niedzica. 

Centrálne Pieniny  

sa nachádzajú po obidvoch stranách rieky Dunajec od hradného brala Czorsztyn 

až po mesto Szczawnica. Centrálne Pieniny sa členia ešte na menšie časti. 

Malé Pieniny tvorí široký rozložitý hrebeň štátnej hranice nad obcou Lesnica 

ktorý tiahne na západe od Prielomu Lesnického potoka a rieky Dunajec, až po sedlo 

Rozdiel nad obcou Litmanová na východe. Ich súčasťou je najvyšší vrchol Pienin 

Vysoké skalky (1050 m.n.m.). 

Klíma  

Priemerná ročná  teplota v okolí Dunajca je 6,5 °C, na ostatnom území sa mení 

podľa nadmorskej výšky a expozície. Hrebeňové polohy sú chladnejšie počas celého 

roka s priemernou ročnou teplotou 5,5 °C. Počas roka je dlhodobo najchladnejším 

mesiacom mesiac január s priemernou teplotou -6 °C, najnižšia teplota dosiahla -36,3 

°C.  Najteplejším mesiacom je júl s teplotou 16 °C. Absolútne maximá sa vyskytujú od 

júna do augusta s maximom 34,7 °C. Počet mrazových dní, keď teplota vzduchu 

poklesne pod 0 °C, je v dolinách okolo 140, na hrebeňoch o 25 dní viac. Celé územie 

je zaradené do oblasti so značne veľkou až veľkou mrazovosťou. Prvé mrazy bývajú 

okolo 25. septembra a posledné približne 20. mája. 

Flóra 

Flóra národného parku patrí do oblasti západokarpatskej kveteny, do obvodu 

flóry centrálnych Karpát, okresu Pieniny. Vápencové podložie, veľká členitosť územia 

a tým aj veľké mikroklimatické rozdiely podmieňujú pestrosť a bohaté druhové 

zloženie rastlinstva na území Pienin. Striedajú sa tu severné, chladnejšie a vlhkejšie 

svahy s výhrevnými skalnými stenami a svahmi obrátenými na juh. Osobité postavenie 

má dolina Dunajca. Už v roku 1764, fráter Cyprián, kamaldulský mních, ktorý časť 
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svojho života prežil v Červenom kláštore zozbieral a popísal 265 rastlín z Pienin a 

okolia. 

Rastie tu viac než 1100 druhov vyšších rastlín, okolo 400 druhov rias, 320 

druhov machov a pečeňoviek, približne 470 druhov lišajníkov a 1200 druhov húb. 

V Pieninách rastú dva druhy endemitov púpava pieninská (Taraxacum pieninicum) 

a horčičník pieninský (Erysimum pieninicum). Zaujímavý je aj výskyt reliktov – 

rastlín, ktoré na svojich stanovištiach zotrvávajú od doby ľadovej, králik závadského 

(Dendranthema zawadskii) a známa borievka netátová (Juniperus sabina). 

Fauna 

Zoogeografickú výnimočnosť územia Pienin určuje značná geomorfologická 

členitosť. Vlastné územie národného parku je výrazne výškovo členené, od 

nadmorskej výšky 429 m až po 1050 m. Terén je silne diferencovaný na množstvo 

exponovaných svahov, širšie doliny sa striedajú s kaňonovitými roklinami, hlboké lesy 

sa striedajú s lúkami a skalnými a stepnými stráňami, rieka Dunajec so svojimi 

prítokmi vytvára vhodné prostredie pre mnohé druhy živočíchov. V rieke žije 17 

druhov rýb.  

Snáď najznámejším živočíšnym druhom pieninskej prírody je jasoň červenooký 

(Parnassius apollo). Jeho záchrane sa venovalo množstvo úsilia, vďaka ktorému je 

stále súčasťou Pienin.  

Je však nutné spomenúť aj sokola sťahovavého (Falco peregrinus), ktorý bol 

v Pieninách reintrodukovaný v 80 rokoch min. storočia. Jeho prežitie v tomto území 

pod negatívnym vplyvom človeka je stále otázne. Pieniny a blízke okolie je 

významnou zastávkou na migrácii vtákov. Bolo tu zaznamenaných viac než 190 

druhov, z toho tu približne 134 druhov hniezdi.   

Pieniny a Spišská Magura poskytujú vhodné prostredie pre 61 druhov cicavcov 

vrátane  našich najväčších šeliem rysa obyčajného (Lynx lynx), vlka dravého (Canis 

lupus) a medveďa hnedého (Ursus arctos).    

