
XV. ročník
Medzinárodný vojenský výstup

Zväz vojakov
Slovenskej republiky

pozýva 
slovenských vojakov, ich rodinných príslušníkov 

a turistov
na

Medzinárodný vojenský výstup
na KRIVÁŇ

28. augusta 2010

HORÁM ZDAR !
Poznámka:
Odchod účastníkov  - z Troch Studničiek – do 08,00 hod.

zo Štrbského Plesa (liečebný dom SOLISKO) – do 08,00 hod. 
(samostatne po turistických značkách)

Prosíme účastníkov, aby sa obuli a obliekli na podmienky Vysokých Tatier.
Účastníci výstupu obdržia: 

* na vrchole účastnícky list s vrcholovou pečiatkou, 
* korešpondenčný lístok v areály Štrbského Plesa s možnosťou

odoslania prostredníctvom“ poľnej pošty OS SR“



XV. ročník
Medzinárodný vojenský výstup

na KRIVÁŇ

Zväz vojakov
Slovenskej republiky

na KRIVÁŇ
27. - 29. augusta 2010

VYSOKÉ TATRY



II. Základný program
27.8.2010 (1. deň)

I. Cieľ podujatia
Prezentovať športovú činnosť OS SR a Zväz vojakov SR. Rozvíjať vzťahy
s vojenskými zväzmi „Višegrádskej štvorky“, členskými organizáciami
EUROMILu (európske vojenské
Zväzy).

Organizátor:
Zväz vojakov SR Trenčín v spolupráci s MO SR, GŠ OS SR, VŠÚCHP
Nová Polianka, Vojenská zotavovňa Tatranské Zruby a Horská záchranná
služba Starý Smokovec.

Účastníci
Delegácie členských zväzov EUROMILu a vojenských zväzov Višegradskej
štvorky“, členovia Zväzu vojakov SR, príslušníci OS SR a ich rodinní
príslušníci.

27.8.2010 (1. deň)
- do 16,00 hod príchod štábu výstupu , vrcholových družstiev a hostí zo zahraničia do 

Novej Polianky
- 18,00 hod. otvorenie výstupu     

28.8.2010 (2. deň)
- výstup na KRIVÁŇ – do 8,00 hod. odchod posledných účastníkov od Troch studničiek 

a liečebného domu SOLISKO – Štrbské Pleso
- o 8,00 hod. položenie venca k pamätníku na Štrbskom Plese
- po zostupe návrat domov – do  posádok 
- 19,00 hod. vyhodnotenie výstupu organizačným štábom

29.8.2010 (3. deň)
- individuálny program – návrat do miest bydliska 

Na „KRIVÁNI“ obdrží každý účastník:
* účastnícky list s vrcholovou pečiatkou

v areály Štrbského Plesa obdrží každý účastník:
* korešpondenčný lístok s možnosťou odoslania prostredníctvom „poľnej pošty OS SR“
* parkovanie autobusov – Štrbské pleso



Zabezpečenie
Doprava
Na miesto odchodu z Troch Studničiek a Štrbského Plesa sa účastníci dopravia 
samostatne 28.8.2010 do 08,00 hod.

Financovanie
Náklady na dopravu a stravovanie si účastníci podujatia hradia priamou platbou.

Výstroj
Účastníci výstupu na „KRIVÁŇ-2010“ musia byť vystrojení na vysokohorskú 
turistiku (obuv a oblečenie). Musia rátať aj s extrémnym počasím (zima, dážď ...)

Poistenie
Každý účastník musí mať uzatvorené poistenie vo vlastnej krajine. Organizátor 
nebude znášať náklady za nedodržanie tejto podmienky.

Prezentácia organizačného štábu a zahraničných účastníkov
Vysoké Tatry – Nová Polianka – veliteľská budova, ubytovňa

- plk. v.v. Ing. Ján  PAULECH- plk. v.v. Ing. Ján  PAULECH

27.8.2010        - 16,00 – 18,00 hod.   - voj.tel. 595 000  - štáb výstupu
civ. tel. 052 – 4422644 – štáb výstupu
mob.:    0904 782 969

Zdravotnícke zabezpečenie
Zo záchrannej Horskej služby Vysoké Tatry bude vyčlenené 1 družstvo 
s vozidlom, ktoré sa bude nachádzať pri Jamských jazerách 
* tel.      052 – 442 28 55
* mob.:  0903 624 849

Informácie
Sekretariát Zväzu vojakov SR – 911 27 Trenčín
voj. tel. 333818, civil. tel./fax 032 – 7430041, mob. 0904 782 969 
e-mail: jan.paulech@zvazvojakov.sk