 

Obecné chránené územie RIČKA 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamienka všeobecným záväzným nariadením 

podľa platných legislatívnych noriem vyhlásilo v roku 2015 plochu nezastavaného 

územia severozápadne od obce o rozlohe 350,4 ha za Obecné chránené územie 

s názvom Rička. Vyhlásené bolo za účelom ochrany nelesných a lesných biotopov 

európskeho a národného významu a ochranu druhov rastlín a živočíchov európskeho 

a národného významu. Na území platí tretí stupeň ochrany a povolené sú iba činnosti 

súvisiace s pravidelnou a bežnou starostlivosťou o OCVHÚ s cieľom trvalo 

udržateľného využívania tohto územia. Jedným z cieľov 41. VS TOP-u je prispieť 

k poznaniu územia a odporučiť možné návrhy riešení zachovania súčasného stavu.   
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Navrhované trasy exkurzií: 

 

Trasa č. 1 Čorštýnske bradlá pri Jarabine 

Objekty záujmu – Jarabinský kameňolom, Prielom Jarabinského potoka, 

Čertova skala 

Dĺžka trasy pešo od miesta výstupu po miesto nástupu na zvoz hromadným 

prostriedkom z túry: 6 km (nástup kemp Kamienka, výstup obec Jarabina, 

nástup kríž Jarabina), v prípade vlastnej dopravy prosíme o zaparkovanie auta 

na začiatku trasy, to znamená pri štátnej (asfaltovej) ceste, nevstupovať vozidlom 

na pozemky Podielnického družstva Poľana a neblokovať možný prejazd 

poľnohospodárskych mechanizmov. 

Sekcia geologická - Spoznanie stratigrafických jednotiek – svetlý, červený krinoidový 

vápenec, hľuznaté vápence s fosíliami (Crinoida, Brachyopoda, Cephalopoda).  

Sekcia krajinárska – posúdenie súčasného stavu prielomu a návrhy na jeho ďalšie 

zatraktívnenie 

Praktická sekcia – údržba riečišťa potoka spojená s odstránením nevhodných prvkov 

v prielome a zastavením zanášania prielomu    

Ostatné odborné sekcie - Výskum vo všetkých prírodovedných oblastiach, zber 

materiálu na prírodovedne zaujímavých stanovištiach 

 

Trasa č. 2 Litmanová  

Objekty záujmu – nálezisko pyritizovaných amonitov, fenomén bradiel v krajine, 

využitie priestoru na zimné športy a s nimi spojené urbárne prvky, dostupnosť 

a kapacitná využiteľnosť priestoru na liturgické účely. 

Dĺžka trasy od miesta výstupu po miesto nástupu do hromadného dopravného 

prostriedku: 8 km (nástup kemp Kamienka, výstup na hornom konci obce 

Litmanová a v Ski areáli Litmanová, nástup Ski areál Litmanová, horný koniec 

obce Litmanová). V prípade vlastnej dopravy prosíme auto zaparkovať pri 

vstupe do Ski areálu, prípadne na záchytnom parkovisku pod horou Zvir. 

Sekcia geologická - Spoznanie náleziska, popis podmienok vzniku s príležitostnou 

možnosťou nájdenia fosílie 

Sekcia krajinárska - Posúdenie vplyvu zvýšenej návštevnosti územia spojenej so 

zimným lyžovaním, návštevou pútnického miesta na Hore Zvir  

 Sekcia botanická – Mapovanie lúčnych, skalných (Natura 2000) a mokradných 

biotopov 

 

Trasa č. 3 OCHÚ Rička  

Objekty záujmu – pôvodné podhorské podmáčané lúky 

Dĺžka trasy pre peších z táboriska:  6 km, nástup na trasu z tábora pešo. 
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Praktická sekcia – inštalácia informačného panelu, čistenie prehrádzok od naplavenín 

konárov 

Hydrobiologická sekcia – odber vzoriek fauny a flóry z miestnych vodných zdrží a 

tokov   

Geologická sekcia – poznávanie druhohorných sedimentov v miestnom kameňolome  

Ostatné odborné sekcie - Výskum vo všetkých prírodovedných oblastiach, zber 

materiálu 

 

Trasa č. 4 Kamienka  

Objekty záujmu – zamokrené biotopy pramenísk na západných 

a juhovýchodných stráňach nad obcou, vývery minerálnych prameňov, intravilán 

obce a jeho potenciál   

Dĺžka trasy pre peších: ľubovoľná so začiatkom a koncom v táborisku 

Ornitologická sekcia – monitoring vtáčích druhov intravilánu obce, krúžkovanie 

vtákov 

Chiropterologická sekcia – monitoring a odchyt netopierov v intraviláne a extraviláne 

obce  

Hydrobiologická sekcia – odber vzoriek fauny a flóry z miestnych nádrží a tokov a 

z pramenísk minerálnych vôd   

Ostatné odborné sekcie - výskum vo všetkých prírodovedných oblastiach, zber 

materiálu  

 

Trasa č. 5 Haligovské skaly 

Objekt záujmu – skalné stráne, sutinové polia, xerotermné stanovištia  

Dĺžka trasy od miesta výstupu po miesto nástupu na linkový spoj: 7 km (výstup 

Haligovce krivuľa, nástup V. Lipník - Jednota 

Sekcia herpetologická – monitoring výskytu plazov v turisticky atraktívnom území  

Sekcia entomologická – monitoring druhov rovnokrídlovcov 

Sekcia krajinárska – posúdenie osídlenia lokality Džura v Haligovciach, spojenia 

modernej technológie získavania energie s tradičným spôsobom obhospodarovania 

územia Veľký Lipník 

 

Trasa č. 6 Veľký Lipník  

Objekt záujmu – náleziská a miesta výskytu marmarošského diamantu, osadenie 

fotovoltickej elektrárne v pôvodnej prírodnej krajine 

Dĺžka trasy od miesta výstupu po miesto nástupu do linkového autobusu:  10 km 

(výstup V. Lipník - Jednota, nástup V. Lipník - Jednota). V prípade vlastnej 

dopravy prosíme auto zaparkovať pri vstupe do areálu hosp. dvora PD.   

Sekcia geologická – vyhľadávanie a zber minerálov 
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Sekcia krajinárska – posúdenie spojenia modernej technológie získavania energie 

s tradičným spôsobom obhospodarovania územia  

Zoologické sekcie – monitoring druhov územia 

Sekcia lesnícka – posúdiť spôsob hospodárenia v lesných porastoch 

 

Trasa č. 7 Vysoké skalky  

Objekt záujmu – najvyšší bod územia, skalné bralo 

Dĺžka trasy pre peších od miesta výstupu po miesto nástupu do hromadného 

dopravného prostriedku: 10 km. Doprava vlastná. Parkuje sa na kopci na 

Stráňanskom sedle. Prosíme zaparkovať na vymedzenom priestore pri štátnej 

ceste (za náučným panelom). 

Krajinárska sekcia – posúdenie územia z pohľadu hospodárskeho a turistického využitia 

Praktická sekcia – nevyhnutná údržba chodníka a rebríkov v stúpaní na vyhliadku 

 

Detská sekcia - denne dopoludnia od 9
oo

 hod. do popoludnia 

 

Možnosti výletov do okolia: 

Múzeum pieninskej prírody pri Správe Pieninského národného parku, SNP 57,  

Spišská Stará Ves 

Doprava: vlastná príp. verejná autobusová doprava. Vzdialenosť od tábora 26 km. 

NKP Červený kláštor – kláštor v obci Červenom Kláštore. Doprava: vlastná príp. 

verejná autobusová doprava. Vzdialenosť od tábora 20 km. 

Tri koruny – dominanta Pienin, výstup zo Szromowiec Niznych 2 hodiny, túra 

stredne náročná,  

Doprava: vlastná príp. verejná autobusová doprava. Vzdialenosť od tábora 30 km. 

Možnosť parkovania v obci Červený Kláštor, príp. v poľskej obci Szromowce Nizne, 

Prielom Dunajca – prielomová dolina dlhá 8 km,  atrakcia pltníctvo, prechod pešo, 

bicyklom. 

Doprava: vlastná príp. verejná autobusová doprava. Vzdialenosť od tábora 30 km. 

Poľské kultúrne pamiatky Zámok Niedzica, Hrad Czrosztyn. Nachádzajú sa na 

brehoch Czorsztynskej priehrady. Možnosť plavby loďou. Atrakcie pre deti – 

trampolíny a pod. Doprava: vlastná príp. verejná autobusová doprava. Vzdialenosť od 

tábora 40 km. 

Poľské mesto Szczawnica – kúpeľné mestečko na poľskej strane Pienin. Doprava: 

vlastná príp. verejná autobusová doprava. Vzdialenosť od tábora 50 km. 

Obec Osturňa  

Vyšné Ružbachy – travertínový kráter, sochárske sympózium. Doprava: vlastná 

príp. verejná autobusová doprava. Vzdialenosť od tábora 20 km.   

Mesto Kežmarok – Mestský hrad – kultúrna pamiatka. Doprava: vlastná príp. 

verejná autobusová doprava. Vzdialenosť od tábora 30 km. 
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Program XLI. Východoslovenského Tábora ochrancov prírody a 

krajiny 

SOBOTA 29.7.2017 

8
oo

 – 18
oo

 hod.  príchod účastníkov – prezentácia 

18
oo

 hod.   slávnostné otvorenie 

 

NEDEĽA 30.7.2017 

7
oo

 hod.   budíček 

9
oo

 – 17
oo

 hod. návšteva Ľubovnianskeho múzea - hradu v Starej Ľubovni, 

návšteva skanzenu pod hradom v Starej Ľubovni, 

prehliadka kúpeľného areálu vo Vyšných Ružbachoch 

17
oo

 hod. stretnutie táborovej rady 

19
oo

 hod.  táborové zhromaždenie pri vatre, základné informácie, 

program nasledujúceho dňa 

20
oo

 hod.  večerný program – individuálny  

 

PONDELOK 31.7.2017 

7
oo

 hod.  budíček 

9
oo

 – 17
oo

 hod. práca v odborných sekciách 

17
oo

 hod. stretnutie táborovej rady 

19
oo

 hod.  táborové zhromaždenie pri vatre, základné informácie, 

program nasledujúceho dňa 

20
30

 hod.  večerný program – predstavenie PIENAP-u (prezentácia 

v amfiteátri) 

 

UTOROK 1.8.2017 

7
oo

 hod.  budíček 

9
oo

 – 17
oo

 hod. práca v odborných sekciách 

17
oo

 hod. stretnutie táborovej rady 

19
oo

 hod.  táborové zhromaždenie pri vatre, základné informácie, 

program nasledujúceho dňa 
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20
30

 hod.  večerný program – prezentácie aktivít ZO SZOPK, Nočná 

obloha očami hvezdára 

 

STREDA 2.8.2017 

7
oo

 hod.  budíček 

9
oo

 – 16
oo

 hod. práca v odborných sekciách 

17
oo

 hod. stretnutie táborovej rady 

18
oo

 hod.  táborové zhromaždenie pri vatre, základné informácie, 

program nasledujúceho dňa 

19
oo 

- 22
oo

 hod.  večerný program – návšteva múzea a Noc netopierov 

v Červenom Kláštore 

 

ŠTVRTOK 3.8.2017 

7
oo

 hod.  budíček 

9
oo

 – 17
oo

 hod. práca v odborných sekciách 

17
oo

 hod. stretnutie táborovej rady 

19
oo

 hod.  táborové zhromaždenie pri vatre, základné informácie, 

program nasledujúceho dňa 

20
30

 hod.  večerný program – stretnutie so zástupcami obcí 

 

PIATOK 4.8.2017 

7
oo

 hod.  budíček 

9
oo

 – 14
oo

 hod. práca v odborných sekciách 

15
oo

 hod. stretnutie táborovej rady 

16
oo

 hod.  záverečné táborové zhromaždenie pri vatre, zhodnotenie 

tábora, príhovory, guláš 

18
oo

 hod.  kultúrny program 

 

SOBOTA 5.8.2017 likvidácia táboriska 

Poznámka: Organizátori si vyhradzujú možnú zmenu programu   
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Pokyny pre účastníkov 

(Táborový poriadok) 

 

1. Budíček je o 7°° hod. 

2. Zúčastňovať sa denného programu odborných a pracovných sekcií TOP. 

3. Táborová rada sa schádza denne o 17°° hod. 

4. Táborové zhromaždenie pre účastníkov – informácie o 19°° hod. pri vatre. 

5. Večerné programy podľa denného programu 

6. Riaďte sa pokynmi náčelníkov tábora (NOS, NOP). 

7. Stravovanie je individuálne s možnosťou nákupu potravín v  bufete. 

8. Parkovanie motorových vozidiel na vyhradenom mieste. 

9. Označenia (čísla) na stany pripnúť kvôli identifikácii účastníkov 

10. Zákaz fajčiť v stane !!! 

11. Šetriť s vodou !!! 

12. Odpad separovať už pri vzniku odpadu pri svojich stanoch !!! 

13. Rozseparovaný odpad vysypať do príslušných zberných nádob (vriec). 

14. Zachovať nočný kľud 23°° – 6°° hod. Individuálny program realizovať mimo 

táboriska. 

 

 



 

 XLI. TOP Kamienka v programe 2 „Kultúra“ v roku 2017 podporil VÚC 

Prešovský samosprávny kraj a obec Kamienka 

 

Sponzori 

Notes, a.s. – závod Betliar 

SHP Slavošovce, a.s. 

Tisina s.r.o. Kamienka 

ABCOM Košice, s.r.o. 

AQUING, s.r.o. Košice 

LUMIX TRADE, spol.s.r.o, Trebišov, Miloš Lukáč 

AGRO-HNIEZDNE, s.r.o, Hniezdne 

Bača Paľo Hniezdne   

AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 

Zastrova a.s., Spišská Stará Ves 

FAZA s.r.o - stavebné práce   

HUSKY SK, s.r.o. 

Poľnohospodárske družstvo Kamienka 

 

Spolupracujúce organizácie: 

Obecný úrad Kamienka 

EKOS, s.r.o. Stará Ľubovňa 

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni 

Klub priateľov PIENAP-u  

ŠOP SR, Správa PIENAP-u  

Pohostinstvo DROTÁR Kamienka 

OÚ OSŽP Košice 

Východoslovenské múzeum v Košiciach 

Spišské múzeum v Spišskej Novej Vsi 

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku 

Pieniński Park Narodowy 

Cyprián, n.o., Červený Kláštor 

Na príprave XLI. VS TOP sa podieľali:  

RNDr. Miroslav Fulín, CSc. - ZO SZOPK Bocian 

Ing. Vladimír Kĺč, PhD. – Správa PIENAP -u 

Mgr. Kristína Voralová – ÚV SZOPK, Správa CHKO Latorica 

Ing. Milan Murín – OÚ OSŽP Košice, ZO SZOPK Trebišov 

Ing. Juraj Jedinák – starosta obce Kamienka  

Ing. Jakub Jandel – ZO SZOPK Trebišov 

RNDr. Janka Fulínová – ZO SZOPK Bocian  

Mgr. Sylvia Mátéová – ZO SZOPK Trebišov 



 

Hymna VS TOPu 

Hymna už znie, 

TOP začína, 

tak tu všetci vstaňme, 

melódiou našou známou ten TOP 

privítajme. 

Tak, ako vždy, tak aj teraz 

ukážme, jak to má byť, 

že prírodu chrániť treba, 

aj sa pri tom zabaviť 

 

REF: 

Za rána, 

tak po každý deň, 

tábor opustíme, 

k odborníkom zo sekcií sa tak 

pripojíme. 

By sme každý svojim dielom nás 

naplnili 

– prírodu pre naše deti tak tu 

zveľadili. 

 

ZA RÁNA je... 

 

1. Rozpušťaju še nam družstva, 

rozpušťaju statky 

každy chceji co ne joho, nastavaju 

zmätky. 

Mojej Marčoj še zaš ušla iba jedna 

kravka, 

nezostane už na blizku veru žadna 

kravka. 

 

R: Za rana je najlepšejši, za rana je rosa 

vtedy še nam po travičkoj šumne 

šmyka kosa. 

Košene je muj koničok , ja košim i v 

noci, 

my gadžove tak robime jak tote otroci. 

 

Alternatíny refrén : 

Tento TOP sa už  začína, všetci dobre 

vieme 

Poloniny nás vítajú, týždeň tu budeme. 

Želajme si veľa zdaru pri našej 

činnosti, 

aby každý, kto tu prišiel, zažil len 

radosti. 

 

2. A travičku premenime na pachňace 

šenko, 

to vyžene našej keškoj tučňučke 

vemenko. 

A Marička še už vidzí jak už mličko 

liga 

lenže jište barz nepušči, kravka s 

nožku vyrgla. 

 

R: 

 

3. Bo kešička sebe zvykla nad automatom 

stac 

neda sebe predsa teraz na vemjačko 

šahac. 

Každe rano, každy večar navštevuje 

dži – zi – dy, 

tota kešča milovana privedze nas do 

bidy. 

 

R: 

4. Ale kravka sebe zvykla ne na mojo 

ruky, 

každe rano, každy večar preživam ja 

muky. 

Naj mi nikto nehutori, že je kravka 

glupa, 


